املرصد النبوي  ،تقارير واستقراءات ودراسات من واقع القراءة النصية لفقه
التحوالت

تأليف :أبوبكر بن عيل بن أيب بكر املشهور
©
جميع الحقوق محفوظة بعقد واتفاق
الطبعة األوىل  1436هـ  2015 -م
قياس القطع21 x 15 :

الرقم املعياري الدويلISBN 978-9957-595-06-7 :

رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية)٢٠١٤/١١/٥٤٥٥( :
يمكن مراسلة المؤلف على موقعه الشخصي
alhabibabobakr.com

daralmueein
info@daralmueein.com
00962 796 118 792
www.daralmueein.com

تصميم الغالف  :أحمد سقاف السقاف

�ن
ا �لم ��ص�دا ل�����و ��
ب
�
ر
ي

ٱ
سا ٌ�ت
�قا � ُ �َ � �ْ�ست ��قْ�َا ءَ ا ٌت� � د َ ا ���َ
�تَ���َ
ِرير و ِ ر
وِ ر �
ْ
�ِم ن� �َ او قِ���
ِ
ع
َ
� َ َ � نَّ ّ َّ � قْ ه ��لتَّ
�ُّ �َ��ا � ت
��صي��ةِ� لِ� � � � ا �
ا �ل
�
�
�
فِ
ا � قِ�ل� ار ء ةِ� �ِ�
���ِ ح �و ل ِ

ت ما بي ِذي ِ
ِ
احل َّج ِة  1431وذي ال َق ْعدَ ِة ) 1435
( َ 22م َقال ًة كُت َب ْ َ َ نْ َ

بقلم

الداعي إىل اهلل ورسوله
خادم السلف

�
ن
�أ �� ����ك ا �ل�� �� ا � �ع�ل� لا�م���ش��ه��
ب�� ب ر ع��د �� ب � ن� �� ور
ي
ي
ي
عفا اهلل عنه

f

قآ ن
ا ل��م��ط��ل�� ا �ل��� � ���
�
ع ري

(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ) [النجم. ]62-56:

ل���� � ن
ا م�ط�ل�� ا ل�����و�
�
�
ع ب ي

ِ
ويل َ ِ
ٍ
القاعد
كماء ،
ُ
ٌ
َمياء صم َّ َاء بَ َ
للعر ِب من ش ٍ ّر قد اقتَ َرب  ،من فتنة ع َ
ِ
ِ
خير ِمن
خير من الماشي  ،والماشي فيها ٌ
خير من القائ ِم  ،والقائم ُ فيها ٌ
فيها ٌ
ِ ِ
يوم القيامةِ.
َّ
الساعي  ،ويلٌ َّ
للساعي فيها من اهلل َ
صحيح ابن حبان ()6705

ل��م��ط��ل�� أ
�
ا ع ا � �ل ب��و��
�
ي
الس ْخ ِت َياني قال :اجتمع ا ُبن
عن عبداهلل بن بشر قال :حدثنا أيوب َّ
سعد :أما
مسعود
وسعد وا ُبن عمر و َعم َّ ٌار فذكروا فتنة ً تكون  ،فقال ٌ
ٌ
قلت  ،وقال
أنا فأجلس في بيتي ولا أخرج منه  ،وقال ا ٌبن مسعود :أنا على ما َ
َ
وم َها
ا ٌبن عمر :أنا على مثلِ ذلك  ،وقال عم َّ ٌار :لكنَّني َّ
أتوسطُها فأ ْض ِر َب َخ ْي ُش َ
ال َأ ْع َظ َم.
مصنف ابن أيب شيبة ()38465

ا � �ل �ه�دا ء
إ

�َ ٰ �ََ �َ � َق َ ��َُ َ
�
ِإ� �ل�ى���ح�م�ل�ةِ� ا � �ل� ار ِرالم��ت�د ا ِع�ي�..
َّ
�َ � ��لَ ٰ ال���َُ��ش��� � نَ �� ��ٱ �� ْ�ست خ�ْ َ�ا � ا ��ل ّ َ�ا ��س ّ
� �ِ�سي� ِ �ي�..
ِإو �ى مرحِ �ي� لِ�ِل ِ��ل فِ
ِ
�َ � ُْ َ �ُ َ
حْ��ت ش َ�د � ��ف �َ �ا َ��ا ت ا �� َ َ ��� ن ا ��ل�َ َ � ّ �َ ا � � � ْ َ�ا �م ّ
�َ � �ل ٰ
ى ال�م��ل �� �ن� ّ��ا ت� الم
�
�
���
ع
�س
�
ح
ط
ل
�س
�
�
�
�
�
�
ل
�
ل
ِ
و
�
�
�
ةِ
ِ
و
و
ي
ِ
ِ� ر�بِي ِ ِإ
يِ
َِإوغْ َ ةً ��ف ِ نيْ َ ِ َ ْش ُِ �تَّيغْ
ر��ب��� �� إ� ج�
��ا�زِ �م���ر�وِ ا �ل���يِ��ي�ر..
ي ِ
ِ
ع
�أُ
� َّ نَ ُ ْ
َ
َ �َ ٰ � َ�ا نَ ��َ
�ً َ �ْ �اً
َ
�
ْ
ْ
َ
ّ
�
ا
�ا
�ا
ن
ن
ت
�
ا
� �و �ل�ى ا �لب� �� سِ� �� ا ل
�
ح
�
ح ئِ�ِري�� �ِم� �م�ةِ� ا �لِإ� ��س�ل� �ِم  ،ا �ل� �ئِ هِ����ي� �مك� �وِ�ع�ل�م
ي�
ِإ�غَ ا َةً َ َئِ ً
�و�� �ي�� �و�م�صِ� �ي�را..
�أَ
� قَ َ قْ َ � تََُّ َ
�َ ٰ � َّ
ً
�
َ
َ
حّ ��ل�ا ت� ��َع��ْ ن
ن
�َو ��ي�را..إ� �ل�ى ا �ل�ش����ا � ا �ل� ا �ع�د ..ا � �ل��ا ر��� �����ه ا �ل��
�
ِ ئِي� فِ
و
َ �خِ ٱ ْ تَِ َ � ب بِ و ِ ِ
ِ �بِ يٍ�
�ث��ا قِ�بَ���ةٍ �َ �و �ِه�م�ا �ٍم �ب��اِ�ل� ..
�غٍ
� �ف
ال�م��ؤ �ل��

ا �ل� ا� �ع� ث
�
ب

َ �ا َ�ا ��ف � �أَ ْ َغ ْ ُ َ �ا َ َ � ٰ
�م �ب� � �� �� ا �ل� �مر ��ي�ر �م ج�
�رى�
عِ�ثِ ي ي
ِ
َ َ �ا �أَ َ �ا َ � َّ َ ْ تََ�ا فُ
�ص ب� ا �ل��نا ��س �ِم ن� �� ن� ���
�و�م �
سٍ
�َ �ا �َ�ْ نَ � فْ َا �� �ُ�م ّ َ�ا �
�
�
م ب�ي� ِإ �ر �ٍط ���خِ �ل �ه لِ� ٍك
ٍ
ٌ
َ�
�َقُّ �أَ نَّ � � ّ نَ َ ّ َ ٌ
ح� � ا �ل�ِدي�� �
��ح�ل �
�جا �ِم�
�
� او ل�
ع
َ�ا �َ ْ تَ قَْ� �أَ ْ َ ُ نْ َ�ا َ
� ُه�ْ
ك او �ِم
�ي� �لي�� ���وِم�ي� د ر �
�ه ج
�
�
م
ِ�ذَ
فَ�ٱ �نُْظ �� ْ � ٰ �ذَ ��َْ َ �
َ
�
�ص ِ�د ا �ل� او ِع�ي� إ� ا
�� ��
�ر لِ� �ه� ا ال�مر�
� نْ �َع ْ َ�خ ْ� � خلَ �ْ ٰ �� هَا ��ُ ْ َ
�ص��� �ف
طَ� ٰ
ل
ِم� ��ه ِ�د ��يِر ا �� �لقِ� �ط� م� �ى
�قَ َ ُ ٰ �ذَ � �ْ ُ ْ نٌ َ ٌ
�� او � �ه� ا ا �ل���عِ�ل� ر�ك را ��
م
� �بِع
ِم

� نْ �تْنَ ا ��لتَّ�ْ ش ��ف
ُ ّ ا �� �ُق َ ٰ
ِم� فِ ���ةِ� �
حري���ِ� �ي��ك�ِل ل�ر�ى
ِ
َ
َ
َ
ن
ْ
ُ
ْ
�
�
�أ �فْ ��ضَ ٰ ْ � � ّ َ � ف� َت َ � ٰ
ح ا ل�
��� � ه� �
�ص ارِ الم��ر ى
ى بِِ� م و ِ ع
�أَ ْ َّ � َّفْ � َ ْ �أَ ْ ثََ
�و ِ�ع��ل�ةِ� ا �لت��� �ر� ��ِط ��س�ا ءَ ت� ك��را
ِي
َ
�َ ْ َ فْ قَ ُ َ �ا � نْ �� ّ ا ���َُ ٰ
��
ه او �م فِ�ي��هِ ِم� ِل�م لعر �ى
� �لو �ي���� �
�م نْ� َ َ� َ ْ � �َق ْ َ َا �فَْ �قَ � ��ذُّ َ ٰ
ِ �ها�ج �ع�د �ٍل �د �ع�ل� ��و� ا �ل� ر�ى
َ
َ �ا ش ئْ تَ �أ نْ �تَ�ْق َ �َّ� � �َق ْ �ُ� ّ �� َ
�م �ِ����� � �� ار ا �ل��ذِ ي� �د سِ�ط ار
َ� تَّ ٰ �زَ َ �ا ن � �َّ ْ �َع ْ � � فْ تَ
ح�ى �م ِ� ا �ل�د ج���ل ��ه ِ�د ا �لإ� �ِ��را
ِ
ِ
ْ ُ
� ْ �َ � �أَ ْ َ
���ا ن ُ ْ نً�ا �ُم ْ� َ
�ِم ن� ج �م�ل�ةِ� ا �ل� رك� ِ� رك� ب هِ� را

9

ا ل��م���ق�ّ�د��م�ة
ِ�

ِ
وبي ،ون يِّ
ُصل
الفضل العظيم ،عىل ما
نحمدُ اهللَ الكريم ،ذا
َ
أوضح نَّ
واملسلك األمتَن ،وعىل آلهِ
ِ
ِ
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وصحبه و َمن تبعهم
واألضمن..
َ

وبعد؛ َّ
فإن متابعتنا املستديمة لنصوص فقه التحوالت ذات العالقة
الرشعية باحلوادث واملتغريات فتحت لنا ُأ ُفق ًا جديد ًا يف رصد احلوادث
والوقائع .وهذا األُ ُفق اجلديد ال عالقة له بالعاطفة الذاتية وال االنتامء
الشخيص ،وال حتى باملستوى العلمي والشهادة األكاديمية ،وإنام عالقته
بعمق القراءة للنصوص النبوية ذات العالقة باملراحل وجمرياهتا يف الحق
األزمنة.
تبي لنا ولكل ٍ
متأن يف قراءته ودراسته َّ
أن تفسري
وهبذه القراءة النصية نَّ َ
ِ
قائم عىل النصوص
حلكم والعلم ٌ
اإلسالم لألمور املستقبلية يف شأن قضايا ا ُ
االستباقية املجموعة يف الركن الرابع من أركان الدين ،وهو الركن اخلاص
بالعلم بعالمات الساعةوما يتفرع عن هذا العلم الرشعي من قراءة نصية
للربط بني الديانة والتاريخ..

وقد تابعنا جمريات احلوادث اإلنسانية واإلسالمية عاملي ًا وحملي ًا وإقليمي ًا
من خالل ا َملشاهد وا َملالحظ .كام تابعنا ذلك من خالل تطبيقات النصوص
وإشاراهتا ..وكانت النتيجة احلتمية الوقوف عىل هذه التسمية ِ
املناسبة:
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حيث َّ
إن نشطاء املراصد املتنوعة يف مرحلتنا املعارصة قد أوفوا حق النقل
املبارش والتغطية املبارشة للوقائع واحلوادث ساع ًة بساعة ِوفق سياسة اجلهات
التي ينتمون إليها..
وفقه التحوالت ُي ِ
لزمنا نقل احلوادث واملتغريات َوفق مطابقة النصوص
التي َس َب َقت عىل لسان َمن ال ينطق عن اهلوى  ، mفجاءت العبارات مريرة
ومثرية ،وظهرت بعض التعليالت عىل صورة خطرية ..ولكنها يف أساسها
ٌ
نقل مبارش حلقيقة ما أخرب عنه سيد أهل الباطن والظاهر  ، mوخصوص ًا يف
ُأ َّمته اإلسالمية التي تصاب بداء االستتباع والغثائية..
فرصدناها يف هذه املقاالت ،ومجعناها ملن يرغب يف قراءة فقه التحوالت..
وباهلل التوفيق.
املؤلف
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المرصد النبوي ()1

�ن
ا �ل�م �
ر�ص��دا ل��ب���و���..
ي
د�لا�ل�ٌة�و �وظ����ف����ة
� ي�

f
عىل مدى تارخينا املعارص وأقالم املغرضني املتن ِّفذين يف مواقع الدراسات
ُطوع القراءة النص ِّية
احلديثة تز ِّيف احلقائق من حيث كوهنا حقائق يف ذاهتا  ..وت ِّ
وال َفهم الذايت خدمة للمدرسة الظنية ذات العالقة املبارشة بقوله تعاىل( :ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)[النجم.]28:
شاهد ومالحظ تنحى يف التعليل والتحليل منحى
فهذه األقالم كام هو ُم َ
املدارس السياسية املهيمنة عىل حياة الشعوب ،ومنها املدرسة االسترشاقية
رائدة التحليالت املعارصة ومرجعية غالب البحوث املتداولة  ،منذ بدء عهد
مرحلة «األحالس» املنصوص عليها يف عالمات الساعة واملعروفة بمرحلة
«االستكبار» واملناوشة واالخرتاق يف فقه التحوالت.
وبرغم أن هذه املدرسة التي برزت خالل املرحلة الغثائية -كام سامها َمن ال
املجردة َّ ..
روادها
فإن من َّ
ينطق عن اهلوى  - mمدرسة قائمة عىل العقالنية َّ
ِ
من أنصف ووصف احلقيقة من حيث كانت ال من حيث َف ِهمها أو تل َّقاها من
واقعه السيايس أو االجتامعي .وهؤالء املسترشقون ِ
املنصفون جمموعة قليلة
يف جمموعات كثرية أخرى َ ،ع َّمدَ هْتا القوى السياسية املتنفذة يف العامل احلديث
لتصبح وجه التناول البحثي عن اإلسالم عموم ًا وعن املدارس التقليدية
األبوية خصوص ًا.
واألصل يف اخلصومة التارخيية هو ضديتهم لإلسالم خُ
ومرجاته ،وألن
االسترشاق ـ أو باملعنى األدق «املدرسة االسترشاقية» ـ قامت عىل دراسة
شؤون الرشق ودياناته وعقائده ،فقد كان من مهامهتا حتجيم ِعلاَّ ت املدرسة
اإلسالمية وإضعاف ثوابتها العلمية الرشعية أمام العقلنة والعلمنة .وهكذا
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فعلت من بعدها غالب أقالم الباحثني واألكاديميني املرتبطني دراس ًة وخترج ًا
وشهاد ًة ووظيف ًة باملدرسة االسترشاقية.
وأدق ما يلزمنا إظهاره وإشهاره يف «املرصد النبوي» «:حاجتنا إلعادة
العالقة املبارشة بني البحوث العلمية وأصول القراءة الرشعية يف اإلسالم »
التورط فيام تورط فيه «الظنِّيون» ِمن أبناء
ولو من وجهة نظر واحدة ،دون ُّ
تعمده املسترشقون من العامل الكافر املس َّيس  ،مع اعتبارنا
املسلمني ،أو ما َّ
احلذر عند أخذنا الدراسات الظن َّية لالستفادة من مظاهرها البحثية ولو من
باب االطالع وقراءة وجهة النظر املعاكسة.

ولن يبلغ الباحثون املسلمون إىل القراءة الصحيحة والتحليل السليم إال
بعد التحرر الكامل من عقدة القلم املس َّيس وهو القلم املأسور بمراحل
االستعامر واالستهتار واالستثامر ..وكلها مراحل غازية للعقل والقلب
واألرض والتاريخ بل عملت عىل نزع ثوابت البناء اإلنساين واإليامين إىل
التصور والتفكري واالستنتاج.
نقائض ونواقض وعقالنية
ُّ
وهذه من وجهة نظر «املرصد النبوي» مشكلة كربى حتتاج منا مجيع ًا حترير
األجيال املعارصة من لوثة اإلفك والشك ،وإعادهتم إىل قاعدة البحث
اإليامين يف األديان كلها وليس يف دين اإلسالم وحده.
فاإلشكال العاملي لدى األمم كلها هو خروج التعليالت الفكرية عن دائرة
الغيب إىل دائرة العقل ،وهذا بالرضورة يؤدي إىل خروج التعليالت عن دائرة
اإلسالم إىل دائرة الكُفر .والكُفر يف تقريرنا الرشعي« :عقيدة إبليس الرجيم»،
وليس عقيدة اآلدمية  ،ودليلنا عىل ذلك قوله تعاىل( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
[الز َمر .]7:فالكافر آدمي ُمستغفل وخمدوع بعقيدة ُمصنَّعة هي «عقيدة
) ُّ
14

الظن اإلبليسية» املوصوفة يف كتاب اهلل تعاىل بقوله( :ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)[سبأ.]20:
فالتصديق اإلبلييس ..أثمر شيوع التفكري اآليل للكُفر لدى العقل اإلنساين
املتمرد عن الدين .والتفكري اآليل هو التفكري الصناعي الناتج عن العقل ذاته
ِّ
منفص ً
ال عن النصوص الرشعية امللزمة مبدأ التسليم واالستسالم لألوامر.
ووصفهم يف
وهلذا م َّيز القرآن صفة املؤمنني عن هذا الفكر اآليل املصنَّع،
َ
أول سورة البقرة بقوله( :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)[البقرة ،]5-1:ويف
سورة يس َو َص َفهم بقوله( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)[يس .]11:وهبذا التوصيف
تبي فريق املؤمنني وماهلم من عقيدة رشعية سليمة.
الرشعي نَّ

وأعقب القرآن الوصف للعقيدة الكافرة يف اآليات بقوله ( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)[البقرة.]7-6:

إذن فاملسألة التي نحن بصددها مسألة مفصلية هامة من واقع دراستنا
النصية للكتاب والسنة ،وهي التي نأمل هبا أن نوظف البحث يف «املرصد
النبوي» إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من طوفان التغريب وفساد التعريب.
النَّص»  ،وأصل الداللة يف التوثيق النيص
وأصل اإلنقاذ قائم عىل «التوثيق يِّ
«كتاب اهلل» الذي (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ)[ ُف ِّص َلت ،]42:واألصل الغائي يف الداللة النصية سنة النبي m
15

الذي ال ينطق عن اهلوى  ،ومها أساس القراءة التارخيية ،وحمور النقل لثوابت
القراءة الرشعية بالربط بني الديانة والتاريخ اإلنساين بمراحله الثالث:
1-1المرحلة األولى :مرحلة الرس�الة والنبوة  -فيما بين مكة والمدينة ،وما
والتحول المعرفي
والس�نة والمواق�ف
ُّ
أفرزته هذه المرحلة من الوحي ُّ
لدى الصحابة واآلل ،وانتقال الوعي البش�ري من مفاهيم الجاهلية إلى
مفاهيم اإلسالم حكم ًا وعقيد ًة ونصوص ًا وسلوك ًا وتطبيق ًا.
نصت
2-2المرحلة الثانية :مرحلة ما بعد النبوة َ -بدء ًا بموت النبي  ،mوما َّ
والسنة إلى نهاية الحياة اإلنسانية
عليه ثوابت القراءة الشرعية في الكتاب ُّ
بالنف�خ في الصور  ،وضابطها الش�رعي النص االس�تباقي ،واالجتهاد،
والمواقف ،وحفظ بيضة اإلسالم ،وقيام فرضية الجهاد في سبيل الله.
3-3المرحل�ة الثالث�ة :مرحلة ما قب�ل البعثة المحمدي�ة  -تصاعدي ًا إلى عهد
آدم ش ،وضابطها قراءتها القراءة االستقرائية للتاريخ بوجهه األبوي
النبوي الش�رعي ،واألنوي العقالني الوضعي من القرآن والسنة ،إضافة
إلى ما استُئنس به من الكتب السماوية األولى ومن أخبار األمم الداخلة
تحت ضابط الحديث« :حدِّ ثوا عن بني إسرائيل وال حرج»(((().

وتكاد دراستنا يف «املرصد النبوي» تبدأ من هذا التسلسل الرشعي الذي
ارتبط عاملي ًا بنزول الوحي تصاعدي ًا من عهد نبينا حممد  mإىل عهد آدم
ش.
ويتحدد عهد آدم يف دراسة مرحلته بنزوله إىل عامل األرض مبارش ًا ملسؤولية
اخلالفة ،أما ما قبل ذلك فالدراسة حتمل مفهوم ًا رشعي ًا آخر وهو دراسة
العامل األزيل أو التاريخ األزيل ..وضابطه أيض ًا نصوص التكوين اآلدمي
((( رواه البخاري في صحيحه
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وما ورد من النصوص عن «آدم وخلقه» من مثل قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ)[البقرة ،]30:وما ترتب عىل هذا اإلعالن الرباين من ر ّدة
فعل لدى الشيطان يف عامل السوابق  -أو ِعلم السوابقَّ ..
وأن هذا العلم من
خصوصيات قراءة التاريخ األزيل.
ويأيت بعد هذه املرحلة التكوينية األوىل :سجود املالئكة ،وإباء إبليس،
وظهور عقيدة الكرب والكفر ،وحماورة إبليس للرب يف شأن اإلنظار
واالحتناك.
ثم تليها مرحلة االحتناك الصعب :وفيها سكنى آدم اجلنة ،وخ ْلق حواء،
وبدْ ء مرشوع االستتباع الظني اإلبلييس يف قصته مع اآلدمية ( :ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)[طه ،]120:وما ترتب عىل هذا
اإلغواء من املدرسة الظنية اإلبليسية التي أبلغت آدم وحواء إىل األكل من
الشجرة ..وما ترتب عىل ذلك من العري وخصف أوراق اجلنة ،واخلروج
باحلرسة والندامة إىل عامل اخلالفة يف األرض.
وعود عىل بدء ..فـ«املرصد النبوي» موقع علمي رشعي للبحث املعريف
القائم عىل إعادة االعتبار ال َغيبي ألربعة علوم أساسية:
 1-1مَ
عال األزل :ويقابله ِعلم السوابق واخلواتيم  ،وهو من خصوصيات
احلق سبحانه.
 2-2مَ
عال األجل :ويقابله ِعلم القضاء والقدر ،مع األخذ بضابط النصوص
وإقامة األسباب يف املزمورات واجتناب املنهيات.
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 3-3مَ
عال األمد :ويقابله ِعلم عالمَ اجلزاء من ِعلم الربزخ والبعث والنشور.
4-4عامل األبد  ،وهو عامل اخللود يف اجلنة أو النار  ،نسأل اهلل السالمة منها.
وهذه العلوم يف دراستنا النصية قائمة عىل حتليل الوحدة املوضوعية
تفرع عنه من الثوابت
السنَّة» وما َّ
والرشعية يف حديث جربيل املعروف بـ«أم ُّ
األربعة:
اإلسالم ،اإليامن ،اإلحسان ،العلم بعالمات الساعة.

العلم األخري املسمى ِ
وهذا ِ
بـ«علم الساعة» هو حمور الدراسة الرشعية
للتاريخ املعروف بـ«الربط الرشعي بني الديانة والتاريخ» بمراحله الثالثة
املذكورة آنفا.
 مرحلة الرسالة املحمدية – مرحلة الوحي والعصمة والنبوة مرحلة ما بعد الرسالة إىل قيام الساعة – مرحلة العالمات واألرشاط مرحلة ما قبل البعثة إىل عهد آدم – عهد اخلالفة والتكوينوتنحرص الدراسة يف ثالثة أمور:
1-1الق�راءة للنصوص األصولية خالل مرحلة التنزيل  -كتاب ًا وس�ن ًة -
والتعمق في مدلوالتها وثمراتها وقواعدها وضوابطها
ُّ
2-2القراءة للنصوص االستباقية ..والنظر في مدلوالتها
3-3القراءة للنصوص االستقرائية ..والنظر في مدلوالتها
وهبذه املتابعة العلمية الرشعية يتم حترير القلم وثمراته عن علامنية
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االسترشاق ،وعلمنة االسرتقاق ،وعوملة االسرتزاق .إضافة إىل إعادة
االعتبار للثالثة األصول التقليدية:
تكون مدارسها
	-املذهبية اإلسالمية منذ ُّ
	-والتصوف اإلسالمي وربطه بمرتبة اإلحسان
	-وحمبة آل البيت وربطها بالعقيدة
وحتريرها مما أدخلته املدرسة الظنية من التُّهم املس َّيسة واإلفراطات
والتفريطات املقصودة وغري املقصودة ،ويف ذات الوقت حتجيم البحوث
يف موقعها املناسب من الصلة السندية باملرحلة االستعامرية واالستهتارية
واالستثامرية.
وسيتحمل املرصد النبوي مسؤولية الربط العلمي بني املدارس املتنوعة
َّ
ذات االرتباطات املتشاهبة يف شن احلملة الفكرية عىل املدرسة األبوية
التقليدية وبني املدرسة األم :املدرسة الظنية اإلبليسية ،وحتديد مرحلة بروزها
يف مواقع احلكم ِ
والعلم واالقتصاد والثقافة واالعالم ،ومدى تأثريها النسبي
ُ
والسببي يف العمليات احلزبية والتيارية والطائفية والطبقية والساللية واملذهبية
املتطرفة ،ومنشؤها السلبي يف املرحلة الغثائية كرافد معارض لـ«احلكمة
ِّ
املتعمد لنصوص
واملوعظة احلسنة واملجادلة بالتي هي أحسن» ..وجتاوزها
َّ
فقه عالمات الساعة ولعالقة هذه النصوص بالقراءة النصية االستباقية عن
التحوالت املحلية واإلقليمية والعاملية.
إن مهمة «املرصد النبوي» مهمة كبرية وخطرية ،ولكنه مرصد ال يقوم
عىل الظن وال احلدس وال املراء واجلدل ،وإنام يقوم عىل «الربط بني الديانة
تروجه املدارس التحريشية عن «هتويد
والتاريخ» كمعادل رشعي أمام ما ِّ
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التاريخ وإعادة صياغته ملصلحة األبلسة» سواء بتحريف النصوص أو
بتطويع املراحل بالقوة والعنف وإشاعة املتناقضات أو الصيد باملاء ال َع ِكر..
(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ)[البقرة.]148:
وخري ما نختم به تعريف املرصد النبوي قول النبي « :mيرث هذا العلم
من كل خلف عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل
اجلاهلني»((( ،وهذا ما نأمله ونرجوه بإذنه تعاىل.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

((( رواه البيهق�ي ف�ي الس�نن الكب�رى ،وبلفظ�ة «يحم�ل» :الب�زار ف�ي مس�نده،
والطبراني في مسند الشاميين ،وذكره ابن حبان في الثقات.
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المرصد النبوي ()2
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ونحن نستقبل موسم حج بيت اهلل احلرام .وهو الركن اخلامس من أركان
اإلسالم  ..نجد األمة اإلسالمية دخلت مرحلة من أحرج مراحلها التارخيية
حسب ما نص عليه «املرصد النبوي»..
واملرصد النبوي الذي نعتمد تقاريره اليوم إنام جاءت تسميته من واقع
احلياة املعارصة ..حيث أكثر اإلعالميون اإلستناد إىل تقارير املراصد
اإلعالمية وصارت يف لغة املرحلة مصادر ثقة يف رشح الوقائع الكائنة
واحلوادث الدامية ..وصار الناقلون للغتها وأخبارها يسمون أيضا يف لغة
اإلعالم الناشطني والنشطاء..
ينطق عن اهلوى  ، mبل ُيقرر احلوادث
واملرصد النبوي ..مرصدُ من ال ُ
ويتناوهلا استباقي ًا ،وهذا ما ُيميزنا نحن ُأ َّمة البشري عن غرينا من األُمم التي
يصعب عليها استباق احلدث بالنصوص..
وقد كانت هذه املسألة « -استباق احلوادث»  -جزء ًا ال يتجزأ من ثقافة
املسلمني وخاصة يف دراستهم للركن الرابع من أركان الدين  ..الركن
املعني بالعالمات واألمارات واألرشاط ..وهي أيض ًا مادة املرصد النبوي
املوثوق ..املرصد الذي ال يقف عند مسألة وصف احلوادث ونقلها كام هي
ِ
وجهل
عند حدوثها ..بل يستبق احلدث يف كل مرحلةَ ..علم ذلك َمن َعلمه َ
ذلك َمن جهله..
واملسلمون اليوم  -وقد ارتبطت ثقافتهم باإلعالم أكثر من ارتباطها
بحقائق اإلسالم  -قد تشكلت والءاهتم وانتامءاهتم حسب التوجهات املقننة
بمراصد اإلعالم ..إال من رحم اهلل..
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والذين رحم اهلل ..هم أضعف اخللق موقع ًا ومكان ًا وصوت ًا وتأثري ًا..
وسبب ذلك طول مراحل التآمر ونجاح وسائط التسييس وقبول الشعوب
خطوات الشيطان.
ومهمة املرصد النبوي تذكري املؤمنني من أمة حممد أمجعني بأسباب السالمة
يف كافة شؤون احلياة حتى يلقى العبد مواله عىل غاية من االحرتاز والتمكني
 ..سامل ًا باللسان من الذم وسامل ًا باألركان من الدم ..غري مشارك يف اإلثم
وغري ساكت عن اجلرم ..ال يعني الظامل يف ظلمه وال يعالج الظلم أبشع منه..
وهذا هو عني املشكلة يف عرص الغثاء املسيس.
ويف غمرة هذا الغثاء املسيس حتول اجليل اإلسالمي من والء وبراء رشعي
بالنصوص إىل والء وبراء وضعي لفقه اللصوص ،والشاعر يقول:

ناديت َح َّي ًا
أسمعت لو
لقد
َ
َ
ٍ
نفخت هبا أضاءت
ونار لو
َ

ولكن ال حياة ملن تُنادي

نفخك يف الر ِ
ضاع ُ
ماد
ولكن َ
َّ

وغاية ما نحتاجه يف غمرة التعصب املقيت والتهور املميت أن نعود مرة
أخرى إىل ذات املرصد املوثوق« ..مرصد النبوة» ونقرأ التوجيهات الرشعية
التي نضمن هبا سالمة احلياة وسالمة املامت..
وهوى متبع ًا ودنيا
ومن هذه التوجيهات قوله « :mإذا رأيت شح ًا مطاع ًا
ً
وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودعك من أمر
مؤثرة
َ
العوام  ،فإن من ورائكم أيام ًا للعامل فيهن أجر مخسني  ،قالوا :منا أو منهم؟
قال :منكم»
وهذا النص وأمثاله جيمع للمؤمن املحتار يف حمدثات عرصنا أمرين:
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األمر األول :قراءة املرحلة وما يدور فيها بالنصوص االستباقية الرشعية
ليضمن سالمة التشخيص من جهة  ،وليتعرف عىل خيانة التشخيصات التي
تتناوهلا أجهزة اإلعالم ومأجورو األقالم حتت القواعد املسيسة من جهة
أخرى:
القاعدة األوىل ِّ :فرق ت َُسد
القاعدة الثانية  :التحريش واملنافسة
القاعدة الثالثة  :التوسيد «إذا وسد األمر إىل غري أهله»
القاعدة الرابعة :إضاعة األمانة «إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة»
األمر الثاين  :تنفيذ املواقف الرشعية التي يدعو إليها اإلسالم عند الرغبة
يف املشاركة الفعلية مع الناس سلب ًا وإجيابا  ،وفق احلالة املسيسة  ،بام يضمن
املسامهة املفيدة  ،مع عدم املشاركة يف املحذور واملحظور ،أو بدء املعاجلة
للموقف الذايت السليم عند طوفان الرش واستفحال آثاره بني املجتمعات،
والتوقف الكيل عن احلركة االجتامعية العامة  ،مع استمرار ما يلزمه رشعا يف
احلياة الذاتية اخلاصة..
هكذا يوجهنا املرصد النبوي عند فشو االضطرابات وشمول اهلرج واملرج
يف األمة ..وأما املراصد العقالنية والناشطون احلقوقيون واإلعالميون
واألقالميون والطاغون عىل القرار واملعارضون هلم وما يرتتب عىل ذلك من
معارك ورصاعات واحتدامات واعتصامات وغريها فام هي من وجهة نظر
املراصد النبوية إال نتائج ملقدمات ..و ُمعبرِّ ون عن سري الواقع ومسريته وفق
السياسات الدولية أو اإلقليمية أو املحلية ،وال أكثر من ذلك..
فاملقدمات التي صاغها الشيطان لألمة خالل املرحلة الغثائية وقابلها اجلمع
األوسع باهلتاف واالسترشاف منهم بعلم وإدراك ومنهم بجهل وارتباك أدت
بالرضورة إىل ما نرتكس فيه ونعانيه بدء ًا من السياسة واالقتصاد  ..ومرور ًا
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بالعلم واالعتقاد  ،وهناية بالقضايا الثقافية واإلعالمية  ،وهذا ال يعني إدانتنا
لكل يشء برز وظهر يف املراحل  ،وإنام لنَميز اخلبيث من الط ِّيب..
فالط ِّيب ما رضيه اهلل لنا وأوعدنا به من العيش اآلمن يف الدنيا عند تطبيقه
واجلنة الكريمة بعد رضاه يف اآلخرة .واخلبيث ما مل يرضه لنا وأوعدنا به
من العيش الضنك يف الدنيا والعذاب األليم يوم القيامة(..ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ)[طه.]126 - 124:
إن حاجة البقية الباقية من منتسبي الديانة هي :حفظ أنفسهم ومن يقبل
النصح من خواصهم من طوفان اهلرج الدامي واملرج املتنامي ،احلافز بكثري
من الشعوب إىل وسائل الكفر التي طالت واستطالت وملكت شغاف اجليل
املندفع والرعيل املنتفع  ،لت َُصب اجلميع يف الفتنة التي ال منترص فيها سوى
املستثمر.
وإننا نتوجه إىل اهلل يف هذه األشهر احلرم التي كان اجلاهليون يف مرحلة
اجلاهلية األوىل يعظموهنا ويلقون أسلحتهم وينظرون يف مصالح حياهتم
وأسواقهم أن يدل املسلمني يف مشارف اجلاهلية الثانية أن يتذكروا رشف
انتامئهم للدين اإلسالمي يف ِق َيمه اإليامنية  ،قبل أن يفوت األوان وتنهار
وسائط األمن واألمان وينترص عىل العقل والدين الشيطان  ،وال نقول إال
ما وصفه ربنا يف كتابه( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)
[البقرة.]157 - 156:
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المرصد النبوي ()3
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املطلع القرآين:

f

(ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)

[إبراهيم]28:

املطلع النبوي:
عن أيب هريرة  vقال :قال رسول اهلل « :mيتقارب الزمان ،ويقبض
العلم وتظهر الفتن ،ويلقى الشح ،ويكثر اهلرج» – رواه مسلم يف صحيحه
عن أيب سمرة ﵁ قال:قال رسول اهلل « :mي ِ
ك َأ ْن َي ْم أَ َ
وش ُ
ل اللهَُّ َع َّز
ُ
ِ
ون
ون ُم َقات َل َتك ُْم َو َي ْأ ُك ُل َ
ون َف َي ْق ُت ُل َ
َو َج َّل َأ ْي ِد َيك ُْم ِم ْن ا ْل َع َج ِم ُث َّم َيكُونُوا ُأ ْسدً ا لاَ َي ِف ُّر َ
َف ْي َئك ُْم»  -رواه أمحد يف مسنده

عن أيب هريرة ﵁ قال :قال رسول اهلل « :mالفتنة الرابعة عمياء مظلمة
متور مور البحر ال يبقى بيت من العرب والعجم إال مألته ذالً وخوف ًا ،تطيف
بالشام وتغشى العراق ،وختبط اجلزيرة بيدهاورجلها ،وترك فيها األمة عرك
األديم ،ويشتد فيها البالء حتى ينكر فيها املعروف ويعرف املنكر ،ال يستطيع
أحد أن يقول مه مه ،وال يرقعوهنا من ناحية ؛ إال تفتقت من ناحية يصبح
الرجل فيها مؤمن ًا ويميس كافرا ،وال ينجوا منها إال من دعا كدعاء الغريق
يف البحر ،تدوم اثني عرش عام ًا ..تنجيل حني تنجيل وقد انحرس الفرات عن
جبل من ذهب فيقتتلون عليه حتى يقتل من كل تسعة سبعة» – رواه نعيم بن
محاد يف الفتن

�أ �ُ ��
�َ َ�ة
ل
ر �سا ح �ر�
ب

ِ ِ
وسنَّة نب ِّيه
فتح
أمحدُ اهللَ الذي َ
أرسار املعرفة من معدهنا األساس ،كتاب اهلل ُ
َ
حممد بن عبد اهلل خري الناس ،صىل عليه اهلل صال ًة وسالم ًا دائمني متالزمني
ما ظهرت حقائق النبوة تبدد األغالس ،وعىل آله األطهار وصحابته األخيار،
وأسأله سبحانه التوفيق وسالمة السري يف وعر الطريق عىل هدى ورشد
وحتقيق إىل يوم األرماس..
وبعد؛
فاحلق سبحانه يقول( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)[التوبة( ،]122:ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ)[األنفال،]25:
ومفهوم اآلية قد أشبع املفرسون تناوله يف كتب التفسري ،وإذا صح لنا تأويل
حيمله مدلول اآليات يف عرصنا املقلق فإن النفرة من أجل التفقه يف أمر الدين
واجب ،واإلنذار لألقوام واجلامعات واألحزاب والفئات جزء من مسؤولية
البالغ( ..ﯼ ﯽ)..
وما كان احلذر املشار إليه إلاَّ من أمر جلل يصيب األمة عند ج ِ
هلها ِ
بأمر
َ
ال َّت َف ُّق ِه يف الدِّ ين ..إذ ال َح َّل وال عالج بغريه ..و ال َّت َف ُّق ُه يف الدِّ ين يربطنا مبارشة
بأركانه األربعة كام هي جمموعة يف حديث جربيل ش.
وبرغم أنا أكثرنا من اإلشارة إليه وإىل تفصيله ووحدته املوضوعية
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والرشعية يف أكثر من كتاب ورسالة ومقالة ..إالّ أن الرضورة امللحة لدى
قراءة الواقع املعارص من خالل الرباعية الرشعية تلزمنا اإلفصاح واإليضاح..
وإبداء األمر ورفع عقرية اإلنذار من خالل ما نعلم ونفهم لكافة األقوام
املعنية بمدلول اآليات السالفة.
فاألقوام املشار إليهم يسبحون اليوم ( ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)[النور.]40:
وأعتقد يقين ًا أن التصديق وااللتزام من أقوامنا بام نشري إليه من رضب
املستحيل ،إذ ال جمال للتفكري والتأمل والعود إىل فهم النصوص ومدلوالهتا
حسبام نقرؤها من فقه التحوالت ورباعية األركان ،فاألحداث تتالحق
والظروف واألسباب تتسابق ،وترسم املواقف واملتغريات أكثر من رسم
النصوص وقراءهتا ،واألجيال متيل إىل أخذ وتناول األطباق اجلاهزة
والوجبات الرسيعة ا ُملعدَّ ة يف واقع العادات والتقاليد املتوارثة ،أو ما ُصنِع
بعناية إعالمية وجتارية ُمسيسة أكثر من ميلها إىل ممارسة فن الطبخ واإلعداد
وحسن االختيار ملا هو نافع ومفيد عىل وجه احلقيقة داخل منازهلا ومساكنها
ُ
وأصول مرجعيتها املعتادة.
وهذا مثال ملا نحن بصدده ..فاإلنذار والتحذير املشار إله يف آيات القرآن
ِ
وهم
مل ُيفد كثري ًا من أصابتهم الفتنة عىل عهد صدر اإلسالم إال َمن َرحم اهللُ ،
ِق َّلة قليلة ال يتجاوزون األفراد يف جمموعات العدد واألعداد ،ثم تكاثروا من
بعد وتزايدوا ،وبقي األمر درس ًا ملن جاء من بعدهم ِ
وعظ ًة واعتبار ًا ملن ألقى
السمع وهو شهيد ،وصار األمر اليوم معضلة أكثر من كونه ظاهرة مرحلة.
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وكونه «معضلة» أمر صحيح من وجهة نظر املوقنني باهلل وموعوداته ،أما
من ال ُيلقي لألمر باالً فال يدرك غري ما نشأ عليه وتعلمه يف مشاتل التدريس
والتسييس ،وقد أشار احلديث النبوي إىل ذلك فيام أخرجه الرتمذي يف ُسننه
عن أيب الدرداء ﵁ قال« :كنا مع النبي  mفانتهى ببرصه إىل السامء فقال:
«هذا أوان خيتلس العلم من الناس ،حتى ال يقدروا منه عىل يشء» ،فقال زياد
بن لبيد األنصاري :كيف خيتلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فواهلل لنقرأنه ولنُ ْق ِرأنه
نساءنا وأبناءنا ،فقال« :ثكلتك أمك زياد ،إن كنت ألعدّ ك من فقهاء املدينة،
هذه التوراة واإلنجيل عند اليهود والنصارى ماذا يغني عنهم؟» ،قال جبري:
فلقيت عبادة بن الصامت فقلت :وتسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء ،لو
شئت حلدثتك بأول علم يرفع من الناس :اخلشوع ،يوشك أن تدخل املسجد
اجلامع فال ترى فيه رج ً
ال خاشع ًا».
وهذا النص النبوي عن التقرير الصحيح للحالة املعارصة يف أمة اإلسالم،
وخاصة بعد أن توىل أمرها عدوها منذ قرون ونزع عنها أوالً قرار احلكم،
بالتدرج والسياسة قرار العلم ،وهيأ الظرف املناسب إلجياد مسلمني
ثم نزع
ُّ
نفعيني خدماتيني تبقى هلم صالهتم وعباداهتم وصورة طاعاهتم الظاهرة ،مع
فقدان األخالق النبوية حتى يف تطبيقهم رشيعة اإلسالم فيام بينهم ،وتقليص
مواقع الرتبية والدراسة األبوية التقليدية ذات العالقة ببناء القيم والعلم
خصنا به من بني األمم ،إضافة إىل املجاهرة بعداوة املدارس
الرشعي الذي َّ
األبوية التقليدية ،واختالف التُّهم ُّ
والش َبه العقدية واالجتامعية لتشويه صورة
املذهبية اإلسالمية ،ومفهوم العالقة بأهل البيت ،والعالقة بمدرسة اإلحسان
املعروفة بالزهد والتصوف.
وبقي الرصاع يف الساحة العربية واإلسالمية املعارصة تربية وتعلي ًام وثقاف ًة
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ٍ
ٍ
عاملية ُمس َّيسة ،يصعب
برعاية
وإعالم ًا متصاعد ًا حول النقائض والنواقض
عىل جيل اإلعالم معرفة دقائق خطورهتا.
وقد بلغت أوجها اليوم إىل منع عقوبة اإلساءة إىل النبي حممد ،m
واعتبار هذه العقوبة  -يف «دولة الكويت» مث ً
ال  -خمالفة حلقوق اإلنسان ،مع
وجوب تعديل قانون هذه العقوبة التي قد تصل إىل اإلعدام ،وإال فإن منظمة
احلقوق الدولية تعترب العقوبة خمالفة لترشيعات القانون الدويل املوقعة عليه
وعىل االلتزام به يف دولة الكويت(((.
وستعمل القوى الدولية يوم ًا بعد يوم عىل محاية «اإلحلاد والفساد»
املسمى لدى أعداء اإلسالم بـ«احلقوق» حتى جترد املسلمني من كافة احلدود
الرشعية ،ثم جتريدهم من الغرية عىل القيم واآلداب ..وكم قد فعلت وفعل
وكالؤها من املراحل السابقة من ترويض املجتمعات كي تتخىل عن مجلة من
ثوابت الديانة وقواعد الرشيعة ،فقد كانت بعض دويالت املنطقة تقيم بعض
صور هذه احلدود كقطع يد السارق وجلد شارب اخلمر ،ورجم الزاين إال أن
االلتزامات املوقعة بني هذه الدويالت والسقوف السياسية الدولية أجربهتا
عىل التخيل بالتدرج البطيء عن هذه املظاهر الرشعية.
وكأين باإلشارة النبوية عن الفتنة الرابعة البكامء العمياء الصامء التي يؤول
ُّ
وتدخل ،عىل مستوى
فيها أمر األمة إىل الكُفر قد برزت يف أكثر من صورة
احلدود الرشعية واحلدود اجلغرافية.
وكم نحن كمسلمون يف حاجة ماسة إىل متابعة املرصد النبوي للضبط
((( خبر أذاعته قناة بي بي سي يوم األربعاء  26جماد األول 1433هـ.
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والربط الرشعي قبل فوات األوان ،والضبط والربط املشار إىل أمهيته هنا ال
يعني إصالح ما فسد أو إعادة سري عجلة التاريخ إىل الوراء ..وإنام حماولة
إقناع جيل اآللة وضحايا التحوالت بأن املعلومات الرشعية الثابتة عن خري
الربية وسيلة تشخيص عملية استباقية تسهم يف حتليل أوضاع األمة ،وترسم
املعاجلة املرجوة من مصادر موثوقة ال عالقة هلا بمصالح املتنفذين يف العامل
وال بمصالح الوكالء وعمالء التحوالت ..بل بام تكون ال َط َرف املحايد
اخلارج عن دائرة الرصاع السيايس املعارص ك ّله.
لقد احتشدت املسميات اإلسالمية اجلديدة عىل صفة أحزاب ومجاعات
وتيارات وكُتل متنوعة اهلويات والغايات ،كان مبتدأ ظهورها وانتشارها
ُبع ْيد سقوط القرار اإلسالمي العاملي للخالفة اإلسالمية ،وتكاد املجموعات
الفكرية والسياسية أن تتفق  -رغم تناقضاهتا  -عىل ضدية وحماربة املدارس
اإلسالمية الشعبية التقليدية يف صورها الثالث:
املذهبية ،والعالقة بآل البيت ،وصيغة االرتباط بمدرسة التصوف.
ويعود سبب هذه العداء ا ُملع َلن أو املب َّطن لدى آخرين إىل شمول احلملة
املتظافرة من القوى االسترشاقية ذات النصيب الوافر من سياسة االخرتاق
الفكري وتفكيك أوارص العالقة بني «مدارس اإلسالم التقليدية ،ومدارس
اإلسالم اجلديدة»((( من خالل الدراسات الفكرية املشار إليها يف أحاديث
((( وه�ذا التعلي�ل ال يعفي م�دارس التصوف مما حل به�ا وبأتباعها من اإلفراط
والتفري�ط  ،فالمعالج�ة لهذين الطرفين أمر البد من�ه وال مناص  ،وإنما نحن
بص�دد إدانة أس�لوب المعالجة ال�ذي يحمل صفة الع�داء للمنهجية الصوفية
وحب آل البيت.
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املصطفى « :mيوشك أن تداعى عليكم األمم»  ،وهو التداعي السيايس
املرافق لـ«فتنة األحالس» فيام عرف بـ«مرحلة االستكبار» و«مرحلة
االستظهار» املنصوص عليها يف عالمات الساعة ،ثم التداعي العسكري
املرافق لـ«فتنة ال اء»« ..مرحلة االستعامر» املنصوص أيض ًا عليهاِ .
وكال
سرََّّ
املرحلتي عملتا بجهد وشمول ختطيط وتنفيذ عىل إعادة تركيب العقل املسلم
نْ
املدان بالنص النبوي ذاته ،حيث يشري  mإىل هبوط املستوى اإلسالمي لدى
الشعوب يف تقدير احلالة وتقرير اإلحالة((( بقوله « :mأنتم يومئذ كثري
ولكنكم غثاء كغثاء السيل »..وهذا تقرير حالة ومرحلة بعينها يطلق عليها
يف ثوابت املرصد النبوي «الغثائية».
وتُعرف الغثائية بالنَّص النبوي ال بغريه؛ حيث يشري املصطفى  mإىل
الو َهن» ،
ثقافة املرحلة ووسائط تعليمها وتربيتها فيقولُ « :يلقى عليكم َ
واجلملة يف لغتها «مبنية للمجهول» بام يشري إىل فاعل غري مرئي وال مشاهد

وهم الوكالء والعمالء العباقرة
بعينه  ،وإنام البارز والظاهر «نائب الفاعل»ُ ،
السياسيون من قادة االسترشاق واالخرتاق وذيوهلم اإلقليمية والعاملية
واملحلية.
و«الوهن» املشار إليه يف احلديث ال حيتاج إىل طول تفكري يف معانيه،
وإنام فسرَّ ه النبي  mبقوله« :حب الدنيا وكراهية املوت» ،وحب الدنيا
وممنهج ،يبدأ بالتس ُّلط
وكراهية املوت ثقافة مرحلة وسياسة استتباع ُمرب َمج
َ
العسكري ،ثم التسلط الفكري السيايس ،ثم التسلط االجتامعي ،ويليه بعد
المتح�ول بالنص�وص ،وتقري�ر اإلحالة :وصف
((( تقدي�ر الحال�ة :رب�ط الواقع
ِّ
الواقع ومجرياته بعلم الحقيقة الشرعية ال بالظنية العقلية.
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ذلك ما تبقى من الوسائط والعوامل القائمة عىل النقض والقبض ،وإشاعة
داء األمم الغازية« :البغضاء واحلسد» ،أي صفة الرصاع املس َّيس بني األفراد
واجلامعات واألحزاب والقبائل واألُسرَ املتفاوتة يف الرتتيب االجتامعي
املوروث ،ليضعف بذلك االهتامم بـ«الدين» والتنشئة عىل ثوابته ..وهذا ما
يقرره احلديث الرشيف« :ال أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين»(((.
وقد تأكد بالنص النبوي وقوع ذلك يف املراحل املعبرَّ عنها بـ«اإلصابة
بداء األمم» ،وما ترتَّب عليها من الوقوع يف «الغثائية»« ..حب الدنيا وكراهية
املوت» ،ويف رواية« :وتنزع املهابة من صدور عدوكم».
وازدادت هذه اجلرأة ممن سامه النبي  mبالعدو ليبسط يف الحق املراحل
وسائط الفشل واالحباط يف أمة وصفت يف القرآن بأهنا ( ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ)[آل عمران ]110:لتصبح ذي ً
ال وعالة ،بعد أن كانت رأس ًا وقيادة،
مما ينتج عنه عودة الرصاع والتنافس القبيل والقومي والطائفي والعقدي
والطبقي والسيايس فيرضب بعضها ببعض كام أخرب عنها أيض ًا رسول اهلل
عدو ًا من سوى أنفسهم
 mوعن قدر اهلل فيها بقوله« :وأن ال أسلط عليهم ّ
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها» أو قال« :من بني أقطارها
حتى يكون بعضهم هيلك بعضا ويسبي بعضهم بعض ًا»(((.
اء ِه َى ا ْل َحالِ َق ُة
((( إشارة إلى حديثَ « :د َّب إِ َل ْيك ُْم َد ُاء ُاأل َم ِم َق ْب َلك ُْم ا ْل َح َسدُ َوا ْل َبغ َْض ُ
الش�عر و َلكِن تَحلِ ُق الدِّ ين وا َّل ِذى َن ْف ِس�ى بِي ِ
ِ
الَ َأ ُق ُ
�د ِه الَ تَدْ ُخ ُلوا ا ْل َجنَّ َة
َ َ
ول ت َْحل ُق َّ ْ َ َ ْ ْ
َ
َحتَّ�ى ت ُْؤ ِمنُ�وا َوالَ ت ُْؤ ِمنُوا َحتَّ�ى ت ََحا ُّبوا َأ َف َ
ت َذاك ُْم َلك ُْم َأ ْف ُش�وا
لا ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِ َما ُي َث ِّب ُ
الس َ
ُ�م» – رواه الترمذي ف�ي صحيحه وأحمد في مس�نده ،وغيرهما
لا َم َب ْينَك ْ
َّ
باختالف في اللفظ
((( رواه مسلم في صحيحه
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ويبدو واهلل أعلم أن هذا احلفظ لألمة مقرون بمراحل احلصانة يف
مستوى القرار ،وقد استمر هذا احلفظ حتى سقوط قرار اخلالفة العباسية
التمزق ،ثم
بالغزو املغويل ،ثم تفككت الدولة الواحدة ودخلت مرحلة
ُّ
عاد القرار الواحد باملرحلة العثامنية عدة قرون ثم نقض إىل غري رجعة حتى
اليوم ،وربام كان املعنى من قوله « :mإذا ُض ِّيعت األمانة» وقول السائل:
«وكيف إضاعتها؟» والرد عليه بقوله« :إذا ُو ِّسد األمر إىل غري أهله» إشارة
إىل اخرتاق العدو وتسلطه يف هذه املرحلة بنزع القرار وتسيري دفة األمور عىل
أيدي وكالئه املعبرَّ عنهم بالبناء للمجهول نائب ًا للفاعل املتس ِّلط من خلف
حلكم يقتل بعضهم بعض ًا وهيلك
الكواليس ..فالوكالء املقتتلون عىل امللك وا ُ
بعضهم بعض ًا بدعم املستثمرين األعداء..
ولعل يف هذا املعنى املشار إليه يف احلديث ملحظ ًا خف ّي ًا يفرسه البناء
للمجهول يف أكثر من مصطلح حديثي نبوي ،فالتوسيد ،وضياع األمانة،
وإلقاء الوهن ،وما ُسمي بـ«الوكالة والعاملة» هنا ُيفرس ظاهر سلوك املسلمني
يف استباحة بعضهم البعض ،ولكن الدوافع األساسية واالستثامر الغائي
يكون للمتسبب الراعي سياسة املرحلة وممول عقدة الرصاع من خلف
الكواليس ..ويف هذا األمر نذكر مقولة أحد القادة الوكالء « :نحن ال نُصدِّ ر
الثورات بل نَدعمها ،» ..والدعم املشار إليه يف املقولة يفرسه البناء للمجهول
يف نص احلديث كام سبق.
وقد شاهدنا يف «املشتل اليمني» مثاالً خالل مرحلة الثورة الوطنية ،وما
تالها من مراحل االستقالل والتصحيح املتنوع  -كام يسمونه  -حتى االنقسام
بني اليسار واليمني ،ثم انقسام اليسار إىل يسار انتهازي ويسار متطرف ،إىل
ساعة احلسم الدموي الذي دفعت فيه البالد رضيبة الدم املساح عىل مذبح
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الرصاع اإلبلييس اهلاتِك لكافة القوى املتنازعة عىل «إرضاء اإلله الوهم»،
أو كام يقال عنه :حتقيق السعادة األسطورية« ..املجتمع الديمقراطي» ،الذي
أبى الشيطان أن يرىض مرة واحدة باالعرتاف بتحقيقه من شعوبنا املندفعة،
بل صار يف كل جولة من جوالت االندفاع واالنتفاع يطلب املزيد من الدماء،
وانتهاك األعراض ،وترشيد الضحايا ،وسقوط الكثرة الغالبة يف أتون الفقر
والعوز واألمراض هلذا اهلدف املوهوم والغاية اخلرافية ..مرة باسم االستعامر
وما أنجز ،ومرة باسم الثورة ضد االستعامر وما أفرز ،ومرة ضد االستثامر
وما أحرز ..وها هي الفوىض اخللاَّ قة تدفع بالشعوب يف جولة جديدة نحو
حتقيق الديمقراطية املعبودة يف حمراب اإلبليس الرجيم ( :ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ)
[األعراف.]38:

نعم ..لقد ابتلينا يف هذا العرص ِ
بع َّلة التصنيف واإلحالة حتى ُأضيعت
لوة ،وما ِمن جمتمع ُمسلم إال وهو يعاين من
احلقيقة
املج َّ
املرج َّوة واألمانة ْ
ُ
ِع َّلة «األنوية» ( ..ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) يف مستوى احلكم ِ
والعلم أو الرعايا املتكتلة
ُ
ٍ
ٍ
وكاتب وصحفي معارص ممن أفرزت ُه
باحث
املتحزبة دين ًا ودولة .وما ِمن
ِّ
َّمرح ِل إال وذهب ُي ُ
علل نفس ُه وغري ُه بإبطال ُح َّجة احلق الدامغ
سياس ُة الت ُ
املطروحة عىل ساحة املناقشة الواعية  ،لريجع َط ْوع ًا أو كَره ًا إىل االشتغال
ب ُعقدة املنافسة ضد محلة األقالم األبوية التقليدية والنيل من سلوكياهتم.
فالعالج املتَّفق عليه أو تقييم املرحلة رشعي ًا ال ُيقبل من وجهة نظر عامل أو
باحث ُمنت ٍم للتصوف أو آل البيت ..ملاذا؟ ألن الربنامج الغثائي املدعوم
قد أسقط االعتبارات العلمية عن الصوفية والتصوف ،وعن كافة املنتمني
إىل مدارس آل البيت منذ سقوط داعمها املرحيل ولو كانت حتمل رشف
39

الوسطية الرشعية واالعتدال الواعي ..فالربنامج الغثائي املرحيل قد جعل
من فقه املربرات واملغالطة ُسدود ًا منيعة يف عقول اجليل اخلدمايت املستغ َفل،
فإما أن ُيرد عىل مثل هذا التعليل بإثارة ُّ
الشبه والنقائض املألوفة ،وإما أن
يرسق الفكرة ويعيد توظيفها ملصلحة مدارس اإلفراط والتفريط التقليدية،
ويضع احلق وأمانته بني هاتني ِ
الع َّل نْتي املسترشيتني يف ُأ َّمة القرآن والسنة،
وهكذا تطول الغربة ،ويستمر االستغفال ،ونامذج االعتالل واالختالل
واالحتالل ..ولألسف.

اجلل األوسع بالدُّ ِ
وإن َع َّز ا َملطلب ،و َق َّل النصري ،وريض ّ
ولكنا َّ
ون،
واستتبعوا كل ناعق َمفتونَّ ،
فإن لنا يف اهلل ِع َوض ،ويف ثوابه ونيل رمحته
«إظهـار ِ
ِ
العل ِم املـكتوم
ومغفرته غرض ،فام ذكرناه أو أرشنا إليه فمن باب
ِ
يف َع ِ
اإلفك ا َملدعوم» ..مستجيبني لقول من ال ينطق عن اهلوى « :mإذا
رص
لعن آخر هذه األمة َّأوهلا فمن كان عنده علم فليظهره» (((.
وقد أظهرنا ما علمناه ،و َب َّينّا ما عرفناه ،تربئ ًة للذمة وخدم ًة لألمة  ،فمن
استأنس قلبه للحق كام تبني فقام بأمره فذاك رجاؤنا ،ومن استوحش قلبه ملا
تعني فأشاح بوجهه وقلبه فأمره إىل اهلل ،ويسعه ما يسع عباد اهلل ،وكم يف عباد
اهلل من أشباه وأشباه األشباه ..وما لنا إلاَّ أن نقول ما قاله الصابرون (:ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ)[البقرة..]156:
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
((( أخرج�ه البخ�اري في تاريخه،وابن ماجه في س�ننه ،والطبراني في األوس�ط،
بروايات مختلفة.
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هذا هو الواقع بني أيدينا وحتت سمعنا وبرصنا ُيعبرِّ عن نفسه ،واجلميع
منا يمور ويدور يف جمرى التيار اجلارف املنطلق انطالقة املعابر املمهدة لسريه
الري املرب َمج..
يف نظام ّ
واملرصد النبوي املعبرِّ عن منهج الرسالة يربط املسلم بمنطلقات األمور
وبدء كينونتها ،وما يفرس هذه املنطلقات من نصوص من ال ينطق عن اهلوى
.m
أما املثقفون واملفكرون وعامة األمة ،فريتبطون عاد ًة بمجريات األحداث
املوجهة من أقىص منابع
وأثر حركة األمواج السائرة يف سدود ومعابر املياه
َّ
األودية حتى أقىص مص ِّبها األخري..
وهناك فرق بني القراءتني :بني من يقرأ النتائج الكائنة بعد النظر العميق
يف قراءة املقدِّ مات ،وبني من يقرأ احلالة الراهنة والرصاعات الدائرة من داخل
حمور املتناقضات وثمرات التكتالت  ،فاألصل أن احلالة الراهنة والرصاعات
الدائرة ثمرة ونتيجه ملقدمات سياسية واجتامعية واقتصادية وتعليمية وتربوية
بدأت بنقطة بداية وسارت يف طريق الرتاكم االنحرايف حتت سمع وبرص
املهندسني املنفذين مسرية االنحراف واالنجراف.
وإذا كانت «سيول املرحلة الراهنة يف بلد ما» تتجمع يف سدود وقنوات
حديثة أرشف عىل تصميمها وتنفيذها خرباء ومهندسون عامليون ،فكان
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من نتائج هذه السيول املتحركة يف مسارب وقنوات املرشوع جرف الرتبة
اخلصبة ،وتصحري األرايض الزراعية الغنية ،وحتويل املساحات املخصبة
إىل وديان ومسايل عارية الرتبة واإلنبات كام شهدنا ذلك يف أوطاننا ُب َع ْيد
مرحلة االستقالل وتبني الدول الرشقية مشاريع الري والسدود ،بحيث
تكون الثمرة النهائية بعد ثالثني عام ًا أو أربعني عام ًا توقف العمل الزراعي
واالستثامر اإلنبايت يف واسع األرض املخصبة وارتباط الرعايا وامللاَّ ك وعامل
احلقول بعد هذه النكسات بعجلة السوق التجارية العاملية ..ما بني موظف
ومهاجر عن وطنه ،وباحث عن لقمة عيش يف أكناف األرض القاحلة ..فام
هو التقييم العقالين هلذه املرحلة مقدمات ونتائج .
هذا النتاج الزراعي كمثال ،وهو من أهم األمثلة الفكرية املعربة عن واقعنا
الر ُجل املريض ..ويندرج
املعاش منذ بداية عهد االستعامر وتقسيم ت َِركة َّ
حتت هذا املثال أمثلة أخرى ..فهناك الواقع السيايس ،والواقع االجتامعي،
والواقع االقتصادي املايل ،والواقع التعليمي ،والواقع الرتبوي ،والواقع
الثقايف ،والواقع اإلعالمي ،والواقع الديني ..كل هذه الواقعيات حتتاج إىل
بحث وطول نظر يف مقدماهتا ونتائجها عىل طول مساحة الوطن العريب
واإلسالمي ..لنقيم بذلك مهامت ووظائف املرصد النبوي العادل ..مرصد
ال ينطق صاحبه عن اهلوى  ، mوال تستفزه األحداث وال التحوالت ،وال
يرهتن بدراسة مسترشق ،وال يرضخ لتعديل خبري وال أمري وال وزير( :ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)[ ُف ِّص َلت.]42:
ولعل من واجب املرصد النبوي أن يعرض عىل اجليل املسلم واملتأسلم
مقرتح الدراسة العلمية النصية هلذه األمثلة الفكرية  ،لتتم دراستها دراسة
متحررة عن الشهادات الرسمية وشبه الرسمية ،ومتحررة أيض ًا عن تعميد
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اللجان وتصحيح االختبار واالمتحان ،معتمدة يف هذا املطلب الرشعي
عىل «الديانة اإلسالمية اخلامتة» باعتبارها املمثل الرشعي الوحيد يف رصد
املقدمات والنتائج ملراحل البرشية كلها ،والشاهد( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)[ ُف ِّص َلت ]42:يف احلياة اإلنسانية
وسنَّة نبيه حممد  ،mوال غري هذين
كلها
بمصدريا األساسيني :كتاب اهلل ُ
هْ
املصدرين ..شاهد هذا القول كالم احلق سبحانه( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)[آل عمران،]85:
فاألمم الرشقية والغربية قدي ًام وحديث ًا ومعها الشعوب اجلاهلية والوثنية
التي أداهنا القرآن والسنة وأطلق عليها مسمى اجلاهلية يف مثل قوله تعاىل:
(ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)[املائدة]50:
كلها ال حتمل للعامل اإلنساين قدي ًام وال حديث ًا حلاَّ ً وال بعض حل ،وإنام تكرر
مأساة الكفر واجلاهلية يف الشعوب جي ً
ال بعد جيل ،ومرحلة بعد أخرى..
مستجيبة لالحتناك اإلبلييس والتسويل النفيس والتأليه للعقل ومدارس
الظن االفرتايض ( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)..
هذا الظن الذي علمنا القرآن كيفية اختاذ املواقف الرشعية حياله بقوله تعاىل:
وسنن نبيه حممد m
(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) وما ذكر اهلل إال القرآن ُ
( ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)[النجم ]29:وأبى العقل اإلنساين إالّ حتكيم
املجرد ،فام ُحكم ذلك؟ ..قال تعاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ
الفكر الواقعي املادي َّ
ﭽ)[النجم ،]30-29:ومبلغ الكفر والكافر وامللحد واملعاند علم الظن
أصلي:
اإلبلييس القائم عىل
نْ
1-1خطوات الشيطان.
2-2تسويالت نفس اإلنسان.
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والنص الرباين حيذرنا منذ وضع مقدمات الرسالة من هذين األصلني
بقوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ)[النور ،]21:ويقول
يف شأن تسويالت النفس( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ)[املائدة ،]30:فالتسويالت النفسانية واخلطوات الشيطانية
أصل املدرسة األنوية اإلبليسية املادية الطبعية الوضعية العقالنية منذ عهد
آدم ،والعالج منها قوله تعاىل( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)[الشمس،]9:
(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)[هود ،]112:وظلت معركة
اإلسالم واجلاهلية معركة املصري األزيل املستمر بني فريقني:
•حزب الله الناجي في الدنيا واآلخرة.
•ح�زب الس�عير الش�يطاني الهال�ك ف�ي الدني�ا واآلخ�رة:
(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) [المجادلة.]19:
الفريقي.
وال ثالث هلذ ْين
نْ
فالسالم والنجاة يف الدينا واآلخرة مرهونة بالديانة اإلسالمية منذ
التكليف حتى املوت عقيدة ورشيعة وقي ًام ودينا ودنيا وظاهر ًا وباطنا..
يتدرج يف هذا التكليف الرباين شعوب األرض ممن يصل إليهم البالغ( :
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)[املائدة، ]44:
فالكافرون من كل وجه من خالفوا منهج الديانة ومل يلتزموا بأوامر الدين ومل
جيتنبوا نواهيه( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ)[الفرقان.]70:
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كام أن الندامة والفشل والعذاب يف الدنيا واآلخرة مرهون بالكفر
واجلاهلية عقيدة ورشيعة وقي ًام وظاهر ًا وباطن ًا وعادات وتقاليد ..قدي ًام
وحديث ًا.
واملعركة بني هاتني املدرستني قائمة عىل قدم وساق:
1.1فمن يدعم ويقوم بأمر المدرسة الربانية :األنبياء والرسل والوارثون
من أهل العلم واألمانة.
2.2ومن يدعم ويقوم بأمر مدرسة الكفر والجاهلية :الشيطان والدَّ َّجال
قراري الحكم والعلم في الشعوب اإلنسانية كافة.
ووكالؤهما في
ْ
ُطور املدارس املتصارعة وسائلها ومسائلها لتعيد
ومع كل مرحلة وزمن ت ِّ
صياغة األمم ومواقفها مرة بعد أخرى وفق اهليكلة املرجوة لدى الفريقني.
واملرصد النبوي يدعو املسلمني باخلصوص إىل عمق النظر يف رشوط

قراءة التاريخ ومكوناته ومقدماته لتربز هلم باألدلة القاطعة حالة السالمة
فيهم ويف غريهم ،كام تربز حالة اخليانة والندامة لدهيم ولدى األصول
الرشعية الربانية ،والتدبر والتأمل يف األصول الوضعية العقالنية اإلنسانية.
واليوم ال بد من إرضاخ «املرحلة املعارصة» لرشوط املرصد النبوي ،ومتييز
منهج الديانة احلق يف مسرية اإلنسان املسلم وغري املسلم ،وما هي اإلجراءات
الرشعية حيال ذلك ،ومتييز منهج اجلاهلية والكفر يف مسرية اإلنسان املسلم
وغري املسلم ،وما هي اإلجراءت الرشعية حيال ذلك.
وال اعرتاض عىل أمر اهلل وال َقدَ ره ومكتوبه ،وقد عزا األمر إليه بقوله:
(ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
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ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)[آل عمران.]26:
فاملرصد النبوي ال يشتغل بمسألة من حيكم ومن ال حيكم ،وإنام يشتغل
بتقرير حالة من حكم وموقعه من العدالة والسالمة أو عكسها ،وتقرير حالة
املحكومني وموقعهم من العدل والسالمة.
فالعدل والسالمة هدف املرصد النبوي ووظيفة تقاريره ،أما املشغولون
باالمتالك واملحافظة عىل موقعه ،أو املشتغلون بنزع القرار وإثارة الشعوب
الوقت تِلو الوقت..
ضد مالكه ..فهم يعيشون أزمة وال يصنعون حلاَّ ً ،و َي ُم ُّر
ُ
شهور ًا وأعوام ًا واملأزومون عىل غاية االندفاع نحو امتالك القرار  ،أو فك
ارتباط بينه وبني حامليه وهكذا دواليك ..جتييش واشتباك ،ودماء وارتباك،
وحروب ومؤامرات وانتهاك ،وانرصاف اجلميع عن مبادئ العدل والسالمة
ورشف البناء والتنمية إىل مرشوع الشيطان الرجيم ..مرشوع املنافسة أو
التحريش حول أسباب املرشوع ومتناقضات أتباعه وعمالئه ووكالئه
ومستثمريه.
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من مهامت املرصد النبوي إعادة قراءة التاريخ املتمرحل عىل ضوء
األصلي الرشعيني العامليني «الكتاب والسنة» ،وسنحاول يف هذا البحث
نْ
أن نبدأ القراءة الرشعية عن املرحلة الغثائية املنصوص عليها يف أحاديث
عالمات الساعة باعتبارها معرتك الفتنة املسترشية اليوم يف األمة اإلسالمية،
وباعتبارها أيض ًا الوعاء الزمني املوعود يف علم فقه التحوالت «علم
املتغريات» ،وهو العلم الرشعي املقتبس من رباعية أركان الدين الواردة يف
السنة».
حديث جربيل ش
واملعرف لدى علامء األصول بـ«أم ُّ
ّ
وهذه املرحلة املسامة يف النص النبوي بـ«الغثائية» تدرس بالنظر املتأين يف
األحاديث االستباقية عن «آخر الزمان» ومطابقة نصوصها بالواقع اجلاري
واألحوال الكائنة رأي العني ،كام كان يفعل ذلك أصحاب رسول اهلل m
عند مطابقتهم للعالقات بمجريات واقعهم وعصورهم ،فعن مطرف بن
ّ
الشخري قال :قلنا للزبري ﵁ يا أبا عبد اهلل ما جاء بكم؟ ض ّيعتم
عبد اهلل بن
اخلليفة حتى قتل ثم جئتم تطالبون بدمه؟ قال الزبري :إنا قرأهنا عىل عهد
رسول اهلل  mوأيب بكر وعمر وعثامن( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ) مل نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت»(((().
وعن مرة البهزي ﵁ قال :بينام نحن مع رسول اهلل  mيف طريق من
طرق املدينة فقال« :كيف تصنعون يف فتنة تثور يف أقطار األرض كأهنا صيايص
بقر؟!» قالوا :نصنع ماذا يا رسول اهلل؟ قال« :عليكم هذا وأصحابه -أو:
((( رواه اإلمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح
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عييت فأدركت الرجل فقلت:
اتبعوا هذا وأصحابه» قال :فأرسعت حتى
ُ
هذا يا رسول اهلل؟ قال« :هذا» فإذا هو عثامن بن عفان (((.
وعىل هذا املنحى يستفاد أن الفتن السياسية ذات العالقة بالتغري يف قرار
احلكم والعلم عىل مدى التاريخ اإلسالمي ترضخ للنصوص االستباقية ذات
العالقة بعالمات الساعة ،وال تفسرَّ من خالل مرقومها االجتامعي والزمنى
املجرد ،كام أهنا ال تفرس أسباهبا وبواعثها بمواقف الشعوب ومواقف
اجلامعات واألحزاب وسياسة الكتل ومصالح القوى املتصارعة يف املرحلة،
فهذا مفصل خطري يف القراءة التارخيية للتحوالت ،وبانعدام القراءة الرشعية
جمرد ًا كام هو حال األمم السابقة
ختتلط األوراق وتفرس األمور تفسري ًا عقالني ًا ّ
التي قرأت األحداث والتحول يف قرار احلكم والعلم قراءة عقالنية وأبت
االلتزام ألمر اهلل( ..ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)[النحل.]112:
ويف هذا املفصل التارخيي اهلام أخذنا موضوع «املرحلة الغثائية» ذات
العالقة باحلياة املعارصة حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا كمثال للقراءة الرشعية املرتبطة
بالعلم االستباقي والنصوص النبوية ،ليدرك القارئ أمهية الكتاب والسنة
يف حتديد احلق من الباطل يف شأن احلكم من جهة ،وشأن العلم من جهة
أخرى ..ألن بينهام تالزم أكيد ،وترابط تليد.
إن منطلق دراستنا هلذا املرحلة ال حيمل عدا ًء لرمز وال مجاعة وال حزب
وال تيار وال نظام ..حيث قد يفهم مثل ذلك من عنارص املثقفني واملتنفذين
((( رواه أحم�د في مس�نده ،واب�ن حبان في صحيح�ه ،والحاكم في المس�تدرك
وصححه.
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يف املرحلة الغثائية ،وإنام حتمل الدراسة ح ًّ
ال استقرائي ًا ينفعنا مجيع ًا ويربطنا
يعرفنا رشف التميز
عىل وجه الدقة باملوروث الرشعي ا ُملنزل من عند اهلل ،كام ِّ
القرائي املمنوح لنبينا حممد  mعن املايض واحلارض واملستقبل ،وموقع
هذه القراءة املتميزة من من ثقافة املسلم ودراسته العلمية خصوص ًا يف
عرص التسابق املعريف ،واالهتامم التثقيفي الداعي إىل عمق النظر يف العلوم
ومنجزاهتا.
يروج له؟ ُيطل بنا
نجز أعظم من علم رشعي ال حيمل الكذب وال ِّ
وأي ُم َ
عىل العامل اإلنساين من مبتدئه إىل منتهاه ،ويزيدنا ثقافة باخلالق سبحانه الذي
( ﮟ ﮠ)[يونس ،]4:وجيمع لنا يف نصوصه بني دراسة عامل األجل مع
عامل األزل ..لنُف ِّعل قوى اإليامن باهلل يف ما قرره أزلي ًا ،ونتعرف عىل قدر اهلل
فيام قدَّ ره أجل ّي ًا ،وندرك دورنا املعريف والتعريف االختياري فيام منحنا اهلل من
استعدادات ومواهب نقيم هبا  -مع نصوص الرشيعة  -ضابط االختيار..
(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)[األنفال.]42:
لقد ضمن املرصد النبوي لنا مجيع ًا سالمة القراءة للمراحل كلها بام فيها
«مرحلتنا الغثائية» إذ هي إحدى األوعية الزمنية املرصودة يف نصوص الكتاب
والسنة ..سواء من حيث الزمن الرقمي أو السلوك البرشي قرب ًا وبعد ًا من اهلل
ورسوله  ،وما تقرر رشع ًا يف عامل األزل ،وتنفذ عىل أيدي املجموعات البرشية
واملكلفة وعىل غري املجموعات البرشية يف عامل األجل.
ونخص املرحلة الغثائية هنا بالدراسة النموذجية كوهنا حصيلة الرتاكامت
ُّ
التارخيية املتدرجة التي أرشف الشيطان ووكالؤه عىل حتقيق املرشوع األنوي
فيها خطوة بعد أخرى ،ومرحلة بعد مرحلة ،بد ًءا من نقض قرار احلكم وقرار
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العلم ،وهناية بالفتنة العمياء البكامء الصامء التي يؤول فيها أمر األمة فيها إىل
الكفر ..كام عبرَّ عن ذلك من ال ينطق عن اهلوى .m
وهبذا يتقرر أن مبتدأ املرحلة الغثائية منذ سقوط قرار اخلالفة عىل عهد عبد
احلميد الثاين وتنازله عن سدّ ة احلكم ،وما رافق هذه املرحلة من املؤامرات
املتنوعة داخلي ًا وخارجي ًا لنقض قرار احلكم اإلسالمي الواحد ،ونقض
وحدة األرض اإلسالمية الواحدة ..حتت املسمى الغثائي االستعامري
املتداول سياسي ًا بني دول أكلة القصعة «تركة الرجل املريض» ،ومتتد هذه
املرحلة املقبوضة املنقوضة حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا إىل عرصنا املعاش املعروف
سياسي ًا بمرحلة الربيع العريب ،وما متخض عنها من املواقف والتحوالت،
وهي املرحلة التي نحن بصددها من وجهة نظر رشعية ،وقليل من هذه األمة
من يق ّيم املراحل رشع ّي ًا ،أو يضع هلا املقارنة النص ّية  ،النعدام الغوص العلمي
يف فقه التحوالت وأحاديث العلم بعالمات الساعة.
ويكاد جل اجليل اإلسالمي املندفع للتغيري أن يكون مع قادة التغيري
اإلسالميني واإلعالميني  ،ينطلقون يف اندفاعهم املشبوب واكتساحهم من
واقع الظلم السيايس القائم عىل قاعدة الفعل ورد الفعل .والفعل ورد الفعل
يف أساسه سياسية املستثمر واملستهرت واملستعمر ..حمرك عواطف الضحايا،
وحمرك أسلحة احلكام الظاملني ومن شايعهم للرضب فيام بينهم والتضحية
هبم مجيع ًا يف معارك التربير والتحرير والتغيري ،ومع كل هناية معركة يبدأ
املستثمرون يف ح ِ
بك مؤامرة املستقبل اجلديد من داخل عنارص الثورة ،
َ
وبمجموعات العمل الضدي وفق االحتياجات الطبعية للمجموعات
وتشكالهتم احلزبية ،أو القبلية ،واملناطقية ،أو الطائفية ،أو غري ذلك من
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عوامل املتناقضات والنواقض املدروسة(((.
فاملفاصل العملية املؤثرة يف حركة التغيري ال يملكها األحرار املقاتلون،
املمولون األرشار القابعون خلف كواليس املراحل ..يشعلون
وإنام يملكها ِّ
الفتن ،أو يستثمرون إمخادها.
وعزتنا نحن املسلمون ال تكمن يف مساندة أقامع الفتن وال يف هتيئة ظروف
استقرار املستثمرين ..وأما غالب اإلسالميني واملستسلمني واملؤسلمني ،فال
يعنيهم مثل هذه العزة التي تشري إليها النصوص ،وإنام تعنيهم كلمة «احلرية
والديمقراطية وحتقيق مصالح اإلنسان وحقوقه» باعتبارها برنامج املرحلة
ِ
واملستثمر.
املمول واملن ِّفذ
الغثائية برصف النظر عن ِّ
لقد عرفنا النظام اجلمهوري يف املرحلة الغثائية برناجم ًا ثوري ًا ضد نظام
امللكيات االستبدادية ،وهبذا الربنامج حتولت العواصم العربية واإلسالمية
يف غالبها من نظام فردي إىل نظام مجهوري ديمقراطي ،وكان يف هذا التحول
ما كان من زحف جيوش ومنظامت قتال وختويف شعوب ،وهتك أعراض،
وقتل أبرياء وغري أبرياء ،وإفساد يف األرض بِاسم إصالحها ،وبذل األموال
والثروات يف التسليح والتشليح ،وإقامة منابر اإلعالم يف سبيل التوضيح
والتصحيح ..حين ًا يف سبيل التزوير والتقبيح أحيان ًا أخرى.
وبمرور الزمان عىل طريق الربجمة املوجهة جاء الربيع العريب كام أطلق عليه
ُصنَّا ُعه ومستثمروه ،وبإخراج غريب وعجيب ،ومن أعجب ما فيه أن تصبح
بعض األنظمة اجلمهورية التي قامت عىل الديمقراطية واحلرية مدعومة
((( المدروسة :أي التي تم التخطيط لها بعناية من أعداء اإلسالم.
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بقرار اإلفك العاملي يف مرحلة ما هي اهلدف األول للتغيري ومنطلق التفكيك
والتغيري ..بينام تصبح بعض األنظمة امللكية املوصوفة سابق ًا باالستبداد هي
امللجأ واملرجع ومصدر التمويل للثورات ،وأوراق املبادرات.
والسؤال يقول :من الذي غيرَّ املقاييس ،وعبث باألوراق؟ وما هي
اجلهة املحركة لكال الفريقني؟ ولصالح من يعمل كل منهام عىل مدى تارخينا
االستعامري القريب؟
واإلجابة عن هذا السؤال كامنة يف خفايا أوراق العلم بعالمات الساعة.
أما تقارير اخلرباء ،وملفات الوزراء ،وتعليقات القادة واألمراء ،وجمريات
احلوادث وفق ما تفرزه املرحلة فـ«فعل ور ّد فعل» ..شعوب تثور ،وأنظمة
تتهرأ وتتساقط ،والتاريخ شاهد  -كام يقولون  -وعجلة التغيري ال ترجع إىل
الوراء..
والتاريخ يف أوراق العلم بعالمات الساعة إما أزيل ،وإما أجيل ،ولكل
تاريخ ضوابط وثوابت ،وضابط التاريخ األزيل اإليامن بالقضاء والقدر وعلم
السوابق واخلواتيم ،وهذا علم ال يعرف إال بالديانة اإلسالمية وحدها.
وضابط التاريخ اجليل ُعمق النظر يف فقه التحوالت وعلم املتغريات،
وهذا علم ال ُيعرف إال بدراسة أركان الدين األربعة جمتمعة ال متفرقة:
اإلسالم – اإليامن – اإلحسان – العلم بعالمات الساعة.
و َمن استفزته العبارات وضاق صدره من عمق التعليالت فلن يستطيع
اخلروج عن دائرة املألوف؛ واملألوف لدينا كان سبب ًا يف األزمات وطول
خراجها ،وال زلنا نعاين وسنظل يف املعاناة إىل أن يقيض اهلل أمر ًا كان مفعوالً..
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f
أهيا اإلخوة ..يف واقعنا املعارص شعوب إسالمية وعربية متناقضة
املواقف ،ومتنوعة القرار واملذاهب ،وحكومات إسالمية وعربية ُمس َّيسة
حتكمها يف قمتها ال ُعليا قرارات الرشعية الدولية ،وهناك طرف ثالث يعمل
ملصلحة «املجهول»..
هدف معلوم لدى الطرف الثالث ووكالئه ،ولكنَّ ُه غري معلوم
واملجهول
ٌ
املتحركة والساكنة ،حتى علامء املسلمني وقادة العرب إال
لبقية ال ُقوى
ِّ
بي ومكشوف ملن نظر يف هذه احليثية
ِمن حيثية واحدة .فاهلدف املجهول نِّ ٌ
وأخذها بقوة.
والسنة .واملصدران
إهنا حيثية «املصدر ْين األساسيني» :القرآن
ُّ
األساسيان مها اللغة العاملية عرب تارخينا اإلسالمي لقراءة السلبية يف شأن
القرار واالستقرار ،وسالمة االستمرار .ومها أيض ًا حيمالن رس االنحراف،
وخريطة االختالف ..ولكن بقراءة «الركن الرابع من أركان الدين» ،وفقهه
الرشعي املعروف بـ«فقه التحوالت» وال غري ذلك ..وهذا هو رس غياب
املعرفة القطعية لدينا مجيع ًا بدور «الطرف الثالث».
والطرف الثالث بالنسبة لثقافتنا املرحلية املعارصة ُيسمى يف وسائل
اإلعالم ،ولغة احلياة والنظام« :الرشعية الدولية»« ..األمم املتحدة»..
«ال ُقوى العاملية» ..وأما يف فقه التحوالت ولغة الركن الرابع من أركان الدين
فـ« :أ َك َل ِة ال َقصعة»ِ ..
و«م َّلة الكفر» ..و«وكالء الشيطان» ..و«الدَّ َّجال».
قصتنا مع هذا الطرف الثالث ونحن يف أساس منهجنا التارخيي
ولكن ما َّ
نَدين بدين اإلسالم ،ونعمل عىل تطبيقه يف التعليم ونصوص الدساتري وأيض ًا
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يف حياتنا العامة؟ وكلنا نرى األمة اإلسالمية والعربية قائمة بشعائر دينها ِوفق
املذاهب واجلامعات ِ
والف َرق واملدارس اإلسالمية ،واملسلمون يف تِ ْعدَ ادهم
السكاين ُيمثلون أغلبية واسعة يف اإلحصاء السكاين عىل الكرة األرضية؟؟
وهذا السؤال هو ِمفصل املوضوع كُله.

ولو طرحناه عىل خرباء السياسة واالقتصاد والتاريخ لسمعنا ما هو مألوف
ٌ
«وكل ُيغني عىل لياله» ..أما لو طرحناه عىل فقه التحوالت ولغة
ومعروف..
النبوة التي عرب عنها القرآن بقوله تعاىل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ)[النجم ،]4-3:سنجد اإلجابة الصحيحة ،وستكون اإلجابة:
« اربطوا بني قراءة التاريخ ونصوص الديانة ..وجتاوزوا التاريخ
املكتوب بلغة السياسة ،أو دعوه جانب ًا واقرؤوه كمثال من أمثلة االنحراف
واالستخفاف بالديانة والشعوب»
هل تستطيعون ذلك؟ وهل يعرتف أحد منا بأنه يف ثقافته ومعلوماته
ومسرية حياته جزء ال يتجزأ من «تركيب املرحلة السيايس»؟؟ ومل أقل« :جزء
يف ديانته» ،فاجلميع منا ملتزمون للديانة  -أو الغالبية ِمنَّا  -ولو ُصوري ًا إذا مل
يكن عند البعض عني احلقيقة ..فمن جييب؟
إننا لو تركنا اإلجابة لفقه التحوالت لكان األمر أوىل وأفضل ،وهلذا نعيد
العبارة الرشعية التي نُسبت إىل فقه التحوالت« ..اربطوا بني قراءة التاريخ
ونصوص الديانة» ،فنصوص الديانة من فقه التحوالت تقولَ « :ل َت َّتبِ ُع َّن َسن ََن
ِ
ِِ
ِ
ِ
با بِ ِش رْ ٍبَ ،حتَّى َل ْو َد َخ ُلوا فيِ ُج ْح ِر
َم ْن ك َ
َان َق ْب َلك ُْم َبا ًعا ب َباعٍَ ،وذ َرا ًعا بذ َراعٍَ ،وش رْ ً
ب َلدَ َخ ْلت ُْم َم َع ُه ْم» َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اللهَِّ ،ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى؟ َق َالَ « :ف َم ْن
َض ٍّ
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إِذ ًا؟!»((( ،وتقول أيض َا« :يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق كام
ٍ
تداعى األ َك َلة إىل قصعتها» قال :قلنا :يا رسول اهللِ ..
يومئذ؟
أومن ِق َّلة بنا
قال« :أنتم يومئذ كثري ،ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ..تُنتزع املهابة من
الو ْهن» قال :قلنا :يا رسول اهلل ..وما
قلوب عدوكم ،جُ
ويعل يف قلوبكم َ
«حب الدنيا وكراهية املوت»(((.
ْ
الوهن؟ قالُ :
واملقصود من هذه النصوص الرشعية َّ
أن واقعنا املعارص منذ امتداد
الرجل املريض  -كام ُيعبرَّ عنه يف قراءة
«األخطبوط املاسخ» وتقسيم ت َِركة ُ
التاريخ السيايس للعرص احلديث ُ -
نعيش «مرحلة مؤامرة» ،بدأت باالستعامر
ِ
لمنتهم ،وأخري ًا َ
بلغ
وعلامن ّيته ،ثم عىل أيدي ا ُمل َّ
هجنني االستسالميني و َع َ
اجلميع إىل العوملة الدولية التي قال عنها َمن ال ينطق عن اهلوى  mيف فقه
التحوالت« :تصريون فيها إىل الكُفر»(((.
هذا هو تقرير املرصد النبوي لألحداث اجلارية يف األُ َّم نْتي اإلسالمية
والعربية منذ امتداد «األخطبوط املاسخ» ..فهل كذب رسول اهلل  ،mأم
كذب املتعاطفون مع «أ َك َل ِة ال َقصعة» ؟؟
وال شك أن رسول اهلل  mال ينطق عن اهلوى وحاشاه أن يكذب عىل اهلل
أو يكذب عىل أمته ،فقد ب َّلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة .فهل نظرتم
والسنة يف مقوالت «املرصد النبوي» وهو ُيقرر احلالة اخلطرية
يا أتباع الكتاب ُّ
لأل َّمة برصف النظر عن مذاهبها ودوهلا وأعراقها وأرصدهتا وتكتُّالهتا
وحضاراهتا الصورية يف الواقع ا ُملصنَّع ،واملستقبل ا ُملقنَّع ،والنصوص النبوية
((( رواه أحمد في مسنده ،والحاكم في المستدرك
((( رواه أحمد في مسنده ،وأبو داوود في ُسننه
((( رواه نعيم بن حماد في الفتن
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شاهدة عىل احلال؟ وما علينا نحن املسلمون من تقارير اخلرباء ،وتعليقات
الصحافة ،ومقوالت النشطاء احلقوقيني والسياسيني ،فهي يف فقه التحوالت:
«لغة املرحلة» وليست عالج ًا هلا ،وإنام الذي يعنينا بصفة رشعية مقوالت
صحت العبارة  -يم ِّثل هذه القراءة
املرصد النبوي .و«املرصد النبوي»  -إذا َّ
النصية قياس ًا عىل لغة املرحلة ،وس ُيربز لنا مرشوع الربط بني قراءة التاريخ
والديانةَّ ،
ألن لغتنا العاملية لكل مرحلة منحرصة يف قول اهلل تعاىل وقول
النبي  ،mحيث قال احلق سبحانه وتعاىل( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ)[النساء.]61-59:
إننا أمام قراءة جديدة االبتعاث ،عريقة األصالة ،تبدأ ببداية القراءة
الرشعية التي قرأها سيد األ َّمة يف غار حراء( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)[العلق،]4-1:
وتنتهي بانتهاء القراءة النَّصية للمعاين السامية املقروءة عىل لسانه ..m
(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)
[املائدة.]3:
فتعالوا بنا نقرأ التاريخ مرتبط ًا ارتباط ًا وثيق ًا بنصوص ديانتنا الرشعية،
ونتعمق يف هذه العاملية الربانية احلاملة معنى الرمحة للشعوب جمسد ًة يف رسالة
املنزل عليه ِمن ربه( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
النبي اخلاتم ،نبي الرمحة املهداةَّ ،
ﮔ ﮕ)[األنبياء ..]107:صدق اهلل العظيم..
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اللهم يا من و َّفق أهل اخلري للخري وأعاهنم عليه
و ِّفقنا للخري ِ
وأعنَّا عليه..

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم..
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في َمظ َهرِها المعروف بأمريْ ِن:
التكنلوجيا المعلوماتية والقوى الدولية

f

َو َر َد ْت عىل العامل العريب واإلسالمي ظاهرة «التحدي العلامين والتعدي
الظلامين» كإحدى صور االمتداد السلبي لعقيدة الشيطان يف العامل ،وقد
يكون الكثري من املسلمني ال يدركون هذه األبعاد ،وال يولون هلا باالً ،حتى
لو كانوا يعانون من آثارها يف أبنائهم وبناهتم الذين ارتبطوا بالدراسات
املنهجية العلامنية والعلمنية والعوملية املعارصة من خالل التعليم املع َّلب يف
املخصب
املراحل األساسية ،والتعليم امل َقو َلب يف املراحل الثانوية ،والتعليم
َّ
يف املراحل ال ُعليا.
التحول والتحلل ما بقي من أساليب التع ُّلم الذايت ووسائل
ويزيد عىل هذا
ُّ
الثقافة واإلعالم املمنهج املحلية واإلقليمية اهلشة ،والعاملية املس َّيسة ،وخاصة
التجول يف العامل الغريب والرشقي
ألولئك الشباب والشابات الذين ُيتاح هلم
ُّ
عىل صفة الدراسة التكميلية أو الدورات التدريبية أو السياحية الرتفيهية،
لريجعوا وقد بعدت ُّ
الشقة بينهم وبني حقائق الديانة الرشعية ،وغلبت
عىل عقوهلم وقلوهبم نقائضها ونواقضها التي بدأ االعرتاض عليها منذ بدء
العالقة بالتعليم املشار إليه سلف ًا ..حيث َّ
إن التعليم الرشعي يف كثري من بالد
املسلمني ال يتجاوز االختالف املذهبي ،وتكريس هلجة ولغة التنافس بني
معتنقيه ،مما أثمر الطائفية لدى قوم ،واملتناقضات العقدية والتعبدية لدى
آخرين ،منذ أن قبضت قوى العلامنية والعلمنة والعوملة عىل ترسيم حدود
وترقيم مناهج األنظمة املعارصة.
وقد بدأ هذا العمل الدؤوب منذ أن عرف املجتمع اإلنساين شعار «تقسيم
ت َِركة الرجل املريض» وما نجح التحدي العلامين يف باكورة هجمته عىل
وحسن احتواء ثمراته ،وهو أصل وأساس
اإلسالم إال بتنفيذ هذا الشعار ُ
املنطلق الظلامين الشيطاين الذي نعاين منه اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم.
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فاألنظمة العربية واألنظمة اإلسالمية املعارصة منذ تقسيم هذه الترَّ ِ كة
املشار إليها بني من سامهم النبي « mأ َك َلة ال َقصعة» خرجت طوع ًا أو
ِ
وحتولت بإدراك
والعلم»،
حلكم
َّ
كره ًا عن «قرار إسالميتها املطلقة يف ا ُ
لدى البعض ،وبغري إدراك لدى البعض اآلخر ،إىل مشاتل متنوعة الوسائل
املتدرج ،
واملسائل إلنجاح مرشوع العلامنية ِوفق سياسة االستتباع املطاطي
ِّ
ذلك االستتباع الذي عبرَّ عنه من ال ينطق عن اهلوى  mبقولهَ « :ل َت َّتبِ ُع َّن َسن ََن
ِ
ِِ
ِ
ِ
با بِ ِش رْ ٍبَ ،حتَّى َل ْو َد َخ ُلوا فيِ ُج ْح ِر
َم ْن ك َ
َان َق ْب َلك ُْم َبا ًعا ب َباعٍَ ،وذ َرا ًعا بذ َراعٍَ ،وش رْ ً
ب َلدَ َخ ْلت ُْم َم َع ُه ْم» َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اللهَِّ ،ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى؟ َق َالَ « :ف َم ْن
َض ٍّ
إِذ ًا؟!»(((.
فاالس�تتباع :انتقال قوة أثر الحكم ِ
والعلم ،وهندس�ة أجيال األمة من أهل
ُ
اإلسلام إلى «أهل االستسلام» ..واالستسلام فلسفة سياس�ية قائمة على
أمرين:
1-1خن�وع ورض�ا بالهيمن�ة العالمي�ة وخدمة عملي�ة إلنجاح
برامجه�ا العلمي�ة والتربوي�ة والتعلمي�ة والثقافي�ة واالقتصادي�ة
واإلعالمية والسياحية ..إلخ في المواقع المعاصر.
تطرف واندفاع يف منطلقات فهم اإلسالم وإعادة تأثريه
ُّ 2-2
وامتالكه لقرار احلكم  ،بام حقق صفة االستسالم السيايس لربامج
التطرف الفكري وطرحها ملرشوع إبادة وتصفية للمسلمني ضد
بعضهم البعض داخل األُ ُطر السياسية االستسالمية؛ بد ًءا باألنظمة
ِ
حلكم ،وهناية بالكُتل واجلامعات املعارضة
واألحزاب
املشاركة يف ا ُ
هلا عىل ذات التنافس والتحريش املعبرَّ ِ عنه يف أحاديث من ال ينطق
«فرق
عن اهلوى  mبأنه جزء ال يتجزأ من مرشوع أ َك َلة ال َقصعةِّ :
((( رواه أحمد في مسنده ،والحاكم في المستدرك
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ت َُسد».

وهو املقصود يف حديث َ
آخر من مقولة املع ِّلم األعظم  mعن «ضياع
األمر إىل ِ
أهلِ ِه» ،وهذا هو املفصل اخلطري يف تاريخ
األمانة»« :إذا ُو ِسدَّ
غري ْ
ُ
التحول الرشعي إىل الواقع الوضعي يف قراري احلكم ِ
والعلم.
ُّ
ُ

َان َق ْب َلك ُْم» أي :وسائل وأساليب من هيمنوا عىل
«سن ََن َم ْن ك َ
وقولهَ :
القرار ،وهم املعنيون بقوله يف آخر احلديث« :اليهود والنصارى»  ،وقوله:
« َباع ًا بِ َبا ٍع َ ،و ِذ َراع ًا بِ ِذ َرا ٍع َ ،و ِش رْب ًا بِ ِش رْب» أي :تتفاوتون يف إنجاح مرشوع
العلامنية الكافرة داخل أوطانكم وشعوبكم املغلوبة ِوفق سياسة االستتباع
املتدرج .فاالستتباع يف مرص ولبنان وسوريا وبلدان عربية وإسالمية
امل َّطاطي
ِّ
ذات كيانات مستق ِّلة خيتلف تطبيق ًا وحتدي ًا وتعدي ًا عن بلدان عربية وإسالمية
أخرى كاليمن ،واحلجاز ،واخلليج ،وإيران ،وماليزيا ،وأندنوسيا ،ولكنها يف
هناية املطاف تؤدي هدف ًا مشرتك ًا يف خدمة املسيخ الدجال وظلامنية الشيطان
ِ
احلرة».
الوضعية العقالنية ..الفكر اإلنساين املادي املجرد« ..الديمقراطية َّ

َّ
احلرة» يف األوطان العربية واإلسالمية
إن الوصول إىل مرشوع «الديمقراطية َّ
بالتدرج املطاطي ،وعىل أيدي القادة واملهندسني
هو املرشوع املنت َظر تنفيذه
ُّ
َان َق ْب َلك ُْم» .فأسلوب
العرب واملسلمني املعنيني بقوله َ « :mل َت َّتبِ ُع َّن َسن ََن َم ْن ك َ
املخاطبة يشري إىل حمَ َلة قراري احلكم ِ
املنفصلي..
العاملي
والعلم املس َّيس يف
نْ
نْ
ُ
العامل العريب بقومياته ،والعامل اإلسالمي بأقاليمه وجمموعاته.
احلرة» ال يقف عند
ومفهومنا هنا عن «الوصول إىل مرشوع الديمقراطية َّ
دراستنا ملرحلة «ت َِركة الرجل املريض وتقسيمها» بل يتدرج أيض ًا لدراسة
املراحل الالحقة هلا ..كمرحلة العلمنة ..ثم مرحلتنا املعارصة املعروفة دولي ًا
بـ«العوملة».
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فاملراحل الثالث:

1.1العلامنية  -مرحلة االستعامر :وهي مرحلة التقسيم للرتكة
وبسط اهليمنة.
2.2العلمنة  -مرحلة االستهتار :ومتتاز برتويض العقل ا ُمل ِ
سلم
َ
ليتبنى تطبيق املفاهيم العلامنية ..رأساملية وشيوعية يف وطنه ومؤسساته.

3.3العوملة  -مرحلة االستثامر :وفيها يبدأ عمل الرشاكات
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والفنية والثقافية واإلعالمية
احلرة ،وعمالء األنظمة
والتعليمية الخ بني مهنديس الديمقراطية َّ
ومؤسساهتا الرسمية وشبه الرسمية ،وليس أمام هؤالء غري االلتزام
املتدرج بالتنفيذ.

وهذه املراحل الثالث قد تم تنفيذها حسبام ُخطط هلا من جهة «العقل
الظلامين» ،وحسبام تنبأ بوقوعها صاحب العقل النوراين  .mوأما الشعوب
فهي يف «غفلتها عن األمر» ..إال من رحم اهلل ،ومن رمحهم اهلل أجرى عليهم
أسباب احلفظ والسالمة عىل نامذج وأنواع:
	-فمنهم من حفظه اهلل ِ
بالعلم والدراسة الرشعية ا ُملسندة،
فح ِف َظ هبا أمر اهلل.
َ
	-ومنهم من حفظه اهلل بالطاعة والعبادة بااللتزام ألمر اهلل.

بحسن اخلامتة والتوبة واألوبة إليه
	-ومنهم من حفظه اهلل ُ
بعد الوقوع يف التجاوزات ومعصية اهلل.

والذي يعنينا هنا من هذا ك ّله اإلجابة عىل تساؤل املتسائل:

« ملاذا ازداد أثر وحتدي العلامنيني يف الوطن العريب واإلسالمي ،وضعف
أثر العلامء املسلمني حتى صار شباب املسلمني ينكرون اخلالق ويعلنون عن
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جهارا يف بعض مواقع التواصل االجتامعي؟»
إحلادهم وكفرهم
ً
واإلجابة عىل هذا السؤال:

« العود إىل دراسة التاريخ مربوط ًا بنصوص الديانة وإسقاط النصوص عىل
جمريات األحداث التارخيية ،ليعرف الباحث واملستبرص رشوط التشخيص
للعلل ،ثم رشوط املعاجلة بعد دقة التشخيص ،ثم انتظار احللول وبروز آثار
العافية»

ومشكلتنا اليوم أننا نشاهد العمليات الثالث« :التشخيص واملعاجلة
ومبشرِّ ات العافية» بأيدي سامرسة احلكم ِ
والعلم الذين أوكل إليهم الشيطان
ُ
تنفيذ املرشوع الظلامين ،ومنهم من يعلم بوظيفته ،ومنهم من ال يعلم.
ِ
ومن الذين ال يعلمون قادة و ُمتن ِّفذون ُك ُثر ،وجدوا أنفسهم فجأة وبغري
مقدمات هدف ًا مكشوف ًا لنيل الشعوب من ذواهتم ومراحل ُحكمهم ،وحتت
سمع وبرص املهندسني الكبار الذين استثمروا وجودهم يف مواقع القرار،
ومستغنى عنه وطاغية وخملوع ..وإلخ ِمن
فذهبوا بني مقتول ومسحول
ً
احلرة»
املسميات اهلالمية اإلعالمية .ومع هذا وذاك فمرشوع «الديمقراطية َّ
يتحقق خطوة بعد أخرى من فوق كرايس القرار وحتت منابر القادة األحرار،
وإىل جانب علامء السلطة ال ُفجار ..وموقع املرشوع املنفذ حياة الشعوب
وواقعهم املغلوب وعالمته النصية قوله :m
ِ
األم ُة ربتها  -أو :ر َّبها» ..ومعناه حصول
.1
«1أن تَلدَ َ
الخلل المسيس في قضايا ِ
العلم واالعتقاد ومتفرعاتهما..
َّ
الحف�اة ال ُع�راة العال�ة رع�اء الش�اة
.2
«2وأن ت�رى ُ
يتطاولون في ال ُبنيان»((( ..ومعناه حصول الخلل المس َّيس في

ِ
الس�نًّة» – رواه ومس�لم ف�ي صحيحه،
((( م�ن حدي�ث جبري�ل المعروف ب�ـ«أم ُّ
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الحكم واالقتصاد ومتفرعاتهما..
قضايا ُ

وصدق رسول الله  ..mفهذان المحوران المعروفان في«:فقه التحوالت
ِ
الـ«علم بعالمات الساعة» ـ يكادان أن
والعلم بعالمات الساعة»ـ وهما ُركنا
مجمل مهمات العالمات الصغرى والوسطى والكبرى التي اعتنت
يستوعبا ُ
نصوصه�ا بفق�ه المتغيرات في حي�اة األمة المحمدية وبقية ش�عوب العالم،
وص�ارت عند عمق الق�راءة مرتكز ًا معرفي ًا يس�تند عليه الباحث المس�تبصر
لماض�ي الحض�ارات والديان�ات ،وحاضرها ومس�تقبلها من وجه�ة النظر
اإلسالمية الشرعية االستباقية واالستقرائية.
أما االستباقية :فآيات وأحاديث ِ
العلم بعالمات الساعة عن مستقبل

الزمان ،وهي كثرية ومتنوعة ،فاآليات يف كتاب اهلل ،واألحاديث يف ُسنَّة
حل َسن والضعيف.
رسول اهلل  mجتمع بني الصحيح وا َ

وأما االستقرائية :فآيات وأحاديث تتناول قراءة التاريخ والتحوالت
البرشية تصاعدي ًا إىل عهد ِخلقة آدم وتسويته ونفخ الروح فيه ،وما ترتب عىل
العلم األزيل ِ
ذلك من ِ
وعلم السوابق.
يؤسف له َّ
أن هذا العلم ُمع َّط ٌل عن التفعيل واحلركة القرائية يف أ َّمة
ومما َ
والسنة ألسباب يعلمها اهلل تعاىل .وأما فيام نعلم  -واهلل أعلم وأحكم
القرآن ُّ
 َّأن إغفال الركن الرابع من أركان الدين عن موقعه الرشعي من رباعية
األركان كان السبب األول يف ضعف القراءة الرشعية عن املتغريات ،بل
وكان السبب الثاين يف إنزال فقه الثوابت عىل معاجلة املتغريات مما زاد الطني
ب َّلة وإخراج املعاجلة عن موقعها الرشعي اخلاص.
وهلذا األمر نشري هنا إىل رضورة إعادة الدراسة الرشعية لفقه حديث «أم
وأصحاب السنن باختالف في اللفظ
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السنَّة» حديث جربيل ش بأركانه ،أو مواضيعه األربعة جمتمعة ال متفرقة،
ُّ
لينطلق علم «فقه التحوالت» من سجنه التارخيي إىل رحب املعاجلة لألمور
كام يريدها اهلل ،وكام حددها رسول اهلل  .mوليس لنا هنا إال أن نظهر ما
َع ِلمناه يف هذا األمر ا ُمل ِ
حرج وال نقول إال ما قاله الصابرون ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ)[البقرة.]156:
وقد حتقق عىل عهود االنسالخ الثالث« :العلامنية والعلمنة والعوملة» ما
جعلنا مسلمني أقرب إىل غري املسلمني ما عدا ما أبقاه النقض والقبض من
قليل ال ُعرى يف الشعوب املستغفلة ،أما يف مستوى القادة ومتنفذي املؤسسات
فاألمر قائم عىل أشدّ ه ،وال جمال لكشف مفهوم األمر القائم أكثر مما قلناه
حيث قال أبو هريرة ﵁ عام سكت عنه« :لو بثثته قطع هذا البلعوم»(((.
ونسأل اهلل احلفظ والسالمة واملوت عىل ُحسن اخلتام آمني..

رس�ول ِ
ِ
الله  mوعا َء ِ
يْ�ن :فأما أحدُ هما
«حفظت من
((( مقول�ة أبو هريرة ﵁:
ُ
ِ
َف َب َث ْث ُت ُه ،وأما َ
اآلخ ُر فلو َب َث ْث ُت ُه ُقط َع هذا ال ُب ْلعو ُم» – رواه البخاري في صحيحه
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المرصد النبوي ()6
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َّ
إن أي هنضة برشية ال تقوم يف عامل اإلنسان قطع ًا إال عىل رؤية ومنهجية
علمية ،ولن تنجح أمة من أمم االستخالف يف األخذ برشوط اخلالفة إال
بتطبيق منهجها الذي تسري عىل هديه وخطاه.
واألمة اإلسالمية منذ أن أوكل اهلل إليها مهمة االستخالف الرشعي يف
ِ
سمني:
األرض حدد هلا دستور ًا رشعي ًا ينقسم إىل ق َ
حي من عند الله نزل به جبريل ..وهو القرآن
َ 1.1و ٌ

السنَّة
2.2إلها ٌم على قلب النبي محمد  ..mوهو ُّ
ِ
وكال املصدرين مها أساس املنهج الرشعي للتطبيق املأمول ،والبناء
املوكول ..ويتفرع عنهام بعد ذلك ما يتفرع من املفاهيم واالستنباطات
والتفرعات املفرسة واملبينة ملا انبهم أو استعجم من النصوص والثوابت.
وهذا هو ما فعله اإلسالم عشية نزوله ُمنج ًام منذ البعثة حتى الوفاة ،وتلك
هي مرحلة البذر األول لعوامل «النهضة واالستنهاض».

واليوم والعامل اإلنساين قد شهد هنضة علمية حديثة كان قوامها النظري ما
عرفه اخلرباء واملهندسون املاديون بالثورة الصناعية رائدة العرص احلديث،
َّ
فإن مرشوع احلضارة املشار إليها طغى عىل كل يشء يف عاملنا املعارص ،وغزا
بِ ُع َج ِره و ُب َج ِره حياتنا اإلسالمية وحياة الشعوب املتنوعة يف كل باطن وظاهر.
وعىل مدى قرون قليلة ..حتول العامل إىل ببغاوات ناطقة ب ُلغة التطور املادي
النظري والتطبيقي من بداية التعليم األسايس وهناية بالتخصصات ال ُعليا،
وانعكس ذلك عىل الديانات ودراساهتا وخصوص ًا دين اإلسالم اخلاتم..
يتجزأ من تركيب املنهج
صار جزء ًا ال َّ
ومرتكزات تدريسه وتطبيقه  ،حتى َ
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الغثائي املعاصرِ .

فاملسلمون يف غالب مراحل دراستهم اليوم إنام يدرسون الدين مصبوغ ًا
بالعقالنية املجردة وخاصة عند تقرير القوانني الطبيعية يف العلوم واجلغرافيا
والكيمياء والفيزياء معتقدين أهنا مكسب علمي ال عالقة للدين به ،بل
ويعتربون العلم الرشعي مناقض ًا للعلوم الطبيعية ومعارض ًا أو متعارض ًا
معها ،وصار املعنيون بالنظريات العقالنية يدعون شباب املسلمني إىل التحرر
عن خرافات الدين ومفاهيمه الروحية األسطورية  -كام يقولون .وال زلنا
نشهد األقاويل العلامنية والعلمنية والعوملية تنسف كل يوم وليلة ثوابت
التطور احلضاري.
العالقة بني علوم الديانة وعلوم
ُّ
ولسنا هنا بصدد النفي للجديد ومنجزاته ،فالعرص قد جتاوز النفي
واالعرتاض ،ولكنّا بصدد التوضيح ،وإعادة التشخيص لع َّل ٍة نخرت جسد
َّ
وسخرت طاقات املسلمني وجهودهم
األمة وأفسدت هويتها العاملية،
وعقوهلم وقلوهبم إىل خدمة «غايات ومهية»  ،بني منافسة لدى القادة
أفضت إىل وقود الفتنة الطائفية
والعلامء ،وحتريش بني اجلامهري والدمهاءَ ،
لدى قوم ،والفتنة الطبقية لدى آخرين ،والفتنة االعتقادية لدى فريق ،والفتنة
املذهبية لدى فريق آخر ،والفتنة السياسية احلزبية لدى جمموعات ،والفتنة
التيارية الفئوية لدى جمموعات أخرى ،والواقع العريب واإلسالمي أعظم
حلكم ومرور ًا
شاهد عىل رصاع هذه الكتل املتنوعة بدء ًا من مستوى قرار ا ُ
بقرار ِ
العلم ،وهناية بمجموع شؤون احلياة اإلنسانية واإلسالمية كلها حتى
مستوى األندية ومالعب الك َُرة.
واألمر املأسوف عليه من وجهة نظرنا كون اجلميع يبحثون عن عوامل
متت إىل الدراسة الرشعية النصية
النهضة
والتطور ،ولكن بقراءة مريبة غريبة ال ُّ
ُّ
ومعنى بالقراءة الوضعية الطبعية العقالنية ..هذه القراءة
بقدر ما ترتبط ِحس ًا
ً
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التي صارت اليوم سبب ًا من أسباب سقوط ُأمتنا يف طريق املرسب الدجايل
املوعود ..واملرسب الدجايل املوعود حيمل يف جنباته ومهامته ورقة هنضة
تطور تقدُّ مي جديد ،ولكنه عىل حساب اهلوية اإلسالمية
علمية ،ومرشوع ُّ
وعىل حساب ِ
العزة اإليامنية ..وقد مىض من الزمن التارخيي وقت كثري
لصالح هذه املسرية االنحرافية يف أوطاننا املغلوبة وهويتنا املسلوبة ،وال زال
حلكم
من أجيالنا املخدوعة من يكبرِّ ويهُ لل هلذه املشاريع ويتبناها يف مستوى ا ُ
ِ
ٍ
لسبب ُمهم ..وهو كونه يف خمرجات فقهه وعلمه ُجزء ًا ال يتجزأ
والعلم،
من برامج الثقافة املرحلية ،و ُعنرص ًا من عنارص أبجدياهتا املعرفية املتداولة
يف منابر الرتبية والتعليم والثقافة واإلعالم واالقتصاد والسياسة والفكر منذ
بداية مرحلة االستعامر ،ومرور ًا بمرحلة االستهتار واالستثامر ..هذه املراحل
رض َخ
التي مل ترضخ للدراسة التحليلية النصية من وجهة نظر اإلسالم ،وإنام َ
اإلسالم ومرشوعيته لدراسة املسترشقني ،وانتقادات الليرباليني والعلامنيني
والعلمنيني والعومليني املشار إليهم سلف ًا يف مقالتنا هذه.
وقد آن األوان مع بروز علم فقه التحوالت املقتبس من بطن العلم
ُرضخ املراحل التارخيية كلها أزمن ًة وأوعي ًة وختلف ًا
بعالمات الساعة أن ت َ
وهنض ًة ودين ًا ودنيا هلذا العلم الرشعي املسؤول عن القراءة التارخيية ،وعن
حتديد السالمة يف األمم وسريها ،وعن السالمة يف املعتقدات والعبادات
والعالقات والثقافات ،وغري ذلك.
ِ
فعلم فقه التحوالت فقه ال جمال للرأي فيه وال للتصورات العقالنية بقدر ما
هو علم يضع العقل يف موقعه الطبيعي من مستواه الفكري املحدود ..وي ِ
طلق
ُ
التنزل املرحيل يف حياة َمن ال ينطق عن اهلوى
ال َعنان هليبة النَّص الواقعي حالة ُّ
 ، mوالنص االستباقي الذي يحُ دد هوية الباطل وامتداده ونورانية احلق
واشتداده ،والنَّص االستقرائي الضابط لقراءة التاريخ اإلنساين ك ّله بشق ْيه:
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*األبوي النبوي الشرعي

*األنوي العقالني الوضعي

السنَّة املشتهر بحديث جربيل ش،
وأصل هذا العلم مأخوذ من حديث ُأم ُّ
وال جمال لقراءة هذا العلم وتفصيالته إال بنقطة البدء يف دراسة هذا احلديث
وموضوعاته األربعة ..والرتكيز اخلاص عىل املوضوع الرابع منه وهو :العلم
بعالمات الساعة من هذا املوضوع  ،والنظر يف طرفيه األساسيني:
•«أن تلد األمة ربتها – أو :رهبا»

•وأن ترى احلفاة العراة العالة يتطاولون يف البنيان»

ومعرف�ة عم�ق الداللة من هذين الطرفين اللذي�ن هما ُركنا العلم
بعالمات الساعة:
األول :نقض قرار ِ
العلم واالعتقاد ..ويشري إليه الركن األول.
الثاين :نقض قرار احلُكم واالقتصاد ..ويشري إليه الركن الثاين.

و ُيفهم من دراسة وحتليل نقض قرار العلم واالعتقاد َّ
أن األمة اإلسالمية
تطرأ عليها يف مسريهتا العلمية واالعتقادية مجلة من النواقض والنقائض تعرف
وتتميز بدراسة جممل العالمات الصغرى والوسطى جي ً
ال بعد جيل ،حتى يربز
يف األمة انقالب األمر يف الرتبية والتعليم والثقافة  ،بام جيعل املرأة املسلمة التي
وحسن االعتقاد
ارتبطت من خالل اإلسالم باآلداب واحلشمة وبر الوالدين ُ
يف الصاحلني ت َِلد أبناء وبنات يتحولون من سلوك اآلباء واألمهات إىل تقاليد
االستتباع لربامج الثقافات واإلعالم واالقتصاد واالعتقاد الغازي جمتمع
املسلمني ،حتى تكون البنت بعوامل التعليم والثقافة ومراتب الشهادات
والوظائف سيدة املوقف ،وكذلك الولد مع أبيه و ُأرسته وجيله التقليدي ،كام
مشاهد ومالحظ اليوم يف حياة األمة اإلسالمية ..وهذه املشاهدة تقتيض
هو
َ
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دراسة الظاهرة املتحدَّ ث عنها يف هذا احلديث االستباقي ،ودراسة عواملها
التارخيية واملوضوعية ،بام حيدد لنا زمن الظاهرة وتعيني مرحلتها.

كام أن دراستنا ملدلول نقض احلُكم واالقتصاد باعتباره الركن الثاين من
أركان العلم بعالمات الساعة َّ
أن األمة اإلسالمية يطرأ عليها يف مسرية احلُكم
ومسرية االقتصاد مجلة من النواقض والنقائض املجملة يف العالمات الصغرى
والوسطى جي ً
بحكم احلفاة
ال بعد جيل حتى تظهر داللة األمر املشار إليه ُ
للحكم الرشعي،
العراة العالة وتطاوهلم يف البنيان كإحدى ظواهر النقض ُ
وإحدى ظواهر النقض لالقتصاد اإلسالمي املزموم بزمام اإلسالم.
تدرج مرحيل متتابع منذ
وقد برزت هذه العالمات جلية وواضحة يف ُّ
بدء مرحلة المُلك العضوض وهناية باملرحلة الغثائية ،وهي املرحلة التي
ف بـ« :مرحلة االستكبار» و«مرحلة
بدأت بتداعي األمم الكافرة يف ما ُع ِر َ
االستظهار» وهي مرحلة اإلعداد لتقسيم ت َِركة الرجل املريض واملعبرَّ عنها
يف احلديث« :فتنة األحالس»،
	-ثم بـ «مرحلة االستعامر» أو كام سامها احلديث االستباقي:
الرساء» وهي مرحلة التقسيم لترَ ِ كة الرجل املريض ومرحلة
«فتنة َّ
الرشاكة األوىل بني ُحكام وشيوخ وقبائل املنطقة العربية ودول
االستعامر باملعاهدات وكان من ثمراهتا احلرب العاملية األوىل
والثانية.
	-ثم تليها« :مرحلة االستهتار» وهي مرحلة احلرب الباردة
بني الرأساملية والشيوعية واملعبرَّ عنها يف نصوص العالمات بـ«فتنة
الدهيامء»  ،وفيها شهد العامل العريب واإلسالمي انقسام األمة إىل
ُمعسكرين تبع ًا للنظام العاملي املنقسم إىل عامل غريب رأساميل ،وعامل
رشقي اشرتاكي أغرق املجتمع اإلسالمي والعريب بسياسة الرصاع
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اليميني واليساري املس َّيس وثمراته.
يب
الطبقي واحلز ّ
ّ
مسمى
	-وتلتها «مرحلة االستثامر» وهي ما ُأطلق عليها
َّ
«الصحوة» يف ابتداء املرحلة املشار إليها بـ«العوملة»  ،ومرور ًا
بأحداث االخرتاق لربج التجارة العاملي املعرب عنها يف نصوص
العالمات بـ«الفتنة الرابعة» العمياء البكامء الصماَّ ء التي يؤول أمر
األمة فيها إىل الكُفر .وفيها شهد العامل سياسة النظام العاملي القائم
عىل القطب الواحد وسقوط مرحلة الرصاع بني معسكري الغرب
والرشق ليدخل العامل العريب واإلسالمي مرحلة االمتداد العسكري
والسيايس واالقتصادي العاملي حتت مظلة املنظامت الدولية املهيمنة
يف الشؤون املحلية واإلقليمية والعاملية ،وما ترتب عىل امتداد هذه
املرحلة سياسي ًا واقتصادي ًا وعسكري ًا وثقافي ًا وإعالمي ًا،
	-حتى بدء «مرحلة االستنفار» التي ُأطلق عليها مسمى
«الربيع العريب» يف األوطان املجزأة ،كام أطلقت عليها قوى
اهليمنة الدولية مسمى «الفوىض اخلالقة»  ،وهي املرحلة املعبرَّ
عنها يف نصوص العالمات بمرحلة أو فتنة الصيلم أو «الصيلمة».
والصيلمة :هي الداهية الكربى أو العظمى ،التي تربز فيها جممل
وباقي العالمات الوسطى والصغرى عىل مدى تارخيي طويل يخُ تتم
باملرحلة السفيانية األوىل ثم مرحلة السفيانية الثانية ..وفيها يشهد
العامل العريب واإلسالمي الكثري من العالمات الصغرى وما بقي من
العالمات الوسطى كام أخرب عنها من ال ينطق عن اهلوى  mيف
األحاديث االستباقية.

واجلدير باإلشارة هنا أن هذه القراءة النصية لعلم املتغريات ونصوص
فقه التحوالت وعلوم الساعة ،تنقل األمة اإلسالمية من وصف األحداث
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واملتغريات وفق سريها الزمني وتدوينها املرحيل السيايس إىل النظر فيها
وتقييمها من خالل سابق العالمات واألرشاط واألمارات التي تدل عىل
مفاصل األمانة وأوعيتها  ،وعىل مفاصل اخليانة وأوعيتها  ،سواء يف عامل
املسلمني أنفسهم أو يف عامل الكفر واإلحلاد والرشك باهلل.
كام أن من فوائد هذا العلم الرشعي ،دراسة املراحل اإلنسانية السابقة
لإلسالم ،ودراسة مسريات السالمة الرشعية ومتييزها عن مسريات اخليانة
الوضعية ،ومعرفة موقع وأثر املخلوق الناري اللعني ،مستثمر االنحراف
والكفر واخليانات إبليس الرجيم ،ومعرفة جنوده ودجاجلته وأعوانه
التارخييني ( ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ).

ومع هذا وذاك فإن هذه الدراسات النصية لفقه التحوالت ال متت إىل
النظرة التشاؤمية ،أو القراءة السوداوية للحياة  ،بقدر ما أهنا تقرر احلالة
لبس فيها وال غموض وال استغفال
التشخيصية من وجهة نظر صحيحة ال َ
للعقل وال حتريف للنقل..

وهبا أيض ًا نقرأ الوجه الناصع ملراحل التنفسات ومفاصل الرشف واخلري
يف األمم والشعوب ،وما جيمع اهلل به أشتات البرش يف مراحل احلياة اإلنسانية
من القواسم املشرتكة التي يعرف هبا اإلنسان حق اإلنسان ،واملسلم حق
املسلم وحق غري املسلم ،وحقوق احليوانات والكائنات ،ورشف العالقات
بني املخلوق البرشي والكون والطبيعة ومواردها وثرواهتا وما سخره اهلل يف
باطن األرض وعنان السامء من ماء وكأل ،وأسباب نبات وإنبات ويقينيات
كونية ،وما حتدى اهلل به العقل الكافر من اآليات واملعجزات واملكونات،
كمثل قوله تعاىل( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)[األنبياء]30:
وكقوله تعاىل( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
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ﯸ)[ ُف ِّص َلت.]53:

وهبذا العلم نعرتف للعقل اإلنساين ما أنجزه يف عامل االخرتاع واالكتشاف،
وأن هذا العلم قاسم إنساين مشرتك ال عالقة للكُفر به ،كام أنه ال عالقة
لإلسالم بالتخلف واجلهل ،وإنام العالقة يف هذا الشأن باإلكباب عىل رشوط
وحسن نظره ،ومن
املعرفة أو عكسها ،فمن أخذ هبا نال مبتغاه بجدِّ ه وطلبه ُ
ختلف عنها عجز عن اللحاق بالركب احلضاري وصار تابع ًا أو عالة عىل
غريه.

وهبذا العلم نعرف األسباب التي أدت إىل تأخر املسلمني عن ركب احلضارة
كام نعرف سوء استخدام العامل الغريب والرشقي ألهداف احلضارة وخمرجاهتا
وخاصة يف معاملتهم مع املسلمني.
وهبذا العلم نقرأ املفاصل التارخيية املدانة بالنصوص سواء كانت يف عرص
اإلسالم إىل عرصنا أم من عرص االسالم تصاعدي ًا إىل عرص آدم ش.

وهبذا العلم نقرأ التاريخ النبوي األبوي الرشعي ونميز به التاريخ األنوي
الطبعي الوضعي ،وما يفعله أعداء اإلنسانية عموم ًا من تفسري احلياة تفسري ًا
جمرد ًا ..وأن هذا التفسري هو عمل شيطاين موجه يراد به إفساد العقل
مادي ًا َّ
اإلنساين واحتناكه ليكون من حزب السعري.

وهبذا العلم أيض ًا نقرأ رشوط النهضة واالنتهاض الصحيحة التي
يقول فيها اخلالق سبحانه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)
[األعراف.]96:
وأخري ًا برباعية األركان ووحدهتا املوضوعية والرشعية يمكن إعادة القراءة
للثوابت الثالثة :اإلسالم واإليامن واإلحسان ،مصان ًة بعلم املتغريات وفقه
التحوالت ..حيث تعالج القضايا العقدية واإليامنية واإلحسانية بأركان
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التحول واملتغريات واخرتاقات العدو الشيطاين
الثوابت ،وتعالج قضايا
ُّ
ووكالؤه بالعلم بالعالمات واألرشاط ودراسة الفتن املض َّلة ذات العالقة
املبارشة باالنحراف العقدي واالنحراف األخالقي واالنحراف السيايس
واالقتصادي والثقايف والرتبوي والتعليمي واإلعالمي.

َّ
إن كل «هنضة واستنهاض» ألي أمة من األمم تبدأ بنموذج القراءة الواعية
لألسباب واملسببات ،ونحن أمة جعل اهلل لنا رشوط هنضتنا يف أول آية نزلت
عىل رسول اهلل ( :mﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)[العلق.]5 -1:
حلسن التشخيص
حلسن القراءة كي نو َّفق ُ
فنسأل اهلل سبحانه أن يوفقنا ُ
املؤدي بالرضورة إىل ُحسن املعاجلة ..واجتثاث الداء من جذوره ..وما
توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب..
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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المرصد النبوي ()7
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تتعرض األمة اإلسالمية يف مسرية تارخيها الرشعي إىل هجمتني أساسيتني
تدخالن ضمن مسرية القضاء والقدر يف العلم األزيل والسوابق ،ال يمكن
اخلالص منهام أو توقيف مسريهتام ،وإنام يمكن التعرف عليهام وحتديد ثغرات
الوقوع فيهام بمجريات األسباب واملسببات املؤدية إىل املحذور من األمر
املقدور.

َ
فرأيت
األرض،
«إن اهللَ زوى يل
ُ
وقد أخرب عن ذلك  mيف حديثه بقولهَّ :
ِ
وأعطيت
ُوى يل منها.
ُ
مشار َقها ومغاربهَ اَّ .
وإن ُأمتي سيبلغُ ملكُها ما ز َ
بسنة ٍ
أن ال لكَها ٍ
.وإنيِّ سألت يِّ ُ
َ
واألبيض
األمحر
الكنز ْي ِن
وأن
ُ
عامةْ ،
َ
رب ألمتي ْ يهُ
ِ
ِ ِ
سلط ِ
ال ُي َ
رب قال :يا
هم،
فيستبيح بيضت َُه ْمَّ .
وإن يِّ
َ
عليه ْم ً
عدوا م ْن س َوى أنفس ْ
ُك ألُمتِ َ
قضاء فإن ُه ال ير ُّد ،وإنيِّ أعطيت َ
أن ال ُأهلك َُه ْم
قضيت
حممدُ  ..إنيِّ إذا
ُ
ك ْ
ً
ِ
ِ
ِ
بسنة ٍ
ٍ
سلط ِ
وأن ال ُأ َ
ولو
هم
عامةْ ،
يستبيح بيضت َُه ْم ْ
ُ
عليه ْم ً
عدوا م ْن س َوى أنفس ْ
ِ
ِ
اجتمع ِ
هم
أقطارها  -حتى
بني
عليه ْم َم ْن
يكون ُ
َ
من َ
بأقطارها ْ -أو قالْ :
َ
بعض ْ
يهُ ُ
هم بعض ًا»((( ،ويف رواية بزيادة« :أال وإين أخاف
لك بعض ًا ،و َيسبي ُ
بعض ْ
ِ
ِ
عىل أمتي األئمة املض ِّلني ،وإذا ُوض َع السيف يف أمتي مل ُيرفع عنها إىل يوم
القيامة»(((.
وأصل هذا األمر املشار إليه يف هذا احلديث يرجع إىل ثالثة أمور:

األول :قض�اء وق�در كتبه الله على البش�رية وخاصة األمة المس�لمة يحمل
حكمة المولى في مسيرة األجل والحياة.
الثاني :حصول غفلة واس�تتباع وضعف في المس�لمين في تطبيق ما منحهم

((( رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه
((( رواه أحمد في مسنده ،وأبو داوود في سننه ،وابن ماجه في سننه
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الله من عقيدة وش�ريعة ومراتب س�لوك ..مما يؤدي إل�ى فتح ثغرات الفتن
والشرور.

الثال�ث :ظهور األئم�ة المض ِّلين الذين يتولون قي�ادة الفتن ،ويتبنون صرف
الحكم
الش�عوب عن ش�رف حقائق الديان�ة  -بعلم أو بغير علم  -إل�ى فتن ُ
ِ
والعلم المؤدية بالضرورة إلى ما حذر منه  ،mوإلى ما أوعد به المولى من
استتباع الشيطان والهوى والنفس والدنيا ..إلخ .وكل هذه الفتن تنطوي عند
الرغبة في معرفة أسبابها ومس�بباتها ،والوقاية من مضالتها ،وكشف أحوال
أئمته�ا المض ِّلي�ن  ،وفق الحقيقة النصية فيم�ا اجتمع من أحاديث النبي m
في فقه المتغيرات أو ما يسمى بالركن الرابع من أركان الدين كافة ما يجري
في أمته من المتغيرات والفتن ،فيما يعرف بالعلم بعالمات الساعة.
وقد اعتنى العلامء بعلوم العقيدة والرشيعة ومراتب السلوك ،وق َّل ْت
هم املؤرخني عىل تاريخ
عنايتهم بمواضيع الفتن والتحوالت ،وانحرص ُّ
االضطرابات السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي وقعت يف تاريخ
اإلسالم واملسلمني ،مشفوعة بتحليل احلوادث والوقائع وأقوال املؤرخني
فيها دون ربطها بالنصوص إال فيام ندر ،مما كان َسبب ًا يف إصدار األحكام
الظنية عىل من قد سبقت من النبي  mحصانتهم وتوثيقهم ،أو إشاراته m
للنص أثر ًا بالغ ًا يف ترجيح
إىل سالمة اجتهادهم وصحة مواقفهم ..حيث إن ّ
املواقف ،وتعديل الذوات وصيانة املراحل.
ِ
النص النبوي اخلاص بفقه التحوالت واملتغريات أص ً
ال
ومن هنا صار ّ
من أصول الديانة إثبات ًا ونَفي ًا ..وقراءته ٍ
وحسن ٍ
ٍ
نظر باعتباره
بتأن
وتدبر ُ
ٍ
حاو عىل جمُ لة من املعاين واألبعاد عام ً
ال مساعد ًا عىل معرفة احلق وأهله
من جهة ..ومعرفة الوجهة الرشعية يف سقوف احلكم ِ
والعلم من عالمات
ُ
األئمة املضلِّني ملا سامهم النبي  mيف أحاديث الفتن وعالمات الساعة..
80

أنيس أصحايب أم تناسوا؟ واهلل ما
من مثل قول حذيفة ﵁« :واهلل ما أدري َ
ترك رسول اهلل  mمن قائد فتنة إىل أن تنقيض الدنيا يبلغ َمن معه ثالث مائة
فصاعد ًا إال قد سامه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته»(((.

وهذا احلديث يربز اهتامم رسول اهلل  mباالنحرافات والتحذير منها ومن
أوعيتها املفتونة ،باعتبار األمر جزء ًا من مهامت الرسالة فيام جيب التحذير
منه ..شأنه شأن اإليامن بالقضاء والقدر والتسليم بأمر اهلل فيام جيريه عىل
يرس ملا
عباده ..والضابط الرشعي بني األمرين قوله « :mاعملوا فك ٌُل ُم ٌ
ُخلِ َق َله»(((.
إن إيامن املؤمن برس ما أودعه اهلل يف اليشء ِ
َّ
وضدِّ ه ،وأن قانون الوجود
ِّ
ومسؤولية التكليف للعقل اإلنساين مبنية يف نصوص األديان عىل إدراك سرِ
التضاد وما وراءه من حكمة إهلية عظيمةٌ ،
كفيل لدى العقالء بإمضاء أمر
التفهم ملا وراء
وحسن
ُّ
اهلل وحسن االلتزام باملأمورات واجتناب املنهياتُ ،
الفتنة وأرباهبا من الرضر واالنحراف ..وهم بذلك يضمنون مشاركتهم يف
بناء السالم املأمول يف األرض وخيففون وطأة الرش ووسائل انتشاره وامتداده
يف احلياة.

وقد اعتقد البعض من العلامء أن موضوع الفتن والعالمات موضوع خاص
بالبعض دون البعض اآلخر من عموم الناس ،ظن ًا منهم أن أسلوب العرض
ملواضيع اإلبالغ عنه أو يف مستوى من تناوله وحفظه وعبرَّ عنه كحذيفة
﵁ ..واعتربوا أن هذا الفقه ليس من باب األحكام العملية التي جيب
إبالغها للجميع ،والصحيح يف هذا الشأن أن هذا العلم جزء من علوم الديانة
سواء يف صفة البالغ عنه أو يف نامذج حفظه وتذكاره ،فاملعلوم أن رسول اهلل
((( رواه أبو داوود في سننه
((( رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ،وأصحاب السنن
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 mب َّلغ هذا العلم يف مأل من الناس ،وعىل أسامع اجلميع يف منرب املسجد،
ُ
رسول اهللِ m
فقد جاء يف حديث أيب زيد األنصاري ﵁ قوله« :صلىَّ بنا
ِ
ِ
ِ
رب،
حرضت
رب فخطبنا حتى
الظهر ،فنزل فصىل ،ثم صعد املن َ
ُ
الفجر وصعد املن َ
َ
ِ
رب ،فخط َبنا حتى
فخطبنا حتى حرضت
العرص ،ثم نزل فصلىَّ  ،ثم صعد املن َ
ُ
ِ
فأعلمنا أحف ُظنا»((( ،ويتقرر
الشمس ،فأخربنا بام كان وبام هو كائ ٌن،
غربت
ُ
ُ
هبذا احلديث عموم اإلبالغ هبذا العلم ال بخصوصيته.

وإنام اخلصوصية يف هذا العلم مجع أطرافه يف يوم واحد من الفجر إىل
غروب الشمس ،وهلذا قال ابن حجر« :ويف تيسري إيراد ذلك كله يف جملس
واحد من خوارق العادة أمر عظيم ،ويقرب ذلك مع كون معجزاته ال ِم ْرية
أعطي جوامع الكلم.((( »..
يف كثرهتا أنه
َ

ويكاد أن يكون العلم بعالمات الساعة اليوم «نقطة الفصل بني احلق
والباطل» ،وخاصة أن اخلوف والقلق الذي كان يساور العلامء عند إظهار
مكنون علمه قد جتاوز اجلميع ،حيث جيد املحقق والباحث يف ثنايا هذا العلم
أن غالب العالمات الوسطى والصغرى قد وقعت يف حياة األمة تِباع ًا ..ومل
يبق من العالمات الوسطى سوى القليل الذي ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة،
َ
مر
كام أنه مل يبق من العالمات الصغرى إال العدد األقل إذا قارنَّا ذلك بام َّ
من العالمات .أما الذي بقي من العالمات فالعالمات الكربى ..ومبتدؤها
باإلمام املهدي ومرحلته التي متأل األرض عدالً بعد أن ُملئت جور ًا ،وقد
عدَّ ها بعض العلامء آخر العالمات الوسطى ،واعترب املرحلة الدجالية أول
العالمات الكربى  -واهلل أعلم وأحكم.
تبي لنا ترجيح البدء يف
ولكنا عند طول االستقراء واملتابعة للنصوص نَّ

((( رواه مسلم في صحيحه

((( فتح الباري.
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العالمات الكربى باملرحلة املهدية كوهنا حتو ٌل شامل يف قراري احلكم ِ
والعلم
ُّ
ْ ُ
يمهد بعضه لبعض .فظهور
وما تفرع عنهام ،ومبتدأ تسلسل زمني مرتابط ِّ
اإلمام املهدي وانتصاراته يف العامل سبب لظهور الدَّ َّجال وخروجه ..وخروج
الدَّ َّجال وامتداد فتنته سبب يف نزول عيسى عليه السالم ،ويتم القضاء عىل
الدَّ َّجال وأتباعه بتعاون مشرتك بني اإلمام املهدي وعيسى املسيح عليهام
السالم ،وينقطع هبذه املرحلة الكُفر والفساد يف مواقع القرارين ..موقع قرار
احلكم وموقع قرار ِ
العلم ،ل َتنْعم الشعوب بأفضل مرحلة جامعة للفضائل
ُ
ِ
والق َيم والسالم.
ويظل التداخل بني العالمات الكربى والعالمات الصغرى مستمر ًا
ومتالحق ًا حتى هناية الكون بالنفخ يف الصور ،وأهم ما نقرره هنا يف مسائل
العالمات وخاصة الكربى أهنا عالمات تُقرر «املعركة الفاصلة» بني املسلمني
والكفر وبني العدل واجلور ،فال بد أن يشمل االختالف النصيّ رسد مواضيعها
بام يساعد عىل متويه احلقائق وعدم إبرازها جلية ،ليظهر احلق املرتقب يف حينه
املقرر واملقدر يف مأمن من الرت ُّبص واألذى.

ومثال ذلك اختالف العلامء واملذاهب يف شخصية اإلمام املهدي ،وموقع
ظهوره .فاالختالف بني العلامء ٍ
جار جمراه عىل وفق ما اجتمع لكل فريق من
األدلة والرباهني النصية ،ولكن التحقيق يف األمر يشري إىل أن االختالف
النيص واالختالف يف تفسريه وتعليله عامل مساعد عىل اخفاء شخصية
يتعي األمر اخلطري
اإلمام ،وبث روح الشك والريبة يف الناس حتى ال نَّ
بوضوح فيكون اإلمام حتت «مراقبة العدو املرت ِّبص».
ومع هذا وذاك َّ
املعني اليوم وقبل اليوم بمالحقة
فإن العدو املرت ِّبص هو
ّ
هذه النصوص وآثارها ،وحماولة كشف ما وراءها من اخلفاء والسرِّ َّية..
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ).
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ومثل ذلك قضية الدَّ َّجال وظهوره ..فالغالبية من الناس ،علامء ودمهاء ،ال
يعتقدون اعتقاد ًا جازم ًا َّ
أن املرحلة الدَّ جالية قد بدأت يف األمة اإلسالمية من
عهد عثامن ﵁ وخاصة بعد مقتل عثامن ﵁ ظل ًام وعدوان ًا ،وال يصدقون
أن الواقع السيايس وما تاله من واقع العلم والثقافة واالقتصاد والرتبية
العاملي العريب واإلسالمي خمرتق من
وه ُل َّم جرا ..يف
والتعليم واالعالم َ
نْ
األعور ،وإننا اليوم نكاد أن
وجوه كثرية بسياسية التمهيد الرتاكمي للدَّ َّجال
َ
ننفذ سياسة الدَّ َجل والدجاجلة من داخل براجمنا التعلمية والثقافية والرتبية
واإلعالمية واالقتصادية «بعلم أو بغري علم».
واملقصود ِ
«بعلم» :أي بارتباط مسريتنا العلمية بفتنة الدَّ َّجال يف مواقع
القرار ..واملقصود «بغري ِعلم» :تنفيذ الشعوب املستغ َفلة برامج الدَّ َّجال يف
اخلطط اإلدارية واالقتصادية والسياسة والتعليم والثقافة واإلعالم ملتزمني
موجهة ،وهي ما أطلق
بقوانني العمل وسياسة املراحل ا ُملعدَّ ة َس َلف ًا وبعناية َّ
َان َق ْب َلك ُْم َبا ًعا
عليها نبينا « mمرحلة االستتباع» يف قولهَ « :ل َت َّتبِ ُع َّن َسن ََن َم ْن ك َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ب َلدَ َخ ْلت ُْم
با بِش رْ ٍبَ ،حتَّى َل ْو َد َخ ُلوا فيِ ُج ْح ِر َض ٍّ
ب َباعٍَ ،وذ َرا ًعا بذ َراعٍَ ،وش رْ ً
َم َع ُه ْم» َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اللهَِّ ،ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى؟ َق َالَ « :ف َم ْن إِذ ًا؟!»(((،
واملقصود املشار إليه بلغة القياس املعنوي:
و َمن غري اليهود والنصارى يعملون عىل دونمة اخلالفة اإلسالمية لتصبح
األمة اخلامتة تابعة بعد أن كانت متبوعة؟.
و َمن غريهم يتآمر عىل ما عرف برتكة الرجل املريض لتعاد املنطقة العربية
واإلسالمية حتت رمحة أكلة القصعة الشرَّ ِ هني؟.
و َمن غريهم يستجذب عقول األجيال املسلمة لتتخىل عن ديانتها اخلامتة

((( رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك
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يف قضايا احلكم والعلم ،وتنادي بالقضايا السياسية واالجتامعية الغربية
والرشقية؟.
و َمن غريهم يعملون عىل توسيد األمر إىل غري أهله يف املجتمع اإلسالمي
والعريب لتضيع بذلك األمانات الرشعية وتسود اخليانات والقوانني
الوضعية؟
و َمن غريهم يعمدون إىل غرس الكيان اليهودي الصهيوين يف الوطن العريب،
وافتعال الرصاع القومي العرقي والساليل وتشجيع احلزبية السياسية؟.

و َمن غريهم سيعمل عىل ترويج الربا واحلرام والشبة االقتصادية يف األمة
اإلسالمية القائمة يف دينها عىل الكسب احلالل واملال احلالل ..واإلنفاق
احلالل؟.

و َمن غريهم سيدفع ثائرة املنافسة والتحريش التعليمي والرتبوي والدعوي
السيايس والطائفي والطبقي واالجتامعي يف جمتمعات الرمحة والسالم واملحبة
والديانة من خالل الربامج الفكرية الغازية ،ونقض العلم واحلكم ،وإفساد
عالقة األمة باإلسالم واإليامن واإلحسان من خالل تغري املناهج التعليمة،
والرتبوية ،وإعادة صياغة املواد املنهجية وصياغة وعي املعلم واملريب يف
املدارس واجلامعات من خالل تغيري املناهج التعليمة؟.
و َمن غريهم سيدعم الرصاع القبيل الديني يف جزيرة العرب ،ويعيد رسم
اخلرائط واحلدود العربية واإلسالمية لتتحول األمة إىل دويالت وسلطنات
وإمارات تتصارع عىل احلدود واملوارد االقتصادية؟.

و َمن غريهم سيعمل عىل غزو الوطن العريب واإلسالمي املنكوب ليعيد
رسم األوطان باالستعامر واالستهتار واالستثامر مرة بعد أخرى ،وحشد
الشعوب املستغفلة ضد بعضها البعض ،هلد الرتكيبات السياسية واالجتامعية
واالقتصاية اهلشة املصنَّعة للمراحل تلو املراحل؟.
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و َمن غريهم يعمل عىل اإلرضار باملرأة املسلمة ونقض تركيبات عالقتها
الرشعية بأدب اإلسالم والتدين ،من خالل احلشد اإلعالمي واألفالمي
واألقالمي لشعارات احلقوق واملساواة ،املتخذة ذريع ًة للتخلص من القيم
واآلداب والضوابظ الرشعية ،كام هو مشاهد ومالحظ يف الوطن املغلوب
والقرار املسلوب؟.

وكم سنعدد حتت هذا االستفهام من قضايا أشار إليها املعنى االستباقي يف
حديث رسول اهلل ..m
إننا أمام مشكلة متشعبة األطراف واألبعاد ..وعلينا ُ
كأ َّمة ُو ِص َفت باخلريية

أن نتحرر  -ولو بالقراءة النصية أوالً  -من هذه الضغوط االستعامرية
واالستهتارية واالستثامرية يبقى لنا ما نحتاج إليه يف قاسم العلم النظري
املشرتك باعتبار حاجتنا للعلم وتطبيقاته..

كام جيب أن نتحرر من آثار الركام التارخيي السلبي املتخذ صفة الكتلة ضد
الكتلة ،واملجموعة ضد املجموعة ،فام هي إال من عمل الشيطان الرجيم،
ونعيد قراءة املراحل اإلسالمية باعتبارها أساس التاريخ املرتبط بالديانة
اخلامتة وفق نصوص فقه التحوالت املستمد من علم املتغريات والعلم
بعالمات الساعة.

وقد حاولنا يف هذا التقرير وتناول قراءة مراحل اإلسالم كلها بالعالمات
املنصوص عليها يف فقه التحوالت ،ولنا بإذن اهلل يف هذا اجلانب بسط مستقبيل
يضبط القراءة التارخيية للمراحل وقادهتا ..وبالنص الرشعي االستباقي،
وليس بالدعاوي االعالمية التي يتحدث هبا اإلعالم أو ا ُمل َح ِّر ُفون الناقضون
لعرى اإلسالمي ..وحجتنا يف ذلك نصوص العلم بعالمات الساعة ،وإحياء
فقه الركن الرابع من أركان الدين ..وخاصة يف مراحل الغثائية املمتدة من
سقوط مرحلة اخلالفة العثامنية بتنازل السلطان عبد احلميد الثاين إىل ما نحن
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نعيشه اليوم من آثار العلامنية والعلمنة والعوملة ،وما خلف املصطلحات من
سياسة «الشيطان والدَّ َّجال والكُفر» املعروف بـ«الثالثي الوبائي» املد ِّمر كافة
الشعوب يف أمور دينها ودنياها.

إن العلم بعالمات الساعة علم رشعي رضوري حيتاج من علامئنا وباحثينا
ومن محلة القرار أن يولوه أمهية بالغة ألنه علمنا الرشعي وضابط عالقتنا
باملراحل واألمم ،وهو العلم العدل الذي يفرس مسرية التاريخ اإلنساين
واإلسالمي عىل الوجه الرشعي الصحيح( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ)[األنعام.]83:
اللهم وفقنا ملا حتبه وترضاه ..وارزقنا العلم اللدين النوراين الذي يصلح به
لنا أمر الدنيا واآلخرة ..آمني.
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f
لسنا هنا ضد اإلنسان الكافر ،ولسنا ضد العقول املمهدة للكفر ،وإنام نحن
أمام تقرير رشعي يستمد حتليل اإلنسان الكافر من مصدر خالق اإلنسان
والسنة.
ذاته ،وتقرير رشعي يستمد حتليل العقول املمهدة للكفر من القرآن ُّ

موجه برساالت ساموية ،والعقول املمهدة
فاإلنسان الكافر خملوق
َّ
للكفر عقول مستغفلة ومفتونة ،واملرصد النبوي يسهم يف تثقيف الشعوب
اإلسالمية واإلنسانية كي تقرأ التاريخ اإلنساين واإلسالمي املكتوب ب ُلغة
الديانة الرشعية ..ال بِ ُلغة الرشعية الدولية  -كام تسمى ،وللرشعية الدولية
جمال آخر تضبطه النصوص.
كام يسهم املرصد يف قراءة املستقبل بعد قراءة احلارض بلغة األحاديث
االستباقية واالستقرائية من منطوقات ( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)[األعراف ]157:قراءة حترير العقل
اإلسالمي أوالً واإلنساين ثاني ًا من صور االحتناك االبلييس املعادي للجنس
البرشي بعمومه.

فاإلنسان خملوق مستهدَ ف ومنصوص عىل استهدافه ..والشيطان خملوق
ِ
مستهدف ومنصوص استهدافه للبرشية ،وسالمة اإلنسان مرهونة بسالمة
ديانته وأمانته ،وفشله مرهون بفشل ديانته وأمانته ،وأول األحزاب خطورة
اسمه وو ِ
ِ
سمه
عىل اآلدمية «حزب السعري» ،وهو احلزب املنصوص عىل
َ
ِ
ينص القرآن عىل
وسنَّة نبيه حممد ى ..حيث ّ
ورسمه يف كتاب اهلل تعاىل ُ
َ
التحذير من دعوى هذا احلزب الناري اخلطري يف عامل البرشية ( :ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)[فاطر.]6:
ومن معاين «السعري» يف مستوى احلياة اإلنسانية :مبدأ «املنافسة والتحريش»،
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ومها وسيلتان من وسائل التسعري يف الواقع اإلنساين واإلسالمي إلخراج
الضدي اهلالك املؤ ِّدي
اإلنسان من طور هدوئه وسالمته
املرجوة ،إىل الرصاع ِّ
َّ
ِ
الطرفي إىل جهنم وبئس املصري.
بكال
نْ

والكُفر يف أخطر معانيه :الكُفر باخلالق والديانة ..مرشوع اإلبليس املتكرب
ساعة إعالن كفره بني يدي ربه ،قال تعاىل ( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ)[البقرة.]34:

والكُفر يف أبسط معانيه :الكُفر بالنعم وجحود فضل اهلل عىل اإلنسان برتك
املأمورات والوقوع يف املنهيات عىل صفة التحدي والتعدي املؤدي إىل املوت
عىل سوء اخلامتة والعياذ باهلل.
1.1النموذج األول :أصاب الشعوب الكافرة بالله

2.2النوذج الثاني :أصاب بعض الشعوب المسلمة

وبكال النموذجني امتلك الشيطان التأثري عىل العقل والقلب واجلوارح يف
اإلنسان منذ عهد اآلدمية األوىل ،وهذا عني مفصل الدراسة الرشعية بد ًءا
بمرحلة قابيل الذي آل أمره ومصريه إىل الكفر ،وهناية بمرحلة اجلاهلية
األخرية التي يؤول فيها أمر األُ َّمة إىل الكُفر.
واملآل يف اجلاهلية األخرية إىل الكُفر ينقسم إىل قسمني:

1-1قسم بفعل االستتباع الطبعي ،ضمن العالقات االجتماعية والفكرية
والثقافية والسياس�ية واالقتصادية المتبادلة بين األنظمة ،بما يؤثر س�لب ًا على
الغراء جي ً
ال بعد آخر.
الوالء للديانة وااللتزام بالشريعة َّ
2-2وقس�م برسم الكافر وأعوانه سياس�ة المصير المفروض بالحروب
والمؤام�رات ،وسياس�ة الهيمنة عل�ى مقدرات الش�عوب ..بحيث ال يملك
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المس�لمون في الحرب والسلم القدرة على الفصل واتخاذ القرار المشترك،
وإنما يتبعون وينفذون ما تمليه عليهم قوى العالم المحركة مصير الش�عوب
ومنظماتها الدولية وأنظمتها السياسية واإلدارية ،ودراسة المسافة بين هاتين
المرحلتين قائم على ِع ْل َمين أساسيين:
األول :دراسة حمتوى الكتب الساموية السابقة من مصادرها الصحيحة إن
وجدت.

الثاين :عرض كافة االستنتاجات عىل نصوص القرآن والسنة باعتبارها
الرسالة اخلامتة ،وباعتبارها قاعدة اهلدي الرباين للشعوب.
ويستجدّ هبذه الدراسة ما ييل:

•إدان�ة الكف�ر ووكالئ�ه في العال�م اإلنس�اني ،وأن الكافري�ن قرؤوا
وطبقوا منهج ًا ال عالقة للبشرية به ،وإنما هو منهج الشيطان المحتنِك ،بد ًءا
م�ن قابيل ابن آدم مؤس�س المنهج الكفري اإلبليس�ي في العالم اإلنس�اني،
وم�رور ًا باألمم التي كفرت بالرس�االت الس�ماوية رغم قي�ام الحجة عليهم
بالوحي والنبوة ..إلى اليوم وما بعد اليوم.
•سلامة المنهج اإليماني الذي سار عليه األنبياء والرسل وأتباعهم
من كافة األمم ،وخاتمتهم أمة محمد ى بما أنزل عليها من الوحي والنبوة
بواس�طة نبيها المعصوم ،وخلفائه الراش�دين المهديي�ن القائمين على مدى
بمنهج ْي « العدالة واإلسناد » إلى اليوم وما بعد اليوم.
التاريخ اإلسالمي
َ
•أخذ الحذر والحيطة من كل الوجوه أمام «سياسة الدَّ َجل» و«األئمة
ِ
المض ّلي�ن» الذي�ن ن َّبه النبي ى عن خطورتهم في داخل الخيمة اإلسلامية
ذاته�ا ،وأن دورهم الثفاقي الهالك يعمل على ربط األ َّمة بالكُفر والكافرين،
ويح�ول الديانة إلى عجينة ط ِّيعة لخدمة مصالح الثالثي الوبائي« :الش�يطان
ِّ
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 -الكُفر – الدَّ َّجال».

ولعل هذه املسألة هي أهم حماورنا البحثية فيام عرفناه بفقه التحوالت ،ألهنا
مادة املرحلة ومعرتك املعارصة مع موعودات من ال ينطق عن اهلوى ى،
وعليه تدور دائرة املعاين املشار إليها يف عنوان املقالة« :يؤول أمر األمة إىل
الكُفر».
و «األمر» هنا ينقسم إىل قسمني:

 1 .1قس�م ثواب�ت وأص�ول ..والمجال للكف�ر أن يخترق�ه بمعنى من
المعان�ي إال في تعطي�ل وظائفه ،واجتذاب رم�وزه ووجهائه ليعيدوا صياغة
القرارات والقوانين بما يناسب «وجهة نظر الكُفر وأهدافه».

 2 .2قسم متغيرات ..وهي المقومات األساسية إلنجاح سياسة النقض
والقبض وضياع األمانة والتوس�يد والوهن والتداعي واالستتباع والمنافسة
يوسد األمر إلى غير أهله.
والتحريش التي بها ومن خاللها َّ

ويمكن تعريف هذا القسم بأنه «عني املؤامرة» التي ابتدأت سياسي ًا
والرساء ،مرحلة تقسيم
بـ«اخلالفة املدونمة» ،وما تالها يف مرحلة األحالس
َّ
تركة الرجل املريض ،وما ترتب عليها من إعادة ترتيب السقوف السياسية
عاملي ًة وإقليمي ًة وحملي ًة ،وخاصة بعد ثمرات احلربني العامليتني األوىل والثانية.
وهذه مسألة عميقة الغور ال يدركها إال خرباء الديانة الرشعية ،أو خرباء
اخليانة الوضعية ،ألهنا عني املواجهة بني مسرية أمر اهلل يف الكون وبني
خطوات الشيطان وسياسة وكالئه ُمتن ِّفذين و ُمن ِّفذين.
ولعل اهتاممنا هبا هنا غريب كل الغرابة لدى علامء وباحثي األمة اإلسالمية..
ألهنا من وجهة نظرهم ال توجد يف مؤلفات واجتهادات وتناوالت السابقني
من محلة األمانة الرشعية ،ولكن الغرابة تضمحل وتتالشى إذا ارتبط العقل
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املسلم بنصوص فقه التحوالت وأحاديث العلم بعالمات الساعة باعتبارها
املستند الرشعي لدراسة «املتغريات».

واملتغريات يف جمملها «وثيقة الديانة الرشعية» فيام يتعلق باالنحرافات
املتنوعة يف سياستي قرار احلكم وقرار ِ
العلم من عهد الرسالة إىل عهد
ُ
ْ
احلثالة ،وضابطها اليقيني «علوم فقه التحوالت اخلمسة» املتفرعة عن دراسة
العالمات الوسطى والصغرى والكربى((( .وهبذه الدراسة اهليكلية تفهم
اإلشارة من قول من ال ينطق عن اهلوى ى عن أ َّمته« :تصريون فيها إىل
الكُفر» (((.

مرحيل مكشوف ال حيتاج إىل دليل وال
وكفى أن أختم مقالتي بشاهد
ّ
برهان طغا يف مظهره وجوهره عىل كافة مواقع املعرفة والثقافة والديانة
ومحلة األمانة يف الواقع الغثائي املعارص ..إهنا مسألة «الديمقراطية» تعريف ًا
وتوصيف ًا ،ونظري ًة وتطبيق ًا.
فاجلميع يف مستوى اإلعالن واإلعالم ..ومن خالل أساليب االنتخاب
واختيار القادة واحلكام ،جيمعون عىل تطبيق سياسة الديمقراطية دون حتفظ
وال حذرِ .
وقس عىل هذا األمر ما يليه من سياسة االقتصاد واملال ومطالب
رجال األعامل ،ومنه إىل التعليم أو باألصح «التعليب» لألجيال ،ومنه إىل
الثقافة والرياضة ،ومفاهيمها املتشعبة ،ومنها إىل قضية املرأة واحلقوق
وه ُل َّم َجرا..
واملساواةَ ..
وال أجد فيام أعلم تفسري ًا أصدق يف توصيف الواقع العريب واإلسالمي

((( راجع كتاب «اإلقليد في فتح أبواب العلوم الخمسة المرتبطة بفقه التحوالت
التليد» للمؤلف.
((( رواه نعيم بن حماد في الفتن
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َان َق ْب َلك ُْم َبا ًعا بِ َباعٍَ ،و ِذ َرا ًعا بِ ِذ َراعٍ،
املعارص من قوله ىَ « :ل َت َّتبِ ُع َّن َسن ََن َم ْن ك َ
ِ
ِ
ب َلدَ َخ ْلت ُْم َم َع ُه ْم» َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول
با بِش رْ ٍبَ ،حتَّى َل ْو َد َخ ُلوا فيِ ُج ْح ِر َض ٍّ
َوش رْ ً
اللهَِّ ،ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى؟ َق َالَ « :ف َم ْن إِذ ًا؟!»(((.
وعىل هذا التقرير الرشعي من املرصد النبوي نعتقد أن حاجة األمة
اإلسالمية إىل حمو أميتها السياسية وتثبيت قاعدهتا الرشعية األساسية حول
علم املتغريات «فرض من فروض العني ال الكفاية» ..هذا إن بقي من الوقت
لتدارك األمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ،وإال فإن النبي الكريم والصادق
ِ
الناس زمان ُي َّ
كذب
«ليأتني عىل
املصدوق ذي القلب السليم ى قد قال:
َّ
وخيون فيه األمنيُ ،يؤمتن اخلؤون ،ويشهد
فيه الصادق ،و ُيصدَّ ق فيه الكاذبَّ ،
ويلف ومل ُيستح َلف ،ويكون أسعد الناس بالدنيا ُلكع ابن
املرء ومل ُيستشهد ،حَ
(((
ُلكع ال يؤمن باهلل ورسوله» .

((( رواه أحمد في مسنده ،والحاكم في المستدرك
((( رواه الطبراني في األوسط والكبير
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نتعرف
أما وقد فرغنا من تقرير املرصد النبوي عن املرحلة ..فال بد لنا أن َّ
أيض ًا عىل موقع املواقف التي نص عليها رسول اهلل ى يف ُسننه لكيفية التعامل
مع مثل هذه املراحل اجلائرة ،وهل يكفي أن ندين املرحلة ونصفها بام وصفت
به يف احلديث« :تصريون فيها إىل الكُفر»(((؟ أم أن هناك أيض ًا نصوص تبني
السالمة واألمان والضامن ولو نسبي ًا يف هذه التحوالت والتغريات؟
واجلواب ..أن هناك إيضاحات رشعية تساعد الراغب يف السالمة كي
حيسن املعاملة مع املرحلة وخمرجاهتا ،ولكنها قائمة أيض ًا عىل قراءة فقه
التحوالت وعلومه ،وليست قائمة عىل االستنتاج العقالين ،أو التصور
النفساين ،بل ليست ثمرة من ثمرات «التأقلم مع الواقع» وال «ربط الواقع
بالظروف السياسية والفكرية املسيسة».

فاألسلوب الرشعي مع التمرحل والتحول فقه منصوص عليه ،يمكن
ملعرفة تفاصيله العود إىل موقف املسلم من الفتن و ُم ِضلاَّ تـها ،وقد بسطنا من
هذا الفقه فصوالً هامة يف مجلة من الرسائل واملؤلفات ،كـ«النبذة الصغرى»،
و«دوائر اإلعادة» ،و«التليد والطارف» ،و«األسس والنطلقات» ..هذا ملن
رغب معرفة األمر من هذه الناحية ،أما من رغب األخذ يف أصول املعرفة
الرشعية فالكتب العلمية يف هذا الباب كتب متعددة ..برصف النظر عن
مالحظاتنا عىل أسلوهبا أو تقريرها املعريف املتداول بعيد ًا عن الركنية الرابعة
ومدلوالت فقه التحوالت وعلومه ،ولكنها حتمل أصل املادة الرشعية للعلم
كله.
((( رواه نعيم بن حماد في الفتن
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وقد أبقى لنا نبينا ى رصيد ًا كافي ًا يف ُسنَّته املباركة من األساليب الرشعية
مع كافة املراحل ،ومنها «مرحلة ال ُغربة األوىل» ..عندما وصفها بقوله« :بدأ
الدين غريب ًا ،»..ومن ثم إشارة إىل هناية الزمان وما يكون فيه« ..وسيعود
غريب ًا» ،وفتح باب املعاملة اخلاصة ملن عاش «مرحلة الغربة الثانية»« ..فطوبى
للغرباء الذين حييون ما أمات الناس» (((.
والذي يميته الناس «فقه املعاملة يف الفتن ومضالهتا من واقع الرشيعة
املطهرة» ،حيث تنقطع العالقة هبذا العلم يف مراتب الطلب املتدرج من
املدرسة احلديثة ،وما تفرع عنها ..فينشأ اجليل األمي الذي ال يعرف أسلوب
املعامالت يف مراحل التحول و ُم ِضلاَّ ت الفتن ،فيستخلص لنفسه وملرحلته
فقه ًا إرهابي ًا ،أو فقه ًا استسالمي ًا ،أو فقه ًا إعالمي ًا ،أو فقه ًا علامني ًا ،أو علمني ًا،
أو عوملي ًا ،أو توليفي ًا يستجيب للتوليفات احلزبية الفئوية التي جتمع يف إطار
املجتمع املتناقض أكثر من اجتاه وتيار ورؤية.
ملسمى يتناسب مع هذه التكتالت
وربام أعادنا هذا األمر من جديد
َّ
املس َّيسة يف املرحلة ـ وهي اهلدف املطروح من جهة «الشيطان ووكالئه» ـ:
الديمقراطية..

محن وعباده الصاحلني» وهو له
ولكن ما هو اهلدف املطروح من جهة «الر ٰ
يف الواقع أرضية ثابتة كام هو لبقية التيارات واجلامعات واجلمعيات والرؤى
الرائدة يف املرحلة؟

وإذا ما طرح هذا السؤال عىل فقهاء املرحلة وساستها وعباقرهتا ..ماذا
سيكون اجلواب؟ .هل سيفتحون النصوص ملعرفة األمر من مصادره؟ .أم
هل سيفتحون فقه املربرات واملغالطة ليملكوا زمام األمر وتسييسه؟.
((( رواه مسلم في صحيحه ،والترمذي في سننه وغيرهما باختالف في اللفظ
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أردت
وإذا كان األمر كذلك فقد ع َّلمنا ى أن ندعو اهلل ونقول« :وإذا
َ
بعبادك فتنة فاقبضني إليك غري مفتون» (((.

ولعل املعنى يف جمرى التأويل للحديث يتسع يف مدلول القبض إىل أكثر يف
معنى فوق ما عرف من املعنى املألوف.
«1فاقبضن�ي إليك» :بموت النف�س ،أو موت الطم�وح ،أو انقطاع
.1
النظر فيما عند الناس إلى ما يرضي الله تعالى.

«2فاقبضن�ي إلي�ك» :وجِّ�ه كل جوارح�ي وظاه�ري وباطن�ي إلى
.2
عبادت�ك والنظر فيما عن�دك وأخرج من قلبي كل متعلق�ات النفس والهوى
والدنيا والشيطان .وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ،وآخر
دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

((( رواه الترمذي في سننه ،وأحمد في مسنده ،وغيرهما.
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قال الله تعالى(:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ) [اإلرساء ..]16:صدق الله العظيم ،وقال تعالى( :ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) [هود.]104-102:
يا أبناء اليمن ..إن األمانة الشرعية تلزمنا أن ندعو أنفسنا وندعوكم جميع ًا
للع�ود إلى الله والف�رار إليه من الظل�م (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [األعراف. ]23:
كما ندعو الجميع للتثبت واالعتصام بالله وكتابه وسنة نبيه وسيرة الخلفاء
الراشدين من آل بيته وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
فالدين أمانة ،والمرحلة أمانة ،والحق يقول في كتابه( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [النساء. ]58:
وق�د اختلت الي�وم موازين األمانات ،كما اختل مي�زان العدل في الجميع
حاكم�ا ومحكوما عالما ومتعلما قيادة وأحزابا وش�عوبا ،ويؤيد هذا المعنى
حدي�ث الس�اعة الذي قال فيه م�ن ال ينطق عن اله�وى( :إذا ضيعت األمانة
فانتظر الساعة) قال :وكيف إضاعتها ؟ قال( :إذا وسد األمر لغير أهله فانتظر
الساعة).
والساعة حق  ،وأشراطها وعالماتها حق  ،وال مكان لحقيقة أخرى غير ما
جاء به سيد الخلق عن الحق (ﯡ ﯢ ﯣ) [احلرش. ]2:
إن األحداث الجارية اليوم في محيطنا العربي واإلسلامي ومنها أحداث
بالدنا هي إحدى عالمات الساعة التي وعدنا بها على لسان النبي المعصوم
صل�ى الله عليه و آله وس�لم ،وال مناص وال خالص م�ن حيصات فتنها إال
بحف�ظ اللس�ان عن ال�ذم وحفظ اليد ع�ن ال�دم( ،ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
99

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)
ﯫ) [المائدة. ]41:
ي�ا أبناء اليم�ن ..حكاما وأحزاب�ا ومحكومين ورعايا ..نح�ن أمة ال تتخذ
وجهنا إليه
قراراتن�ا ومواقفنا تبعا لألحداث والتحوالت ،وإنما نتخذها بما ُت ِّ
اآلي�ات والنصوص النبويات ،ومن ال مرجع ل�ه في األحداث من ديانته فال
أم�ل له في حفظه ألمانته ،وقد صارت األح�داث في عصرنا دينا وملة يقوم
عليها الوالء والبراء والشهادة ،مثلنا مثل األمم التي كتبها السماوية وخالفت
س�نن أنبيائها الش�رعية واحتكمت في صراعها واختالفاتها إلى السالح ،أو
إل�ى التش�احن والصياح ،فإن أردتم اإلسلام فعودوا إلى االحت�كام له كتابا
وس�نة كما دعيتم إلى ذلك ترش�دوا  ،وإن أبيتم إال ما أنتم عليه وما أنتم بهذا
صائرون إليه فانتظروا ما توعدون ،واعلموا أنها بدايات مرحلة االس�تنفار ،
َأ َّو ُلها هرج وخلط وخبط ،وأوسطها جوع وخوف وحرب ماء وذهب ونفط
 ،وآخرها ش�رط وسلامة وضبط  ،والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس
ال يعلمون.
الله�م احفظن�ا واحف�ظ بالدن�ا وبلاد المس�لمين بم�ا حفظت ب�ه عبادك
الصالحي�ن .وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضن�ا إليك غير مفتونين .وصلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[ه�ود،]43:

(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

الموجه العام
ألربطة التربية اإلسالمية ومراكزها التعليمية والمهنية
أبوبكر العدني ابن علي المشهور
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ال أتذك�ر ف�ي ط�ول قراءت�ي التاريخي�ة أن تغير ًا سياس�ي ًا طرأ ف�ي الواقع
اإلسلامي منطلقا من حماس التغيير إال ما جرى على عهد عثمان بن عفان
الخليف�ة الثال�ث رض�ي الل�ه عنه ،أما م�ا قبل ذلك من�ذ عهد البعث�ة فالتغيير
السياس�ي يت�م بعوام�ل أخ�رى ووس�ائل متباينة ،وربم�ا ال تصح في�ه كلمة
(التغيير) وإن صحت فيه كلمة (حماس).
فالتاريخ اإلسلامي يمتاز في نماذجه السياس�ية بضابط الديانة ،وللديانة
أدب سياسي خاص ،ال يمكن بأي حال من األحوال أن تتشابه شخوصه مع
عباقرة السياسة اإلنسانية المجردة عن الدين ،مهما كان أمر التغير والتحول،
ولعل لفظة االنتقال من مفصل سياسي إلى آخر بعامل الشورى المتنوعة في
نماذجها هي الكلمة المناسبة لما قبل مرحلة عثمان رضي الله عنه.
أم�ا مرحل�ة عثمان فهي بال ش�ك (مفصل سياس�ي) متنبأ ب�ه  ،وله أهمية
خاصة في دراسة (حماس التغيير القائم على مبدأ آلية التفكير)  ،وليس على
الموضوعية واألمان�ة ،وإنما هي (مقدمات ذات تأثير أدت إلى نتائج حتمية
التغيي�ر)  ،حتى صارت هذه الصورة مثاال يحتذى ويتكرر بتكرر آلية مدبريه
وعباقرة تنفيذه  ،مدعوم بما قد تبنأ به من ال ينطق عن الهوى صلى الله عليه
وآله وسلم من عالقة األمر بفتنة المسيح الدجال.
بمعن�ى  :إنه�ا صورة متكررة ف�ي مراحل متنوعة بأس�اليب متنوعة قائمة
على ما يلي:
•الحماس مع الجرأة.
•الرغبة في التغيير باألسباب الطبعية ال الشرعية.
•حزمة اإلنكار والعوامل المساعدة.
•آلية التفكير ..هيشات االستتباع اآللي.
وقبل أن نخوض في تحليل هذه األس�اليب يج�ب أن نتعرف على هوية
األمر الذي سنتناوله مع أسبابه ..واألمر هو السلطة والقرار.
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والقرار والسلطة يعني أعلى مواقع التأثير في مفاصل الحياة  ،واإلسالم
كما سبقت اإلشارة يعتني في هذا المحور األساسي بضابط الديانة  ،وللديانة
أدب سياسي خاص.
إذن فمن المعتني في هذا المحور الهام بضابط الخيانة باعتبارها المعادل
السلبي لألمانة  ،ليصبح العمل السياسي كله معبرا عن طموحاته ؟
واإلجابة على هذا السؤال تتبين في المعادلة التالية:
الوجه السلبي
					
الوجه اإليجابي
الشيطان الرجيم
					
الرحمن الرحيم
الدجال والدجاجلة
					
األنبياء والرسل
الدجل والكفر
						
النبوة
الفتن ومضالتها
						
الخالفة
ولع�ل اإلبلي�س الرجي�م صع�ب عليه اخت�راق الواق�ع بالحم�اس وآلية
التفكير مع بداية االس�تقرار في مس�ألة القرار ،فركن إل�ى ما دون ذلك حتى
كون جيل الحماس المطلق ،جيل آلية التفكير ،ما بين مرحلة النبوة ومرحلة
ّ
الخالفة الراشدة ..هذا من حيث الزمن.
أم�ا م�ن حيث الوط�ن فالب�ؤر الجدي�دة من أرض اإلسلام بعد انتش�ار
اإلسلام إليه�ا كانت ه�ي الحاضنة األولى لحم�اس التغيير وآلي�ة التفكير.
فكانت (مصر) هي الحاضنة على عهد عثمان ،وكانت العراق هي الحاضنة
على عهد اإلمام علي والحس�ن والحس�ين رضي الله عنهم ،وكانت الش�ام
ه�ي الحاضنة على عه�د بني أمية ،وعادت الكرة إل�ى العراق على عهد بني
العباس .ولكل حماس أس�باب ..ولكل أس�باب مس�ببات ..ولكل ذلك في
واقع األمر نتائج.
والديناميكي�ة السياس�ية العليا كانت للش�يطان في غال�ب هذه المفاصل
بواس�طة حماس التغيير وآلية التفكير ،واألقرب أن الحماس والتفكير اآللي
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يناس�ب الطبع البش�ري الغال�ب ،وخصوصا الطبع المهيم�ن على تصرفات
األف�راد والمجموعات حالة االنفع�ال ،مغالبا حالة اله�دوء وحالة التحمل
وحالة االلتزام بآداب الشرع.
ويبدو أن هذه العوامل النفس�ية هي المطية األساسية لتنفيذ آلية الشيطان
في مجاري الدم البش�رية .وهي المكسب العملي الذي يستثمره الدجال في
التحول المرحلي للشعوب.
وهذه مس�ألة تس�تحق النظر والتأمل ،حيث إن التطورات المرحلية تبدو
عارم�ة وخطيرة ف�ي اجتثاث األخضر واليابس على غي�ر بيان واضح وتبيان
مشروع.
ب�ل إن الواقع المتح�ول يدفع بالجميع إل�ى قبول التغيي�ر وآلياته ،وكأنه
جزء ال يتجزأ من األمانة الشرعية التي ال نقاش في أمرها وال اعتراض على
قدرها.
وال يس�ع العاق�ل والعال�م والمس�تبصر إال مجاملة ص ّن�اع التغيير ورفع
ش�عار التحمي�د والتكبير  ،مع أن العاقل والمس�تبصر يعاني م�ن أليم الواقع
الذي يخطط لتغييره ،ويعلم كيف يجب أن يتم إصالحه ومعالجة مشكالته،
ويس�تمد العالج واإلصالح م�ن حقائق الديانة وسلامة التجربة اإلنس�انية
الواعية من القواسم المشتركة في العلم والصناعة واإلدارة ومصالح التنمية
في الشعوب.
وبين عش�ية وضحاها تبرز ظ�روف خارجة عن الس�يطرة وتدفع بالجيل
الشاب المرتبط ببرامج الدراسة والتخرج ،والمعارضات السياسية المرتبطة
بالبرامج السياسية المتمولة ،وبالعاطلين الذين لم تستوعبهم برامج األنظمة
المهترئة ،لتقوم عليهم مهمة التغيير اآللي.
ونؤك�د ذلك (بأنها أنظم�ة مهترئ�ة) باعتبارها جزءا من برنامج سياس�ي
عالم�ي مرحلي ،وم�ن عمق اهترائها تع�د برامج المرحل�ة التالية على صفة
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الحماس اآللي للتغيير المشار إليه.
وم�ع أني أس�هبت ف�ي ديناميكية السياس�ة المؤثرة على مس�احة التفكير
الت�ي يحصل بها التغيي�ر المعاصر ،إال أن الغرض من ذلك هو إبراز الصورة
الحقيقية التي يضع اإلسلام بها استيراتيجية المرحلة وموقعها من مراد الله
ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
حي�ث إن لغة المرحلة لغة تعتبر اإلسلام مجرد ش�ريك ل�رؤى عقالنية
وديني�ة أخ�رى ..ولي�س حلا إلهي�ا للمجتمع�ات ،وإنم�ا الح�ل المطروح
لدى العقول المعاصرة ما تعيش�ه الش�عوب العالمية من فك�رة الديمقراطية
الوضعي�ة ،وه�ي الديمقراطي�ة العقالني�ة المنافس�ة لإلسلام وأطروحات�ه
الشرعية في غالب برامجها السياسية.
ولعل العذر المتداول لدى حملة الفكر التعددي المعاصر :أن اإلسلام
المعاصر ال يمت إلى اإلسلام األساس�ي بش�يء  ،وإن مت إليه باالنتساب
الع�ام فلأن الرؤى المطروحة إسلاميا الي�وم إما أن تحم�ل صفة اإلرهاب
والعن�ف والطائفي�ة أو أن تعبر عن غلو التصوف واألصولية ،مما ال يس�اعد
المجتمع الحديث على إيجاد العالقة اإلسالمية الواضحة.
والعالق�ة الواضحة اليوم ف�ي العالم إنما تبرز في المفه�وم الديمقراطي
العقالن�ي المؤثر محليا وإقليميا وعالميا ،ولهذا فإن صوت التغيير المعاصر
إنم�ا يلهج بم�ا يراه حال مناس�با للمرحلة  ،وال يعنيه أمر اإلسلام المتحفي
المحص�ور ف�ي المؤلف�ات واألص�ول وبع�ض الش�خوص المتعبدي�ن ،أو
اإلسالم االنفعالي المتهور لدى فريق آخر.
وال�ذي وددت هنا أن أتناوله بعد عرض األفكار المتعارضة والمعارضة
وبع�د ش�رح جهات النظر المتش�ابكة ل�دى الجميع في المرحلة هو مس�ألة
التشخيص اإلسالمي للقضايا من أساسها.
وعندم�ا نق�ول (التش�خيص اإلسلامي) ال يعني م�ا قد طبقت�ه األنظمة
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والممالك والفئات والجماعات واألحزاب ،وإنما ما هو جدير بالدراسة من
مفاصل التحوالت المرحلية في ش�عوب األمة اإلسالمية وأنظمتها القديمة
والحديث�ة  ،ووجه�ة نظر اإلسلام الحق م�ن تطبيقات األنظم�ة والممالك
والفئ�ات والجماع�ات واألحزاب ،على اعتبار أن هذه الدراس�ة س�تتجاوز
كل ظواه�ر التص�ورات الذاتية المنبثقة ع�ن مجريات الواقع أو ما يش�ابهها
م�ن توظي�ف اإلسلام لمصلح�ة األح�داث وسياس�ة األنظم�ة واألحزاب
والممالك ..حتى إذا ما ش�اخت هذه المفاهي�م أو انتهى عمرها االفتراضي
ع�اد الجميع بالتالوم واالتهامات ،ونبش العي�وب وفتح الملفات؛ كل ضد
اآلخ�ر وف�ق م�ا يفهمه ويفقهه ويناس�به م�ن فق�ه المب�ررات والمغالطة ،بل
وتوظيف اإلعالم مثل توظيف اإلسلام عبر القنوات واألجهزة المعلوماتية
لمثل هذه األغراض المتكررة ،والصراعات المسعورة.
إن اإلسالم في (فقه التحوالت وعلوم علم الساعة) قد فرغ من تشخيص
ومعالجة القرار وحملته وعدالته وسالمته عبر القرون واألزمنة كلها.
َ
انح�راف األمم الس�ابقة وفس�اد
عرفن�ا اإلسلام بالقرآن والس�نة
وكم�ا َّ
تصوراتها ضد األنبياء والرس�ل  ،أو ما جاؤوا به من سعادة األمم والشعوب
حس�ب تصوراته�م ،ب�دءا من موق�ف إبليس م�ع آدم وموقفه م�ن إغواء آدم
وح�واء ب�األكل من الش�جرة حتى موق�ف قابيل من هابيل وم�ا تال ذلك من
االنحرافات والتحوالت في األمم والشعوب.
فقد رس�م لنا القرآن والس�نة في عل�م فقه التحوالت وعالمات الس�اعة
مس�يرة الع�دل ف�ي األنظم�ة وال�دول والجماع�ات والفئ�ات واألح�زاب،
وخاص�ة في المرحل�ة الخاتمة مرحلة اإلسلام ،وربط بعضه�ا ببعض وفق
تسلسلها الفكري واألصولي بدءا من عصر البعثة والوحي والعصمة ونهاية
بظهور المهدي والنبي عيس�ى والمسيخ الدجال ،باعتبارها الصورة األخيرة
لمسيرتي الحق والباطل في مسيرة السياسة والقرار حكما وعلما.
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وبهذه الدراسة المنهجية تفصل األمور وفق مراتبها ومفاصلها الصحيحة
بعيدا عن التزييف والتحريف وسياسة المحسوبية والتصنيف ،وبها ال بغيرها
يتضح الحق من الباطل ،ويعرف أس�لوب المعامل�ة مع الموافق للحق ومع
المخالف والمجادل ،حيث تسقط المفاهيم الذاتية والتخرصات االنتمائية،
ويصبح القول الفصل والحكم العدل كالم الله في ما أخبر عن عباده ،وقول
نبي�ه صل�ى الله عليه وآله وس�لم فيما أش�ار عن تحوالت أمت�ه وغيرهم من
األمم.
وهذا األمر يجعلنا في حل من المسؤولية ،وفي فسحة من التبعة المترتبة
على الموقف من نظام أو حاكم أوعالم أو فئة أو حزب أو جماعة ،فالجميع
عرفون ويص َّنف�ون ،بل ويتميز لهم ما ه�م فيه من االرتكاس
بضاب�ط النص ُي َّ
وفي الجهل يعمهون.
وعود ًا على بدء لمس�ألة التغيير وآلية التفكير فاألصل فيهما وفي انتش�ار
فعاليتهما عبر األزمنة حتى زماننا غياب التفسير الشرعي للتحوالت وأسباب
التغي�رات ،وحصر المس�ائل الش�رعية في دراس�ة أركان اإلسلام واإليمان
واإلحس�ان ،وه�ي بال ش�ك هامة الموضوع ف�ي بابها ،ولكنها ال تفس�ر أمر
مارس من
انحراف األوعية وال حصانة المراحل وال نقض العرى  ،بل ربما
َ
تس�ييس الديانة
ال خالق له وال دين بها ـ أي  :باألركان الثالثة ـ وبالعلم بها
َ
َ
َ
وتوظيف األركان الثوابت في خدمة الشر وبرامجه ،كما فعل
والعبث باألمانة
يه�ود الدونمة ومن حالفهم في أواخر العه�د العثماني عندما حكموا العالم
العربي واإلسلامي بسياس�ة الخيانة والنقض والقب�ض  ،والغالبية العظمى
م�ن أه�ل الحل والعق�د ال يدركون ذل�ك وال يعلم�ون به ،لغي�اب قراءتهم
النصي�ة لفقه التحوالت  ،مثله�م مثل الكثير من ش�عوبنا وعلمائنا ومفكرينا
الي�وم ممن يتخذون المواق�ف في مفاصل التغيير س�لبا وإيجابا  ،كثمرة من
ثمرات التفاعل مع األحداث ومجرياتها الوطنية واإلعالمية قومية أو حزبية
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أو فئوية أو تيارية أو مجردة عن ذلك كله ؛ لتصبح ثورة ش�عبية أو ش�بابية أو
غير ذلك من المس�ميات المس�تجدة وفق األحداث والظ�روف الطارئة في
المحيط والمرحلة.
إن تفصيلن�ا ه�ذا ال يؤي�د الحاك�م الظالم في ظلم�ه ،وال يب�رر لألنظمة
فلس�فة السلامة وبرهان االس�تمرار ،وال يكب�ح جماح المظلومي�ن أو يقيد
حرياته�م ع�ن أخ�ذ حقوقه�م المس�لوبة والمطالب�ة بها ،وال يعت�رض على
مظاه�رات المتظاهرين واعتصام�ات المعتصمين الذي�ن يرفعون أصواتهم
أمام الس�فارات واإلدارات وفي عموم الس�احات والميادين الكبرى ليسمع
العالم أصواتهم ويبلغ نداؤهم الحر إلى العالم اإلنس�اني ومنظماته وهيئاته،
كما يعبرون عن ذلك ويرغبونه.
ب�ل إن تفصيلن�ا الش�رعي سيكش�ف لهم المس�تثمر األساس�ي من تلك
المنظم�ات والهيئ�ات الت�ي يطالبونه�ا بنصرته�م والوقوف م�ع قضاياهم،
وس�يعرفون ال�دور الفعلي الذي رس�مته ه�ذه الق�وى المس�ماة بالمنظومة
الدولي�ة ومؤسس�اتها العالمي�ة وأبواقه�ا اإلعالمي�ة ذات العالق�ة بمب�دأي
التحريش بين الشعوب والمنافسة بين حملة القرار ومن يعارضهم فيه وعليه.
وعالقة هذين المبدأين بسياسة (فرق تسد) ،وهي السياسة العملية لإلبليس
المس�تحوذ والدجال المنف�ذ إلذكاء الصراع المتنوع بي�ن الكتل المتعارضة
في ش�ؤون الحكم والعلم وشؤون القيادة والعادة والعبادة ،ليحشرهم بهذه
المبادئ في قانون (الفعل ورد الفعل) المؤدي إلى االنفجار والدمار ..جيال
بع�د جي�ل وأم�ة بع�د أم�ة( ..ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ) [األعراف. ]38:
إنها مس�ألة مصيرية ومفصلية في تاريخ البش�رية كلها ..ال تستمد مادتها
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العلمية من دس�اتير اإلنسانية وال من نصوص قوانينها الوضعية ،مع اعتبارنا
الشخصي بما في هذه الدساتير من إيجابيات ومنافع ،ألن من هذه الدساتير
ما يوافق الحق ويدافع عن أهله ؛ ولكنها ال ترقى عند التمحيص إلى مستوى
العدل اإللهي تطبيقا وتوثيقا ،بل يعتريها النقض والقبض والفش�ل والفس�اد
والمحسوبية والتسييس ،ولها مدى زمني معين تفقد بعده صالحيتها وحجية
استمرارها حتى بين أتباعها والقائمين عليها.
ومثال ذلك ما ش�هدناه من ثورة الش�عوب على قوانين الحكم في بعض
األنظم�ة العربي�ة المعاصرة ..م�ع أنها دس�اتير أجمعت الش�عوب ذاتها في
مرحلة ما على سالمتها وثباتها وجدارتها ،وأدت دورها المرحلي في خدمة
الو َهم) ،وتخلى المنظرون العالميون أنفس�هم
الديمقراطية المزعومة (اإلله َ
عنها ساعة سقوط قيمها واعتباراتها  ،متخذين من (فقه المبررات والمغالطة)
مله�اة للش�عوب اله�ادرة والعقول الحائ�رة ،وال بد أن يجتمع المهندس�ون
والعقالء المرحليون التخاذ إصالحات وإضافات ومحذوفات تتناسب مع
الزخم الجديد واإلصرار األكيد ،ويبارك الزعماء العالميون إرادة الشعوب،
ويدينون عمالءهم المرحليين رغبة في احتواء المرحلة المستجدة إلنجاب
عمالء من نموذج جديد الستثمار مفيد.
وهذا ال يعني اس�تنقاص ثورة الشعوب ومواقفهم ،وإنما هو تقرير اآللية
الت�ي تفرضه�ا الظروف عليه�م  ،بحيث تفش�ل أنظمتهم الوضعي�ة في تلبية
الحاجات الملحة ،فيبحثون عن الحل دونما خطط تش�خيصية شرعية ،مما
ي�ؤدي بالضرورة إلى عودة المش�كلة مرة أخرى بعي�د انتهاء صفة الحماس
المرحلية  ،لتعود الكرة إلى ملعب المس�تثمرين النفعيين مرة أخرى وأخرى
وأخرى إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعوال.
إنن�ي أعل�م يقينا أن مثل ه�ذا التحليل ال يروق لدعاة التغيي�ر  ،بل وربما
حمل�وا ثائرة التصنيف على حامل الفك�رة ومروجها ووضعوه في زاوية من
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زوايا التهم المألوفة.
مع العلم بأن هذا التصنيف ال يغير من الحق شيئا؛ ألن أمثالنا ال يؤثرون
في مجرى األحداث ،وال يشاركون فيها ،وإنما يساهمون في تهدئة النفوس
لما فيه مصلحة األمانة والديانة والصيانة لدماء الجميع.
إن حماس التغيير لدى الش�عوب أمر جدير بالدراس�ة واالهتمام؛ ولكن
ال ينبغي أن يس�تثمر هذا الحماس مس�تثمرو المراحل ومسيس�و الفصائل..
م�رة بعد أخ�رى ..لنصبح م�ع كل مفصل تاريخ�ي نندفع إلى هدم م�ا بنيناه
بأيدينا والبدء مرة أخرى من نقطة الصفر األولى.
وألن هذه المسألة هنا ال ترضخ لتراكمات األحداث وصياغة المفاصل
الزمنية المدمرة ألجيال األمة بين التغيير المرحلي واالجتثاث .وإنما ترضخ
إلى دراس�ة الربط الشرعي بين الديانة ومسيرة التحوالت؛ ألنها األمانة التي
ال تقب�ل اإلضافة وال الحذف  ،وإنما تكمن ف�ي نصوص الديانة فقط؛ ألنها
من عند الله.
وأم�ا ما تضعه العقول وتبتدعه الفهوم من العلم المنقول والمعقول فأمر
يقب�ل الحذف واإلضافة ،ويقبل النقد والتش�نيع وس�وء اإلش�اعة س�واء في
الجانب الديني أو الجانب الدنيوي ..وهذا هو ما نشهده في صراع المسلمين
وغير المس�لمين في ش�ؤون الحكم والعلم عبر المراحل واألزمان ..وربما
كان للجميع عذرهم في ذلك.
وأما ما نحن بصدده فدراس�ة مس�تجدة ترضخ التغيي�ر وآلياته على مداه
الزمن�ي المتح�ول وليس لمرحلة مح�ددة للنصوص الش�رعية التي أمرنا أن
َ
ُ
ُ
والحك ُم الع�دل بصرف النظر
الفصل
الق�ول
نؤم�ن بها وبمقدس�اتها ..فهي
عم�ن ال يؤم�ن بها أو من ال يلقي بها باال أو ال يوليها في واقع المس�تجدات
أهمية ..فتلك وجهة نظر ..وما نحن بصدده دين ووحي وصدق أثر.
وهذه الدراس�ة نطرحها للراغبين في (مفهوم التغيير اإليجابي) بحثا عن
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الثواب اإللهي في التغيير ،وخوف العقاب الموعود في المصير عند التقصي
لألم�ور واألخ�ذ على يد الظالم ..مع عمق النظر في أثر الش�يطان المتربص
بالف�رد والمجموع ،واس�تثمار الدجال لمجريات األح�داث واألحوال من
عهد آدم عليه السالم حتى يومه الموعود.
ولع�ل ه�ذه الثقافة الش�رعية مغيبة عن الواق�ع تماما وال تمثل مش�روعا
عملي�ا ل�دى األم�ة المعاصرة  ،كما لم تكن مش�روعا عمليا ل�دى كثير ممن
س�بق م�ن مجموعات حماس التغيي�ر ،وإذا كان األمر كذل�ك فما هي فائدة
هذا المشروع النظري المغيب ،وما هي جدوى الحديث عنه واإلشارة إليه.
واإلجاب�ة الس�ديدة  :إن هذا المش�روع أصل من أص�ول الديانة الخاتمة
التي جاء بها من ال ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم ،وهو جزء ال
يتجزأ من هوية األمة اإلسالمية ونصوصها العلمية والعملية.
وإذا كان عالمنا العربي واإلسالمي يتحدث عن مستقبل موعود واستقرار
منش�ود من خالل ما تش�ير إليه النصوص النبوية ،ونس�مع ليال ونهارا بعض
األطروح�ات اإلسلامية ع�ن اجتياح قوي قادم باس�م آل البي�ت ونصرتهم
تحقيق�ا لم�ا يقوله أولئك لوع�د الله في األمة؛ فإن مش�روع الق�راءة النصية
لفقه التحوالت يعد جزءا ال يتجزأ من أمل األمة في اقتباس الحلول العملية
بالوس�ائط العلمية دون تهديد وال وعيد وال تنديد ،كما أنه مش�روع حواري
س�لمي يق�رر الحالة ويش�خصها م�ن واقع الن�ص ال من واق�ع الحدث ،بل
وتضع الحدث ذاته مكانا وزمانا وإنسانا تحت المجهر الشرعي المنصوص
عليه باللسان المعصومة.
إن النص الش�رعي لعالمات الساعة يضع (المراحل المتالحقة في إطار
التأرجح) بين واحد من حالتين:
 -١عالمية اإلسالم ووحدته الفكرية والجهادية كمظهر للسالمة واألمن
والتوحيد وال غير ذلك.
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 -٢تمزق اإلسلام أرضا وفكرا وعقيدة وشعوبا وهوية ليصبح اإلسالم
تابعا ال متبوعا.
وأعتق�د أن الحالة ل�م تتحقق في رقعتن�ا العربية واإلسلامية عبر تاريخ
التح�والت إال ف�ي نق�اط ومفاصل محددة ومعين�ة ،وأما الحال�ة الثانية فقد
ش�ملت العالم العربي واإلسلامي منذ العهود األولى ولكن بنماذج وصور
وأحوال متنوعة ومتباينة  ،منها ما كان س�لبيا في أغلب صوره ،ومنها ما كان
سلبيا في غالب نماذجه وصوره.
وأم�ا في المراح�ل الغثائية ـ وهي المفصل التاريخ�ي الخطير في حياتنا
المعاص�رة ـ فالمس�ألة كلها قد خرجت من مس�توى الس�يطرة الداخلية إلى
الهيمن�ة الخارجي�ة  ،وص�ارت التح�والت المفصلية والتغي�رات المرحلية
أقرب إلى التس�ييس األجنبي المبرمج ،ولكنها ال تبدو للعوام وال لكثير من
المتفرجين على حقيقتها المسيسة.
ويمك�ن معرفة ه�ذا التس�ييس بالنص�وص النبوية الصحيح�ة من جهة،
وبالنظ�ر ـ من جه�ة أخرى ـ إلى الحالة التي تعيش�ها أمة القرآن والس�نة من
االلتج�اء الكام�ل إلى محافل األمم األخرى إلظه�ار موقفها وتأييدها فرحا
وحزن�ا وحربا وس�لما وش�كوى وإنصافا وانتصافا وغاي�ة مصيرية ،مع عدم
قدرته�ا متفرق�ة في عواصمها أو مجتمعة في ص�ور مندوبيها في قاعة األمم
المتحدة وجامعتها العربية على تحقيق الوحدة الوطنية نحو (العدو اليهودي
المشترك) .
وإذا م�ا رفع�ت األمم المتحدة كمؤسس�ة دولية صوتها المش�ترك إلدانة
األنظم�ة الدموي�ة المعاص�رة ـ وه�ي ج�زء منه�ا وم�ن قراره�ا المرحل�ي
المعاص�ر((( مع مس�اندتها للتغيي�ر في األنظم�ة وإصدار الق�رارات الدولية
((( كم�ا أش�ار لذل�ك مندوب ليبيا ف�ي األمم المتحدة ي�وم الجمع�ة  ٢٥فبراير ٢٠١١
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بسحب الثقة من الرموز المدانة دوليا ـ فهل يعني ذلك صدق هذه المنظمة
ف�ي قضايان�ا الوطنية وقضايانا المصيرية كصدقها في إدانة الرموز ومس�اندة
التغيير؟ بعد أن كانت داعمة له في مرحلة االستجالب واالستحالب!
إنني أضع هنا سؤاال هاما وسأجيب عليه :كم سمعنا وقرأنا عن (برنامج
الفوض�ى الخالقة) الذي تبنت�ه القوى الدولية خالل مرحلة العولمة .فهل ما
تش�هده البالد العربية اليوم وغد ًا هو جزء من هذا المش�روع ..أم هو مشروع
شعبي خالص ال عالقة له بالمشروع المشار إليه؟!
مت�ى خطط العرب والمس�لمون أمرا ونفذوه؟ وصار ج�زءا من هويتهم
التاريخية ومواقفهم الوطنية؟!
كلن�ا يعل�م أننا منذ س�قوط قرارنا اإلسلامي العالمي ف�ي تركيا الخالفة
ل�م يع�د لنا تخطي�ط وال تنفيذ ..ال حكوم�ات وال ش�عوبا وال منظمات وال
أحزابا..
وكل م�ا نجتم�ع عليه هو دموية الص�راع الح�دودي والطائفي والحزبي
والطبقي والسياس�ي ،كما ش�هدناه عل�ى مدى المراحل الس�ابقة والمراحل
المعاصرة؛ ألنه جزء من استيراتيجية السياسة الدولية المبرمجة..
وإذا م�ا ارتقى العقلاء منا في المدركات المرحلي�ة ربما رفعوا أصوات
القومي�ة العربية وتن�ادوا من أجلها منفصلة عن اللحمة اإلسلامية العالمية،
وه�ي الدع�وة الت�ي تبناها األح�رار القوميون فيم�ا بعد تقس�يم تركة الرجل
المريض وتجزئة الوطن العربي واإلسالمي الواحد.
إذن والحال كذلك ..فماذا ننتظر من (حماس التغيير وآلية التفكير)..؟
هل هناك آلية عربية إسالمية ؟
هل هناك آلية قومية إقليمية ؟
بقوله :إن ليبيا أنشئت بقرار من األمم المتحدة ..فأنقذوا ليبيا.
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هل هناك آلية شعبية محلية ؟
هل هناك هدف استيراتيجي وغاية وقاسم عالمي مشترك ؟
وإذا ل�م تكن هناك إجاب�ة :فاإلجابة في فقه التحوالت وما أش�ارت إليه
أحاديث عالمات الساعة من تداعي األمم كتداعي األكلة على قصعتها.
ونح�ن قد صرنا رغم كثرتنا في الس�احات واالعتصامات والمظاهرات
وفي أروق�ة الجامعات والجمعيات واألندية والمالعب والجماعات (غثاء
كغثاء السيل)..
وكف�ى بهذا الحكم النبوي دليال للنظر في واقعنا المعاصر الذي قال عنه
م�ن ال ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وس�لم« :يلقى عليكم الوهن» ،
قالوا :وما الوهن يا رسول الله؟  ،قال« :حب الدنيا وكراهية الموت».
وحب الدنيا عامل وضعي أدخلته المدرس�ة الحديثة وكرس�ت من أجله
المناهج والمدرس�ين ليتهيأ جيل الكراهية للموت ،وهم الجيل الكاره علما
وس�لوكا وعملا وثقافة أخبار الم�وت واآلخرة ،وال يحبذون اإلش�ارة إلى
ذكره في المجال�س والمدارس واألندية والمالعب والمنتزهات فضال عن
الموت في سبيل الله في ساحات الجهاد المشروع.
ولم يكذب رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم في وصف األمة في
مراحله�ا ووص�ف حال األم�م األخرى حياله�ا «وتنزع المهاب�ة من صدور
عدوكم».
وهاهو العدو قد تجرأ واندس في كافة شؤون حياة األمة ،وهاهو قد أعاد
صياغته�ا بدءا من اللباس والهواية ونهاية بالعزة والكرامة والرعاية وش�رف
الديانة.
إذن فحم�اس التغيي�ر وآلية التفكير في أمتنا ج�اءت وافدة من غير ثقافتنا
اإلسلامية كما أش�ار إلى ذلك م�ن ال ينطق عن الهوى صل�ى الله عليه وآله
«:لتتبعن َسن ََن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا
وسلم
َّ
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جح�ر ض�ب لدخلتموه» قال�وا :يا رس�ول الله ..اليه�ود والنص�ارى؟ قال:
«فمن» ؟
وحت�ى ال نظل�م الجيل الثائر وهو يعبر عن حال�ة مريرة ويتطلع إلى حياة
مس�تقرة جديدة يجب أن نش�ير إلى سلس�لة االتباع لمراحل االستتباع جيال
يبدأ باالنتكاسة ..والذي يأتي بعده أرذل منه حتى تلقوا ربكم ..كما جاء في
الرواية الصحيحة.
فالمقدم�ات لالس�تتباع كان�ت لها نقطة انطلاق ،وبها ب�دأت الغربة في
ٌ
ُ
،وغربة عن الدين)  ،وبها صار الجيل مظلوما ومغيبا
(غربة الدين
األجي�ال:
عن حقائ�ق الوالء واالنتماء المش�روع ،وهذه مقدمات ..وم�ن حتميتها أن
تأتي النتائج سلبية بكل المقاييس.
ومع هذه الس�لبية كانت البدائل المجهزة والمهيأة في كافة مواقع التربية
والتعلي�م والدعوة إلى الله وأس�باب المعيش�ة قائمة عل�ى النقض والقبض
وتس�ييس الدين ،خصوصا في مواقع المؤسس�ات الرسمية الراعية لألجيال
والش�عوب ،وعلى الم�دى الزمني الطويل من مرحل�ة التداعي حتى مرحلة
الحي�رة والمهندس�ون الدجاجل�ة يحبك�ون األس�باب والعوام�ل وينفذون
األحابيل والوس�ائل لتحقيق ما قد أش�ار إليه صلى الله عليه وآله وس�لم من
العالمات:
 -١أن تلد األمة ربتها وربتها.
 -٢وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
وعلتن�ا نح�ن المس�لمين المعنيين بق�راءة العالمات وتحقي�ق فقهها أننا
ال نول�ي النص�وص النبوي�ة أهمية مرحلية ،ب�ل نعتمد في كل ش�يء على ما
ذكره الس�ابقون وما قرروه .والسابقون رحمهم الله اعتنوا بما هو خاص في
الثواب�ت والقي�م ،أما ما يخ�ص التحوالت واألوعية فاس�تعاضوا عنه بأدب
اإلحسان والدفع بالتي هي أحسن ،وحسن المعاملة مع الموافق والمعارض
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 ،واكتفوا بما هو أهم في نظرهم ومدركاتهم الدينية في مراحلهم.
وقد فعلوا خيرا بذلك ..وأما من جاء بعدهم فقد ظلوا يتبعون الس�ابقين
في قراءة ودراس�ة الثوابت والقيم دون االعتناء بالتطبيقات التي كان السلف
يحرصون عليها ،بل ربما كان البعض يناقضها ويعارضها ويسخر منها نتيجة
اآلليات الثقافية والتعليمية المتحولة والمستحدثة والمستوردة والمستولدة.
وقد شهد الوطن العربي واإلسالمي هذه الظاهرة منذ العقود التي امتلك
فيها رموز االستعمار ومهندس�وه قرار االقتصاد والتربية والسياسة والتعليم
واإلعالم بعد تقسيم تركة الرجل المريض.
إنن�ا ف�ي موق�ف الدفاع ع�ن األم�ة اإلسلامية ومقدراتها الش�رعية أمام
تخرصات األمم اآلكلة والعقول الممولة والمتمولة المستفيدة من الظروف
واألح�وال المتحول�ة ..وه�ذا الدف�اع يملي�ه علين�ا علمن�ا بفق�ه التحوالت
اإلسلامي المرتبط باألصلين األساسيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وآله وسلم.
ونحن إن ش�اء الله تعالى نعيد بهذا العلم االحتكام في مجريات التحول
إلى الله ورس�وله ،وال عالقة لنا بالمنظمات والهيئ�ات الدولية ،أو االنتظار
للمواقف التي تصدر منهم وقراراتهم التي شغل بها الجيل المعاصر ،وكأنها
أعظم وأقوم من منهج السماء وملة خير األنبياء.
وباإلضاف�ة إلى ذلك فإن تفس�ير الح�وادث والتحوالت ف�ي قواعد هذا
العل�م ال تحت�اج إل�ى وصف األح�وال واإلش�اعات والش�عارات باألخبار
والجرائ�د والتوثي�ق المتلف�ز ،وال إل�ى جم�ع آراء الن�اس من المؤسس�ات
والش�وارع والمجموع�ات الموالي�ة أو المعارضة للنظام ع�ن األوضاع وما
يج�ري هن�ا أو هناك؛ ألن الذي يجري هنا وهن�اك جزئية ال تتجزأ من هزائم
األم�ة في مرحلتها الغثائية يس�توي فيه�ا الجميع بال اس�تثناء باعتبار دورهم
الري�ادي في مواقع الحكم والعلم لخدمة المس�يخ الدجال ..منهم من يعلم
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وغالبه�م ال يعل�م ،وأن�ى له أن يعل�م والعلم الش�رعي بالتح�والت وتاريخ
الحرك�ة األنوي�ة الوضعية غائ�ب عن الئح�ة معلوماته ومرص�وص أفكاره
ومعنوياته.
إنه�ا معرك�ة دفاع ش�رعي ع�ن الكرامة والع�زة اإلسلامية  ،وإن موقف
الدفاع الشرعي قد يقتضي بعض الهجوم والتحدي المعروف أمام هجمات
الخصوم ،ألن غالب المس�لمين لم يع�ودوا يدركوا مواقع الخطر الهجومي
عليهم الرتباك المعرفة واختالط األمور ،فاإلسالم يبين لنا من خالل دراسة
فقه التح�والت حرب الثقافات والحضارات واألدي�ان  ،وتحدي َ
األ ْل ِف ّيات
الزمنية ،وما تفعله العقول المتربصة لخداع الشعوب واألمم تاريخيا ،وهـذا
في حد ذاته (جهاد في س�بيل الله)  ،وللجهاد وس�ائل ،ومن وس�ائله الكلمة
الطيب�ة ،ومن الكلمة الطيبة كلمة حق عند س�لطان جائ�ر .وفيها يقول من ال
ينط�ق عن الهوى صلى الله عليه وآله وس�لم( :أفضل الجهاد كلمة حق عند
سلطان جائر)..
والمس�لمون فهموا هذا المعنى في صورت�ه المحدودة بالحاكم الجائر،
فذهب�وا يحاربون الحاكم تلو الحاكم ف�ي كل مرحلة ومفصل زمني دون أن
يحققوا من أمر الحقوق شيئا غير التشفي واستبدال الفرد بغيره ،رجاء تأمين
الظروف المناس�بة لمجموعة ضد أخرى .بينما اإلسلام في مقصده يجمع
بي�ن الس�لطان الجائر ف�ي مرحلة ..وبين المرحل�ة ذاتها وما يك�ون فيها من
الجور العالمي أو العلماني أو العولمي أو العلمني أو غير ذلك مما س�يأتي
ف�ي الح�ق المراحل  .ويبين اإلسلام أن ق�راءة المرحلة وما ي�دور فيها من
هندس�ة كبرى على أيدي الدجاجلة يعد في باب الجهاد في سبيل الله دفاعا
بالكلمة عن الحق بالحق واستشهادا للحق بالحق.
إن اإلسلام يعرفنا خطورة العمل الش�يطاني وآثاره في الحياة اإلنس�انية
بعمومها ،كما يعرفنا خطورته وآثاره في حياة الفرد منا ،ليرتفع مستوى المرء
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من�ا إلى فقه الحالة من واقع القراءة الرس�الية ..ال من واقع الصحافة والقلق
واإلخافة.
وقب�ل أن نختم موضوع الحماس واآلليات أستش�عر ف�ي بعض القراء ـ
وليس الجميع ـ حيرة االستنتاج في لغة اإلحراج.
فالموض�وع من وجهة نظرهم ال يحمل حلا وال معالجة ،وقد يصح أن
يق�ال فيه أنه يحمل تش�خيصا ومن وجهة نظر واح�دة ال معادل لها ..بل وال
وج�ود لتطبيقها في أذهان العقالء عبر التاريخ فضال عن رس�مها في خرائط
التحوالت..
وألن ه�ذا الش�عور وارد في واقعن�ا المعاصر ـ وهو عي�ن الحقيقة المرة
الت�ي نعيش�ها جميعا ـ فربم�ا كان لي منها ج�زء كبير يغطي مس�احة اإلقدام
واإلحج�ام ويدفع بي إلى اإلفصاح عما أس�تلهمه حينا ويمنعني عن التناول
ألوضح الحقائق حينا آخر.
إما خش�ية التجرؤ على ما ال يصح التجرؤ عليه وإش�غال الناس بما ليس
لهم فيه من حاجة  ،وإما خشية االعتراض وسوء االفتراض لدى المختصين
والمخلصين والمخ َلصين.
وخالص�ة الق�ول فيما تبقى :أنن�ا أمة ُغ ِز َي ْت بِ َل ْيلٍ  ،واس�تحلى األس�رى
وخنوع اإلذالل ،وامتزج س�ر الفطرة في نفوسهم المقيدة
منا عبودي َة األس�ر
َ
بمحقونات الرؤى الجديدة المريدة ،فانطلقوا يحطمون البنيان وقد تطاولوا
في�ه ،وصعب عليهم بعد طول رحلة االغتراب تقييم حالهم ومعرفة مكانهم
وإمكانه�م ،فه�م بي�ن مندف�ع بحم�اس التغيي�ر اآللي وبي�ن منتف�ع بثمرات
االستثمار المالي ..وال جديد ..وإنما الجديد إنقاذ ما يمكن إنقاذه ،والبحث
عن جيل يدرك شرف مراده ،بعد إدراك مراد الله في عباده.
ولي�س لن�ا في الخت�ام إال أن نق�ول ما قال�ه الصاب�رون :إنا لل�ه وإنا إليه
راجعون ..والحمد لله رب العالمين.
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عندما نقرأ المس�يرة المرحلية للتغيرات المستجدة نحتار كثيرا في تفسير
أسبابها ومسبباتها ومجرياتها المؤدية بالضرورة إلي تحديد وجهات ثمراتها
ومخرجاته�ا ،وخاصة إذا جعلنا س�ير األحداث وأيديولوجية الصراع القائم
بين القوى المتنفذة محور االهتمام وقضية االلتزام.
والح�ق ال�ذي نرجو أن نوف�ق إليه ـ ولو من وجهة نظ�ر أحادية ـ أن األمر
يحت�اج إلى دراس�ة أش�مل وإل�ى مرجعية ش�رعية أكم�ل ،حي�ث إن الواقع
الملتهب اليوم إنما كان حصيلة تراكمات األمس.
واألم�س القري�ب كان صنيعة المس�تعمر والمس�تهتر والمس�تثمر ،وهذا
العق�ل الذي أش�رنا إليه كان وال يزال عقال إنس�انيا مريض�ا بالكفر وعنجهية
االس�تعالء واالس�تبداد وسياس�ة الهيمن�ة والس�يطرة عل�ى مق�درات األمم
والش�عوب ،وهو عق�ل ال يندرج تحت قان�ون العمل من أج�ل الثواب وال
ت�رك األذى خوفا من العق�اب ،وإنما هو يفهم الثواب عل�ى صفة المصالح
المتبادلة وينظر للعقاب جزاء على مخالفة القوانين المتداولة.
وق�د تمكنت هذه العق�ول الجريئة من النفاذ المبرم�ج على مدى مراحل
التح�ول السياس�ي ف�ي األوط�ان العربي�ة واإلسلامية من�ذ س�قوط الق�رار
اإلسلامي الموح�د ،وبذل�ت هذه الق�وى كل ما ف�ي قدراتها االس�تعمارية
واالس�تهتارية واالس�تثمارية بقواني�ن العلمانية ث�م العلمنة ث�م العولمة في
تصنيع ش�عوب جديدة وعقول عنيدة وأفكار فريدة قوامها (سياسة المنافسة
والتحري�ش) قمة وقاعدة ودينا ودني�ا ،واتخذت من هذه المنهجية الوضعية
رأس حرب�ة ف�ي تحري�ك الش�عوب وتفكي�ك األنظم�ة ،ومعالج�ة القضايا
المسيس�ة  ،واس�تثمار ذلك كله دون تدخل مباشر أو الولوج في فك تركيب
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أو إع�ادة ترتي�ب أم�ر متناثر ،ليصبح األم�ر بعد ذلك كله ف�ي حالة التفكيك
أو التركي�ب يحقق مصلحة المس�تثمرين والمس�تهترين والمس�تعمرين ،أما
عمالؤه�م فكثيرا ما يتخلى عنهم مسيس�وهم عند ضم�ان انتهاء صالحيتهم
المرحلي�ة ليضعوا الثقة ذاتها ومن نفس النوع والموقف في العمالء الجدد،
عمالء المسميات الجديدة والش�عارات العديدة ،لينهضوا بمهمة التحريك
للشعوب وتنفيذ البرنامج المطلوب.
وكلن�ا عند انفج�ار الثورة أبطال ،وقتالنا ش�هداء  ،ودمارنا بناء  ،وفش�لنا
تغيير  ،وصراعنا حراك ،وهزيمتنا انتصار ومنجزات.
ومن الذي يفهم هذا التحليل ويؤمن به ويصدقه ويؤكد لي سالمة جوهره
ومظهره ..من ؟
ال أظ�ن أحدا في هذا العصر منا أو ِمن غيرنا َمن يؤكد صحة هذا التحليل
من كل الوجوه إال عنصرين:
األول :مؤم�ن بكتاب الله وس�نة رس�وله صل�ى الله عليه وآله وس�لم قرأ
الدين بأركانه األربعة.
الثان�ي :دج�ال كافر متمول ي�درك اللعبة ويعم�ل في إط�ار تنفيذها بعلم
وحنكة ودراية.
أما غير هذين العنصرين فال ..حتى لو علم شيئا من ذلك يغيب عن علمه
أشياء أخرى .فيخلط ويخبط ويصعد ويهبط.
وكلنا نعيش هذه الحالة ،ومنا من ينفذ مع الدجال والدجاجلة فقه الكفار
وسياسة االس�تعمار واالس�تثمار واالس�تهتار من منابر المساجد وصاالت
المعاهد وزيارات المراقد.
ربما يستش�عر القارئ أني أحلق بعيدا عن الواقع المعاش  ،وأتحدث عن
اللاش ! ولكني رغم تحليقي بالقارئ بعي�دا عن واقعه وقواقعه فإني أربطه
بحبل األمان الصحيح ،الذي فيه حل المشكلة من جذورها.
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فالمعاص�رون يتحدث�ون ع�ن مش�كلة م�ا بنقض حاك�م أو إس�قاط نظام
ويحتش�دون م�ن أج�ل ذلك ،وتب�ح أصواته�م بين هن�ا وهنال�ك ،وهم في
حقيق�ة أمره�م ومن وجه�ة نظر دينه�م ونبيه�م عناصر فتنة ،وه�م من جهة
معذورون بعدم علمهم لوقوعهم بإدراك وبغير إدراك في تس�ييس عدوهم،
فه�م المعني�ون بق�ول إبلي�س( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ) وهن�ا يكمل
الس�ياق القرآني بق�ول الله تعال�ى( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ (أجه�زة اإلعالم)
ﯔ ﯕ ﯖ (الق�وة الصناعية) ﯗ (القوى البش�رية) ﯘ
ﯙ ﯚ (السياسة الربوية) ﯛ (الحريات اإلباحية) ﯜ ﯝ (بنجاح
التغيي�ر وس�عايات التفجير والتدمي�ر) ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ (من أهل التقى واالستقامة) ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ )ﯪ (ال تؤثر على
مواقفهم وال تستفزهم وسائلك المتطورة ألنهم لم يندرجوا تحت الفتن وال
مضالتها ،إما بعلم وإما بحفظ إلهي) [اإلسراء. ]65-62:
وه�ذا العل�م هو ج�زء من علم اليقين المحاط بش�رف الن�ص الرباني أو
النص النبوي عند قراءته وفهمه على الوجه الصحيح.
والحف�ظ اإلله�ي توفي�ق يجري�ه الله للعب�د الموف�ق ،والمرحل�ة الكائنة
مرحل�ة مخترقة األس�لوب والتطبي�ق والتمنهج من ألفها إل�ى يائها ،مختلفة
في االس�تتباع من ش�بر إلى ذراع إلى باع ،ولكنها ف�ي نهايتها تؤدي إلى دور
الخدمة لمستثمري االنحراف ،ومسوقي سياسة اإلرجاف واإلسفاف.
نحن أمة يجب علينا ـ نصا ـ أن ننقل المعركة من ساحة اإلقليمية والمحلية
إلى العالمية .ونرتفع من مستوى النظر إلى نقائض الحاكم والحكم والعالم
والعلم إلى موقع األسباب العليا والمفاصل الكبرى التي بها يتكون الحاكم
ويتك�ون العال�م وتنق�ض العرى
ويس�وق الم�راء ويحتدم الص�راع ويفترق
ّ
االجتماع.
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ولعل في هذه الدراس�ة عودا مفيدا إلى الش�رع المجيد  ،واتفاق ًا مشروع ًا
على قاسم مشترك يمكن االحتكام إليه ساعة االختالف ..وإن لم يكن هناك
خالف.
ومن سر هذه الدراس�ة عنوان الموضوع (االستنفار مرحلة ذات شقين)،
وأصل هذه النقطة (االس�تنفار) مس�تمد من دراس�ة مراحل فقه التحوالت ،
وهو الذي قسم المراحل الغثائية إلى:
1-1مرحلة استعمار (علمانية)
2-2مرحلة استهتار (علمنية)
3-3مرحلة استثمار (عولمية)
ويليها مع شيء من التمازج والتداخل والتداول ما عرف بمرحلة
4-4االستنفار (الصيلمة)
والمراحل الس�ابقة لالس�تنفار كانت في أصلها تمهيدا لفتنة المسيخ
الدج�ال وهيكل�ه السياس�ي واالجتماع�ي واالقتص�ادي والتعليم�ي
والتربوي والدعوي والعاطفي واإلعالمي.
وكان أكث�ر هذه المراحل قربا من تنفيذ البرنامج الدجالي هي مرحلة
االس�تثمار وما يس�مى بالعولمة ولغة اإلعالم المعاصر ،وهي المرحلة
التي يؤول أمر األمة فيها إلى الكفر من حيث القرار وعوامل االستقرار.
وكان الق�رار ه�و الديمقراطي�ة ،واالس�تقرار هو البرام�ج اإلعالمية
االقتصادية الحرة ،وتهيئة أجيال االنفعال في المجتمع واألسرة.
وم�ن أجل ه�ذه البرام�ج الوضعي�ة كان البد من تس�ييس مدلوالت
القب�ض والنقض للوصول إلى ثمرات التس�ييس المرجوة لدى أقطاب
التغيير.
وربما استش�كل القارئ كلمت�ي (النقض والقبض) المش�ار إليهما،
وهما عبارتان مأخوذتان من نص قول النبي صلى الله عليه وآله وس�لم
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في فقه التحوالت وعالمات الس�اعة( :يقب�ض العلم) و(لتنقضن عرى
اإلسلام عروة عروة) م�ن نقض العلم ،وحديث األعرابي الس�ائل عن
الس�اعة  :متى الس�اعة؟ قال( :إذا ضيعت األمانة فانتظر الس�اعة) ،قال:
كي�ف إضاعتها ؟ قال( :إذا وس�د األمر إلى غي�ر أهله) في ضياع األمانة
وتوسيد األمر إلى غير أهله.
وه�ذه الكلم�ات النبوية م�ن جوامع الكل�م المعبرة ع�ن حالة األمة
الخاتم�ة وم�ا ت�ؤول إليه من العل�ل المؤدية بها إلى التخل�ي عن ثوابت
الديان�ة وااللت�زام بنقائ�ض السياس�ة م�ن حيث ترس�مها بي�وت المال
واألعمال وابتزاز األجيال ،بنماذج الحيلة والخداع والتمويه وأس�اليب
الدج�ال والضغوط واالس�تدراج .وش�يوع عوامل اله�رج والمرج بعد
فق�دان أس�س العلم الش�رعي النافع وبع�د اندفاع المس�لمين في أودية
األخ�ذ بس�نن الجاهلي�ة الثانية في ضواب�ط الحكم ثم ضواب�ط وآليات
العلم ،ومنها إلى فقدان هوية التربية وانش�طار التعليم وتس�ييس الدعوة
إل�ى الل�ه وانع�دام االكتفاء الذات�ي في طلب ال�رزق الق�وام .بما يكون
س�ببا في القلق والفقر وش�يوع الص�راع الطبقي والطائف�ي واالعتقادي
والسياسي ،وتقليد برامج العالم الغربي في المطالبة باإلصالح واختيار
الحزبي�ة المتنازع�ة والمعارض�ة المتصارع�ة لكيان األنظم�ة والدولة،
أو الوق�وع ف�ي المس�ميات السياس�ية والوضعي�ة كالمل�ك العضوض
والتعددية الدس�تورية وما شاكلها من االختيارات التي تربطها طوعا أو
كرها ببرامج الشرعية الدولية المسيسة.
وكل هذه الظروف المش�ار إليها قد مرت بنجاح في المراحل المتالحقة
س�لفا ،وأعط�ت ثمارها ف�ي زرع التفرق�ة واالختالف والتكت�ل المتنوع في
األم�ة ،وأفق�دت األم�ة قمة وقاع�دة خيارها الش�رعي واختياره�ا القطعي،
لتنزل�ق بعل�م وبغير علم عل�ى نماذج محلي�ة وإقليمية متنوع�ة ومختلفة في
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التطبي�ق إل�ى ما يله�ب الحماس الطائف�ي والحزبي والطبق�ي واالجتماعي
والسياس�ي بضرب كل فريق باآلخر بالنقائض والنواقض  ،وتبرز للعيان في
آخر األمر ما س�ميت بمرحلة االس�تنفار  ،وهي اآللية المرحلية األخيرة في
مرحلة الغثاء المسيس.
ومرحلة االستنفار مرحلة عصيبة في العالم كله ،وتبرز على شقين:
1-1اس�تنفار مس�يس ينطل�ق ف�ي األم�ة بواس�طة سياس�ة المنظم�ات
والمجموع�ات والجماعات والجمعيات واألح�زاب المرتبطة أيديولوجيا
بعجل�ة السياس�ة العالمي�ة المهيمنة عبر الوس�ائط المتنوعة محلي�ا وإقليميا
وعالميا.
2-2اس�تنفار إيجابي يدرك من خالله المس�لمون لعبة السياس�ة العالمية،
وتب�رز لهم أحابيل العالمين الغربي والش�رقي ال�ذي يعبث باألمة من خالل
برامجه وسياس�ته وساس�ته ،فينقلب المجن على أهله ويرجع الس�حر على
الساحر ،وتنكشف الحقيقة للعقول والقلوب ،فيعمل المسلمون على العود
إلى البحث عن الحل الصحيح من خالل اإلسالم الصحيح على مدى زمني
متقارب أو متباعد.
وه�ذه المرحل�ة ه�ي اإليجابي�ة المنتظ�رة  ،وبه�ا يمه�د الواقع
اإلنساني لظهور اإلمام المهدي رائد مرحلة االستقرار.
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كان�ت المواقف تس�تمد من النص�وص  ،أو من أئمة الدين ومش�ايخه  ،أو
م�ن عقالء األمة ورعاتها  ،آباء وأمهات ومربين ومربيات ..وهكذا عاش�ت
الش�عوب المس�لمة ،وهي موضوعنا هنا ،بل لو عممنا هذا المعنى على غير
الش�عوب المس�لمة في اتخاذه�ا المواقف الس�لبية أو اإليجابي�ة لوجدناها
قديم�ا تنبع من ذات القنوات النصية أو العقدي�ة المعتادة ،أو من زمرة اآلباء
واألمهات في كل جنس ولون وأمة.
وكانت هي (القنوات الموجهة لألجيال) ،وهي س�بب تماسكها والتزامها
بالس�ير ف�ي طريق االتباع لمن س�لف .حت�ى صارت معاني األب�وة واألبوية
في منهجنا اإلسلامي تش�مل األب الديني واألب الطيني  ،وتش�مل الرؤية
والمنهج ووحدة األبنية الفكرية الموجهة ،وفيها يقول القائل:
أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيالك من آبا كرام وأجداد
وفيها يقال:
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
وبه�ذا التسلس�ل النصي والقرائ�ي والتربوي والتعليمي عاش المس�لمون
ش�رقا ،غرب�ا ش�رفاء كرم�اء معززي�ن ف�ي األوط�ان والح�دود والمعارف،
ومدافعي�ن ف�ي حال�ة الغ�زو الخارجي ع�ن مبادئه�م وش�رائعهم وعاداتهم
وتقاليدهم  ،حتى جاء عصر االختراق واالرتزاق ،وهـا هو المفصل الخطير
الذي نعنيه  ،ونود أن نحلله ونظهره ونبديه ،ليتعرف المسلم بالخصوص ما
دهانا في تاريخنا المتحول ،وما هو المكسب اإلبليسي الذي حققه الممول
والمتمول  ،في أزمنة االنتكاس والتحول  .والله غالب على أمره ولكن أكثر
الناس ال يعلمون.
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وألن أكثر الناس ـ كما جاء في اآلية ـ ال يعلمون إذن فالبد من تجريد القلم
والقدم والفم لرفع مس�توى العلم والبيان ؛ ألن معلم الناس الخير قال« :إذا
لعن آخر هذه األمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره ،فإن كاتم العلم يومئذ
ككاتم ما أنزل على محمد».
ول�ن يكون كتم العلم الذي يجب إظهاره في مجتمعات اللعن والطعن إال
علما ش�رعيا يعادل ما قيل فيه « :ككاتم ما أنزل على محمد» ،فهو جزء مما
أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ومم�ا أن�زل على نبينا محم�د صلى الله علي�ه وآله وس�لم  :تحرير العقول
والقل�وب من (رجس الجاهلية)  ،والجاهلية مفاهي�م وضعية عقلية طبعية،
أما مفاهيم الرس�الة فوحي وعلوم ش�رعية ،وبها ال بغيرها صارت األمة خير
أم�ة أخرج�ت للناس ،وم�ن وظائفها األم�ر بالمعروف والنهي ع�ن المنكر
واإليمان بالله.
وال�ذي يجعله�ا تصي�ر إلى حالة «إذا لع�ن آخر هذه األمة أوله�ا» أمر وارد
وفكر مارد ..إنه الغزو الخارجي..
وقد ظل الغزو الخارجي ينازع اإلسلام وقيم�ه منذ اللحظة األولى لنزول
الق�رآن ،والغزو الخارجي هو (الفكر الجاهلي ووس�ائله ومس�ائله) ،ولوال
قوة الثبات في الس�ابقين إلى اإلسلام والمبش�رين بالجنة وسكينة الله على
نبي�ه وآل بيت�ه وصحابت�ه لكانت معارك ب�در وأحد وحني�ن واألحزاب عدا
تنازليا في حياة الدعوة اإلسلامية العظمى؛ ولكنها بحمد الله وفضله كانت
زيادة وسموا وارتقاء ونصرا وبطشة كبرى.
وظل�ت الجاهلي�ة األول�ى وظ�ل رموزه�ا الجاهلي�ون يالحق�ون الدعوة
اإلسلامية جيال بعد آخر ،ويضعون في كل جيل ما اس�تطاعوا من (سياس�ة
التمييع والتطبيع) من جهة ،أو سياس�ة (التقريع والتشنيع) من جهة أخرى..
حت�ى نما أم�ر االنحرافات واتس�ع ،وانس�اق بع�ض من المس�لمين وخنع،
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واس�تتبع النواع�ق الغازي�ة فركع ،وع�ادت الجاهلية الثانية ت�دب في عالمنا
العربي واإلسلامي م�ع دبيب المركب�ات وأزي�ز الطائرات وسياس�ة الغثاء
العلمانية في المجتمعات ..مبتدئة بنقض الحكم وما أدراك ما نقض الحكم.
ث�م نق�ض ثوابت العلم وتنش�ئة جي�ل القب�ض والنقض والوه�ن وكراهية
الم�وت ،ث�م ش�مول العلمن�ة المحلي�ة واإلقليمي�ة بأف�واج الخريجي�ن من
مدارس ومؤسس�ات العالم الغربي والش�رقي المهيمن ،ممن أعاد الصياغة
للواق�ع المخذول ،ومزج بين قراح الماء الزالل الطيب ومخلفات البترول،
معتقدا النجاح في المعادلة والسالمة في المقابلة ،فكان العكس لألمر ثمرة
العلمنة ،والفش�ل ضريبة التعامل في أسواق القرصنة ،وجلب الشيطان على
الجميع بخيله ورجله ..تربية وتعليما ودعوة واقتصادا ودولة ودينا.
المجتم�ع ال�ذي اس�تعمره واس�تثمره ،وض�رب األم�ة بعضه�ا
واس�تنوق
َ
ببعض بما بناه وطوره ،حتى امتد بس�اط العولمة واجتمعت األزمة كلها بيد
عباق�رة الجاهلي�ة الثانية ،عمالقة الكفر البواح ،وصح ما قاله س�يد البرية في
عالم�ات الس�اعة «أن تلد األمة ـ أي :المرأة ـ ربتها أو ربها» ،أي :أن يس�ود
في مس�توى العلم واالعتقاد والتربية سياس�ة الكفر وعادات األمم الجاهلية
الثانية( ،وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) ،أي:
أن يس�ود في مس�توى الحكم واالقتص�اد فكر التطاول والتناف�س والتداول
السياس�ي للس�لطة وس�يادة رجال المال واألعم�ال الربوية األنوي�ة لتندفع
لهذا ش�عوب األمة اإلسلامية قبل غيرها إلى (الدمار وزعزعة االستقرار)،
وخدمة مخرجات (االستعمار واالستهتار واالستثمار) في مطالبها الحياتية
ومظاهرها الوصفية ومشاريعها التجارية والزراعية النباتية واإلنباتية.
ه�ذه هي قراءتنا الش�رعية للواق�ع المعاصر ،وهي أيضا اس�تجابتنا الواعية
لقول من ال ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم« :فمن كان عنده علم
فليظهره» ،وهي أيضا الرد العلمي على أس�ئلة المس�تعمرين والمس�تهترين
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والمس�تثمرين الذين حاكوا لنا وبنا مؤامرة الفشل واالنحدار ،حتى بلغوا بنا
حالة االنهيار والدمار.
ول�م يعد لنا مخ�رج غير النظر الواعي ف�ي (أطواق النج�اة)  ،فليس دونها
سلامة ف�ي الحي�اة وال ما بعد الحياة وقد اس�تحوذ الش�يطان عل�ى الجميع
فأنساهم ذكر الله.
ومهمتنا ومن أدرك مهمات العلم الذي يجب إظهاره  :كيف نستعيد مبدأنا
الشرعي في اتخاذ المواقف؟
وقد س�بق التأصيل ألصول ه�ذه المواقف وكيف كان�ت تتخذ في عصور
الس�لف الصالحين ،وما هي عوامل وأس�باب ذلك ..فالتفاؤل المش�روع ال
يقطع�ه الواق�ع المخدوع ،وكس�ب القناعات ف�ي العودة إلى الح�ق الثابت
أقرب من كسب القناعات لشهوة التغيير نحو األذى والمرغوب للطباع.
والب�د م�ن االكتت�اب ف�ي مش�روع التمس�ك بأط�واق النج�اة وإن ق�ل
المستمس�كون به�ا ،فالغرض من االكتت�اب تجديد البالغ ف�ي إظهار العلم
المكتوم ،وتحديد شروط اتخاذ المواقف المستمدة من شرف األصول.
وفي هذا تجديد لمفهومين:
األول :تحقيق مبدأ «فمن كان عنده علم فليظهره»
الثان�ي :تصحي�ح مب�دأ األخ�ذ باألصولي�ة الت�ي أفس�دها األصولي�ون
المعاصرون بلوثة العنف والحماس المفضي إلى نقض الحكمة والموعظة
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.
فأم�ر ُت َح�دِّ ُد ُه
أم�ا مس�ألة الجه�اد ف�ي س�بيل الله عل�ى وجه�ه المش�روع
ٌ
الق�راء ُة الواعي�ة للنصوص ومخرجاته�ا  ،وال يرتب�ط بالمراحل والحوادث
والتص�ورات ألنه أعلى درج�ات المواقف ،ولنا في ش�أنه حديث آخر يبرز
في حينه.
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وعود ًا على بدء :كيف نستعيد قراءتنا المشروعة التخاذ المواقف؟
نح�ن أوال وقب�ل كل ش�يء مس�لمون ،وال يمكن ب�أي حال م�ن األحوال
تطابقن�ا العلمي والعملي مع غير المس�لمين في كل ش�ؤون العلم والمعرفة
ٍ
ومتغيرات ،وبهذا تتحدد مس�ألة االختالف العقدي والش�رعي ،وما
ثواب�ت
َ
يترتب عليها من العلم الذي يجب إظهاره في هذه المسألة.
واألمر الثاني أننا جزء من عالم اإلنس�انية البش�رية ،ولنا مع ش�عوب العالم
قواسم مشتركة ،ولهذا األمر أيضا دراسة شرعية تتحدد من ذات العلم الذي
يجب إظهاره.
وه�ذا أول المواقف في ش�أن المعرف�ة وروافدها األساس�ية ،ورائدها في
ديانتن�ا فك�ر العالمي�ة اإلسلامية ،والعالمي�ة محور عالقتن�ا بالحي�اة الدنيا
واآلخ�رة ،وم�ن ال عالمية له ف�ي ديانته ال هوية له في معالجة ش�ؤون حياته
وال حياة غيره.
ومن لم يتعرف من العلم الذي يجب إظهاره على موقعه من عالمية اإلسالم
في عص�ر العولمة المعاصرة البد أن يرتكس بجهله في علمانية المرحلة أو
علمنتها أو عولمتها من حيث يدري ومن حيث ال يدري ،وهذا هو المفصل
الخطي�ر في مفهوم الحديث القائل :فمن كان عن�ده علم فليظهره ،فإن كاتم
العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد.
إذن فمش�روع العالمي�ة اإلسلامية هو األصل ف�ي بناء المواقف الش�رعية
تجاه التمرحل وما يدور في المراحل سياس�يا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا
وتعليميا وثقافيا وإعالميا.
ومثال العالمية اإلسلامية المقتدى به هو رس�ول الله صلى الله عليه وآله
وس�لم ،وهو صم�ام األمان في المواق�ف انطالقا وتوقفا  ،س�كونا وحركة،
موافق�ة ومعارض�ة ،دينا ودني�ا ،حياة وآخ�رة ،ألنه النبي المعص�وم الذي ال
ينط�ق عن الهوى إن ه�و إال وحي يوحى  ،وكل ما جاء من بعده من المعرفة
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والعلم عالة عليه وعلى مرحلته صلى الله عليه وآله وسلم.
والخطأ الذي شاب األمة اإلسالمية في تمرحلها أنها نقلت ثوابت االقتداء
م�ن االتباع المطل�ق للمتبوع األعظم صلى الله عليه وآله وس�لم إلى نماذج
المراح�ل وش�خوص التحوالت وق�ادة المعرف�ة وحملة الق�رار ،وجعلت
م�ن الذات النبوية ش�اهد ح�ال للمرحل�ة ورموزه�ا وليس العك�س ،فجاء
القىآن والس�نة وثمرات الش�ريعة والدين حاكيا لفهم العلمانيين والعلمنيين
والعولميين كل بما يناس�ب مرحلته ومخرجات�ه الوضعية ..حتى قال بعض
المتأس�لمين المتمركس�ين :إن اإلسلام يدعو إلى االش�تراكية  ،والرس�ول
صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب اشتراكي ،وأما أبوبكر وعمر
فأرستقراطيان !
ألن المتحدث بهذه اللغة منتم إلى االش�تراكية أو متأسلم متأمرك يؤكد أن
اإلسالم باالقتصاد الحر واألسهم االقتصادية الربوية ،ومسلم متفرنس يقرأ
اإلسالم من أفكار جان جاك روسو وأشباهه وأمثاله ..وهلم جرا.
وفي دائرتنا اإلسلامية حصر المذهبيون السلامة ومنهج االتباع في التزام
المذه�ب الواحد ،فاإلماميون اليوم وقبل اليوم يصرون على هدم المذاهب
كله�ا إال م�ا عرف لديهم بالمذه�ب اإلمامي ،ومن أهل الس�نة المذهبية من
ال يرى السلامة إال في دائرة المذهبية الس�نية وحدها ،وفي عمق المذاهب
السنية ذاتها من الشافعية من ينكر ويشنع على الحنفية ومن الحنفية من يشنع
وينكر على الشافعية ،ومثلهما في المالكية والحنبلية والزيدية..
وأخي�را ش�اهدنا التنك�ر الكل�ي ف�ي غلاة الوهابي�ة والس�لفية للمذاه�ب
اإلسالمية كلها بما فيها المذهب الذوقي المعروف بالصوفية  ،وعزلوا عمدا
وجهرا عن الس�نة ومذاهبها  ،واس�تصفوا ألنفس�هم وألتباعهم السلامة في
الدنيا بما هم عليه ،وفي اآلخرة بما مارسوه من حرب المصلين والتحريش
فيما بينهم.
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ولكل فقيه مبرراته فيما يثبته وما ينفيه في نفسه أو في غيره ،والشاهد الحي
على ما نش�ير إليه مخرج�ات التأليف والتصنيف وأجه�زة اإلعالم وثمرات
األقالم على مدى تاريخ الحركة اإلسالمية المعاصرة.
إنها مواق�ف ..وثمرات معارف ..ولكنها من نم�وذج المواقف الميتة  ،ومن
ثمرات المعارف المحنطة  ،وال تمت إلى المتبوع األعظم صلى الله عليه وآله
وس�لم إال بصلة واحدة :كونها تنتمي في االس�م والرسم إليه ،أما في المعاملة
التي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم( :الدين المعاملة) فأمر يحير  ،ومظهر
ملون متحير.
ولهذا وذاك ..فإن اإلعادة السديدة ذات الثوابت األكيدة يجب أن تنبع من
اإلسالم نفسه ال من تجارب أو رؤى غيره.
واإلسلام مجتم�ع ف�ي نصوص األصلي�ن الثابتين كت�اب الله وس�نة نبيه،
وأما عترته وآل بيته وصحابته فهم أوعية هذا العلم بش�روطه ،وهم المعادل
والحج�ة والثقل األصغ�ر بمقدار حمله�م ألصول العل�م ال لمجرد فروعه
المذهبي�ة واختالف�ات العلماء في�ه وعليه ،وأيضا بحملهم ش�رف األخالق
النبوي�ة  ،وهي المعادل الثالث لألصلين كم�ا ورد في النص القرآني (الذين
آتيناه�م الكت�اب والحك�م والنبوة) ،والنب�وة هي األخلاق المحمدية على
صاحبها وآله أفضل الصالة والتسليم.
وتعرف في فقه التحوالت بس�نة الحال ،وهي السنة المكملة لسنن المقال
والفع�ال والتقري�ر المعروف�ة عند علم�اء األص�ول ،وتدخل عن�د تأصيلها
الش�رعي تحت حدي�ث «فمن كان عنده علم فليظه�ره»  ،حيث كان العلماء
ال يلق�ون لس�نة الحال ب�اال ،بل انحصر تقريرهم للس�نة عند الس�نن الثالث
القولي�ة والفعلي�ة والتقريرية ،وهي الس�نن التي ارتبطت بدراس�تهم ألركان
الدين الثالثة اإلسلام واإليمان واإلحس�ان ،وتوقف التن�اول للركن الرابع
اعتم�ادا على االعتناء بالثوابت وحدها ،والرك�ن الرابع هو ركن المتغيرات
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وعل�وم العلم بعالمات الس�اعة وش�ؤونها ،وفي االعتناء ب�ه تجديد لمفهوم
قوله صلى الله عليه وآله وس�لم« :إذا لعن آخر هذه األمة أولها  ..الحديث»
وحديث «إذا لعن أصحابي.»..
فف�ي الحديث إش�ارة إل�ى الظواهر المسيس�ة التي تجعل االختلاف الفكري
والسياس�ي والمذهبي لغة العالقة بين المجموعات ف�ي أخريات الزمان ،وفيها
ت�ذوب المفاهي�م األدبي�ة الجامعة للفرقاء ،ويجه�ر بالنبز والتالعن والس�خرية
والتعري�ض المش�ين ،ويعلن التكفي�ر واإلدانة بالخروج عن الملة  ،وتش�بيه كل
َ
معارضه بالمجوس أو اليهود أو النصارى أو بأهل األوثان وعباد الحجارة
فريق
وال ُّن ُصب.
فلنعد إذن إلى ما نحن بصدده ،وما أش�رنا إليه في أول موضوعنا ..من أين
تستمد المواقف؟
ولإلجابة على هذا الموضوع البد من االستمرار في التناول القادم إن شاء
الله ..فإلى اللقاء .
أبوبكر علي المشهور
الثالثاء  ٣ربيع األول ١٤٣٢
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علي األس�ئلة ح�ول هذا األم�ر وخصوص�ا في خضم
هك�ذا تك�ررت ّ
االضطرابات التي ش�ملت العديد من البالد اإلسالمية والعربية ومنها بالدنا
ف�ي هذه المرحلة المعاصرة ..وقيل لنا :إن الجميع من كل جماعة ومذهب
وتوج�ه أب�دوا رأيه�م وعرفت مواقفه�م ما بي�ن مؤيد لمجري�ات األحداث
الثورية ،وما بين معارض لها ،بما ال يدع مجاال إال بتصنيف كل من الفريقين
بما يناسبه.
واإلجابة التي تستحق الوقوف قليال أننا ال نمثل في أحداث األمس وال
اليوم وال الغد طرفا ،وإنما نحن في كافة التحوالت هدف ،ومع كل الظروف
واألرقام المتباينة لنا مشاركة تنموية وبناء وشرف يتناسب مع مبادئنا الثابتة.
نعرف األطراف التي تعبر عن مواقفها من
ومن أجل هذا األمر يجب أن ّ
األحداث ونضع رأينا فيها ،ثم نتعرف على نماذج التحوالت التي كنا فيها ـ
وال نزال ـ هدفا ،ونبين سبب ذلك ودوافعه.
ولكن أيها القارئ الجليل ـ وقبل التناول لما نحن بصدده ـ هل تستشعر
سلامة التحليل الذي س�أضعه بين يدي�ك ..أم أنت متأثر بالحال�ة الراهنة؟
وس�ؤالي ه�ذا يجعلني معذورا ف�ي صمتي وس�كوتي عن إب�راز وإظهار ما
تيسر لي علمه في مجريات األحداث ومواقف األثبات ،ألن األذن الصاغية
منعدمة ،والنفس الواعية منهزمة.
ولكن وقد كلفتني أن أظهر ما عندي رغبة في حمل األمانة على ظهرك
وإسقاط مسؤوليتي فيما أعلم فخذ مني ُج َم ً
ال وعليك متابعة التفصيل.
اعل�م بارك الله فين�ا جميعا أن لنا مدرس� ًة وطريق ًة ،وربم�ا لغيرنا مثلها
أو أحس�ن منها ولكني ال يعنيني من اآلخرين ش�يء غير العلم العام ،والنظر
للجمي�ع بعين االحترام  ،ومدرس�تنا عين صلتنا بمدرس�ة اإلسلام العالمية
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ذات االرتباط المباشر بالكتاب والسنة(((.
م�ن طريقي�ن :طريق العت�رة األئمة األطه�ار وطريق اإلس�ناد والعدالة
بحملة العلم الش�رعي اآلخذين عن رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم
م�ن األصح�اب األخيار والتابعين لهم ومن تبعهم بإحس�ان إل�ى يوم القرار
واالستقرار.
وكان له�ؤالء جميع� ًا جمل�ة م�ن المواق�ف والثوابت أم�ام التحوالت
واألح�داث جعل�ت من س�لوكهم وتصرفاتهم أس�وة وق�دوة(ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [األنع�ام ،]90:وألنن�ا هنا نتح�دث عن «األحداث
والموق�ف منه�ا» ف�إن مدرس�تنا العالمية كم�ا أش�رنا إليها مدرس�ة مواقف
تاريخية ش�رعية وليست مدرسة حوادث وتحوالت مرحلية ...وقد رسمت
لنا منذ عهد «الخالفة الراش�دة» أدب ًا ش�رعي ًا ،ونهج ًا علمي ًا عملي ًا  ،ربما غفل
عن�ه العديد م�ن األحف�اد واألوالد نتيج�ة االنفصام الفكري ع�ن األجداد.
وله�ذا االنفص�ام أس�باب ليس هنا موقع ش�رحها ..ولكن ش�رحها يأتي في
الحق التحليل .
((( إيضاح�ا لم�ا ذكر فالمدرس�ة والطريقة هي اإلط�ار االنتمائي التقليدي للمس�لمين
قب�ل مرحل�ة االس�تعمار ،وبالتحديد في مرحل�ة الخالفة اإلسلامية  ،وقد بقي هذا
اإلطار مس�تمرا على ضعف في الواقع الشعبي بعد نقض دعائمه السياسية ،وألجل
هذا األمر الهام نجد المس�لمين فيما بعد مرحلة الخالفة تعاد تش�كيالتهم وأطرهم
االنتمائية وفق سياس�ة االس�تعمار ،ب�دءا بالحزبية وما تالها م�ن التكتالت الفكرية
البديلة التي تؤيدها السياسات الغربية والشرقية وتمنعها الترخيص بالعمل والنشاط
االجتماعي والسياسي ،وهذا هو س�ر عدائها المبطن للتصوف ومدارسه التقليدية،
كونه�ا تمث�ل أطر مرحل�ة الخالفة ،وتعبر عن أنش�طتها االجتماعي�ة ،مثلها مثل أطر
المذهبية اإلسلامية التقليدية بصرف النظ�ر عما فيها من إفراط وتفريط كان العامل
المساعد للنقض والرفض والعداوة.
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وتج�دد ه�ذا الموق�ف الش�رعي بتج�دد الحاج�ة إلي�ه ممتد ًا م�ن عهد
الخالفة الراش�دة كما س�بق ذكره إلى عهد استش�هاد الحسين بن علي رضي
الل�ه عنهم�ا ..وتجددت بعد هذه المرحلة مواقف مس�تجدة أخرى ارتبطت
بالنص�وص وحال القيم لدى الرجال ..ولم ترتبط بالحوادث والتحوالت..
وم�ن أهمها موقف اإلمام علي زين العابدين ..وكفى به لنا مدرس�ة ش�رعية
وتعرفن�ا عل�ى الجه�ات الت�ي ارتبط�ت بالح�وادث دين ًا
تربطن�ا بالمواق�ف ِّ
ومرحل� ًة وب�را ًء ووال ًء ،كم�ا تعرفن�ا عل�ى الجهات الت�ي اتخذت من�ا هدف ًا
وغرض ًا ومطمع ًا ومطمح ًا.
واتسع المجال الشرعي في اتخاذ المواقف مع مجريات التحول ذاتها،
إذ َّ
ظ�ل موق�ف األواخر مرتبط ًا بموق�ف األوائل ال يحيد عن�ه وال ينفك إال
بمقدار مناسبة الزمان والمكان ومستوى التأثير المعرفي والثقافي.
فاإلم�ام العريض�ي((( اب�ن اإلم�ام جعفر الص�ادق اتخذ موقف�ه األدبي
المتج�دد كما اتخ�ذه جده اإلمام عل�ي زين العابدين في ترك مس�ألة األخذ
وال�رد ف�ي ش�أن الحك�م ،واهت�دى إل�ى ما اهت�دى إلي�ه س�لفه الصالح من
األخذ بش�أن حف�ظ الوراثة والخالفة ف�ي العلم باعتبارها المكس�ب النبوي
األصي�ل ،ولكونه�ا م�ادة التدين األساس�ي في مفه�وم التنزي�ل ،وال مجال
للخيار المش�ترك في حمل الحكم والعلم معا ف�ي إطار واحد وقرار واحد،
الم َّت ِخذ منا غرض ًا وهدف ًا ،ولوجود المحب المتخذ منا مكسب ًا
لوجود الضد ُ
ومغنم ًا ومستند ًا ،فكان البد من النظر إلى الشعوب وحصر األمر المطلوب
((( واخت�رت اإلم�ام العريض�ي هنا مقتص�را على ذك�ره دون آبائه الك�رام باعتبار كونه
مفص�ل تحول في المدرس�ة الت�ي أتناولها وأدافع ع�ن نهجها ومنطلقه�ا ،مع العلم
بالمواق�ف الش�رعية لألئمة كلهم  ،س�واء من س�لك منه�ج السلامة أو نهج منهج
الخروج على الحاكم  ،فكلهم أهل حق وصدق وسالمة اجتهاد.
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فيها ،وتجاوز طرفي الصراع وحملة السلاح م�ن فريقي االندفاع واالنتفاع
المنطلقي�ن خلف القرار وامتالكه ،والمحاربين من أجله وفي س�بيل الدفاع
عن�ه أو الوصول إليه  ،فترك اإلمام العريضي مس�ألة الخروج التي كان يدعو
إليه�ا واقت�دى بهدي أئمة اآلل ممن أش�رنا إلى خبرهم س�لفا  ،وظل كذلك
بمنطقة العريض ش�رق المدينة المنورة قائم�ا بالعلم والدعوة إلى الله حتى
وفاته رحمه الله.
ونهج هذا المنهج األخالقي من بعده أوالده محمد  ،ومن بعده عيسى ،
ومن بعده اإلمام المهاجر أحمد بن عيسى الذي ترتكز على مواقفه مدرستنا
العالمية بحضرموت (((.
وم�ن ه�ذا المفصل التاريخي الش�رعي تبدأ مس�ألة التس�مية لمدرس�ة
حضرم�وت ،وهي المدرس�ة التي تكونت بمواقف اإلمام المهاجر وش�رف
ارتباطه بأخالق جده ال بمجرد المذهب وحده ،والمذهب له مكانته ومقامه
وشرفه ،وهذا هو سر تقدير الموقف المناسب لوادي حضرموت ومن فيه.
فالمهاج�ر وم�ن س�بقه م�ن األئمة ل�م ينخرطوا ف�ي تقلب�ات المراحل
((( إن مواق�ف ه�ؤالء ال عالقة لها بمس�ألة المذهب واالختالف حوله ،فس�واء كانوا
مجتهدي�ن أو كان�وا عل�ى مذهب اإلمامي�ة أو كانوا غي�ر ذلك فالتن�اول هنا يختص
بالمواقف ال بالمذهب ،فاألئمة األطهار نزعوا بأنفس�هم منزع الس�مو في األخالق
والرق�ي في ال�ذوق ،فلم يكونوا أه�ل عصبية وال طائفي�ة  ،وإنما كان�وا وراثا للنبي
األعظم صلى الله عليه وآله وس�لم يرعون أمانته في الش�عوب ،وعليه وعلى كتاب
الله وس�نة رس�وله صلى الله عليه وآله وسلم يجمعون القلوب ،فكانوا بذلك الثقل
األصغر وسفن النجاة.
وأما الذين اشتغلوا بمسألة المذهب فشأنهم االرتباط بمرحلة األحداث المتأخرة
الت�ي تكون فيها الص�راع المذهبي ،وتعاق�ب المختلفون على ه�ذه العلة جيال بعد
آخر مجسدين (صراع الطائفية المذهبية) التي احتدم أمرها حتى اليوم وصارت دين ًا
وعقيد ًة ولألسف.

142

وتحوالت األحداث  ،بل كانت مواقفهم موقف الحفظ ألنفسهم وذراريهم
من كال الجانبين المتنازعين:
م�ن موق�ف الراغبي�ن ف�ي الس�لطان والج�اه ،والمالكين للق�رار ظلما
وعدوانا ..
وم�ن موقف المعارضي�ن لهم ،والمندفعين في القتل والهتك وإش�اعة
القلق ،انتقام ًا ورغب ًة في التغيير واالمتالك..
وف�ي وادي حضرم�وت حافظ�وا على هذا الت�وازن ما اس�تطاعوا دون
الولوج في مماحكة األضداد واألنداد ،ولم تكن المذهبية وااللتزام بنشرها
هدفهم األكبر ،وإنما كانت وحدة الصف وجمع الكلمة والنظر في القواسم
المش�تركة والرجوع إلى المحاججة بالتي هي أحس�ن ،حتى امتلكوا قلوب
المصلي�ن ولم يمتلكوا رقابهم ،وأقاموا ش�رف الخدمة العلمية والعملية في
كاف�ة مناح�ي الحياة منذ ذل�ك العصر المتقدم جيال بعد آخ�ر( .وللقارئ أن
يتاب�ع ما كتبه المؤرخ�ون عن هذه المرحل�ة الطويلة وما ج�رى أثناءها) مع
علمنا جميعا بش�حة المصادر وقلة ما كتب عنها بتفصيل ،ولكن األمر الذي
نحن بصدده ال يحتاج إلى أكثر مما قد كتب وذكر.
ومن�ذ مرحل�ة اإلم�ام المهاج�ر وحت�ى مرحل�ة الفقي�ه المق�دم كان
المجتمع كله يشهد الترس�يخ المتدرج بمنهج السالمة والحكمة والموعظة
الحس�نة ،ويتجس�د في جميع أتباع المدرسة وموقف التوازن مع التحوالت
واألحداث ،فإذا ما احتدم األمر واختلف الناس على كرس�ي الحكم وخلد
القوم إلى التوسط في الشؤون ،وإذا ما اجتمع رأي الناس على القرار حمدوا
الله وأقاموا منهج السلامة في الش�عوب بالعلم والعمل ونش�ر الدعوة إلى
الله بالحكمة والموعظة الحس�نة ،وهكذا حت�ى مرحلة الفقيه المقدم ،وهي
المرحل�ة التي كث�رت فيها وقبلها جملة م�ن الفتن السياس�ية والمماحكات
السلطوية سواء في عواصم البالد اإلسالمية أو في األقاليم العربية واليمانية
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 ،ورأى الفقي�ه المق�دم آن�ذاك حاج�ة آل البيت بالخص�وص التخاذ موقف
عمل�ي يس�اعدهم على حف�ظ ذواتهم وص�ون أعراضهم من أولئ�ك الذين
ال يرقب�ون ف�ي مؤمن إِ ًّ
ال وال ً
ذم�ة ،من أول�ي الجاهات الس�لطوية والقبائل
العنجهية  ،فدبر األمر من كل وجه وأعلن قراره الشجاع على صفتين:
األول�ى :اختيار مب�دأ التصوف كمنه�ج فكري يحمل صفة (السلامة)
وبناء الذوات على طريق الحكمة والموعظة الحسنة في نشر الدعوة ،وكان
هذا المنهج هو الظاهر في القرن الس�ادس والس�ابع الهجريين على مستوى
العالم العربي واإلسلامي كبديل عملي للصراع السياس�ي المحتدم فيه بين
دعاة البيوتات الحاكمة والعالمة ،س�واء من داخل األمة اإلسلامية كالدولة
العباس�ية ومواقفه�ا من عم�وم المنتمين إل�ى العلويين آن�ذاك ،أو من األمم
الطامع�ة ذات الفك�ر الصليبي كأوروب�ا أو الفكر الوثن�ي الهمجي كالمغول
والتت�ار ،أو من األم�راء المتنفذين في األقاليم ،فالجمي�ع يعيش حالة غليان
ومنافسة وتحريش ومعارك دموية متنوعة ،وكان العالم في هذه المرحلة قد
شهد امتداد التصوف اإلسالمي المعتدل على صفتين:
• التصوف اإلسلامي في المش�رق على يد أتباع الش�يخ عبدالقادر
الجيالني.
•وفي المغرب على يد أتباع الشيخ شعيب أبي مدين التلمساني.
ويب�دو أن الفقيه المقدم رغب في االرتباط بالطريقة الش�عيبية المغربية
باعتبار قدرته من خاللها على وضع منهج محلي إقليمي غير ملتزم للقواعد
الش�عيبية ذاته�ا م�ا عدا االنتس�اب الع�ام ،خالفا للطريق�ة القادري�ة التي بدأ
ظهوره�ا وانتش�رت في أنحاء م�ن حضرموت وص�ارت قواعده�ا معروفة
وثابت�ة يصع�ب اختراقه�ا وتطويعه�ا ،فأخ�ذ بما ع�رف من القصة الش�هيرة
والمتداول�ة في كت�ب التراجم ،والقصة عل�ى طولها وتن�وع رواياتها وكثرة
منتقديها تظل بالنس�بة لمدرس�تنا مجرد س�ند اجتماعي مؤقت ال يقف على
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أمرها تاريخ المدرسة الحضرمية وال الطريقة الباعلوية في امتدادها الالحق
بحضرموت ..وإنما كان دورها العملي ساعة قدوم الشيخ الصالح المغربي
وارتب�اط الفقي�ه المقدم والش�يخ س�عيد بن عيس�ى العمودي به ف�ي الوادي
يرج ُح موقف الفقيه وطريقته أمام المعادل المذهبي
،كمعادل فكري عالمي ِّ
السائد والصوفي القادري المنتشر في دوعن وغيرها.
ومثل هذا ال يشير إلى منافسة بين الطريقتين وإنما يبين التالحم المشترك
بين األتباع للطرق الصوفية آنذاك ،حيث ثبت أن من آخذي اإلجازة والخرقة
عن الش�يخ الصالح المغربي مقدم الطريقة القادرية المعروف بالشيخ باعمر
صاح�ب ع�ورة ،فالجمي�ع ينهجون طريق�ا مش�تركا وإن اختلفت أس�اليب
طرائقهم .
وه�ذا م�ا تؤكده لن�ا مجري�ات النهج الصوف�ي الجديد ال�ذي اعتنى به
اإلمام�ان العلمان الفقيه المقدم والش�يخ العمودي ،وصار منهج المدرس�ة
والطريقة الحضرمية عبر التاريخ الالحق إلى اليوم.
الثانية :اختيار مبدأ كس�ر الس�يف والتعايش السلمي مع الجميع  ،وكان
ه�ذا المبدأ الحقا للمبدأ األول وثمرة من ثمرات ترس�يخه ،ويكاد ان يكون
ه�ذا المب�دأ مح�ور األهمي�ة ومفص�ل النجاح ف�ي امت�داد الطريق�ة العلوية
والمدرسة الحضرمية معا((( .
وكال الموقفي�ن موقف السلامة األول الذي رس�خه المهاجر وموقف
((( عندما نقول ( :المدرسة الحضرمية) فالموضوع يشمل الطريقة الباعلوية والقادرية
والش�اذلية وغيره�ا وم�دارس الفقه المتنوع ف�ي حضرموت منذ عه�د المهاجر وما
تاله باعتبار الجميع مرتبطين بالمدرس�ة اإلسلامية العامة عن طريق المهاجر ،وأما
الطريق�ة الباعلوية تحديدا فه�ي المنهج الصوفي المذهبي الذي ش�مل حضرموت
وغيرها تحت إطار الثوابت الخمس�ة :العلم والعمل والورع واإلخالص والخوف
من الله من عصر الفقيه المقدم وما تاله إلى اليوم.
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السلامة الثان�ي الذي رس�خه الفقيه المق�دم جعال من مدرس�ة حضرموت
وطريقته�ا مثاال يحتذى في الس�لم والحرب والمنش�ط والمك�ره والداخل
والخارج.
وه�ذا ما نح�ن اآلن نعتني بتقعي�ده وتبويبه وإظهاره وإش�هاره كنموذج
عملي مترابط ومتماسك عبر األزمنة والمتحولة والعصور المتلونة ،بصرف
النظر عمن ال يعجبه ذلك أو يراه منا تعصبا وتشبثا بما ال ينفع .
مر من�ذ عهد الفقيه إلى زماننا وعصرنا بمراحل
فه�ذا المنهج المتداخل ّ
انحسار ومراحل امتداد ،وكلها يحتاج إلى عمق دراسة وتابعة لالستفادة من
كال الحالتين ومواقف رجالها من التغيرات واألحداث المتمرحلة ،فهذا هو
موضوعنا هنا ،حيث احتار الجيل المعاصر من أتباع المدرسة والطريقة بين
االرتباط التقليدي المجهول وبين التفاعل العصري المعلول ،وهم يعلمون
مفهوم الحمول الذي توارثناه بالتواتر السلالي ،ال بالنصوص المكتوبة في
شأن المواقف السياسية واالجتماعية عند التحول.
فالغالبي�ة ال يعرفون المواقف العملية وال المواقف النصية النقلية ،وإن
فهموا ش�يئا من ذلك فقد فهموه بالرتابة المعهودة التي تجعل من المدرس�ة
والطريقة هدفا لالنتقاد ،وغرضا للطعن في المنهج واالعتقاد.
واالنتقاد والطعن إنما هو (شنش�نة أخ�زم) كما هو معهود في كل عصر
وزمان ،ولهذا فاألتباع وأبناء المدرسة والطريقة مدعوون إلى موقف متجدد
راس�خ يعرفهم ش�رف التواتر العلمي الش�رعي المرتب�ط باألصول األولى،
ويجعلهم بعد الدراسة الواعية يستشعرون عظمة المنهج والتسلسل السندي
في�ه وش�رف االنتماء إلي�ه ،وأنه بال ش�ك وال خلاف أحد نماذج السلامة
المطروح�ة في س�احة المرحل�ة لمعالجة األزم�ات الناخرة ف�ي مجتمعاتنا
المتناقضة إن لم نقل أنه أفضلها بال منازع.
والج�زم بهذه األفضلي�ة ال ينطلق من الحماس المطل�ق وال الرغبة في
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المجازف�ة بالمنه�ج ورجال�ه  ،وإنم�ا هو دع�وة واعية للجي�ل المعاصر من
كافة المنتمين للمدرس�ة والطريقة أن يعيدوا النظر من كافة الوجوه لدراس�ة
طريقتهم ومدرستهم دراسة تتالءم مع كافة وسائل البحث العلمي المعاصر،
وبهذه الدراس�ة الواعي�ة يتم اإلحياء واإلنقاذ واإلع�ادة ولو بعد حين ..فهل
من مستجيب ؟...
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تم�ر األمة اإلسلامية بمرحل�ة انتقالي�ة خطي�رة ..إنها الخ�روج ببطء من
مرحلة االس�تثمار إلى مرحلة االس�تنفار  ،وبها تخرج أيضا من أوج مرحلة
العولمة إلى أوج مرحلة الصيلمة((( المؤدية بالضرورة المس�تقبل إلى عودة
العالمية اإلسالمية الكبرى ..ولكل أجل كتاب.
إن قراءتنا لألحداث الجارية في عالمنا العربي واإلسلامي ال تعتمد على
مخرج�ات اإلعلام وص�راع األقلام « ،وإنما تضعه�ا مادة معرفي�ة وداللة
موضوعية لما قد نطقت به لسان من ال ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله
وسلم ؛ ألنه األصل في تحليل الواقع المعاصر ،كما أنه األساس الشرعي في
تقييم العهد الغابر ،ولسنا ملزمين وال من نحن ندعوهم إلى معرفة الحقيقة من
ه�ذه األمة المباركة بأن ندخل حلبة الصراع المؤجج بين حملة القرار وكتل
االنش�طار ،فالص�راع المؤجج في حلبة المجتمعات وس�احات الجماعات
معرك�ة البد منه�ا في قاموس العمل السياس�ي المعاصر  ،ألنه�ا قائمة على
مبدأ الفعل ورد الفعل  ،واإلسلام الحق يس�مي هذا القان�ون العلمي (مبدأ
«يكون
المروي عن المصطفى : m
((( والصيل�م أو الصيلمة مأخوذة من معن�ى الحديث
ُ
ِّ
ِ
ِ
األم�ة خمس ـ أي  :من ِ
ف�ي
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ٌ
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َ
ِ
َ
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اس�تطعت أن
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َ
ٍ
ِ
الفريقي�ن ..وإلاَ
ْ
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َ
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تبلغ الشا َم،
بقوله( :وهي فيكم يا أهل الشام) أنها فتن ٌة تبد ُأ في موقع آخر ثم ُ
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التحري�ش والمنافس�ة)؛ ألن�ه في األصل قانون يفس�ر حركة الم�ادة وحدها
وال يرتبط بالش�رائع واألخالقيات ؛ إال أن الفكر االستعماري واالستهتاري
واالستثماري اقتنص المراحل الثالث ـ مرحلة العلمانية والعلمنة والعولمة
ـ لتكري�س العم�ل ال�دؤوب لترس�يخ ه�ذا المبدأ ف�ي الش�عوب ،فصارت
المب�ادئ المسيس�ة س�لوك الكت�ل والجماعات وال�دول بعل�م وبغير علم،
وبوعي حينا وبغير وعي أحيانا أخرى ،حتى صار المس�لم والمتأس�لم يفسر
األحداث ويعالجها ويرس�م مستقبلها من خالل هذه القوانين الوضعية  ،بل
ويضطر بها إلى أن يرضخ األحكام الش�رعية واألخالق اإلسالمية لمصلحة
القانون البش�ري المادي المجرد ،وليس أدل على هذه الحالة من الش�واهد
القائم�ة في العالمين العربي واإلسلامي بدءا من مرحلة االس�تعمار ونهاية
بنهاية مرحلة االستثمار التي نحن اليوم نعاصرها.
ولع�ل كثي�را م�ن المفكرين والمثقفي�ن المعاصري�ن يضيق�ون ذرعا بهذا
التحلي�ل العقي�م كما يعتق�دون  ،ويرغب�ون في ال�رؤى العملية الت�ي ترتبط
بالواق�ع وثقافته ومخرجاته ،ويودون أن يعرفوا وجهة نظرنا ونظر مدرس�تنا
من األحداث الدائرة في المرحلة الجائرة.
وإجابتنا الواعية إن شاء الله ال تأتي بجديد وال تتأثر باالنفعاالت التي تبرز
م�ع دعوات التغيي�ر والتجديد ،وإنم�ا ترجع إلى النظ�ر العميق في نصوص
الش�ريعة الغ�راء وتتمس�ك بالثواب�ت اإليمانية الكب�رى ،وم�ن خاللها تقرأ
التغيي�ر وتفهم هوية التجديد ،وتس�هم بذلك في رس�م المواق�ف اإليجابية
المثم�رة بعيدا ع�ن الصراع الطبقي أو االعتق�ادي أو االقتصادي أو الطائفي
أو القبلي أو المناطقي أو السياسي أو الساللي المسيس.
ولهذا فإننا نقرأ عنوان المقالة (من لهم يهتم ألمر المس�لمين فليس منهم)
عل�ى صفة الش�رعية اإلسلامية الثابت�ة في النص�وص ،وليس عل�ى بيانات
ومواق�ف وأجن�دات الجماع�ات المتناح�رة ف�ي البني�ان االجتماع�ي غي�ر
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المرصوص ،ولنا معهم في المرحلة المعاصرة قواس�م مشتركة في السكون
والحركة ،وهي ضابط العالقة س�اعة الخوف ،أو س�اعة األمان ،فالقواس�م
المش�تركة قاع�دة من قواعد الوس�طية الش�رعية واالعت�دال الواعي مع كل
األطي�اف المتحركة والس�اكنة والقوى الحاكمة والمحكوم�ة والحالمة في
المجتم�ع الواحد واألمل الواعد  .فأمر المس�لمين من وجهة نظر اإلسلام
(ش�رف الديان�ة)  ،وهي قاس�منا المش�ترك ف�ي المراحل المتحول�ة مع كل
األطي�اف واألمم  ،وه�ي أيضا قاعدة وس�طيتنا الش�رعية واعتدالنا الواعي،
وه�ي أيض�ا ورقتنا العلمي�ة والعملية الت�ي نراها تحل المش�كلة القائمة بين
(الق�وى المتعارضة) وال نرى في غيرها حال جذريا وال أمال حقيقيا َيبلغ بنا
وبهم بر السالمة واألمان.
إن وجه�ة نظ�ر اإلسلام الصحيحة غير وجه�ة نظر الكثير من المس�لمين
وغي�ر المس�لمين الي�وم ،بل ربم�ا تخالف وجه�ة نظرنا االستسلامية ذات
االرتب�اط المباش�ر بموقفنا من المرحل�ة ومجرياتها كما وقفها أسلافنا من
المراح�ل المضطرب�ة  .ولهذا فإن الحديث عن اإلسلام وأن�ه يحمل الحل
كما يأتي على ألسنة البعض اليوم ،وما نسمعه من خط معاكس ال يرى الحل
في اإلسالم وإنما قد يراه في الرؤى واألفكار الديمقراطية المعاصرة ،أو في
التوليف�ات الفكرية التجريبية لبعض األنظمة والمنظمات فإنه أمر يحتاج في
جانبيه إلى تمحيص وتحقيق  ،وخصوصا أن القرار اإلسالمي الحقيقي قرار
مجزأ ف�ي الواقع المعاصر الي�وم ،وأغلب المنطلقات السياس�ية فيه مرتبطة
باإلطار الحزبي المس�يس محليا وإقليميا وعالميا  ،وعلى هذا فمسألة الحل
اإلسلامي م�ن خالله�ا مس�ألة جزئي�ة ال كلية ،أم�ا غيرها مم�ن ال يرى في
اإلسلام حلا فحكمه حكم اإلطار ال�ذي ينطلق منه ويرج�ع إليه ،واإلطار
المعترف به اليوم إنما هو جزء من (مش�روع السياس�ة الدولية)  ،والسياس�ة
الدولي�ة في حقيقتها (قرار الكفر والكافر) س�لما وحربا ..سياس�ة واقتصادا
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وتربية وتعليما وثقافة وإعالما وهلم جرا ..وهي السياس�ة التي تنبأ عنها من
ال ينط�ق ع�ن الهوى صلى الله عليه وآله وس�لم في قوله« :لتتعبن س�نن من
كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
وحت�ى نك�ون صادقين مع أنفس�نا بع�د صدقنا م�ع موالنا فنح�ن ال نفهم
االهتمام بأمر المس�لمين من حيثيات صراعهم على الس�لطة وقرار الحكم،
وإنم�ا اهتمامنا بأمر المس�لمين من حيث تزكيته�م وتربيتهم بأخالق الديانة
والعب�ادة ،ثم تعليمهم ما هم إليه محتاج�ون في تحصيل كفايتهم وحاجتهم
المعيش�ية ،ليضمنوا بذلك عيش�ا مستقرا وموقفا ش�ريفا ال يتحملون به تبعة
وال ظلما ،وال تقع ألسنتهم في ذم وال أيديهم في دم ،وهذا هو حدنا األدنى
ف�ي مراحل االس�تتباع والصراع  ،وربم�ا كان لنا موقف أكثر إيجابية س�اعة
ضمان السلامة في مواقف الجهاد في س�بيل الله ،دون االش�تغال بمس�ألة
الحك�م والصراع عل�ى امتالكه أو تركه ،فمس�ألة الحك�م وامتالكه أو تركه
مس�ألة مرتبطة بالدنيا وحدها ،وهي السبب الرئيس في إسالة الدماء وانتهاك
الحم�ى والزج بالقبلي�ة والطائفية والطبقية والسلالية والمناطقية في الوالء
واالنتماء ،وأما وس�طيتنا الش�رعية واعتدالنا الواعي فمرتبط بما يرضي الله
في الس�لم والحرب والوالء والبراء والدنيا واآلخرة ،وحيثما كانت السالمة
أقرب إلينا في مس�يرة الحياتين كان ذلك خيارن�ا األزلي ومفصلنا المرحلي
إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعوال.
وه�ذا ه�و فهمنا عن مس�ألة االهتم�ام بأمر المس�لمين  ،وم�ا نحن بصدد
ترس�يخه في ش�بابنا وطالبنا وتالميذنا ،ومن يعنيه األخ�ذ بوجهة نظرنا من
شرائح األمة كلها.
وإذا كانت مراحل التحول ال تسمح لنا بالتوسط المشروع ؛ وال االعتدال
المجم�وع ؛ فإن لدينا من الصبر والتريث عل�ى الواقع المضطرب والتوازن
مع فئاته المتصارعة بالحكمة والموعظة الحس�نة الش�يء الكثير ،حتى يأتي
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الوق�ت الذي يمد إلينا عقالء المرحلة فيه أيديهم للتعاون المش�ترك في بناء
االستقرار العلمي والعملي واالجتماعي ،الذي به تستقيم الشعوب ويستمر
أثرها وتأثيرها المنشود.
إن م�ن طالبن�ا وإخواننا من ال يع�ي موقفه في المرحل�ة  ،وال يدرك أبعاد
المعامل�ة مع رم�وز المرحلة ،وق�د يندفع إلى حلبة س�وق العرض والطلب
منتح�را إلثبات وطنيته وسلامة منطلقه ومش�روعية هويته فيح�رق أوراقه،
ويس�تنفد الوقت بي�ن وس�ائل التحريش واإلثارة أو مس�ائل المناقش�ة على
الجدارة واإلدارة ،فيحبط مما يرى وينهار من سوء االجتراء وكثرة االفتراء،
وينظ�ر إلى الحياة من جانبها الس�وداوي المظلم ،وهذه عل�ة أودت بالكثير
م�ن األتباع إلى ما وراء الجدران ،والوقوع في بعض نماذج االس�تحواذ من
الشيطان.
واألم�ر في حقيقت�ه ليس كذل�ك  ،وحقيقته ف�ي تفهم المب�ادئ المرحلية
ذات العالق�ة باالضطرابات والتحوالت وتفهم المبادئ الثابتة ذات العالقة
باس�تقرار ظ�روف المس�لم في مطل�ق الحي�اة ،وخصوصا من ه�ذا الصنف
(الهابيلي) الذي يختار السلامة والموت على اإليمان  ،مظلوما ال ظالما ..
ومسالما ال مستسلما..
إن مراحل التحول في حياة الش�عوب مراحل خطيرة للغاية ،وال ينفع فيها
استعمال قوة من حاكم ،وال غزارة علم من عالم ،وال زيادة فهم من حكيم،
وإنما الذي يبقى للجميع ش�رف األمانة والمواطنة وحس�ن التصرف القائم
على احترام الرأي والرأي اآلخر ،والدفع بالتي هي أحس�ن ،ووضع اليد في
أي�دي الش�رفاء المخلصين لله والدين والوطن ،من أجل سلامة الش�عوب
واعتصامها تحقيقها لألمل المطلوب.
* * *
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لقد مر قرن من الزمان على مرحلة التحرر الوطني من االستعمار في مصر،
وقادت مصر حينها ثورة الش�عب العربي كله بقيادة األحرار الش�رفاء ،حتى
عمت الثورة عالمنا العربي كله ،تحت س�مع وبصر العالم الشرقي والغربي
المستثمر  ،وهانحن اليوم أمام مفصل تاريخي جديد ،تهب فيه مصر بشعبها
الثوري العريق لتس�جل مرحلة اس�تنفار جديدة ف�ي حياتنا المعاصرة تجعل
العال�م الغربي والش�رقي في وضع ال يحس�د علي�ه ،وإننا كأم�ة ذات تاريخ
ش�رعي ثابت نسأل الله تعالى أن يجعلها مرحلة خير وشرف وأمانة ،تتجلى
فيها مطالب األمة اإلسلامية والعربية في أس�مى صورها األزلية ،بعيد ًا عن
اس�تثمار الدجاجل�ة النفعيين إلفراغ الث�ورات عن أهدافه�ا الحقيقية ،اللهم
آمين..
* * *
لق�د بدأت مرحلة االس�تنفار الت�ي وعد بها من ال ينطق ع�ن الهوى صلى
الله عليه وآله وس�لم في أمته  ،وإن على العقالء من هذه األمة التزام ش�رف
الوس�طية الش�رعية واالعت�دال الواع�ي في كاف�ة مراحل التح�ول والتغيير،
فللش�يطان فيها صوالت وجوالت ،وبها يضع في الش�عوب ثائرة التحريش
والمنافس�ة ليحق�ق هدفه األس�مى (ف�رق تس�د) .وبالتفرقة والص�راع يعود
الجمي�ع م�رة أخرى إل�ى مرب�ع اإلحباط والفش�ل ف�ي المواق�ف والعمل،
وتتجلى الفتن ومضالتها في اس�تثمار الشيطان لألحداث وإضاعة الشعوب
عن أسباب االستقرار ودفعها لوسائل االجتثاث.
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م�ن أعظم النعم الكبرى على اإلنس�ان ف�ي الحياة الدنيوية ش�مول األمن
واالس�تقرار ،وبمقدار انتش�ار هذا الش�أن بين الناس تب�رز المواهب وتزداد
األرزاق والمكاس�ب ،وتتسع األس�باب في المعرفة والعلم وثمراتها الدينية
والدنيوية ،ويعرف اإلنس�ان قدر نفس�ه وقدر ما يكلفه الل�ه به من الواجبات
والمندوبات واألعمال الصالحات ،كما يتعرف على شرف اآلباء الصالحين
واألمهات الصالحات ،ممن كان لهم الدور األكبر في حفظ القيم واألخالق
الشرعية المقتبسة من شرف الديانة وميراث األمانة.
تل�ك األمانة التي تعادل األمن في الحي�اة الدنيا حيث ال ينفع أمن بال أمنة
ش�رعية ،وال تطبق أمانة ش�رعية وال وضعية عند انعدام األمن في المجتمع،
وألج�ل ه�ذا المطلب المش�روع جاءت الحدود الش�رعية م�ن جلد ورجم
الزان�ي وقط�ع يد الس�ارق وإقام�ة حد القصاص عل�ى القات�ل وتعزير قاطع
الطريق بالقطع واألرجل نكاال من الله ..إلى غير ذلك من القوانين الشرعية
التي تس�هم في بس�ط األمن المش�روع في الحياة ،وبهذا تتبي�ن عظمة الدين
اإلسالمي في ضبط الحياتين وسالمة الدارين.
ولقد ش�هدنا في حياتنا المحدودة آثار اضطراب األمن وانعكاس�ات هذا
االضطراب على كافة ش�ؤون المجتمع  ،بما ال يدع مجاال للش�ك أن األمن
أس�اس التنمية والبناء وأصل سعادة اإلنس�ان ،وأن القادرين على العطاء في
أي مرحلة يكون ربيعهم المثمر من المجتمع واستقراره.
وبالدن�ا اليماني�ة كان لها الحظ األوف�ر من هذه العط�اءات خالل مراحل
االس�تقرار وش�مول األم�ن االجتماع�ي ،مقارن�ة بالمراح�ل الس�ابقة ذات
االضط�راب والقل�ق .وكانت مرحل�ة امتداد الوح�دة المباركة أش�مل هذه
المراح�ل ف�ي حياتنا المعاصرة ،بص�رف النظر عن األيديولوجية السياس�ية
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وعالقتها بالجذر اإلسلامي األساس�ي ال المرحلي ،وخصوصا فيما يتعلق
بنش�اط مدرس�تنا الدعوي�ة وامت�داد فعالياته�ا اإليجابية في الوط�ن المبارك
وخارجه ،فهذه المسألة لها تناول آخر ليس موضوعنا هنا.
وقد أش�رنا في عنوان الموضوع إلى (تأثير األح�داث على عالقاتنا بعالم
األجداث)  ،والمقصود بهذا العنوان لفت نظر المهتمين في بالدنا بالمظاهر
العلمية والتربوية والدعوية التي رافقت وترافق إحياء المناس�بات األساسية
والقياسية التي تحييها مدرستنا كل عام.
والسؤال الناش�ئ هنا :لماذا تتأثر مناسباتنا باألحداث مع أنها ليست طرفا
فيها كما ندعي؟
والجواب :ألن نش�اطنا المعاص�ر يخص المجتمع اآلم�ن ويعيد صياغته
م�ن داخل�ه ،ولي�س مختص�ا بمس�ألة أمج�اد الموت�ى وذكرياته�م الماضية
كم�ا يعتق�د البعض ،أو كم�ا يؤدي هذا ال�دور بعض المنتمي�ن إلى مدارس
التصوف اإلسلامي المتوارث ،فأمجاد الماضين م�ن العلماء والمصلحين
في برنامجنا العلمي والعملي مجرد مناس�بة قياس�ية نستفيد منها في اختراق
الماضي المجيد ،لالقتباس اإليجابي منه واختراق الحاضر الجديد ،إلعادة
ترتيبه وتوجيه أجيالنا فيه إلى المنهج الوسطي الشرعي المعتدل.
وهذا هو سر تأثرنا باألحداث سلبا وإيجابا..
فعلى سبيل المثال ال الحصر..
مناس�بة الذكرى السنوية لدخول اإلمام العيدروس العدني إلى مدينة عدن
في ش�هر ربي�ع الثاني من كل عام،لق�د ظلت هذه المناس�بة عند أهالي عدن
مظه�را ش�عبيا وفرحة اجتماعية تزخ�ر بالعادات والتقالي�د المتنوعة إيجابية
وس�لبية ،حت�ى بلغ�ت أوج مبلغها في مراح�ل التغير والتح�ول االجتماعي
والسياس�ي بعي�د االس�تقالل ،لتصب�ح هذه المناس�بة وصمة ع�ار في جبين
مدرس�تنا اإلسلامية ،يتذرع بعاداته�ا وتقاليدها أتباع المدارس اإلسلامية
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الجديدة ذات العالقة المباش�رة بما بعد مرحلة الخالفة اإلسلامية ،لنس�ف
عقائد وعادات المحبين واألولياء والمتعلقين بمقاماتهم وتفسيرها بالشرك
والكفر والوثنية ،وارتفعت حرارة المواجهة بين المدرس�تين بعد االستقالل
بتل�ك الهجمة الشرس�ة الت�ي تبنتها عناص�ر مجهولة الهوية ف�ي مدينة عدن
وقام�ت بتحطيم كافة مظاهر المقام والضري�ح المعروف لإلمام أبي بكر بن
عبدالله العيدروس ،بل ونبشت بعض القبور وأخرجت منها العظام وقامت
بحرقه�ا في ش�ارع المدينة علنا جهارا ،واس�تولى عناصره�ا على جملة من
موروثات المقام ونفائسه وذهبوا بها إلى مكان غير معلوم.
هن�ا يقف العق�ل والقلب مع األح�داث وأثرها وتأثيرها ،فالمدرس�ة التي
نحن ننتمي إليها قد بلغت في هذه المرحلة إلى مستوى الحضيض في أعين
حملة لواء التغيير ،وكانت اإلجابة العملية ضد تخلفنا وجاهليتنا كما س�مي
هدم كل ش�يء وح�رق األج�داث الميتة ،انتص�ارا للتوحيد ورفضا لش�عار
التجديد ،وكان لنا من هذا الحدث درس وتأثر وتأثير  ،كما أشرنا في عنوان
الموضوع (تأثير األحداث على عالقتنا بعالم األجداث).
فالذين يعيبون علينا توقف نشاطنا اليوم في مناسبة الذكرى السنوية عليهم
أن يق�رؤوا موقفنا باألمس عند ه�دم وحرق هذه المظاهر األبوية ،فنحن في
كال الحالتين ننطلق من منطلق واع في الحركة والتوقف ،ولس�نا في حركتنا
أو توقفن�ا نطل�ق من مج�رد الذكرى أو مج�رد التقديس المطل�ق للمقامات
وأربابه�ا  ،فالتقالي�د المألوف�ة ف�ي الذك�رى ظل�ت قائمة ومس�تمرة بصورة
وأخرى في أكثر من حولية ومناس�بة ألولياء عدن وما حولها وستس�تمر مع
كل إعادة سنوية معتادة.
وإنم�ا ال�ذي توق�ف وانقطع س�يره وإظهاره م�ا عرفه مس�جد العيدروس
بالخصوص م�ن تخرج الطالب الجامعيين  ،وس�ماع بحوثهم العلمية التي
كان المس�جد يعج بها طيلة أيام المناس�بة ،كما توقف االحتفال العام الذي
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يعكس بهجة الجميع باألمن االجتماعي الشامل ليحضر الناطق باسم القرار
والناطق باس�م العلم والدين والناطق باسم الشعوب والناطق باسم الشباب
والناطق باسم التاريخ والذكرى.
وس�بب التوقف يرجع إلى معنى الحديث الش�ريف «إن في الجسد مضغة
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب».
وإذا اضط�رب القلب في نبضاته واعتل في مقوماته فالش�ك أن االعتالل
واالضطراب يش�مل الجسد المتحرك كله ،وإن كانت بعض أطراف الجسد
غير معلولة وال مش�لولة ،ولكن الجس�د بأعضائه الس�ليمة يتأثر بما يتأثر به
القل�ب الناب�ض  ،وإذا ما بدأ العالج يعم القلب ويعي�د توازن نبضاته عادت
العافية إلى بقية أجزاء الجسد الواحد لتؤدي دورها الوظيفي بأفضل النماذج
واألحوال.
والجسد الذي نحن نعيشه عاش مدى زمنيا وال زال يعاني من رياح العلل
واألم�راض م�رة بعد أخرى ،وس�ر ذلك يع�ود إلى فقدان المنظوم�ة العربية
واإلسلامية قرارها المش�ترك ..ووقوعها في أزمة االس�تتباع للمستعمرين
والمس�تثمرين الذين يهمهم اضط�راب القلب واضطراب الجس�د الممزق
لتظل الحاجة إليهم قائمة على أشدها تحت مبرر العالج حينا ومبرر النقاهة
والحماية من األمراض المتوقعة حينا آخر.
والحقيق�ة المغيب�ة أن العلة الحقيقية إنما هي في هذه السياس�ات العالمية
التي اس�توعبت مصالحها في العالم وتمكنت من امتالك الوس�ائل المؤدية
إل�ى قرار الفعل ورد الفعل ،س�واء على مس�توى اس�تعمار األرض وما بعد
االس�تعمار ،أو على مس�توى ثقافة الش�عوب وتركيب والءاته�ا وانتماءاتها
وتحويله�ا من الوالء الش�رعي للمتوارث ،إلى ال�والء الوضعي المتناقض،
القائم على سياسة (فرق تسد) ،وتربية األجيال المستعمرة والمستثمرة على
اس�تيراتيجية االس�تتباع األعمى ،مرحلة بعد أخرى بواسطة األفكار الحزبية
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واالنتماءات الشرقية والغربية .
ول�م يق�ف األمر عند ذل�ك ،بل اقتنص�ت االختالف المذهب�ي والطائفي
واالعتق�ادي والطبق�ي ف�ي مجتمعاتن�ا العربي�ة واإلسلامية ،لتجع�ل من�ه
م�ادة احت�دام وانهزام وص�راع ،بتغليب مذه�ب على آخر ،وفئ�ة دينية على
معارضتها بوس�ائل الحراك واالمتالك واالنتهاك ..وهذا هو ما عاناه ش�عب
الجزيرة العربية وما حولها من الشعوب األخرى بين (المنافسة والتحريش)
سنين عددا..
والي�وم ـ ونحن مع مجريات األحداث ـ نجد حالنا وحال األمة في وضع
ال تحسد عليه  ،وال تعلم كيف سيكون آخره ونتيجته ،وال تدري ما مستقبلها
من النواقض والنقائض والفتن المضلة ،وكل ما نعلمه في هذه الحالة الراهنة
أن نردد ما علمنا إياه كتاب الله عند حلول المصاعب والمتاعب( :ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [البقرة. ]156:
ونوص�ي أبناءن�ا وإخواننا وأهل ودنا ومدرس�تنا بما علمنا إي�اه موالنا في
كتاب�ه العزيز( :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [آل عمران. ]173-174:
والمقص�ود به�ذا الن�داء تذكير م�ن نخاطبه�م ونرجو أن يدرك�وا ما نحن
بص�دده أن حقيق�ة المخ�رج من ه�ذه األزمات ،ول�و بصفة ذاتية أو أس�رية
أو حت�ى انتمائي�ة طرائقي�ة وقتية هو الرج�وع إلى الله كما أمرن�ا بذلك ،وأن
السلامة كله�ا في ترتيب ح�االت رجوعن�ا إلى الل�ه جميعا ،وأال تس�تفزنا
األحداث والتحوالت ،بل يجب أن نقرأها من خالل كالم الله( :ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ) [آل عمران. ]173:
والمعل�وم أن األحداث والتحوالت من وجهة نظر اإلسلام (فتن مضلة)
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على مدى التاريخ اإلسالمي كله ،بدءا بما جرى في عهود الخالفة الراشدة،
ومرورا بس�قوط قرار الخالف�ة العالمية في العهد العثمان�ي ،ونهاية بتالحق
األحداث المتقلبة في مراحل االس�تعمار واالستهتار واالستثمار ،وما نحن
اليوم فيه من بدايات مرحلة االستنفار.
أم�ا من وجهة نظر اإلعلام وأنظمة الصراع الحزب�ي والفئوي القائم على
سياس�ة اإلعلام واالستسلام ،فمنهم من يس�ميها ث�ورة ،ومنه من يس�ميها
معارضة أو ثورة مضادة ،وهذه التس�مية من وجه�ة نظر المرحلة ومعطياتها
ج�زء م�ن الثقاف�ة المطروحة لفلس�فة المرحل�ة وتحوالتها عالمي�ا وإقليميا
وعالميا ..وال خيار غيرها في لغة التغبير وعجلة التغيير.
وموقعنا دائما من هذه التحوالت صدق المشاركة والمساهمة في إصالح
م�ا يمكن إصالحه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في حظائر الش�عوب والرعايا دون
تمييز أو تميز ،فنحن جزء من الرعايا ولحمة من شعوب األمة.
أما ما يدور من الصراع الحزبي والفئوي والتياري فنحن سلبيون جدا وإلى
النهاي�ة ،وال مصلحة لنا في هذا الص�راع وال نكون طرفا فيه ،بل ربما صنفنا
اآلخ�رون بم�ا يحلو لهم م�ن تصنيفات س�لبية أو اإللحاق بسياس�ة النظام،
كم�ا كان يقول ذلك كل المتنفذين في مراح�ل التحول والتغير (ﭿ ﮀ
ﮁ) [األنعام.]112:
وم�ع ه�ذا وذاك فالمدرس�ة والطريقة ال تمس�ك بي�د أحد م�ن أتباعها أو
المنتمي�ن إليه�ا باالس�م متى م�ا رغ�ب المش�اركة والتفاعل م�ع األحداث
والتح�والت س�واء كان باقتناع أو باس�تتباع ،فقد ش�هدت مراح�ل التحول
الس�ابق ف�ي الوط�ن الكبي�ر مش�اركة العدي�د م�ن حامل�ي صف�ات االنتماء
الع�ام لمدرس�ة حضرموت ف�ي قي�ادة الث�ورات واالنقالبات والمس�يرات
واالنتفاضات وما ش�اكلها  ،ومنهم من رجع إلى حظيرة المدرس�ة مكدودا
منه�وكا تائب�ا راجعا ،ومنهم من جدد عهوده واس�تأنف نش�اطه الذاتي بلون
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جديد وإصرار أكيد.
وبالمختصر المفيد ..يجب أن نعرف دورنا الش�عبي عندما يكون الشعب
آمنا ومستعما وراغبا في المشاركة والتنمية ،وأن نعرف موقفنا الذاتي عندما
يكون الواقع قلقا والش�عب يغلي بغلي�ان الفتن والتحوالت ..إلى أن يقضي
الله أمرا كان مفعوال.
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((( هذه الندوات ال تأتي أهميتها في انعقادها أو مكان انعقادها ،وإنما أهيتها بالنسبة لنا
أنها تُعرض من أجهزة عالمية التسييس وعالمية االنتشار وعالمية التأثير ،فالندوات
هذه تخرج عن صفتها الذاتية.
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ن�دوات تس�ير ف�ي فل�ك الواق�ع المتح�ول ..وتس�تقي أطروحاته�ا م�ن
األحداث ،ورموز التكوين الغثائي المسيس ..وإفرازاته المعلولة ...خير ما
فيها ..الش�عور بالحرية أمام التحوالت السياسية واالنجرار خلف المستجد
المندفع بحماس ..إلى المجهول...
وأقول بتأكيد ..المجهول ..فنحن اليوم كأمة ليس لنا مستقبل واضح مبني
على دراسة شرعية واعية من أسس هويتنا الشرعية..
ٌ
واضح..هو أننا تخلينا سلفا عن الماضي
مستقبل
وسبب كوننا أمة ليس لنا
ٌ
المتماسك بالشريـعة وذهبنا نلقيه عرض الحائط لعلة في الرموز وعيب في
الحكام..الراعي�ن لتح�والت المراح�ل وكانوا ج�زءا منها  ،فاس�تغنينا بهم
وبمخرجاتهم المسيس�ة ع�ن الماضي وتاريخه األبوي النبوي..واس�تعضنا
ع�ن ذلك بم�ا صنعته لن�ا أح�داث المرحل�ة ورموزه�ا العالميون..اقتصادا
واعتقادا وتربية وتعليما وإعالما وثقافة وسياسة ..وهلم جرا..
والذي بقي لنا من ماضينا اإلسلامي..محدودية التعبد الروحي وقراءات
الظل في كتب الفقه والحديث والس�يرة والتفس�ير وغي�ره لدى مجموعات
العلم�اء وتالميذه�م والدكاترة وطالبه�م  ،وفق التمنهج التعليمي أساس�يا
وجامعيا من وجهة نظر (األنظمة السياسية)المتنوعة فإن المحاضن التقليدية
األبوي�ة الباقي�ة ذات صفة مح�دودة ،والجميع مس�تظل بس�قف علماني أو
علمني أو عولمي واحد تصدر قراراته الرس�مية والمصيرية من خارج دائرة
(الديانة والمصالح اإلسلامية الش�رعية) وفق القوانين والدساتير الوضعية
المتبعة.
ول�و ذهب�ت إلى متابع�ة (الحوادث ومماس�ك الندوة الت�ي نحن بصددها
ومتابعة مجرياتها) لصـرت أيها القارئ أحد المش�جعين لطرف من أطراف
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الصراع إما مع العقول المسيرة لمثل هذه الندوات المركبة وفق الحالة ،وإما
م�ع األنظم�ة المركبة وفق المرحل�ة ،وكال األمرين من وجه�ة نظر (الوحي
اإلسلامي) فريق�ان متنازعان حول ه�دف وغايات رس�مت للجانبين بليل
تح�ت القاع�دة التي يحت�ج بها المتناول�ون للحدث ووص�ف الحالة (فرق
تسد)
(ففرق تس�د) سياس�ة التحكم س�لوك الرم�ز المعين في النظ�ام المعين ،
ب�ل هي سياس�ة (المنطقة العربية واألمة اإلسلامية وقاع�دة اإلمتالك لقرار
العالمي�ة المس�يس ف�ي العالم كله) س�واء حمل�ة القرار أو المع�ارض لهم،
فالس�لوك المنتقد م�ن عقالء الفكر والعلم والسياس�ة هو عي�ن الفكرة التي
ينطلقون منها في تقس�يم الخطأ وإعادة تركيبه ،فالكل يدور في فلك مدخله
ومخرجه واحد ومتشابه.
وحت�ى النرج�ع م�رة أخرى إل�ى حضي�ض األلف�اظ وقام�وس األغالط
الت�ي تتجرعه الش�عوب مرحلة بعد أخرى على ألس�نة قادته�ا المرحليين أو
مفكريها اإلعالميين شير إلى ضرورة اإليضاح األسلم لهذه الحالة المؤسفة
ول�و م�ن باب اإلبلاغ وكش�ف الحقيقة م�ن حيث أش�ارت إليه�ا نصوص
الديان�ة ،فالجمي�ع أمام نصوص الديان�ة محكومون ،ومدان�ون أيضا إما من
حيث مواقف الفريقين ضد بعضهم البعض...وقواميس أحوالهم ومواقفهم
وتجهزات صمودهم وتحديهم وتضامنهم المرحلي للحالة المفروضة على
الفريقين ،أو من حيثيات جهلهم بالديانة وموقفها العملي من الحالة الراهنة
وتشخيصها وعالجتها.
فعي�ن الوص�ف للحقيق�ة الماثلة لدى الجانبي�ن والفريقي�ن (مالك القرار
والمع�ارض ل�ه) كما ن�راه الي�وم إنما يذكرن�ا باألبنية العش�وائية الت�ي بناها
المهندس�ون المرحلي�ون في مج�اري األودية ،لس�كن الن�اس ولما جاءت
الس�يول الموس�مية كان الناس وما صنعوه ألنفس�هم تحت نظر المهندسين
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ضحي�ة البن�اء قب�ل أن يكون�وا ضحاي�ا الس�يول ،فالس�يول ه�ي التحوالت
الموس�مية  ،واألبنية العش�وائية هي األنظمة وسياس�تها ،والمهندس�ون هم
عباقرة التحوالت المس�يس الموصوفون في الحديث «إذا وس�د األمر لغير
اهله» ،والنتائج هي الثورات المدمرة للماضي والحاضر على أمل المستقبل
وفي كل مرحلة ثورة لمس�تقبل ،والمس�تثمر للثورات والمس�تقبل المأمول
هم الممولون المستثمرون.
إن رف�ع مس�توى الجي�ل المس�لم م�ن (فق�ه المب�ررات والمغالطة)الذي
كرس�ت له الق�وى العالمية منهجيتها االستش�راقية خالل مراح�ل العلمانية
والعلمنية والعولمة إلى (فقه الربط بين الديانة والتاريخ)هو الهدف الس�امي
الكفيل بإحداث التثوير الش�رعي للقراءة أوال ،باعتبار التثوير مطلب ًا ش�رعي ًا
َ
القرآن
العلم َف ْل ُي َث ِّو ِر
كما قال فيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه( :من أراد
َ
علم األولي َن واآلخرين)(((.
 ،فإن فيه َ
والتثوي�ر هو اإلحياء..وأم�ا الثورة فهي التغيير واإلنقالب..ولس�نا بصدد
المواجه�ة للثورة والث�وار أو توجيه الضربة لهم(((...فه�م من حيث التوجه
المنطق�ي يطالبون بحق ويث�ورون على باطل...ولكننا بصدد الوس�يلة التي
يركبونها لألحداث والتغيير ...فاإلسلام اليرغب امتطاء وس�ائل الش�يطان
وإنما حدد لنا الوس�ائل الش�رعية للتثويروالتنوير والتغيير ،وجعلها وس�ائل
مصان�ة بالديانة واألمانة من اختراق الكفر وعنجهي�ة الكافر وخيانة المنافق
واس�تغالل المس�تثمر أو المس�تعمر  ،ولكن هذه الوس�ائل بالنس�بة لنا نحن
المس�لمين ق�د تعطل�ت وظائفها ،كم�ا جفت منابعه�ا منذ بداية عه�د الغثاء
((( رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (.)168 :7
((( س�واء ف�ي مرحلتن�ا المعاصرةمرحلة اإلس�تنفار ،أو في المراحل الس�ابقة مرحلتي
االستثمار واالستهتار.
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المس�يس  ،واس�تبدلها المهندس�ون العالميون بفقه المب�ررات المغالطات
فق�ه ثمرات الح�وادث وعائدات المراح�ل ،وأنزلوها ضمن سياس�ة التربية
والتعلي�م واإلعالم والثقافة وم�ا لحقها من مواقع التأثي�ر الفكري والعلمي
والثقافي ،تبعا لسياس�ة اإلس�تعمار أوال ،ثم االس�تهتار ثانيا وثم االس�تثمار
ثالثا ،وانكشفت هذه السياسات المدمرة في مرحلة االستنفار.
ولكن المعالجة لألمر في حياة الش�عوب المس�تنفرة ينطلق من فقه الحالة
ووع�ي المرحلة ووس�ائل المأل�وف ،ألنهم مع�ذورون بالتغريب وسياس�ة
التغييب والتذويب ،ولهذا فاللغة الس�ائدة ف�ي المرحلة هي (لغة الفعل ورد
الفعل)ولغ�ة (التحري�ش والمنافس�ة)  ،وكال اللغتي�ن يص�دران م�ن منظور
فكري شيطاني واحد قوامه وأساسه ومنطلقه شعار (فرق تسد).
وه�ذا الش�عار يجر الش�عوب م�ع أنظمتها ومن فيه�ا من العلم�اء والقادة
والس�ادة والفئات االجتماعية المتنوعه إلى التكت�ل والتخندق ضد بعضهم
البعض ،على صفة المخرجات الطبيعية المعروفة تاريخيا بالطبقية والعرقية
والطائفية والحزبية والفئوية والتيارية والقبلية ،وأمثالها من األفكارالجاهلية
التي حاربها اإلسالم ،وقصم ظهور أساطينها األبالسة والدجاجلة المسلمين
والمتأسلمين والمستسلمين ألطروحات وبرامج الشياطين والمفسدين...
إنن�ا هن�ا ومن خلال تقس�يمنا لنموذج م�ن نم�اذج التح�والت المرحلية
المعاصرة بعد عرضها على مشروعية فقه التحوالت اإلسالمي المتخصص
في بحث التحوالت التاريخية بكافة نماذجها وصورها ،نجد الحاجة ماس�ة
وملحة لهذا العلم المدروس.
فه�ذه الدراس�ة تعرفن�ا عل�ى التركيب�ات الهندس�ية الت�ي ركبه�ا العملاء
المهندس�ون في واقع األمة اإلسلامية منذ عهد النقض العلماني في مرحلة
االس�تعمار أثناء تقس�يم تركة الرجل المريض كما كانوا يس�مونها(وثائقيا)،
وماتاله�ا م�ن مراح�ل التطبي�ع والتطوي�ع حتى مرحلة االس�تهتار وانتش�ار
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سياس�ة العلمنة ورك�وب مرحلة الث�ورات واالنقالبات الت�ي نقضت جملة
من التركيبت السياسية التقليدية المهترئة ،لتقسيم تركيبات سياسية وضعية،
تخ�دم القومي�ات االنهزامية والح�دود االنفصالية والثقافات االستش�راقية
الغازية ،حتى جاءت مرحلة (العولمة) واالس�تثمار ،لتحرك الش�عوب ذاتها
وبصورة مش�ابهة م�ن عدة وجوه لرك�وب موجة الصح�وة الموجهة إقليميا
وعالمي�ا ،و ُت َب ْر ِز َخ المتناقضات السياس�ية بالص�راع الحزبي  ،والمتناقضات
الديني�ة بالص�راع المذهبي والطائف�ي  ،والمتناقض�ات االجتماعية بالصراع
الطبق�ي والقبلي  ،والمتناقضات الثقافية بالص�راع اإلعالمي وكلها أمراض
وع�د بوقوعها من الينطق ع�ن الهوى في األمة عند إصابته�ا بداء األمم في
حديث«أصابكم داء األمم قالوا:وما داء األمم قال:البغضاء والحسد الأقول
حالقة الش�عر ولكنها حالقة الدي�ن ،»....وهذا هو التقيي�م النبوي للمرحلة
الغثائية(((...ثم في الجزء الثاني من الحديث إش�ارة إلصالح المراحل التي
تليها بقوله صلى الله عليه وآله وس�لم«:أال هل أدلكم على ش�ي إذا فعلتموه
تحاببتم أفشوا السالم بينكم»
وإفشاء السالم في األمة اإلسالمية مطلب نبوي يسهم في عودة المياه إلى
مجاريها بشروطه(((...ولن يكون سالم بثقافة الكراهية والمناطقية والحزبية
((( باعتبار تشابه السلوك والمواقف مع ماسبق من مراحل الصراع واالختالف.
((( ومن ش�روطه  /1وحدة القرار في الس�لم والحرب /2 ،وحدة القاس�م المش�ترك
ف�ي عناصر االختلاف والمفارقة الفكري�ة ضمن هدف غائي واحد يجمع أش�تات
الفكر والمذهب والوس�ائل التطبيقية /3 ،وحدة األرض اإلسلامية ولو من خالل
(التكاملات الدفاعية،االقتصادية،السياس�ية،االجتماعية،االعالمية،الثقافية) /4 ،
تكريس سياس�ة االكتفاء الذاتي في الشعوب بالزراعة والصناعة الزراعية التحويلية
وتقليص سياسة اإلعتماد على الواردات إال في الضرورات الهامة...كبعض وسائل
اإلنتاج واألس�لحة ...وهذه الشروط هي أساس السالم في المجتمعات وهي أيضا
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والفئوي�ة والتيارية والطائفية ،ألن هذه المس�ميات وثمراتها ثقافة الش�يطان
ووقود الفتنة في عالم اإلنسان...بها تسال الدماء وتهتك األعراض  ،وتدمر
العالق�ات والبد من اجتثاثها بثقافة السلام التي أمر بها صلى الله عليه وآله
وسلم ،ولكن ثقافة السالم مفتقرة إلى الرجال وعقالء األجيال.
والمشاهد اليوم  ،وجملة المسموع والمنشور حول ثقافة التحول اليرقى
إلى مشروع السالم المنشود على صفة األمر المراد من مقولة النبي صلى الله
عليه وآله وس�لم ،وإنما هي إنحدار في تنفيذ مشروع الشيطان ،وإذا ماكانت
كذلك فموقفنا الشرعي االلتزام بالوسطية الشرعية المأمونة  ،وإنقاذ مايمكن
إنق�اذه  ،وتحيي�د مايمك�ن تحيي�ده وقول كلم�ة الحق المرتبط�ة بالنصوص
م�ن فق�ه التحوالت ،واالبتعاد عن ما تس�مى بكلمة ح�ق مرتبطة باألحداث
والتح�والت  ،وحس�ن المعاملة م�ع كل األطراف المتنازع�ة ،وإدانة الفعل
المش�ين م�ن كال الطرفين وخاصة فيما يفضي إلى إش�اعة ال�ذم وهدر الدم
ِ
مختف خلف هذه األس�اليب الهالكة
وخندق�ة المواقف  ،فالعدو المتربص
ومس� ِّي ٌس لها...وال مناص من الوقوع في ش�باكه إال بالتنازل الواعي لما فيه
المصلحة العامة بصرف النظر عن مس�ألة الحق والباطل...وهذا هو مافعله
عقالء المراحل من أمثال اإلمام علي مع بداية عهد الخالفة الراشدة واإلمام
الحس�ن مع نهايته�ا  ،واإلمام علي زي�ن العابدين مع خصوص�ه وقتلة ابيه ،
والمهاجر مع عشيرته وبني قومه في العراق  ،والفقيه المقدم مع مجتمعه في
حضرم�وت  ،وكلها مفاصل عملية تم فيها تن�ازل هؤالء العقالء عن ترتيب
قائم ونس�يج فكري فاعل ومتضافر عليه ،إل�ى موقف مغاير للمألوف وربما
مخالف لما تظافرعلي�ه الجميع والعود إلى مافيه مصلحة البقاء العام ضمن
قواسم اإلسالم.
أساس فرضه على لآلخرين .
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وم�ن عقالء المراحل من اتخ�ذوا طريق الحزم والعزم بالمواجهة وإظهار
الح�ق الناص�ع كم�ا عرف�وه وعلموه...ولم يتنازل�وا عما آمنوا ب�ه من الحق
المش�اع  ،ولم يقبلوا المس�اومة وال المداراة  ،وال الرجوع إلى القاسم العام
ف�ي اإلسلام...فكانت النتيجة الش�هادة في س�بيل الله....وكف�ى بها مطلبا
عملي�ا في الدنيا واآلخرة  ،ولكنها أجرت أمر الله مؤيدا إلى جانب مااتخذه
علم�اء ورجال الموق�ف األول...وهو اإلعراض والتن�ازل والنظر فيما عند
الله...فص�ارت به�ذا مس�ألة الحق والمطالب�ة به والدفاع عن�ه والموت عنه
والم�وت من أجله مس�ألة ترض�خ لعمق الق�راءة النصية للمواق�ف  ،وليس
لمجريات الحوادث وسير الظروف وافتراضات المراحل....
وه�ذه هي دراس�تنا الواعية لفقه التحوالت وعلم الرك�ن من أركان الدين
كركن جامع لدراسة األركان األربعة مجتمعه ال متفرقة ُيستلهم منها الموقف
الجام�ع النافع وف�ق النصوص الربانية الوفق التح�والت الزمانية والمكانية
وه�ذا هو موضوعنا هنا وموضوع نقدنا لما تس�مى بالن�دوات العلمية على
هذه الصفة الجزئية الميتة منذ إنعقادها فضال عن ثمراتها ونتائجها.
ونسأل الله العفو والعافية
والحفظ لألمة وزوال الغمة
إنه باإلجابة جدير وعلى كل شيء قدير
وهو حسبنا ونعم الوكيل ..نعم المولى ونعم النصير
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قال أحد المعلقين المعاصرين في غمرة النشوة بالتغيير« :الدساتير العربية
ال تساوي الورق التي ُكتبت عليها» ،وكنت حينها أتابع مجريات التحوالت
وأتأمل وجهات النظر حولها،وقلت في نفسي :لو َّ
أن أحد ًا قال لهذا المعلق
وأش�باهه إذا كان�ت دس�اتيركم العربي�ة كما تقولون ال تس�اوي ال�ورق التي
ُكتبت عليها فأين هو الدس�تور الحق الذي ستتخذونه بدي ً
ال لألمة في حياتها
الجدي�دة؟ وهل س�تقبل العقول المدبلجة قولي َّ
أن دس�تور األمة هو القرآن
المسيسة وال العصبية وال الطائفية
والسنة؟ ولكن ليس بلغة اللجان القانونية
َّ
وال المذهبية وال الطبقية المتترسة والمتمرسة وال االستشارات الشرقية وال
الغربية.
فمنذ تقسيم (ت ِركة الرجل المريض ) كما كان َ
(أك َلة القصعة) يسمونها لم
تكن هناك دس�اتير ش�رعية ،بقدر ماكانت مجرد دس�اتير وضعية تؤدي دور ًا
يخ�دم َح َملة القرار ُ
وزمرة العمالء األحرار وهي دس�اتير اكتس�بت
مرحلي� ًا
ُ
ش�رعيتها المحلي�ة واإلقليمية من ميثاق الش�رعية الدولية المس�ماة بـاألمم
المتح�دة ،واألم�م المتح�دة ُعصبة م�ن الق�رارات االس�تعمارية والعناصر
االس�تثمارية ذات العالقة المباش�رة بثالث�ي اإلفك (الش�يطان – الدجال -
الكف�ر) إن�ه الثالثي الهالك لألمم والش�عوب وثرواتها ،والثالثي المس�يس
عالم ًيا لما يس�مى في لغة األبلس�ة بالش�رعية الدولية ذات العالقة المباش�رة
بالمصالح االستعمارية واالستهتارية واالستثمارية.
ه�ذه الش�رعية المس�ؤولة مس�ؤولية مباش�رة عن الفق�ر والج�وع والعوز
المنتش�ر في الش�عوب ،وعن القل�ق واالضط�راب االجتماعي والسياس�ي
واالقتص�ادي واألمن�ي والتربوي والتعليم�ي والثقاف�ي واإلعالمي ،منذ أن
َو َضع�ت يده�ا ونفوذها عل�ى مقدرات األم�م المصيريةُ ،بعيدَ ُس�قوط قرار
الخالفة العثمانية..الخ
ومن�ذ ذلك الحين ونحن في َمص َي ٍ
ُ
�دة عالمية القوة ،عالمية النفوذ ،عالمية
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السياس�ة ،عالمي�ة األدوار ،عالمي�ة المصال�ح ،ويمك�ن معرف�ة فـقـراته�ا
المفصلي�ة بالنظر إلى (المؤتمرات الدولية) ،التي عقدت منذ اقتس�ام (تركة
الرج�ل المري�ض) ،وماتالها م�ن النتائج والثمرات السياس�ية والعس�كرية
واألحلاف والتكتلات والبرامج والمنظم�ات والجماع�ات والجمعيات
واألح�زاب وماش�ابهها م�ن التش�كيالت المتجددة ضمن اإلط�ار العالمي
الدولي المشار إليه (بالشرعية الدولية).
وقد تفرع هذا النش�اط العالمي وتغلغل في العالم المس�تعمر والمستثمر
الحقبة بمفاصلها الثالثة:
منذ تلك َ
والمبتدئة رس�م ًيا من إعالن مصطفى أتاتورك دس�تور
مرحل�ة العلماني�ةُ :
الدولة العلمانية الجديد وإرتباط دستور الدولة باالستعمار .
والمتفرعة م�ن المرحلة التي تس�بقها بتخ�رج طلبة
ث�م مرحل�ة
َ
العلمن�ةُ :
ال�دول العربي�ة واإلسلامية الموفدين إل�ى العال�م الغربي والش�رقي ليتبؤا
ِ
ِ
مناصب العمل َ
البرامج العلمية واالقتصادية
نماذجه ،وتنفيذ
الخدَ ماتي بكل
والسياس�ية والتربوي�ة والتعليمية والدعوية واالعالمي�ة والثقافية في الوطن
المستعمر.
َ
العولمة :وهي المرحل�ة المعاصرة ذات النجاح االس�تثماري
ث�م مرحل�ة
الجام�ع ألط�راف التح�ول المش�ار إلي�ه س� َلفا بمس�مى البرام�ج العلمي�ة
واالقتصادي�ة والسياس�ية والتربوي�ة والتعليمي�ة والدعوي�ة واإلعالمي�ة
والثقافية...ال�خ ،لي�ؤدي إلى إنش�اء فك�رة النظام العالم�ي الموحد ،النظام
المهيمن سياس�يا على كل أطراف الصراع ،والمسيس له وفق األطر المعدة
والصهيونية .
الماسونية َ
س َلف ًا في المطابخ َ
إن الع�دو ه�و العدو ،وكل ما س�اعد العدو عل�ى إنجاح برامج�ه وامتداد
ومنت�م إليه ول�و كان مظه�ره ديانة وش�عاراته وطنية
هيمنت�ه فه�و جزء من�ه،
ٍ
ومنطلقا ُت�ه َثوري�ة ،فالعناوين والش�عارات والمظاهر مج�رد ركائز ورمو ٍز،
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الم َع�ول علي�ه في التحلي�ل الش�رعي الواعي  ،ه�و م�اورا َء ذلك من
وإنم�ا ُ
ِ
ومس�مياتِها
الخطط والمش�روعات
المهيمنة بع َباءاتها الملونة ُ
واألجن�دات ُ
اإلسالمية أو اإلعالمية .
ٌ
موق�ف وا ٍع م�ن تحليل ه�ذه األم�ور وتحقي�ق دقائقها
ولإلسلام الح�ق
ِ
للم ِ
المتأمل في َع َظ َمة الدين اإلسالمي ووظائِفه
المجهولة,
ستبصر ُ
وكش�فها ُ
الش�رعية في قي�ادة الحياتين (الدنيا واآلخ�رة) ،من ِخالل الدراس�ة المتأنية
للثوابت الثالثة بتفاصيلها وأركانها العلمية والعملية((( من جهة ثم الدراس�ة
المتأنية للمتغيرات بأقس�امها الثالثة((( وعلومها الخمسة((( المندرجة تحت
مايسمى بعلم عالمات الساعة وفقه التحوالت من جهة أخرى.
وه�ذا هو موضوعن�ا العلمي الش�رعي وأطروحتنا للجي�ل المعاصر ومن
سيأتي من األجيال الالحقة.
فالعل�م ب�األركان األربع�ة للدي�ن مهمتن�ا جميع�ا وهويتن�ا المس�تجدة
المتج�ددة ،الق�ادرة ب�إذن الله تعال�ى على وض�ع المخارج الفقهي�ة ،لكافة
المعضلات الفكري�ة المعاص�رة ،س�وا ًءا ف�ي عالمن�ا العربي واإلسلامي،
أو ف�ي تحدي�د موقفنا م�ن العالم اإلنس�اني المتنوع ،بفصائل�ه المتعددة من
أه�ل الكتاب  ،وأه�ل األوثان  ،وأهل اإللح�اد والالدينيين ،وإنس�ان الغابة
ومجاهيل القارات ،بل وفيه أيضا ُخطط َعالقتنا بالمشاريع اإلنسانية القادمة
في مراح�ل التاريخ المتحول كمرحلة الدجال ويأج�وج ومأجوج ،وغيرها
((( الثوابت الثالثة ( :اإلسالم – اإليمان  -اإلحسان) .
((( المتغي�رات :عالمات الس�اعة وفقه التحوالت وأقس�امه الثالث�ة (العالمات
الصغرى والوسطى والكبرى) .
((( العل�وم الخمس�ة  :عل�م النواق�ض والنقائ�ض – عل�م البش�ارات والس�ند
والحصانة والوقاية – علم الكوارث واألش�راط – علم المس�تجدات العلمية
والثقافية – علم الربط بين الديانة والتاريخ .
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من المراحل الصعبة في ثوابتنا النصية المشروعة.
ولعله�ا الي�وم بالنس�بة لنا مجرد «مس�ميات» النعل�م عنها ش�يئا غير نتف
المعلوم�ات المختل�ف عليه�ا ،ولكنها في حقيق�ة العلم «خريط�ة الطريق»
المنتظ�ر ُو ُروده لكافة ش�عوب األرض َش�أؤوا أم أ َبواِ ،
علم�وا أم لم يع َلموا,
َصدقوا بذلك أم َكذبوا.
ورفضه
فالعقـل اإلنس�اني على مدى تاريخه الطويل وه�و ُيعلن ُج ُحو َده َ
تبعا لغـرائز الطبع وش�هوات النفس ووس�اوس
وتحدّ ي�ه للحقائق الربانيةً ،
الش�ياطين ،واليكبح هذه الغرائز والشهوات والوساوس إال العلم الشرعي
برباعي�ة األركان ،ودراس�ة ه�ذه األركان مجتمع� ًة م�ع بعضه�ا البع�ض في
ماعرفن�اه في كتابِن�ا (دوائر اإلع�ادة ومراتب اإلفادة) بالوح�دة الموضوعية
َّ
لحديث أم السنة (حديث جبريل عليه السالم) .
َ
إن�ه مش�روعنا العالم�ي في مدل�ول «العالمي�ة االسلامية  ،عالميتنا التي
المتمرحلة
ِّ
تذوب في إشراقاتِها العلمية والعملية كافة العناوين والمسميات ُ
أواس�تهتارا
،اس�تعمارا
وعالميا ،علماني ًة أوعلمني ًة أوعولمي ًة
وإقليميا
محليا
ً
ً
ًّ
ًّ
ًّ
ِ
ً
َ
مية التتعدى
أوإس�تثمارا ،فكلها في قاموس�نا اإلسلامي الرباعي مراحل قزَ َّ
وعمال�ة الدجاجلة) وكلها
عن�د تعريفن�ا لها (كيد الش�يطان وعبث الدج�ال َ
ِ
وخيل�ه ِ
ورج ِله
مش�اريع عقالني�ة وضعية دعمه�ا الش�يطان الرجي�م بصوتِه
وش�ارك البشرية من خالل برامجه اإلبليس�ية في األموال واألوالد وألهاهم
وصو َره إعالميا وأفالمي�ا (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
بما ز َّينَ�ه
َّ
المسيس والذي
ﯮ ﯯ ﯰ) [النس�اء ،]120:وهذا هو الجانب الس�لبي
َّ
نحن بصدد كشفه والتحذير منه.
أم�ا الجان�ب اإليجاب�ي من خدم�ة العل�وم النظري�ة وتوظيفها فيم�ا ينمى
فصل (اإلسلام الصحيح)
يحلِّ�ل و ُي ِّ
حياة البش�رية فال خلاف عليه ،هكذا َ
ويفصل ً
أيض�ا واقع الحياة اإلسلامية
واق�ع الحي�اة اإلنس�انية ،كم�ا يحلِّ�ل
ِّ
َ
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إسـتسلامية و َلن
التي تحولت ولألس�ف بِ ِفعل البرامج اإلبليس�ية إلى حياة
َّ
ٌ
(استنهاض) لشعـوب الـقـرآن والـسنة مع ما هي عـليه من اإلستتباع
َيكون
المبرمج سياس� ًيا وإعالم ًيا وثقاف ًيا وإقتصاد ًيا وإجتماع ًي�ا ودين ًيا فهذه برامج
قصي�رة المدى توظِّ�ف الدين بأصليه الكتاب والس�نة كما ِّ
توظف ش�عاراته
«العب�ادة  ،الجهاد  ،التكاف�ل  ،اإلخاء  ،المحبة  ،الرحمة  ،السلام...الخ»
مسيس�ا يربط األطراف العربية واإلسالمية واإلنسانية على إختـالف
توظي ًفا
ً
مـتـنـاقـضـاتـه�ا ومـصـالـحـها وأفكارها وأديانه�ا ومطامحها ومطامعها
لتحقيق المس�يرة الكبرى المذكورة في حديث من الينطق عن الهوى صلى
وذراعا بذراع حتى
شبرا بشبر
ً
الله عليه وس�لم« :لت َّت َّ
بعن َس�نَ َن من كان قبلكم ً
ل�و دخلوا ُجحر َضب لدخلتموه...قالوا  :يارس�ول الله اليهود والنصارى ؟
قال ومن ؟»
ٍ
األمة المصطف�ى صلى الل�ه عليه وآله
ِق�ف مع�ي ُهنا وقف َة
إجلال لس�يد َّ
ح�رره الل�ه بالوحي والعصم�ة واألخالق ،عن كافة الش�رور
وس�لم ،الذي َّ
المـتَـ َقـولِـبة ف�ي األمم الس�ابقة ،وجعله
واآلث�ام واألم�راض واألع�راض ُ
ِ
ِ
ِ
ومواقـفه
وعمل�ه
وعلم�ه
لألم�م الالحق�ة ق�دو ًة وأس�و ًة في ذاتِ�ه وصفاتِ�ه
ودالالتِه وكـل ماجاء به من ِ
عـند الله س�بحانه وتعالى ،وأنه مش�روع العالم
ِ
واالطمئنان ،المش�روع
األخـير ،مش�روع الس�عادة مش�روع األمان واألمن
المتناسب مع كافة الحضارات الماضية والحاضرة ،بل والمشروع المهيمن
والموجه لغاياتها وال َبوصلة الش�رعية لرس�م طريق السالمة في ُلجج
عليها،
َّ
ـن�ذ َعهد آدم ِ
المـتـالطم�ة عب�ر التاريخ كلهُ ،م ُ
وخالفت�ه األولى في
البِح�ار ُ
األرض بالرسالة ،حتى عهد نبينا محمد خاتم كل نبوة ورسالة.
لزمنا أن ندعو اإلسلاميين
كأمة إسلامية ُت ُ
إن مس�ـؤولـيـتـنـا الـش�رعـية َّ
أو ً
ال كم�ا يطل�ق عليه�م الي�وم م�ن كاف�ة األح�زاب والجماع�ات والفئات
والتيارات والتوجهات ،للخروج من دائرة البوتقة الـمـسـيـسـة والمبرمجة
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�ميات السياس�ة أو الديانة ( قديم� ًة أو حديث ًة ) لتظل
ُ
والم َخندَ ق�ة ضم�ن ُم َس َّ
معا بإسالمياتنا العالمية
مجرد عناوين تعريفية التكـلـيفية ,ونعود ً
المسميات َّ
ومصادرها الثابتة (الكتاب والسنة) إلحداث التثوير الشرعي بالعلم والقراءة
الواعي�ة لموروثن�ا الربان�ي ،غي�ر منفصلين عن العل�وم الش�رعية األخـرى
ومـتـفـرعاتها ،بل آخذيـن بها كمادة تأصيل علمي شرعي،ومراجع معرفية
ذات قـيمة عـلـمـية وعملية تخدم اإلطار اإلسلامي الخاص في المذاهب
والجماعات والفئات ،والتكون حجة ألحد ضد أحد ،وإنما ُتن َِّظم عالقات
التعبد واألحكام الفرعية فقط.
ُّ
أم�ا مانح�ن بص�دده م�ن الوح�دة الفكري�ة والوح�دة الش�رعية والوحدة
اإليمانية ووح�دة المواقف وعالمية الديانة ،فال عالق�ة لها بهذه التراكمات
المرحلية بمس�مياتها العصبية كالطائفية والقبلية والساللية والطبقية وصراع
المذهبي�ة والعقدي�ة والفئوي�ة والتياري�ة والحزبية ،وماش�اكلها م�ن عناوين
االحتناك الشيطاني في الشعوب.
ب�ل يج�ب أن ُت َنشَّ�أ العقلي�ة اإلسلامية العالمي�ة حامل� ًة الركني�ة الرباعية
والمنطلقة في معالجة األمور من خارج دائرة التعامل اآلثم مع كتل الشرعية
الدولية والمنظمات السياس�ية واالجتماعية واألح�زاب التقـدمية والوطنية,
والمس�ميات اإلقلـيمي�ة والعش�ائرية َّ
إطالع�ا واع ًيا عل�ى قاموس
المطلع�ة
ً
اإلسلام العالمي بد ًء بمفهومنا الش�رعي ع�ن مدلول السياس�ة العالمية في
االسلام وعالقتها بالسياس�ات العلمانية والعلمنية والعولمية ووضعها في
حجمها المناس�ب من المراحل المتقدمة وإدانتها إدان ًة علني ًة بكل مقوماتها
االستعمارية واالستثمارية .
ٍ
توظيف ال
ث�م تذويبها في(عالمية اإلسلام) لتظل تابع ًة ال متبوع�ة ،وأدا َة
ٍ
ٍ
تكليف ننتفع بما فيها من ش�ؤون العلم والحضارة ،وتوظيفها
توصي�ف وال
في ما يتناسب مع حاجتِنا لها ،ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومشاريعه
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الدجالية الفاجرة.
الحضارية الكافرة ،وأطروحاته َّ
وبهذا نك�ون قد وضعنا اللبنة األولى لمرحلة االس�تنهاض القادم ..اللبنة
األولى القائمة على الفكر والديانة وابتعاث األمانة ،قـبل صراخنا الجهادي
الف�ج ،ونداءاتن�ا العس�كرية المتطرف�ة ،وانخراطن�ا مع كل ناعـ�ق وكـاذب
ٍ
وبرنام�ج اقتصادي أو
دعـوة سياس�ية
وص�ادق ،وانجرارن�ا خل�ف كل ذي
ٍ
مر الزمان
اعتقادي محـدث ( ُن َخ ِّب ُط ال ندري الطريق إلى الهدى) حتى إذا ما َّ
الرموز أو قتلها أو كشف
وانكشفت العورات أعلن الشيطان وجنوده سقوط ُّ
حقيقة سياستها.
وعدن�ا إل�ى المربع األول (كما يقول�ون) ،وإلى نقطة الصف�ر نقلب أيدينا
�ض عل�ى أنامل الندم ،باحثي�ن عن ٍ
و َن ُع ُّ
ثورة جديدة ورم ٍز جديد ،ومش�رو ٍع
إسالمي ُمص َّنع أو ُمـ َقـ َّنع.
أ ُّيـها الس�ادة والق�ادة :ألم ِ
المرة ؟ أليس فينا
يحن
ُ
الوقت لمعرفة الحقيق�ة َّ
رجل رش�يد ؟ خذوا وريقاتي وادرسوها ،واصمتوا سن ًة كاملة ،وانظروا ماذا
في س�احة الحركة من صرا ٍع! ثم ارجعوا إلى ما يش�ار به عليكم من ش�رف
االرتباط برباعية األركان المش�روعة ،عبر الدراسة الواعية ،وم ِّيـزوا إن كان
هناك من يرغب الخير ويصطفيه.
وأسال الله التوفيق والسداد للجميع
والحمد لله رب العالمين
حرر في  1432/ 6 / 12هــ
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المرصد النبوي ()18
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قناتين
متعارضين من
برنامجين
بعد االستماع إلى
العلماء عن آرائهم الشرعية ضد بعضهم البعض
يع ِّبر فيهما
ُ
(بين اإلفراط والتفريط )
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(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)
هل هناك مصيبة أكبر من اختالف أهل الدين الواحد؟
ولكن�ي أرى أن أم المصائ�ب الكب�رى أن تس�مع لع�ن المتدي�ن
للمتدين مثله ،وس�خرية العالم الشيعي من العالم الوهابي ،وسخرية العالم
الوهابي من الش�يعي ،وكش�ف العورات األخالقية المقيته ،وإصدار الحكم
بالكفر الصريح علن ًا من شاشات الفضائيات ،ووصف بعض أصحاب النبي
وزوجات�ه بالطوافين والعي�اذ بالله ،وإطالق مس�مى العصاب�ة ال ُع َمرية على
أهل السنة ،وختام هذا التعدي والتحدي بدعاء وابتهال يستسيغ لعن صدور
الصحاب�ة وبع�ض أمهات المؤمنين ،وينطلق الدعاء من ألس�نة تش�عر بالثقة
والثبات على حقيقة الدين ،ونصرة آل بيت سيد المرسلين.
وبالمقابل تجد في قنوات أخرى مش�ابهة وشاش�ات متتابعة كشف ًا
مقيت� ًا لما ال يليق ذكره وال إش�هاره ،م�ن دقائق عادات وتقالي�د واعتقادات
الفريق اآلخر  ،من أتباع هذا المذهب ،وحيلهم وأكاذيبهم ودقائق سلوكهم.
الله�م أرنا الحق حق� ًا وارزقنا اتباع�ه ،وأرنا الباطل باط ً
لا وارزقنا
اجتنابه ،واهدنا ألفضل األخالق فإنه ال يهدي ألفضلها إال أنت.
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لق�د صار م�ن الواجب عل�ى كل من علم علم� ًا يدرأ ب�ه الفتنة عن
نفس�ه وعن أم�ة اإلسلام أن يظهره وينش�ره ويبل�غ خبره للن�اس ،حيث أن
الناس قد بلغ بهم َش ُّر االختالف في الفهم والديانة ،وشر التفسير للحوادث
ومجرياتها ،مبلغ ًا خطير ًا ال يقدر بمقدار.
ش�عارات الحق التي يلجأ
وأكبر العلل في هذا االختالف المش�ين
ُ
كل فري�ق إلش�هارها  ،إ ّما نصْ�ر ًة للديانة في ثوابته�ا ،أو نصرة آلل البيت في
مظلوميته�م ،أو نص�ر الكتاب والس�نة ذاتها ،وتصبح هذه الش�عارات غطا ًء
ينط�وي تحت�ه كل ناق�ض ومتناق�ض ،وق�د تح�ول ه�ذا األمر المش�ين إلى
ِ
ِ
ِ
سياس�ية صارت ج�زءا ال يتجزأ من تكوي�ن العالم
وأنظم�ة
ودول
م�دارس
َ
العربي واإلسالمي المعاصر.
والعال�م العربي واإلسلامي المعاصر في مكونات�ه حتى اليوم غير
ُ
مدروس دراس� ًة نصي� ًة ،وإنما هو اس�تقرا ٌء عا ٌّم لمكونات السياس�ة والثقافة
واإلعالم المس�موع والمقروء والمتكون ،وه�ذه نقط ٌة هام ٌة في الموضوع ،
أولي للنظر في المجموع.
ٌ
وطريق ٌّ
فه�ل يا ت�رى ُيلزمني القرآن والس�نة والنبوة أن أنحى إلى ه�ذا اإلفراط أو
التفريط فأصبح وأمس�ي العن ًا فاحش� ًا متفحش� ًا تحت فقه المبررات وس�وء
التصورات؟
أم أن الق�رآن والس�نة والنب�وة وال�والء آلل البي�ت ،والبراء م�ن أعدائهما
َ
وأعصم قلبي ولس�اني عن
التمس�ك بالنص القرآن�ي والحديث�ي،
ُيلزمان�ي
ُ
فضول الكالم ،وإشاعة المالم بين الخاص والعام حتى ألقى الله بسالم؟
ُ
القارئ ليفهم المقصود من عالقة المؤمن بالواحد
أستميل
إني هنا
َ
المعبود ،وس�ر االتباع للحامد المحمود  ،والمقصود كله الخروج من دنس
الجاهلي�ة إل�ى طهارة اإلسلام في القل�ب والقال�ب واالعتق�اد واالقتصاد
والحكم والعلم والظاهر والباطن.
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ولن يتحقق هذا المقصود بما نراه ونسمعه من المجاهرة بالنواقض
والنقائ�ض ،وال بالس�خرية والتهكم ،أو االس�تهزاء باآلخرين مهما عظمت
ثقة المس�لم في نفس�ه ونهجه وتوجهه« ،فالمس�لم أخو المسلم ،ال يسلمه،
وال يخذله ،وال يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» ،فكيف
بمح ِّق ِر صحابي ًا ُم َعدَّ الً ،وزوج ًة لرس�ول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات
عنها صلى الله عليه وآله وسلم وهي في عهدته.
وفي الصورة المقابلة لمن هو في منهج التس�نن وطائفة الجماعة..
ما المس�وغ لرفع عقيرة التش�ريك والتبديع وإخراج المصلين من توحيدهم
وثوابت ديانتهم؟
أليس كل هذا س�ببه إش�اعة الش�بهات وطول النظر في الس�لبيات  ،وتتبع
النواقض والعيوب والتِّرات؟
وتف�رق مجموع
أليس�ت هذه الحال�ة أزمة تدّ م�ر أجي�ال التوحيد،
ِّ
المصلين في كون الله المديد؟
لقد خاب الفقه المس ّيس لدى المختلفين حتى صار فق َه مبرارت ومغالطة،
ِ
ِ
نق�ض قي ِم دينهم  ،وإقامة
وأخ�ذت الفقه�ا َء العز ُة باإلثم ،فوظفوا فقههم في
المبادئ الش�يطانية فيما بينهم ،أقاموا عل�ة التنافس والتحريش حتى خرجوا
بها عن التسامح والتقارب ،وتجاوزوا معالجة العلل واألخطاء إلى توظيفها
في االستدالل واإلعالل.
وس ّ
�خ ُروا الق�رآن والس�نة وثمراته�ا إل�ى مادة ج�دل وصراع بي�ن غالب
َ
ومغل�وب ،مم�ا أعطى الش�يطان الرجيم ح�ق التدخل المباش�ر لالنتقام من
ذري�ة آدم التي بس�ببها كان مطرود ًا ملعون ًا ق�ال تعالى( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [النس�اء ،]118:وكان م�ن ه�ذا
االتخاذ المنصوص عليه لغة التالعن بين المصلين ،وطول الصراع المؤدي
إلى العداوة بين المس�لمين ،وكأنما هم قد نسوا بمجموعهم وعلى اختالف
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أقواله�م ومذاهبهم ق�ول الله تعال�ى( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) [ي�س( ]60:ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) [البقرة. ]169:
إنها عبادة الشيطان ،وهؤالء القائمون على عقيرة اللعن وإشاعة الفحشاء،
والقائمون على التكفير والتشريك ،يعصون الرحمن ولو كانوا في مذاهبهم
من أهل طاعته.
ِ
حي�ث ل�م ُيوك ِل الله ألحد منه�م محاكمة عباده ،وإنم�ا أوكل إليهم مهمة
تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه ،س�وا ًء في أنفس�هم أو في شعوبهم وأتباعهم،
ولكن األمر خرج عن طوره وبلغ السيل الزبا ،فهل من مخرج...؟
وبمقدار افتراضي للسؤال  ،سأضع اإلجابة عليه من واقع النصوص ،قال
تعال�ى( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
[الح ُج�رات ،]11:وم�اذا
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ)
ُ
يعن�ي قول عالم مس�لم لعالم آخ�ر وعلى مأل من الن�اس «العصابة العمرية»
«العمري�ون» ،ثم يختم القول  ...نحن نحبك�م  ...ونخدمكم  ...وندعوكم
لمعرفة الحق  ،كتبكم تشهد عليكم أن عمر ليس شجاع ًا بل جبان ًا ،من يثبت
إسلام عمر  ،ال نريد أكثر من ذلك! ويتبع األس�ئلة الغريبة بضحك وقهقهة
تحمل كل معاني السخرية والتهكم على صحابي جليل.
ب�ل وتهكم على المبش�رين بالجن�ة ،وفتح النص�وص المبثوثة في
كتب التفس�ير وش�روح األحاديث وانتقاء ما يناس�ب الطع�ن واإلخراج عن
الدين ووصف المبشرين بالنفاق.
اللهم إن هذا منكر فأزله  ...نسألك اللهم السالمة
لقد كنا نس�مع من بعض المطلعين على مدراس اإلفراط والتفريط
من يشير إلى مثل هذا القول قبيل انتشار مرحلة الفضائيات وثورة المعلومات،
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وكان مثل هذا القول س�ر ًا ال يباح ،وكان من أصحابنا السطحيين من يكذب
بهذا ويرى أن هذا من التهم المختلفة على محبي آل البيت.
ولكنها اليوم لم تعد تهمة وإنما هي حقيقة مدرس�ة وعقدة مذهب،
س�واء كان القائم�ون به�ا يخالف�ون أش�باههم من أهل ه�ذه المدرس�ة  ،أو
يتوافق�ون معهم وإنما من باب التقية ،فالقناع اليوم قد زال من على الوجوه،
وباسم آل البيت األطهار  ،فما يلعن العن وال يشتم شاتم إال ويصلي ويسلم
بعده�ا عل�ى النبي وآله األطه�ار ،واألطهار ومن أحبهم ال يلوثون ألس�نتهم
بال�ذم  ،وال يلطخون أيديهم بالدم ،كما نعل�م عنهم وكما نعرفهم في حياتنا
ونقرأ عنهم في كتبن�ا ومراجعنا (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [الفتح.]29:
إذن مرة أخرى  ...فما المخرج؟
فالمس�ألة ال تقف عند رقم الحروف ،المس�ألة سباق مع الظروف،
وحف�ز متواص�ل قوام�ه الفع�ل ورد الفع�ل بي�ن عنصري�ن فاعلي�ن في
المحيط اإلنساني المعاصر.
مجموع�ات حمل�ت مس�مى أه�ل الس�نة وله�ا ريادتها السياس�ية
وهويتها االعتقادية ،ومجموعات حملت مس�مى الش�يعة ولها ريادتها
السياسية وهويتها االعتقادية.
والمعركة الدائرة بينهما على قدم وساق تُبذل فيها األموال ،وتُشترى
عواطف النس�اء وضمائر الرجال ،وتجند الوس�ائل ،وتكتب المؤلفات
والرسائل ،فأين الحقيقة؟ وهل الصمت عنها خير من اإلفصاح؟ أم أن
الحقيق�ة ه�ي في موقف أح�د الفريقين فال بد من ترجي�ح موقف فريق
على اآلخر؟.
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وإجابتنا على هذه األس�ئلة تبدأ من حيث بدأ اإلسلام ،ال من
حيث ما تبثه منافيخ اإلعالم.
فهناك قضية إسالم
وهنا وظيفة مسلم
فالح�ال الدائ�ر الي�وم إنم�ا ه�ي وظائ�ف يؤديها المس�لمون
ض�د بعضه�م البع�ض ،وفق ما أخب�ر المصطف�ى صلى الل�ه عليه وآله
وس�لم عنهم في آخر الزمان ،عند س�قوطهم جميع ًا ف�ي الغثاء والوهن
واالس�تتباع ،وأما قضية اإلسالم فهو كتاب وس�نة وفهوم شرعية قائمة
على قواسم إسالمية مشتركة.
وه�ذا فيما يخ�ص المس�لمين أنفس�هم ،أما فيم�ا يخص غير
المس�لمين فهناك قواس�م إسلامية إنس�انية مش�تركة ،ولكال القواس�م
ضوابط شرعية ،وليس خاصة بتفسير العقل وحده.
وعندما بدأ اإلسلام ف�ي مرحلته األولى بين مك�ة والمدينة ،
بدأ باختراق الواقع ومتناقضاته بمبدأ القواس�م اإلسلامية المشتركة ،
ف�ي الوقت ال�ذي كانت الجاهلية والكفر تعامل اإلسلام والمس�لمين
بالضدية والمحاربة والبتر واإلقصاء والتربص.
إذن فحي�ث م�ا كان اإلسلام الح�ق كان الع�دل واإلنص�اف
والوسطية ،وحيثما كان الفهم البشري المطلق كان االختالف والصراع
والحرب ،وكال الحالين حكم الله في تركيب طباع خلقه.
فاإلسالم تهذيب للطباع
والعقالنية تثير الطباع
وإذا ما مزج اإلسالم بضابط العقل الواعي وضبط العقل بتهذيب اإلسالم
المش�روع ب�رزت القي�م واألخالق  ،واش�تمت الش�عوب األلفة من ألس�نة
العلماء والدعاة لعظمة األهداف التي يعملون مع ًا من أجلها.
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ولك�ن الصن�ف اإلسلامي الواع�ي قليل م�ن قلي�ل ،وغالب
التركيب�ات الهيكلي�ة فيه يحركه�ا المتنف�ذون ،ولكن الفئ�ات المتنفذة
ف�ي حياة الش�عوب يبدو أنها تعرضت النتكاس�ة معين�ة أخرجت زمام
اإلسلام الش�رعية عن موقعها الريادي ،وأحلت محلها نماذج الطبعية
والوضعي�ة المصنع�ة ،وتح�ول اإلسلام به�م م�ن هدف س�ام لعالج
الشعوب إلى برنامج عمل في تفريقها ،وإشعال أحقادها وإثارة خالفها
واختالفها.
وألهمي�ة هذا الموضوع وحساس�يته ،ال بد م�ن اإلفصاح عن
أحد أس�باب تراكماته بصرف النظر عن إيم�ان القارئ بفكرة اإلفصاح
عن الموضوع وعدمه.
فالعال�م العربي واإلسلامي ف�ي ديانته العامة منطل�ق في بناء
العقيدة والش�ريعة ومراتب السلوك من حديث جبريل عليه السالم ،إذ
هو أحد مفاص�ل الديانة ،أو كما عبر عنه بعض العلماء «عمدة الدين»،
والمنصفون من هذه األمة يدرسون هذا الحديث بثوابته الثالثة اإلسالم
واإليم�ان واإلحس�ان ،ويدعون الرك�ن الرابع العلم بعالمات الس�اعة
 ،وكأن�ي به�ذا اإلقصاء المتضافر علي�ه قد كان أحد األس�باب المؤدية
إلى س�وء الق�راءة للمتغيرات ومجري�ات التحوالت ل�دى المنصفين،
أم�ا غيرهم فقد أس�اؤوا قراءة الثوابت قبل إس�ائتهم ق�راءة المتغيرات،
فج�اءت المخرج�ات العقدي�ة والمخرج�ات الش�رعية والمخرجات
السلوكية نسخة من سياسة «المنافسة والتحريش».
وبس�وء الق�راءة غاب ع�ن الجمهور األوس�ع من المس�لمين
مكاي�د الش�يطان والدج�ال والكف�ر ،م�ن أحابي�ل وأضالي�ل عصفت
بمنهج السلامة ،وأقامت منهج الش�ك واإلفك ،ور ّب َع ْت الرويبضات،
وسماس�رة الوهن والتداعي على كراس�ي الحكم والعلم الشرعية ،منذ
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زمن معروف ومحدد الهوية بالنصوص القاطعة في عالمات الساعة.
ويكفي أن أدلل بحديث واحد من أحاديث هذا العلم المغيب
عن س�ر االنقلاب على العل�م وأمانت�ه بسياس�ة الدج�ل والدجاجلة،
وحص�ول تضاف�ر مبي ٍ
ِّ�ت ضد اإلسلام وأهله ،فقد جاء ف�ي الحديث :
َُ
أن أعرابي ًا س�أل النبي صلى الله عليه وآله وس�لم عن الس�اعة فس�كت
حتى قال الصحابة :س�مع ما قال فكره ما قال  ،فجلس الرجل ،ثم قال
صلى الله عليه وآله وس�لم« :أين الرجل الس�ائل عن الساعة؟» قال :أنا
يا رسول الله قال« :إذا ضيعت األمانة فانتظر ساعة» وهذا مفصل خطير
_ ق�ال وكي�ف إضاعتها؟ قال« :إذا وس�د األمر إل�ى غير أهله فانتظر
الس�اعة» وبه�ذا الحديث ي ُبرز النب�ي صلى الله عليه وآله وس�لم أمور ًا
خطيرة منها:
-1إضاع�ة األمانة:بصيغة المبني للمجه�ول ،وتضافر يجمع
بي�ن فاعل خف�ي ونائب فاعل ظاهر ،على مدى زمن�ي معين ،يربط بين
حالتي�ن ومهمتي�ن ،س�بق الحديث فيها ع�ن النتيجة قب�ل الحديث عن
السبب ،فالنتيجة كما جاء في الحديث « :إذا وسد األمر إلى غير أهله».
-2التوس�يد :فالتوس�يد كما جاء في الحديث حصول مؤامرة
يطل�ق عليها «توس�يد األمر» ،وهي في معناها نقل ق�رار الحكم والعلم
«إلى غير أهله» بتضافر عالمي مش�ترك من ( سماس�رة ساس�تي الحكم
والعل�م المنق�وض والمقب�وض)  ،فتكون مهم�ة هذا التضاف�ر تضييع
األمان�ة وتش�تيت ح�ال أهله�ا وأتباعه�ا  ،وبقي�ة المؤام�رة وتفاصيلها
مجموعة في جملة أحاديث العلم بعالمات الس�اعة  ،ذلك العلم الذي
يمأل صدر المس�لم الموقن بسلامة المنطلق وحسن الختام من خالل
العلم بالثوابت الشرعية والعلم بالمتغيرات الوضعية.
وبدراس�تنا لهذا العلم النصي ننقل المعركة الخاس�رة من الصراع الطائفي
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والعقدي والطبقي وهلم جرا  ...إلى تقييم المجتمع من أساسه على دراسة
شرعية  ،ونحجم األمور وفق مقاديرها الشرعية من فقه التحوالت وعالقته
بفق�ه الثوابت ،ونتعرف بوضوح على مراحل التوس�يد وسماس�رتها ،وعلى
تضيي�ع األمان�ة وعناترتها ونتعرف بروي�ة وثبات على القراءات االس�تباقية
الت�ي ح�دد بها م�ن ال ينطق عن اله�وى صلى الله عليه وآله وس�لم (ألس�نة
الرويبض�ات والهيش�ات والمس�تغفلين والكاذبي�ن والقاس�طين والناكثي�ن
والناقضين والقابضين والالعنين وأعوان إبليس اللعين).
كم�ا أننا بهذه الدراس�ة الواعية نح�دد بأمانة منهج أهل البي�ت القائم على
(التطهي�ر) ،ومنه�ج آل البيت القائم على اللعن والتش�هير ،كما نحدد بأمانة
منهج اإلسلام الداعي إلى سلامة التدين والتفكير ومنهج الفئات المسيسة
القائمة على التبديع والتكفير.
فال�ذي نعيش�ه على مدى ق�رن من الزمان سياس�ة مصنعة وخيان�ة مقنعة،
والقرن الواحد المش�ار إليها ق�د أولد جي ً
ال إعالمي ًا أفالمي ًا مس�رحي ًا ،تولت
إخراج�ه وتجهيزه مدارس الخدمات ومش�اتل التهم�ات المتعاقدة مع قوى
الش�ر العالمي المس�يس ،منهم م�ن يفعل ذلك بعلم ومس�ؤولية ،ومنهم من
يفع�ل ذل�ك بجهل واندف�اع وفقدان الش�خصية والهوي�ة ،وكال النموذجين
يحققان الفشل الموعود والفساد المعهود ،وال حول وال قوة إال بالله العلي
العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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كان ال بد لي أن أستمع إلى أحد خطباء منابر التفريط المعاصر من منسوبي
المدرس�ة السلفية ،المنتمية لما بعد سقوط مرحلة القرار اإلسالمي الواحد
مرحل�ة الخالفة العثمانية ،وهو يخطب الجمع�ة بعيد مرحلة الربيع العربي،
الت�ي تأل�ق فيها نجم المنتس�بين له�ذه المدرس�ة الحديثة ،مدرس�ة التفريط
السياسية.
وكان موضوع الخطبة الدفاع عن أهل السنة والجماعة ومذهبيتهم
المس�ندة ،وال�ر َّد عل�ى إفراط�ات الش�يعة في ش�أن العالقات بأهل الس�نة،
وفهمهم الس�يء لمفهوم اإلسالم المتسلس�ل إلى الصدر األول وقولهم في
أصحاب النبي بما لم ينزل الله به من سلطان.
وخلال عب�ارات التصدي والتح�دي كان يجمع بي�ن تحذيره من
خطر فكر الش�يعة ،ويدخل معهم الصوفية  ..فيذكر الناس بهذين العنصرين
الشيعة والصوفية ،وأنهما خطر على اإلسالم وعلى سالمة األمة.
وأش�ار إل�ى تحالف الش�يعة والصوفية ودول ال�روم والروس ضد
الدول�ة العثماني�ة واعتب�ر الدول�ة العثماني�ة مث�االً أله�ل الس�نة الخالية عن
المدخالت والبدعة.
م�ع أن الدولة العثمانية دولة صوفية س�نية من ألفها إلى يائها ،ومنذ
تكوين دولتها الس�نية ورائد س�يرها الثقافي والسياس�ي والمعرفي االعتماد
على صوفية أهل الس�نة ،بل كانت أهل الس�نة والجماعة هم الصوفية رضي
الله عنهم وأرضاهم ،ومنهم أتباع المذاهب األربعة.
ولم يخرج عن هذه الدائرة المتماس�كة س�وى أهل اإلفراط الغالة
والتفري�ط الجفاة ،وهم الذين يعملون في كل زم�ان على خلط األوراق في
أذهان الش�عوب فينس�بون الصوفية لغالة الش�يعة وينس�بون السنة للخوارج
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وأتباع الملك العضوض.
وفري�ق آخر ينس�بون الش�يعة لليهود وأه�ل الكفر ،ويس�تخلصون
من هذه المعادلة المعقدة نس�بة قواس�م اإلسالم المش�تركة إلى أحد طرفي
اإلفراط والتفريط.
إنه�ا مش�كلة خطيرة وال عالقة لالس�تدالالت الش�رعية بها ،وإنما
االس�تدالالت ف�ي هذا الجان�ب فكرة منحوت�ة لترجيح فكرة سياس�ية ذات
أبعاد أنوية شيطانية على رحابة اإلسالم وقواسمه العالمية المشتركة.
ه�ذه وجهة نظر ،ولكنه�ا لم تنبع من دائ�رة التعصب للمذهب وال
من االستتباع للكتلة ،وإنما نبعت من قواسم اإلسالم ذاتها.
وقواسم اإلسلام هي مواقف المتبوع األعظم صلى الله عليه وآله
وسلم من أمته ،ومن أتباعه وأصحابه وآل بيته ،ومن األمة أجمعين.
أم�ا اإلفراط والتفريط فهي توظيف النصوص وفق س�ير األحداث
وهنات المراحل وتنفس�ات الطباع ،وهذه سياس�ة الش�يطان ف�ي األمة التي
وصف�ت ف�ي القرآن بأنها خي�ر أمة أخرج�ت للناس إن استمس�كت به على
الوجه المرضي.
لقد ارتفعت أصوات االنفعال والجدال والتحدي بين األمة في كل
مجال ،ولم يبقى للش�يطان س�وى ترتيب مراحل التصادم والقتال ،وترتيب
هذه المراحل يس�ير حثيث ًا وفق خطوات الشيطان في الفتنة بين المصلين في
جزيرة العرب وخارجها.
والمتحمسون لمعارك االنتصار الربيعي في مصر ومالي وما سبقها
من المس�رحيات في اليمن والصومال والعراق وتونس وغيرها ،وما يعيش�ه
الش�ام من الهت�ك والفتك والم�وت الجماعي الموعود به ف�ي أحاديث من
ال ينط�ق ع�ن الهوى صلى الل�ه عليه وآله وس�لم ،نقول لهم إنم�ا هي أقنعة
ملون�ة عل�ى وج�وه الضحاي�ا المخدوع�ة ،ال يتع�دى حماس�ها التربع على

كراس�ي الحك�م الدوار ووضع اليد عل�ى مفاصل الق�رار ،دون القدرة على
صنع عوامل االس�تقرار ،استتباعا لمشروع الفش�ل المتكرر ،جي ً
ال بعد جيل
دون عمق نظر وحسن قراءة لهذا التكرار ،وما على المؤمن الصادق الموقن
بأمر الله ورس�وله إال العودة بالعقل والقلب واألمل والطموح إلى نصوص
فقه التحوالت ليستمتع بأقوال من ال ينطق عن الهوى عن هذه األمور  ،وهو
القائل« :بعثت أنا والساعة كهاتين» ،فصارت الرسالة المحمدية منذ بروزها
مظهر ًا من مظاهر عالمات الساعة تحمل الحل األخير للغز الحياة وتفسيرها،
وتمييز الخبيث من الطيب في شؤون الماضي والحاضر والمستقبل ،ووضع
األمم والشعوب على جادة الطريق.
فه�و صل�ى الل�ه علي�ه وآله وس�لم كش�ف ف�ي حياته ع�ن عناصر
االنح�راف ،الس�ائرين على طرف اإلف�راط والتفريط في مبت�دأ الدعوة ،من
المنافقي�ن والذي�ن في قلوبهم مرض والمرجفين ف�ي المدينة ،وحدد بوارد
الوحي والس�نة نماذج الس�لوك والمواقف والطموحات التي يرس�مون بها
الحي�اة اإلنس�انية ،كفريق متضافر على الش�ر والفس�اد ال يخل�و عنهم عصر
وال زم�ان وال مرحل�ة وال نظام ،مرتبطي�ن كل االرتباط بمش�روع االحتناك
الش�يطاني األن�وي ف�ي البش�رية ،وهو ال�ذي أبقى لنا صل�ى الله علي�ه وآله
الض�دي ،وأش�راط االنحراف
وس�لم عنه�م خصوص� ًا عالم�ات التحالف
ِّ
توعية للش�عوب في جانب معين ودالالت للباحثين عن األوعية المندفعة
والمنتفعة القائمة على الجفاء والغلو في جانب آخر.
إن مقالتن�ا ه�ذه نابع�ة م�ن تفس�ير معاني نص�وص الفقه الش�رعي
لحاالت الطوارئ القائم على دراسة مسيرات فقه التحوالت ،فقه الدارسات
المرحلية للعناصر األربعة:
•تحوالت المراحل ودافع التحول منذ عهد البعثة إلى قيام الساعة.
•أوعية القرار وعالقتهم بخدمة الشيطان والدجال عبر التاريخ اإلنساني.
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•ضعف أهل الحق ووقوعهم في دائرة الغثاء المس ّيس.
•هيمن�ة الكفر والكاف�ر في دوائر القرار واالس�تقرار وصراع المصلين
فيم�ا بينه�م ضم�ن دائ�رة الخدمات وهيش�ات األس�واق وسماس�رة
السياسة ،وسياسة السماسرة لتسويق األفكار.
وماذا بعد هذا...؟
فه�ذه مكونات نطق بحصولها س�يد األمة ونحن الي�وم نعاني منها ،ولقد
توق�ف الجميع عند هذه الحال�ة المزرية ،وهي الناتج الطبعي لمرحلة الغثاء
المس�يس ،مرحلة الخدمة لإلسلام المش�لول من خالل سياسة التحالفات
اإلبليسية المفلسة في مسائل الوالء واالنتماء ،وتسيير الشعوب من عائدات
الرب�ا والح�رام والش�بهة وحرك�ة األس�واق العالمي�ة ،وضم�ن دورة المال
الربوي في حركته العليا بين رجال األعمال وبيوت المال ،مقابل السكوت،
واستالم عائدات الشيكات وأوراق البنكنوت في جانب االقتصاد  ،وأما في
الجوان�ب األخرى كالثقاف�ة واإلعالم والتربية والتعليم والس�ياحة وحقوق
المرأة والطفل ،ومجموع حقوق اإلنسان  ،فمرجعيتها العالمية أيض ًا قوانين
الش�رعية الدولية  ،وال مكان للمش�روعية الدينية إال ف�ي حدود المعامالت
والعبادات الخاصة ومع االس�تحياء المحرج ولألس�ف،أما الش�عوب فهي
تصل�ي وتصوم وتزكي وتحج بين المنافس�ة والتحريش ،والقبض والنقض،
والص�راع الطبق�ي والطائف�ي والسياس�ي والعق�دي تح�ت س�مع وبص�ر
المستثمرين اإلقليميين والعالميين ،وهلم جرا.
ِ
المنفعلة فوق منابر المس�اجد وهي تلوح بالنصرة التامة
إن ه�ذه الحناجر
لإلسلام  ،وبمحارب�ة دوائر الكفر والحرام ،إنما تش�ير إلى حرب المس�لم
للمسلم في دائرة مصالح الحكم واالحتكام ،أما ما فوق ذلك فهي ال تملك
القدرة على التغيير وال إعادة ترتيب المسير ،حتى لو بدت في خطبها الرنانة
عداوة الغرب وحاملة السالح ضد مصالحه...
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فالمدرس�ة الس�لفية التي برزت يوم ًا ما في جزي�رة العرب لتجديد مفاهيم
التوحي�د كما يق�ال ،فقطعت يد الس�ارق  ،وجلدت الزاني ،وس�جنت تارك
الصلاة ،وهدم�ت القب�اب واآلث�ار الديني�ة ،وحول�ت آل البي�ت النب�وي
ومدارس�هم ومآثرهم إل�ى طواغيت وأصنام تعبد هي المدرس�ة التي تركت
العمل بالحدود الش�رعية في السرقة والزنا وغير ذلك خالل مرحلة التطبيع
السياس�ي والترقيع القياسي عند امتداد عناترها وعناصرها في العالم ،وبعد
تشبع أتباعها وأش�ياعها باألموال من الشبه والحرام واإلنفاق على االنفعال
واالحتيال وفساد عالقات األجيال.
ول�م تطل مرحلة الربيع العربي إال وقد انتهت قضية الحدود الش�رعية في
المدن السلفية المعاصرة ،وصارت برنامج ًا تلوح به الجماعات واألحزاب،
كلما دخلت إلى بلد من بلدان المسلمين تبدأ بهدم القباب وحرق األجداث
وتنته�ي بقط�ع يد الس�ارق وجل�د الزان�ي وتعذيب ت�ارك الصلاة ،وتأمين
األسواق من اللصوص والمعتدين ،ونشر األمن بالهيبة والقوة ،حتى تستقر
الكراس�ي ،وتعظم المآسي ،وتُس�تعبد الشعوب ،وتموت الغيرة في النفوس
فتع�اد الكرة من جديد ،كم�ا كانت من قبل في عواصم الس�لفية المعاصرة،
وهكذا دواليك.
إن مجتمعاتنا المتوترة في األنظمة الجمهورية واألنظمة الملكية واألنظمة
المش�ايخية ذات االعت�داد باإلسلام وإظه�ار ش�عائره ف�ي لغ�ة الدس�تور
ومرجعية بعض القوانين لقضايا الفتوى ،والقوانين المدنية كما تسمى ،وفي
بناء المس�اجد ،وتقرير مس�ائل المذهب وتنش�ئة مرجعيات الفقه والحديث
والعقائد وما ش�اكلها ال تعالج مش�كلتنا األساس�ية ،وإنما ترس�خ المذهب
المعم�ول به في الواقع حس�ب الحاجة والظروف الت�ي ال تتجاوز الخروج
من مسائل االختالف المذهبي فقط.
وإنما مشكلتنا في المنهج السياسي المرتبط بالقرار العالمي ،وهو المنهج
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الدجال�ي المدمر لكاف�ة التركيبات األخرى ،ب�ل والمهيمن على مخرجاتها
وتوجهها وفق الهدف األساسي للدجال ومدارسه السياسية في األرض.
ُ
الدخول
وألج�ل هذا يجب على الراغبين في تجاوز ه�ذه العقدة المركبة
إل�ى فق�ه التح�والت ،لينظ�روا عناص�ر الحرك�ة المبطن�ة كي�ف يعمل�ون،
وكيف يتعاملون في س�وق المس�اومات بالضمائر والديانة؟ وإلى أي مدى
يتحركون ،وكيف تبرز عالماتهم الجلية في خدمة األعور واإلبليس المغتر،
وهم قد يعلمون وقد ال يعلمون.
فعل�ة التغاف�ل ل�دى صوفيتن�ا المباركة تحت�اج إل�ى تقييم وترمي�م ،وعلة
اإلفراط لدى الش�يعة تحتاج إلى كبح وتحجيم ،وعلة التفريط لدى الس�لفية
المعاص�رة تحتاج إلى تقوي�م وتكميم  ...فالجميع من ه�ذه النماذج عدلوا
ع�ن الحق في المعاملة ،وجانبوا الوس�طية الش�رعية واالعت�دال الواعي في
عالقته�م ببعضه�م البع�ض ،وف�ي قراءته�م للنص�وص الش�رعية الخاصة
بمفه�وم« :المس�لم أخو المس�لم ال يظلمه وال يس�لمه وال يخذل�ه ...إلخ»،
وس�وء تطبيقه�ا عل�ى الح�وادث فيم�ا يتعل�ق بالفه�وم العقدية والسياس�ية
واالقتصادية ،وهي ما ُعرف بعلل الحكم والعلم في العلم بعالمات الساعة.
وال مخ�رج ألح�د في هذا العالم إال بالعود طوع ًا أو كره ًا إلى قراءة الدين
الجامع بأركانه األربعة ،عس�ى أن يجد المنصف من هذه المجموعات ح ً
ال
أفضل وطريق ًا أمثل للغة شرعية يرفع بها حيف الذم واستباحة الدم.
ونحن في قراءتنا لهذه الرباعية بفضل الله وكرمه قد نلنا من الحل وأسبابه
نصيب ًا  ،وأدركنا فائدته وعائدته ،وصار علينا من شروط اإليمان بسطه للغير،
فلعل وعس�ى ،وقد ثبت ع�ن الذي ال ينطق عن الهوى صل�ى الله عليه وآله
وس�لم قول�ه« :ال يؤمن أحدكم حت�ى يحب ألخيه ما يحب لنفس�ه» ،والذي
نحبه ألنفس�نا إشاعة مبدأ السلامة في عالم الندامة ،حتى تتهيأ أسباب إعادة
القرار إلى نصابه ،ووسائل االستقرار إلى برنامجها الشرعي الموعود.
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فالمرحل�ة القادمة وكلنا ننتظر فيها فرج ًا موعود ًا إنما تبدأ بتهيئة الش�عوب
لالجتماع على منهج النمط األوسط.
أما س�لوك العدوان السياسي والمذهبي والطائفي والعقدي وما قبل ذلك
وما بعد ذلك فخدمة للشيطان ومشاريعه ولو تبناها أهل البيت أنفسهم.
فطهارة أهل البيت قائمة على القرآن والس�نة وليس�ت قائمة على سياس�ة
التحريش والمنافس�ة،وإنما هم الثقل األصغر وس�فن النج�اة ،ولكن الكثير
منه�م انحدر عن هذا المجد األثيل إلى تكتالت المذاهب واألفكار والكتل
حت�ى ضاع�وا ،وأضاعوا الش�عوب بي�ن اإلف�راط والتفريط ،وتراه�م اليوم
يلوحون بورقة آل البيت كمشروع جديد في عالمنا المعاصر لرسم المعركة
القادمة بين الس�نة المصنعة ،وقد فش�لت في وضع بلس�م العالج ووصلت
إل�ى أعل�ى درجات الفش�ل واإلحراج ،وبين الش�يعة المقنع�ة وقد امتلكت
أس�لحة الدمار الش�امل وامتلكت وس�ائل التهديد وأرقى أس�اليب الضغط
الجدي�د ،لترجي�ح كفة الص�راع ف�ي الواقع العرب�ي واإلسلامي المنهوك،
لنش�هد مس�رحية م�ن نموذج آخ�ر وممثلي�ن متمرس�ين ومتترس�ين لتطبيق
الدور الدين�ي المؤثر على العقل اإلعالمي والجيل األفالمي االستسلامي
المعاص�ر ،وال جدي�د وال تجديد غير سياس�ة ضياع األمانة والتوس�يد كما
عبر عن ذلك رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم وه�و الجدير بالصدق
والتصدي�ق ،وبه عرفنا الحقيقة المرة عن خطباء الزفير والش�هيق ،الحاملين
لواء مضالت الفتن على كل طريق ...فنسأل الله السالمة.
ولنق�ف عند هذا الحد لننظر مقدمات المس�رحية ،وغد ًا سنش�هد وقائعها
وتطبيقاته�ا الدموية ومقاالتها األنوية( .ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [يوسف]21:
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f
لوال عظمة النصوص القرآنية والنصوص النبوية يف عاملنا املعارص ومعرفة
رشفها املقرون بقراءة فقه التحوالت ،لكان هلذا التعدي والتحدي بني علامء
املسلمني أثر خطري عىل القلوب واألرواح والبصائر .
وإذا قلنا مثل هذا القول إنام نُحدده يف تصورنا الذي هتيأ لنا ضبطه بالفقه
املشار إليه  ،أما غرينا فال بد أن ينزع إىل أحد طريف اإلفراط أو التفريط بام ال
يدع جماالً للشك يف تصادم املسلمني تصادم ًا ال رجعة فيه وال مناص منه ..
فالنقاش املطروح اليوم يف ساحة األثر والتأثري قائم عىل اإلثارة والتحريش
بني املنسوبني مرحلي ًا إىل أهل السنة والشيعة  ،ومها املذهبان املختلفان عىل
التكون والتحول لدى طريف اجلفاء والغلو يف اجلانبني .
مدى تاريخ
ُّ
وقد كانت الشيعة ختفي عقدهتا السياسية والفكرية خلف أقنعة الزمان واملكان
 ،كام كان بعض أهل السنة جياهرون بالكشف املطلق عن هنات الشيعة
وخباياهم الفكرية والعقدية بالوسائل والرسائل ونقد بعض املسائل(((،
ولكن األمر يف مرحلتنا املعارصة قد خرج عن طوره املألوف واملتوقع إىل
املواجهة السافرة التي ال غبار عليها وال ضبابية فيها  ،وخاصة من خالل
القنوات الفضائية ،والتي صارت تسمع األمة املغلوبة املهزومة ما يزيدها
هزيمة وضعف ًا وإحباط ًا  ،ويفت يف عضد ناشئتها وأجياهلا احلائرة  ،الناشئة
املهزوزة يف فكرها وعقيدهتا وتعليمها وتربيتها واقتصادها وآماهلا بعد ضياع
قرارها وزعزعة استقرارها وعزهتا ،بفعل السياسات املاكرة والتحالفات
((( دون تأكيد أو تحقيق جازم في شأن االنحرافات العقدية الخطيرة .
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السائرة بني سامرسة السياسة والعلم ،منذ عهد الغثاء وهيمنة االستعامر ،إىل
عهد املواجهات العسكرية يف العراق ومرص والشام  ،وأخص هذه األقاليم
الثالثة ألهنا مثلث الدمار التارخيي املربمج  ،ولعل فهمنا هنا هلذا املوضوع
خيتلف عن فهم الفريقني عن طريف اجلفاء والغلو ،وخصوص ًا يف حمور املناقشة
للتاريخ اإلسالمي ومسرية احلكم والعلم فيه .
فالفريقان ينطلقان من مناقشة احلوادث وجمرياهتا واملكايدات ومرقوماهتا ،
وكل حيشد األدلة املتنوعة إلبطال وجهة نظر اجلانب اآلخر ،وقد طال هذا
اجلدل والنقاش وجتاوز مراحل الشتم والذم إىل مراحل املواجهة باحلرب
وإساحة الدم  ،وال جيد أحد الفريقني مناص ًا من إبادة الفريق اآلخر حتت
مسمى التطهري العرقي والرصاع الطائفي واالنتصار للحق الذي يعرفه
ويدين اهلل به ولو عىل حساب الطعن يف القرآن ويف السنة .
وبني مرحلتي التغيري والتطهري يربز العلامء واملفكرون من الشيعة ،لبسط فقه
املربرات واملغالطة من منابر الفضائيات ومواقع ثورة املعلومات ملحاكمة
التاريخ أو للدفاع عنه من خالل فقه احلوادث ومكايدات املؤرخني ونقلة
التاريخ وفوىض املجموعات الفكرية املتحولة .
كام تبنَّى غالة أهل السنة املواقف املعاكسة الضدية لكل موضوع تبناه الشيعة
بالرد عليه ،من خالل وصف احلوادث وجمريات الوقائع وقول الرواة والنقاد
 ،وكالم بعض احلفاظ ،والخلط بين المتطرفين والمعتدلين ونسبة الخطأ
بعمومه للتشيع والشيعة على غير تمييز وال تمحيص  ،حتى صعب االلتقاء
عىل نقطة مشرتكة لالجتامع والتآلف ،أو التمييز بني ما هو إجيايب وما هو
سلبي .

ومع هذا وذاك فإن فقه التحوالت والعلم بعالمات الساعة ال يويل هلذا
االختالف باالً  ،وال يعطيه قيمة ذات اعتبار ،ألنه ليس أصل املشكلة  ..بقدر
ما ينسبه إىل اإلفراط أو التفريط  ،أو يعتربه جزء ًا من فقه اجلفاء أو الغلو لدى
املختلفني ،برصف النظر عن حشد االستدالالت وانتقاء احلجج والبينات
من قول هؤالء ضد هؤالء  ،وقول هؤالء ضد خمالفيهم .
ومع أن املكايدات قد بلغت ِق َّمتها وأعىل مظاهرها يف مرحلتنا املعارصة ومل
يعد كام سبق ذكره من أمل يرجى يف يشء من التوافق ،وخاصة بعد ظهور
لغة السياسة و تدخالت أعداء األمة ،ممن يملكون قرار السلم واحلرب يف
العامل املعارص ،وهيندسون املواقف املحلية واإلقليمية والعاملية ،إال أن لغة فقه
التحوالت ومراجعة العلم الرشعي لفقه عالمات الساعة تساعد الراغبني
يف معرفة احلق من جهة ،ومعرفة فقه النصوص ال فقه احلوادث واملكايدات
عىل ما يطلق عليه (منهج أهل النمط األوسط) من جهة أخرى ،وهو املنهج
الرشعي األسايس املرتبط بمرحلة الرسالة اخلامتة وما تاله من منهجية األئمة
من سادة الصلح وبقية السيف الذين خرجوا عن دائرة اإلفراط والتفريط ،
بعيد ًا عن توظيف اللسان يف الذم  ،أو توظيف اليد يف الدم باعتبار أن هذا
التوظيف السلبي جاء يف مراحل الحقة فرضت نفسها عىل أمة اإلسالم من
خالل الرصاع السيايس وخمرجاته الوضعية العقالنية  ،أو توظيف النصوص
النبوية واألبوية خلدمة الرصاع ذاته للخروج منه واملخرج السديد ملن وعى ،
ومن أراد حسن االقتداء واالهتداء بدعوة املتبوع األعظم صىل اهلل عليه وآله
وسلم أن يرتقي إىل مستوى َهدْ ِي ِه ومواقفه ،ويتجنب اإلثارة ورصد املعايب
أو طول التفقه يف تفاصيل وقائعها ومالبساهتا ،فام هذه األساليب إال وقود
فتنة ونار تأكل األخرض واليابس ،وال ينتظم هبا دين وال يستعاد هبا حق وال
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تقوم هبا أمة .
والقول الفصل يف هذا االحتدام إحياء ما أمات الناس من سنته صىل اهلل عليه
وآله وسلم ،وهي سنة املواقف  ،التي عرب عنها بقوله « :عليكم بسنتي وسنة
اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي»  ،وبرغم من طعن يف احلديث وروايته
فإن املعاين املشار هبا يف هذا احلديث ناطقة بصحته وسالمة مقصده صىل اهلل
عليه وآله وسلم فيام أشار إليه « :فإن من يعش منكم فسريى اختالف ًا كثري ًا» .
ومن فقه املخارج ملثل هذا االحتدام إعادة القراءة الزمنية لفقه املدرستني
مدرسة اإلفراط ومدرسة التفريط ،وربطهام مع ًا بمراحل التنشئة والظهور.
فاملرحلة الغثائية التي نحن اليوم نعيشها ال حتمل حصانة نصية ،وال حيمل
رؤوس احلركة السياسية اإلسالمية فيها أيض ًا حصانة نصية ،وإنام حصانتهم
مربوطة بغطاء الرشعية الدولية التي هم أعضاء فيها وملتزمون بقراراهتا،
سوا ًء كانوا يف مستوى احلكومات واألحزاب ،أو كانوا يف مستوى املؤسسات
واجلامعات واجلمعيات  ..علموا ذلك أم مل يعلموا .
وسواء متذهبوا باملذاهب التقليدية أم خرجوا عنها .
ونتيجة فقدان هذه احلصانة فكل املجموعات املتناحرة تعمل يف إطار اخلدمة
للقرارات الدولية وحتت إرشافها شاءت أم أبت .
وما رصاعها املذهبي والفئوي والطائفي إال امتدا ٌد ملؤامرات سياسية مربجمة
بدقة وعناية مسبقة بصرف النظر عن عمق مادة الصراع التاريخي ذاته تدفع
هبا ضمن معادلة الفوىض اخلالقة  ،لتنتهي يف آخر املطاف بحامية الدولة
اليهودية  ،وتأمني هيمنة القوى الدولية عىل مصادر القرار والطاقة والثروات،
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ولتبقى عامئم العلامء ومجاجم الدمهاء وشارات اجلامعات وشعاراهتا وقود
النارية الطبعية والوضعية ،يف معركة الوالء والرباء وعشوائية االنتامء ،وفي
أفضل معانيها ومشاهدها جمرد غطاء ديني ورشعي مسيس لتنفيذ مصالح
محلة القرار .
أما إذا ارتقينا يف الدراسة الزمنية إىل ما قبل مرحلة الغثائية فإننا سنرى سياسة
املؤامرة املشرتكة عىل ما يسمى (تركة الرجل املريض) ،وأن تقسيم هذه الرتكة
ضمن األنصبة املقاسية والقياسية العاملية كان املرشوع السابق ملا أرشنا إليه
بالغثائية الالحقة .
وهي مرحلة جديرة بالدراسة عىل ضوء فقه التحوالت ،لنرى كيفية املعادلة
السياسية التي تبناها املستعمرون لقلب املوازين ،ورجحان كفة العمالء
عىل كفة العلامء ومتهيد ًا للمرحلة املدونمة ،وتطبيع ًا لقبول الدولة اليهودية
يف فلسطني  ،وإشهار ًا ملدرسة التوحيد السيايس يف جزيرة العرب مدرسة
التحريش واملنافسة  ،وفتح ًا لألفكار اإلحلادية الشيوعية العاملية كي تغزو
األمة اإلسالمية يف قعر دورها وعمق بالدها .
وهبذه القراءة ال بغريها ندرك موقع الرتجيح والدفع املربمج املؤدي بالرضورة
إىل تغليب جمموعة عىل أخرى داخل املجتمعات الغثائية واملجتمعات
املدونمة  ،بدء ًا بالنقض السيايس ثم القبض العلمي واملعريف ،الذي أدى عىل
ِ
مدارس طالب اخلدمات
ممر التاريخ القريب إىل ظهور املدارس احلديثة ..
وموظفي املؤسسات والرشكات .
كام أنه أدى إىل ارتفاع أصوات النشاز احلزيب والفئوي والتياري املدعوم داخل
اخليمة اإلسالمية لرضب نامذج املناهج التقليدية :املذهبية والصوفية وآل
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البيت (النمط األوسط)  ،وإضعاف كافة أجنحة التوسط الرشعي واالعتدال
يف األمة عموم ًا ،ليتحول األمر عىل مدى معني إىل رصاع بني طريف اإلفراط
والتفريط يف قوتني أساسيتني مها (جمموعات العمل السيايس من أهل السنة
املصنعة املدعومة وجمموعات العمل السيايس من الشيعة املقنعة املحمومة)
ذات العالقة باألنظمة الدولية والمشاريع السياسية العالمية ،إضافة إىل ما
تبلور يف هذه املرحلة من دعوات جديدة مرتبطة بالغثائية السياسية كاملدرسة
الشيوعية امللحدة واملدرسة الليربالية العلامنية واملدارس التوليفية السياسية
قومية ومناطقية وإرهابية وصولية أو أصولية .
وأمام هذه الفوىض الفكرية العارمة لن يتأتى للمسلم املخذول معرفة
احلقيقة إال بالنظر الواعي يف النصوص الرشعية  ،وهي النصوص املبثوثة
يف فقه الركن الرابع من أركان الدين (علم آخر الزمان) ،أو ما يعرف
بالعلم بعالمات الساعة  ،فهو العلم الكفيل بإبراز خطورة املرحلة من كافة
احليثيات وإدانة اجلفاء والغلو املرتبص باألمة داخل خيمتها اإلسالمية ،سواء
لدى أهل احلكم أو لدى أهل العلم أو لدى الشعوب املستغفلة املدفوعة إىل
خراب دينها ودنياها ،بشتى الربامج السياسية االهنزامية القائمة عىل ترجيح
اإلفراط ضد التفريط أو العكس منهام  ،مما يضمن للعدو املرتبص إضعاف
الفريقني ،بل إضعاف اإلسالم كله هبذه السياسة ،القائمة عىل علتي (املنافسة
والتحريش) كام أخرب عنها من ال ينطق عن اهلوى يف قوله صىل اهلل عليه وآله
وسلم :
« 1)1لس�ت أخش�ى عليك�م الش�رك  ،وإنما أخش�ى عليك�م الدنيا أن
تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم» .
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« 2)2فوالل�ه ما الفقر أخش�ى عليكم  ،وإنما أخش�ى أن تبس�ط عليكم
الدنيا كما بس�طت على من كان قبلكم  ،فتنافس�وها كما تنافسوها
وتلهيكم كما ألهتهم» .
« 3)3إن الش�يطان ق�د أي�س أن يعب�ده المصل�ون في جزي�رة العرب ،
ولكن في التحريش بينهم» .
« 4)4لتتبعن س�نن من كان قبلكم ش�بر ًا بش�بر  ،وذراع ًا بذراع  ،وباع ًا
بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه  ،قالوا  :يا رسول الله ،
اليهود والنصارى ؟ قال  :فمن » .
إن البديل القرائي للمرحلة وساستها وخمرجاهتا لدى الغالة واجلفاة يف
أهل السنة والشيعة وغريمها من واقع نصوص فقه التحوالت والعلم
بعالمات الساعة  ،خري مفرس للمشكلة اإلسالمية واإلنسانية كلها .
حيث يتضح هبذه القراءة النصية:
 -1رضورة العودة يف االستدالل واالحتكام واجلرح والتعديل إىل
مرحلة الوحي والعصمة .
 -2وجتاوز ما حدث من الرصاع املذهبي والسيايس الالحق ،ليبقى
الرصاع شاهد انحراف ،وليس شاهد استدالل عىل سالمة فرد وال
مجاعة وال دولة وال مذهب .
فالضابط النيص الصحيح مربوط ًا باملرحلة األوىل وهو األصل يف تعديل
أو جتريح ما ييل :
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1-1األفراد من الصحابة أو التابعين .
2-2المراحل من حكم وراثي أو شورى أو خالفة .
3-3المس�تجد من نصـرة للدين أو حصول شرك أو استتباع
أو ظهور مجدد أو مفسد أو اختراع أو اكتشاف أو هيمنة
استعمار أو استهتار أو استثمار .
4-4الموع�ودات كالمه�دي والدج�ال والمس�يح ويأجوج
ومأجوج والكوارث وما قبل ذلك وما بعد ذلك .
إن علم آخر الزمان كفيل باإلجابة عىل كافة األسئلة املحرية ذات العالقة
بمسرية اإلنسان يف املراحل املعارصة .
أما علم الثوابت التي يدرسها املسلمون عىل خمتلف مذاهبهم وأفكارهم
السياسية فال عالقة هلا بآخر الزمان وتقلباته ،وإنام عالقتها بالبناء الرشعي
لإلنسان يف إسالمه وإيامنه وإحسانه فحسب .
وبالقراءة النصية للزمان وظواهره ومظاهره وألسنته الناطقة والصامتة
ومستجداته وموعوداته تنجيل احلقيقة ،وتنكشف األوجه املقنعة ذات
العالقة بالربامج اإلبليسية املتنوعة ،كاالحتناك والرتبص والتزيني والتسويل
ومجلة مفهوم املعاين القرآنية (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ) [اإلرساء. (((]64:
((( جمعنا كافة أنواع البرامج اإلبليس�ية كاالحتناك والتربص ،وكافة وس�ائل الش�يطان
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وال ينجو من هذا املرشوع إال من سماَّ هم القرآن (ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ) [اإلرساء ]65:وهم يف معنى من معاين اآلية الذين مل يندرجوا حتت
سياسة املرحلة باعتبار أن من معاين لفظة السلطان (املرحلة) .
واملرحلة الغثائية باخلصوص وما تالها هي املرحلة التي برز فيها دور العمل
املربمج املشار إليه يف اآلية الكريمة بدور ف ّعال ومتطور .
وما مشكلتنا أمامها إال سوء القراءة للنصوص القرآنية والنبوية  ،أو النظر
إليها من خالل الثوابت ،باعتبارها املادة األصولية املدروسة ،وإمهال
املتغريات بإمهال السابقني هلا .
فجاء مخُْ َر ُج العل ِم املعارص قارص ًا عن معرفة قراءة علم آخر الزمان ،وتقييم
لغة وهوية املتحدثني به واملعربين عنه بحق أو باطل ،لغياب فقهه املرشوع
ولألسف .
إن الرصاع بني مذهب أهل السنة والشيعة ـ منذ سقوط مرحلة اخلالفة عىل
عهد عبد احلميد الثاين وبدء مرحلة االستعامر كمفصل تارخيي حتويل قد
خرج عن ضوابطه الرشعية لدى الفريقني متام ًا ،بفقدان القرار الراعي للهوية
اإلسالمية .
وبدأ عهد اهلوية املدونمة والسياسة االستعامرية املنظمة ،التي أعادت تشكيل
اجلغرافية املناطقية واجلغرافية االنتامئية والوالئية بأكثر من أسلوب ووسيلة،
ليصبح الرصا ع التارخيي أكثر أثر ًا وتأثري ًا عىل الفريقني بعامل الدفع السيايس
الدجايل ،وتوازناته الدولية واإلقليمية واملحلية .
التي ذكرت في الكتاب السنة في فصل خاص ضمن كتابنا التكوين اآلدمي .

207

فال األنظمة املنتمية إىل مذهب أهل السنة قد حكمت بأمر اهلل كام جيب  ،وال
األنظمة املنتمية إىل الشيعة قد حفظت أمر اهلل ورسوله وآل البيت كام جيب،
وإنام اختذ كل فريق سيايس لنفسه وأتباعه منهج ًا توليفي ًا يرتبط باألصلني
من حيثية واحدة ،وخيالف األصلني من حيثيات عديدة  ،والشاهد عىل هذا
األمر فقدان احللول االقتصادية الرشعية لدى الفريقني ،واستتباعهام الفعيل
يف السياسة والسياحة واإلعالم والرتبية والتعليم واملرأة والثقافة وهلم جرا
لربامج األنظمة الغربية والرشقية يف أوسع مفاصل احلركة املعارصة .
حيث ال يوجد برنامج اقتصادي إسالمي لدى أحد من الفريقني عىل مدى
مراحل االستعامر السيايس العاملي ،ومنذ ارتباط هذه األنظمة بمسميات
الرشعية الدولية  ،وقس عىل الربنامج االقتصادي بقية الربامج األخرى .
وأكثر ما بقي هلذه املجموعات املتصارعة مادة االختالفات املذهبية والعقدية
دون حلول وال حجة وال مدلول .
إهنا كارثة وليسمعها كافة املنتمني لطريف الصـراع يف مدارس اإلسالم
املعارصة بكافة نامذجها بدء من الصوفية املذهبية ،وهناية باألحزاب اإلسالمية
الالمذهبية واجلامعات التكفريية واإلرهابية ،ومرور ًا باحلكومات العربية
واإلسالمية املتنوعة  ،ذات اهلويات املتنوعة ملكية وسلطنات وإمارات
وهلم جرا ،فاجلميع ليس هلم هوية سياسية عاملية ،
ومجهوريات ومشيخات
َّ
وإنام هلم رصاع مذهبي وتعصب فئوي وطائفي وقبيل وقومي وساليل وعرقي
ومناطقي  ،وكل هذا احلال يغذيه الشيطان ويدفع به ليقوي لدى اجلميع علة
اإلثارة والتحريش ما بني الذم وإسالة الدم أو هبام مجيع ًا  ،وهذا ما يتشدق به
الكثري ،ويعمل من أجل حتقيقه اجلل الكبري ،من هذه األطراف املخدوعة ،
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وبالتحديد منذ عهد فقد القرار وامتالك العدو الكافر مفاصل التغيري وزعزعة
االستقرار ،وال أزيد عىل ما أرشت إليه ،فالواقع خري شاهد ،وما سيأيت من
املشاهد والوقائع ستثبت للجميع غياب الفقه الرشعي للمراحل لدى محلة
الفقه األصويل املجرد ومحلة الفقه االستشـراقي واالشرتاكي والتوليفي
والعلامين والعلمني والعوملي ،وحتى الفكر اإلرهايب الصيلمي األخري (ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ) [الروم. ]5-4:
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عندما ترى جي ً
ال أو بعض جيل يمأل المرحلة ضجيج ًا عن أمر س�كت عن
اإلفصاح عنه س�لفهم الصالح لس�بب أو آخر ،وتراهم ُيعبرون عن استيائهم
وغضبه�م م�ن وجهة نظ�ر آخرين تهي�أ لهم في ظ�روف المس�يرة التاريخية
كش�ف بعض الحوادث والنيل م�ن عناصر قيامها س�لب ًا وإيجاب ًا ،ويعتقدون
أنه�م قد وقفوا بهذه اإلش�كاالت على أمر خطير في تاري�خ آل البيت يجب
الحدي�ث عنه والتن�اول لتفصيالت�ه اقتدا ًء ببع�ض الم�دارس المتحدثة عن
تاريخه�م وأحواله�م إذ هي – أي :هذه الم�دارس – تمثل الدفاع الصحيح
ع�ن المظلومي�ن ف�ي نش�راتها وكتبه�ا وحديث علمائه�ا ومش�ايخها ،حتى
صارت بذلك هدف ًا وغرض ًا لدى أعداء آل البيت..
إذ ًا والح�ال كذل�ك فالظاه�رة العجيب�ة أن أبن�اء النم�ط األوس�ط
وذراري آل البي�ت م�ن م�دارس اإلسلام المتنوع�ة ف�ي غم�رة األح�داث
والتح�والت ال يج�دون لهم موقع ًا م�ن الحياة يذكرهم بخي�ر ويدافع عنهم
وع�ن مواقف آبائهم ،ما س�وى هذه الم�دارس المعروفة ف�ي المرحلة ..بل
حتى مدرس�ة الس�لف الصالح آلل البيت م�ن ذرية اإلم�ام المهاجر والفقيه
ل�م َت ُع�د ذات ص�دى مفيد وال أثر جديد ف�ي نفوس األبن�اء واألحفاد الذين
أخذه�م صوت كل جديد ..وص�اروا يتنصلون عن تاريخهم ويعملون بعلم
وبغير علم على التخلص من مفهوم الوالء واالرتباط وااللتزام بما كان عليه
آباؤهم وأسلافهم ،واستبدال ذلك بالسؤال الملح عن أسباب جبن السلف
وانسحابهم من معركة المواجهة لقتلة األطهار.
ول�م تأت ه�ذه الظاهر ُة المتناول ُة قضي َة آل البي�ت إال خلف ًا لمرحلة
س�بقتها ،كان فيه�ا العديد من ذات الفصائل قد اش�تغلة بره�ة من الزمن بعد
انتهائه�ا بمدارس القبض والنقض القائمة على التكفير والتش�ريك والتبديع
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آلبائه�م وأسلافهم ،وانط�وى العدي�د من مثل ه�ؤالء في ه�ذه الجماعات
والجمعي�ات والتي�ارات واألح�زاب يحاكم�ون م�ن س�بق ،ويتح�دّ ون من
يتحدث باس�مهم من حملة النهج المذهبي والصوفي المتوارث ..وضاقت
األمر ْي ِن من
األرض بم�ا رحبت على أتباع المدرس�ة التقليدية وه�م يعانون َّ
أبن�اء جلدته�م ،ممن يطالبونهم حين ًا بتجديد اإلسلام وتطهي�ر التوحيد من
ش�بهات الضالالت والتقاليد ،وحين ًا برفض اإلسلام كله من عصر الخالفة
إلى اليوم ،واحتضان ما ُيسمى بمذهب آل البيت ،المذهب القائم على هدم
التاري�خ وتكفير الصحابة ولعن بعضهم والغلو في ذوات العترة بما لم ُين ِْزل
به الله من سلطان..
وال زلنا ننتظر المزيد والمزيد من تسويق هذه المتناقضات ،وترويج
فقه التناقضات ،وانخراط أشباهنا وأمثالنا في أعاصير هذه التحوالت بوعي
وبغير وعي.
وأعتقد َّ
أن الوقت قد حان لكش�ف قناع الزيف المركب ،واإلجابة
العملي�ة لكافة المغرر بهم من أبنائنا في االتجاه�ات واألطراف المتناقضة،
بمن فيهم أتباع المدارس التقليدية ،حيث سيجد هؤالء فيما سنتناوله صدمة
كب�رى لعقوله�م ،وربما لم ُيدرك�وا حجم الخطورة في التعبي�ر عنها إال بعد
س�ماعها أو قراءتها ..ألنها ليس�ت م�ن جنس ما يتص�ورون ،وال من فقه ما
يتعلم�ون ،وال م�ن المواقف المذهبي�ة والطائفية و العرقي�ة والقومية ،وإنما
م�ن مواقف الدين ذاته ..وهو الدين المغ َّيب عن مس�رح الصراع والتناول..
إنه الكشف الذي قال فيه أبو هريرة( :لو بثثتُه لقطع مني هذا الحلقوم) ،وهو
العلم الذي قال فيه اإلمام علي زين العابدين:
ذوجهل َفي ْفتَتنَاِ
كي ال يرى ذاك
إني ألكتم من علمي جواهره
ٍ َ
ِ
إن�ه علم التحوالت المتمثل في العلم بعالمات الس�اعة والفتن المض َّلة..
وسكوتنا عن كثير من األمور فيه رفق باألمة ورفق بالمتصارعين من الفئات
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المس�لمة والمستس�لمة ،وخاصة في تعيين أقماع الفت�ن في ِكال األطراف..
ألن الضابط الشرعي يدفع األقماع في كل طرف سوا ًء كانوا يتكلمون باسم
أهل الس�نة أو باس�م التش� ُّيع والش�يعة أو بأي اس�م من األس�ماء األخرى..
فالتحريش والمنافس�ة لغة هالك ودمار ال حل فيها وال عالج من حيثما كان
الناطق بها والمتبني لها ..بل هي جسر الشيطان والمختلفين..
إن قراءتنا لفقه التحوالت أبرزت لنا موقع التسييس الدجالي تحت
األقبي�ة المدافعة عن الق�رار وامتالكه ..س�واء كان المتحدثون عنه من أهل
تكم�ن في تجنبنا
الح�ق أو م�ن ظالميهم ..حيث إن السلامة ف�ي األطراف ُ
المنافس�ة والتحريش ووسائلهما ..ألن الحق إذا شابه التنافس ثم التحريش
خرج من دائرة الشرعية إلى طرفي اإلفراط والتفريط..
فالح�ق في ذاته ناص�ع بنصاعة مصدره األساس�ي ،ولك�ن ضبابية
�ها وهذه
الناقلي�ن ل�ه والمتحدثين عن�ه قد ُيضعف ه�ذه النصاعة وقد ُي َس ِّي ُس َ
إحدى ظواهر استتباع األمم« ..أصابكم داء األمم » ،والكل يأبى أن يوصف
به�ذا ال�داء – ول�و كان مصاب ًا – وهو ما س�ماه الرس�ول« :بحالق�ة الدين..
البغضاء والحس�د» .والبغضاء والحس�د علة تفسد العالقة بين َح َملة األمانة
أنفسهم فض ً
ال عن غيرهم ،وإذا ما وقع الفرد أو الجماعة في داء األمم ترتب
عل�ى هذا الوقوع جمل ٌة من الممارس�ات والمواقف المعبرة باس�م الطبع ال
بضوابط الش�رع ..وهنا تكمن بصمات المسيخ الدجال وإيحاءات الشيطان
بعلم أو بدونه.
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f
الحم�د لله ومنه يس�تمد العون ويتحقق الحف�ظ والصون والصالة
والسلام على س�يدنا محمد النبي الخاتم الذي أتم الله ب�ه النعمة ووحد به
األمة ـ (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [آل عمران]110:
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من أحيا منهج التفاؤل بين الشعوب
إلى يوم الدين  .وبعد .
تعتبر الحضارات اإلنس�انية م�ن وجهة الدين اإلسلامي الحنيف  ،ركاما
معرفي�ا وتراثي�ا ماديا جام�د ًا  ،ال روح فيه وال حي�اة  ..ألن أصل الحياة كلها
 ..م�ا نصت عليه اآلية الكريمة (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)
[الذاريات. ]57-58:
والمعل�وم أن كاف�ة حض�ارات الش�عوب المش�ار إليها بمفهوم اإلنس�انية
يقص�د بها م�ن وجهة نظر المدرس�ة الحديثة مدرس�ة االستش�راق((( ما بناه
وحققه اإلنس�ان قبل أي تطور معرفي وتفعيل مادي لظواهر الحياة  ..وهذه
الرؤية يفس�رها العلماء الماديون بظاهرة الديانة والتدين ،بينما يفس�ر الدين
اإلسلامي ظاهرة التطور المادي ومنجزات العقل اإلنس�اني على أنها ثمرة
م�ن ثم�رات التفاعل بين مواه�ب المخلوق أمام موجودات الخالق ،س�واء
كان�ت جارية على يد مس�لم مؤمن بالل�ه تعالى  ..أو على ي�د كافر ملحد أو
وثني جاحد .
((( المقص�ود باالستش�راق اهتم�ام العال�م الغرب�ي بالعالم والش�رقي ودراس�ة علمائه
لع�ادات وتقالي�د واعتقادات دول الش�رق ،وتفس�رها تفس�ير ًا يتناس�ب مع سياس�ة
االستعمار والحمالت الصليبية.
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فاإلسلام يفس�ر التاري�خ وحضاراته من حقيق�ة اإليمان بالخال�ق وتنفيذ
أوامره  ..بينما الكافر والملحد يفس�ر التاري�خ وحضاراته بالتطور العقالني
لإلنسان واستخدامه للوسائل وحسن تفاعله مع الظواهر ،وال مكان هنا لما
وراء الطبيعة غير حركة القوانين ونواميس الحركة ذاتها ..
ومس�ميات الحضارات اإلنس�انية كما يقررها علم�اء التاريخ تنحصر في
التالي  :الحضارة الصينية والهندية والسومرية واألشورية والبابلية والفينيقية
والمصرية القديمة والفارسية ،ويليها في الترتيب التاريخي القديم الحضارة
اإلغريقي�ة ،ب�ل تعتبر هي الوارثة للحضارات الس�ابقة ألن اإلغريق فلس�فوا
العلم وصاغوا ل�ه النظريات والفروض وبقي�ت مؤلفاتهم وكتبهم محفوظة
في العصور الالحقة إلى اليوم .
وتترك�ز ه�ذه الحض�ارات بمجموعه�ا عل�ى م�ا تفس�ره العقول البش�رية
وتكتش�فه من أم�ور الحياة وما بعد الحي�اة  ..وال عالقة لها بمس�ألة الوحي
واألنبياء والرس�االت الس�ماوية ،بل يفس�رها البعض منه�م بأنها تصورات
فكرية ،واعتقادات عقالنية ،تطورت بفعل الزمن إلى الخوف من المجهول
ثم تأليهه وعبادته ..
وأكث�ر م�ا يتناوله الباحث�ون حول الحضارات مس�ألة التج�ارة والحروب
واآلث�ار والتفوق العلمي ،من هندس�ة وتخطيط وتعدي�ن وفلك ورياضيات
ومعادالت جبرية وهندس�ية ،ودراس�ة الطبائع واألمزجة والعناصر والطب
البشري بأنواعه ..
وعرف�ت العدي�د م�ن العواص�م التاريخية مقرون�ة بهذا التطور اإلنس�اني
الهائل ..
ولما جاء اإلسلام وامتدت حضارته الفكري�ة والمادية في كثير من البالد
ح�اول البع�ض أن يرضخوا اإلسلام وحضارت�ه إلى ذات النمط اإلنس�اني
المج�رد  ..فيحول�ون التاريخ المادي القديم إلى مادة معرفة وفكر وفلس�فة
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تؤثر على العقل اإلسالمي وتعيد صياغته .
حتى إن حركة التدوين واالقتباس التي ظهرت في العصر العباسي فسرها
الكثير بأنها قائمة على الفلس�فة اإلغريقية والس�ريانية والفارس�ية من خالل
الترجمة الحرة لموروثات الحضارات الس�ابقة ،وأنشئ لمثل هذا االقتباس
العدي�د م�ن دور المعرف�ة كبي�ت الحكم�ة ببغ�داد  ،ودار الحكم�ة بالقاهرة
 ،وجام�ع القي�روان بتونس ،وجام�ع القرويي�ن بالمغرب ،والجام�ع الكبير
بصنعاء  ،وجامع قرطبة باألندلس وغيرها .
والصحيح أن اإلسلام وحضارته لم يتأثر بالحضارات اإلنسانية السابقة،
وإنما ج�اء مصححا ألبعادها المادية المج�ردة ،وموازنا بين الروح والمادة
،ومعيدا ش�رعيا لالعتبارات العقالنية ،مربوط�ة بالتوحيد للخالق ،ومجردة
ع�ن النظ�ر في الم�ادة وظواهره�ا ،إال من حي�ث التفاعل العلم�ي والعقلي
المشروع  ..ولهذا استجابت المادة للعقل اإلسالمي وتطورت بتطوره .
وله�ذا ب�رز في مجال الحضارة اإلسلامية عش�رات المفكري�ن والعلماء
ورواد الفلس�فة والط�ب والرياضي�ات والهندس�ة ،مقرون�ة بإيم�ان ه�ؤالء
المفكرين برسالة اإلسالم الخالدة ،وبهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله
وس�لم  ،م�ن أمثال ابن الهيث�م والبيروني وابن س�ينا والخوارزمي والكندي
والطوس�ي وابن حيان وابن خلدون وعش�رات من حملة الوعي اإلسلامي
المتطور .
ولوال ه�ؤالء العلماء لما كانت الحضارة األروبي�ة المعاصرة موجودة أو
حت�ى معلومة في تاريخ الحضارات ،ولهذا ق�ال بعضهم ( :ال نبالغ إذا قلنا:
َ
العامل
إن أوروبا مدينة للعرب بخدمتهم العلمية  ..تلك الخدمة التي كانت
األكبر في النهضة العلمية األوروبية في القرنين الثالث والرابع عشر) .
َ
والعجيب أن رواد الفكر المادي في العالم ش�هدوا لإلسالم دوره في نقل
الحض�ارة كوس�يط بين اإلغري�ق والحياة الحديث�ة  ،ولكنهم أغلف�وا موقفه
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الروح�ي ودعوت�ه اإليماني�ة ،وتجاوزوا دوره�ا في إعادة االعتبار الش�رعي
للدعوات الش�رعية السابقة ،وأغفلوا الحديث عن ذلك ،ليستثمروا اإلسالم
ماديا ،ويحاربونه روحيا وشرعي ًا ،وهذا ما فعلوه وال يزالوا يفعلونه.
واس�ع م�ن طلاب المعرف�ة ورواد
جمه�ور
وق�د تأث�ر بلغته�م المادي�ة
ٌ
ٌ
الدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية ،ثم ما لبثت أقالمهم كعادتها
أن نس�بت كثيرا من ثمرات العلم التي جاءت على أيدي العلماء المس�لمين
إل�ى الحضارة األوروبية دون إش�ارة إل�ى الرواد العرب والمس�لمين الذين
تكلم�وا عن التط�ور والجاذبية قبل داروين وديكارت وع�ن الدورة الدموية
قبل هارفي .
فاإلغف�ال المتعم�د ش�مل التج�اوز للجانبي�ن الروحي الش�رعي ،وآثاره
والمادي النظري وأس�راره ،ليوصف العرب والمسلمون في الحق العصور
بالش�عوذة والتنجي�م والخراف�ات واألس�اطير  ..ث�م م�ا لبث�وا أن وصفوهم
بالجهلة والبرابرة والقتلة والكهنوت ،ثم جاء العصر األخير ليصفوا اإلسالم
بالتطرف واإلرهاب ودمار الشعوب ..
إن دراس�ة الظواه�ر بكاف�ة أحواله�ا مس�ألة هام�ة لتحديد مس�ار الظاهرة
وحدوثه�ا وآثار مس�يرتها من كل الوج�وه  ..فظاهرة التعدي على اإلسلام
والتحدي له مسألة قائمة منذ عصر البعثة إلى الهجرة إلى وفاة الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم  ..إال أن قوة الدعوة ومشروعية مظهرها اإليجابي أخمد
أصوات الشر وأضعف قدراتها.
وبهذا المظهر اإلسلامي اإليجابي عبرت الحضارة اإلسالمية عن نفسها
ورس�مت خطوط السالم واألمان والرحمة والمحبة واإلخاء بين الشعوب،
وفتح�ت أبواب العلوم ودراس�ة الحضارات وتقييمها ،وإدانة الفاس�د منها،
وإحي�اء م�ا يجب إحياؤه منها  ..وحذرت األتباع من أهل اإلسلام من مغبة
االستتباع األهوج لألمم السالفة  ..حملة الحضارة المادية المجردة.
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وأش�ار معلم األم�ة وداعيها إل�ى تحرر العقل م�ن عبادة الم�ادة والهوى
والنف�س والش�يطان إلى عبادة الل�ه ،وأن هذا المبدأ هو مب�دأ األنبياء عليهم
السلام عب�ر تاريخ األم�م والحض�ارات  ،وأن كل أمة مهم�ا عظمت آثارها
وحضارتها إنما يشهد لها بالسالمة أو العكس من خالل مواقفها من دعوات
األنبي�اء ،واألنبياء عليهم السلام هم َح َم َل ُة األمانة الش�رعية بين الش�عوب،
والدَّ ا ُعون لها.
وح َملة منهجه الظلماني مواقف ،وربما
وما من نبي إال وكانت له مع الكفر َ
طغى الكفر بظلمانيته في بعض المراحل واألزمنة ليجهض الديانة الش�رعية
أو يطمس�ها أو يفرغه�ا من داخلها ،ويس�تثمرها لصالح الدجل والش�يطان،
وهذا كتاب الله العظيم بين أيدينا أعظم ش�اهد على دور الكفر والكفرة من
حماة الحضارات اإلنسانية المجردة ضد الديانات الشرعية في عموم مسيرة
التاريخ اإلنساني .
وألن األم�ر خطي�ر ف�ي تقرير حقائ�ق المصير اإلنس�اني فاإلسلام وأهله
مسؤولون أمام الله أشد المسؤولية مع كل عصر وزمن ومرحلة إلقامة منهج
الع�دل وحمايته ،وإيض�اح العالقة بين مفهوم الحضارة اإلنس�انية المجردة
والحضارة اإلنس�انية المرتبطة بالشرائع الس�ماوية ،ودور اإلسالم في إعادة
الوجه الشرعي للقراءات الحضارية في تاريخ األمم السالفة وما يترتب على
ه�ذا المفهوم من ضوابط حوار الحضارات وتق�ارب األديان التي تلوح بها
قوى التأثير العولمي في المرحلة المعاصرة  ..هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ما يجب ترس�يخه لدى ش�باب المسلمين ودارسيهم من
تصحي�ح مفهوم الق�راءة لمدلول الحضارات وضوابط ه�ذه القراءة ،بحيث
يتفه�م الجيل موقع اإلسلام الحضاري وتفرده اإليجاب�ي في األطروحات
التاريخية ،وعالجه الناجع أمام فش�ل كافة المفاهيم المادية المجزأة ،س�واء
المفاهي�م المعاصرة القائمة على العقل المج�رد ،أو المفاهيم القديمة ذات
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االرتباط بالحضارات اإلغريقية والهندية والسومرية وغيرها.
فلإلسلام قراءتُ�ه الحضاري ُة المتمي�زةُ ،وله موقعه التاريخ�ي الجامع بين
تفعيل العقل اإلنس�اني وثمراته وبين توحيد الخالق وتسخيره لما في العالم
الكوني لبني اإلنسان وفق المنهج السماوي القائم على الرساالت الشرعية.
والله الموفق..
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