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اجلزء األول

عفا هللا عنه

بقمل �ادم السلف



المحتويات

الجزء األول
تعريف الساعة وما يتعلق بها

محور الموضوع حديث جبريل )أم السنة(

أركان الدين الثالثة وعالقتها بالركن الرابع

أركان العلم بعالمات الساعة

الفرق بين الساعة وعالماتها

الفرق بين الساعة والعلم بعالمات الساعة

مفهوم فقه التحوالت

تأصيل فقه التحوالت من الكتاب والسنة 

أقسام فقه التحوالت

عالقة فقه التحوالت بالدعوة إلى الله

سنة المواقف وسنة الداللة وموقعها من فقه التحوالت

غياب العلـم بفقه التحوالت وما ترتب عليه

مفهوم الخلفاء في فقه التحوالت

من هم النمط األوسط ؟

مواقف النمط األوسط من طرفي اإلفراط والتفريط

علماء فقه التحوالت وعالمات الساعة 

لم سكت العلماء عن اإلفصاح الواضح لعالمات الساعة كركٍن من أركان الدين؟

موقع األمثلة والرموز والشعارات والشارات واأللوان في فقه التحوالت

الجزء الثاني
التفصيل الجامع ألركان العلم بعالمات الساعة

الركن األول العلم الالزم بالعالمات الوسطى

أقسام مرحلة الملك العضوض

قراءة مرحلة الغثاء والوهن من واقع فقه التحوالت

التقسيم الشرعي للمرحلة الغثائية



فتنة الدهيماء.. مرحلة االستهتار 

الفتنة الرابعة.. العمياء البكماء الصماء

مرحلة االستثمار.. األلفية الثالثة

مالحظة على هامش المرحلة الغثائية

الركن الثاني العلم المطلق بالعالمات الصغرى

نماذج من العالمات الصغرى في مرحلتي الدهيماء والفتنة الرابعة

قراءة نبوية لألحداث والوقائع ومواقف األمة

عرض عام لبقية العالمات الصغرى

التسلسل الزمني الشرعي الجامع لسير العالمات واألمارات إلى قيام الساعة

ما بعد الفتنة الرابعة.. مرحلة االستنفار 

موقف المسلم المستبصر من الفتن وأئمتها المضلين

الركن الثالث العلم الواجب بالعالمات الكبرى

المرحلة المهدية )المهدي المبشر به(

 المرحلة الدجالية : ظهور المسيخ الدجال  

نهاية الدجال ودولة اليهود 

وسائل الحفظ من الدجال

المرحلة العيسوية / المرحلة اليأجوجية

رحلة عيسى من الشام إلى المناسك

ظواهر ما بين مرحلة اإلمام المنتظر حتى نهاية مرحلة عيسى عليه السالم

مرحلة االنهيار والعود إلى الجاهلية

الدابة / الريح القابضة للمؤمنين

هدم الكعبة / الدخان

الخسوفات الثالثة 

طلوع الشمس من مغربها وانقطاع التوبة 

النار الحاشرة 

اندراس اإلسالم ثم اندراس كلمة التوحيد

العالمة األخيرة.. النفخ في الصور

تنبيه: أثناء القراءة ولالستزادة في فهم مصطلحات الكتاب يمكن الرجوع 
الِت( ص400 ِة في فِقِه التحوُّ إلى )قاموِس األلفاِظ والتعريفاِت الُمستجدَّ



بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة النارش 

توطئٌة مفيدٌة 
اعت�اد المصنف�ون عل�ى ذكر عش�رة مبادئ ف�ي بداي�ة كل فن، ضمنوه�ا تعريف 

العلم وفائدته وموضوعه ، ثم ذكر مصدر اس�تمداده وأس�مائه وحكم الش�ارع فيه 

، ووضعوه�ا في الحواش�ي والش�روحات لتس�هيل تص�ور العلم عل�ى المبتدئين 

وتشجيعهم على خوض غماره ، وهي بحق طريقة مفيدة تسمح للقارئ بأخذ فكرة 

ع�ن العلم ووضع تص�ور إجمالي له في ذهنه قبل البدء فيه، والمرور على خالصة 

سريعة عن أبعاده تشجعه على إكمال المسيرة االطالعية.

وقد اعتادوا على صياغتها وفق األس�س العلمي�ة ، فالتعريف مثال البد أن يكون 

دقيق�ا ضابط�ا لكل تصورات الفن بحيث ال يختلط مع غيره، وبالتعبير المنطقي أن 

يكون جامعا مانعا لكي يكتمل تعريفا نهائيا للفن.

ونظرا ألن هذا الفن مستجد ولم يتبلور بعد وربما يحتاج إلى العديد من الجهود 

في المستقبل والخدمة من األجيال المعاصرة والقادمة فقد آثرنا أن نعرض المبادئ 

ه�ذه بأس�لوب المتقدمين في بدايات عص�ور التدوين أمثال اإلم�ام البخاري، من 

ب�اب التقلي�د والتبرك، حيث نترجم للب�اب بعنوان فيه المعنى المطلوب ثم نس�رد 

النص�وص تحته س�ردًا، تبركًا بالنص وجمعًا وحش�دًا ألكبر ق�در ممكن من مادته 



الحديثية في عرض متسلسل)1). 

وق�د انته�ج بع�ض العلم�اء نهج�ا قريبًا من�ه بع�رض الم�ادة العلمي�ة خالية من 

المصطلحات قدر اإلمكان)2) ، وش�يخنا أبوبكر المشهور مؤلف هذا الكتاب يرى 

�ا كانت مرحلُة الدعوة كانت سابقًة لمرحلة التدوين للعلوم، فإن في إفرادها  أنه َل�مَّ

بالقراءة بعيدا عن التأصيالت التي ظهرت فيما بعد تدوين المذاهب نهٌج محموٌد)3) 

ليس بديال عن المنهج العلمي بل رديف ومكمل ذو فائدة دعوية وفكرية فحسب، 

ونص�وص النبي الكريم صلى الله عليه آله وس�لم هي جوام�ع الكلم ، واالنطالق 

منها في وضع الفكرة لهذا الفن المس�تجد خي�ر بداية، و)لن يصلح آخر هذه األمة 

إال بم�ا صلح به أولها( وينس�حب الحكم حتى على عرض الم�ادة العلمية تصورًا 

وتصديقًا طلبًا لفائدة مخصوصة.

)1)  وم�ن يقرأ أطروحة الدكت�ور الحنيني في مجلدين تدوين علم العقيدة عد أهل الس�نة حتى 
الق�رن الثال�ث الهج�ري ي�رى م�دى تجذر ه�ذا النهج في تل�ك الفت�رة المبكرة عل�ى كافة 

المصنفات.
)2)  س�لك اإلمام الغزالي في كتبه هذا المس�لك ، ومن يقرأ المستصفى في أصول الفقه يعجب 
لقدرت�ه عل�ى عرض الم�ادة العلمية م�ع التقليل م�ن المصطلحات قدر اإلم�كان.. وجمع 
رواي�ات الحديث الواحد من األمهات واألجزاء والنظر في ألفاظها باعتبار األصل اللغوي 
محاول�ة لالقتراب من مش�كاة النب�وة.. وكيف كان النب�ي صلى الله عليه وآله وس�لم ينظر 
لألم�ور ويتناول المس�ائل ويوجه الش�عوب ، مع االس�تنارة بفهم الصحاب�ة وآل البيت من 

السلف الصالح.. هذا كله فائدته في إعطاء الداعية جانبا فكريا مفيدا.
)3)  وبذلك استطاع إضافة سنة المواقف كسنة رابعة للتقسيم األصولي: السنة القولية والفعلية 
والتقريري�ة، وكل م�ا فعل�ه ه�و العودة بالس�نة إلى األصل اللغ�وي واالبتعاد ع�ن التعريف 
االصطالحي الذي ظهر فيما بعد تدوين المذاهب! وساقه لذلك تأمل دقيق وإعادة تأصيل 

للنصوص النبوية ، راجع الفصل المخصص لها في هذا الكتاب.



ووضعنا فوق المبادئ العش�رة سبعة عش�ر أخرى لزيادة الفهم لهذا العلم، وهي 

كالتالي:

• فصل في آيات في الفتن	
• فصل في ذكر بعض رؤوس الحصانة من الفتن	
• فصل في ذكر بعض رؤوس الفتنة	
• فصل في الرجال الذين يضربون خيشوم الفتنة	
• وخبراء عالمات الساعة	
• فصل في أن تنّكر القلوب هو مقياس للوقوع في الفتن	
• فصل في هل كان رواة عالمات الساعة يخشون من التحديث بها؟	
• الق�رون الخي�رة ، وه�ي ثالث�ة أجي�ال: الصحاب�ة والتابع�ون 	 فص�ل ف�ي 

وتابعوالتابعين، وهي التي ظهرت فيها الفتن ثم استفحلت 
• فصل في منبع الفتنة	
• فصل في أن بدء الفتن كان بعد الفتوحات وإقبال الدنيا	
• فصل في أطوار الفتنة: الوقفات والبعثات	
• فصل في ذكر ش�يء من جوامع الكلم في األدعية الخاصة بالفتن وعالمات 	

الساعة
• فصل في ثواب الثابت على دينه في آخر الزمان	
• فصل في أن العلم بعالمات الساعة مرتبط بعلم اإلحسان	
• فصل في بعض أسماء الفتن	
• فصل في أدوات تجنب الفتن	



نظم املبادئ العرشة
عش�رْة  ف�ن  كل  مباِدي  الثم�رْة إن  ث�م  واملوضوع   احَلدُّ 

والواض��ْع    ونسب��ٌة  الش�ارْع وفضله  حكُم  االستمداُد   واالسُم 
اكتفى    بالبعض  والبعض  الرشفا مسائٌل  حاز  اجلميع  درى   ومن 

اسمه: 

• فقه الساعة)1) 	

• فقه أمارات/أعالم/أشراط الساعة)2) 	

حده )ترعيفه(: العلُم بام كاَن وما هو كائٌن إىل أن تقوَم الساعُة))) .

موضوعه:  التحوالت التارخيية يف النصوص الرشعية))).

)1)  م�ن ق�ول ابن مس�عود لم�ا أراد أن يتلقى ه�ذا العلم عن النب�ي صلى الله عليه وآله وس�لم 
، َفُقْل�ُت: َأَبا  فيم�ا رواه الطبران�ي ف�ي  الكبير )10404(، قال ابن مس�عود: َس�ْل َيا َس�ْعِديُّ
�اَعُة َوَكاَن ُمتَِّكًئا َفاْس�َتَوى َجالًِسا، َفَقاَل: َيا  �اَعِة ِمْن ِعْلٍم ُتْعَرُف بِِه السَّ ْحَمِن، َهْل لِلسَّ َعْبَد الرَّ
ِه، َهْل  ُه ذِه َوَس�لََّم، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ ِه َصلَّى اللَّ ا َسَأْلُت َعنُْه َرُسوَل اللَّ ، َس�َأْلَتنِي َعمَّ َس�ْعِديُّ
اَعِة  �اَعِة َأْعالًما، َوإِنَّ لِلسَّ �اَعُة َفَقاَل لِي:َيا اْبَن َمْس�ُعوٍد، إِنَّ لِلسَّ �اَعِة ِمْن ِعْلٍم ُتْعَرُف بِِه السَّ لِلسَّ

اَعِة ... الحديث. َأْشَراًطا، َأال َوإِنَّ ِمْن َأْعالِم السَّ
)2)  م�ن ق�ول جبريل عليه الس�الم: فأخبرني عن أماراتها. ومن قول النب�ي صلى الله عليه وآله 
�اَعِة َأْشَراًطا( الطبراني في   اَعِة َأْعالًما، َوإِنَّ لِلسَّ وس�لم البن مس�عود )َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ لِلسَّ

الكبير )10404).
)3)  م�ن ق�ول عمرو ب�ن أخطب في صحيح مس�لم )5149(: َفَأْخَبَرَنا بَِما َكاَن َوبَِم�ا ُهَو َكاِئٌن ، 
َم بَِما  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ ومن قول حذيفة في صحيح مسلم )5148(: َأْخَبَرنِي َرُسوُل اللَّ

اَعُة. ُهَو َكاِئٌن إَِلى َأْن َتُقوَم السَّ
)4)   وه�و المس�مى في ه�ذا الكت�اب ب�)التاريخ الش�رعي( ، والمعنى مأخوذ من مس�ند البزار 
)2447( عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال : كان فينا رس�ول الله صلى الله عليه 



ثمرته وفائدته:

• امتثال األمر الشرعي)1) ونيل السعادة في الدارين)2)	

• معال�م تنير الطريق عند اش�تداد الفتن)3) وترفع الوعي للمس�لم المس�تبصر 	
حتى ال يقع فيها)4)

• زي�ادة اإليمان في آخ�ر الزمان)5) والحفاظ على نس�بة من الصالح والتقوى 	
في أزمنة الفتن )تسلسل الضنائن()6)

وس�لم ، فكلم�ا حضرت صالة نزل فصلى ، ثم عاد إل�ى مقامه فحدثنا بما هو كائن من لدن 
مقام�ه إل�ى أن تقوم الس�اعة ما من أمير على مائ�ة فأعلى ضل وال اهتدى إال وقد س�ماه لنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم .
)1)  لقوله تعالى: )واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة(

ِه َلَقْد َسِمْعُت َرُسوَل  )2)  من حديث المقداد بن األسود في سنن أبي داود ) 3719( َقاَل: اْيُم اللَّ
ِعيَد َلَمْن ُجنَِّب اْلِفَتِن إِنَّ  �ِعيَد َلَمْن ُجنَِّب اْلِفَتَن إِنَّ السَّ َم َيُقوُل إِنَّ السَّ ُه َعَلْيِه َوَس�لَّ ِه َصلَّى اللَّ اللَّ

ِعيَد َلَمْن ُجنَِّب اْلِفَتُن َوَلَمْن اْبُتِلَي َفَصَبَر َفَواًها السَّ
)3)  من حديث س�مرة بن جندب في مس�ند أحمد)19318( َذَكَر فِي ُخْطَبتِِه َحِديًثا َعْن َرُس�وِل 
َم َفَقاَل: َوَلْن َيُكوَن َذلَِك َكَذلَِك َحتَّى َتَرْوا ُأُموًرا َيَتَفاَقُم َش�ْأُنَها فِي  ُه َعَلْيِه َوَس�لَّ اللَّ�ِه َصلَّى اللَّ

َأْنُفِسُكْم َوَتَساَءُلوَن َبْينَُكْم َهْل َكاَن َنبِيُُّكْم َذَكَر َلُكْم ِمنَْها ِذْكًرا 
)4)  مسند البزار )2447( عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال : فأما أنا فإني قد تعلمت 

الشر فحفظته فعلمت أني إذا حفظت الشر اجتنبته فلم أقع إال في الخير.
ُه َعَلْيِه َوَسلََّم:«َسْوَف َتَرْوَن َقْبَل  ِه َصلَّى اللَّ )5)  المعجم الكبير للطبراني )6939( َقاَل َرُسوُل اللَّ
ْثنَا بَِهَذا، َف�إَِذا َرَأْيُتْم َذلَِك،  �اَعُة َأْش�َياَء َتْس�َتنِْكُروَنَها ِعَظاًما، َتُقوُل�وَن: َهَلْكنَا، ُحدِّ َأْن َتُقوَم السَّ

اَعِة ».  َها َأَواِئُل السَّ َه َتَعاَلى، َواْعَلُموا َأنَّ َفاْذُكُروا اللَّ
ُه َعَلْيِه  )6)  م�ن حدي�ث اْب�ِن ُعَمَر في المعج�م الكبير للطبران�ي )13244(  َعِن النَّبِيَّ َصلَّ�ى اللَّ
ِذيَن  اُه�ْم إَِلى َجنَّتِِه ُأوَلِئَك الَّ َم , َقاَل:إِنَّ لِلَّ�ِه َضنَاِئَن ِمْن َخْلِقِه ُيْحِييِهْم فِي َعافَِيٍة , َوإَِذا َتَوفَّ َوَس�لَّ

ْيِل اْلُمْظِلِم , َوُهْم فِيَها ِمنُْه فِي َعافَِيٍة. َيُمرُّ َعَلْيِهُم اْلِفَتُن َكِقَطِع اللَّ
وحدي�ث أم المؤمني�ن زينب بنت جحش في المعج�م الكبير للطبران�ي )19637( َقاَل 



• معرفة دالئل النبوة فيما أخبر بوقوعه صلى الله عليه وآله وسلم)1)  	

• من أساليب الوعظ والتزهيد في الدنيا والترهيب منها)2).	

ِه َأَواٌن َنَزَلِت اْلِفَتُن اْلِعَظاُم َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه،  صلى الله عليه وآله وس�لم:َهَذا َواللَّ
ِذيَن اتَُّقوا. ى الَّ الُِحوَن َقاَل:َنَعْم، ُثمَّ ُينَجَّ َأَنْهِلُك َوفِينَا الصَّ

)1)  وفي هذا أفرد علماء اإلسالم الكثير من المصنفات التي سردوا فيها عالمات الساعة  تحت 
اعتبار إعجاز السنة النبوية كان من أبرزها دالئل النبوة لإلمام البيهقي.

)2)  وفي هذا أفرد علماء اإلس�الم الكثير من المصنفات التي س�ردوا فيها عالمات الساعة على 
أنه�ا م�ن جزء من اإليمان باليوم اآلخ�ر ، كان من أبرزها التذكرة ف�ي أحوال الموتى وأمور 
اآلخ�رة لإلم�ام القرطبي ولوام�ع األنوار البهية لإلمام الس�فاريني ، وه�ذا المعنى المذكور 
ِه  ِه َقاَل: َكاَن َرُس�وُل اللَّ )الترهي�ب بها( مس�تفاد م�ن أحاديث عدة كحديث َجابِِر ْب�ِن َعْبِد اللَّ
َه َوُيْثنِي َعَلْيِه بَِما ُهَو َأْهُلُه ُثمَّ َيُقوُل َمْن َيْهِدِه  َم َيُقوُل فِي ُخْطَبتِِه َيْحَمُد اللَّ ُه َعَلْيِه َوَس�لَّ َصلَّى اللَّ
ِه َوَأْحَس�َن اْلَهْدِي  �ُه َفاَل ُمِضلَّ َل�ُه َوَمْن ُيْضِلْلُه َفاَل َهاِدَي َل�ُه إِنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اللَّ اللَّ
ٍد َوَش�رُّ اأْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَه�ا َوُكلُّ ُمْحَدَثٍة بِْدَعٌة َوُكلُّ بِْدَع�ٍة َضاَلَلٌة َوُكلُّ َضاَلَلٍة فِي  َه�ْدُي ُمَحمَّ
ْت َوْجنََتاُه َوَعاَل َصْوُتُه  �اَعَة اْحَمرَّ �اَعُة َكَهاَتْيِن َوَكاَن إَِذا َذَكَر السَّ النَّاِر ُثمَّ َيُقوُل ُبِعْثُت َأَنا َوالسَّ
�اُكْم ُثمَّ َقاَل َمْن َتَرَك َمااًل َفأِلَْهِلِه َوَمْن َتَرَك  ُه َنِذيُر َجْيٍش َيُقوُل َصبََّحُكْم َمسَّ َواْش�َتدَّ َغَضُبُه َكَأنَّ

َدْينًا َأْو َضَياًعا َفإَِليَّ َأْو َعَليَّ َوَأَنا َأْوَلى بِاْلُمْؤِمنِيَن. سنن النسائي )1560).
وانظر التزهيد في الدنيا مع قراءة المس�تقبل في قوله رس�ول الله صلى الله عليه وس�لم : 
» يأتي على الناس زمان ال يس�لم لذي دين دينه إال من هرب بدينه من ش�اهق إلى ش�اهق ، 
ومن جحر إلى جحر ، فإذا كان ذلك الزمان لم تنل المعيشة إال بسخط الله ، فإذا كان ذلك 
كذلك كان هالك الرجل على يدي زوجته وولده ، فإن لم يكن له زوجة وال ولد كان هالكه 
على يدي أبويه ، فإن لم يكن له أبوان كان هالكه على يدي قرابته أو الجيران « قالوا : كيف 
ذلك يا رسول الله  قال : » يعيرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي تهلك 

فيها نفسه « من حديث أبي هريرة في الزهد الكبير للبيهقي  )446).
وم�ن الزه�د ألحمد بن حنبل )1760( أثٌر عن أب�ي العالية قال : » يأتي على الناس زمان 
تخ�رب صدورهم من القرآن وال يجدون له ح�الوة وال لذاذة إن قصروا عما أمروا به قالوا 
: إن الل�ه غف�ور رحيم ، وإن عملوا بما نهوا عنه قالوا : س�يغفر لنا إنا لم نش�رك بالله ش�يئا ، 
أمره�م كله طمع ليس معه صدق يلبس�ون جلود الض�أن )1( على قلوب الذئاب ، أفضلهم 



استمداده: من اآليات القرآنية والسنن واآلثار)1).

في دينه المداهن «.
ولو جمع الباحث أطراف حديث )يأتي على الناس زمان( لوقف على عشرات أحاديث 

عالمات الساعة المفيدة في الخطاب الوعظي.
)1)  ه�ذا الركن متغير في معانيه وليس ثابتًا كاإلس�الم واإليم�ان، لذا فال يمكن اعتبار نصوصه 
مصدرا لالحتجاج الشرعي أو التعبد والديانة، إنما هي معالم في الطريق يستنير بها المسلم 
المس�تبصر لدين�ه ويأخذ العب�رة والعظة ، فهي في منزل�ة أحاديث الترغي�ب والترهيب من 
�ْيُء َقْد  �ُه َلَيُكوُن ِمنُْه الشَّ حي�ث الس�عة ف�ي روايتها ، بل وأكث�ر من ذلك، يقول حذيف�ة : َوإِنَّ
ُجِل إَِذا َغ�اَب َعنُْه ُث�مَّ إَِذا َرآُه َعَرَفُه. صحيح  ُج�ُل َوْجَه الرَّ َنِس�يُتُه َف�َأَراُه َفَأْذُك�ُرُه َكَما َيْذُكُر الرَّ
مس�لم )5147(، وف�ي حديث آخر عن حديث س�مرة بن جندب: َوَلْن َيُك�وَن َذلَِك َكَذلَِك 
َحتَّ�ى َتَرْوا ُأُموًرا َيَتَفاَقُم َش�ْأُنَها فِي َأْنُفِس�ُكْم َوَتَس�اَءُلوَن َبْينَُكْم َهْل َكاَن َنبِيُُّك�ْم َذَكَر َلُكْم ِمنَْها 
ِذْكًرا  مسند أحمد)19318(. فنصوص الركن الرابع قد تم الحكم عليها من البداية )ذاكرة 
الصحاب�ي والراوي( باختالط الرواية وضعف الس�ند وعدم الضبط، إذ إن ذلك من ش�أنها 
وم�ن طبيعتها الذاتية، وهي بذلك تمتاز عن أحاديث األحكام المحتج بصحيحها في ركني 

اإلسالم واإليمان والمتعبد بها ديانة.
وإنم�ا قلنا: متغير المعاني ألن بعضهم فهم خط�أ أو تعمدا أن كونه ركنا ومتغيرا تناقض! 
والحقيقة أنه ركن في ذاته متغير في معطياته، ولو افترضنا الخطأ في التسمية فال مشاحة في 

االصطالح ولكن على المعترض نقد الفكرة ال البحث عن عيوب األسماء.
لذا فإن المهم في هذا العلم هو ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء 
كان ضعيف الس�ند أو حس�نه ، فربما يأتي من الواقع ما يجبر ضعف الس�ند بالحكم بصحة 
المعن�ى ف�ي المت�ن، وعدم الثب�وت هو ك�ون الحديث موضوع�ًا أو من كالم أه�ل الكتاب 
واإلس�رائيليات كرواي�ات كع�ب ووهب ونح�و ذلك ، ثم ينبغ�ي تمييز اآلثار عن الس�نن ، 
واآلث�ار ما ورد عن الس�لف من الصحاب�ة وآل البيت رضي الله عنه�م )النصوص األبوية(  
والس�نن هي األحاديث الش�ريفة )النصوص النبوية(، وتعامل آثار الس�لف معاملة الشروح 

المساعدة لفهم النص النبوي وسائر المعاني الشرعية. 
وم�ن المتأخري�ن الذين ي�رون هذا الرأي ويتس�عون ف�ي االستش�هاد بأحاديث عالمات 



نسبته )مرتبته من العلوم األخرى(: الركن الرابع من أركان الدين المذكورة في 

حديث جبريل )أم السنة(.

واضعه )أي: أول من فصل مسائله( : الشيخ أبوبكر املشهور))).

فضهل: به يعرف النقض الذي حيصل لعرى اإلسالم واإليامن واإلحسان))).

حكم الشارع فيه : فرض كفاية يف آخر الزمان))).

مس��ائهل: كثيرة ، مثل تش�خيص الوقائع واألحداث ووضع المخارج المناسبة 

لها بهدف إيقاف التحريش بين المصلين وسنتا المواقف والداللة وغيرها.

الس�اعة ودالئ�ل النبوة الش�يخ التويجري ف�ي كتابه )إتح�اف الجماعة في صحيح أش�راط 
الس�اعة( حيث ذكر في مقدمته إيراده للكثير من األحاديث ضعيفة الس�ند إذا أتى من الواقع 
ما يصحح معناها، ومثله الش�يخ مقبل الوادعي في الصحيح المس�ند لدالئل النبوة للبيهقي 
حيث بين في المقدمة أنه ترك فصل الدالئل النبوية فيما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
مما سيقع دون تخريج ولم يحمله رواياته على فالن أو فالن من الضعفاء ألنه قد يتحقق في 

الواقع ويبين صحة متن الحديث ومعناه.
)1)  وذل�ك ف�ي كتبه )الركن الرابع من أركان الدين: الثوابت والمتغير( وبعده )التليد والطارف 
شرح منظومة فقه التحوالت وسنة المواقف( وبعده هذا الكتاب )األسس والمنطلقات في 

شرح فقه التحوالت( واآلن )دوائر اإلعادة( تحت الطبع.
)2)  جاء بفضله جبريل بنفس�ه، وأخذ يس�أل النبي عليه الصالة والس�الم ثم يصدقه ، وخصص 
لهذا الركن س�ؤالين اثنين وضرب له مثلين اثنين، بينما اكتفى بس�ؤال واحد وجملة واحدة 

لألركان التي قبله دون ضرب أمثلة.
)3)  ع�ن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وس�لم ق�ال : » إذا لعن آخر هذه األمة أولها ، فمن كان 
عن�ده عل�م ، فليظهره ، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى 

الله عليه وسلم « اإلبانة الكبرى البن بطة  )47).
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ٱلْمَْطلَُع الُقرْآن

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  پپڀڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ 

ڃژ     ]األنعام: 158[
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َّبَِويُّ  ٱلْمَْطلَُع ٱلن
ع�ن عبِد اللِه بِن عمِرو بِن الع�اِص ء قال: نادى 
ُمنادي رس�وِل اللِه ى »الّص�الَة جاِمع�ًة«؛ فاجتمعنا إلى 

رسوِل اللِه ى فقال : 

ته على  » إّن�ه لم يُك�ن نبيٌّ قبلي إال حّق�ًا عليه أن ي�ُدلَّ ُأمَّ
َتكم  خيِر ما يعلُمه لهم وُينِذَرهم َشرَّ ما يعلُمه لهم .. وإّن ُأمَّ
لِها وس�ُيِصيُب آخَرها بالٌء وُأموٌر  هذه ُجِعَل عافِيُتها في أوَّ
�ُق بعُضها بعض�ًا ، وتجيُء  ُتنِكرونه�ا وتج�يُء الِفتن�ُة فُيَرقِّ
الِفتن�ُة فيقوُل المؤم�ُن: هذه هذه ، فَمن أح�بَّ أن ُيَزحَزح 
عن النّاِر ويدُخَل الجنََّة فلتأتِِه َمنِيَُّته وهو يؤِمُن باللِه واليوِم 

اآلِخِر «.

رواه مسلم )4882)
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ٱلْمَْطلَُع ٱلأَبَِويُّ

ٍة إما ظاهٍر مش�هوٍر  »ال تخل�و األرُض ِم�ن قاِئٍم لّلِه بُِحجَّ
أو خاِئ�ٍف مغموٍر لِئاّل تبُطَل ُحَجُج اللِه وبيِّناُته، وكم وأين 
أولئك؟ أولئ�ك األقلُّوَن عددًا األعَظمون عن�د اللِه َقدرًا، 
وَها إل�ى ُنَظراِئِهْم  بِِه�ْم َيْدَف�ُع الّلُه ع�ن ُحَجِج�ِه َحتَّ�ى ُيَؤدُّ

وَيْزَرُعوَها في ُقُلوِب َأْشَباِهِهْم«

اإلماُم عليُّ بُن أبي طالٍب ؤ 
أخرجه أبونعيم في الحلية )1:75-76( في وصيته ؤ للكميل بن زياد 
)243( وأخرجه الحافظ المزي في تهذيب الكمال )15: 417( في ترجمة 

الكميل ، وللحافظ ابن القيم رحمه الله شرح مفيد على هذه الوصية في كتابه 
مفتاح دار السعادة )1: 163-123)
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َشاِهُد ٱلحال
عن ُحذيَفَة بِن اليماِن ؤ قال: »واللِه ما أدري َأَنِسَي 
أصحابي أم تناَس�وا، واللِه ما ترَك رسوُل اللِه m من قاِئِد 
ني�ا يبُلُغ َمن معه ثالَث ِمَئٍة فصاِعدًا  فِتن�ٍة إلى أن تنقِضَي الدُّ

اُه باسِمِه واسِم أبيِه واسِم قبيَلتِِه...«  إال قد سمَّ

رواه أبو داود )4245( بإسناد حسن، د. همام العمري 
موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة ص343
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مُلَاَحَظةٌ 
ِّهٍ، أان طالبُـ ِعلٍم ،  لا أدَّعي الِعلـمَ والاجتِهَـاَد ، ولا حتّى أْن أوَصَف بِفَقيهٍ أو مُتَفَق

 يـل صوابُهُ مُستَِدلّاً حَسَب فَهمي 
َ
وخلالَ َطلَبي وِدرَاستي المتواِصلةِ جمعُت ما تهيّأ

بما هو مُثبٌَت في بحثي هذا.

ُّفوِس ـ أو بعِضهـــا ـ ولكنّها في   ولـــا شـــكَّ أّن كثيرًا ِمن مواضيـــِع البحِث مُثيـــٌر للن

نفـــِس الوقتِ عاملٌ مســـاِعٌد لآخريَن كيـ يخرُجوا مـــن الَحيرَةِ الّضاربـــةِ على الُعقوِل 

والأذهاِن.

 َ َّقًا فيما أشـــرُت إليهِ وبحثُت شأنَهُ، وأستغفُر ٱللهّٰ ـ  مَُوف ِ فعســـى أن أكـوَنـ  بِإذِن ٱللهّٰ

من َســـورَةِ نَفِســـي أو أن أخالَِف منهََج الُعلَماِء الأثباِت الذين خدموا الشريعةَ ونشروها 

بين الشُّعوِب .

ُ ِمن وراِء القصِد.. وٱللهّٰ
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هَْداُء  ٱلْإِ
المرحوم�ْة  تِن�ا  ُأمَّ إل�ى  مزموم�ْة ُأه�دي  بالُه�دى  ُمنَطلق�اٍت 

�ا أت�ى ف�ي ق�وِل ربِّ�ي وك�ذا  مفهوم�ْة ِممَّ واضح�ٍة  ُس�نٍَّة  ِم�ن 

َأَم�اًل والُعق�وَل  ب�وَع  الرُّ مظلوم�ْة ُتحيِ�ي  �ٍة  ُأمَّ ف�ي  ج�رى  بِم�ا 

في البحِث تلقى الَوصفَة المعدومْةُخذها وَحقِّ�ق ما ت��راُه وٱصَطبِر 

مكتوم�ْة ُرك�ٌن جدي�ٌر درُس�ُه كرابِ�ِع ال�� ش�امًة  ُيب�دي  أركاِن 

مش�ؤومْة ُكبَرى وُوسَطى ُثمَّ ُصغَرى شأُنها  س�لبيٍَّة  ع�ن  ُتنبي�َك 

لل�َورى  ُتعي�ُد  بِش�اراٍت  المنظوم�ْة وع�ن  ُيصلِ�ُح  تلي�دًا  خي�رًا 

�ِه  ُكلِّ م�اِن  الزَّ إش�كاَل  ؤى المس�مومْة ُيزي�ُل  فينا وفي أهل الرُّ

ُمجاِه�ٌد  أنَّ�ه  َيُظ�نُّ  �ن  �نََّة المرقوم�ْة ِممَّ ف�ي اهللِ ُيحي�ي السُّ

بِِعلِم�ِه  ُمس�تغَفٌل  تلوم�ْه لكِنَّ�ُه  أن  َيصُع�ُب  ُمَس�يٌَّس 

جاِم�ٌد  َعَصبِ�يٌّ  مذهب�يٌّ  محموم�ْة أو  بُفرق�ٍة  ُمش�تِغٌل 

َق�ت  تفرَّ �ٍة  ُأمَّ م�ن  غي�ُرُه  مهزوم�ْة أو  كأنَّه�ا  ش�أنِها  ف�ي 

مدعوم�ْة تاهت وضاعت في اختالٍف هاتٍِك  فِرق�ٌة  َجت�ُه  أجَّ ق�د 

�ِة الحض�اَرِة المزعوم�ْة ي�ا قارئ�ي مهم�ا تُك�ن ُمس�تغِرقًا  ُلجَّ ف�ي 

َخَب�ٌر  فه�ذا  وانُظ�ر  معصوم�ْة َفلتس�َتِفق  �ٍة  ُحجَّ ع�ن  نقلُت�ه 

ف�ي راب�ِع األركاِن ِم�ن معلوم�ْة تدع�و الجمي�َع ع�ودًة لم�ا أت�ى 
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َنَتاُجه�ا  تفصيُله�ا  �عوِب أو ُذَرى الحكومْة أصوُله�ا  بين الشُّ

ق�ًا  ُمحقَّ َمدَخ�اًل  فيه�ا  رام  بالّديموم�ْة َم�ن  األس�اَس  فليق�رأ 

حاك�ٍم  لِ�ُكلِّ  ِمنّ�ي  �ٌة  علوَم�ْه هديَّ �ٍق  ُمحقِّ وعال�ٍم 

ودارٍس  وباح�ٍث  أو حائ�ٍر ف�ي الحال�ِة المأزوم�ْة وطال�ٍب 

مثَلم�ا اجتِه�ادًا  فيه�ا  أدَّع�ي  موس�ومْة ال  نزع�ٍة  ذو  ِع�ي  يدَّ ق�د 

محس�ومْةوإنَّم�ا ِم�ن َن�صِّ ٰط�َه الُمصطَفى َبيِّن�ٍة  �ٍة  بُحجَّ

�اًل ُمؤصَّ تكاُم�اًل  به�ا  األَُروم�ْةأرج�و  َطيِّ�ِب  أت�ى ع�ن  كم�ا 

�ًة  ُحجَّ تك�وَن  أن  ربِّ�ي  المضروم�ْة س�ألُت  الِفتنَ�ِة  ف�ي  تنَفُعن�ا 

ن�ا  ربَّ نلق�ٰى  ي�وم  مكتوم�ْة وُحس�َن ع�وٍن  أخب�اُرُه  عال�ٍم  ف�ي 

ُمفِس�ٍد  جه�ٍل  ُكلَّ  ُيزي�َل  مذموم�ْة وأن  لحال�ٍة  بن�ا  أودى 

أتباع�ِه  ف�ي  اإلس�الَم  �ِة المزموم�ْة ويجم�َع  عل�ى اله�دى والملَّ

مخدوم�ْة والخت�ُم بالمختاِر ٰطه الُمصطفٰى  بِش�رعٍة  جاَءن�ا  َم�ن 

تاب�ٍع  ُث�ّم  واألصح�اِب  عل�ى الّطري�ِق واِضح�ًا مفهوَم�ْه واآلِل 

الُمؤلِّف  
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ٱلُْمقَدِِّمةُ

ساالِت  �عوِب ش�أُنُه ش�أُن الرِّ اعتنى اإلس�الُم بِِفقِه المراِحِل وبِتاريِخ األَُمِم والشُّ

ِة الّسابقِة .. بل صار الُقرآُن العظيُم الذي ژ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  �ماِويَّ السَّ

ِة وثيقًة شرعّيًة لَِعرِض  �رِعيَِّة والتَّكليفاِت التَّعبُِّديَّ ڱڱ ژ مَع ما َلُه ِمن الوظاِئِف الشَّ
�رِّ ، وهذا ما نحن بَِصَدِد  �عوُب من الَخيِر أو الشَّ وِحفِظ ما س�ارت عليه األَُمُم والشُّ

رِعيِّ الُمثَبِت في  االهتِماِم به وإعاَدِة ِدراس�تِه والنََّظِر الواعي في مكنوناِت ِعلِمِه الشَّ

يانِة والّتاريِخ(  ب�ِط الِعلِميِّ بين )الدِّ كت�اِب اللِه وُس�نَِّة نبيِِّه m . وذلك ِمن ِخالِل الرَّ

س�واًء فيما يتعلَُّق بالتاريِخ  اإلنس�انيِّ الس�ابِق أو التاريِخ اإلسالميِّ الالِحِق وهو ما 

الِت( والِعلِم )بعالماِت الّساعِة(.. وألنَّ هذا  راس�ِة )بِفقِه التَّحوُّ َي في هذِه الدِّ ُس�مِّ

ى جديٌد في تناُولِ�ِه بهذه القاِعدِة فإننَّ�ا نرجو من الُمطَِّلعي�ن على مواضيِعِه  الُمس�مَّ

وأقساِمِه ُحسَن النََّظِر وكماَل التَّأنِّي وُعمَق الِقراَءِة الواِعَيِة . عسى أن نخُرَج معًا بما 

ُد لنا المعاني وُيعيُد ترتِيَب المفاِهيِم بما يخِدُم اإلس�الَم والمسِلِمين ِمن داِخِل  يجدِّ

رعيَِّة الُمباَرَكِة.  ِدياَنتِهم الشَّ

إّن دراس�َتنا للحياِة اإلس�الميَِّة بالُخص�وِص َبَداَءًة من عهِد الَبعَث�ِة إلى عهِد الَفناِء 

لت مس�ؤولِيََّة رس�الٍة  ٍة َخاتَِمٍة تحمَّ الموع�وِد بالّس�اَعِة أم�ٌر ُمِهمٌّ وضروِريٌّ لن�ا كُأمَّ

�هاَدِة الُعظَمى ژ ٻ  خاتَِمٍة ُعِهَد إليها َحمُل األماَنِة والُمحاَفَظُة عليها حتى يوِم الشَّ

ٻ ٻ ٻ پ پ پژ  ]المائدة: 109[.

�ِة ، وهي إع�اَدُة الُعلوِم  راَس�ِة الجذِريَّ يَّ�ِة الدِّ وال ب�أَس هن�ا م�ن اإلش�اَرِة إلى أهمِّ

راِت النّاتَِجِة عنها إلى ُأُصولِها األساس�يَِّة س�اَعَة ُوُقوعها  وَثَم�راِت الِق�راَءِة والتَّصوُّ

، والنَّظِر إلى هذه الثَّم�راِت ِمن خالِل )النَّصِّ  ، أو س�اَعَة تدوينِها المرحِل�يِّ َمنِ�يِّ الزَّ

اعتناء اإلسالم 
بفقه المراحل

أهمية الدراسة 
الجذرية
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ع�اِت والُجزِئّياِت التي  )1) الُمعَتَمِد( حيُث إنَّ التَّفرُّ النََّب�ويِّ ذاتِِه( أو )النَّ�صِّ األََبِويِّ

انحدرت إليها األقالُم وغراَبُة التَّحليِل وكثَرُة التَّعليِل قد خلَط األُموَر َخلطًا يصُعُب 

َمِن من ضبابّياِت الباطِِل  مع�ه التَّمييُز الواعي، وضاَع الَحقُّ الَبَلُج بم�ا اكتنََفُه عبَر الزَّ

ِة. هاتِهم الِفكريَّ وأهِلِه، وَحذِف وإضافاِت َحَمَلِة األقالِم َوفَق انتِماءاتِهم وتوجُّ

ويب�دو ل�ي � والله أعل�م � أنَّ هناك عوامَل معيَّنَ�ًة ُتَؤدِّي إلى هذا التَّجنِّي المش�اِر 

إلي�ه ، ويج�ُب أن ُيفَت�َح الحواُر بش�أنِِه ليتَِّض�َح األمُر َجِلّي�ًا، وِمن ذلك ع�دُم النََّظِر 

ف�ي ُجزِئّي�اِت المرحَل�ِة المعنِيَّ�ِة ونق�اِط النُّ�وِر فيها ، كإص�داِر األح�كاِم الُعموميَِّة 

ِد في إضفاِء  عل�ى المرحَل�ِة أو المجموَعِة أو الِفَئ�ِة ، ِمّما ُيؤدِّي إلى الَخل�ِط الُمَتَعمَّ

الُجنوِح على الُكلِّ ويصُعُب التَّمييُز بين َطَرَفِي اإلفراِط والتَّفريِط وَطَرِف االعتداِل 

َدِة ، فهناك َم�ن ُيطِلُق تعريَف  �الَمِة ف�ي المجموَعِة الواِح�َدِة والمرَحَلِة الُمَحدَّ والسَّ

ِة ُمخرجاِت المرحلِة وما فيها وَمن فيها، فيعَتبُِر أنَّ ُكلَّ  مرحلِة بني ُأَميََّة مثاًل على كافَّ

َنت�اٍج ِعلِم�يٍّ واجتِهاٍد مذهبيٍّ ب�رَز في هذه الفتَرِة إنَّما هو ِخدَمٌة لسياَس�ِة بني ُأَميََّة.. 

مع العلِم أنَّ هذِه المرحَلَة على س�بيِل المثاِل َش�ِمَلت إفراطًا وتفريطًا ومجموعاِت 

لف�ظ )األبوة في الدين( واضح ومعلوم ، وهو من ممزيات هذه األمة ، فليس�ت كالنصارى   (1(
جعلوا أبوتهم في الكنيسة وأعطوا البابا من الصالحيات األلوهية الوضعية الكثير، بل تظهر 
األبوة بمعناها الشرعي في تسلسل العلم باألسانيد »يحِمُل هذا الِعلَم من ُكلِّ َخَلٍف ُعدوُلُه« 
حتى تتجنب )الخطر الداهم( ممن س�ماهم النب�ي m: )األئمة المضلين( وهم أهل الفتن 

المعروفون بعلماء الفتنة في كل عصر وزمان. 
ويؤكد هذه األبوة وكونها مرتبطة بالتسلس�ل الش�رعي لإلس�ناد في مقابل�ة أئمة الضالل 
الحدي�ث الس�ابع ف�ي مقدم�ة صحيح مس�لم: »يك�ون في آخ�ر الزم�ان دجال�ون كذابون، 
يأتونك�م م�ن األحاديث بما لم تس�معوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم وإياه�م، ال يضلونكم وال 

يفتنونكم«.

ضياع الحق بين 
ركام األقالم

عوامل التجني 
على التاريخ: 

الخلط المتعمد 
واألحكام العمومية
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اعت�داٍل داخ�َل داِئَرِة الُملِك الَعض�وِض، فالُملُك الَعضوُض خاصٌّ باعتباِر ُس�لطِة  

ٌة َوَرْحَمٌة ، ُثمَّ ُمْلٌك َوَرْحَمٌة ، ُثمَّ ُمْلٌك َأْعَفُر ، ُثمَّ  ُل ِدينُِكْم ُنُبوَّ الق�راِر كقولِ�ه m: »َأوَّ

عايا فغيُر ذلك، وفيهم َحَمَلُة األماَنِة وِرجاُل النََّمِط  ُمْلٌك َوَجَبُروٌت«)1)، أّما حاُل الرَّ

األوَسِط.

َعُة المس�ؤوليَّاِت والتَّكليف�اِت . ولكنَّها مجَتِمعٌة  وهذه األمانُة الُمش�اُر إليها متنوِّ

ياَنِة والتَّاري�ِخ ()2) ، حيُث نج�ُد أنَّ في العاَلِم  �رِعيِّ بي�َن ) الدِّ بِط الشَّ ف�ي قاِع�َدِة الرَّ

قراَءَتيِن: 

الت  يها في فِقه التَّحوُّ َدٌة .. وهي ما ُنَسمِّ ٌة َعقالنِيٌَّة ُمجرَّ يَّ األولى : ِقراَءٌة تاريخيٌَّة مادِّ

َع عنها ِمن المفاهيِم النِّفاِقيَِّة واالنتِقاِئيَِّة  ِة اإلبليِسيَِّة الوضِعيَِّة« ، وما تفرَّ »بالِقراَءِة األََنِويَّ

َدِة ، الَمعنِيَِّة بحديِث »إذا  الُمَسيََّس�ِة لمصَلَحِة االنِحرافاِت الكافَِرِة والُملِحَدِة الموسَّ

د  اعَة« قال : وكيَف إضاعُتها يا رسوَل اللِه  قال: »إذا ُوسِّ ُأِضيَعت األماَنُة فانتظِر السَّ

األمُر إلى غيِر أهِلِه«)3).   

الت »بالقراَءِة  يها في فِقه التَّحوُّ هٌة . وهي ما ُنَسمِّ الثَّانيُة : قراَءٌة ش�رعيٌَّة غيبيٌَّة ُموجَّ

ِل آي�ٍة ُأنِزلت على  �رِعيَِّة الُمس�نََدِة« ومفتاُحه�ا قوُلُه تعالى في أوَّ ِة الشَّ �ِة النَّبِويَّ األََبِويَّ

َع عنه�ا من تأصيٍل  رس�وِل الل�ِه m: )چ چ چ ڇ ڇ ( ]العل�ق:1[ وم�ا تفرَّ

ا يدُخُل تحت معنى قولِِه m: »يحِمُل  تِِه ودالالتِِه ممَّ وتفصيٍل ش�رعيٍّ مدعوٍم بأدلَّ

)1) وتمامه : »يستحل فيها الخمر والحرير«، إسناده جيد، »تخريج أحاديث المصابيح« للمناوي 
)4: 443( ، وانظر إتحاف التويجري )1: 210).

)2) وهذا ما نحن بصدد إظهاره وإبرازه في كافة المراحل.
)3) صحيح البخاري )59) .

القراءة المادية 
العقالنية

القراءة الشرعية 
الموجهة
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هذا الِعلَم من ُكلِّ َخَلٍف ُعدوُلُه«)1).

بِّ ، وهي م�ا ُأطِلَق عليه  فالق�راَءُة ف�ي تاريِخن�ا اإلس�الميِّ ال تكوُن إال باس�ِم الرَّ

ُة ُش�ؤوِن الحياَتيِن وال فصَل  �ُر كافَّ ياَنِة والتَّاريِخ( وبها ُتَفسَّ بِط بي�ن الدِّ مفه�وُم ) الرَّ

يًَّة .. ومعنى  بينَُهما . ومن ش�روطِها ِدراَسُة الحياِة اإلنسانِيَِّة واإلس�الميَِّة ِدراسًة َنصِّ

ِة  يَّ�ِة ( اعتِناُؤها بالنُّص�وِص الُمثَبتِة كأصٍل في ق�راَءِة الحياِة من كافَّ راَس�ِة النَّصِّ ) الدِّ

الِت عليه�ا . وتصنيُفها من حيُث عالَقُتها  أوُجِهه�ا .. ُثمَّ ع�رُض األحداِث والتََّحوُّ

بالنُّص�وِص وليس العكَس كما هو اآلَن قاِئٌم في تفس�يِر الحي�اِة والتَّاريِخ لدى كثيٍر 

ُم الحياة  راسِة والقراَءِة الشرعيَِّة ُتقسَّ من المس�لمين وغيرِ المس�لمين )2) ، وبهذه الدِّ

بُِعموِمها إلى مراِحَل: 

)1) إسناده صحيح ، »شرف أصحاب الحديث« ص51 لإلمام أحمد.
)2) المقصود بهذا أن كثير من المس�لمين يصفون اإلس�الم والعالقات والمحبة والبغض على 

سير األحداث وما جرى في المراحل من التحوالت .
واألص�ل أن ما جرى من االختالف في المراحل واألحداث المترتبة على ذلك ال يكون 
أس�اس الوالء والبراء وإنما يكون الوالء والبراء بالنص�وص القرآنية والنبوية ويضاف إليها 
بع�د ذلك مجري�ات األحداث بش�روط. وأن المختصي�ن بالنص وإن ج�رت عليهم الفتنة 
كأصحاب الجمل من كبار الصحابة ئ فإن حصانتهم تلزم المسلم عدم القدح فيهم 
 m وأم�ا غيره�م فالقدح أيضا يكون بالنص فيهم كما هو في قتلة عمار بن ياس�ر في قوله .
: )عم�ار تقتل�ه الفئ�ة الباغية(، وقول النبي m : )بش�ر قاتل ابن صفية بالن�ار( وابن صفية 
ه�و الزبي�ر بن العوام وقد قتله أحد تابعي اإلمام علي ؤ وجاء يخبر اإلمام بقتله، فقال 
ل�ه اإلمام عل�ي بقول النبي m فغضب وق�ال: إن قاتلناكم في الن�ار وإن قاتلنا من يقاتلكم 
فف�ي النار ، فأمر اإلمام علي بقتله قصاصا ب�دم الزبير بن العوام ألن اإلمام أخذ بالنص وإن 
كان الرجل من أتباعه، ونقل البرزنجي في اإلش�اعة ص54 عن علي ؤ قوله عن قتلى 
صفي�ن: ) قتالن�ا وقتالهم في الجنة(، وقال: ) م�ن كان يريد وجه الله منا ومنهم نجا( .اه�. 

وهذا يحفظ شرف كثير من القتلى فيمن سماهم في النص اآلخر )الفئة الباغية(.

القراءة ال تكون 
إال باسم الرب

أهمية القراءة 
النصية
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ِة المباَرَكِة خ�الَل حياتِِه m ما  ِديَّ س�الِة الُمَحمَّ المرحَل�ُة األُول�ى : هي مرَحَلُة الرِّ

�رِعيِّ ) الَوحُي و الِعصَمُة(،  َة والمدينَِة ، وقواُم هذه المرحلِة في الَهدِي الشَّ بين َمكَّ

ُة ، أي: األخالُق والمعِجزاُت، وكان الَبدُء بها باعتباِرها  وهو األساُس ، ويليها النُُّبوَّ

يانة والتاريِخ ( عبَر األزِمنِة  بِط بين ) الدِّ �رعيَِّة للرَّ راسِة الشَّ القاِس�َم الُمشَترَك في الدِّ

ابقِة واألزمنِة الالِحَقِة .  السَّ

�اعِة، وُتعدُّ هذه  المرحل�ُة الّثاني�ُة: ِم�ن عهِد الوفاِة لِرس�وِل اللِه m إل�ى ِقياِم السَّ

. وُكلُّها مجموعٌة في أركاِن  لبيِّ ِل اإليجابيِّ والسَّ المرحلُة ِمن أصَعِب مراِحِل التَّحوُّ

غَرى . اعِة الُكبَرى والُوسَطى والصُّ الِعلِم بِعالماِت السَّ

يَُّة ِمن َبعَثِة النَّبِيِّ m َنّصًا إلى عهِد آدَم ش  راَسُة النَّصِّ المرحلُة الثَّالَِثُة : وهي الدِّ

اَء  وابنِِه قابيَل وهابيَل وما ترتََّب على تعليِم آَدَم األس�ماَء وُس�كناُه الَجنََّة وخلِق َحوَّ

الِت في الُعصوِر الُمَتالِحَقِة . يطاِن للِغواَيِة ، وما تالُه من التََّحوُّ وتسليِط الشَّ

الِت أنَّ حصاَنَة الَمَراحِل تأتي على الكيِفيَِّة  وُيستفاُد من ِدراَسِة أحاِديِث فِقِه التَّحوُّ

التَّاليِة:

ساَلِة.. الوحُي ، الِعصَمُة ، الُمعِجزاُت، األخالُق 1- مرحلُة الرِّ

ِة ، مواِقُف الُخَلفاِء. اِشَدِة، االجتهاُد ، ُنصوُص النُُّبوَّ 2- مرحلُة الخالفِة الرَّ

3- مرحل�ُة الُملِك الَعضوض وحّتى مرحلِة الُغثاِء، ِحفُظ َبيضِة اإلس�الِم ، إقامُة  

فرِض الجهاِد في سبيِل اللِه.

وال حصاَنَة لمرحَلِة الُغثاِء وُرموِزها بعد نقِض الُحكِم والِعلِم، وإنَّما يبقى الِحفُظ 

ُلُه  تِي َمَثُل الَمَطِر: ال ُيْدَرى َأوَّ ِة على ِصَفِة الُعموِم من قولِِه m: »َمَث�ُل ُأمَّ الع�امُّ لأُلمَّ

مرحلة الرسالة 
المحمدية

مرحلة ما بعد 
الرسالة إلى قيام 

الساعة

مرحلة ما قبل 
البعث
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�ِة في قولِِه m: »فعليَك بُِخويَصِة  َخْي�ٌر َأْم آِخُرُه«)1) وعلى ِصَفِة الُخويَصِة والخاصَّ

نفِسَك«)2).

يَّ�َة هي أس�اُس الِحواِر بي�ن الحضاراِت وأس�اُس التَّقاُرِب بين  راَس�َة النَّصِّ إّن الدِّ

األدياِن وأس�اُس ُمعالجِة االنهياراِت المتالِحقِة في الَجَسِد اإلسالميِّ منذ وفاِة نبيِّ 

ًا بُِمَسّمى ) عهِد  اعِة، مرورًا بِمرَحَلتِنا المعاِصَرِة المقيََّدِة َنصَّ ِة m حتَّى قياِم السَّ األُمَّ

الغثاِئيَِّة ( .

الِت (  اِة ب� ) فِق�ِه التَّحوُّ لناُه في دراَس�تِنا الجديدِة المس�مَّ  وه�ذا م�ا جمعناُه وفصَّ

يِن والحاوي على الِعلِم  ابِِع من أركاِن الدِّ كِن الرَّ وهو الِعلُم القاِئُم على ِدراسِة ) الرُّ

اعِة ( . بِعالماِت السَّ

راَسَة ُمستقاٌة من ُعمِق الِقراَءِة للواِقِع اإلسالميِّ  وأعَتِقُد -واللُه أعَلُم – أّن هذه الدِّ

ِق ، وعرِض هذه القراَءِة على ما سبق لِرسوِل الله m أن تكلََّم عنه واستعرضه  الُمتمزِّ

ِم�ن س�ابِق الحوادِث والِحِقها . وال أج�ِزُم بِتماِم نجاِح الفكَرِة الُمش�اِر إليها ) بِِفقِه 

ِة  يًا ، وإنَّما أجِزُم بنجاحها ُجزِئّيًا ومعالَجتِها ولو ِمن زاِوَيتِي الخاصَّ الِت ( ُكلِّ التَّح�وُّ

الِت . لكثيٍر من ُمبهماِت األحداِث والتَّحوُّ

وِقيَِّة  ِة الذَّ �ِة حيُث كنُت وليَد ثقاَفِة األُُب�وَّ وكان�ت بداي�ُة هذا األمِر معاناتي الخاصَّ

ِة وأحَد الُمنَتمين إلى آل الَبيِت النََّبِويِّ من ذراري اإلماِم المهاِجِر  والمذهبِيَِّة التقليِديَّ

أحمَد بِن عيسى المنتمي إلى اإلماِم الُحَسيِن بِن عليٍّ n أجمعين .

)1)  إسناده صحيح ، تفسير القرآن البن كثير )7: 493).
)2) إس�ناده صحيح لغيره ، »موس�وعة أحاديث الفتن وأش�راط الس�اعة« للدكتورين همام وابنه 

 .(1644(

الدراسة النصية 
أساس حوار 
الحضارات 

وتقارب األديان

الدراسة الجديدة 
للركن الرابع 

وأهميتها

مع المؤلف في 
مسيرة المعاناة



28

َش ُمدَركاتي   ورأيُت في َمسيَرتي الَعَمِليَِّة والِعلِميَِّة ما أقَلَقنِي وأذَهَل َعقلي ، وَشوَّ

راَسِة األكاِديِميَِّة  رِعيَِّة وربطِها بالدِّ راِس�يَِّة الشَّ ًة في َمرَحَلتِي الدِّ َباِدَئ ذي َبدٍء وخاصَّ

أًة إلى َش�طَريِن وثقافَتيِن وأيُدُلوِجيََّتيِن .. وأما  الحديث�ِة .. وكانت الَيَمُن حينَها ُمَجزَّ

�رِعيَِّة وبإحكاٍم  ِة الشَّ ِة النَّبِويَّ ذات�ي وَعقلي وثقاَفت�ي َفُمَتمحِوَرٌة في مدَرَس�تِي األبويَّ

والت�زاٍم َأَبِويٍّ َترَبِويٍّ صاِرٍم ، وكان الُبدَّ ل�ي في تِلُكم المرحَلِة من االرتباِط بَِعَجَلِة 

ن يطَمحون في الحياِة ويحُلمون باالستقراِر..  الحياِة الِعلِميَِّة الحديَثِة ِمثَل غيري ِممَّ

يَِّة  جُت من الُكلِّ ِج بالمدَرَس�ِة األكاِديِميَِّة حت�ى تخرَّ ف�كان لي َحظُّ االلتحاِق الُمَتَدرِّ

يَِّة .. فاالمتياُز  بامتياٍز ولعلَّ َفهِمي لَِدَرَجِة االمتياِز غيُر َفهِم الُمَوقِّعين على شهاَدِة الُكلِّ

راس�اِت  �رِعيَِّة على س�لبّياِت الدِّ ِة الشَّ راَس�ِة األََبِويَّ ال�ذي أن�ا بَِصَدِدِه هو انتِصاُر الدِّ

اإلنس�انِيَِّة الوضِعيَِّة وأيضًا عل�ى مجموَعِة الثَّقافاِت والع�اداِت والعالقاِت الطَّبِعيَِّة 

دِّ .. وإنما هي معركُة التَّ�زاُوِج والتَّداُخِل  �دِّ للضِّ .. ول�م يك�ن االنتصاُر معَرَكَة الضِّ

ماَن و المكاَن  وإغناُء إيجابِيَّاِت المدَرَس�َتيِن في دوائِر الَعقِل والَقلِب بما ُيناِسُب الزَّ

حَلَة  والمواِهَب والُقُدراِت واإلمكاَن، وش�اء الَحقُّ س�بحاَنُه وتعالى أن ُيَهيَِّئ لي الرِّ

ِر  �ريَفيِن حيُث كان بها َمنَبُت الِفكَرِة وُظهوُر التََّصوُّ َرَة إلى أرِض الَحَرَميِن الشَّ الُمَقدَّ

اإليجابِيِّ ورأيُت في تلك البِيَئِة ما ال ُيَحدُّ وال ُيحَصى من المتناِقضاِت والتَّناُقضاِت 

والتزمُت الِقراَءَة الواِعَيَة للمدرسِة اإلسالميَِّة اإلعالِميَِّة الُمعاِصَرِة . 

وف�ي رح�اِب المس�ِجِد الذي كن�ُت في�ه إمامًا والمنب�ِر ال�ذي وقفُت في�ه َخطيبًا 

�رِعيَِّة للُمحيِط الخاصِّ والعامِّ ومجالَسِة ومناَقَشِة الخواصِّ  روِس الِعلِميَِّة الشَّ والدُّ

ِة أجناِس المس�لمين القاِدمين من ُكلِّ َفجٍّ وَحَدٍب  وخواصِّ الخواصِّ والعوامِّ وكافَّ

ٍد عليه أفضُل الّصالِة والّسالِم واالعتراضاِت  إلى بيِت اللِه الحراِم وزياَرِة النَّبِيِّ ُمحمَّ

واالحتِجاجاِت اليوِميَِّة وش�بِه اليوِميَِّة فيما بيننا وَعَش�راِت الُمَتَعلِّميَن والُمعَتِرضين 

االعتراضات 
واالحتجاجات 

بين األمة..
لماذا ؟..
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َن َهمٌّ في الّذاِت وَأَلٌم في اإلحساِس..  ِة اإلسالِم َتَكوَّ والُموافِِقين والُمخالِِفين ِمن ُأمَّ

ياَنُة..؟ أهكذا تكوُن  يُن ..؟ أهكذا اإلسالُم ..؟ أهكذا تكوُن الدِّ ُيساِئُلني: أهكذا الدِّ

األمانُة ..؟ هل صوفِيَُّتنا َحقٌّ أم باطٌِل ! هل مذَهبِيَُّتنا ِعلٌم وشرٌع أم تولِيَفاُت مراِحٍل 

! هل انتِماُؤنا آِلِل َبيِت َرسوِل اللِه m َشَرٌف أم قاِدٌح شاِمٌل ! .. 

م�اذا ي�دور في الواق�ِع ..؟ وم�اذا يط�ُرُق القلَب والمس�اِمَع؟ إرجاٌف وإس�فاٌف 

ٌؤ على األولياِء والُعَلماِء واحتقاٌر واستِنكاٌف !!  واستهزاٌء واستخفاٌف!.. وتجرُّ

َحيَرٌة بين الُمصلِّين وهمٌّ وغمٌّ وِخالٌف واختاِلٌف...! 

وبي�ن هذا وذاك .. كانت الِفكرُة تتزاَح�ُم لتبُلَغ مداها الُعمريَّ الموعوَد .. وكنُت 

يوَمها في درِس الحديِث والقارُئ يقرُأ في »صحيِح ُمسلٍم« من باِب الِفَتِن حديَث: 

)يوِش�ُك أه�ُل الع�راِق أن ال يج�يَء إليهم � وف�ي روايٍة ُيجَب�ى � قفي�ٌز وال ِدرهٌم، 

قلن�ا: م�ن أين ذاك؟ قال: من ِقَبِل الَعَجِم يمنع�ون ذلك)1)..(الخ الحديِث ، وكانت 

المعرك�ُة الدائ�رُة ف�ي الواقِع الُمع�اِش ما ُعِرَف حينَه�ا بالحص�اِر االقتصاديِّ على 

اِف � َرِحَمُه الّلُه  قَّ العراِق .. فسألُت شيَخنا العاّلَمَة الحبيَب عبدالقادِر بِن أحمَد السَّ

َرْحَمَة األَْبَراِر � في المجِلِس: سيِّدي.. هل الحديُث ينَطبُِق على ما يجري اآلَن في 

العراِق؟.. فسكَت ُهنيَهًة ُثمَّ قال: نعم ، راِجْع أطراَف األحاديِث وُشُروَحها .

فراجع�ُت وراجعُت أّيامًا وليالَِي فوجدُت عجاِئ�َب األحداِث وغراِئَب المعِرَفِة، 

ب�ل إنَّ اإلم�ام النَّ�وِويَّ ق�ال في ش�رِح الحدي�ِث : )وه�ذا قد ُوِج�َد ف�ي زمانِنا في 

العراِق()2). 

)1) صحيح مسلم )7499).
)2) شرح النووي على مسلم )18: 20).

بداية االنطالق في 
فقه التحوالت
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ٌم  �اعِة وعالماتِها، وانفَت�َح لي باٌب جدي�ٌد وتعلُّ  واعتنَي�ُت بع�د هذا بأب�واِب السَّ

شرعيٌّ ُمفيٌد .. 

ٍع اجتهادًا، وال أرَغُب وال أسعى في األرِض فسادًا، وإنَّما أحببُت أن  ولسُت بُِمدَّ

�رِعيَّ من داِخِلِه وأتجنَّ�َب اإِلفَك الوضِعيَّ وغواِئَلُه .. فقرأُت فيما  أعيَش الِعلَم الشَّ

ًة بعَد أخرى كان يش�َغُلني تركيُز الجميِع على  ق�رأُت حدي�َث جبريَل ش . وم�رَّ

كَن  ابِع ، وَخِشيُت أن أرَكَب َشَططًا إن قلُت: إنَّ الرُّ أركانِِه الثَّالثِة وإهماُل المعاِدِل الرَّ

اعِة .. ولكن وجدُت القاِئَل لهذا هو  ين هو الِعلُم بِعالماِت السَّ الرابَِع من أركاِن الدِّ

كنِيَِّة ومالُبساِت الُعصوِر  ُد عليه. فأخذُت في دراسِة الرُّ َرس�وُل اللِه m وهو الُمَؤكِّ

الت وُمَتَعلَّقاتِِه  ابِقين عن ااِلهتماِم به .. فكان لي معِرَفُة فِقه التَّحوُّ التي حجزت السَّ

، وها أنا ذا َأَضُعُه في هذا الكتاِب الذي أسميُتُه ب� »األُُسِس و الُمنَطَلقاِت« بعد َزَمٍن 

طويٍل من الَجمِع والتَّرتيِب والَحذِف والتَّركيِب آماًل أن ينَفَع اللُه به َمن َهيََّأ له النَّفَع 

نَِّة والكتاِب بعيدًا عن الُغُلوِّ  واَب إلى ما جاَء في السُّ واالستفاَدَة، وأن ُيلِهَم قاِرَئُه الصَّ

واإِلفَراِط والتَّفِريط..

ِة التي َفِهمُتها خالَل وضِع  م�اِت الهامَّ وأعَتِق�ُد أنَّ من الواجِب وضَع بعِض الُمَقدِّ

راَس�ِة لتكوَن َمدَخاًل ُمفيدًا وتمهيدًا َس�ديدًا للقاِرِئ الُمبَتِدِئ.. وَسنَدًا أكيدًا  هذه الدِّ

�ِص .. حي�ُث نحتاُج لَِرأِي�ِه ومعِرَفتِِه وُحس�ِن ُمالَحَظتِ�ِه، واللُه  �ِق الُمَتَخصِّ للُمَتَعمِّ

الُمَوفُِّق.

�اعِة حصَل بعُض التَّجاُوِز في تعليِل الظَّواهِر  فأقوُل : مع كثرِة التَّناوِل لعالماِت السَّ

ا أثاَر أهَل الِعلِم الحريصين على  واس�تعَجَل بعُض الُكتَّاِب والباحثين في تفسيِرها ممَّ

دِّ  س�ائِل الحاويِة على الرَّ يانِة من الَعَبِث والج�رأِة ، وصدرت ُجملٌة من الرَّ س�المِة الدِّ

تقرير الحالة
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َد  الُمتفاِوِت بيَن االعتداِل وبيَن الُغُلوِّ في النَّقِد للُمَتَكلِّفين والُمَتناِولين هذا الَفنَّ الُمَعقَّ

، وق�د أجم�َل بعُض الباِحثِين المس�اِئَل)1) التي يكُثُر فيها الطَّي�ُش والَخلُط ووضع لها 

وابَِط التاليَة :  الضَّ

�ِع المظنوِن دون أن نتكلَّ�َف إيجاَدها  1- أن تبَق�ى هذه األش�راُط ف�ي دائرِة التَّوقُّ

ٌة واقعٌة ال محالَة ، ولم ُنخاَطب  بإجراءاٍت من عند أنُفِس�نا ، وأنَّها أموٌر كونيٌَّة َقَدريَّ

هاَدِة .  باستخراِجها من عاَلِم الَغيِب إلى عالم الشَّ

منِيُّ لتسلُس�ِل األش�راِط طِبقًا لم�ا َدلَّت عليه ُنصوُص   2- أن ُيراع�ى التَّرتيُب الزَّ

�ريِف وَع�َدُم الَقطِع بِزم�اٍن أو ترتيِب م�ا ال دليَل على زمن�ِه وترتيبِِه إال  الوح�ِي الشَّ

بِالظَّ�نِّ والتَّخمي�ِن ، فمن األش�راِط الت�ي قطعت النُّص�وُص بتعييِن ترتيبه�ا مثاًل ) 

اُل ، يليه نزوُل عيسى، يليه يأُجوُج ومأجوُج ( جَّ الدَّ

ماٌت إجماليَّ�ٌة ُذِكرت دون تعييِن ترتيبها بالنِّس�َبِة لما  وأخ�رى م�ن العالماِت مقدِّ

ُع من األش�راِط ، كانحس�اِر الُفراِت عن َجَبٍل من َذَهٍب ، وعودِة أرِض الَعَرِب  ُيَتَوقَّ

ُمُروجًا وأنهارًا ، وغيِر ذلك)2). 

عَوِة  رِع كالدَّ 3- أن ال ُيؤثِّر هذا التَّرقُُّب َسلبًا على أداِء واجِب الوقِت وتكاليف الشَّ

وَطَلِب الِعلِم والِجهاِد انتظارًا لُوقوعها .

اعِة ، فإنَّ الُقرَب والُبعَد  مانِيَِّة عند الكالِم عن اقتراِب السَّ 4- االنتباُه إلى النِّسبِة الزَّ

نيَن ال يعَلُمها إال اللُه. كالهما أمٌر نِسبِيٌّ ، وَمن يدري لعلَّ بيننا وبينها آالفًا من السِّ

5- ال يمِكُن إس�قاُط النُّص�وِص التي يطُرُقها االحتماُل على واق�ٍع ُمَعيٍَّن إال بعد 

في كتاب )فقه أشراط الساعة( لمحمد إسماعيل المقدم.  (1(
)2) فقه عالمات الساعة ص187.

تبقى األشراط 
في دائرة التوقع 

المظنون

مراعاة الترتيب 
الزمني لألشراط

عدم تأثير الترقب 
على واجب 

الوقت



32

ُوقوعها وانقضاِئها. 

لوَن أحاديَث  �َلِف رحمهم الل�ه – أنهم ال ُينَزِّ ث�م قال الباحث: فقد كان َهدُي السَّ

الِفَتِن على واقٍع حاضٍر ، وإنما يروَن أصدَق تفس�يٍر لها وقوَعها ُمطابَِقًة لَِخَبِر النَّبِيِّ 

ريَفِة كانوا ُيِفيضون في شرِحها  ة شاِرحي األحاديِث الشَّ m ولذلك ُنالِحُظ أنَّ عامَّ

اَعِة أمَسُكوا  ،واستنباِط األحكاِم منها ، حتى إذا َأَتوا على أبواِب الِفَتِن وأشراِط السَّ

أو اقَتَصدوا في شرحها للغايِة ، وُربَّما اقَتَصروا على تحقيِق الحديِث واكَتَفوا بشرِح 

غريبِِه .اه� . 

ا يطُرُق  ابُِط ممَّ وق�ال : ) وال ُب�دَّ من أن تكوَن النُّصوُص التي ُيَطبَُّق عليها هذا الضَّ

لي�ُل على المراِد منها  ِدالَلَت�ُه االحتماُل ، بِخالِف النُّص�وُص الُمحَكَمِة التي َدلَّ الدَّ

بحي�ُث التلَتبِ�ُس على َأَحٍد ، فإنها تخَضُع لهذا الضابِط ، مثَل ُنُزوِل المس�يِح ش  

بَح خل�َف المهِديِّ ، ومثَل  من الس�ماِء عند المناَرِة البيضاِء بِدِمْش�َق ، وصالُتُه الصُّ

 . m ُّاِل بِِصَفتِِه التي أخبر عنها النَّبِي جَّ ُخروِج الدَّ

ٌة ش�رِعيٌَّة وإه�داُر ما ع�داه كاألحاديِث  �ي فيما هو ُحجَّ 6- حص�ُر مص�اِدِر التَّلقِّ

عيَفِة والموُضوَعِة واالس�رائيِليَّاِت التي ُتعاِرُض ما عندنا أو التي ُأِمرنا بالتَّوقُِّف  الضَّ

فيها . 

7- ما أشكَل عليك فِكلُه إلى عالِِمِه .. 

وق�ال أب�و حام�ٍد الغزالِيُّ : » لوس�كَت َمن ال يع�ِرُف قلَّ االختِ�الُف، ومن َقُصَر 

�ِة واالطِّالِع فما له وللتََّكلُّ�ِم فيما ال يدريِه  باُع�ُه وض�اَق نظُرُه ع�ن كالم ُعلماِء األُمَّ

كوَت( . خوِل فيما ال يعنيِه ، وحقُّ ِمثِل هذا أن يلَزَم السُّ والدُّ

، وما أصَدَق ما ُنِسَب في هذا  ِة انتظاِر المهِديِّ نَن واألسباَب بُحجَّ 8- ال ُنَعطُِّل السُّ
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ِة وانشَغَل بها  اِدِق رحمه الله من قولِِه لمن خاض في األحكاِم الَقَدِريَّ إلى جعَفٍر الصَّ

عن واجِب الوقِت: ) إّن اللَه أراد بنا أشياَء وأراَد ِمنّا أشياَء، فما أراده بنا أخفاُه َعنَّا ، 

ا أراده ِمنّا( )1). وما أراده ِمنَّا َبيَّنَُه لنا ، فما باُلنا ننَشِغُل بما أراَدُه بنا عمَّ

قلُت � والله أعلم � : ومع هذا التأصيِل الُمفيِد والهامِّ الذي نقلناه عن الحريصيَن  

� إن ش�اء الل�ه � عل�ى كتاِب اللِه وُس�نَِّة رس�ولِِه ِمن الَعَب�ِث االنفعاليِّ ف�إنَّ األَقالَم 

ذاَته�ا بإدراٍك أو بغيِرِه لم تس�َلم من الُوقوِع فيما ُينَتَق�ُد لدى اآلَخِرين خالَل التَّناُوِل 

اعِة وعالماتِها بِصورٍة أو أخرى .  لمواضيِع السَّ

ولس�نا هنا بَِص�َدِد الُمدافَعِة عم�ا يراه البعُض باط�اًل وال مالَحَقِة م�ا وجدناه من 

الُجنُوح�اِت ف�ي الموضوع�اِت المطروَق�ِة ، وإنما نرَغ�ُب في نزِع َفتيِل االش�تعاِل 

الُمعتاِد بين الَغيوِرين على الَحقِّ النَّاِصِع لُِيس�َتَفاَد من الُجهوِد الُمش�َتَرَكِة في ِخدَمِة 

�ِة وإص�الِح ما ُيمِك�ُن إصالُحُه وإنقاِذ م�ا ُيمِكُن إنقاُذُه ، والنََّظ�ِر إلى األهداِف  األُمَّ

الُعليا من دراس�ِة العالماِت واألش�راِط وتجاُوِز الُجزئيَّاِت واالنِفعاالِت إلى ما هو 

 m م الجميُع مقوالِت الحبيِب� أول�ى وأجدى ، والذي هو أولى وأجدى أن يتفهَّ

َت الحقيقَة بس�بِب االختالِف على  حيحَة في الموضوِع حتى ال ُنَفوِّ وأحاديَث�ُه الصَّ

طريِق الُوصول إليها .. وحاجُة الناِس اليوَم إلى من يكِشُف حقائَق العالماِت على 

ُش العالقَة بين الباحثين عنها ..  بساِط المعرفِة أكثُر من حاجتهم إلى َمن ُيَشوِّ

وبم�ا أنَّن�ي قد اش�تغلُت بهذا الموض�وِع على م�دًى َزَمنِيٍّ طوي�ٍل فإنِّ�ي َأِجُد أنَّ 

متابعَة األحاديِث ذاتِها واس�تِقراءها الواِضَح أيَسُر وأنَفُع من متاَبَعِة التَّعقيداِت التي 

وضَعه�ا البع�ُض من َحَمَلِة األق�الِم ِحرصًا على ما يق�اُل عنه أنَّه َعَب�ٌث بالعالماِت 

)1) ص203 فقه عالمات الساعة .
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ُلوها حرصًا على  واألشراِط ، فالعابثون باألشراِط كفاهم َفَشُل مقوالتهم التي تعجَّ

هَرِة والظُّهوِر ، والتَّلميُح في معاَتَبتِهم خيٌر من التَّصِريِح والتَّشنيِع ألنَّ التَّصِريَح  الشُّ

ليَن على  ادقوَن فتَح باب�ِه ِضدَّ الُمَتَقوِّ والتَّش�نيَع باٌب خطيٌر ل�و أراد المخِلُصوَن الصَّ

غيِره�م في المرَحَل�ِة الُمعاِصَرِة .. وقد َتِصُل المس�َأَلُة إلى م�ا الُيرِضي العديَد من 

ة عن�د تناُوِل العالماِت  �نَِّة والكتاِب وخاصَّ فاِع عن السُّ ثي�َن اليوَم باس�ِم الدِّ الُمَتَحدِّ

�ٍه واٍع وَنَظ�ٍر عمي�ٍق ألقواِل َم�ن ال ينطُِق عن اله�وى m مما يزيُد  واألش�راِط بَِتَفقُّ

َي ُأوارًا واشتعاالً..  ًة والتحدِّ الطِّين َبلَّ

ي  نيا واآلِخَرِة وظاِهَرَة النَّبِز والتََّشفِّ الَمِة في الدُّ إنَّ ظاِهَرَة االحتناِك واالحتكاِر للسَّ

اعِة ُربَّما  ، وظاِهَرَة التَّركيِز على الُعيوِب وَغمِط المحاِسِن .. عالمٌة من عالماِت السَّ

الَحَظها القاِرُئ في ُمتاَبَعَتنا لهذه النَّماِذِج في كتابِنا هذا عند تناُولِنا لَِمظاِهِر الُغثاِئيَِّة 

وُش�موِل الَوَه�ِن والتَّداعي ، وأنَّ االش�تغاَل بها داِخ�َل حظيَرِة الُمَصلِّي�َن � من ُكلِّ 

، إال إذا ج�اءت على ِصَفِة الِحكَمِة والموِعَظِة  نماِذِج المذاِهِب � تحريٌش ش�يطانيٌّ

الَحَس�نَِة، والِحكَم�ُة والموِعَظُة الَحَس�نَُة ِمن مظاِهِرها التََّلطُّ�ُف مع الُمخطِئ فضاًل 

 (1( عن الُمِصيِب ، وأّما ما نحاُه َحَمَلُة األقالِم من توجيِه المراحِل وسيِرها الملحميِّ

لبِيَِّة. اَعِة وأشراطِها السَّ ِة فأمٌر يربُِطنا بعالماِت السَّ لصالِِح الُمتَّجهاِت الِفكريَّ

َمنِيِّ والمكانيِّ .. وأما بعُضها   وبعُض األش�راِط والعالماِت مجهولُة التَّحديِد الزَّ

فيمِكُن معِرَفُتُه بالُمالَحَظِة واالستقراِء الُمتأنِّي..

كم�ا ورَد ع�ن ُجمل�ٍة م�ن أصحاِب رس�وِل الل�ِه m ف�ي الِفَتِن الت�ي وقعت في 

)1) الملحم�ي م�ن المالح�م وه�ي الح�روب العام�ة والفت�ن الكب�رى الجائح�ة، وخاصة بين 
المسلمين والكفار.
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ا َرَأوها  �خوَص فلمَّ َمَن والشُّ ُعصوِرهم، كانوا على ِعلٍم بالُوقوِع ولكن يجهلوَن الزَّ

�ْيَء َقْد  َعيان�ًا ق�ال قاِئُلهم � وه�و ُحذيَفُة بُن اليم�اِن ؤ � ": »إِْن ُكْنُت أَلَرى الشَّ

ُجُل إَِذا َغاَب َعْنُه َفَرآُه َفَعَرَفُه«)1). َنِسيُت ، َفَأْعِرُف َما َيْعِرُف الرَّ

اِم ؤ : »نزل�ت هذه اآلي�ُة ونحُن  بيُر ب�ُن الع�وَّ وع�ن الحس�ن ق�ال: ق�ال الزُّ

ُمتوافِرون مع رس�وِل الله m ژ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ژ 

األنفال: 25 فجعلنا نقوُل : ما هذه الِفتنَُة؟ وما نشُعُر أنَّها تقُع حيُث وقعت« )2).

وم�ا تناوَله�ا m وَخَطَب بها أماَم المأِل وفي ُمناس�باٍت جّم�ة إال لُتصبَِح إحدى 

ياٍت .. وإذا  ا تحمُلُه من إحراج�اٍت وتحدِّ م�وادِّ الفقِه اإلس�الميِّ بصرِف النََّظ�ِر عمَّ

ياُت عاماًل ش�رِعيًا ُيلِزُمنا إغفاَل العالماِت واألش�راِط ،  كانت اإلحراَجاُت والتَّحدِّ

�كوِت عنه�ا أو حتى الّتلميِح م�ن أجِل تجاُوِزها  فق�د كان m أولى بإغفالِها والسُّ

مِت ِحياَلها.. والصَّ

 لقد كاَنت مرحلُة رسوِل الله m مرحلَة تأصيٍل َعَمِليٍّ ألسُلوِب المعامالِت وبِناِء 

الِت وَس�يِر األشراِط والعالماِت  َة والمدينِة بما يتناَس�ُب مع التََّحوُّ المواِقِف بين َمكَّ

ها بُِخَطٍب  س�الِة الُمنَزَلِة على النَّبِيِّ m ، ف�كاَن m يخصُّ ، واألش�راُط ُج�زٌء من الرِّ

رِعيَّ  يََّة األوعَيِة الحاِمَلِة هذا النَّموَذَج الشَّ ُد أهمِّ وتعريفاٍت واختباراٍت ومواقَف ُتَؤكِّ

عوِب ِحياَلها . يََّة األُسلوِب المبلِِّغ للشُّ من تفسيِر الحوادِث، وأهمِّ

يِن  الِت اليوَم ُيَعدُّ م�ن َأَهمِّ أركاِن الدِّ ب�ل إِنَّن�ي أعَتِقُد � والله أعل�م � أنَّ فِقَه التَّحوُّ

)1) البخاري  )6604).
)2) إسناده صحيح ، تحقيق »السنن الواردة في الفتن« ألبي عمرو الداني للدكتور محمد إدريس 

المباركفوري )1: 205). 

لماذا تناول النبي 
m العالمات؟ 

لم لم يسكت 
عنها أو يخف من 

إشهارها؟

مرحلة الرسول 
m تأصيل

فقه التحوالت 
اليوم من أهم 
أركان الدين
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ُة اُلمسِلمين  َرت واستوعبها كافَّ األربعِة؛ ألنَّ األركاَن الثالَثَة قد ُخِدَمت وُحِفَظت وُقرِّ

وغي�ُر اُلمس�ِلمين، وأكَثُروا فيها الكتاَبَة والتَّصنِيَف والتَّأصي�َل والتَّفريَع، وهي � بال 

�اَعِة  � باعتباِره�ا ُركنًا � فهي ِوعاُء  ُة األعماِل والطاَعِة؛ أما عالماُت السَّ َش�كٍّ � م�ادَّ

يِن  ِة ، وكم ِمن ِوعاٍء لم ُتعَرف حقيقُة س�المتِِه ونزاَهتِ�ِه َظلَّ حاِماًل ألركاِن الدِّ الم�ادَّ

الثالثِة وهو ال َيِديُن بها حقيقًة وإنما ُمجاملًة أو َتِقيًَّة أو نِفاقًا أو سياس�ًة أو تسييس�ًا، 

جاِجَلِة داخَل خيمِة اإلسالِم!! َجِل والدَّ بل ُربَّما كان يعمُل على خدمِة الدَّ

الِت وعالماِت الّس�اعِة نعِرُف بالعالم�اِت تِلُكم   ولكنَّن�ا عند دراس�ِة فِقِه التَّح�وُّ

األوعيَة كما نعِرُف تصنيَف العداَلِة من فاِقِديها والّس�المِة عن االنحراِف واإليماِن 

ِة أو في قراَءِة التَّاريِخ المكتوِب، والتاريُخ المكتوُب  من النِّفاِق سواًء في حياتِنا العامَّ

الِت. يحتاُج إلى إعاَدِة َربٍط بِفقِه التَّحوُّ

�ًة أنَّ غالِ�َب الذي�ن كتب�وا أو ق�رؤوا الّتاري�َخ وأحداَث�ه � بعيدًا ع�ن قراَءِة  وخاصَّ

الِت � َيَقعون بإدراٍك أو بغيِر إدراٍك في ُمشِكلِة الُحكِم  �اعِة وفِقِه التَّحوُّ عالماِت السَّ

موِز فيها بم�ا ُيوافُِق المفهوَم لديهم م�ن ِخالِل الحياِة  ات�يِّ عل�ى المرحل�ِة أو الرُّ الذَّ

ائِر في  راِع الِفكريِّ الدَّ سالِة وُمجَرياتها التاريِخيَِّة ونهايًة بالصِّ ذاتِها َبدءًا من َعصِر الرِّ

ِة عبَر األزِمنَِة إل�ى اليوِم، وليَس من مواِقِف النَّبِيِّ m حياَل  نيويَّ ينيَِّة والدُّ الحي�اِة الدِّ

الِت. الُشخوِص والمراحِل، وما َنصَّ عليه تاريُخ الحديِث النََّبِويِّ الخاصِّ بالتَّحوُّ

الِت ُتفِصُح عن مسيَرِة الُحكِم والِعلِم وعن فِقِه سيِر  حيُث إنَّ ُنصوَص فِقِه التَّحوُّ

َرِة في ِعلِم اللِه ، سواًء في حياتِِه أو بعَد وفاتِِه m، وما سيُؤوُل إليه  األحداِث الُمَقدَّ

ِل  ِة من انحرافاٍت وُجنوح�اٍت، أو ما يترتَُّب عليه من نماِذِج االبتالِء وتحوُّ أم�ُر األُمَّ

المواِقِف أو تضييِع أمانٍة، أو ما س�يبُرُز من صبٍر لدى فريٍق آخَر من أجِل إنفاِذ ُمراِد 

فقه التحوالت 
يعرفنا باألوعية 
الحاملة للعلم 

ومكانتها العلمية

نصوص فقه 
التحوالت ُتعنى 
بمسيرة الحكم 

والعلم
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الِت. ِة بِفقِه التَّحوُّ ِر وفَق النُّصوِص الخاصَّ اللِه الُمَقدَّ

�لوِك والعقاِئِد ُتعنَ�ى بِبناِء الِقَيِم  إنَّ ُنص�وَص التَّش�ريِع واألحكاِم والمعامالِت والسُّ

س�وِل  والعباداِت والع�اداِت والمعامالِت المضبوطِة بالَوحِي والِعصَمِة في عصِر الرَّ

َوِر  �عوِب، على أفض�ِل الصُّ m وم�ا يبني�ه m في أصحاب�ِه وآِل بيتِِه وُمحبِّيه في الشُّ

َع عنها بعد  والعالقاِت القائمة بُأُس�ٍس على فقِه اإلس�الِم واإليماِن واإلحساِن وما تفرَّ

ذلك من أقواٍل واجتهاداٍت مذهبِيٍَّة وتأصيٍل وتقعيٍد وتفريٍع.

الت فيَضُع خريطَة المس�تقبِل وما يك�وُن من أمِر الُحك�ِم والِعلِم  أم�ا فِقه التَّح�وُّ

�َطِط الُمس�َتبِدِّ باألمِر بي�ن َحَمَلِة  والمواق�ِف وموق�ِع العدال�ِة منها أو الجنوِح والشَّ

نَِّة واألخالِق وسالمِة المراحِل أو فساِدها. الكتاِب والسُّ

ب�ل إنَّ ُمالِح�َظ الوقاِئ�ِع في حي�اِة النَّبِ�يِّ m عند عرِضه�ا بِوعٍي وُحس�ِن قراءٍة 

ُة إال أنَّ�ه m لم يعترض عليها،  ًة مما س�تؤوُل إليه األُمَّ تكِش�ُف للجمي�ِع أمورًا هامَّ

وإنما كش�ف أحداَثها ووقاِئَعها دون إصداِر ُحكٍم أو َثلِب فرٍد أو َلعنِِه او استنقاِص 

�بِّ والثَّلِب واالس�تنقاِص  َموِقِفه، بينما في مواِقَف أخرى تجري ألفاُظ اللَّعِن والسَّ

ٍد أو توِرَيٍة . منه m في َحقِّ آخريَن دون ُمجاملٍة أو تردُّ

الِت وعالم�اِت الس�اعِة مش�حوٌن بالَعَش�راِت م�ن  إضاف�ًة إل�ى أنَّ فِق�َه التَّح�وُّ

ِة الُمش�يَرِة إلى ما يس�َتِجدُّ من اكتش�اٍف واختراٍع وُعل�وٍم ِصناعيٍَّة  األحادي�ِث النَّبِويَّ

يَخ  وزراعيٍَّة وفضائيٍَّة لم يكن بها سابُِق ِعلٍم وال معرفٍة، وفي هذا الباب َنِجُد أنَّ الشَّ

�َف كتاَبُه »ُمطاَبَقُة  )1) قد ألَّ يِق الُغماِريَّ الَحَس�نِيَّ دِّ ِد بن الصِّ م�َة أحم�َد بَن محمَّ العالَّ

)1) ه�و العالم�ة المجتهد الحافظ مج�دد علم الحديث أبوالفيض الس�يد أحمد بن الصديق بن 
أحمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الحسني اإلدريسي المغربي. 

 m حياة النبي
قراءة واعية 

لألحداث حاضرا 
ومستقبال
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َل  ِة« ويكاُد أن يكوَن ه�ذا الكتاُب َأوَّ �ِة لما أخبر به س�يُِّد البريَّ االختراع�اِت العصريَّ

كتاٍب ُعِرَف في تنزيِل األحاديِث الواردِة على اُلمسَتِجدِّ من ظواهِر الِعلِم الحديِث 

وتغيُّ�راِت المراح�ِل، ج�زاُه اللُه خي�َر الجزاِء، وقد بس�ط في كتابه المذك�وِر فوائَد 

�ًة في النََّظِر إلى تفس�يِر بعِض آي�اِت القرآِن وعالقتِها باُلمس�َتِجدِّ من  جليل�ًة وخاصَّ

ِة وكشِفها العجيِب ألسراِر الُمستقَبِل وما يكوُن فيه. الُعلوِم وباألحاديِث النَّبِويَّ

كان وال�ده رحم�ه الل�ه تعالى معتنيا به أش�د االعتناء ويذاكره في ش�تى الفن�ون ويحثه على 
الطل�ب والتع�ب في التحصيل، ولما أم�ر والده اإلخوان المتجردي�ن بالزاوية الصديقية أن 
يحفظ�وا القرآن الكريم كت�ب كتابا في فضل القرآن الكريم وحفظه وتالوته س�ماه »رياض 

التنزيه في فضل القرآن وحامليه« وهو أول ما صنف وكان دون العشرين.
وفي سنة 1339ه� وصل للقاهرة للدراسة على علماء األزهر المعمور حسب توجيهات 
والده، فعاود قراءة الفقه المالكي ثم الش�افعي. ومن ش�يوخه بمصر الش�يخ محمد إمام بن 
إبراهيم الس�قا الش�افعي وكان يتعجب من ذكائه وس�رعة فهمه وش�دة حرصه على التعلم ، 
وكان أحيان�ا يق�ول له لما يرى حرصه على قراءة الكتب الت�ي تدرس في أقرب وقت: أنت 
تريد أن تشرب العلم، وله مشايخ آخرون بمصر منهم مفتي الديار المصرية ومفخرتها الشيخ 

محمد بخيت المطيعي ، وقرأ على المسند المحدث عمر حمدان التونسي المدني.
وفي سنة 1354ه� رجع إلى المغرب بسبب وفاة والده رحمه الله تعالى فاستلم الزاوية 
وق�ام بالخالف�ة عن والده واعتنى بتدريس كتب الس�نة المطهرة م�ع بعض كتب المصطلح 
وأقرأ بعضا من كتب التخريج واألجزاء والمشيخات والمسلسالت وأملى مجالس حديثية 
بالجام�ع الكبير بطنجة. وحث الناس على العمل بالس�نة الش�ريفة. وكان يحارب الس�فور 
والم�دارس العصري�ة والتش�به بالكف�ار وله في ذلك جزء س�ماه »االس�تنفار لغزو التش�به 

بالكفار« جمع فيه األحاديث التي تنهى عن التشبه بالكفار.
ول�م يكن صاحب الترجمة رحم�ه الله تعالى من الذين قصروا أنفس�هم على العلم فقط 
؛ بل حارب االس�تعمار وس�عى في إخراجه، وس�جن بسبب ذلك لعدة س�نوات، وفي يوم 
األح�د غ�رة جمادى الثانية س�نة 1380 انتقل رحمه الل�ه تعالى ودفن بالقاه�رة رحمه الله 

تعالى وأثابه رضاه.
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الِت ،  جوَلِة أماَم األح�داِث والتَّحوُّ الِت ِعلٌم ضابٌِط لمواق�ِف الرُّ إنَّ فِق�َه التَّح�وُّ

وِعل�ٌم ُيدي�ُن اإلفراَط م�ن ُكلِّ ُوجوِه�ِه إدانًة على ُم�راِد اللِه كما ُيدي�ُن التَّفريَط من 

�ِة ُوجوِه�ِه إداَن�ًة عل�ى ُمراِد اللِه ورس�ولِِه ف�ي جميِع مراِح�ِل الحياِة اإلنس�انيَِّة  كافَّ

اتيِّ  واإلس�الميَِّة، وليس كما ن�راه ونفهُمُه بُِعقولن�ا وانتماءاتِنا الطَّبِعيَّ�ِة أو فهِمنا الذَّ

للقضايا التاريخيَِّة.

واِء؛ ألنَّ  وكأنَّن�ا في حاَجتِنا لهذا الِعلِم اليوَم أكثَر من حاَجتِن�ا للماِء والِغذاِء والدَّ

�يطاِن بين اُلمصلِّين،  ِة الثَّغ�راِت التي دخل منِها تحريُش الشَّ ف�ي هذا الِعلِم َس�دَّ كافَّ

�يطاُن بها من ِعلِم الُعلم�اِء واجتهاِد الُمجتِهدين وق�وَد فِتنٍَة بين أهِل  وق�د جعَل الشَّ

ساَلِة الواِعَدِة.. لماذا؟ الِمّلِة الواحدِة والرِّ

الِت  ألنَّ الذين لم ُيعيدوا االحتكاَم في مثِل هذه المسائِل إلى نصوِص فِقِه التَّحوُّ

اصطدموا بالتَّحليِل الطَّبِعيِّ من عند أنفِسهم لألموِر والحواِدِث بعد قراَءِة ُنصوِص 

المناِق�ِب والفضاِئ�ِل كنُصوٍص صحيح�ٍة وصريحٍة؛ ولكنَّ األح�كاَم في ُمجَرياِت 

ِل التَّاريِخ�يِّ لم تصُدر به�ا وال ِمن خاللها، وإنَّما جاءت عل�ى ُنصوِص فِقِه  التَّح�وُّ

�اِدَرِة من لِس�اِن من ال ينطِ�ُق عن الهوى m ، فبها يع�اِرُض النَّصُّ  الِت الصَّ التَّح�وُّ

ُة األطهاُر بنصوِص مناِقبِهم  النَّ�صَّ أو ُيوِقُف الُخلفاُء الَعَمَل بالنَّصِّ كم�ا فعل األِئمَّ

ًة كي يحَفَظ الُمس�ِلُم لساَنُه وقلَبُه  ِة ، وكفى باالقتداِء بهم ُحجَّ وارَتَضوا س�الَمَة األُمَّ

ِة ويناَل بركَة الجميِع وثواَب مواِقِف  وحاِضَرُه ومستقبَلُه من الُوقوِع في الِفَتِن الُمِضلَّ

�المِة ، وَيِكَل أمَر القضاِء والَقَدِر فيما يجريه على الَبَشِر إلى  �الَمِة لدى أهِل السَّ السَّ

المولى سبحانه وتعالى وهو حسيُب عباِده ووكيُل أمِرهم سبحانه وتعالى.

ُف  الُمؤلِّ

فقه التحوالت 
علم ضابط 

لمواقف الرجولة

حاجتنا لهذا العلم 
أكثر من حاجتنا 

للماء والغذاء
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﷽�

الُمنطلَُق

الحمُد للِه الذي جمع في األصَليِن و معاِدلِهما الثَّالِِث عالَج األواِئِل واألواِخِر، 

�الُم عل�ى َس�يِِّد المباِهِج  الُة والسَّ وأس�اَس الِعل�ِم ل�ُكلِّ أمٍر باطِ�ٍن وظاِه�ٍر، والصَّ

ِه أفَض�َل المعاِرِف  �ِد ب�ِن عبِد الِله َرس�وِل الل�ه الموهوِب م�ن َربِّ والمفاِخ�ِر، ُمَحمَّ

جاعِة والُفهوِم، وعلى  وأشَرَف الُعلوِم، صلى اللُه عليه وعلى آلِه وأصحابِه أهل الشَّ

التَّابعين لهم بإحساٍن إلى يوِم اللِّقاِء المعلوِم..

�روراِت عوَدُة  ماِن وم�ن أل�َزِم الضَّ اِت ف�ي ه�ذا الزَّ وبع�ُد: ف�إنَّ م�ن أه�مِّ الُمهمَّ

المس�لمين إلى األساسيَّاِت، وهي تجديُد قراءِة كتاِب اللِه الذي ژ گ گ گ ڳ 

ت  ِة التي َصحَّ نَِّة النَّبِويَّ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ژ ، وإعاَدُة دراسِة السُّ
اتِيَِّة اُلمش�َتِملِة على ما  َس�نَدًا عن من ال ينطُِق عن الهوى m ، ودراَس�ُة مواِقِفه الذَّ

ِة وهي ُخصوِصيَّاُت ُس�لوِكِه m ، ففي ه�ذه اإلعاَدِة خروُج الجميِع  ُيع�َرُف بالنُُّبوَّ

م�ن ظاهرِة االحت�داِم واالختالِف على فرِعيَّاِت المس�اِئِل وُركاِم التَّفِرَقِة الذي حلَّ 

بالمس�لمين حتى اكتس�َب بعُضهم لِبعٍض الع�داوَة وتواَرُثوا الِحق�َد والبغضاَء إلى 

َرح�ِب األخ�الِق وَس�َعِة اآلداِب واألذواِق، وم�ا كان ذلك االحت�داُم واالختالُف 

�رِع  إال ألنَّه�م خلط�وا ُعلومه�م بنتاِئ�ِج ُمف�َرزاِت طِباعهم َفتغلَّ�َب الطَّبُع على الشَّ

وتراكم�ت ُفه�وُم االختالف�اِت ِجياًل بعد جي�ٍل واختَرَق الش�يطاُن بذل�ك ُعقوَلُهم 

وُقُلوَبهم بوسواِس�ِه وتحريِش�ه حت�ى ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

العودة إلى 
األساسيات من 

أهم المهمات
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ڭژ. اللُه�مَّ اجعلن�ا م�ن هذا الفري�ِق الُمس�تثنَى بَِمنَِّك وَفضِل�ك وكرِمَك يا 
احمين.  أرحَم الرَّ

وألنَّ اإلع�اَدَة الصحيحَة لقراَءِة األصَليِن ومعاِدلهما ِعلٌم ُمميٌَّز؛ فال ُبدَّ من معرفِة 

وسائِل الِقراَءِة، وهي تنَقِسُم إلى ِقسَميِن: 

عوا البحَث فيه ، وهو ما يخِدُم ِعلَم  1- قراَءٍة لما قد سبق للُعلماِء أن خدموه ووسَّ

�نَِّة  اإلس�الِم واإليماِن واإلحس�اِن، وما ُعِرَف ل�دى الُعلماِء في علِم األُصوِل: بالسُّ

َع من ِخدمتها الِعلِميَِّة. ِة، وما تفرَّ الفعِليَِّة والقولِيَِّة والتَّقريِريَّ

2- ما لم يسبِق للُعَلماِء تأصيُلُه وخدمُتُه ودراسُتُه بتفصيٍل وتبييٍن، وهو ما يتعلَُّق 

ِة ، وما ترتََّب  �اعِة ومواِقِف ِرجاِل النََّمِط األوَسِط وُعدوِل األُمَّ بالِعلِم بعالماِت السَّ

ٍة هما ُسنَّتا  الِت .وُس�نٍَن خاصَّ على دراس�تِها من إبراِز فقٍه خاصٍّ ُيعَرُف بِفقِه التَّحوُّ

الَلِة، َتَتبَّعُت ِدراَس�َتها وبحَثها على مدًى َزَمنِيٍّ طويٍل، ُمبتدئًا بِدراسِة  المواِقِف والدِّ

يِن األربعِة على ما ورد في  اعِة من حديِث جبريَل، وهو أحُد أركاِن الدِّ عالماِت السَّ

ريِف الذي رواُه سيُِّدنا عمُر بن الَخطَّاِب ، ُثمَّ تابعُت ما اجتمَع عليه  نصِّ الحديِث الشَّ

نَِن والمسانيِد وغيِرها من تفصيِل أخباِر عالماِت  من زياداٍت وإضافاٍت في ُكُتِب السُّ

َدِة،الذي  �اَعِة وما يترتَّ�ُب عليها من بياٍن وإيض�اٍح لكثيٍر من أموِر الحي�اِة المعقَّ السَّ

ُسيَِّس فيه االختالُف وخرَج عن مبدأِ القواِسِم المشَتَركة في اإلسالِم إلى مبدأٍ آخَر 

َبِة التي تنطِلُق م�ن ُوجهِة نظِر  َتحُكُم�ه سياَس�ُة التَّحري�ِش والتَّفِرقِة والع�داوِة الُمركَّ

قت  يطانِيِّ تحقَّ ق َتُسد( وبهذا المبدأِ الشَّ اعي إلى المبَدأِ المعروِف )فرِّ �يطاِن الدَّ الشَّ

�ياَدُة اإلبليِس�يَُّة على ُكلِّ الُمصلِّين واس�تطاع هذا المخلوُق الُمع�ادي أن َيِصَل  السِّ

اِر والمش�ِركين  إلى أهدافِِه في المس�لمين باختالفِهم، كما وصل إلى اس�تعباِد الُكفَّ

قراءة العلماء 
ألصول الديانة 

كانت على ضوء 
الثوابت الثالثة

قراءتنا لعالمات 
الساعة تأتي على 
أنها ركن خاص 

بالتحوالت



43

يطاِن عقيدَتيِن: بُِكفِرهم، حيث إنَّ للشَّ

�عوِب الوثنيَِّة والُملِحَدِة وأهِل الكتاِب الذين  1- الُكفُر ، وهو ما يمارس�ُه مع الشُّ

ُفوا ُكُتَبهم وأثبَت القرآُن انِحراَفُهم . كفروا بمخالفتهم دعوَة أنبِياِئهم وحرَّ

عوِب المسلمِة )التَّحريُش( . 2- التَّفِرَقُة واالختاِلُف، وهو ما يماِرُسُه مع الشُّ

ُق للش�يطاِن في الحياِة اإلنس�انيَِّة االحتناُك والُقعوُد على  وبهذين الُعنَصَريِن يتحقَّ

راِط المستقيِم. الصِّ

ُة ُكلُّه�ا رجاالً ونس�اًء َه�َدٌف تاريخ�يٌّ للّش�يطاِن منذ اس�تخالِف الَحقِّ  والبش�ريَّ

س�بحانه وتعال�ى آلَدَم في األرِض ومنذ أن ق�ال اللُه تعال�ى للمالئكِة: ژ ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ ، واالخت�الُف والتَّفِرَق�ُة قد ُيؤدِّي في 
دائ�رِة اإلس�الِم إلى الموِت على غي�ِر ِديٍن وخصوصًا إذا بلغ األم�ُر إلى االنحراِف 

راِع الَعَقِديِّ  اِر أو الصِّ ياَنِة استحس�انًا لما عند الُكفَّ فِض للدِّ الِفكريِّ كاإللحاِد أو الرَّ

وم�ا ترتََّب علي�ه من التَّكفيِر والتَّش�ريِك والقطيعِة بي�ن األرحاِم وُعق�وِق الوالَِديِن 

وغيِرها من الكباِئِر.

ٌه سواًء كان في دائرِة الَوعِي  وبطبيعِة حاِل اإلنس�اِن فهو مخلوٌق ُمستجيٌب وُموجَّ

، وما من دعوٍة في هَذيِن  رِعيِّ أو في دائرِة الوعِي اإلنسانيِّ الوضعيِّ اإلس�الميِّ الشَّ

الجانَِبي�ِن إال ولِ�ِكال الداِئَرَتيِن فيها موِق�ٌع ومكاٌن ، وقد اختلط الحابِ�ُل بالنَّابِِل في 

اُه m ب�)عص�ِر الُغثاِء والَوَهِن( و )َعصِر تداعي  هذا العصِر األخيِر وهو الذي س�مَّ

ياِت التي ال  األَُمِم( و )عصِر َنزِع المهابِة من ُقلوِب األعداِء()1)، وغيِرها من الُمسمَّ

)1) أخذا من حديث ثوبان ؤ قال: »يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى 
األكل�ة إلى قصعته« ،قال : قلنا: يا رس�ول الله.. أومن قلة بن�ا يومئٍذ؟ قال: »أنتم يومئذ كثير 

عقائد الشيطان 
في البشرية
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الِت وعالماِت الس�اعِة ، وبها َيَتَبيَُّن بوضوٍح  ُتعَرُف وال ُتقَرُأ إال بِدراَس�ِة فِقِه التَّحوُّ

ِة وموِقُع المرحلِة أيضًا من  ُجِل وموِقُع المرأِة وموِقُع األُس�َرِة وموِقُع األُمَّ موِق�ُع الرَّ

�المِة وااللتزاِم به، ومبدأِ التَّحريِش واالرتكاِس فيه، وألجِل هذا صار ِمن  مبدأِ السَّ

يِن كما  ابعِة م�ن أركاِن الدِّ كنِيَِّة الرَّ الُوج�وِب علينا بمكاٍن أن ُنظِه�َر وُنبِرَز الِعلَم بالرُّ

لها فَمن كان  ِة أوَّ دعا إلى ذلك سيُِّد الُمرسلين m في قولِه : »إذا لعَن آِخُر هذه اأُلمَّ

ٍد«)1) ، وحديُث:  عنده ِعلٌم فلُيظِهرُه فإنَّ كاتَِم الِعلِم يومئٍذ ككاتِِم ما ُأنِزَل على ُمحمَّ

»إذا َكُثرت الِفَتُن وُسبَّ أصحابي فَمن كان عنده ِعلٌم فلُيظِهره«)2).

�اَعِة  وم�ن معاني هذا الحدي�ِث � كما فِهمناُه � وجوُب إظهاِر الِعلِم بعالماِت السَّ

عَوِة وِخدَمِة ُفروِعِه الُمبيِّنَِة َس�يَر  ي�ِن وتأصيِلها كمنهٍج لِفق�ِه الدَّ وربطِه�ا بأركاِن الدِّ

ِت الِفَتِن والمالِحِم والبِشاراِت وغيِرها، ألنَّها  العالماِت واألشراِط والِفَتِن وُمِضالَّ

ِة منذ الَبعَثِة إلى قياِم  عوِة اإلسالميَِّة على مدى تاريِخ البشِريَّ في أساِسها تخُدُم فِقَه الدَّ

اعِة حيُث يقولُ فيها m: »بُعِثتُ أنا والسَّاعةُ كهاتَينِ«)3) وهذا ما ُيشيُر إليه )فِقُه  السَّ

ِة  �نَِّة لِدراَس�ِة كافَّ ُل من الِكتاِب والسُّ الِت هو الِفقُه المؤصَّ الِت(، وفِقُه التَّحوُّ التَّحوُّ

ُتُه:  ِة من عهِد آَدَم إلى يوِم الَبعِث والنُُّش�وِر، ومادَّ ِل في الحياِة البش�ِريَّ ُش�ؤوِن التََّحوُّ

ولك�ن تكون�ون غثاء كغثاء الس�يل ، ينت�زع المهابة من قلوب أعدائك�م ويجعل في قلوبكم 
الوْهن، قال : قلنا: يا رسول الله وما الوْهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت«. رواه أحمد 

بإسناد صحيح )4297( ، وانظر »موسوعة أحاديث الفتن« )950) .
)1) إس�ناده ال ب�أس ب�ه ، »الكامل في الضعفاء« البن ع�دي )5: 355( وفي رواية أخرى رجال 

إسنادها ثقات: »فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله« ، »تهذيب السنن« )10: 93).
)2) إس�ناده ضعي�ف ، تحقي�ق »الس�نن ال�واردة ف�ي الفت�ن« ألبي عم�رو الدان�ي للمباركفوري 

.(287(
)3) متفق عليه ، البخاري )39( ومسلم )2042).

إظهار العلم 
بالعالمات مهمة 

شرعية

قوله m: »بعثت 
أنا والساعة 

كهاتين«
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ٍد m، وما َخَدَمُه  �أِن من كتاِب اللِه تعالى وِمن ُس�نَِّة َنبِيِّ�ِه ُمَحمَّ َر في هذا الشَّ م�ا تقرَّ

الُعَلماُء من تقسيِم العالماِت والتَّصنيِف فيها. 

ُه  يَّتِها، ومنها العالماُت التي َتُخصُّ وقد كاَن m يعتني بالعالماِت وُيش�يُر إلى أهمِّ

�يخاِن وابُن س�عٍد عن  زاِق والشَّ ف�ي مجرى حياتِ�ِه m ، ومن ذلك ما رواه عبُد الرَّ

�وَرُة ژ ڦ   عائش�َة b ورواُه غيُرُه�م » أنَّ رس�وَل اللِه m منذ نزلت عليِه السُّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ كان ال يق�وُم وال يقُع�ُد وال يذَهُب وال يجيُء إال قال 
نَا َوبَِحْمِدَك  � وف�ي لفظ لعائش�ة: كان يكثر في آخر عمره م�ن قول � : ُس�ْبَحاَنَك َربَّ

ِحيُم )1) .. قالت عائش�ُة: فقلُت: يا رس�وَل اللِه  اُب الرَّ اللَُّه�مَّ اْغِفْر لِي إِنََّك َأْنَت التَّوَّ

ُتكثِر من قوِل: س�بحان اللِه وبحمِدِه أس�تغفُر اللَه وأتوُب إليه ما لم تكن تفَعُله قبل 

تي فقال : إذا رأيَتها َفَس�بِّح بحمِد َربِّك  الي�وِم فق�ال: » إنَّ ربِّي أخَبَرني بعالمٍة في ُأمَّ

واستغِفرُه ، فقد رأيُتها ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ الخ السورة « )2) .

 

)1) مسند أحمد )3791) 
)2) س�بل اله�دى والرش�اد )12: 230( وأص�ل الحدي�ث في البخ�اري مع الفت�ح )8: 951-

  .(952
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َُّق بِهَا يُف ٱلسَّاعَةِ َومَا يَتَعَل تَْعِ

ماِن ويعبَّ�ُر بها عن  �اعُة ُجزٌء من أج�زاِء الزَّ اِغ�ُب في »المف�ردات«: )السَّ ق�ال الرَّ

القيامِة، قال تعالى: ژ ھ ھ ژ ]القمر: 1[، وقال تعالى: ژ ۈ ٴۇ ۋژ 

]الزخرف: 85[)1).

قل�ُت  � والل�ه أعلم � : ويفَهُم من س�ياِق المعنى في اآلية أنَّ الس�اَعَة الُمش�اَر بها 

اعِة � أي:  ِة، وأما لفظُة السَّ إلى يوم القيامِة هي تعريٌف آلخِر لحظٍة في الحياِة البشريَّ

مِن، قال تعالى: ژ گ گ  الج�زُء م�ن الوقِت � فهو الوقُت الُمَتعاَرُف عليه من الزَّ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ ]الروم: 55[.

فاألُول�ى ف�ي اآلي�ِة بمعن�ى القيام�ِة والثانيُة ف�ي اآليِة بمعن�ى الوق�ِت القليِل من 

ماِن. الزَّ

اعُة التي هي القياَمُة على ثالِث أوجٍه: وقال بعُضهم: السَّ

اَعُة الُكبَرى، وهي َبعُث الناِس للُمحاسبِة. 1- السَّ

 b ُدُه قوُل عائشَة اعُة الوسطى، وهي موُت أهل الَقرِن الواحِد، ويؤيِّ 2- السَّ

�اعِة، متى  قال�ت: )كاَن األع�راُب إذا َقِدُم�وا عل�ى رس�وِل الله m س�ألوه عن السَّ

�اعُة فنظ�َر إلى أحدِث إنس�اٍن منهم فقال: »إن َيِعش هذا ل�م ُيدِركُه الَهَرُم قامت  السَّ

عليُك�م س�اعُتكم«)2) ، والمراد بِس�اَعتِهم: موُتهم � أي: س�اَعُة المخاَطبِين آنذاك � 

كما جاء في فتح الباري.

)1) المفردات للراغب ص248.
)2) متفق عليه ، البخاري )6511( ومسلم )7598) .

تعريف الساعة
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غَرى، وهي موُت اإلنساِن، فساعُة ُكلِّ إنساٍن موُتُه، وهي المشاُر  3- الساعُة الصُّ

إليها بقوله: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ ]األنعام 31[.

 ق�ال الُقرُطبِ�يُّ رحمه الله: )ق�ال علماُؤنا : واعلم أنَّ ُكلَّ َميِّ�ٍت فقد قامت قياَمُته 

تِِه من  غَرى هي ما يقوُم ُكلُّ إنس�اٍن ف�ي خاصَّ ولكنَّه�ا قيام�ٌة ُصغ�رى وُكبَرى ، فالصُّ

خ�روُج ُروِحِه وفراِق أهِلِه وانقطاِع س�عِيِه وحصولِِه على َعَمِل�ِه إن كاَن خيرًا فخيٌر 

، والقياَمُة الُكبَرى هي التي َتُعمُّ النَّاَس وتأُخُذهم َأخَذًة واحدًة(  ًا َفَش�رٌّ وإن كان َش�رَّ

اه�.

قل�ُت � والل�ه أعلم: وال ُيس�تبَعُد في المعنى أن تك�وَن القياَمُة الُوس�طى الموُت 

ابَِقيِن، فيكوُن التَّرتيُب على النَّحو  الجماِعيُّ إذا أخذنا ما قاله العلماء بالَمعنََييِن السَّ

التالي:
1- القيامُة الُكبرى هي التي َتُعمُّ الناَس وتأُخُذهم أخَذًة واِحَدًة.)1)

2- القيامُة الُوس�َطى هي الَهْرُج والَموُت المجهُز المنصوُص عليه في العالماِت 

اَعِة. وهو اإلباداُت الجماِعيَُّة وهي من عالماِت السَّ
غرى هي ُخروُج ُروِح المرِء وفراُق أهِلِه.)2) 3- القيامُة الصُّ

�اَعِة التي هي اللَّحَظ�ُة األخيَرُة في  وه�ذه المعاني الثَّالَث�ُة تدوُر حول مفهوِم السَّ

ِة التي ال َزَمَن بعدها.اه�. حياة الَبَشِريَّ

)1) »التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة« نقال عن »فقه أش�راط الس�اعة« د. محمد أحمد 
إسماعيل المقدم ص15.

)2) نقل�ت الفكرة مع ش�يء من التصرف من كتاب فقه أش�راط الس�اعة للدكت�ور محمد أحمد 
إسماعيل المقدم.

أقسام القيامة
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َم اإلماُم الَبرَزنِجيُّ في »اإلشاعة« )ص27) األماراِت إلى ثالَثِة أقساٍم : وَقسَّ

1- قسٌم ظهر وانقضى وهي األماراُت البعيدُة. 

2- قسٌم ظهر ولم ينقِض بل ال يزاُل يتزايُد ويتكامُل. 

3- وقسٌم تعُقُبه الّساعُة وهي األماراُت الكبيرُة .. 

كما تنقسُم العالماُت في تعريِفها إلى أقساٍم :
فَِتٌن -  1
وأشراُط -  2
وعالماٌت -  3
وأماراٌت ومالِحُم -  4
وبِشاراٌت-  5

1- الِفَت�ُن: إّما )فَِتٌن أو ُمِضاّلُت فَِت�ٍن(، والمقصوُد بالِفَتِن هي االبتالءاُت العاّمُة 

ٍل ُمخالٍِف ألمِر  �َة ويكوُن بها حص�وُل انحراٍف أو تح�وُّ الت�ي ُتصي�ُب الفرَد أو األُمَّ

الّش�ريعِة، وم�ن الِفَت�ِن ما هو اختباٌر للمس�لِم ين�اُل به الثَّ�واَب واألجَر عن�د صبِرِه 

واحتس�ابِه لل�ِه تعالى كما هو في فِتنَِة األهِل والماِل والَوَل�ِد ، ومن هذا النَّموَذِج ما 

أشار اللُه به لألنبياء: ژ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ وقال 

تعالى لَسيِِّدنا موسى: ژ ڈ ڈ ژ ]طه: 40[.

وأم�ا ُمِض�اّلُت الِفَت�ِن فهي ما خرج به الف�رُد أو الجماعُة أو األُس�رُة أو القبيلُة أو 

�يطاِن، وقد أمر  اِل والشَّ جَّ �رِّ والدَّ ُة عن جاّدِة الطَّريِق المش�روعِة إلى ِخدمِة الشَّ األُمَّ

ِذ من ُمِضاّلِت الِفَتِن ومن فِتنَِة المحيا والمماِت ومن فِتنَِة المس�يِخ  النَّبِيُّ m بالتعوُّ

ع�اِء »وإذا أردَت  �اِل ، وكان يق�وُل m ف�ي بعض أحاديثِ�ِه الحاِوَي�ِة على الدُّ جَّ الدَّ

انقسام األمارات 
إلى ثالثة أقسام

معنى الفتن

معنى مضالت 
الفتن
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بعباِدك فِتنًَة فاقبِضني إليك غيَر مفتوٍن«)1).

�يُء أواِئُلُه)  2- األش�راُط: جمُع َش�َرٍط ) بفتحتين( وهي العالَمُة ،و أش�راُط الشَّ

وأشراُط الّساعِة عالماُتها ( قال تعالى: ژ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ 

مئ ژ ]محمد :18[.

قال الحافُظ ابن حجٍر : ) هي العالماُت التي يعُقبها قياُم الّساعِة ( )2).

ِة  الَّ وق�د أطلَق بعُضهم على األش�راِط اس�َم اآلي�اِت، واآلياُت هي األم�اراُت الدَّ

ًة على الطَّريِق أو توضُع على  حراِء دالَّ على الش�يِء كاألماراِت التي ُتنَصُب في الصَّ

ُفن . اه�)3) . اطيِء لِتهدي السُّ الشَّ

ووصفت أيضا بلفظ المش�اريط في بعض روايات الحديث، ففهي مس�ند أحمد 
)386( عن حذيفة ؤ قال: س�ئل رس�ول الله m عن الس�اعة فقال: علمها 
عند ربي ال يجليها لوقتها إال هو؛ ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها.

وبالجمل�ِة فالمقص�وُد به�ا : الظاه�رُة الكونيَّ�ُة أو الظاه�رُة المرحليَّ�ُة المرتبط�ُة 

ريفِة. الِت المنصوِص عليها في األحاديِث الشَّ بالتَّحوُّ

َمُة الُمَميَِّزُة ُسلوَك فرٍد أو جماعٍة أو مرحلٍة  3- العالماُت: جمُع عالمٍة، وهي السِّ

بما يتطابُق مع ما َذَكَرُه m في أحاديِث عالماِت الّساعِة.

4- األم�اراُت: جمُع أمارٍة، واألمارُة هي الَحَدُث المطاب�ُق لحالٍة أو كيفيٍَّة أخبَر 

)1) س�نن الترمذي )3235( ، صحح إس�ناده جملة من المحدثين وضعفه آخرون، انظر تحقيق 
»الطرق الحسان« البن رجب ألبي أنس عادل بن سعد محمد مطاوع ص 15-13. 

)2) فتح الباري 79/13.
)3) ص13المصدر السابق بتصرف . 

معنى األشراط

معنى العالمات

معنى األمارات
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التها« . عنها m في »شؤون الّساعِة وتحوُّ

ساُت المرحليَُّة التي ُيجري اللُه فيها ُنصرَتُه وتأييَدُه لعباده  5- البِشاراُت: هي التَّنفُّ

س�الِة ، وخالفِة  الّصالحي�ن وتمكينِه�م في األرِض.كُظهوِر اإلس�الِم ف�ي عصِرالرِّ

 

ُعمَر بن عبد العزيِز في بني ُأَميََّة ، وُصلِح اإلماِم الَحَسِن بعد احتداِم األمِر ، وظهوِر 

ي�ن األيُّوبيِّ  ِق القراِر اإلس�الميِّ ، وظه�وِر صالح الدِّ الخالف�ِة العثمانيَّ�ِة بع�د َتَمزُّ

ليبِيِّين ، وظهوِر اإلماِم المهديِّ بعد ُشموِل الَجوِر في العالم . وهزيمته للصَّ

�رعيُّ لظواهِر المراحِل ،  الِت ضبُطها الشَّ وفائ�دُة ه�ذه التَّعريفاِت في فِق�ِه التَّحوُّ

ِة أو العكِس من ذلك، فحيُثما  المِة المرُجوَّ الِت وعالقتِها بالسَّ ُة التَّحوُّ وتحديُد ُهويَّ

الت ُيش�يُر إلى ف�رٍد أو جماعٍة أو منهٍج في َس�يِر األزمنِة واألمكنِة  كان َن�صُّ التَّحوُّ

�الِم من  �الَمِة أو التَّجديِد أو الَعدِل فاألمُر كذلك، وإال فإّن دعوى السَّ ويصُفه بالسَّ

ُر المراحَل وَمن فيها. فرٍد أو جماعٍة مردودٌة عليهم بُِحكِم النَّصِّ الذي ُيَفسِّ

َة والنُّصَرَة للِه  �المَة وَيَرون ف�ي مواِقفهم الِع�زَّ عون السَّ فالخ�واِرُج مث�اًل كانوا َيدَّ

الِت  عوى الكاِذب�ِة، لكنَّ ُنصوَص التَّحوُّ ولرس�ولِه m، ومات�وا وهم على تلك الدَّ

ِل َكِذَبهم وعدَم س�الَمتهم وُجنوَحهم عن الَحقِّ  وفِقَه عالماِت الّس�اعِة ُيبِرُز للُمتأمِّ

يهم على أهِله، وهكذا في أش�باِههم وأمثالِه�م في ُكلِّ مرحلٍة وعصٍر وَزَمٍن ،  وَتعدِّ

والق�وُل الَفص�ُل يرِجُع إلى ما قاله m من العالماِت والظواِه�ِر، وبها يكوُن الَحقُّ 

َجلّيًا والباطُل َقِصّيًا على َمَمرِّ األزماِن، وإلى أن يقِضَي اللُه أمرًا كان مفعوالً.

معنى البشارات
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َّةِ’ ن ُّ السُّ ِمْحَوُر ٱلْمَْوُضوِع َحِديُْث ِجبِْريْلَ ‘ُأم

عن ُعَمَر بِن الخطَّاِب ؤ قال: بينا نحن ُجُلوٌس عند رسوِل اللِه m إذ طلع 

فِر وال يعرُفه  َعِر ال ُيرى عليه َأَثُر السَّ علينا رجٌل شديُد بياِض الثِّياِب شديُد سواِد الشَّ

ُد أخبِرني  منّا َأَحٌد، فأسنَد ُركَبَتيِه إلى ُركَبَتيِه ووضَع يديِه على َفِخَذيِه وقال: يا ُمَحمَّ

عن اإلسالِم؟

دًا رس�وُل اللِه و إق�اُم الصالِة وإيتاُء   ق�ال: »أن تش�هَد أن ال إل�ه إال اللُه وأنَّ ُمَحمَّ

كاِة وصوُم رمضاَن وحجُّ الَبيِت من اس�تطاَع إليه س�بياًل«، قال : صدقَت. قالوا:  الزَّ

ُقه ، قال : أخبِرني عن اإليماِن؟ فعِجبنا له يسأُلُه وُيصدِّ

ِه   قال: أن تؤِمَن باللِه ومالئكتِه وُكُتبِه ورس�ِله وباليوِم اآلِخِر وبالَقَدِر خيِرِه وَش�رِّ

م�ن اللِه تعالى«، قال: صدقَت ، قال: فأخبِرني عن اإلحس�ان؟، قال: »أن َتعُبَد اللَه 

�اعِة،  كأنَّ�َك ت�راُه فإن لم تكن تراُه فإنَّه يراَك « ، قال: صدقَت، قال: أخبِرني عن السَّ

اِئِل«، قال: أخبِرني عن أماراتِها؟، قال: »أن  قال: »ما المس�ؤوُل عنها بِأعَلَم من السَّ

اء يتطاولون في البنيان «.  َتِلَد األَمُة َربَّتها ، وأن ترى الُحفاَة الُعراَة العاَلَة ِرعاَء الشَّ

ثم انطلَق َفلبِثُت َمِلّيًا ، فقال: »يا ُعمُر أتدري َمن الّسائُل« قاَل: ُقلُت: اللُه ورسوُلُه 

أعلُم، قال : »ذاك جبريُل أتاُكم ُيعلُِّمكم أموَر دينِكم «.

ُه ِجبريُل أتاكم ُيعلُِّمكم دينَكم « )1). نَِن : » فإنَّ وفي لفِظ ُمسلٍم وأصحاِب السُّ

َم الناَس دينَهم« )2).  وفي روايٍة: »هذا جبريُل جاَء لُِيَعلِّ

)1) مسلم )102).
)2) البخاري )4777).

دراسة حديث 
جبريل
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وف�ي روايٍة ق�ال: »َس�ُلوني« ، فهاُبوه، فجاء رج�ٌل فجلس عند ُركَبَتي�ِه، فقال: يا 

رس�وَل الل�ِه ما اإلس�الُم؟ وذكر نحوه إلى أن قال : »هذا جبري�ُل أراد أن َتعَلموا إذا 

لم َتسَألوا« )1). 

َم النّ�اَس دينَهم ، والذي  وف�ي روايِة أحمَد من طريٍق آخ�َر »هذا جبريُل جاَء لُِيعلِّ

َة«)2). ٍد بَِيِده ما جاءني َقطُّ إال وأنا أعِرُفه إال أن يكون هذه الَمرَّ نفُس ُمَحمَّ

وفي الطبراني الكبير عن ابن عمر ) ما جاءني في ُصوَرٍة َقطُّ إال عرفُتُه إال في هذه 

ورِة()3) . الصُّ

وال شكَّ أنَّ قراَءتنا لحديِث جبريَل ش كما هو بين أيدينا يفَتُح لنا آفاقًا واسعًة 

ِل والُمتاَبَع�ِة، التي تبُلُغ بنا في النهايِة إلى فهِم التَّراُبِط الموضوِعيِّ في هذا  م�ن التأمُّ

َقٍة لعالماِت  يٍَّة ُمحقَّ الحدي�ِث من ُكلِّ جوانبه ، وما يترتَّ�ُب على هذا التَّراُبِط من أهمِّ

�رعيَِّة  الّس�اعِة ودخولِه�ا ف�ي العديِد من أب�واِب وُفص�وِل العل�وِم والتَّقريراِت الشَّ

الُمتداَوَلِة .

ولعلَّ ِمن أهمِّ ما أوضَحُه الحديُث لنا :

َفُة التي ظهَر بها جبريُل على القوِم صورًة ولباسًا وكيفيًَّة وُسلوكًا. 1- الصِّ

.m 2- أسلوُبُه في الجلوِس والمخاطبِة لرسوِل اللِه

ُقُه. 3- كونه يسأُلُه ويصدِّ

�ائِل، وفي ه�ذه اللفظ�ِة إيضاٌح  4- قوُل�ه: لي�َس المس�ؤوُل عنه�ا بأعل�َم من السَّ

)1) مسلم )108).
)2) مس�ند أحم�د )17631(، وق�ال الهيثم�ي ف�ي »المجمع« )1: 45(: وفي إس�ناده ش�هر بن 

حوشب.
)3) مجمع الزوائد )1: 12).
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�ِة جبري�َل ف�ي علِمِه باألم�ِر أو َع�َدِم ِعلِم�ه، وكش�ٌف لحقيقِة  للس�امعين ع�ن ُهِويَّ

. m المخاطِِب لرسوِل اللِه

5- تأكيُد َطَلبِِه معرفَة األماراِت وليَس معرفَة نهايِة الكوِن.

6- تحديُد العالماِت بِنموَذَجيِن فقط: أن َتِلَد األََمُة.. وأن ترى الُحفاَة.

7- انطالُق جبريَل بعد هذا البياِن دون إيضاحاٍت إضافيٍَّة.

8- جهُل الصحابِة ئ بوقاِئِع األمِر المشاِر إليه في ُجمَلِة األحاديِث حتى 

برز ُسؤاُل النَّبيِّ m لسيِّدنا ُعَمَر بقوله: أتدري َمن الّسائُل؟.

9- ردُّ عمَر ؤ بقوله: اللُه ورسوُله أعَلُم.

10- وُيستفاُد من هذا سكوُت الصحابِة ئ عن ُمجرياِت األمِر ُكلِّه وَعَدُم 

ُمس�اَءَلِة بعِضه�م البعَض في ش�خِصيَِّة ِجبري�َل أو ما طرَأ عليهم م�ن غفلٍة في عدم 

واياِت ُتش�يُر إلى أنَّ رسوَل  معرفتِه، مع ُظهوِر اإلش�اراِت بحقيقتِه، مع أنَّ بعَض الرِّ

اللِه m سأل ُعَمَر ؤ بعد ثالثِة أّياٍم من ُمحادثِة ِجبريَل.

َة ِجبريَل في هذا الحديِث وما قيل فيه له  11- تأكيُد رسوِل اللِه m على أن ُمِهمَّ

َدٌة، وهو تعليُمُكم أمَر دينُِكم، أو )ُيَعلُِّمُكم ِدينَُكم(. وظيفٌة محدَّ

12- واللَّف�ُظ النََّب�ِويُّ م�ن قولِ�ه: )ُيعلُِّمكم أمَر دينِك�م( فيه إش�ارٌة واضحٌة إلى 

تم�اُزِج )األركاِن األربعِة المذكورِة في الحدي�ِث( وأنَّها ُكلَّها أموُر ديِن األمِة ، وال 

فصَل بين ُركٍن وآخَر.

13- وألنَّ هذه الحقيقَة ال غباَر عليها َنِجُد الُعلوَم الّشرعيََّة المخدومَة في تفصيِل 

ابِع وُمَتداِخٌل بعُضها في بعٍض برغم  كِن الرَّ األركاِن الثالثة متماِزَجًة ُكلَّ التَّماُزِج بالرُّ

ابِع بعيدًا عن األركاِن الثالثِة األخرى ، ولكنه  كِن الرَّ أنَّ الُعلم�اَء ق�د تركوا َحيثِيََّة الرُّ

ف�رَض موِقَعه ومكان�ه على التَّدويِن وعلى أهل األُصوِل والُفروِع، فما من باٍب من 
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أبواِب العلِم إال وأحاديُث عالماِت الّس�اعِة عالَِقٌة به ُمرَتبَِطٌة بتفصيالتِه، ومن ذلك 

ما َنِجُدُه من اس�تدالِل الفقهاِء في ُكُتبهم بأحاديَث َتُخصُّ عالماِت الّس�اعِة كما هو 

في:

• باِب الِعلِم	

• كتاِب الحدوِد	

• كِر	 كتاِب الذِّ

• كتاِب الُمعامالِت	

• ِعلِم التَّفسيِر	

• ِعلِم العقائِد والتَّوحيِد	

• ؤيا	 أبواِب الرُّ

• أبواِب الجهاِد والغزِو في سبيِل اللِه	

• أبواِب الِفَتِن	

• كاِة	 باِب الزَّ

ف�إذا م�ا اس�َتَدلَّ الُعلم�اُء لواِحٍد من ه�ذه األبواِب بحدي�ٍث من أركاِن اإلس�الِم 

واإليماِن واإلحساِن َشَفعوه بُِجملٍة من األحاديِث الُمعبَِّرِة عن نقِض الِعلِم أو قبِضِه 

جال وكثَرِة النِّساِء ، وعند الحديِث عن األذكاِر  ِة الرِّ نا وِقلَّ أو كثَرِة الجهِل وُفُش�وِّ الزِّ

تأت�ي أحادي�ُث االس�تعاذِة ِمن الِفَت�ِن الُمِضلَّ�ِة والِفتنَِة ف�ي الماِل واأله�ِل والولِد، 

اِل،  جَّ واالستعاَذُة من فِتنَِة المحيا والمماِت، ومن فِتنَِة المغَرِم والمأَثِم ومن فِتنَِة الدَّ

با والَغشِّ وما  وفي المعامالِت يأتي خالل ُدروِس الُبيوِع ومعامالتِه في أحاديِث الرِّ

يؤوُل إليه المسلمون من أصناِف المعامالِت الحراِم التي الُبدَّ من ذكِرها في نماِذِج 

المعامالِت.
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وعند ُدروِس الحدوِد الشرعيَِّة تأتي ُجملُة األحاديِث التي تتناوُل إسقاَط الحدوِد 

با وعلى الخمِر بتس�ِمَيتِه بغيِر اس�ِمه ، وإلى غير  ماِن والتَّحاُيِل على الرِّ ف�ي آخ�ِر الزَّ

َد بعُض َطَلَب�ِة الِعلِم للنََّظِر ف�ي مواضيِع الثَّالَثِة  ذلك.. وكم س�يكوُن ُمفي�دًا لو تجرَّ

رِعيَِّة وما َجَمَعتُه أحاديُث الثَّوابِِت في ضبِط أركانها الشرعيَِّة وما تناوَلُه  األركاِن الشَّ

الُعلماُء من التَّقعيِد والتَّفصيِل في هذه األبواِب، وحصِر أحاديِث عالماِت الّس�اعِة 

الِت في ُكلِّ باٍب وَفصٍل، وعالقِة العالماِت بهذه األحكاِم والتَّشريعاِت،  وفِقِه التَّحوُّ

ِة نماِذِج الِعلِم  الِت في كافَّ َد لأُلصولِيِّين وألصحاِب الُفروِع ُحضوُر فِقِه التَّحوُّ ليتأكَّ

وأبوابِه.

الِت والعلِم بعالماِت الّس�اعِة يتداَخُل مَع علِم  وِم�ن جانٍب آخَر َنِج�ُد فِقَه التَّحوُّ

اإلحس�اِن تداُخاًل تاّمًا بحيُث يصيُر علُم اإلحس�اِن للعالم بعالماِت الّس�اعِة عاِماًل 

ِف وُط�وِل النََّظِر ف�ي ُمجرياِت القض�اِء والَق�َدِر ، ألنَّ ِعلَم  ح�ًا لُحس�ِن التَّصرُّ ُمرجِّ

ِق بَِثَمرات الطاَعِة والعباَدِة وس�المِة النظِر للعباِد بُِحس�ِن  اإلحس�اِن هو ِعل�ُم التََّحقُّ

الِت من رجاِل علِم اإلحس�اِن في َعصَري  الُخُل�ق، وكان غال�ُب ُعلماِء فِقِه التَّح�وُّ

�ن ُيقَتدى بهم وُيهَت�دى بهدِيهم، فما ترى  اِش�َدِة ، وِممَّ صدِراإلس�الِم والخالفِة الرَّ

ُس�لوَكهم ومواِقَفه�م إال ش�اِهَدًة عل�ى ُعم�ِق َأَدبِهم مع ُم�راِد الله في خلِق�ه ، بينما 

�نَِّة أحيانًا ولكن من  �راِع هم من َحَمَلِة الُق�رآِن والسُّ َنِج�ُد أقم�اَع الِفَت�ِن وُرموَز الصِّ

يطاِن  غيِر ارتباٍط بِعلِم اإلحس�اِن وال بعلِم عالماِت الّس�اعِة، مّما يجعُلهم هدفًا للشَّ

الِت وُمِضاّلِت الِفَتِن ، بل سببًا في االعتراِض على اللِه وعلى قضاِئِه وَقَدِره  والتَّحوُّ

ِل والتََّغيُِّر. في ُمجرياِت التَّحوُّ

�ُر في ِمحَوِر الموضوِع نبدُأ ف�ي تناُولنا لمفهوِم  ُل والتََّدبُّ وحّت�ى ال يط�وَل بنا التأمُّ

كنِيَِّة التي نحُن بَِصَدِدها ، واللُه الُموفُِّق. الرُّ
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َّلاثَةُ وعلاقَتُها ابلرُّكِن الرَّابِع أركاُن الدِّيِن الث

يِن أربعٌة بِاعتباِر  يِن أن يعلم ب�أنَّ أركاَن الدِّ ِم�ن واجباِت الُمس�لِم الموِقِن بأمِر الدِّ

َوحَدتِه�ا الموضوِعيَّ�ِة ف�ي الحدي�ِث اآلنِف ذك�ُرُه، و تنَقِس�ُم إلى ِقس�َميِن: ثوابٍت 

وُمتغيِّراٍت.

َع عن  فالثَّوابُِت هي ما اشتملت عليه أركاُن اإلسالِم واإليماِن واإلحساِن وما تفرَّ

لوِك. ريَعِة ومراتِب السُّ هذه الثَّالَثِة من ُعلوِم العقيدِة والشَّ

والُمَتغيِّراُت : ما اشتمل عليها العلُم بعالماِت الّساعِة. على أوُجِهها الثَّالَثِة :

ساَلِة.  1- ُمَتَغيِّراٌت على َعهِد الرِّ

سالِة إلى ِقياِم الّساعِة. 2- ُمَتَغيِّراُت ما بعد عهِد الرِّ

ِة تصاُعِدّيًا إلى عهِد آدَم ش . ِديَّ ساَلِة الُمَحمَّ  3- ُمَتَغيِّراُت ما قبَل الرِّ

يِن أربعًة � كما هو في النَّصِّ � وليَس  وعلى هذا التَّرتيِب الشرعيِّ ُتعَتَبُر أركاُن الدِّ

ثالثًة كما يتناَوُلها بعُض الُعلماِء  ، ودليُلنا على ُرباِعيَِّة األركاِن )الِوحَدُة الموضوعيَُّة( 

من َلفِظ النَّبيِّ m في الحديِث حيُث ورد في النَّصِّ قوُلُه m بعد ذهاِب ِجبريَل: يا 

�اِئُل؟ قال: اللُه ورس�وُله أعَلُم، قال: ذاك ِجبريُل أتاكم ُيَعلُِّمكم  ُعَمُر أتدري َمن السَّ

أموَر دينُِكم، وفي روايٍة )ُيعلُِّمكم دينَكم(. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 

ُد أن  فاللَّف�ُظ النََّبِويُّ في هذا النَّصِّ يأتي بعد أربعِة ثوابَت وليس ثالثًة، وبهذا َيَتَأكَّ

ين أربعٌة كما هو في  يِن أو َثوابِ�َت الدِّ ي�ِن � كم�ا ُيعبَُّر عنه�ا � أو أصوَل الدِّ أركاَن الدِّ

ريِف. سياِق الحديِث الشَّ

فاألصوُل الثَّالَثُة اإلس�الُم واإليماُن واإلحس�اُن أصوٌل ثابت�ُة المدلوِل والمعنى 

الوحدة 
الموضوعية بين 
األركان األربعة

الثوابت والمتغير

األصول الثالثة 
وتدرج المكلف 

فيها
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�لوِك وينَش�ُأ عليها  �ريعِة ومراتِِب السُّ ُج بها الُمكلَُّف في ُش�ؤوِن العقيدِة والشَّ يت�درَّ

األجياُل باعتباِرها الِعلَم الَفرِضيَّ الواِجِب.

ِج في التَّكليِف  ُه غيُر ُمرَتبٌِط بُِمَتعلَّق�اِت التَّدرُّ ابِ�ُع )فُمَتَغيٌِّر( أي: إنَّ  أم�ا األصُل الرَّ

وإنَّما يخَتصُّ بأمَريِن:

الِت الكونِيَِّة والعالماِت واألش�راِط الكائنِة بأمِر اللِه  1- كش�ِف ُمجرياِت التَّحوُّ

قبل قياِم الّساعِة.

ٍة وفِس�اٍد، وم�ا يترتَُّب على  2- س�رِد وتعلي�ِل الحواِدِث وم�ا يرَتبُِط بها من ِصحَّ

�اِر والُمنافِقين  ٍة ودالالٍت ش�رعيٍَّة للتَّمييِز بي�ن أحواِل الُكفَّ ذل�ك من إش�اراٍت نبويَّ

الِت، وبين المسلمين المؤمنين وموِقِعهم أيضًا من  وأشباِههم وموِقِعهم من التَّحوُّ

نيا واآلخرِة.  المِة في الدُّ السَّ

َق إليه من ُش�ؤوِن اإلس�الِم واإليماِن  يَّ�ِة حدي�ِث جبريَل ش وم�ا َتَطرَّ وألهمِّ

واإلحس�اِن والعل�ِم بعالم�اِت الّس�اعِة ص�ار من ال�الزِم عل�ى الُمس�لِم أن يعِرَف 

يَّته�ا وارتب�اِط بعِضها بَِبع�ٍض، فهي  ه�ذه األركاَن األربع�َة معِرَف�ًة تت�الَءُم م�ع أهمِّ

م�اِت األمانِة التي قال عنها س�بحانه وتعال�ى: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ  أس�اُس ُمقوِّ

ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ 

ۇئژ ]األحزاب: 72[.

الِت باألركاِن األربعِة ُمجَتِمَعًة إال إلبراِز ُخُطورِة الَفصِل بين  وما اعتنى فِقُه التَّحوُّ

ابِِع الُمتَغيِِّر ، فاإلس�الُم واإليماُن واإلحس�اُن عبَر  كِن الرَّ األركاِن الّثالثِة الثابتِة والرُّ

َض لِنَكساٍت وَأَزماٍت كالَقبِض والنَّقِض والِخداِع  ياَنِة تعرَّ �رِعيِّ للدِّ تاريِخ البِناِء الشَّ

ًة سحيقًة بين المسِلِم مع أخيه  ا أوَجَد ُهوَّ والتَّحريِف والتَّس�ييِس وما شابه ذلك، ممَّ

الركن الرابع هو 
كشف مجريات 

التحوالت
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الُمس�لِم في قضايا َفهِم اإلس�الِم كَعقيَدٍة وِدياَنٍة وبين الُمؤمِن مع أخيه الُمؤمِن في 

كَّ وال النَّقَض ، ومثُلُه  مفهوم اإليماِن كتصديٍق باليقينّياِت الكونيَِّة التي ال تقَبُل الشَّ

في مفهوِم اإلحساِن كُزهٍد وُعلوٍم ذوِقيٍَّة وِقَيٍم وآداٍب، وهي التي صارت في زمانِنا 

ُمس�تقَبَحًة في ُصَوِرها وحقاِئِقها الَعَمِليَِّة الُمماَرَس�ِة لدى البعِض وس�ببًا في النِّزاِع 

الُمفَتَعِل . 

ين هي إعاَدُة اعتباٍر ش�رِعيٍّ لهذه  ابِع م�ن أركاِن الدِّ ك�ِن الرَّ وله�ذا فإنَّ ِدراَس�َة الرُّ

ٌل على مواِقِع الُجنوِح في المسلمين  الثَّوابِِت على الوجِه األَصحِّ واألَتمِّ وَتبِييٌن ُمدلِّ

بابتعاِدهم عن معِرَفِة هذه الثَّوابِِت.

وم�ا ترتََّب عل�ى هذا الُبع�ِد من تعلي�ٍل خاطيٍء ف�ي الحاضِر والماضي لُس�لوِك 

المس�لمين ِض�دَّ بعِضه�م البع�ِض وما ص�در ويص�ُدر من بع�ِض أهِل الِعل�ِم ِضدَّ 

ؤى.  مخالِِفيهم في المذهِب والنَّهِج والرُّ

ِة في نقائِض  فعند المقارنِة بين عالماِت الّساعِة التي أخبَر عنها m وبين واقِع األُمَّ

كِن  العقاِئ�ِد والع�اداِت والعباداِت والِقَيِم واآلداِب َنِج�ُد أّن ما أخبَر عنه m في الرُّ

ِة مع جهٍل َبيٍِّن باألس�باِب  ِة ُش�ؤوِن األُمَّ َع عنه حقيق�ٌة واقعٌة في كافَّ ابِ�ِع وم�ا تفرَّ الرَّ

بِط بين األركاِن األربعِة ،  الِت وَعَدِم الرَّ والنَّتاِئِج، وذلك لُِفقداِن دراس�ٍة فِقِه التَّح�وُّ

هماِء � معِرَفُة ُرموِز االنِحراِف ومواِقِع  لهذا غاَب عن ُعقوِل الُعلماِء � فضاًل عن الدَّ

االنحداِر وأسبابِها وحيَرُة أهِل اللِه وأهِل الِعلِم في تفسيِر انجرافاِت وفساِد ُشؤوِن 

بِط بين األماراِت واألش�راِط  بع�ِض ما ي�دوُر في الواق�ِع الُمعاِصِر، مع ُصعوب�ِة الرَّ

.m والظواهِر والوقائِع الكائنِة الُمطابَِقِة لما قاله

ابِع من أركاِن  كِن الرَّ الِت الُمخَتصِّ في تحلي�ِل الرُّ إنَّ الق�راَءة الواِعَي�ِة لِفقِه التَّحوُّ

الركن الرابع 
وأهمية دراسته
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ُل البراهيِن، ومبيٌِّن المساَفَة  يِن )عالماِت الّساَعِة( علٌم شرِعيٌّ واسُع المدى وُمدلَّ الدِّ

ُة عن ثوابِت اإلس�الِم وثوابِت  َة الت�ي انحدرت فيها األُمَّ َمنِيَّ�َة والمس�اَفَة المعنَِويَّ الزَّ

ُة الُقرآِن  يَِّئَة التي وصلت إليها ُأمَّ اإليماِن وثوابِت اإلحساِن، ومبيِّنٌَة أيضًا البداِئَل السَّ

ِة . نيِويَّ ينِيَِّة والدُّ ِة ُشُؤوِن حياتِها الدِّ ِمثَل غيِرها من األَُمِم من انحداٍر في كافَّ

وألجِل ِدراَسِة هذا األمِر بالتَّفصيِل الُبدَّ من وضِع ُرؤوِس األقالِم الُمبيِّنَِة ُمِهّماِت 

ابِع وما يترتَُّب عليه ومنها: كِن الرَّ ِدراَسِة الرُّ

ابِع لُيعَرَف بذلك موِقُع  ًة في ركنِه الرَّ راَسُة الواِعَيُة لحديِث جبريَل، وخاصَّ 1- الدِّ

ابِِع الُمَتَغيِِّر. كِن الرَّ يُتها ، ثم معِرَفُة نقاِئِضها من الرُّ الثَّوابِِت وأهمِّ

َل�ِة وعالقُتها بمفه�وِم حديِث  �ِة باألجياِل الُمتَحوِّ 2- دراس�ُة األحادي�ِث الخاصَّ

َتها ( .أو )َربَّها( في روايِة ُمسلٍم . جبريَل،وقوُله m : ) أن َتِلَد األََمُة َربَّ

ِة الطَّاِغَيِة على المجتمعاِت العربيَِّة واإلسالميَِّة  يَّ 3- دراسُة ُشؤوِن الحضاَرِة المادِّ

بالُخص�وِص وموِقِعه�ا من حدي�ِث ِجبريَل في قول�ه m: ) أن ترى الُحف�اَة الُعراَة 

َع عن هذا الحديِث من العالماِت  �اِة يتطاولون في الُبنياِن( وما تف�رَّ العاَل�َة ِرعاَء الشَّ

�ِع في األخِذ بها وما  نيا والتَّوسُّ واألماراِت وغيِرها من األحاديِث التي تربُِط بين الدُّ

ٌق. يترتَُّب على ذلك من انحرافاٍت ودماٍر وهالٍك ُمَحقَّ

الِت في اآلياِت الواجِب العلُم بها واألحاديِث المنصوِص  4- دراسُة فِقِه التَّحوُّ

عليها في ُسنَِّة النَّبِيِّ m كعالماٍت ُكبَرى وُوسَطى وُصغَرى. 

�َل كثيرًا  وق�د خ�دم هذا الباَب اإلم�اُم الَبرَزنِج�يُّ في كتابه »اإلش�اعة« ، كما َفصَّ

حاِح والمس�انيِد  من هذه األقس�اِم إجماالً العديُد من ُعلماِء الحديِث في ُكُتِب الصِّ

ًة منها : باُب عالمات الّساعِة، باب الِفَتِن والمالحم،  بوا لها أبوابًا خاصَّ نَِن وَبوَّ والسُّ

رؤوس األقالم 
المبينة مهمات 

الركن الرابع
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اٍد كتابًا خاّصًا يحِمُل اسَم )الِفَتِن(  وغيُر ذلك ، كما أفرد بعُض العلماِء كنَُعيِم بِن حمَّ

اني المعروِف »بمعاِلم الِفَتِن« وغيرها .  وكتاُب أبي عمٍرو الدَّ

عيِف واَلمتروِك ، ويمِكُن  حيِح والَحَسِن والضَّ إال أنَّ هذه الُكُتَب جمعت بين الصَّ

الِت بما ُيناِسُب  االستفاَدُة من هذه الُكُتِب بمجموِعها لوضِع ُأُسِس فِقِه ِعلِم التَّحوُّ

حيُح والَحَس�ُن  ٍل م�ع مراعاِة مراتِ�ِب األحاديِث م�ن حيُث الصَّ ُكلَّ مرحل�ٍة وتح�وُّ

عيُف . والضَّ
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أركاُن الِعلِم بِعلاماِت الّساعةِ)1)

 أركاُن الِعلِم بِعالماِت الّساعِة ثالثٌة :

ُل الِعلُم الواِجُب بالعالماِت الُكبَرى ، وهي العالماُت الَعشُر الُكبرى،  كُن األوَّ الرُّ

وسيأتي تفصيُلها.

ِزُم بالعالماِت الُوس�طى، وهي العالم�اُت الحاملُة ِصَفَة  كُن الثَّاني الِعل�ُم الالَّ  الرُّ

غرى وم�ا يأتي بعَدها من  َمنِ�يِّ بين ما س�بَقها ِمن بع�ِض العالماِت الصُّ �ِط الزَّ التَّوسُّ

العالماِت الُكبرى، وسيأتي تفصيُلها . 

غ�رى ، وه�ي ُمجَم�ُل العالم�اِت  كُن الثَّالُِث الِعل�ُم الُمطَل�ُق بالعالم�اِت الصُّ الرُّ

وِر..  َعِة التي أخبَر عنها النَّبيُّ m ُمبَتِدئًة بما قبل ميالِده ونهايًة بالنَّفِخ في الصُّ الُمَتنوِّ

وقياِم الّساعِة، وسيأتي تفصيُلها .. 

)1) لما صار العلم بعالمات الساعة أمرا الزما باعتبار موقعه من األركان فإننا نحتاج إلى خدمة 
ه�ذا الركن الرابع وإعادة تأصيل مواضيعه الكثيرة ليصبح علما مس�تقال من كل الوجوه، له 
أركان�ه وثوابت�ه وتفريعاته، فكان بادئ ذي بدء النظر في العالمات ذاتها وتقس�يمها باعتباره 
مادة العلم الواسع بهذه األمور، وقد رجعنا إلى ما كتبه العلماء في هذا الصدد فلم نجد شيئا 
يب�رز مفهوم الركنية لدى أحد منهم ، فأخذنا على عاتقنا وضع هذا التعليل خدمة لإلس�الم 

والمسلمين بعد االستقراء التام للعالمات.

أركان العلم 
بعالمات الساعة

العلم الواجب

العلم الالزم

العلم المطلق
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الفَرُق بين الّساعةِ وعلاماتِها

ج�اء ف�ي حديِث ِجبري�َل ش ال�ذي رواُه س�يُِّدنا ُعَم�ُر قوُل�ه m ُمجيبًا على 

ِجبريَل ش عندما س�أَلُه: )أخبِرني عن الّس�اعِة( قال: ما المس�ؤوُل عنها بِأعلَم 

ائِل. وفي هذا إشارٌة إلى أنَّ النَّبِيَّ m َفِهَم من ُسؤاِل جبريَل ما يتعلَُّق باليوِم  ِمن السَّ

وِر وما بعَدُه، فكان جواُبُه أنَّ هذا األمَر ال يعَلُمُه إال اللُه  اآلِخ�ِر، وهو النَّفُخ في الصُّ

الِت  ؤاِل وهو ما يتعلَُّق بتحوُّ ًة أخرى عن األمِر المقصوِد من السُّ ، فسأله ِجبريُل مرَّ

م�ا قب�َل اليوِم اآلخِر حيُث قال: )أخبرني عن أماراتِها؟( فأجاَب النَّبيُّ m عن هذه 

الُجزِئيَِّة بَِعالَمَتيِن: 

• َتها أو َربَّها( )1).	 )أن َتِلَد األََمُة َربَّ

• اِة يتطاولون في الُبنياِن(.	 )أن َتَرى الُحفاَة الُعراَة العاَلَة ِرعاَء الشَّ

َر مفهوُم الِعلِم بما بين َيَدي الّس�اعِة من  وبهاَتيِن العالَمَتيِن وما دار في معناها تقرَّ

الٍت وأش�راٍط من جه�ة،ٍ فالعالَمُة األولى هي م�ا َعبََّر عنه m ب�أن َتِلَد األَمُة  تح�وُّ

واَي�ِة األخ�رى »َربَّه�ا«، ولمعنى هذه العب�ارِة كالٌم وش�رٌح طويٌل  َته�ا ، وف�ي الرِّ ربَّ

الِت، وُمجَمُلُه : ٌل يخَتصُّ بمفهوِم فِقِه التَّحوُّ ُمَفصَّ

َتها( ُيطَلُق على ُكلِّ امرأٍة تمَتِلُك  أنَّ لفظَة األَمِة لفٌظ ُيطَلُق على ُكلِّ امرأٍة، ولفَظُة )َربَّ

س�اِت أو غيِر  �ياَدَة والقراَر س�واًء في المنزِل أو االمتالِك للماِل أو ِرئاَس�ِة المؤسَّ السِّ

َل خطٍر يظَهُر  ذلك، وفي هذا المعنى إش�اَرٌة واضحٌة إلى أنَّ مفه�وَم الحديِث ُيبِرُز أوَّ

ُجِل وانحراف�اِت التَّربَِيِة والتَّعليِم  ٍد m وهو ما يتَعلَُّق بش�أِن المرأِة والرَّ ِة ُمَحمَّ ف�ي ُأمَّ

)1) متفق عليه ، البخاري )4777( ، ومسلم بلفظ »إذا ولدت األمة ربها« )102).

الفرق بين الساعة 
وعالماتها

إذا ولدت األمة 
ربتها /ربها

األََمة في فقه 
التحوالت
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ماِن حتى تخَتِلَف أساليُب الِعالَقِة  واإلعالِم الذي ُيصيُب كال الجنَس�يِن في الحِق الزَّ
 ... راُع الِفكِريُّ والثَّقافِ�يُّ واالجتماِعيُّ بي�ن األُمِّ وبنتِه�ا واألِب وابنِِه، ويحُص�َل الصِّ
ِة وَوعِي االبِن و البِنِت الُمرَتبَِطيِن  إلخ بين وعِي األِب و األُمِّ الُمرتبِِط بالثَّقافِة التَّقليِديَّ
بالثَّقافاِت الحديثِة، وفي َشرِح هذا الحديِث ِدالَلٌة واِضَحٌة على أنَّ القصَد الذي تناوَلُه 
ِة بانحراِف المرأِة ، وله  لِياِت االنِحراِف في اأُلمَّ َرسوُل اللِه m في َأَحِد معانيه عن َأوَّ
حيِح قوُله m: »إنَّ  ُدُه من كالمه m فيما تتش�ابه فيه األَُمُم ، فقد ورد في الصَّ ما ُيَؤكِّ

نيا واتَّقوا النِّساَء«)1). َل فِتنٍَة كانت في بني إسرائيَل من النِّساِء، فاتَّقوا الدُّ أوَّ

وه�ذا الحديُث يجَم�ُع َنفَس المفهوِم الذي في حديِث جبريَل ، فقوُله m )اتَّقوا 
�اِة يتطاولون  الدنيا( يقابُله في المعنى قوُله )وأن ترى الُحفاَة الُعراَة العالَة ِرعاَء الشَّ

في الُبنياِن( كما سيأتي شرُحه.

َتها( وينَدِرُج  )واتَّقوا النِّس�اَء( يقابُِله قوُله m في حديث جبريل )أن َتِلَد األَمُة ربَّ
�نَِن والمس�انيِد  حاِح والسُّ ُة األحاديِث التي تخَتصُّ في الصِّ تح�ت هذا المعن�ى كافَّ

بالمرأِة وعالَقتِها بالعالماِت.

�يِر بال  قوُل�ُه m : )وأن ت�رى الُحف�اَة( الُحف�اُة جمُع ح�اٍف � وهي كنايٌة عن السَّ
نِع�اٍل � وه�ي ظاِه�َرٌة معروفٌة كان�ت لدى الع�رب لَِفقِره�م، و)الُع�راُة(: الذين ال 
يِّ  تكَتِم�ُل ألبَِس�ُتهم على أجس�اِدهم إال ما يس�ُتُر الَع�وَرَة، وهذه إح�دى ظواهِر الزِّ

ُجُل الَفقيُر، ُمَش�َتقٌّ من )العيلة( في قوله تعالى: ژ ڤ  ، )العاَلُة( الرَّ الَبَدِويِّ العربيِّ
عِي  �اِة( إش�ارًة إلى ظاِهَرِة الرَّ ڦ ڦ ژ ]التوبة: 28[ أي : حاجًة وفقرًا )ِرعاَء الشَّ
التي ُيماِرُس�ها البداَوُة ف�ي صحاريهم، وأنَّ هؤالِء األع�راَب الذين كانوا على هذه 
ُل األمُر من  ، فيتحوَّ ِر المادِّيِّ فاِت تنَفتُِح لهم أس�باُب الحياِة والحضاَرِة والتَّطوُّ الصِّ

)1) صحيح مسلم )7124( ، وانظر إتحاف التويجري )1: 773(.

تطابق جزئية 
العالمات مع 
حديث بني 

إسرائيل

معنى »وأن 
ترى الحفاة.. 

الحديث«
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نيا والتَّطاُوِل ف�ي الُبنياِن، وفي  الحياِة الباِئَس�ِة إل�ى حياِة التَّرِف والمنافس�ِة على الدُّ
�ِة وُمخرَجاتِها، وفي قولِه  يَّ اع�َي والحافَي بالحضاَرِة المادِّ مرحل�ٍة ُمفاِجَئٍة تربُِط الرَّ
ِك األم�واِل في آِخِر  m : )يتطاول�ون( َملَح�ٌظ ه�امٌّ إلى الجه�ِل الُمطبِِق عل�ى ُمالَّ

م�اِن بحي�ُث يصِرفون أموالهم في ما ال داعي له ، وانش�غاُل هؤالِء الُحفاِة الُعراِة  الزَّ
�َبِه وصرفِها في االس�تثماراِت  بَجم�ِع ُرؤوِس األم�واِل من الح�الِل والحراِم والشُّ
�ِة للماِل فيما هو َأَهمُّ من ذلك مثَل  والُمنافس�اِت والتَّطاُوِل، بينما تكوُن حاجُة األُمَّ
�عوِب، وإلى صرِف  �رِعيِّ الُمَؤدِّي إل�ى االكتفاِء الذاتيِّ في الشُّ إقام�ِة االقتصاِد الشَّ
ِة، واس�تغالِل عائ�داِت الثََّرواِت في  فاِع الُمش�َتَرِك ع�ن قضايا األُمَّ األم�واِل في الدِّ
ناِعيَِّة الكفيَلِة بتحس�يِن  راعيَِّة والصِّ ، وتش�جيِع األعماِل الزِّ بناِء التَّكاُفِل االجتماعيِّ

ا هو مطلوٌب وواِجٌب في الحياِة. ِة، إلى غير ذلك ممَّ المعيَشِة لأُلمَّ

ِة في كثيٍر من هذه األش�راِط   وق�د تبيَّ�َن م�ن حديثِه m في األماراِت وق�وُع األُمَّ
لبيَِّة ولألسِف)1) ، وينَدِرُج  واش�تغاُل الُجلِّ األوَسِع من المسلمين بهذه الظَّاِهَرِة السَّ

�ِة في الصحاِح  تح�ت الجزِئيَّ�ِة الثَّانَِيِة من عالماِت الّس�اعِة ُجمل�ُة األحاديِث النَّبِويَّ

َع عن ذلك .  نيا والماِل وما تفرَّ ِة بالدُّ نِن والمسانيِد وغيِرها حول عالَقِة األُمَّ والسُّ

)1) كما أن من معاني التطاول دفع األموال والمخصصات المادية إلذكاء الصراع الشيطاني بين 
الشعوب ) ظاهرة التحريش ( الطبقي واالعتقادي والطائفي وهلم جرا .

فترى كثيرا من هؤالء التجار وحملة رؤوس األموال ينفقون على الجماعات واألحزاب 
والفئ�ات م�ا يمكنه�م م�ن زرع الفتن وتفريق الش�عوب وإس�الة الدم�اء وهم يظن�ون أنهم 
يخدمون الديانة؛ لجهلم بثوابت الدين من جهة وجهلهم بالفتن ومضالتها من جهة أخرى، 
ولو علموا ذلك لما فعلوا، وحاش�ا أن يفعل مسلم ما يضره في دينه وآخرته وهو يعلم ذلك 

يقينا ولكنها الفتنة والتحريش، نسأل الله السالمة. 

وقوع الظاهرة 
حقيقة في مرحلتنا 

المعاصرة
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الفرُق بين الّساعةِ والِعلِم بعلاماِت الّساعةِ

َخَلَط كثيٌر من الباحثين بين مفهوِم الّساعِة وبين الِعلِم بعالماِت الّساعِة ، وترتََّب 

على هذا الفهِم َربُط الّساعِة والعالماِت بمسألِة اإليماِن باليوِم اآلِخِر، وكتَب بعُضهم 

ف�ي هذا األمِر قوَلُه تحت هذا المفهوِم: )اإليماُن بعالماِت الّس�اعِة ركٌن من أركاِن 

اإليمان( وجمَع بين أسماِء يوم القيامِة وبيَن أشراِط الّساعِة.وكتب آَخُرون: اإليماُن 

بأشراِط الّساعِة داخٌل ِضمَن اإليماِن باليوِم اآلِخِر فهي من اإليماِن بالَغيِب. 

 واألصُل أّن الِعلَم بعالماِت الّس�اعِة ال عالقَة له بُِركنِيَِّة اليوِم اآلِخِر وإنما عالَقُتُه 

باإليم�اِن بالي�وِم اآلِخِر م�ن حيُث أصُل اإليم�اِن بالَغي�ِب فقط ، أم�ا حقيقُته فِعلٌم 

ُد ذلك حديُث ُحذيفَة بن الَيماِن القائِل: »واللِه  ٍة به ، وُيؤكِّ ٌل في ُنصوٍص خاصَّ ُمَفصَّ

إِنِّ�ي ألَعَل�ُم النَّاِس بُِكلِّ فِتنٍَة هي كاِئنٌَة فيما بيني وبين الّس�اعِة«)1) ، فذكَر حذيفُة في 

ابِِع من  كِن الرَّ نَُه حديُث ِجبريَل ف�ي الرُّ الحدي�ِث ِعلمًا خاّصًا ُمس�َتِقاّلً وهو ما َتَضمَّ

يِن وهو قوله )أخبِرني عن أماراتِها؟( وذكَر الحديَث، وأما الّساَعُة كنِهايٍة  أركاِن الدِّ

وِر هي  للك�وِن وما بع�َده فهو ِعلٌم يرَتبِ�ُط باليوِم اآلِخ�ِر باعتباِر أنَّ النَّفخَة ف�ي الصُّ

عالمُة نِهاَيِة الحياِة اإلنس�انيَِّة وس�اعَة الموِت نهايُة حياِة الَفرِد بالنسبِة لإلنساِن كما 

أنَّها ُمبتدُأ ما بعد الحياِة المعروِف باليوِم اآلِخِر و ما يترتَُّب عليه . 

بعالم�اِت  الِعل�ِم  غي�ُر  الك�وِن  نِهاَي�ُة  الّس�اَعَة وه�ي  أنَّ  عل�ى  َت�ُدلُّ  واآلي�اُت 
 

�ابَِقُة لها ق�ال تعالى: ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  الّس�اَعِة وهي الَوقاِئُع واألحداُث السَّ

مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ 

)1) صحيح مسلم )7444).

مشكلة الخلط 
بين الساعة وبين 
العلم بعالماتها
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ژ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  متىت  خت  حت  جت  ىبيب 
]األع�راف : 187[. وق�ال تعال�ى: ژ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

جب حب ژ ]النازعات : 43-42[.

ُكلُّ هذه اآلياِت َتُدلُّ على أنَّ الّس�اعَة المقصوَد بها نهايُة الكوِن وأنَّها تخَتِلُف في 

فِقِهها عن الِعلِم بعالماِت الّس�اعِة وهي الوقاِئُع واألحداُث الّس�ابَِقُة لِنِهاَيِة الكوِن، 

�ا، كحديِث ُحذيفَة ؤ الذي  ل�ت األحاديُث هذا المفهوَم تفصياًل تامَّ وق�د َفصَّ

سوُل m بما هو كاِئٌن الى أن تقوَم الّساَعُة«)1)  رواه اإلماُم ُمس�لٌم قال: »أخَبَرني الرَّ

وحدي�ِث »لق�د َخَطَبن�ا النَّب�يُّ m ُخطَب�ًة م�ا ت�رك فيها ش�يئًا إلى قي�اِم الّس�اَعِة إال 

َذَكَره«)2).

ابِِع  كِن الرَّ بهذا ُيعَلُم أنَّ الِعلَم بعالماِت الّساعِة ُركٌن َشرِعيٌّ ُمسَتِقلٌّ ينطوي تحت الرُّ

م�ن حديِث جبريَل ويخَتصُّ بما س�بق ِذكُرُه من األش�راِط واألم�اراِت والعالماِت 

�ُد هذا حديُث مكحوٍل: قال   ِت الِفَتِن والمالِحِم والبِش�اراِت. ويؤيِّ والِفَتِن وُمِضالَّ

: يا رسول الله متى الّساعُة  فقال َرسوُل اللِه m: » ما المسؤوُل عنها بِأعَلَم  أعرابيٌّ

�ائِل « ولكنَّ أش�راَطها : تقاُرُب األس�واِق ، وَمَطٌر وال نباَت ، وظهوُر الِغيَبِة  ِمن السَّ

�اِق في المساِجِد  ، وُظهوُر أوالد الَغيَِّة)3) ، وتعظيُم َربِّ المال ، وُعُلوُّ أصواِت الُفسَّ

م�اَن فلَيفَرغ بِدينِِه  ، وظه�وُر أه�ِل الُمنَكِر على أهِل المع�روِف، فَمن أدرك ذلك الزَّ

وليُكن ِحلسًا  من أحالِس بيتِه« )4).

)1) صحيح مسلم )7447).
)2) صحيح البخاري )6604).

)3) أي: أوالد الزنا.
)4) م�ن مراس�يل مكحول ، أصل معناه ف�ي الصحيح ، تحقيق الِفَتن لنعيم ب�ن حماد ) 1796) 

األشراط في 
حديث مكحول
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لاِت َّحوُّ مفهومُ فِقهِ الت

الِت َفهُم ما يجري من ُسنَِن التَّغيُّراِت والحوادِث في المراِحِل  ُيقَصُد بِفقِه التَّحوُّ

ِل من َنقٍض أو َقبٍض أو صالٍح أو  َبِة عبر األزِمنَِة، وما يترتَُّب على ذلك التَّحوُّ الُمتقلِّ

فساٍد أو بِشاراٍت. 

ُل( أي: )َتغيَّر، يتَغيَّر(، ومعناه � كما سبق ذكُره  ل ، يتحوَّ ِل: ُمشَتقٌّ من )َتحوَّ والتَّحوُّ

ٌل فِكِريٌّ من ُرؤيٍة إلى أخرى، وُيقاُس عليه  ٌل َزَمنِيٌّ من حاٍل إلى حاٍل، أو تحوُّ � تحوُّ

ِل، قال تعالى في هذا المفهوِم: ژھ ھ ے ے  ِل والتَّبدُّ ُكلُّ م�ا يتعلَّ�ُق بأمِر التَّحوُّ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ الرعد: 11

الِت في تأصيله وس�رِد وقاِئِع�ه على ُجمَلِة أحاديِث الّس�اعِة  ويعتِم�ُد فِق�ُه التَّحوُّ

.m والِفَتِن وُمِضاّلتِها التي تكلَّم عنها

َغِة فهي الَفهُم. وأما َكِلَمُة الِفقِه في اللُّ

ِر، قال  : إدراُك المقصوِد الُمترتِِّب على ن�وِع الِعلِم الُمَقرَّ  وف�ي االصطِالِح الَع�امِّ

يِن«)1). هُه في الدِّ m: »َمن ُيِرِد اللُه به َخيرًا ُيَفقِّ

 فالِفق�ُه هن�ا ال ينَحِصُر على فِق�ِه الِعباداِت وفِق�ِه الُمعامالِت وفِق�ِه الِجناياِت أو 

غيِره�ا م�ن الِفق�ِه الَمذَهبِيِّ الُمن�َدِرِج تحت عل�ِم األُص�وِل، وإنما ُيفَه�ُم الِفقُه في 

يِن  �ِة ُعلوِم الدِّ يِن في الحدي�ِث تُدلُّ على كافَّ الِت بأنَّ َكِلَم�َة الدِّ تأصي�ِل فِق�ِه التَّحوُّ

ي�ِن األربعِة ، وفي ذلك يقوُل س�بحانه  �ِن الُمنَطِوَي�ِة تحت مفه�وِم أركاِن الدِّ والتََّديُّ

لمجدي منصور.
)1) متفق عليه ، البخاري )10( ومسلم )2436).

مفهوم فقه 
التحوالت

اشتقاق اللفظة

مادة فقه 
التحوالت

الفقه في اللغة 
واالصطالح
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وتعالى: ژڃ ڃ چ چ چ ژ ]آل عمران: 19[.

فاإلس�الُم هنا أوَس�ُع من مفهوِم أركانِِه الَخمَس�ِة لقول�ه تعالى: ژ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ ]آل عمران: 85[.

س�اَلُة  يِن، وه�و ُكلُّ ماجاءت به الرِّ فالمعن�ى الع�امُّ لإلس�الِم كالمعنى الع�امِّ للدِّ

ُة. ِديَّ الُمَحمَّ

َفه  ى اإلسالُم � كما َعرَّ يَن في المفهوِم الُجزئيِّ فيسمَّ ُر اإلسالَم والدِّ وأما عندما ُنفسِّ

رِعيَِّة وااللتِزاُم باألركاِن الَخمَسِة(، وال زال الّتناُوُل  الُعلماُء � )االنقياُد لألحكاِم الشَّ

ِل مرحلِة األَخِذ به، وله�ذا فهناك الَكثيُر من  الِت( في أوَّ ى )فِقِه التَّح�وُّ لهذ الُمس�مَّ

ل منه  الُقص�وِر الَمعِرفِيِّ الذي يحتاُج فيه هذا الِعلُم إلى ُمتابعٍة وتأصيٍل لما لم ُيؤصَّ

فيَن قد تجاَوزوا  ًة أنَّ كثيرًا من الُمؤلِّ وَرب�ٍط ِعلِميٍّ بين الظَّواِهِر واألحاديِث، وخاصَّ

بِط بينها وبين وقاِئِع األحواِل حتى  الَحدَّ المش�روَع في تفسيِر عالماِت الّساعِة والرَّ

أدَّى ذلك إلى ماال ُتحَمُد ُعقباُه في التَّحليِل والتَّعليِل.

ٍد  اعِة ِعلٌم شرِعيٌّ ُموثٌَّق في كتاِب اللِه تعالى وُسنَِّة َنبِيِِّه ُمَحمَّ إنَّ الِعلَم بعالماِت السَّ

m وفي�ه من التَّبِيين�ات والتَّفصيالِت والتأصيالِت ما ُيفِصُح عن ُأُس�ِس الُمعاَلَجِة 

ًة  ، وخاصَّ حيحِة لمش�اكِل الحياِة على اُلمس�َتوى الَمَحلِّيِّ واإلقليِميِّ والعاَلِميِّ الصَّ

ٍة وتأنٍّ وُحسِن َأَدٍب مع النَّصِّ النََّبِويِّ  عندما يعوُد الُعلماُء الى دراَسِة هذا الِفقِه بَِرِويَّ

ِه النِّيَّاِت في العالقِة باللِه سبحانه وتعالى لخدَمِة هذا الِعلِم فيكوُن به  وس�المِة َتَوجُّ

ِة على َقواِس�َم ش�رعيٍَّة  إيض�اُح الَح�قِّ من الباطِل وجمُع َكِلَمِة الُعلماِء من هذه األُمَّ

ديِد � ولو ِمن  ِة السَّ �عوِب واألجياِل بعاَلِميَِّة )1) َمنَهِج النُُّبوَّ واِعَيٍة ُتس�ِهُم في َربِط الشُّ

)1) العالمي�ة ف�ي منهج النبوة يقابل في معالجته واس�تيعابه الواس�ع مراح�ل العلمانية والعلمنة 

اإلسالم في معناه 
العام

العلم بعالمات 
الساعة علم 
شرعي موثق 
الكتاب والسنة
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ماِن وخاطَب  �عوَب في آِخِر الزَّ بع�ِض الُوج�وِه)1) � حيُث إنَّ النَّبيَّ m قد أعذر الشُّ

َل بهذا اإلعذاِر ِمن ِمثِل قولِه m: »إِنَُّكْم في َزَماٍن َمْن َتَرَك ِمنُْكْم ُعْش�َر  الجي�َل األوَّ

ما ُأِمَر بِِه َهَلَك، ُثمَّ َيْأتِي َزَماٌن َمْن َعِمَل ِمنُْكْم بُِعْشِر َما ُأِمَر بِِه َفَقْد َنَجا«)2). 

الِت وهو  واألس�اُس ف�ي النَّج�اِة هو الَعَم�ُل ، وهذا موضوٌع َه�امٌّ في فِق�ِه التَّحوُّ

الَِح�ِة في آخِر  موض�وُع )المب�اَدَرِة باألعم�اِل( حيُث ُيس�تعاُض عن األعم�اِل الصَّ

راِع  م�اِن بالَج�َدِل والُمحاَجَجِة واَلبغِي وما َتَرتََّب عليها م�ن عواِمِل النِّزاِع والصِّ الزَّ

واالختالِف الُمفِضي إلى الحرِب واالقتتاِل ، وفي هذا الباِب أحاديُث كثيَرٌة فنذكُر 

: m منها قوَلُه

جُل مؤمنًا وُيمس�ي  1- »ب�اِدُروا باألعم�اِل فتنًا كِقَط�ِع اللَّيِل الُمظِل�ِم، ُيصبُِح الرَّ

نيا قليٍل«)3). كافرًا، وُيمسي مؤمنًا وُيصبُِح كافرًا ، يبيُع أحُدهم دينَه بَِعَرٍض من الدُّ

2- »ب�اِدروا باألعماِل س�بعًا، ه�ل تنَتظِرون إال َفقرًا ُمنِس�يًا ، أو ِغن�ًى ُمطِغيَا ، أو 

اَل َفَش�رُّ غاِئٍب ُينَتَظُر ، أو  جَّ َمَرض�ًا ُمْفِس�دًا ، أو َهَرم�ًا ُمفنِّدًا ، أو موتًا ُمجِهزا ، أو الدَّ

والعولم�ة باعتبار أن ه�ذه التعريفات مراحل جزئية وضعتها الظروف السياس�ية المتحولة، 
أم�ا عالمي�ة منهج النبوة ) العالمية( فهي كالم الله تعالى وس�نة نبي�ه m المحصن بالوحي 

والعصمة .
)1) والمقص�ود بقولن�ا : ول�و من بعض الوجوه، أي: م�ن جهة تأصيل منهجي�ة الدعوة إلى الله 
الجامعة ألمة اإلس�الم على قواسمها المشتركة، ولو اختلفت فهومها واستنباطاتها الفقهية 
باخت�الف اجتهاداته�ا، فإن للدعوة إلى الله في هذه القاعدة المتنوعة المتباينة وجوه جامعة 

ووشائج متداخلة، يمكن بها رأب الصدع وإصالح الطبع، والتزام أدب الشرع.
الترمذي )2267( ، إسناده صحيح ، السلسلة الصحيحة لأللباني )2510).  (2(

)3) صحيح مسلم )328).

األساس في 
النجاة هو العمل

»بادروا باألعمال« 
وما يترتب على 
مفهوم المبادرة
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.(1(» الّساَعَة والّساَعُة أدهى وَأَمرُّ

الِت نزيُد  اُح الحديِث معانَِيُه باس�تفاَضٍة ولكنَّا ِمن واِقِع فِقِه التَّحوُّ وقد تناَوَل ُش�رَّ

الموضوَع جالًء وبيانًا:

ُل: إنَّ ِمثَل هذه األحاديَث ال تحِمُل تشاُؤمًا وال صورًة قاتِمًة للُمستقَبِل حيُث  األَوَّ

�رِعيَِّة التي يكِش�ُفها  يُظنُّ البعُض مثَل هذه األوهاَم النَّاتِجَة عن الَجهِل بالمعاني الشَّ

�ِة ك�ي تتَوقَّ�ى الَخَطَر واله�الَك، فاإلفصاُح الَبيِّ�ُن عن هِذِه األُُم�وِر يدُخُل  m لأُلمَّ

تح�ت مب�دأِ )الِوقاَيُة خيٌر م�ن الِعالِج( والنَّبيُّ m ُمنِذٌر مأم�وٌر ومأذوٌن له من عند 

ِه، فكيَف يكوُن بياُنُه تشاُؤمًا. ربِّ

�ُه m يأُم�ُر الِعب�اَد في المرحَل�ِة التي يقوُده�ا ويأَتِمُر النَّ�اُس فيها بأمِرِه  الثَّاني: أنَّ

الَِح والُمب�اَدَرَة إلي�ه ، والعمُل  ه�م في حياتِه�م الَعَم�َل الصَّ وِرس�اَلتِِه أن يك�ون َهمُّ

�رِعيَِّة بل َيش�َمُل مفهوَم الَعَمِل في ُشؤوِن  الُِح ال يقَتِصُر فقط على العباداِت الشَّ الصَّ

ِة التي ال بد منها ، حيث ُيش�يُر الحديُث ذاُتُه الى  نيويَّ ياَنِة وفي ُش�ؤوِن الحياِة الدُّ الدِّ

ه�ذا المفه�وِم من خالِل اإلش�اراِت الت�ي أخبَر عن ُوقوِعها ، فكأن�ه  m � كما في 

الحديثين السابقين �)2) يقول:  فهل تنَتظُِرون � عنَد انقطاِع الُمباَدَرِة لألعماِل وَعَدِم 

)1) س�نن الترمذي )2306( ، قال الذهبي في ميزان االعتدال )3: 443(: فيه محرز بن هارون 
ذكر من جرحه، وروي بإس�ناد أصلح من هذا . وحس�نه ابن باز في مجموع الفتاوى )16: 

.(336
وهم�ا ف�ي الصفحة الماضي�ة قوله m : »ب�ادروا باألعمال فتنا كقطع اللي�ل المظلم يصبح   (2(
الرجل مؤمنا ويمس�ي كافرا ويمس�ي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دين�ه بعرض من الدنيا قليل« 
وقوله m : »بادروا باألعمال سبعا، هل تنتظرون إال فقرا منسيا ، أو غنى مطغيا ، أو مرضا 
مفس�دا ، أو هرما مفندا ، أو موتا مجهزا ، أو الدجال فش�ر غائب ينتظر ، أو الساعة والساعة 

أدهى وأمر«.

اإلشارة النبوية 
إلى ما يحل 

باألمة عند انقطاع 
األعمال
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النََّظ�ِر الواعي ال�ى اُلمراِد الُمترتِّ�ِب على المباَدَرِة والمس�ارَعةِ � إال أم�ورًا خطيَرًة 

ِة ُش�ؤونِكم � وكأنَّه ُيشيُر ِضمنًا إلى سياسِة  كم في كافَّ ُر في الخفاِء ِضدَّ وُش�ؤونًا ُتَدبَّ

عوِب بالتَّجويع والتَّرويِع  يطاِن وأتباِعِه وُعَمالِئِه الذين يعملون على احتناِك الشُّ الشَّ

ُعونكم  والتَّطبي�ِع والتَّطويِع � حتى يمَتِلكون رقاَبكم وحاِضَركم وُمس�َتقَبلكم فيجرِّ

اه m � والِغنَى الُمطغي ..إلخ(. َة الَفقِر الُمنسي � كما َسمَّ ُغصَّ

َجِل االقتصاِديِّ  ُه من ِسياس�اِت الدَّ ُة اليوَم ويعيُش�ُه العالم ُكلُّ وهذا ما تعيُش�ه األُمَّ

ينِ�يِّ وإلى غيِر  ياِس�يِّ والدِّ َج�ِل اإلعالم�يِّ والتَّعِليِم�يِّ والثَّقافِيِّ والسِّ َب�ويِّ والدَّ الرِّ

َة  ون الُعدَّ ياِس�يِّ االقتصاديِّ ف�ي العالم ُيِعدُّ ذون ِمن َحَمَلِة الَقراِر السِّ ذل�ك، فالُمَتنَفِّ

عوَب من هذه المهالِك بَِكِلماٍت َوجيَزٍة  ُر الشُّ لهذا الَفَشِل الُمَبرَمِج والنَّبيُّ m ُيحذِّ

وِعباراٍت قصيَرِة المبنى عميقِة المعنى.

ولعلَّ من معاني الَفقِر الُمنس�ي ما يعيُشُه الُمسلمون وجماهيُر الَعَرِب واألعراِب 

َبِويِّ  راِع االقتص�اِديِّ داِخَل الُمجتمع�اِت الُمتهالَِكِة باالقتص�اِد الرِّ ف�ي تفعي�ِل الصِّ

ِة  يوِعيِّ وما شابه ذلك من التَّوليفاِت االقتصاِديَّ ياِسيِّ الشُّ أسماليِّ واالقتصاِد السِّ الرَّ

ياَنِة من أج�ِل ُلقَمِة العيِش وفي  ِة قواِعَد اآلداِب والِقَيِم والدِّ الُمنِس�َيِة لِش�عوِب األُمَّ

ش�َوِة والَك�ِذِب ، وذاك َيَقُع ف�ي الِخياَنِة  س�بيِل تحصيِله�ا، فهذا يضَطرُّ للحيَلِة والرِّ

ِة  اِئَم ُيدافِ�ُع عن نظِريَّ �لِب. بل وَتِجُد الُمس�ِلَم الُمَصلِّ�َي الصَّ لألماَن�ِة والنَّهِب والسَّ

ياَنِة اإلسالِميَِّة نتيَجَة  االقتصاِد االش�تراكيِّ أوالرأسماليِّ وكأنَّها من ِملَِّة صاحِب الدِّ

الَفقِر اُلمنسي ، الُمشاِر إليه في الحديِث.

�ِع  �عوِب وإقامِة التوسُّ وكذل�ك الِغن�ى الُمطغ�ي القاِئ�ِم على َنه�ِب ث�َرواِت الشُّ

الطَّابِ�ِع  ذاِت  لالس�تثماراِت  الطاِئَل�ِة  األم�واِل  وانص�راِف  بِالُح�روِب  ياِس�يِّ  السِّ

معنى »الفقر 
المنسي«

معنى »الغنى 
المطغي«
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اعي للنَّواِزِع  رِعيَِّة والرَّ ِر للِقَيِم الشَّ االستهالكيِّ والتَّسِييِس اإلعالِميِّ والثَّقافيِّ الُمَدمِّ

�هواِت الطَّبِعيَِّة ، سواًء في عاَلِم الُمجتمعاِت غيِر الُمسِلَمِة أو في المجتمعاِت  والشَّ

ًة عند النََّظِر في ُطغياِن رجاِل الماِل واألعماِل فيما ُينِفُقونه  اإلس�الميَِّة ذاتِها وخاصَّ

�ياِحيَِّة ومواِقِع  �هواِت واللَّذاِئِذ وأس�باِب الحي�اِة الُمتَرَفِة كالمش�اريِع السِّ عل�ى الشَّ

ِة والمش�اريِع  اللَّه�ِو والِغناِء ، والنََّظرِ أيضًا في مدفوعاِت األنظَِمِة للثَّقافاِت الُمنَحلَّ

ِة النَّاِزَفِة لألمواِل دون عاِئٍد اعتباِريٍّ َمصيِريٍّ . االقتصاديَّ

راَعِة  ِة أم�ام أعداِئه�ا كاالهتِم�اِم بالزِّ واالعتِب�اريُّ المصي�ريُّ م�ا يرَفُع ش�أَن األُمَّ

عوِب بدياًل عن  اتِيِّ في الشُّ وُمنَتجاتها وِصناعاتها التَّحويِليَِّة وإقاَمِة مبدأِ االكتَِفاِء الذَّ

ُة اليوم بما هو معروٌف في ِسياَسِة االستيراِد  االعتماِد على الَغيِر الذي ُتماِرُس�ُه األُمَّ

َد ُس�وٍق استهالِكيٍَّة للبضاِئِع  لُِكلِّ ش�يٍء حتى صار العاَلُم الَعَربِيُّ واإلس�الميُّ ُمَجرَّ

راَعِة وتربيِة  اِخِليَِّة وإهم�اٍل للزِّ ناع�اِت الخارِجيَِّة م�ع ضعٍف في الم�وارِد الدَّ والصِّ

الَحَيواِن ، وُكلُّ هذا يدخُل في هذا المعنى الُمشاِر إليه ب�»الِغنى الُمطغي«.

َة � كَقِضيَِّة  وي�زداُد َخَطُر الِغنى الُمطغي عندما َيِجُد الُمس�ِلُم َأنَّ القضاي�ا المصيِريَّ

فَِلس�طيَن � قد تظاَفَر عل�ى إضاَعتِها أصحاُب “الِغنى الُمطغ�ي” وإعطاِء االحتالِل 

�عِب األعَزِل في فَِلس�طيَن ،  هيونِ�يِّ موِق�َع الَح�قِّ في حربِ�ِه الَبهيِميَّ�ِة على الشَّ الصُّ

ِل من  هيونيِّ بالُعزَّ حتى َش�ِهَد العاَلُم َعَلنًا وفي غي�ِر واِزٍع وال راِدٍع َبطَش الَعُدوِّ الصُّ

َة« خ�الل َمرَحِلَتنا الُمعاِص�َرِة وما قبَلها وما قد  ج�اِل والنِّس�اِء واألطفاِل في »َغزَّ الرِّ

لِب والنَّهِب واالعتَِداِء الذي ال تستطيُع أماَمُه  س�يأتي بعدها من ُخَطِط الَبطِش والسَّ

ُدَوُل العاَلِم الَعَربِيِّ واإلس�الِميِّ أن َتتَِّخَذ قرارًا ُمش�َتَركًا ِضدَّ ُطغياِن الَعُدوِّ الُمحَتلِّ 

َدٍة  �َدًة أو َغيَر ُمَؤيِّ ب�ل وحتى َبِقيَِّة ُدوِل العاَلِم اإلنس�انِيِّ بَِصرِف النََّظِر عن كونِها ُمؤيِّ

لوقاِئِع الحاِل.

تركنا للصناعات 
اإلنتاجية 

والثروات وهجرنا 
لمبدأ االكتفاء 
الذاتي جعلنا 

)سوقا استهالكيا( 
وهذا ما أدى إلى 

الغنى المطغي
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إنَّ عب�اَرَة النَّبيِّ m في ِمثِل ه�ذا الحديِث تحِمُل مضاِميَن كبي�َرًة وَخطيَرًة ُتبدي 

ِة إذ هو لم َيِقف عند  س�وَل m حول ُمس�تقَبِل األُمَّ حقيقَة االهتِماِم الذي َش�َغَل الرَّ

الَفق�ِر الُمنس�ي والِغنى الُمطغي بل أش�ار إلى م�ا يترتَُّب عليه ويرَتبِ�ُط به فقال: )أو 

ُعوِب وال َيِقُف  َمَرضًا ُمفِس�ًدا..( والَمَرُض الُمفِس�ُد: الذي ُيْفِس�ُد حياَة األَُمِم والشُّ

ِة  يَِّة ، بل يشَمُل أمراضًا ناتَِجًة عن ُسموِم الموادِّ الكيماِويَّ عند اآلفاِت واألوبَِئِة الِحسِّ

�ا َيدوُر خلَف  ناَع�ِة وَعَبِث الُعلم�اِء بالجين�اِت الِوراثِيَِّة وغيِرها ِممَّ وُمخلَّف�اِت الصَّ

وِحيَِّة  ِة الناتَِج�ِة عن انع�داِم التَّربَِي�ِة الرُّ الكوالي�ِس، إضاف�ًة إل�ى األم�راِض المعنويَّ

�ُر بها الواِقُع اإلس�الِميُّ  �رِعيَِّة وهي أم�راٌض اجتماعيَّ�ٌة خطيرٌة يتَفجَّ والتَّزِكَي�ِة الشَّ

واإلنسانِيُّ النِعداِم الِعالِج لها، مع حصول فساد لدى بعض المرضى في عالقتهم 

بالل�ه والدي�ن والمجتم�ع ، لقل�ة ثب�ات اإليم�ان وحص�ول فس�اد آخ�ر باإلحباط 

واالكتئاب وغير ذلك.

)أو َهَرًم�ا ُمَفنِّ�ًدا( اله�رم هو الكب�ر والعجز ، قال أه�ُل اللغِة: الَفنَ�ُد في األصِل: 

الَك�ِذَب ، يق�ال: أفنَد الرجُل، إذا كبر حتى يتكّلم بما ال ُيحتاج إليه، وفنَّدت الرجَل 

تفنيدًا، إذا خّطأته ورددت عليه قوله)1).

فالمعنى األوُل : الهرُم الذي يؤدِّي إلى الَخَرِف،  والمعنى الثاني: الردُّ على كبيِر 

الس�نِّ وتخطئُت�ه وزجُره، وإذا أخذنا ه�ذا المعنى وَطبَّْقنَاه عل�ى المجتمعاِت اليوم 

فقد َتمَّ عزُل كباِر الس�نِّ عن الواقِع االجتماعيِّ واألسريِّ وتحويُلهم إلى المالجِئ 

والبي�وِت الخاص�ِة، وربما يكون ِمثُل هذا يش�مُل اآلباَء واألمهاِت في بعض أس�ِر 

المس�لمين المتأثريَن بالحياة الحضاريِة ذاِت العالقِة المباشرِة بمثل هذه الظاهرة، 

جمهرة اللغة )1: 361).  (1(

معنى )المرض 
المفسد(

معنى )الهرم 
المفند(
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فعل�ى صعي�ِد البل�داِن الغربي�ِة يرى معظ�ُم األبناَء في تل�ك الدول أنه من األس�لِم 

اجتماعي�ًا وصحي�ًا لآلباِء تس�ليُمهم إل�ى مصّحاِت العناي�ِة بكباِر الس�نِّ والَعَجَزِة. 

ويعّلُل األبناُء ذلك بانش�غالهم بالعمِل اليوميِّ لس�اعاٍت طويلٍة، ألن االهتماَم بهم 

يعوُق العمَل.

ومن المعروِف أن األواصَر األس�ريَة في عالِم المس�لمين متماسكٌة إلى حدٍّ أكبَر 

بكثيٍر من مثيالتِها في العالِم الغربيِّ الذي اتجهْت فيه المرأُة بش�كٍل واس�ٍع للعمِل 

وترك أبناِئها في الحضانِة أو عند مربيٍة خاصٍة. وهذا األمُر موجود أيضًا عند بعِض 

األس�ِر ف�ي العالم العرب�ي ولكن بنس�بٍة أقلَّ بكثيٍر عن�ه في المجتمع�اِت الصناعيِة 

المتقدمِة. 

إن نتائ�َج عدِم إعط�اِء الوالديِن أبناَءه�ُم الوقَت الكافي في الصغ�ِر تنعكُس على 

ا  عالق�ِة ه�ؤالء األبن�اِء بوالديهم ف�ي الكبِر، مع اإلش�ارِة هن�ا إل�ى أّن األمَّ تبقى أَمً

وأّن ظاه�رَة األموم�ِة ال تنطبق على أمٍّ دون غيرها، لك�ن الفرَق يكمُن في الظروِف 

المصاحب�ِة للقي�اِم بواجباِت األموم�ِة على العالقاِت األس�ريِة ، وحت�ى في داخل 

المجتم�ِع الواح�ِد فإنن�ا نجُد ثم�َة فرقًا واضح�ًا في طبيع�ِة وحرارِة عالق�ِة أعضاِء 

األسرِة التي تسكُن في المدينِة عن تلك القاطنِة في الريِف.

( ، وهي  ولذا فقد ظهَر اليوَم في الدوِل الغربيِة مفهوُم )دولِة الضماِن االجتماعيِّ

صاِت  أن تصب�َح الدول�ُة ذاَت نس�بٍة كبيرٍة م�ن العجزِة الذين يعيش�وَن عل�ى ُمَخصَّ

الضم�اِن االجتماع�يِّ ، وكمث�اٍل فقد أعلنْت حكوم�ُة ألمانيا أنها تعان�ي من َتَراُجٍع 

حادٍّ في معدالِت المواليِد بش�كٍل يؤثُر س�لبًا على االقتصاِد والقوِة العاملِة ويؤدي 

ْوُه ب�)مؤسسِة  أيضا إلى “ش�يخوخِة” المجتمِع، وأّن أحَد أهمِّ أس�بابه تراجُع ما َسمَّ
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ال�زواِج()1)، وتوصلْت إلى أن )دعائَم دولتِنا االجتماعيَة لن َتْمنََح بأيِّ حاٍل األماَن 

ُرُه األسرُة التقليديُة(، )2). الذي ُتَوفِّ

ِة  )أو موت�ًا ُمجِهزًا( وهو نموَذٌج من نماِذِج الَقت�ِل الجماِعيِّ بالَعَمِليَّاِت االنتحاِريَّ

ًة  والَحرِق العامِّ للُمُدِن والمزاِرِع وَمن فيها بحيُث يصُعُب تفاديه وعالُج آثاِرِه وخاصَّ

ُة � وأعَتِقُد أنَّ هذا النَّموَذَج  َرُة والحاِرَقُة والُفسفوِريَّ ما ُيستخَدُم فيها األسِلَحُة الُمدمِّ

الُمش�اَر إليه لم َيُعد َخافيًا ُوقوُعُه على َأَحٍد � فاألجِهَزُة المرِئيَُّة تعِرُض للُمش�اِهدين 

من هذا الَموِت الُمجِهِز ما ال مزيَد عليه ُكلَّ يوٍم في أرجاِء األرِض..

ًة أخرى إلى  اَل َفَش�رُّ غاِئٍب ُينَتَظُر( وهذه العباَرُة م�ن الحديِث ُتعيُدنا َمرَّ جَّ )أو الدَّ

اُل مخلوٌق ُمنَتَظٌر ولكنه َشرُّ  جَّ ِل الحديِث: )فهل تنَتظِرون( إذًا فالدَّ قولِه m في َأوَّ

الِت القاِئَمِة على تدميِر  َم�ن ُينَتَظ�ُر لما يجري بين يديه م�ن الِفَتِن والِمَحِن والتَّح�وُّ

َة االنحرافاِت إنَّما  ًة أنَّ كافَّ ِة ُصَوِرها اإليجابِيَِّة وخاصَّ “المباَدَرِة باألعماِل” في كافَّ

عوُب لُيرِغَمها على االتِّجاِه اإلجباريِّ نحو  اِل الذي تنتظُره الشُّ جَّ ُد للَمسيِخ الدَّ ُتَمهِّ

الَمَة. اللَه السَّ ”، نسَأُل  بِّ “ُجحِر الضَّ

( وهي نهايُة الكوِن اإلنسانيِّ بكامِله وانتهاُء دورِة  أو )الّساعُة والّساعُة أدهى وَأَمرُّ

وهي تس�مية حديث�ة ُأطلقت على مظاهر الزواج التقليدي بعد أن ش�عروا بأهميته، ويقابلها   (1(
ما تم تقنينه لديهم مؤخرا كزواج المثليين )الرجال بالرجال والنساء بالنساء( ، وسائر أنواع 

العالقات المشبوهة التي أقيمت لها مؤسسات الخنا والفجور بحماية الحكومات.
واآلن تق�وُم هذه الحكومات بمحاوالٍت يائس�ٍة لتش�جيِع أبناِء الش�عِب عل�ى اإلنجاِب من   (2(
خالِل زيادِة المعوناِت المخصصِة لألس�رِة واألطفاِل ومنِح الوالديِن تس�هيالٍت في العمِل 
والضريبِة ، وينادي البعض باالس�تعانة بالعمال األجانب بالهجرة والتجنيس لس�د الفجوة 
التي تتركها معدالت تراجع المواليد؛ ولكن الخوف من فقدان فرص العمل يجبر الكثيرين 

على رفض هذه الفكرة.

معنى )الموت 
المجهز(

الدجال شر غائب 
ينتظر
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الَحَرَكِة المألوَفِة في الحياِة. وهناَك ُجمَلٌة من األحاديِث تدوُر في المعنى ال مجاَل 

اِت المعاني  لِِذكِره�ا، وإنَّما اقَتَصرنا على هذا الحديِث كنَموَذٍج الجتماِع َأَهمِّ ُمِهمَّ

َقِة فيه، واللُه أعَلُم . الُمَتَفرِّ
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َّةِ  ن لاِت من الكتاِب والسُّ َّحوُّ تأصيل فِقهِ الت

قال تعال�ى: ژ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ې ې ې ى ى ژ.

حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ژ  تعال�ى:  وق�ال 

خب مب ژ ]محمد: 18[.

وقال تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ ]الزخرف: 61[ )1) .

)1) ه�ذه اآلي�ة الكريم�ة حجة بينة على أهمية علم الس�اعة، وضرب األمثلة لمعرفتها ومناقش�ة 
ش�ؤون مس�تقبلها، ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ ق�ال في التفس�ير: أي: إن عيس�ى 
عالمة على قرب الساعة، سواء من حيث نزوله من السماء وكشف كذب اليهود والنصارى 
القائلي�ن بقتل�ه وصلب�ه، أو م�ن حيث إقامته الش�ريعة اإلس�المية عل�ى دين ورس�الة النبي 
محم�د m ، وكال األمري�ن ال يدركهم�ا الكف�ار والمش�ركون إال كم�ا يس�معون ذلك من 
اليه�ود والنص�ارى بتفس�ير مخالف للحقيقة، وله�ذا لما قال تعالى: ولم�ا ضرب ابن مريم 
مث�ال إذا قوم�ك منه يصدون أي: لما ذكر عيس�ى بن مريم في الق�رآن كمثل لما عبده الكافر 
م�ن اآلله�ة م�ن دون الله ، إذا مش�ركو قريش يضجون وترتف�ع أصواتهم بالصي�اح قائلين: 
أه�ذا لنا وآللهتنا أم لجميع األمم؟ فقال m: هو لك�م وآللهتكم ولجميع األمم، فقال ابن 
الزبع�رى: ق�د خصمتك ورب الكعبة؟ أليس�ت النص�ارى تعبد المس�يح؟ واليهود يعبدون 
عزيرا، فإن كان هؤالء في النار فقد رضينا أن نكون نحن معهم وآلهتنا معهم! فسكت النبي 

m وضحك المش�ركون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله: ژ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ژ ، ق�ال القرطبي: ولو تأمل ابن الزعبري اآلية ما اعترض 
عليه�ا ألنه تعالى ق�ال: ژ ڻ ڻ ۀ ژ ول�م يقل : ومن تعب�دون وإنما أراد 
األصن�ام ونحوه�ا مما ال يعقل ولم يرد المس�يح وال المالئكة؛ ألنها مما يعقل، فنفى معنى 

اآلية عنها.. كما اعتقدوا. اه� صفوة التفاسير )3: 162) .

تأصيل فقه 
التحوالت في 
الكتاب والسنة
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يَِّة ِعلِم الّس�اعِة وضرورِة دراَس�تِها وطوِل  وه�ذه اآلياُت ومثُلها إش�اَرٌة إل�ى أهمِّ

الِت األزِمنَِة ومسيَرِة التَّاريِخ  ِة أماَم تحوُّ ِل في معانيها المعبَِّرِة عن حاِل البش�ِريَّ التَّأمُّ

ِة،  ساالِت والقوانين اإللِهيَِّة وكفِرها باللِه والنُُّبوَّ وكذا موِقُف اإلنسانِيَِّة من قضايا الرِّ

ژ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعال�ى:  قوُل�ه  ذل�ك   ومث�ُل 

يِة  ]األنبي�اء: 1[ ، فالَغفَل�ُة هنا هي ما يجري عليهم من أش�راِط وعالماِت الّس�اعِة الُمَؤدِّ

ِر اآلِخَرِة من ِجَهٍة، واإلعراِض عن القيام بالمسؤولِيَّاِت  بهم إلى اإلعراِض عن َتَذكُّ

نيا من ِجَهٍة أخرى . رِعيَِّة في الحياِة الدُّ الشَّ

مًا على رس�وِل اللِه  الِت نزوُلُه ُمنَجَّ ُد عالَقَة الُق�رآِن العظيِم بِفقِه التَّحوُّ ومم�ا ُيَؤكِّ

الِت حيُث ثبت أنَّ الُقرآَن نزل على َرسوِل  m َحَس�َب الحوادِث والوقاِئِع والتَّحوُّ

ى الُق�رآُن الذي نزل قبل  قًا � في ثالثٍة وِعش�ِريَن عامًا، فُيس�مَّ مًا � أي: ُمفرَّ الل�ِه ُمنَجَّ

�يِّ والذي ن�زل بعد الهج�َرِة بالَمَدنِيِّ وق�د كتب أهُل الِعل�ِم في فِقِه  الهج�رِة بالَمكِّ

اِت القرآِن و ما َجَمَعتُه  روَن ُمِهمَّ َم الُعلماُء والُمَفسِّ النُّزوِل وأسبابِِه ُكُتبًا عديدًة.و َقسَّ

َوُر واآلياُت من أحكاٍم وعقاِئَد وترهيٍب وترغيٍب و أخباٍر بما ال مزيَد عليه .  السُّ

�ريَعِة وأحكاِمها  وتكاُد غالُِب ُس�َوِر الُقرآِن الَعظيِم تجَمُع بين قضايا العقيَدِة والشَّ

الِت ، وهي ما  �لوِك م�ن ِجَهٍة، وبين فِقِه التَّح�وُّ والتَّرِهي�ِب والتَّرِغيِب وَمراتِِب السُّ

رِعيَِّة للتَّاريِخ اإلنسانيِّ من ِجَهٍة أخرى، ومنها: ُيعَرُف بالِقراَءِة الشَّ

الِت في  1- اإلَش�اَرُة إَِل�ى ِذْكِر الّس�اَعِة َوعالقتِه�ا بِالَح�واِدِث َوالَوقاِئ�ِع َوالتََّحوُّ

جِل لصاحبِه:  الُعُصوِر الّس�ابَِقِة لإِْلِْس�الِم َكَما ُهَو فِي ُس�ورِة الكهِف لدى ِحواِر الرَّ

]الكه�ف:36[   ) )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

وفي إِش�ارة الحقِّ س�بحانُه وتعالى إلظهاِر أهِل الكهِف على أهِل عصٍر الحٍق بعد 

اآليات القرآنية 
المعبرة عن أهمية 

علم الساعة

عالقة القرآن 
العظيم بفقه 

التحوالت

التحوالت 
البشرية والغايات 

المصيرية في 
القرآن من فقه 

التحوالت
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مناِمهم ثالثمئِة س�نٍة وتسَع سنواٍت فقال سبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڄ(  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
]الكه�ف:21[ ، وفي اآلية إش�ارٌة إلى حاِل أهِل الكهِف ف�ي مرحلِة الكفِر والمروِق وما 

ترتب�ْت على صبِرهم وُهروبِهم بِدينِه�م ليُكوُنوا آليِة لمرحلِة الحقٍة َيْظَهُر فيها أهُل 

ٍد )ٻ  الدي�ِن واإليم�اِن أو يكوُن ه�ذا الظهوُر موعودًا ب�ه لَِهَدٍف َرّبانِ�يٍّ ُمَحدَّ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( .
ني�ا واآلِخَرِة، وأحواِل ومصيِر  وص�ُف أحواِل ومصيِر أهِل اإليماِن في الدُّ  -2

اِر في الحياَتيِن. الُكفَّ

ِة وعالَقُتها بالمس�ُؤوليَّاِت والخالَفُة على األرِض وما  َبدُء الخليقِة الَبَش�ِريَّ  -3

َعٍة. َتَرتََّب على ذلك من ابتالءاٍت وِحَكٍم ُمَتنَوِّ

ثوابِ�ُت النِّظ�اِم الكونِ�يِّ وإبداعاِت الخالِِق س�بحانه وتعال�ى وَعرُض هذا   -4

ي حينًا وعلى ِصَفِة التَّقريِر بالنَِّعِم والتَّعداِد لها. اإلبداِع على ِصَفِة التََّحدِّ

ِث عن الب�رَزِخ والقياَمِة  وص�ُف المصيِر األخيِر للعاَلِم اإلنس�انِيِّ والتَّحدُّ  -5

والَعرِض والِحساِب والَجنَِّة والنَّاِر والثَّواِب والِعقاِب.

ُب�وا به�ا  �ؤوِن الت�ي َكذَّ �ِة الشُّ إداَن�ُة أه�ِل الِكت�اِب وُمحاَجَجُته�م ف�ي كافَّ  -6

وَجَحدوها، وَردُّ أقاويِلهم وأباطيِلهم حينًا باإلجماِل .. وحينًا بالتَّفصيِل.

إداَن�ُة الُمنافِِقي�ن والُمرِجِفين والذين في ُقُلوبهم َمَرٌض وَكش�ُف أحوالِهم   -7

وإنذاُرُهم.

س�االت  س�ِل وما عاَنوُه في س�بيِل الرِّ وصُف مواِقِف وأحواِل األنبياِء والرُّ  -8

مع ُأَمِمِهم الكافَِرِة.
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ِة وتحذيُر األَُمِم  ِة ِضدَّ الَبَش�ِريَّ كش�ُف المدرسِة اإلبليِس�يَِّة ووسائِلها األََنِويَّ  -9

ريَرِة. يطاِن واحتناِكِه ودعَوتِه الشِّ عوِب من أثر الشَّ والشُّ

استخداُم األُس�لوِب الَقَصِصيِّ لَِش�رِح أحواِل وِصفاِت ومواِقِف الخليَقِة   -10

ُس�ِل، وأحواِل  �رِعيِّ كما هو في َقَصَص األنبياِء والرُّ في وجِهها النََّبِويِّ األََبِويِّ الشَّ

ومواقِف الخليقِة في وجِهها األََنِويِّ اإلبليسيِّ كما هو في َوصِف فِرعوَن والنَّمروِذ 

وهاماَن وقاروَن وغيِرهم.

كم�ا أنَّ في بعِض ُس�َوِر الُقرآِن ِذكُر بع�ِض النَّبيِّيَن ورس�االتِهم وتحديُد األزماِن 

الت�ي عاش�وها كنوٍح ش ونماِذُج الجن�وِح واالنحراِف الذي وقع�ت فيه األَُمُم 

ٍة باختالِف أنواِع الُكفِر  ٍة إلى ُأمَّ وم�ا ترتََّب عليه من ُعقوباٍت وعذاٍب يخَتِلُف من ُأمَّ

ُس�ُل أيضا من أقوامهم كمعاناِة موس�ى مع بني  واالنحراِف ، وما عاناه األنبياُء والرُّ

إسرائيَل، ومعاناُة يوُنَس مع قوِمه، وغيِرهم من األَُمِم التي أجرى الله لها االبتالءاِت 

س�ِل واألنبياِء عن بعضهم والتأكيد على ذلك في أكثِر من  واالختباراِت، وتمييُز الرُّ

داللة في آياِت الُقرآِن، كتمييِز أهِل الَعزِم وتفضيِلهم عن غيِرهم وما جرى في سوَرِة 

الكهِف بين موس�ى والَخِضر من مراتِِب الِعل�ِم والمعِرَفِة القائمة على االختباِر في 

ًة في تسميِة  َر من معاني خاصَّ ِة المعِرَفِة ذاتها. كذلك وما تقرَّ لوِك وليس في مادَّ السُّ

ٍة كسورِة الَبَقَرِة والنَّمِل  ُسوِر القرآِن وما تُدلُّ عليه هذه التَّسمياُت من دالالٍت خاصَّ

ا ُيش�يُر إلى ُخصوصيَّاِت األسماِء ومراِد اللِه فيها  والنَّحِل ومريَم والفيِل وغيرها ِممَّ

ٍة تربُِط بين االسِم  وما يترتَُّب على هذا األمِر عند التَّحليِل والتَّعليِل من دالالٍت هامَّ

ى وما تعنيه داللُة اآلياِت الُمشيَرِة إلى ذلك. واُلمسمَّ

َم�ُة الُمجَتِهُد أحمُد بُن  َمتِهم العالَّ وِم�ن ذلك ما اعتنى به بع�ُض الُعلماِء وفي ُمقدِّ

ِة لما  يِق الُغماِريُّ الَحَس�نِيُّ في كتابِ�ِه )ُمطاَبَقِة االختراعاِت العصِريَّ دِّ ِد بِن الصِّ ُمَحمَّ

معاناة األنبياء 
والرسل مع 

أقوامهم جزء من 
فقه التحوالت
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اِت االختراعاِت وبين  بِط الواعي بي�ن ُمس�َتِجدَّ ِة( واعتناُئ�ه بالرَّ أخَب�َر به َس�يُِّد الَبِريَّ

مفهوِم اآلياِت الُقرآنِيَِّة وتعليُلُه االستقرائيُّ للمعاني بما لم يسبِق له مثيٌل.

فِمن ذلك على سبيِل الِمثاِل: قوُلُه في ص6 بعد ذكره لَِعَدٍد من ُمخَتَرعاِت الَعصِر 

�ُفِن والبواِخِر وغيِرها فقال: وقد أخبَر بها  ِة وسيَّاراِت النَّقِل والسُّ ِة الحديديَّ �كَّ كالسِّ

ا في الُقرآِن ففي ثالِث  ِة، أمَّ m ووردت اإلشاَرُة إليها في الُقرآِن واألحاديِث النَّبِويَّ

آياٍت حسَبما َحَضَرنا اآلَن:

األولى: قوُله تعال�ى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

�ا ُيماثُِل الُفلَك المش�حون  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ ]ي�س: 41 - 42[ أي: َخَلقن�ا له�م ِممَّ
، وال�ذي ُيماثُِل الُفلَك المش�حون في ِكَبِرِه وَكث�َرِة حمِلِه هو  م�ا يركبون ب�ه في الَبرِّ

كاِب مع بضاِئِعهم  ِة وس�يَّاراُت النَّقِل التي تحِمُل َعَشراِت الرُّ ِة الحديديَّ �كَّ بابور السِّ

وحاِجّياتِهم.. إلخ . 

َبِه والِمثِليَِّة للُفلِك  ِة ، بل هو أولى بالشَّ ِة الحديديَّ كَّ إلى أن قال: وكذلك بابوُر السِّ

المشحوِن.

�ُروا الِمثَل ف�ي اآلية باإِلبِ�ِل فمعذورون ألنَّ�ه لم يكن  �رون الذي�ن َفسَّ أم�ا الُمَفسِّ

وا لَحمِل اآلية  كاِب والبضاِئِع، فاضط�رُّ ف�ي زمانِه�م ما ُيش�بُِه الُفلَك في َحم�ِل ال�رُّ

عل�ى اإِلبِِل وإن كان حمُله�ا باطِاًل مقطوعًا بُِبطالنه؛ ألنَّ الُفلَك المش�حون يحِمُل 

�َلِع والبضاِئِع، وهذا  الَعَش�راِت من الناس بأثقالِهم ويحِمُل مع ذلك الكثيَر من السِّ

�فينَُة تحِمُل اآلالَف من  ا ما حدث ف�ي زمانِنا فالسَّ بالنِّس�َبِة لم�ا كان ف�ي زمانِهم، أمَّ

�ُفُن التي كانت في زمانِهم أيضا  النَّاِس ومن القناطيِر الُمقنَطَرِة من البضاِئِع، ثم السُّ

كاِب واألثقاِل كانت تجري ف�ي الَبحِر َجريًا حثيثًا  م�ع ِكَبِره�ا وحمِلها لِكثيٍر من الرُّ
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ياِح كما قال تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ ]الشورى: 32[. بالرِّ

وكلُّ ذل�ك ُمخالِ�ٌف لَِوص�ِف اإِلبِِل َتم�اَم الُمخاَلَفِة، فَمش�ُيها َبط�يٌء وَحمُلها ال 

�ُر اآليُة به�ا؟ بل ذلك باطٌِل قطع�ًا ، وقد قال ابُن  �ُفِن، فكيف ُتَفسَّ ُيق�اُس بَِحمِل السُّ

اُك وجماع�ٌة أنَّ اآليَة المذكورَة )وخلقنا لهم ُس�ُفنًا أمثاَل  حَّ َعبَّاٍس والَحَس�ُن والضَّ

�ُه ُمتَِّصُل اإلس�ناِد عن ابِن  �اُس: وهذا َأَصحُّ ألنَّ �ُفِن يركبونه�ا( وقال النَّحَّ تِل�َك السُّ

َعبَّ�اٍس، وه�ذا َيُدلُّ على ُش�فوِف َنَظِر اب�ُن عبَّاٍس ء وَنَظِرِه بِن�وِر الله تعالى 

يِن  هُه في الدِّ ف�ي معان�ي الُقرآِن العظيِم، تصديقًا لُِدعاِء َرس�وِل اللِه m: »الله�م َفقِّ

وَعلِّمُه التَّأويَل«)1).

واآليُة الثَّانيُة: ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ 

ينَِة، وهي أيض�ا ُترَكُب وَتحِمُل  ك�وِب والزِّ ]النح�ل: 8[ أي: ِم�ن ِجنِس المذكوراِت للرُّ

األثقاَل، فاآليُة صريحٌة في جميِع أنواِع الَعَجِل والَعَرباِت.

َفِر عليها  واآليُة الثَّالَِثُة: قوُله تعالى: ژ ڀ ٺ ٺ ژ ]التكوير: 4[ أي: عن السَّ

�َفِر وَنقِل البضاِئِع عليها  وَحم�ِل األثقاِل أيضا.. إلى أن ق�ال: وإنَّما ُعطَِّلت عن السَّ

ِة الحديِد ا. ه� ص8-7. يَّاراِت وِسكَّ بُِوجوِد السَّ

وِمثُل ذلك تفس�يُرُه آليِة ژ ک گ ژ ]المرس�الت: 1[ بأنَّها الطَّاِئراُت الحربِيَُّة وما 

تفعُلُه بِقنابِِلها وتخويِفها.

ماِن وما يجري فيه ، وأنَّ  ونقَتِصُر هنا على ِذكِر اإلش�اَرِة لهذا الَفهِم الُمناِس�ِب للزَّ

الِت وعالماِت الّساعِة. ذلك ُجزٌء من مفهوِم ِقراَءِة فِقِه التَّحوُّ

)1) مس�ند أحم�د )2439( ، ل�ه طريق�ان في مس�ند أحمد رجالهم�ا رجال الصحي�ح، »مجمع 
الزوائد« للهيثمي )9: 279).
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الِت عظيمٌة وال تزال حتى اآلَن ُمس�َتعَجَمًة  وبالُجمَل�ِة فعالق�ُة الُقرآِن بِفقِه التَّحوُّ

م�اِن َمن  وغي�َر مخدوم�ٍة � كم�ا َيِج�ُب وينَبغ�ي � ولع�لَّ أن يأتِ�َي ف�ي ُمس�تقَبِل الزَّ

الَلِة  الِت وُس�نَِن الدِّ �َوِر م�ن منظ�وِر واق�ِع فِق�ِه التَّح�وُّ �ُر بع�َض اآلي�اِت والسُّ ُيفسِّ

 

�َوِر القرآنِيَِّة  نا لو َنَظرنا إلى َبعِض السُّ والمواِق�ِف � ول�و ِمن بعِض الُوجوِه � حيُث إنَّ

أِن،  ت به من الُخصوِصيَّاِت لكانت وحَدها مجااًل عظيمًا للنَّظِر في هذا الشَّ وما ُخصَّ

فسورُة الَكهِف مثاًل ُتَسنُّ لنا قراَءُتها ُكلَّ ُجُمَعٍة ، وورد في فضِلها أحاديُث كثيرٌة وما 

الِت التاريِخيَِّة الخطي�َرِة التي لها ارتباٌط وثيٌق بما  ه�ذه الّس�وَرُة إال ُجمَلٌة من التَّحوُّ

ا  ، أمَّ رِّ في الِفقِه اإلنسانيِّ العاَلِميِّ يدوُر في الحياِة اإلنسانيَِّة من ِصراٍع بين الخيِر والشَّ

ُس�وَرُة التَّوبِة مثال وقد بدأت بالَبراَءِة وَكشِف األقنَِعِة عن الُوجوِه الكافَِرِة والُمنافَِقِة 

ومواِقِفه�ا ، فه�ي تحِم�ُل مدلوَل المناقش�ِة الواعيِة للُجنوِح واالنح�راِف الذي برَز 

�اِر والُمنافِِقين حتى صار  جلّيًا في عصِرِه m وبأس�لوِب ش�ديٍد وصري�ٍح من الُكفَّ

 : من أس�ماِءها )الفاِضَحُة( وقال عنها m حين بعث َس�يَِّدنا َعِلّيًا َيقَرُؤها في الَحجِّ

يَِّة  »ال يقَرُؤه�ا إال أن�ا أو َرُجٌل من أه�ِل بيتي«)1) ،  وفي هذا ِدالل�ٌة عظيمٌة على أهمِّ

َة والمدينَِة، ومثلها سورُة  الِت في المرحَلَتيِن َمكَّ �وَرِة في دراس�ِة فِقِه التَّحوُّ هذه السُّ

ن  المنافقون التي َتبنَّت تعليَل وتحليَل مواِقِف الُجنوِح واالنحراِف لدى األفراِد ممَّ

س�وا مدرس�َة النِّفاِق وما يترتَُّب على هذا التأصيِل ِمن تسلُس�ٍل منهِجيٍّ  لوا وأسَّ أصَّ

َأَنِويٍّ إبليس�يٍّ للُمنافِقين داِخَل الَخيَمِة اإلس�الِميَِّة عبَر التَّاِريِخ ُكلِّه من خالِل تشاُبِه 

�وَرِة كَوص�ِف اللِه تعال�ى للمنافقيَن  �لوِك الموص�وِف في هذه السُّ المواِق�ِف والسُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ژ  بقول�ه: 

ٺ ٺ ژ ]المنافقون: 5[ أي: بمعنى أنَّهم يقولون اس�تكبارًا واس�تِحقارًا لَِرسوِل 

)1) مسند أحمد ، إسناده حسن ، تحقيق المسند ألحمد شاكر )2: 322).

سورة الكهف 
وما تشتمل عليه 
من دروس فقه 

التحوالت
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اللِه m: )ال نريُد بيننا وبين اللِه واسطًة( ، ومثُل ذلك قوُل المنافِقين ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ ژ ]المنافقون: 8[ وهي سياَس�ُة التَّماُيِز واالعتداِد 
بالُمواَطنَِة وهي إحدى ظواِهِر مداِرِس النِّفاِق إلى اليوِم.

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ژ  ومث�ُل قولِ�ِه تعال�ى: 

اعيِة إلى مفهوِم  ڇ ژ ]المنافق�ون: 7[ وفيه�ا إش�ارٌة لِِسياَس�ِة الُمنافقين التَّاريِخيَّ�ِة الدَّ
ع كلَبَك يتَبعَك«، وُهو المعنى الَمْقُلوُب  الِحصاِر االقتِصاِديِّ والتَّضِييِق المادِّيِّ »َجوِّ

ِمن َقْوِل َعبِداللِه ابِن ُأَبيِّ بِن َسُلوٍل َواِصفًا أصحاَب النَّبِيِّ m ِمَن الُمهاِجِريَن اّلِذيَن 

نا إذا َنَظرنا إلى آِخِر ُس�َوِر الُقرآِن  ْن َكْلَب�َك َيْعِقْرَك «، بل إنَّ آَوْوا إِل�ى الَمِدينَِة : » َس�مِّ

ُه وما فيها من أعاجيِب الَوصِف في  وهي ُس�وَرُة النَّاِس وقد ختم اللُه بها الُق�رآَن ُكلَّ

�يطاِن � حتى على عاَلِم الِجنِّ �  �راِع األزليِّ بين النَّاِس والخنَّاِس وأَثِر ذلك الشَّ الصِّ

ف�ي بعِض معاني قوِل اللِه تعال�ى:  ژ ک ک گ گ گ گ ڳ 

الِت � هم  �دوُر � ف�ي مفهوِم فِق�ِه التَّحوُّ ڳ ڳ ڳ ژ ]الن�اس: 5 - 6[ فالصُّ
ُوجه�اُء الَق�وِم وأعياُن اإِلنِس والَجنِّ وقاَدُتهم، وبهذا الوس�واِس في ُصدوِر النَّاِس 

عايا واألتب�اِع وكيف يجَع�ُل اللُه تعالى في االس�تعاَذِة  �يطاُن إفس�اَد الرَّ َيضَم�ُن الشَّ

به تعالى َش�َرَف الِحفِظ التَّامِّ من َخَطِر الَوسَوس�ِة س�واًء في َصدِر الَف�رِد ذاتِِه أو في 

ُصدوِر ُوجهاِء الُمجَتَمعاِت.

الِت وُسنَِن  ِر مش�حوٌن بِعجاِئِب فِقِه التَّحوُّ ِل وُحس�ِن التَّدبُّ ُه عند التَّأمُّ  والُقرآُن ُكلُّ

الالِت، وقد قال سبحانه وتعالى عن كتابِِه  المواِقِف كما هو أيضا مشحوٌن بُِسنَِن الدِّ

كاُر،  ك�َرى واالعتباُر واالدِّ العزي�ِز: ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ أي: إنَّ م�ن معانِيِه الذِّ

الِت ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ك�رى لها معاٍن كثيَرة في فِقِه التَّح�وُّ والذِّ

الِت  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ ، وعل�ى ه�ذا التَّعليِل الُقرآنِيِّ َنِج�ُد أنَّ فِقَه التَّحوُّ

المنافقون 
ومفهوم الحصار 

االقتصادي

معنى )الصدور( 
في تفسير صورة 

الناس
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يشَمُل المراِحَل اإلنسانِيََّة ُكلَّها َحَسَب التَّقِسيم الّتالي:
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لاِت َّحوُّ أقسامُ فِقهِ الت

الِت إلى ثالَثِة أقساٍم:  ينَقِسُم فِقُه التَّحوُّ

الِت عل�ى َعه�ِد الَوح�ِي والِعصَم�ِة ف�ي حي�اِة صاِح�ِب  1- دراس�ُة فِق�ِه التَّح�وُّ

ساَلِة. الرِّ

وِر.  الِت من َعهِد الَبعَثِة إلى عهِد النَّفِخ في الصُّ 2- دراسُة فِقِه التَّحوُّ

ابَِقِة ومواِقِف األَُمِم  ساالِت السَّ الِت في تاريِخ األنبياِء والرِّ 3- دراس�ة فِقِه التَّحوُّ

عوِب فيها . والشُّ

�رِعيَِّة والحضاراِت الَوضِعيَِّة  وينطوي تحَت هذا الِقس�ِم دراس�ُة الحضاراِت الشَّ

عبَر الّتاريِخ. 

رِعيَُّة * الحضاَرُة الشَّ

ياَنِة والّتاريِخ ، ولم تخالِف األنبياَء  ه�ي مجموُع الحضاراِت التي ربطت بي�ن الدِّ

�ريَفُة بالَوصِف  �نَُّة الشَّ ُس�َل ، ومنه�ا حضاراٌت أش�اد بها الق�رآُن وتناولتها السُّ والرُّ

، كحضاَرِة عهِد َس�يِِّدنا داوَد و ُسَليماَن ي وحضاَرِة َسَبأٍ قبَل ُكفِرهم،  اإليجابيِّ

وحض�اَرِة قوِم ُيوُنَس بع�د إيمانِهم.وحضاَرِة ذي الَقرَني�ِن وغيِرهم ، وُكلُّها تنطوي 

رِعيَِّة. ِة الشَّ ِة النَّبِويَّ الِت اإليجابيَِّة للمدارِس األََبِويَّ تحت مفهوِم دراَسِة التَّحوُّ

* الحضاَرُة الوضِعيَُّة

ياَنِة أو ُمحاِرَبًة لها ، وهي  َدًة ع�ن الدِّ وه�ي الحض�اَرُة التي برزت في التَّاِريِخ ُمَجرَّ

ماُر والع�ذاُب ، كالحضاَرِة الِفرعونِيَِّة  ع�ٌة وكان مصيُرها الدَّ حض�اراٌت كثيرٌة وُمتنَوِّ

والحضاَرِة الَكنعانِيَِّة والَكلدانِيَِّة في العراِق، والحضارة اليمنِيَِّة في َس�َبأٍ بعد ُكفِرهم 

الحضارة الشرعية

الحضارة 
الوضعية

الحضارة 
الكنعانية 
والكلدانية
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�لبِيَِّة  الِت السَّ وغيِرها، ويطَلُق عليها وعلى أش�باِهها في المس�يَرِة الّتاريخيَِّة بالتَّحوُّ

ِة اإلبليِسيَِّة الَوضِعيَِّة. ِة األََنِويَّ يَّ والحضاراِت المادِّ

ِة  يَّ وي�كاُد الُقرآُن في تِبيانِ�ِه أن ُيبِرَز التَّواُفَق الُمالِئَم بين ُأس�لوِب الحض�اَرِة المادِّ

الكافِ�َرِة وبين العذاِب الُمناِس�ِب ألهِلها، فق�وُم نوٍح كانت حضاَرُته�م قائمًة على 

عب�اَدِة األوث�اِن وتأليِه الَعقِل وعل�ى الَجَدلِيَِّة وطوِل األََمِل ، فعاَقَبه�م اللُه بالطُّوفاِن 

ِة قابيَل. يَّ وكان أغَلُبهم من ُذرِّ

ِة  وقوُم عاٍد كانوا أهَل حضاَرٍة زراِعيٍَّة وِعمرانِيٍَّة وُحس�ِن استغالٍل للمواِرِد الَبَشِريَّ

ٍة وَبطٍش بُِحك�ِم كم�اِل أبدانِه�م وَضَخاَمِة  وكان�ت حضاَرُته�م أيض�ًا حض�اَرَة ُق�وَّ

يِح العقيِم. َبُهم اللُه بالرِّ أجساِدهم، َفَعذَّ

خِر  ا ثموُد فكانت حضاُرُتهم قاِئَمًة على اإلبداِع الِمعماِريِّ والنَّحِت في الصَّ  وأمَّ

َبهم  ا يحتاجون إليه في حياتِهم، فَعذَّ دوِد وغيِر ذلك ِممَّ وإشاَدِة الُمُدِن والمباني والسُّ

يَحِة فأصبحوا في داِرهم جاثِمين.. اللُه بالصَّ

ًة أن  �يَِّة وخاصَّ فاِهَيِة والُمَتِع الِحسِّ وأم�ا حضاَرُة ق�وِم لوٍط فكانت قاِئَمًة عل�ى الرَّ

�اِم ففس�قوا  بالده�م كان�ت بالَد أنهاٍر وبس�اتيَن وهواٍء َطيٍِّب ، وهي في نواحي الشَّ

�ذوَذ ال�ذي كان عاَدًة م�ن عاداتهم ف�ي مجاِمِعهم ونواديه�م وهو ما  ومارس�وا الشُّ

مِي بالِحجاَرِة. َبهم الله بالرَّ ُيعَرُف بالتََّحلُِّل األخالِقيِّ ، وقد عذَّ

�َلِع والُحبوِب  وأما قوُم ُش�عيٍب فكانت حضاَرُتهم قاِئَمًة على التِّجاَرِة وتباُدِل السِّ

َبُهم اللُه  ولكنَّهم كانوا يتعاَمُلوَن بالِغشِّ والتَّطِفيِف َبحثًا عن المكَسِب المادِّيِّ ، فعذَّ

جَفِة. بالرَّ

َعِة  ناعاُت المتفرِّ راَعِة والصِّ ا قوُم َس�َبأٍ كانت حضاَرُتهم قاِئَمٌة على إنجاٍح الزِّ وأمَّ

مادية قوم نوح 
والطوفان

حضارة قوم عاد 
والريح العقيم

إبداعات قوم 
ثمود والصيحة

شهوانية قوم لوط 
والحجارة

تجارة قوم شعيب 
والرجفة

عمران قوم سبأ 
والسيل العرم
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عنه�ا واإلب�داِع الَفنِّ�ي ف�ي المعم�اِر � كما هو ف�ي َع�رِش َبلِقي�َس � إال َأنَّهم كفروا 

�دَّ وكان س�ببًا ف�ي ِهجراتِهم  م السَّ َبُه�م الل�ُه بَِس�يِل الَع�ِرِم الذي َهدَّ وأعرض�وا فعذَّ

مَس ووَصَفهم الله في سوَرِة النَّمِل  وانقطاِع حضاَرتِهم الواِسَعِة وكانوا يعُبُدون الشَّ

، بقول�ه ُمَعبِّرًا عن قول ُهدُهِد ُس�َليماَن: ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ ]النمل: 24[.

راَعُة  َعًة ومنه�ا الزِّ وأم�ا الحض�اَرُة الِفرعونِيَّ�ُة فكانت قاِئَم�ًة على إبداع�اٍت ُمَتنوِّ

�دوِد والنِّظاِم اإلداِريِّ  يِّ والسُّ ناَع�ُة وَفنُّ البناِء واس�تخراِج المعاِدِن ونِظاِم الرَّ والصِّ

َبهم  حِر أمامه فعذَّ ُبوُه وأظهروا مهاراتِهم في السِّ وبعَث الله لهم موسى ش فكذَّ

ِم ، ُثمَّ كانت نِهاَيُة حضاِرتِهم  فاِدِع والدَّ ِل والضَّ الله بأصناِف العذاِب كالجراِد والُقمَّ

إغراُق فِرعوَن وُجنُوِدِه في الَبحِر األحمِر المعروِف )بَِبحِر الَقلَزِم(.

ُة وهي حضارُة بني إس�رائيَل � وكانت بادي ذي َبدٍء  �ُة الِعبِريَّ  والحض�اَرُة اليهوِديَّ

دٍة � ولكنَّ بني إس�رائيَل بين  ياَنِة والّتاريِخ عبر ُعصوٍر ُمتَعدِّ بِط بين الدِّ قائمًة على الرَّ

ض�ون لِعذاِب اللِه وَغَضبِ�ه،  َبدءًا ِمن  يانَة فيتَعرَّ الحي�ن والحين كان�وا يخالِفون الدِّ

ِع معاصيهم ، وقد  عًا بَِتنَ�وُّ َعصِر موس�ى وما ت�اله من الُعصوِر، وكان عذاُبُه�م ُمَتنَوِّ

وص�ف اللُه ذل�ك في كتابه العزيِز في أكثِر ِمن س�وَرٍة ، وِمن ذلك قتُلهم ألنُفِس�هم 

بِت ، وضياُعُهم في التِّيِه أربعيَن عامًا  َمِك عليهم يوَم السَّ بأمِر اللِه وتحريُم َصيِد السَّ

ضوا  �حوِم عليهم ، وهذا ُكلُّه في َعصِر موس�ى ، وفي ما بعد ذلك تعرَّ ، وتحريُم الشُّ

للَمس�ِخ ِق�َرَدًة وخنازيَر وصاروا كما ذك�رت بعُض اآلياِت الكريم�ِة وكما ورد في 

ُكُت�ب الحدي�ِث وس�اِئَل لَِتحري�ِف الَكِلِم ع�ن مواِضِعه وه�و ما يعَرُف ف�ي الَعصِر 

وا على ذلك من�ذ عهوِد أنبياِئِهم  َج�ِل وتزييِف الحقاِئِق ، وقد اس�َتَمرُّ الحدي�ِث بالدَّ

ِة والُمفِسدون في األرِض إلى  ماِويَّ فو الُكُتب السَّ حّتى اليوَم وهم َقَتَلُة األنبياِء وُمحرِّ

الحضارة 
الفرعونية وتعدد 

العقوبات

الحضارة العبرية 
وتنوع اآليات
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اِل، وقد وَصَفهم الله بذلك في س�ورة اإلسراِء بقوله  :  ژ ڇ  جَّ نِهاَيِة َعصِر الدَّ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ ]اإلسراء: 4[.

الِت تأصياًل وَسردًا  �نَُّة الّش�ريَفُة مصدرًا هاّمًا من مصاِدِر فِقه التَّحوُّ كما ُتعَتَبُر السُّ

�ِة تصاُعِدّيًا إلى )آدَم( أو  ِديَّ س�الِة الُمَحمَّ تاريخّي�ًا س�واًء في تناُوِل مرَحَلِة ما قبل الرِّ

َة والمدينِة أوفيما أخبر عنه m عن  تقريرًا للمرحلِة الُمباَرَكة التي عاشها m في َمكَّ

عالماِت الّس�اعِة وأش�راطِها والِفَتِن وُمِضاّلِت الِفَتِن التي تكون على ساحِة الحياة 

ُد هذا المعنى ما ورد في »صحيِح ُمسلٍم« من حديِث عمِرو  إلى قيام الّس�اعِة ، ويؤيِّ

بن أخطَب األنصاِريِّ رضي الله عنه قال: صلَّى بنا َرسوُل الِله m الَفجَر  ، وصعد 

الِمنَب�َر َفَخَطَبن�ا حّتى حض�رت الظُّهُر ... إلخ الحدي�ِث ، وفيه ق�ال : » فَأخَبَرنا بما 

الِت  كان وبما هو كاِئٌن ، فأعَلُمنا أحَفُظنا « )1) وش�اِهُدنا هنا حوَل تأصيِل فِقِه التَّحوُّ

تصاُعِدّيًا قوُلُه » فأخَبَرنا بما كان« ، أي: ما قبَل َعصِرِه m » وما هو كاِئٌن« أي: في 

عهِدِه m وما يأتي بعَدُه إلى قياِم الّساعِة.

الِت واالستدالِل بها فينَقِسُم الى ِقسَميِن: نَِّة في فِقِه التَّحوُّ وأما مفهوُم السُّ

الِت وتميََّز ب�ه قراءًة  َل ب�ه فِق�ُه التَّح�وُّ 1- قس�ُم تأصي�ٍل وقواِع�َد: وه�و م�ا ُأصِّ

واستِدالالً.

ماِن. رِعيِّ وتعليُلها وربُطها بما ُيناِسُبها من الزَّ 2- سرُد وقاِئِع الّتاريِخ الشَّ

ماِن والمكاِن دون  بُط الواعي بين النَّصِّ والزَّ �ريَفِة الرَّ �نَِّة الشَّ وأس�اُس الِقراَءِة للسُّ

�ُر بُِعموِميَّتِها لما  �نَِة بل ُتَذكِّ �هِر والسَّ َمنِيَِّة باليوِم والشَّ تحدي�ِد األفراِد أو التَّواريِخ الزَّ

في ذلك من التَّش�اُبِه الذي ال ُيمِكُن معِرَفُتُه بالتَّخِميِن والتَّقديِر الَعقالنِيِّ ، وفي هذا 

)1) صحيح مسلم )7449( ، وانظر إتحاف التويجري )1: 14).

السنة الشريفة 
واعتناؤها بفقه 
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ثين عن عالماِت الّساعِة، فمنهم َمن َرَبَط بين األشخاِص  الباِب َزلَّ كثيٌر من الُمَتَحدِّ

في مرحلٍة وبين َمن أشار إلى ُظهوِرِهم َنصُّ الحديِث كالَمهِديِّ على سبيل المثال، 

ياٍت.  فالُمعَتَمُد ِذكُر الَخَبِر تقريبِّيًا من غيِر ُمَسمَّ

وُيعَرُف تأصيُل العلِم بِعالماِت الّس�اعِة وُركنِيَّتِِه واعتباِرها فِقهًا ش�رِعّيًا كما سبق 

ذك�ُرُه م�ن خالِل ِقراَءتِن�ا لحديِث جبري�َل ش : »أخبِرني عن الّس�اَعِة« ، قال ما 

�ائِل قال : أخبِرن�ي عن أماراتِها، ق�ال : أن َتِلَد األََمُة  المس�ؤوُل عنه�ا بِأعَلَم ِمن السَّ

�اِة يتطاول�ون في الُبنياِن ، ُث�مَّ انطلَق فَلبِثُت  َته�ا وأن ت�رى الُحفاَة الُعراَة ِرعاَء الشَّ ربَّ

َمِلّي�ًا ، ق�ال : ي�ا ُعَمُر أت�دري من الّس�اِئُل ؟ قلُت : اللُه ورس�وُلُه أعَل�ُم ، قال : ذاك 

ِجبري�ُل أتاكم ُيعلُِّمكم أموَر دينُِكم ، أو ُيَعلُِّمُكم دينَُكم .وحديُث األعرابيِّ الّس�اِئِل 

عن الّس�اعِة فقال m : »فإذا ُضيِّعت األماَنُة فانتظر الّساَعَة«، قال: كيف إضاَعُتها؟ 

َد األمُر إلى غيِر أهِلِه فانَتظِِر الّساَعَة«)1). قال: »إذا ُوسِّ

الِت  وه�ذه مالِمُح وإش�اراٌت َبيِّنَ�ُة الَمقَصِد واِضَح�ُة الَمعنى في ُحص�وِل التَّحوُّ

ِؤ الذين ليس�وا أهاًل له أعلى  يِن وَتَبوُّ على ُمحيِط الحياِة اإلس�الِميَِّة وَنقِض ُعَرى الدِّ

مراتِ�ِب قراِرِه، وأنَّها عالمٌة تُدلُّ على االنحداِر واالنحراِف وُقرِب نِهاَيِة الكوِن إلى 

الِقياَمِة.

وَثَم�َرُة ه�ذا األمِر أن ُينِقَذ المرُء ما ُيمِكُن إنقاُذُه م�ن أمِر الُخَويَصِة الُمَعبَِّر عنه في 

حديِث رسوِل اللِه m ِمن قوله: »فعليك بُِخَويَصِة َنفِسَك« أو أن َيتَِّخَذ الَمرُء لِنَفِسِه 

َمالذًا أو َملجًأ ِمن الِفَتِن وُمِضاّلتِها، ويسأُل اللَه العافيَة فيما ُيجريه ِمن قضاِئِه وَقَدِرِه 

فون  جاِجَل�ِة الذين ُيحرِّ َجِل والدَّ عل�ى ِعباِده ويحَفَظ َبيَضَة اإلس�الِم من َهيَمنَ�ِة الدَّ

البخاري )59).  (1(

ثمرة الدراسة لفقه 
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الَكِلَم عن مواضعه وَيسَعون في األرِض َفسادًا والله ال ُيِحبُّ الُمفِسدين.

ِ لاِت ابلدَّعَوةِ إلى ٱللهّٰ َّحوُّ علاقَةُ فِقهِ الت

الِت س�ابقًا لعلِم  �رِعيِّ لمجرى التَّحوُّ ع�َوِة إلى اللِه في التَّرتيِب الشَّ يأت�ي فِقُه الدَّ

عَوِة إلى اللِه بدأ  األُص�وِل ومرحَلِة التَّدويِن التي ُعِرَفت فيما بعُد، حي�ُث إنَّ فِقَه الدَّ

َة وما حولها  عَوُة ف�ي َمكَّ من�ُذ ُنزوِل الُق�رآِن في غاِر ِحراَء، وبهذا الِفقِه انتش�رت الدَّ

ريعِة الَعَمِليَِّة واألحكاِم وَعشَر سنواِت بالمدينِة أثناِء  ثالثَة َعَشَر عامًا قبل تأصيِل الشَّ

التَّكليفاِت الشرعيَِّة الَعَمِليَِّة واألحكاِم، وكان أساُس هذا الِفقِه كتاَب اللِه وُسنََّة نبيِِّه 

عَوِة:  �َة، قال تعالى عن ه�ذه الثَّالَثِة األُصوِل في فِق�ِه الدَّ ِديَّ m واألخ�الَق الُمَحمَّ

ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ژ ]األنع�ام: 89[ ، وقوله تعالى: ژ ٺ ٺ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ ]الجمعة: 2[.

واستَمرَّ الَعَمُل بهذا الِفقِه كُأسلوٍب ووسيلٍة للمعامَلِة بين الجميع قبل ُظهوِر ِعلِم 

ُق به  ِة الُعلوِم َيَتَحقَّ عَوِة إلى اللِه وعاًء لكافَّ َع عنه حيُث كان فِقُه الدَّ األُص�وِل وم�ا َتَفرَّ

عَوِة إلى الل�ه في المجتمعاِت على الَوجِه الُمس�نَِد  دون غي�ِرِه نجاُح َمش�روِعيَِّة الدَّ

الُمتَِّصِل بالثَّوابِِت الثَّالَثِة:

عَوِة ، والذي ه�و أيضًا فِقُه  ِة( وبانعداِم�ِه � أي: فِق�ِه الدَّ �نَِّة ، النَُّب�وَّ )الكت�اِب ، السُّ

اعي والعالِِم بالُمجَتَمعاِت وتفُسُد عالَقُة الُمجَتَمعاِت  الِت � تفُس�ُد عالَقُة الدَّ التَّحوُّ

ُل الدعوُة إلى ُسلَطٍة وَهْيَمنَِة سالٍح و جاهاٍت وُطموحاٍت،  اعي وتتحوَّ عَوِة والدَّ بالدَّ

أو إلى ُخضوٍع واستِس�الٍم واس�تِتباٍع وُعنٍف وَوَهٍن وَهدٍم � كما جرى في المراِحِل 

. الّسابَِقِة � وكما نشَهُدُه اليوَم في الواِقِع العربيِّ واإلسالميِّ

عالقة فقه 
التحوالت 
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بل إنَّ االهتماَم بفقِه التحوالِت وعالماِت الس�اعِة كاَن أحَد األموِر التي َناَقَش�ها 

رس�وُل اللِه m ليلَة اإلس�راِء والمعراِج مع ُنْخَبٍة ِمَن األنبياِء والرسِل ، كما ورد في 

ابِن ماجْه عن ابِن مس�عوٍد قال: »لّما كان لْيلَة ُأْس�ِري بِرُس�وِل الّلِه m لِقي إِْبراِهيم 

وُموس�ى وِعيسى ، فتذاكُروا الّساعة فبدؤوا بِإِْبراِهيم فس�أُلوُه عنْها ، فلْم يُكْن ِعنْدُه 

ِمنْه�ا ِعْلٌم ، ُثّم س�أُلوا ُموس�ى فل�ْم يُكْن ِعنْدُه ِمنْه�ا ِعْلٌم ، فُرّد اْلحِديُث إِلى ِعيس�ى 

اْب�ِن مْري�م فق�ال : قْد ُعِه�د إِلّي فِيم�ا ُدون وْجبتِها فأّم�ا وْجبُتها فال يْعلُمه�ا إاِّل الّلُه 

، فذك�ر ُخ�ُروج الّدّجاِل قال: فأْنِزُل فأْقُتُل�ُه ، فيْرِجُع النّاُس إِلى باِلِدِهْم فيْس�تْقبُِلُهْم 

ون بِماٍء إاِّل شِرُبوُه وال بِشْيٍء  يْأُجوُج ومْأُجوُج وُهْم ِمْن ُكلِّ حدٍب ينِْسُلون ، فال يُمرُّ

إاِّل أْفس�ُدوُه ، فيْج�أُرون إِل�ى الّلِه فأْدُعو الّل�ه أْن ُيِميتُهْم فتنُْت�ُن اأْلْرُض ِمْن ِريِحِهْم 

فيْجأُرون إِلى الّلِه فأْدُعو الّله ، فُيْرِس�ُل الّسماء بِاْلماِء فيْحِمُلُهْم فُيْلِقيِهْم فِي اْلبْحِر ، 

ُثّم ُتنْس�ُف اْلِجباُل وُتمدُّ اأْلْرُض مّد اأْلِديِم ، فُعِهد إِلّي متى كان ذلِك كانْت الّساعُة 

ِمْن النّاِس كاْلحاِمِل اّلتِي ال يْدِري أْهُلها متى تْفجُؤُهْم بِِوالدتِها« )1).

وفي ه�ذا الحديِث إش�ارٌة واضحٌة إلى عالق�ِة األنبياِء األربعِة إبراهيَم وموس�ى 

وعيسى ونبيِّنا محمٍد m بالساعِة وعلوِمها.. إال أنَّ سياَق الحديِث َبيََّن أنَّ مخاطبَة 

إبراهيَم وموسى عن الساعِة كانت حوَل َوْجَبتِها ، أي: ِقياِمها ، فلم َيُكْن لهْم بذلَك 

علٌم.. أما عيسى فقد أزاَل اإلشكاَل بأمرين:

ُه أسنَد ِعْلَم الساعِة في قيامها إلى اللِه ولم يكْن لُه بها علٌم كغيِره.  )1( َأنَّ

الت والعلِم بعالمات الساعِة فيما ُعِهَد إليِه وخاصًة  )2( َأنَُّه كشَف عن فقِه التََّحوُّ

اِل ويأجوَج ومأجوَج وما َبِقَي مَن الزمِن المتقاِرِب حّتى ِقَياِمها . جَّ في أمِر الدَّ

)1) ابن ماجْه )4071( ، إسناده صحيح ، »موسوعة الفتن« )135).

جلسة بين 
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وعلى هذا فيكوُن النبيُّ محمٌد m هو المعنيُّ بالكش�ِف عن الس�اعِة وعالماتها 

ُه ، وقد َأْفَصَح m عن هذا العلِم كما س�يأتي َحّتى َصاَر َأَحَد  فيم�ا يخصُّ الزمَن ُكلَّ

ِل  ْع�َوِة إلى الل�ِه تعالى ومعالجِة ش�ؤوِن األم�ِم في مراح�ِل التََّحوُّ َقَواِع�ِد َنْش�ِر الدَّ

والَوَهِن والُغَثاِء. 

عَوِة الى اللِه ترَتِكُز على عاِمَليِن أساِسيَّيِن: إنَّ َمنَهِجيََّة الدَّ

نَِد الُمتَِّصِل . نَُّة بالسَّ عَوِة: الكتاُب والسُّ 1- فقُه الدَّ

ِة � واالستقاَمُة. ُة � أي األخالُق النَّبِويَّ اعي: النُُّبوَّ 2- فِقُه الدَّ

�روُط في ُحس�ِن االقتداِء واالهتداِء بالمتبوِع األعَظِم m حيُث  ُد هذه الشُّ وتتحدَّ

َع عنها ما وجب على  َة والمدينِة( ُكلَّها في أساس�ها َدعَوٌة، ُثمَّ تفرَّ إنَّ حياَت�ُه في )َمكَّ

المس�لمين ِمن واجباٍت شرعيٍَّة ومس�ؤولِّياٍت اجتماعيٍَّة ،فيكوُن على هذا األساِس 

ريَعِة وحاِمِل فِقِه األُصوِل. عَوِة َشرطًا سابقًا لحاِمِل الشَّ فِقُه الدَّ

عَوِة قول�ه تعالى: ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ودلي�ُل ذلك في فِقِه الدَّ

ھھ ے ے ۓ ۓ ژ ]النحل: 125[.

اعي قوله تعالى: ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  كما أنَّ دليَل فِق�ِه الدَّ

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ژ ]األحزاب: 21[.

فالِحكَم�ُة والموِعَظُة الَحَس�نَُة والُمجاَدَلُة بالتي هي أحَس�ُن ف�ي اآليِة األولى فِقُه 

دعَوٍة.

اعي. واالقتداُء واالهتِداُء بَِرسوِل اللِه في اآلَيِة الّثانَِيِة فِقُه الدَّ

�عوِب معنًى وصوَرًة، ولهذا َفإِنَّ من ش�روِط  ُق اإلس�الُم في الشُّ وبِهم�ا معًا يتحقَّ

ترتكز الدعوة إلى 
الله على عاملين 

اساسيين
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دليل فقه الداعي

شرط الداعي 
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رِعيِّ في  اعي من مرحلٍة إلى مرحلٍة ُوجوُد التَّسلُسِل الشَّ عَوِة وفقِه الدَّ انتقاِل فقِه الدَّ

الجانَِبيِن:

عَوِة. نَِد في فِقِه الدَّ رِعيُّ بالسَّ أوالً: التَّسلُسُل الشَّ

اعي، قال تعالى: ژ ڄ ڄ ڃ  �نَِد في فِقِه الدَّ �رِعيُّ بالسَّ ثانيا: التَّسلُس�ُل الشَّ

ژ  ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

نَِد الُمتَِّصِل . ]الجمعة: 3 - 4[ واإللحاُق في َأَحِد معانيه إشارٌة إلى السَّ

َم به m في  �ُد ذل�ك حديُث الِعرباِض بِن س�اِرَيَة الذي كان من آِخ�ِر ما تكلَّ وُيؤكِّ

ُه فهو: »خطَبنا  الِت َنّصًا وتطبيقًا، فأّم�ا َنصُّ حياتِ�ِه وه�و أصٌل من ُأصوِل فِقِه التَّح�وُّ

َرس�وُل الل�ِه m ُخطَبًة َبليَغ�ًة ، َذَرَفت منها الُعي�وُن ، وَوِجَلت منه�ا القلوُب، ُقلنا: 

�مِع  ٍع ، فأوِصنا؟ قال: ُأوِصيُكم بَِتقوى اللِه والسَّ يا َرس�وُل الل�ه ، لَعلَّها ُخطَبُة ُم�ودِّ

�َر عليك�م َعب�ٌد، إنَّ�ه َم�ن َيِع�ش ِمنكم فس�يرى اختاِلف�ًا كثيرًا ،  والطَّاَع�ِة ، وإن َتأمَّ

وا عليها بالنَّواِجِذ ، وإّياكم  يَن ، َعضُّ فعَليُكم بُِس�نَّتي وُسنَِّة الُخَلفاِء الّراِشِدين الَمهِديِّ

وُمحَدثاِت األُموِر ، َفإِنَّ ُكلَّ بِدَعٍة َضالَلٌة«)1).

ُه اللُه أمَركم  وفي رواية أخرى: »اعُبدوا اللَه وال ُتشِركوا به شيئًا، وأطيعوا َمن والَّ

، وال ُتناِزعوا األمَر أهَلُه ولو كان َعبدًا أس�وَد ، وعليكم بما تعِرفون من س�نة نبيكم 

.(2(» وا على َنواِجِذكم بالحقِّ ين َعضُّ اِشدين المهِديِّ والُخلفاِء الرَّ

وقول�ه: »بم�ا تعِرف�ون« كأنَّ�ه ُيري�ُد بها )م�ن ُس�نَّتي( أي: مواِقفي، وف�ي حديِث 

مِع والطَّاَعِة عند  الباهليِّ الذي رواه البخاريُّ ومسِلٌم إشاَرٌة واِضَحٌة إلى مسَأَلِة السَّ

)1) رواه أبوداود )4609( والترمذي )2891). 
)2) تاريخ دمشق )40: 177( وقال فيه ابن عساكر : له متابعة. 

حديث العرباض 
ابن سارية وموقعه 
من فقه التحوالت
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االختالِف على القراِر حيُث قال: »وال ُتناِزعوا األمَر أهَلُه وإن كان لكم«.

�ٌة بتأصيِل فِقِه  وف�ي روايِة ُمس�لٍم عن ُعقَب�َة ابن عاِم�ٍر حديٌث آَخَر ل�ه عالَقٌة هامَّ

الِت وه�و قوُلُه m: »إنِّي لس�ُت أخش�ى عليكم أن ُتش�ِركوا بعدي ، ولكن  التَّح�وُّ

نيا أن تناَفُسوا فيها فَتقَتتِلوا فَتهَلكوا كما هلك َمن كان قبَلكم«)1).  أخشى عليكم الدُّ

قال ُعقَبُة: فكانت آخُر ما رأيت m على الِمنَبِر.

الِت ألُُموٍر: وفي هَذيِن الحديَثيِن تأصيٌل هامٌّ في فِقِه التَّحوُّ

الِت واالختالفاِت في مسَأَلِة القراِر  1- تخصيُص الحديِث لما يجري من التَّحوُّ

ِة فقط. )قراِر الُحكِم والِعلِم( وليس في ُنصوِصِه التَّعبُِّديَّ

الِت وهي ُس�نَُّة  عَوِة في ِدراَس�ِة فِقِه التَّحوُّ 2- تأصي�ُل ُس�نٍَّة َعَمِليٍَّة تخ�ِدُم فِقَه الدَّ

المواِقِف.

الَلِة(  عَوِة وهي )ُس�نَُّة الدِّ َع عن هذا الَفهِم تأصيُل ُس�نٍَّة أخرى من فِقِه الدَّ كما تفرَّ

عَوِة إلى اللِه تعالى ُمنُذ أن كان رس�وُل اللِه  الِت بالدَّ ُد ِعالَقُة فِقِه التَّحوُّ وبه�ذا َتَتَجدَّ

رِعيَّيِن. تِِه الِفقَهيِن الشَّ َة والمدينَِة َيَضُع ألُمَّ m في َمكَّ

• عَوِة .	 ِة الدَّ ِة اإلجاَبِة وُأمَّ عَوِة إلى اللِه بين ُأمَّ فِقُه الدَّ

• رِعيَِّة عقيَدٌة وشريعٌة وُسلوٌك .	 فِقُه الُعلوِم الشَّ

َد أوِعَيتها  َتي ِعلِم َتعبٍُّد ودياَنٍة فقد حدَّ وكما وضع m ثوابَِت َهَذيِن الِفقَهيِن كمادَّ

َة الحاِمَلَة عنه سالَمَة النَّهِج وعداَلَة الموِقِف، وعند دراَستِنا لِنماِذِج التَّقسيِم  الَبَش�ِريَّ

نَُّة التي جرت  َة هي السُّ �نََّة التَّقِريِريَّ �ريَفِة َنِجُد أنَّ السُّ �نَِّة الشَّ لدى ُعلماِء األُصوِل للسُّ

�نَِّة  ها m وصارت ُجزءًا من السُّ حاَبِة ئ وأقرَّ على لس�اِن أو فِعِل َبعِض الصَّ

)1) صحيح مسلم )6117).

تأصيل فهم 
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رِعيَِّة.  الشَّ

الِت قد  وف�ي ه�ذا الِمضماِر َنِج�ُد أنَّ الَعديَد ِمن المواِق�ِف ذات العالَق�ِة بالتَّحوُّ

ًة  ٍد وخاصَّ حاَبِة ئ كاسٍم ُمَجرَّ َبيَّنت َعَدَم انِدراِج مواِقِف وُس�لوِك بعِض الصَّ

ِة ب�ل دمغ النَّبيُّ m أقواَلهم  �نَِّة التقريِريَّ �ن وقعوا في داِئَرِة النِّفاِق في َمفهوِم السُّ ِممَّ

 m وأب�َرَز إحداَثهم وبِدَعَته�م وَتَميَُّزوا عن أصحاِب النَّبيِّ الُع�ُدوِل  بما قال النَّبّي

ُل َمن  فيهم، كقولِِه m في  أحدهم : »يخُرُج من ِضئِضىِء هذا أقواٌم«)1) وقوله : »أوَّ

ُيَغيِّ�ُر ُس�نَّتي َرُجٍل من بني ُفالٍن « )2).. وقوله : »لو ُقتِ�َل اليوَم ما اختلف َرُجالِن من 

ِة بُِخصوِص الذين أقرَّ النَّبيُّ  نَُّة التَّقريِريَّ لت السُّ تي « )3)... الخ وبهذه القواِعِد تأصَّ ُأمَّ

لت مواِقَف النَّب�يِّ m من أولئك  ا ُس�نَُّة المواِق�ُف فقد أصَّ أقواَلُه�م وأفعاَلُهم، وأمَّ

�نَِّة إلى البِدَعِة سواًء كانوا أفرادًا أو  الذين خرجت أقواُلهم وأفعاُلهم عن مفهوِم السُّ

جماعاٍت .

ولهم َتَسلُس�ٌل في مقاَرَفِة البِدَع�ِة القولِيَِّة كقوِل ُحرقوٍص في الِقس�َمِة وما َترَتبَّ 

على ذلك من قوِل النَّبيِّ m : »يخُرُج من ِضئِضئ هذا « أي: على مثالِِه وِمن نموَذِج 

 m ِّراِر الذي أمر النَّبي� َمدَرَس�تِِه وفِك�ِرِه ، والبِدَعِة الِفعِليَِّة كبِدَعِة بناِء مس�ِجِد الضِّ

ِة كُمواَفَقتِهم أفعاَل الُمنافِِقيَن وتأِييِدهم للَيهوِد والنَّصارى  بَِهدِمِه ، والبِدَعِة التَّقريِريَّ

ُه  ِة وإقراِرهم على الُكفِر فيما فعُلوُه ِضدَّ النَّبيِّ m وأصحابِِه ، وما أقرَّ وُمدعي النُُّبوَّ

ِة  اِب ، ويدُخُل في البِدَعِة التَّقريِريَّ بعُض الُمنافِِقين والفاِسِقيَن ِمن تأييِد ُمسيِلَمَة الَكذَّ

)1) صحيح مسلم )2500)
)2) عزاه األلباني في السلسلة الصحيحة )4: 329( إلى ابن أبي عاصم وحسن إسناده .

)3) رواه أحمد )5: 42( ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، »العراق في أحاديث الفتن« ألبي 
عبيدة مشهور حسن سلمان )1: 53) .

حصانات 
 m النبي

لبعض أصحابه 
وتجريحه آخرين 
وأهمية ذلك في 

فقه الدعوة

بعض البدع 
المدموغة من 
عهد الرسالة
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ريَن من تأييِد مواِقِف الثُّواِر ِضدَّ ُعثماَن وِضدَّ آِل الَبيِت َتبِرئًة  م�ا يكُتُبه بعُض الُمتأخِّ

َلَم�ِة ِم�ن أصحاِب الُملِك الَعض�وِض وُمناَهَضًة للنََّمِط األوَس�ِط وَحَمَلِة َمنهِج  للظَّ

، أو ما يكتُبُه بعُض الباحثين الُمعاِصرين وينالون به  رِعيِّ الخالَفِة األََبِويِّ النََّبِويِّ الشَّ

هاداِت األكاديِميَِّة والمراتِِب الِعلِميَِّة من تأييٍد وُنصَرٍة لمدارِس الَقبِض والنَّقِض  الشَّ

وِقيَِّة  الُمعاِصَرِة في َهجَمتِهم البِدِعيَِّة على آِل الَبيِت النََّبِويِّ ومن ارَتَبَط بَِمدَرَستِهم الذَّ

رِعيَِّة. نَِّة والجماَعِة الِفقِهيَِّة الشَّ ، أو ما اعَتنَقوه ِمن بعِض مذاِهِب أهل السُّ
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لاِت َّحوُّ َّةُ الدِّلالةِ وموقُِعها من فِقهِ الت َّةُ المواقِِف وُسن ُسن

�نَُّة ُلغًة بالطَّريَقِة واألسلوِب والّسيَرِة حميدًة كانت أو ذميمًة، والجمُع  َفت السُّ ُعرِّ

)ُس�نٌَن( ، ق�ال تعال�ى: ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

لي�ن مواِقُفه�م  ]الكه�ف: 55[ وُس�نَُّة األوَّ ژ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
�يَرِة والَفهِم والتَّعليِل، وق�د تكوُن الُمكاَبَرَة  وماذه�ب إليه آباُؤهم من الطَّريقِة والسِّ

لين أنَّهم عاينوا العذاَب فطلب المش�ركون  اُج: ُس�نَُّة األوَّ جَّ َي، كما قال الزَّ والتَّح�دِّ

ماِء. أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الَحقَّ من عندك فأمطِر علينا ِحجاَرًة من السَّ

وايُة من غيِر َلفِظ »في اإلسالم«  َفَلُه  وفي الحديِث: »َمن َسنَّ ُسنًَّة َحَسنًَة  وهذه الرِّ

أجُرها وأجُر َمن َعِمَل بها«)1) ومعنى »َمن َس�نَّ ُس�نًَّة« يري�ُد عمَلها لُيقتدى به فيها ، 

وُكلُّ َمن ابتدَأ أمرًا َعِمَل به قوٌم بعده قيل : هو الذي َسنَُّه.

ف من لفظه�ا، قال اب�ن منظور:  �نَِّة وما تص�رَّ َر ف�ي الحديِث ِذك�ُر السُّ وق�د تك�رَّ

�نَُّة إنما ُيراُد بها  �رِعيِّ فالسُّ �يرُة، وأما في االصطالِح الشَّ )واألصُل فيه الطَّريقُة والسِّ

ا لم ينطِق به الُقرآُن أو ما َلِزَم  م�ا أم�ر به النَّبيُّ m وندب إليه قوالً وفعاًل وتقريرًا ِممَّ

نَُّة( أي: القرآُن  رِع )الكتاُب والسُّ ِة الشَّ تفسيُرُه وتعليُلُه من معانيه، ولهذا ُيقاُل في أدلَّ

يٍّ لألحكاِم  والحديُث( انتهى)2). وهما المصدران األساِسيَّان للتَّشريِع كضابٍط َنصِّ

رِة لدى ُعَلماِء األُصوِل منُذ بدايِة َعصِر التَّدوين. الُمقرَّ

)1) أصل الحديث في مسلم )6975( وهذه رواية مسند أحمد )19721).
�يَرُة َحِميَدًة َكاَنْت َأْو َذِميَمًة،  �نَُّة السِّ ِريَقُة َوالسُّ �نَُّة الطَّ لس�ان العرب )13: 220( ، وفيه: َوالسُّ  (2(

َواْلَجْمُع ُسنٌَن ِمْثُل : ُغْرَفٍة َوُغَرٍف.

التعريف بلفظ 
»السنة« لغة 
واصطالحا
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�نََّة مفهوَم المواق�ِف ، وتجعُل ِعْلَم  م�ع أن بع�َض ِرواياِت األحادي�ِث ُتْعطِي السُّ

ُد ُس�نََّة المواقِف اّلتِي نحُن بَصَدِدها، فقد َرَوى  الحديِث مس�تقالاًّ عنها، وهو ما ُيَؤيِّ

الطبرانيُّ والخطيُب البغداديُّ والّراَمُهْرُمِزيُّ بأسانيِدهم عن عليٍّ v قال: َخَرَج 

رسوُل الله m فقال: »اللُهمَّ اْرَحْم ُخَلَفاِئي«، قال: قلُت: يا رسوَل اللِه وَمن خلفاُؤَك 

ِذيَن َيْأُتوَن ِمن َبْعِدي َيْرُووَن َأَحاِديثِي َوُسنَّتِي َوُيَعلُِّموَنَها النَّاَس«)1). قال: »الَّ

نَِن )ُسنَّتِي( وُمغايٌر لها، والتي هي )سنُن  فالنصُّ الحديثيُّ هنا )أحاديثي( سابٌق للسُّ

ُد ه�ذا األمَر ما رواه الحافُظ  المواق�ِف( ، ومنفص�ٌل عنها من حيُث التعريُف ، وُيَؤيِّ

ٌة َيْهَتُدوَن بَِهْدِيي وال َيْس�َتنُّوَن  اب�ُن حجٍر ف�ي »الفتح« من حديِث »يكوُن َبْع�ِدي َأِئمَّ

َع عنه ،  بُِس�نَّتِي«، والمعلوُم أّن الهدَي النبويَّ هو العلُم بالحديِث الش�ريِف وما َتَفرَّ

�نَُّة هنا فال عالقَة لها بالنصوِص الحديثي�ِة، وإنما هي المواقُف الخاصُة به  وأما السُّ

صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيِق العلِم وثمراتِه ، وعلى هذا فُسنَُّة المواِقِف هي 

فاُت المتبوِع األعَظِم m فيما يعاِمُل الُموافَِق والُمعاِرَض ِمن  طريقُة وُسلوُك وَتصرُّ

َس�َعِة األخالِق وَع�َدِم األخِذ بالجريَرِة واتِّخاِذ الموِقِف الُمناِس�ِب بِحصاَنِة الَوحِي 

عَوِة إلى اللِه.  والِعصَمِة واألخالِق، وهي أساُس فِقِه الدَّ

اِشدين المهِديِّين فه�ي م�ا اجته�دوا فيه ِم�ن اتِّخاِذ الموقِف   وأّم�ا ُسنَُّة ُخَلفائِِه الرَّ

ُة من غيِر انحياٍز وال َغمِط َحقٍّ  نَِن الواِرَدِة بما تقتضيه المصَلَحُة العامَّ بعد النََّظِر للسُّ

أِلََحٍد وال إفراٍط وال تفريٍط. 

ومنه�ا موقُف اإلماِم عل�يٍّ v في قبوِل قراِر الخالفِة والعم�ِل بِه مع الخلفاِء 

على تحقيِق االس�تقراِر وس�المِة االستمراِر مع وجوِد النصِّ الذي احتجَّ به البعُض 

)1)  ضعيف ، من مراسيل الحسن ، "صون الشرع الحنيف" ، عمرو عبدالمنعم .

سنة المواقف 
وسنة الداللة
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عل�ى وج�وِب خالفتِ�ه دوَن غيِره، فموقُفه يعدُّ س�نًة من س�نِن الخلفاِء الراش�ديَن، 

ومنها موقُف اإلماِم الحسِن v في تنازلِه عن الخالفِة وهو يحمُل البيعَة العامَة 

من المس�لمين، ومنها موقُف اإلماِم الحس�يِن v بخروج�ه من أرض الحجاز 

لتجنيبِه�ا َمَغبَّ�َة الدم�اِء والحرِب وهو يعل�ُم أنه مقت�وٌل، فلم يتأخْر عن قض�اِء اللِه 

وق�دِره، بل خرَج إلى العراِق مع جملٍة م�ن آل البيِت دوَن رغبٍة في حرٍب أو قتاٍل، 

َة على فري�ِق المحبي�َن المتخاذليَن وفريِق  وإنم�ا موق�ٌف أبويٌّ نبويٌّ أقاَم ب�ه الُحجَّ

المبغضيَن القاتليَن، وظلَّ درسًا آلل البيِت وَمن تبَعهم بإحساٍن إلى َيْوِم الديِن.

عَوِة بُِشروطِِه. شُد هو تسلُسُل فقه الدَّ والرُّ

اعي بُِشروطِِه. واالهتداُء هو تسلُسُل َسنَِد فِقِه الدَّ

�نَِّة كموقٍف ودالل�ٍة وبين الهدِي النبويِّ  �ُد هذا المعنى في التفصيِل بيَن السُّ وُيَؤيِّ

 :v كأحادي�َث وعل�وٍم وأحكاٍم م�ا ورَد في حديِث حذيفَة بِن اليم�اِن من قوله

كاَن الن�اُس يس�ألوَن رس�وَل الل�ِه m عن الخير وكنت أس�أله عن الش�رِّ َمَخاَفَة َأْن 

ُيْدِرَكني ... إلى أن قال... فقلُت: هل بعَد ذلِك الشرِّ من خيٍر؟ قال: قال : َنَعْم وفيِه 

َدَخ�ٌن، قال: َوَما َدَخنُُه؟ قال: قوٌم َيْس�َتنُّوَن بَِغْيِر ُس�نَّتِي َوَيْهَت�ُدوَن بَِغْيِر َهْدِيي َتْعِرُف 

ِه m َقاَل: َما َكاَن ِمْن َنبِيٍّ  ِمنُْهْم َوُتنِْكُر)1). وفي حديث مس�لم اآلخر : َأنَّ َرُس�وَل اللَّ

وَن َيْهَتُدوَن بَِهْدِيِه َوَيْسَتنُّوَن بُِسنَّتِِه)2). إاِلَّ َوَقْد َكاَن َلُه َحَواِريُّ

َع عنه  والمعلوُم كما س�بق أن الهدَي النبويَّ هو العلُم بالحديِث الشريِف وما َتَفرَّ

ى ال عالقَة له بالنص�وِص الحديثيِة،  من األحكاِم الش�رعيِة، وأما الس�نُة هنا فُمَس�ماًّ

وإنم�ا ه�ي المواق�ُف الخاصُة ب�ه m في تطبي�ِق العل�ِم وثمراتِه، وتميُّ�ُزه m في 

)1)  مسلم )3434).
مسلم )50) .  (2(
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معامالتِه واهتماماتِه باألموِر وبالناِس.

ُه ِمْن  وف�ي حديِث جابِر بِن عبِداللِه َأنَّ النَّبِيَّ m َقاَل لَِكْعِب ْبِن ُعْجَرَة: َأَعاَذَك اللَّ

�َفَهاِء ؟ َق�اَل : ُأَمَراُء َيُكوُنوَن َبْع�ِدي الَ َيْقَتُدوَن  �َفَهاِء ، َقاَل: َوَما إَِماَرُة السُّ إَِم�اَرِة السُّ

َقُهْم بَِكِذبِِهْم َوَأَعاَنُهْم َعَل�ى ُظْلِمِهْم َفُأوَلِئَك  بَِهْدِيي َوالَ َيْس�َتنُّوَن بُِس�نَّتِي ، َفَمْن َصدَّ

َلْيُسوا ِمنِّي َوَلْسُت ِمنُْهْم)1).

�نَُّة على ه�ذا المعنى َتُخصُّ )المواقَف واألس�اليَب(، وه�ي : )1( مواقُف  والسُّ

 وس�نٌن نبويٌة رحمانيٌة من س�نِن النبيِّ m وأصحابِه وآِل بيتِه ومن َتبَِعُهْم بإحس�اٍن، 

)2( ومواق�ُف وس�نٌن ش�يطانيٌة م�ن ُس�نَِن الدجاجل�ِة والمفس�ديَن وأه�ِل اإلفِك 

والمنافقي�ن، يق�ول فيه�ا وآِل بيتِ�ه : »َس�َيُكوُن َبْعَد أصحابي فتن�ٌة َيْغِفُرَه�ا اللُه لهم 

بمحبَّتِهم إياَي، ثم َيْسَتنُّ بها قوٌم من بعِدهم فيدخلوَن بهم الناَر« )2).

ومنها س�نُن أصح�اب الملِل األخرى كما ف�ي حديث البخاري الش�هير )َلتتبُعنَّ 

ُسنن َمن كان قبَلكم..( )3).

صحيح ، الحافظ ابن حجر ، األمالي المطلقة )213) .  (1(
)2)  تفس�ير القرطب�ي )7: 391(، والفتن�ة هي القتال الذي وقع بي�ن الصحابة رضي الله عنهم، 

وقد تقدم الكالم عن تحصين النصوص للصحابة ص# .
)3)  قال الحافظ في الفتح: بفتح الس�ين لألكثر ، وقال ابن التين: قرأناه بضمها، وقال المهلب: 
بالفتح أولى ألنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق . قلُت : وليس اللفظ األخير 

ببعيد من ذلك. اه� )20 : 378).
قلُت: رحم الله ابن التين والمهلب لو رأوا زماننا وما فيه.. إن ما وقفنا عليها من النصوص 
ذات المعاني المستجدة يرجح رواية الضم للسين التي ذكرها ابن التين ويبعد رواية الفتح. 
فما وقعنا فيه نحن المس�لمين ليس تتبع الوسائل التي مضى عليها النصارى واليهود وليس 
تقليده�م ف�ي تطوير دولهم وخط�وات التنمية في تعليمه�م وتربيتهم وثقافته�م وكأننا نتبع 



102

وعلى هذا التفصيِل تنقسُم )سنُن المواقِف( إلى قسميِن:

سنٌة نبويٌة أبويٌة، وه�ي س�نُة النب�يِّ  m ومواقُف�ه ومواق�ُف خلفاِئ�ه الراش�ديَن 

المهدييَن إلى يوِم الديِن)1). 

وسنٌة أنويٌة شيطانيٌة، وهي سنُة ومواقُف الدجاجلِة والكفاِر والمنافقيِن، وتقاُبلها 

في المعنى الش�رعيِّ )البدعُة الس�يئُة( ومحدثاُت األموِر، وهي ما يجري من س�نٍن 

ومواقَف على أيدي أولئك الكفاِر والدجاجلِة والمنافقيِن ويس�تنُّ بها المس�لمون 

بعلٍم أو بغيِر علٍم. وفي ذلك يقول m : َمْن َأْحَيا ُس�نًَّة ِمْن ُس�نَّتِي َفَعِمَل بَِها النَّاُس 

َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل بَِها اَل َينُْقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َش�ْيًئا ، َوَمْن اْبَتَدَع بِْدَعًة َفُعِمَل 

بَِها َكاَن َعَلْيِه َأْوَزاُر َمْن َعِمَل بَِها اَل َينُْقُص ِمْن َأْوَزاِر َمْن َعِمَل بَِها َشْيًئا)2).

وبهذا يكون فقُه التحوالِت وعالماِت الس�اعِة قد أعاَد تعريَف البدعِة إلى موقِعه 

، فتكوُن البدعُة األنويُة هي مخالفُة المواقِف الشرعيِة للنبي  األساس�يِّ ال السياس�يِّ

طريقهم، بل لقد تش�ربنا تفكيرهم حتى صارت س�يرنا كس�يرهم وتطابقن�ا معهم في الوالء 
والبراء للدنيا والمال وكراهية الموت بل وفي مواقفنا من كل ما استجد تمام المطابقة.أي: 

ربما كنا ننتهج أساليبهم كخارطة طريق في مرحلة العلمنة ، وأما اآلن فنحن نسخة منهم.
وم�ن س�نن الخلف�اء المهديين التي س�تأتي المواقف النبوي�ة في العدل الت�ي يحييها اإلمام   (1(
المه�دي عند مجيئه والتي بها ينش�ر الخير في أرجاء المعم�ورة، ففي »المنار المنيف«: ... 
فيقس�م المال ويعمل في الناس بس�نة نبيهم ويلقي اإلس�الم بجرانه في األرض  . وإس�ناده 

حسن كما ذكر ابن القيم )110).
والجميل أن اإلمام أبوعوانة اإلس�فراييني )316 ه�( صاحب المس�تخرج على صحيح 
مس�لم َعنْ�َوَن وترجَم ف�ي كتاب األم�راء )4: 420( بقوله: بيان ذكر الخب�ر الموجب طاعة 

اإلمام وإن لم يهتد بهدي النبي m ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته. 
صحيح لغيره ، األلباني ، صحيح ابن ماجه )174).  (2(
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m وخلفاِئه الراش�ديَن المهدييَن إلى يوِم الديِن، أما مفهوُم البدعِة الش�رعيِة التي 

�نَِن  َلَها الفقهاُء فهي مخالفُة الهدِي النبويِّ واألحكاِم الش�رعيِة لما َثَبَت من السُّ َأصَّ

القوليِة والفعليِة والتقريريِة المرتبطِة بعلِم األصوِل ومخرجاتِه وثمراتِه.

ولهذا نهى النبيُّ  m عثماَن بَن عفاَن يوَم الداِر أْن َيْخَلَع نفَسه وقال له: ال َتْخَلْعها 

َوُص�ْم ذل�ك اليوَم ُتْفطِْر ِعنِْدي. قال عبُدالله بُن ُعَم�ٍر v لعثماَن يوَم الداِر: فال 

َتْخَلْع َقِميَص اللِه عليَك فيكوَن ُسنًَّة : ُكلَّما َكِرَه قوٌم خليفًة َخَلُعوُه َوَقَتُلوُه)1).

�َخْت هذه البدعُة في مرحل�ِة الضعِف من العهِد العباس�يِّ ، وكلما َكِرَه  وق�د َتَرسَّ

العجُم خليفًة َخَلُعوه أو َقَتُلوُه.

وعلى هذا فمثُل هذا الموقِف ُس�نٌَّة ش�يطانيٌة َنَهى عبُداللِه بُن ُعَمَر س�يَدنا عثماَن 

c عن فِْعِلها واختاَر له الموَت والشهادَة.

وعلى هذا المعنى فالحديُث يجعُل من مفهوِم قولِه m: )عليكم بُِس�نَّتي وُس�نَِّة 

اِش�دين المهِديِّين( غيَر المفهوِم الُمتداَوِل لدى ُعلماِء األُصوِل، فُعَلماُء  الخلفاِء الرَّ

�نَِّة  �نَِّة ُأصوليًا إلى السُّ األُصوِل يتناولون في هذا الحديِث ما ترتََّب على تقس�يِم السُّ

ِة( وهو � بال َشكٍّ � أَحُد معاني الحديِث لمن َفِهَم ذلك،  )القوليَِّة والِفعِليَِّة والتَّقريِريَّ

اِش�ِدين)2) من  س�وِل m ومواِقَف الُخلفاِء الرَّ الِت فيتناَوُل مواِقَف الرَّ أما فِقُه التَّحوُّ

)1)   ذكره القرطبي في التذكرة ص597.
)2) وق�د أث�ر هذا المعنى عن عبد الله بن نعيم المغافري قال: س�معت المش�يخة يقولون: ) من 
(m أمر بمعروف ونهى عن منكر فهو خليفة الله في األرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله

اه� الفتن )1: 103).
واآلم�ر بالمع�روف والناه�ي عن المنك�ر في هذا األثر م�ن اجتمعت فيه ش�روط الهدى 
والرش�د ب�ال خالف، ويؤي�د هذا المعنى حدي�ث عن علي ؤ ق�ال : )جعلت في هذه 
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ُة النَّصِّ المكتوِب. حيُث األخالُق والِقَيُم ال ِمن حيُث مادَّ

ُد ذلك ما  �نَِّة في هذا الحديِث ُيقَصُد بها )الموِقُف( ويؤكِّ وبهذا ُيفَهُم أنَّ لفَظَة السُّ

�نََّة هي لدى الُعلماِء »قوُل رس�وِل الل�ه m وفعُلُه وتقريُرُه ال  ه�و معلوٌم من أنَّ السُّ

غيَر ذلك«.

لكنَّ الحديَث ُيشيُر إلى ُسنٍَّة َتُخصُّ الُخلفاَء، فهل هناك ُسنٌَّة أخرى غيُر ُسنَِّة النَّبيِّ 

m للُخَلَفاِء؟

الت � غيُر مفهوِم  عَوِة وفقِه التَّح�وُّ �نَِّة هنا � ف�ي فقِه الدَّ والج�واُب: أنَّ مفهوَم السُّ

َرِة، َفُس�نَُّة النَّبيِّ وُس�نَُّة الُخلفاِء ه�ي مواِقُفهم عند  �نَِّة عن�د ُعلماِء األُصوِل الُمقرَّ السُّ

االخت�الِف واالحت�داِم ، وُربَّم�ا خالف�وا المألوَف الُمتع�اَرَف عليه ل�دى العلماء ، 

َعٌة  وا عليه�ا بالنَّواِجِذ«)1) حي�ُث إنَّ النُّص�وَص ُمخَتِلَف�ٌة وُمَتنوِّ وله�ذا يق�وُل: »َعضُّ

ا المواِقُف  ويج�ري االجتهاُد مجراُه من االختالِف وُوجهاِت النََّظِر المش�روعِة، أمَّ

َر بعده�ا من المواِقِف  �نَِن الواردِة وما تقرَّ اتي بع�د النََّظِر في السُّ فه�ي االجتهاُد الذَّ

كم�ا فعل الخليفة أبوبكٍر الصديُق v ف�ي محاربِة مانعي الزكاِة وتنازل اإلمام 

الحسن v عن الخالفة. 

عَوِة  ُل بهذا المفهوِم أنَّ ُسنََّة المواقِف هي ُسنَُّة التَّطبيِق األخالِقيِّ في فِقِه الدَّ فيتأصَّ

األمة خمس فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم الفتنة الس�وداء 
المظلم�ة الت�ي يصير فيها الن�اس كالبهائم، ثم هدنة، ثم دعاة إلى الضالل�ة ، فإن بقي يومئذ 
خليف�ة فالزمه(. والش�اهد هنا مفه�وم الخليفة المأخوذ م�ن الهدى والرش�د ، والرواية في 
مصن�ف عبدالرزاق )20733( ، وهي حس�نة اإلس�ناد ، »العراق ف�ي أحاديث الفتن« ألبي 

عبيدة مشهور )2: 540).
)1) سنن أبي داود )4609) . 

مفهوم السنة 
كموقف في 

حديث »عليكم 
بسنتي«

سنة المواقف هي 
التطبيق األخالقي 

في فقه الدعوة
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َع عنها م�ن اجتهاداٍت في  �ِة وما تف�رَّ �نَِن القولِيَّ�ِة والِفعِليَّ�ِة والتَّقريِريَّ لمجم�وِع السُّ

عَوِة ِوعاءًا جامعًا وَضابِطًا بِفقِه  األُصوِل وفِقِه المذاِهِب ، وبهذا الَفهِم يكون فِقُه الدَّ

الِت لُِس�لوِك ُعلماِء األُصوِل وُعَلماِء المذَهبِيَِّة في عالَقتِهم بَِبعِضِهم الَبعِض  التَّحوُّ

عوِب. ريَعِة في الشُّ وعالقاتِهم بالُمخالِِف والُمعاِرِض وعالَقتِهم بَِتطبيِق الشَّ

�ريَعُة قبل أن تكوَن قانونًا أو ُدس�تورًا لَِفرِض نِظاٍم َشرِعيٍّ وإقاَمِة ُحدوٍد فهي  فالشَّ

َرٍة ومعصومٍة وُس�لوٌك لُِقدَوٍة َحَس�نٍَة وانعكاساٌت َشرِعيٌَّة  ٌة لذاٍت ُمَطهَّ مواِقُف َدَعِويَّ

انيٍّ وَس�ُموٍّ إيمانيٍّ ال مجاَل فيها الس�تفزازاِت الطَّب�ِع أو تطويِع ُنصوِص  لَِوح�ٍي َربَّ

�رِع، قال فيه تعال�ى: ژ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  الشَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ ]القلم: 1 - 4[.

يِء أو  َة فِعِل الشَّ ُد ُهِويَّ الِت ُيَحدِّ الَلِة فهي ضابٌِط شرِعيٌّ في فِقِه التَّحوُّ أما ُس�نَُّة الدِّ

عَوِة إلى اللِه استِقراًء لِنَصٍّ ُقرآنِيٍّ أو حديٍث َنَبِويٍّ بِقرينٍَة ينَدِرُج  ترِكِه من وسائِل الدَّ

معناها في النَّصِّ َكُجزٍء من الِعلِم الُمستفاِد عند االختالِف على أمٍر ُمَعيٍَّن لم ينَدِرج 

تحت ضوابِِط ِعلِم األُصوِل عند الُعلماِء كاس�تدالِل الُمس�َتِدلِّ بقولِه: هذا لم يكن 

على عهِد َرسوُل اللِه وال َعهِد صحاَبتِِه ... إلخ.

الِت”  ل من ُشؤوِن “فِقِه التَّحوُّ ًة ش�رِعيًَّة لما لم يتأصَّ الَلِة هنا ُحجَّ فتكوُن ُس�نَُّة الدِّ

لوِك. ريَعِة ومراتِِب السُّ في العقيدِة والشَّ

اّلِل بين  الَلُة َمصَدٌر واالس�ُم ُمش�َتقٌّ م�ن: الدَّ ق�ال في »القاموس الُمحيط«: )الدِّ

�يِء بحاَلٍة يلَزُم م�ن الِعلِم بها  الباِئ�ِع والُمش�َتري ، وف�ي االصطِالِح: ه�ي كوُن الشَّ

يِء ، أي: أشار إليه، وهو أيضًا  ( من َدلَّ على الشَّ َشيٌء آَخُر. وأصُل الِفعِل )َدلَّ َيُدلُّ

ِة ما ُيراُد من االس�تدالِل عليه من قوٍل أو فِعٍل  �رِعيُّ الُمَعبُِّر على ِصحَّ الُمس�َتنَُد الشَّ

سنة الداللة ضابط 
شرعي لم يندرج 

تحت ضوابط 
علم األصول
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ُل  أو تقري�ٍر أو موِق�ٍف أو غي�ِر ذلك وهو عند ُفَقه�اِء ِعلِم األُصوِل ما ُيمِك�ُن التَّوصُّ

. بِصحيِح النََّظِر فيه إلى مطلوٍب َخيِريٍّ

عَوِة  الَلُة( ُبرهانًا على مالم يتَوفَّر له دليٌل من فِقِه الدَّ الِت ُتعَتَبُر )الدِّ وفي فِقِه التَّحوُّ

ِة، أو بمعنًى  نَِن القولِيَِّة والِفعِليَِّة والتَّقريِريَّ إلى اللِه ِضمَن ِعلِم األُصوِل القاِئِم على السُّ

نَِّة في فِعٍل أو َترٍك لم ينَدِرج تحت ِعلِم  مِز من القرآِن أو السُّ الَلُة( تفسيٌر للرَّ آَخَر )الدِّ

الَلِة( � ُس�نٌَّة ترَتبُِط ارتِباطًا واِعيًا  األُص�وِل ِضمنًا أو تصريحًا. وهي � أي: )ُس�نَُّة الدِّ

�ابِِق ذكُرُه وفيه: »إنِّي لس�ُت أخش�ى عليكم أن ُتش�ِركوا  بِحديِث ُعقَبَة بِن عاِمٍر السَّ

ِة من بعِدِه، وإنَّما التَّشِريُك  رِك في اأُلمَّ بعدي..«)1)، وهو تفس�يٌر شرِعيٌّ النعداِم الشِّ

ِة ُبنَِيت على أمَريِن: إن جاء من بعده m فإنَّما هو ُتهَمٌة في األُمَّ

• سياَس�ُة التَّناُف�ِس ف�ي الدني�ا ، وهي م�ا عبَّر عن�ه m بقولِِه ف�ي الحديث 	

نيا أن تناَفُس�وا فيها ...«)2) ، فتبيََّن  الس�ابق: »... ولكن أخش�ى عليكم الدُّ

ع�َوِة نفُي ما ألصقتُه الُعقوُل الُمتنافَِس�ُة على قراِر  اللِة في فِقِه الدَّ به�ذه الدِّ

ٍد m ، وَعزُو ذلك الُحكِم  ِة ُمَحمَّ �رِك في ُأمَّ الُحكِم والِعلِم من ُتهَمِة الشِّ

يِن. ابِِع من أركاِن الدِّ كِن الرَّ إلى غياِب الِعلِم بالرُّ

• �ْيَطاَن َأِيَس َأْن 	 فتن�ة التحري�ش المنصوص عليها في قول�ه m : »إِنَّ الشَّ

َيْعُبَدُه الُمَصلُّوَن في َجِزيَرِة الَعَرِب ولِكْن في التَّْحِريِش َبْينَُهْم«)3).

عَوِة إلى اللِه على ِقسَميِن: الَلِة في َمنَهِج الدَّ وَتتَِّجُه االستفاَدُة من ُسنَِّة الدِّ

�نَِّة الَحَس�نِة عند  ُل: االس�تدالُل به�ا عل�ى أنَّ ُكلَّ م�ا يدُخُل تحت قاِعَدِة السُّ األوَّ

)1) البخاري )6590( ، ومسلم )2296).
)2) البخاري )4042( ومسلم )2296) .

صحيح مسلم )2812).  (3(

سنة الداللة في 
فقه التحوالت

االستدالل بسنة 
الداللة على ما لم 
يكن له سابق مثال
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يٌَّة من الكتاِب  ُعَلماِء األُصوِل ولو لم يكن له ِمثاٌل س�ابٌِق وإنَّما َدلَّت عليه ِدالَلٌة َنصِّ

الِل بَِش�رِط  �نَِّة أو مواِقِف الُخلفاِء فهو أمٌر صحيٌح ال عالقَة له بالبِدَعِة والضَّ أو السُّ

حاَبُة ئ بعد  َعَدِم الُمعاَرَضِة لِنَصٍّ صحيٍح. وِمن ذلك ما كان يطَمِئنُّ إليه الصَّ

اس�تقراِئهم لما وراَء اللَّفَظِة والِعباَرِة التي تجري على لِس�اِن َرس�وِل اللِه m ومنها 

 :m راِت لم�ا َتُدلُّ علي�ه ، وفيها يقول� ؤي�ا الصالحة : إنَّها من الُمَبشِّ قوُل�ُه ف�ي الرُّ

الَِحُة «)1).  ؤي�ا الصَّ �راُت، قال: الرُّ �راِت ، قالوا: وما الُمَبشِّ »ل�م يبَق بعدي إال الُمبشِّ

يطاِن ، فإن َحَلَم أحُدكم الُحُلَم  الَِحُة من اللِه ، والُحُلُم من الشَّ ؤيا الصَّ وحديُث » الرُّ

ُه« )2)وفي رواية » فلَيتُفل عن  يكَرُهُه فلَيبُصق عن يساِرِه وليسَتِعذ باللِه منه فلن َيُضرَّ
ه«  ث بها أحدًا فإنَّها ال تُضرُّ ها وال ُيحدِّ يطاِن وَشرِّ ذ باللِه من الشَّ يساِرِه ثالثًا ، وليتعوَّ

ا َس�ِمعُت هذا  ؤيا هي أثَقُل عليَّ من الَجَبل ، فلمَّ ، قال أبو َس�َلَمَة: إن ُكنُت ألرى الرُّ

الحديَث فما ُكنُت ُأباليها)3). 

اللِة : ما رواه أبو هريرَة رضي الله عنه قال: قال َرسوُل اللِه m » من  ومن فِقِه الدِّ

َث حديثًا فَعَطَس فهو َحقٌّ «)4).     َحدَّ

الثاني: االس�تدالُل به�ا عل�ى االنحرافاِت والِفَت�ِن وُمِضاّلتِها وم�ا ينُتُج عنها من 

ِن وإفساٍد في العالقاِت واالرتباطاِت وَنقٍض  يانِة والتَّديُّ ٍل ودماٍر وفساٍد في الدِّ َتحوُّ

للِعل�ِم وَقبٍض للُعلماِء وإعداِد الواِقِع المخدوِع لَِقبوِل الَبراِمِج الُمنَحِرَفِة في التَّربَِيِة 

والتَّعلي�ِم واالقتصاِد والتِّجاَرِة واإلعالِم والحياِة االجتماِعيَِّة، وأنَّ هذه اإلدخاالِت 

)1) صحيح البخاري )6990) .

)2) صحيح البخاري )3292) .
)3) صحيح مسلم )6037) .  

)4) ضعيف ، »مجمع الزوائد« للهيثمي )8: 62).

البدعة الدينية 
والبدعة الدنيوية 
كالهما مذمومان 

إذا انعدمت 
ضوابطهما 

الشرعية
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�رِعيِّ في أمَري  ف�ي األُم�وِر الحياتِيَّ�ِة أمٌر بِدِعيٌّ وإح�داٌث في قواع�د التَّأصيِل الشَّ

ِة واآلياِت القرآنيَِّة  نيا ويعَرُف ذلك من خالِل اس�تِقراِء األحادي�ِث النَّبِويَّ ين والدُّ الدِّ

الَلِة التي تبُرُز بها  ابِِع، َوف�َق مفهوِم الدِّ كِن الرَّ المنصوِص عليها في اس�تدالالِت الرُّ

ُصوُر االنِحراِف والُجنوِح في ُكلِّ َعصٍر من ُعصوِر التَّاريِخ اإلسالِميِّ ، كما تبُرُز بها 

فاُت الُقلوِب المريَضِة التي وصفها اللُه في الُقرآِن)1)  ُصوُر النِّفاِق واإلرجاِف وتصرُّ

جاِل والنِّساِء  على مستوى الِعلِم والَقراِر وتعليِل الظَّواِهِر وما دون ذلك من حياِة الرِّ

ل كما يع�َرُف بها في الوجِه  �ًة على مدى تاريِخ التَّحوُّ أفرادًا وُأَس�رًا وجماعاٍت وُأمَّ

اِش�دين  الُمقابِ�ِل س�المُة المنَه�ِج الُمعَتَبِر عند صحابِة رس�وِل اللِه m وُخلفاِئِه الرَّ

لين الذين ُتفِرُز طِباُعهم الِحقَد والَكَراِهَيَة فيس�َتنِقصون  ِل الُمتَقوِّ ين ،وَردُّ َتَقوُّ المهِديِّ

ًة الذين  ِل وخاصَّ �دِر األوَّ حَبِة ويقَدحون في س�المِة االجتهاِد للصَّ م�ن مراتِِب الصُّ

نَتُهم ُنصوُص النَّبيِّ m في حياتِِه . حصَّ

اِت الُعلوِم والُمخَتَرعاِت واالكتش�افاِت،  الثَّالُث: االس�تدالُل به�ا على ُمس�َتِجدَّ

�نَِّة  وأنَّ لكثي�ٍر ِم�ن جديِدها ما نرى ونس�َمُع وُنش�اِهُد من دالالٍت في الكتاِب والسُّ

لم يكن الُعلماُء عند َوضِع ِعلِم األُصوِل والتَّفس�يِر على ِعلٍم بها لَِعَدِم ُوجوِدها في 

ِة  زمانِه�م؛ ولكنَّها ظه�رت فيما بعُد ، وصارت اآلي�اُت القرآنِيَُّة واألحادي�ُث النَّبِويَّ

مين في تفس�يِرها بما في  َت�ُدلُّ دالل�ًة عليها. ب�ل وُربَّما دلت على فس�اِد َفهِم الُمَتَقدِّ

َمُة  �ابَِقِة، وقد أشَبَع هذا الفصَل الَعالَّ زمانِهم أو َربطِها بَِبعِض التَّعليالِت الكونِيَِّة السَّ

ِة«. ِة لما أخبر به َسيُِّد الَبِريَّ أحمُد الُغماِريُّ في كتابِِه »مطابقِة االختراعاِت العصِريَّ

�نََّة َتُدلُّ أيضًا على أنَّ ظاِهَرَة التَّش�ريِك والتَّكِفيِر ِسياَس�ٌة ال ِدياَنٌة،  كما أنَّ هذه السُّ

)1) في سورة )براءة( و)المنافقون( وغيرها من سور العالمات الخاصة بفقه التحوالت.

االستدالل بسنة 
الداللة على 

مسنجدات العلوم

ظاهرة التشريك 
ليست ديانة
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وأنَّه�ا َس�َبٌب ف�ي االقتتاِل واله�الِك كما أنَّه�ا أيضًا ِدالَلٌة عل�ى االقتِف�اِء واالهتِداِء 

باألَُم�ِم الكافَِرِة التي س�بقت بَِتحريِف النُّصوِص واالس�تِدالِل بها عل�ى َغيِر الوجِه 

اِشدين  حيِح إذ ال عالَقَة لها بُِس�نَِّة النَّبيِّ m وال عالَقَة لها بمواِقِف الُخَلفاِء الرَّ الصَّ

وَرُة القاتَِمُة التي  روَرِة بِمكاٍن أن َتنَجِل�َي هذه الصُّ ي�ن ِم�ن بعِدِه، وإنَّ ِمن الضَّ الَمهِديِّ

َة اإلس�الِميََّة في َعصِر الُغثاِء والَوَهِن ويع�وَد الَجميُع إلى معِرَفِة األمِر  أصاب�ت األُمَّ

ٍة أدَخَلتها  ُر ِعلُم األُص�وِل وُفروُعُه عن ِعلَّ �رِعيَِّة، وبهذا الَفهِم َيَتَطهَّ عل�ى ُأصولِِه الشَّ

ٍة،  �رِعيِّ على غيِر ُحجَّ مداِرُس الَقبِض والنَّقِض إلى الِجس�ِم اإلس�الِميِّ والِعلِم الشَّ

ِة.  حيَحِة التي عاش عليها َسَلُف األُمَّ وهي ظاِهَرُة تحريِف النُّصوِص والُفهوِم الصَّ

 m ُِّة« القرون األجي�اُل الثَّالَثُة التي ع�اش فيها النَّبي والمقص�وُد بِ�»َس�َلِف األُمَّ

والتَّابُِعون وتابُِعوهم بإحس�اٍن كما َش�ِهَد لهم َرس�وُل اللِه m بَِس�الَمتِهم وس�الَمِة 

ِه َنصٌّ صحيٌح.  مرَحَلتِهم ؛ ما عدا َمن صدر في َحقِّ

رِعيَِّة . واِت : بالحصاَنِة الشَّ قاِعَدٌة: سالمُة المرحَلِة : بالنَّصِّ ، وسالَمُة الذَّ

وال تنَطبُِق الِعباَرُة على َمن بعَدُهم إال ما وافَق مفهوَم القاِعَدِة َسنََدًا وأخالقًا ، وهم 

ين، قال تعال�ى: ژ پ پ  ژ  ]التوبة:100[ ،  المتابِعون لهم بإحس�اٍن إلى يوِم الدِّ

نَِد الُمتَِّصِل وشرَف االلتِزاِم  باِع بِالسَّ والُمتَّبِعون بإحساٍن هم الذين َحَملوا َشَرَف االتِّ

باألخالِق واالستقاَمِة. 

عَوِة  يَِّة والَمَدنِيَِّة في شأِن فِقِه الدَّ اللَة تس�َتقِرُئ ُنصوَص المرحَلِة الِمكِّ إنَّ ُس�نََّة الدِّ

�رِعيَُّة التي صدرت من لِس�اِن َرسوِل اللِه m توثيقًا  �هاداُت الشَّ إلى اللِه وُتعَتَبُر الشَّ

لعداَلِة صحاَبتِه بل وتقَدُح في ُعموِم الُمعَتِرضين والنَّاِقضين لَِسالَمِة مرحَلِة الِخالَفِة 

ُتهم القاِئَمُة على َوص�ِف األحداِث الجاِرَيِة،كما ُتعيُد هذه  األول�ى مهما كانت ُحجَّ

مدارس القبض 
والنقض 

وظاهرة تحريف 
النصوص

قاِعَدٌة: 
سالمُة المرحَلِة: 

بالنَّصِّ
واِت:  سالَمُة الذَّ

رِعيَِّة بالحصاَنِة الشَّ

الشهادات 
الشرعية من 

لسان رسول الله 
m لصحابته 

حصانة ال تنقضها 
األحداث
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�نَُّة ق�راَءَة التَّاريِخ اإلس�الميِّ ُمقَتِرنًا بَِتمييِز الحواِدِث وهنَدَس�ِة اإلش�اراِت التي  السُّ

اعِة ما بيَن ُمِحقٍّ  َل بها َرس�وُل اللِه m على ُس�لوِك النَّاِس من َعهِدِه إلى قياِم السَّ َدلَّ

الِيََّة الُمَسيََّسَة،  جَّ وُمبطٍِل وصادٍق وكاِذٍب وُمؤِمٍن وُمنافٍِق، كما َتكِش�ُف الَمسيَرَة الدَّ

الِيَِّة واندراِجها الخطيِر الُمعِمي  جَّ وَتربُِط بين النَّصِّ النََّبِويِّ ساعَة كشِفِه للظَّواِهِر الدَّ

ِضمَن الَحظيَرِة اإلس�الِميَِّة حتى اليوَم وما يتَبُعه�ا من االنِحرافاِت والتَّحاُلفات بين 

ويِّ على مدى التَّاريِخ. رِعيِّ السَّ حيَحِة والنَّهِج الشَّ يانِة الصَّ جاِجَلِة ِضدَّ الدِّ الدَّ

الَلِة � ُيبِرُز بِوضوٍح مدرسَة االعتداِل  الِت � بُسنََّتيِه: ُسنَِّة المواِقِف والدِّ إنَّ فِقَه التَّحوُّ

ِة اإلسالِم بعيدًا عن الَخوِض في َطَرَفِي اإلفراِط والتَّفريِط  رِعيَِّة في ُأمَّ والَوَسطِيَِّة الشَّ

س�واًء كان بي�ن الُمس�ِلمين أنُفِس�هم أو بي�ن بعِض الُمس�ِلمين في ُمُيوله�م الَخطيِر 

ِة، المش�اريِع التي َنَخَرت التَّركيَب االجتماِعيَّ  لالنحراِف الكافِِر ومش�اريِعِه األََنِويَّ

ين�يَّ واالقتِصاِديَّ واإلعالميَّ الُمعاِصَر والت�ي أبرزت َدوَر الَمداِرِس الجانَِحِة  والدِّ

عبَر التَّسلُسِل التَّاريِخيِّ بالُعموِم ومنُذ ُظهوِر مرحَلِة الُغثاِء بالُخصوِص .

الَل�ِة وُس�نَِّة المواِق�ِف مقروَن�ًة بدراَس�ِة فِقِه  يَّ�ُة الِعل�ِم بُِس�نَِّة الدِّ لق�د تعيَّنَ�ت أَهمِّ

ابِِع من أركاِن  ك�ِن الرَّ الِت مقرونًا بَِمش�روِعيَِّة الرُّ الِت كما ُيدَرُس فِقه التَّحوُّ التَّح�وُّ

�لبِيَّ لهذا الموضوِع ل�دى البعِض إنما هو خاِرٌج  ي�ِن وعلى هذا َفإِنَّ التَّناُوَل السَّ الدِّ

رِعيِّ الذي نحن بَِصَدِدِه ، أي: بمعنى أن المناِقَش لَِفساِد الِفكَرِة  داِئَرَة االستِدالِل الشَّ

ُث ِم�ن خاِرِج الموضوِع الذي نحن بَِصَدِدِه للَجهِل بهذه  أو المن�اِزَع فيها إنما َيَتَحدَّ

�رِع قد بيَّنت  �رِعيِّ ، وإال فإنَّ ثوابَِت الشَّ الثَّوابِ�ِت أو رفِض�ِه الطَّبِع�يِّ لَِقبولها ال الشَّ

 m بالنَّ�صِّ الثَّابِ�ِت ُرباِعيََّة األركاِن ولم يبَق إال الَقبوُل لما ج�اء به الُمَعلُِّم األعَظُم

كنِيَِّة وتفريعاتِها حتى يحُصَل اإللماُم التَّامُّ بما يترتَُّب  ُج في َفهِم تفاصيِل الرُّ ُثمَّ التََّدرُّ

َعِويِّ من ُسنٍَن تتناَسُب مع وظيَفتِِه. على هذا الِفقِه الدَّ

مدرسة االعتدال 
والوسطية 

وموقعها من فقه 
التحوالت

الذي ينازع ما 
نحن بصدده إما 
لجهله بالركن 

الرابع أو لرفضه 
الطَّْبعي له
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األُص�وِل  لُِعَلم�اِء   � التَّقلي�ِديِّ  الِعلِم�يِّ  القام�وِس  ف�ي  الّس�اَعِة  عالم�اِت  إنَّ 

والُفروِع � ليست فِقهًا وال عالقَة لها بالِفقِه اإلسالِميِّ من حيُث قواِعُدُه المنصوُص 

ين بِِصَلٍة،  عليها عند ُعَلماِء األُصوِل، ولهذا فهي أيضا عندهم ال َتُمتُّ إلى أركاِن الدِّ

ياَنِة لديهم قامت عبَر التَّاِريِخ على الثَّوابِِت الثالثِة )إس�الٌم ، إيماٌن ،  ألنَّ ثوابَِت الدِّ

إحساٌن(. وإنما تذكر في مصنفاتهم تحت باب )اإليمان باليوم اآلخر(.

ؤى المذهبِيَّ�ِة الجديدِة في الجانِِب  ب�ل وحتَّى مواقِف الِفئ�اِت والجماعاِت والرُّ

َدِة  الخاصِّ بالُحكِم والقراِر وتسييِس التَّوحيِد، َبنَت ُحكَمها إّما على العاطَِفِة الُمَجرَّ

الِت ، أي: َبنَت  الَلِة والمواِقِف في فِقِه التَّح�وُّ أوعل�ى َع�َدِم الِعلِم بِمفهوِم ُس�نَِّة الدِّ

. رِعيِّ يِن عن داِئَرِة التَّقريِر الشَّ ُحكَمها بِِغياِب ُركٍن من أركاِن الدِّ

يَِّة()1) الت�ي بنى عليه�ا الُعَلماُء فِقَه  �ٍة إلى )األُص�وِل النَّصِّ بينم�ا عندم�ا نعوُد بَِرِويَّ

�اِت المرحَلِة وُجزءًا  ي�ِن ذاتِها َنِج�ُد أنَّ عالماِت الّس�اعِة كانت أَحَد ُمِهمَّ أركاِن الدِّ

لوِك والمواِقِف،  من ثوابِتِها الِعلِميَِّة في إصداِر األحكاِم والفتاوى والعالقاِت والسُّ

َمنِيُّ الاّلِحُق واالستحواُذ المعِرفيُّ  ولكْن بِصوَرٍة غيِر ُمعَلنٍَة، حتى جاء التََّمرُحُل الزَّ

الماِح�ُق فحصر التنَّاُوَل في الثَّوابِِت الثَّالَثِة فقط حتى صار ِذكُر العالماِت هاِمِش�ّيًا 

يِن  ًة بعد َعصِر التَّدويِن وُطغياِن َأَثِر الُملِك الَعضوِض في الدِّ ِة، وخاصَّ ومنَفِرَد الُهِويَّ

وَلِة الَجَبروتِيَِّة. والدَّ

دي�ن فاِئَدَة  �ٍة ُمَؤكِّ وله�ذا فإنَّ�ا َنَضُع هذه المس�أَلَة على بِس�اِط البح�ِث بقناعٍة تامَّ

اِرَس  �رِعيِّ من األركاِن وُملِزِمين الدَّ ابِِع إلى موِقِعِه الشَّ كِن الرَّ الَعَم�ِل على إعاَدِة الرُّ

كِن باختصاِصِه  كنِيَِّة وفِقِهها الَخاصِّ مع َتَميُِّز هذا الرُّ والطَّالَِب أن يربَِط بين هذه الرُّ

)1) األصول النصية: أسس االستنباط كالحديث النبوي والقرآن.

موقع عالمات 
الساعة من علماء 

الفقه التقليدي

موقف الجماعات 
الجديدة من فقه 

التحوالت

إعادة القراءة 
لرباعية األركان 

ضرورة ملحة
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عَوِة إلى اللِه تعالى(، أي: باعتباِر أنَّ هذا الِفقَه ُمس�َتِجدٌّ وال عالَقَة  النَّوِع�يِّ )فِقِه الدَّ

نَِن القولِيَِّة والِفعِليَِّة  له ألَبتََّة بما قد س�بَق تأصيُلُه لدى الُعلماِء من الِفقِه الَخاصِّ بالسُّ

ُة في  �ِة ذاِت العالَق�ِة بِِعلِم األُص�وِل وقواِعِدِه إال من حيُث الِوح�َدُة الَعامَّ والتَّقريِريَّ

نَِّة، فلُيفَهم. االرتباِط بالكتاِب والسُّ

�رِعيَِّة )إعاَدُة النَّظِر الكاِمِل( في مس�اِئِل  ويترتَّ�ُب على ه�ذا الِعلِم وتفصيالتِِه الشَّ

راَع بين )ُعَلماِء الَمذَهبِيَِّة بُِعموِمهم(، وكذلك  قِت الصِّ الخالَفِة واالختالِف التي َعمَّ

راِع التَّاريِخيِّ سياِس�ّيًا وَمذَهبِّيًا  ، كالصِّ ياِت التَّمرُحِل االجتماعيِّ راِع بين ُمَس�مَّ الصِّ

�لِفيَِّة والّصوفيَّ�ِة(، وبين غيرهم م�ن مجموعاِت  �يَعِة( وبين )السَّ �نَِّة والشِّ بي�ن )السُّ

التَّكتُِّل االنفعاليِّ داِخَل الَجَسِد اإلسالِميِّ المعلوِل.

يِّ والكافِِر  مِّ �الَمِة وَعَدِمه�ا في العالَقِة مع الكافِ�ِر الذَّ كم�ا يترتَُّب عليه معِرَفُة السَّ

، وحُدوِد هذه العالقاِت، ومش�روِعيَِّة التَّعاُمِل أو َعَدمه مَع قوى االستِعماِر  الحربيِّ

ِة في مراِحِل الُغثاِء والَوَهِن،  راِت األُمَّ واالس�تهتاِر واالستثماِر الُمس�يطَِرِة على ُمَقدَّ

واالستتباِع أو َعَدِمِه، وتداعي األَُمِم )األََكَلِة( على َقصَعِة الطَّعاِم، فلعل وعسى.

الصراع التاريخي 
بين المذاهب 

يحتاج إلى إعادة 
نظر
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ََّب عَلَيْهِ لاِت ومَا تَرت َّحوُّ ِغياُب الِعلـِم بِفقهِ الت

�رعيِّ لم�ا وراء الِقَراَءِة  الِت معِرَفُة الُحك�ِم الشَّ �اِت الِعل�ِم بِفق�ِه التَّح�وُّ م�ن ُمِهمَّ

للنُّص�وِص وما يترتَّ�ُب على الِق�راَءِة من تحديِد األح�كاِم وتنزيِل المعان�ي الُمراِد 

بها ف�ي النُّصوِص على العقائ�ِد والِعباداِت والُمعامالِت والِقَي�ِم، وقد وقع العديُد 

م�ن )ُعَلماِء الِفتنَِة( في َش�رِّ ُفهوِمهم لهذه النُّصوِص وتحميِله�ا عند تنزيِل المعاني 

واألح�كاِم على ما َب�َدَر لُِعقولِهم ِمن الَفهِم والَوهِم وس�وِء الّتأوي�ِل، َبدءًا بمراحِل 

التَّنزيِل وُمرورًا بَِمرحَلِة الّتأصيِل.

وأعَظُم ما وقع فيه )أولئك( ُش�َبُه التَّكفيِر ومقاُلها عند الخوارِج واِضٌح وَبيٌِّن كما 

َبِئيَُّة( و)الُمعَتِزَلُة(  افَِضُة( و)السَّ الِت، ومثُله ما وقع فيه )الرَّ هو في ُنصوِص فِقِه التَّحوُّ

و)القراِمَطُة( و)الباطِنِيَُّة( وأش�باُهُهم وأمثاُلهم في الُعصوِر الّس�ابَِقِة، وس�َبُبُه ِغياُب 

الِت. الِعلِم بِِفقِه التَّحوُّ

كما كان لِِغياِب هذا الِعلِم اليوَم في الُمجَتَمعاِت الَعَربِيَِّة واإلسالِميَِّة ُخطوَرٌة كبيَرٌة 

هماِء � فيما أخبَر عنه m من الَوَهن والُغثاِء  أدَّت إلى ُوقوِع الُعَلماِء � َفضاًل عن الدَّ

الِت أو َعَدِم التَّمييِز في  ًة فيما يتعلَُّق بالَحيَرِة في أمِر التَّحوُّ واس�تتباِع األَُمِم، وَخاصَّ

معِرَفِة ألِسنَِة الَحقِّ المنصوِص على سالمِة مواِقِفهم، وأهِل الباطِل الُمنَتِحلين صفَة 

الِت: »ستكوُن فَِتٌن ُيصبُِح   الحقِّ وأهِلِه، وفي ذلك يقوُل m في ُنصوِص فِقِه التَّحوُّ

ُج�ُل فيها مؤمنًا وُيمس�ي كافرًا إال َمن أحي�اُه اللُه بالِعلِم«)1) والِعل�ُم هنا في َأَحِد  الرَّ

)1)  اب�ن ماج�ه )4089( ، والطبراني في الكبير )7910( ، إس�ناده ضعيف ، »موس�وعة الفتن« 
 .(89(

ماذا حصل من 
الخطأ بغياب فقه 

التحوالت
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الِت واللُه أعَلُم. معانيه الِعلُم بِفقِه التَّحوُّ

ُجُل  ُة أحاديَث منها حديث »س�تكون ِفَتٌن ُيصبُِح الرَّ وف�ي هذا المعن�ى وردت ِعدَّ

فيه�ا ُمؤمن�ًا وُيمس�ي كافرًا إال ُمؤِمنًا حش�اُه اللُه بالِعل�ِم«)1) ، ومعناه َم�ن حماُه اللُه 

وصاَنُه وَحِفَظُه بالِعلِم بأن يكون صاِحُبه محُشّوًا به، وفي »فيض القدير«  : »ستكوُن 

 : ُجل فيها مؤمنُا وُيمسي كافرًا إال من أحياه اللُه بالِعلِم« ، قال الُمناويُّ ِفَتٌن ُيصبُِح الرَّ

َنٍة من َربِِّه فيتَجنَُّب مواِقَع الِفَتِن بما يعَلُم ِمّما يس�َتنبُِطُه  ألنَّه على بصيرٍة من أمره وَبيِّ

من األحكاِم)2).

وزاد األم�َر َحَرج�ًا بعد َنقِض القراِر اإلس�الميِّ من أيدي المس�لمين ُعمومًا إلى 

اه النَّبيُّ m ف�ي أحاديثِه  ًة فيما س�مَّ أي�دي أعداِئه�م م�ن اليهوِد والنَّص�ارى وخاصَّ

الِت  حيح�ِة ب�� )تداعي األَُم�ِم( وتداعي األَُم�ِم إذا قرأن�اه ِمن واقِع فِق�ِه التَّحوُّ الصَّ

ودراَس�تِِه الواِعَيِة َس�نَِجُدُه يرَتبُِط ارتباطًا وثيقًا بحديِث: )يوِش�ُك أن تداعى عليكم 

ٍة نحن يا َرسوَل اللِه؟ قال: ال،  األَُمُم كما تداعى األََكَلُة على َقصَعتِها، قالوا: َأِمن ِقلَّ

يِل ُيلقى عليكم الَوَهُن. قالوا: وما الَوَهُن يا  أنتم يومئٍذ كثيٌر ولكنَُّكم ُغثاٌء َكُغثاِء السَّ

نيا وكراِهَيُة الَموِت()3). َرسوَل اللِه؟ قال: ُحبُّ الدُّ

ى في َعصِرنا  وهذه المرحلُة عند ربطِها بعالماِت الّس�اعِة إّنما ُتش�يُر إلى ما ُيس�مَّ

ناِعيَِّة( و)الَعصِر الَحديِث( وما نتج عنها من َس�لبِيَّاِت ُس�قوِط  ب�)مرحلِة الثَّوَرِة الصِّ

قراِر الخالفِة اإلسالميَِّة وَبدِء مرحَلِة الِعلمانِيَِّة التي ُأعِلنَت من ُتركيا و كانت آنذاك 

عاِصَم�َة الِخالَف�ِة ُقَبيَل مرحلِة االس�تِعماِر ونِهاي�ًة بما مرَّ على المس�لمين والعاَلِم 

)1) »صفة النفاق وذم المنافقين« للفريابي )1: 102).
)2) فيض القدير )4: 133) .

أبوداود )4297( ، وسكت عنه ، فإسناده صالح.  (3(

عالقة فقه 
التحوالت 

بقراءة المرحلة 
المعاصرة
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ياَس�ِة  الَعَربِ�يِّ واإلس�الميِّ من َنقٍض ف�ي ُش�ؤوِن الُحكِم والِعل�ِم واالقتِصاِد والسِّ

والتَّربَِي�ِة والتَّعليِم واإلعالِم في ما تالها من مراِحِل الِعلمانِيَِّة والَعلَمنَِة ُثمَّ العوَلمِة، 

�َر ه�ذا األمُر باالعتماِد عل�ى ُمخَرَجاِت  وال ُيمِك�ُن ب�أيِّ حاٍل من األحواِل أن ُيفسَّ

ابِِع الُمغيَِّب )عالماِت  ك�ِن الرَّ ي�ِن الثَّالَثِة وحَدها وإنَّما ُيعَرُف بِِدراَس�ِة الرُّ أركاِن الدِّ

 m ُد الِت( وفي ذلك ُيؤكِّ الّس�اعِة وما ترتَّب عليها من تأصيٍل ش�رعيٍّ لِفقِه التَّحوُّ

ِة عند َضياِع هذه األماناِت وعالَقتِها  حيِح ُخطوَرَة الموِقِف الذي يِحلُّ باألُمَّ في الصَّ

 m ُّحيِح عن أب�ي هريرَة قال: »َبينَما النَّبي بُِق�رِب مرَحَلِة الّس�اعِة، فقد ورد في الصَّ

 m ُث القوَم جاَءه أعرابيٌّ فقال: متى الّس�اعُة فمضى َرس�وُل اللِه في مجِلٍس ُيحدِّ

ُث، فقال بعُض القوِم: َسِمَع ما قال فَكِرَه ما قال، وقال بعُضهم: بل لم يسَمع،  ُيحدِّ

�ائُل عن الّساعِة« قال: ها أنا يا رسوَل اللِه،  حّتى إذا قضى حديَثه قال: »أين ُأراُه السَّ

َد األمُر  قال: فإذا ُضيِّعت األماَنُة فانتظر الّس�اَعَة، قال: كيف إضاَعُتها؟ قال: إذا ُوسِّ

إلى غيِر أهِلِه فانَتظِِر الّساَعَة«)1).

�ُد إعاَدَة الق�راَءِة الواِعَيِة لِعالماِت  وه�ذا الحديُث من أعَظ�ِم األحاديِث التي ُتؤيِّ

الّساعِة ففيها توضيحاٌت وتفصيالٌت ال ُتعَرُف إال من ِمثِل هذا الحديِث حيُث أبَرَز 

ي  �ريُف ُوجوَد تآُمٍر ُمش�َتَرٍك داِخَل القراِر اإلسالميِّ ، وهو ما ُسمِّ هذا الحديُث الشَّ

فِع بَِحَمَلِة القراِر  ٍل خاِرِجيٍّ للدَّ الِت بَِمرَحَلِة الِخالَفِة الُمَدوَنَمِة، وتدخُّ في فِقِه التَّحوُّ

إلى تضييِع األماَنِة وتوسيِد األمِر إلى غيِر أهِلِه في مرحلِة تثبيِت االستعماِر)2).

)1) البخاري )59).
)2) والتوس�يد ل�ه معان كثي�رة ودالالت خطيرة، ربما برز بدراس�تها على ض�وء فقه التحوالت 
تحديد ماهية األمر المتحدث عنه في الحديث، وتحديد ماهية األهل المشار إليها في سياق 
الن�ص، ثم معرفة )سياس�ة التوس�يد( بمعانيها لنق�رأ صفحات المراح�ل الغثائية التي مرت 
بعالمنا العربي واإلس�المي منذ مرحلة )التوس�يد السياسي العلماني( حتى مرحلة )الضياع 

ضياع األمانات 
وموقع ذلك من 

فقه التحوالت

كشف فقه 
التحوالت 

الشرعي لمرحلة 
التوسيد
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حيِح إلى مس�اٍر آَخَر ُيعبَُّر عنه في فِقِه  وهو ما أخَرَج قراَر الُحكِم عن مس�اِرِه الصَّ

الِت )بمرحَلِة االستعماِر( وهي المرحَلُة التي اشتملت على ما يلي: التَّحوُّ

• يًا وإقِليميًا وعاَلِميًا .	 نقِض قراِر الُحكِم وتوسيِد األمِر إلى غيِر أهِلِه.َمحلِّ

نق�ُض ق�رار الِعل�ِم وَتضيي�ِع األماَنِة.وم�ن ُص�وَرِه إضاَع�ُة المُثلَّ�ِث المدموِج)1) 

ا  عَوُة إلى اللِه، وأمَّ ابِِع، و»الُمَثلَُّث المدموُج« هو: التَّربَِيُة والتَّعليُم والدَّ والُمعادِل الرَّ

روريِّ من القوِت،  اتِيُّ في تحصيِل الَح�دِّ الضَّ ابِِع« فهو: االكتف�اُء الذَّ »الُمع�اِدُل الرَّ

حي�ُث اس�ُتعيَض عنه منذ َب�دِء مرحَلِة الُغث�اِء والَوَه�ِن بالتَّعليِم الِخدماتِ�يِّ وتعظيِم 

ي�ِن وللِحَرِف والِمَهِن  َدِة ، مِع اس�تصغاٍر واحتقاٍر لُِعلوِم الدِّ �ِة الُمَجرَّ الُعل�وِم الماديَّ

�ِة النَّافَِع�ِة التي قال في بعِضه�ا m : » ألْن يأُخَذ أحُدكم َحْبَل�ُه فيأتَي بُِحْزَمِة  الَيَدِويَّ

الحطِب على ظهِره فيبيَعها  فيكفَّ اللُه بها وجَهه خيٌر له من أن يسأَل النَّاَس أعَطوُه 

أم َمنَُعوُه« )2). 

الت�ام لألمانات( في المرحلة العولمية المعاصرة، بيقي�ن حصول االنحرافات المتنوعة في 
موقع القرار.

)1) المقص�ود بالمثل�ث المدم�وج: الثالث�ة الثواب�ت المتداخلة في بن�اء األجيال وه�ي التربية 
والتعلي�م والدع�وة الى الله. ومعن�ى المدموج: أي المتداخل بعضه في بعض عند دراس�ته 

كالتداخل في دراسة اإلسالم واإليمان واإلحسان.
)2) البخاري )1471).

ضياع مبدأ 
االكتفاء الذاتي 

في مرحلتنا 
المعاصرة
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• ُجِل المريِض)1) بَِيِد )َأَكَلِة الَقصَعِة()2).	 تداعي األَُمِم وتقسيُم َتِرَكِة الرَّ

ناعَة والحضارَة أو يأباها وإنَّما ُيَبيُِّن  وهذا التَّعليُل ال يعني أنَّ اإلسالَم يرُفُض الصِّ

�عوِب واألَُمِم و اس�تغالُل الَوَهِن  تس�ييَس َحَمَل�ِة قراِر الُحك�ِم والِعلِم في حياِة الشُّ

ياَنِة وَفرِض قراِر التَّداعي واالس�تِتباِع حتى ُيصبَِح العاَلُم  والُغث�اِء لِنَقِض ثوابِِت الدِّ

الَعَربِ�يِّ واإلس�الِميِّ تابع�ًا بعد أن كان متبوعًا وُس�وقًا للِخدماِت واالس�تِهالِك مع 

ِة اإلسالِميَِّة . اتِيِّ والِعزَّ ِة بعد أن كان موِقعًا للِقَيِم والبِناِء والتَّنِمَيِة واالكتَِفاِء الذَّ لَّ الذِّ

قت بين الُمس�لمين  ُح الُفهوَم الخاطَِئَة التي َفرَّ الِت ُيصحِّ كما أنَّ الِعلَم بِفقِه التَّحوُّ

اِش�دين ِم�ن القراِر في  ف�ي قضاي�ا الخالَفِة بعد َرس�وِل اللِه m وموِقِع الُخَلفاِء الرَّ

الُحكِم والقراِر في الِعلِم � كما ُيَبيُِّن أيضًا � مشروِعيََّة المراحِل اإليجابِيَِّة في الُحكِم 

لبِيَِّة فيها. والِعلِم وكذلك المراِحِل السَّ

َمنِيَِّة  الِت يجَعُل ِمن مس�ألِة الُقدَوِة واألُسَوِة بالمرحَلِة الزَّ كما أنَّ الِعلَم بِفقِه التَّحوُّ

َة والمدينِة وم�ا ترتََّب في هاَتيِن  التي عاش�ها النَّبيُّ m والمرحَل�ِة المكانِيَِّة بين َمكَّ

ِة  المرَحَلَتيِن من مواِقَف وُس�نٍَن وقواِعَد ش�رِعيٍَّة هي األساُس في معاَلَجِة حياِة األُمَّ

َمنِيَِّة األخرى. ِة في َبِقيَِّة المراِحِل الزَّ ِديَّ الُمَحمَّ

)1) ترك�ة الرجل المريض: هي رقعة العالم اإلس�المي التي كانت تحت الدولة العثمانية حاملة 
الق�رار اإلس�المي قبيل مرحل�ة االس�تعمار وقد تكالب�ت عليها األم�م األوروبي�ة واليهود 
وأطلقوا عليها في رس�ائلهم )تركة الرجل المريض( رغبة منهم في تقس�يمها والتهامها وقد 

فعلوا ذلك خالل الحربين العالميتين األولى ثم الثانية.
)2) أكل�ة القصعة: تعريف نبوي لألمم األوروبية المش�تركة في نزع القرار اإلس�المي وتقس�يم 
ب�الد المس�لمين والس�يطرة على ثرواته�ا التي عبر عنه�ا m بمفهوم )القصع�ة( وعبر عن 

المستعمرين بمفهوم )األكلة(.

ثمرات )تداعي 
األمم(

دور فقه 
التحوالت في 

تصحيح الفهوم 
الخاطئة عن 

الخالفة

أهمية فقه 
التحوالت في 
ربط الجميع 

بمرحلتي مكة 
والمدينة
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الِت ودراَستِِه ِدراَسًة واِعَيًة من كتاِب اللِه وُسنَِّة  كما إنَّ من فواِئِد ِقراَءِة فِقِه التَّحوُّ

ٍد m يربُِط بين المراِحِل الثَّالِث: َنبِيِِّه ُمَحمَّ

• �رِعيَِّة م�ن عصِر َرس�وِل الِله m إلى َعه�ِد آدَم ش 	 �ِة الشَّ المراِح�ِل األََبِويَّ

وبداَيِة الَخلِق.

• عه�ِد الَبعَث�ِة والِهج�َرِة إلى وفاتِ�ِه m وم�ا َهيََّأ الل�ُه فيهما من َوحٍي وُس�نٍَن 	

. m ومواِقَف وُيضاُف إليها ِدراَسُة مرحَلِة ما بين الميالِد حتى الَبعَثِة له

• مرحَلِة ما بعد الَوحِي من َعهِد وفاتِِه m إلى ِقياِم الّساَعِة.	

ي�ِن معِرَف�َة الِقراَءِة  ابَِعِة م�ن أركاِن الدِّ كنِيَّ�ِة الرَّ وق�د أفاَدن�ا ه�ذا الِعلُم الَخ�اصُّ بالرُّ

حيَحِة للحياِة اإلنس�انِيَِّة بُِعموِمها وموِقَع المدَرَسَتيِن الُمَتعاِرَضَتيِن فيها  التاريخيَِّة الصَّ

وهما:

• اُثهم من 	 ُس�ُل وُورَّ اده�ا األنبياُء والرُّ �رِعيَُّة وروَّ ُة الشَّ �ُة األَبِويَّ المدرَس�ُة النَّبِويَّ

باِع م�ن غيِر إفراٍط وال  أه�ِل الِعلِم الُمس�نَِد أو َمن ارَتَب�َط بهم على َمنَهِج االتِّ

تفريٍط. 

• ُة الَوضِعيَُّة القاِئَمُة على مب�دأِ )أنا خيٌر منه( ومبدأِ 	 المدرس�ُة اإلبليِس�يَُّة األََنِويَّ

ع عنها م�ن عقيَدِة الُكف�ِر والتَّحلُِّل األخالِقيِّ  )اإلغ�واِء واالحتِن�اِك( وما تفرَّ

فِض للَغيبِّياِت، ويرَتبُِط أيضًا بهذه المدرَس�ِة من النَّاِحَيِة الَعَمِليَِّة مواِقُف  والرَّ

َجِل .. الحاِمَلِة لِواَء  مدرس�ِة النِّفاِق والتَّحريِش وَبِقيَِّة مداِرِس التَّس�ييِس والدَّ

راِع داِخَل الَخيَمِة اإلسالِميَِّة . ِشعاِر التَّفِرَقِة والصِّ

ًة أولئك  ِة الت�ي عصفت بها الَحي�َرُة، وخاصَّ وف�ي ُمتاَبَع�ِة هذا الِعل�ِم َرحَمٌة باألُمَّ

�لوِك الُمتناِقِض في المخلوِق الَبَشِريِّ  اِغبين في اكتش�اِف ِسرِّ هذا السُّ الُمؤِمنين الرَّ

المدرسة النبوية 
األبوية الشرعية

المدرسة األنوية 
الوضعية
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ومخرجاتِِه.. وهل هناك من عالٍج؟ وكيف يكوُن؟ وما هي وساِئُلُه؟

الِت؛ ولكنه ال َيصنَُع اإلجاباِت.. وإنَّما  ُكلُّ هذه األس�ِئَلِة ُيجيُب عليها فِقُه التَّحوُّ

يضُع اإلنساَن أمام مسؤوليَّاتِِه، ويمنَُحه نصيبًا من الِقراَءِة الواِعَيِة للكيِفيَّاِت الَعَمِليَِّة 

�الَمِة وس�المِة ُف�َرِص المعاَلَجِة، وهذا  الُمس�اِعَدِة على التَّطبيِق الِفعليِّ لُِفَرِص السَّ

الِت مقرونًا بِِفقِه  وحده ِعلٌم خاصٌّ ال ُيعَرف إال بالُعمِق الواعي لَِدراَس�ِة فِقِه التَّحوُّ

اإلحساِن بالُخصوِص.. لماذا؟

�رِعيِّ وفِقَه  الِت يكِش�ُف ِس�رَّ االنح�راِف والُجن�وِح بالَوعِي الشَّ ألنَّ فِق�َه التَّح�وُّ

اإلحس�اِن ُيعالِ�ُج المن�َزَع الطَّبِعيَّ ويبِرُز ِس�رَّ القض�اِء والَقَدِر فيما يج�ري به األمُر 

غَبِة في تحقيِق الطُّموِح واألماني، سواًء كانت َطبِعيًَّة أو شرِعيًَّة. انِيُّ أمام الرَّ بَّ الرَّ

ين، الذين ُيلِزُمنا  اِش�دين المهِديِّ وهذا هو ِس�رُّ الخالَفِة، وِس�رُّ مفهوِم الُخلفاِء الرَّ

راِع  رس�وُل اللِه m أن نلَتِزَم بُِسنَّتِهم الِعلِميَِّة والَعَمِليَِّة عند االختالِف وُشموِل الصِّ

وا  ين ِمن بعدي ، َعضُّ اِش�ِدين المهِديِّ والِخالِف. »عليكم بُِس�نَّتي وُس�نَِّة الُخَلفاِء الرَّ

عليها بالنَّواِجِذ ، فإنَّ من َيِعش منكم فسيرى اختاِلفًا كثيرًا«)1).

)1) الترمذي )2676( وقال: حديث حسن صحيح.

هل ثمة عالج؟ 
وكيف وما هي 
وسائله؟ هذا 
الفقه يجيب 
على األسئلة 

ولكن ال يصنع 
اإلجابات،وإنما 

يضع اإلنسان أمام 
مسؤولياته
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لاِت َّحوُّ مفهومُ الُخـلَفاِء في فِقهِ الت

يش�يُر m في الحديَثيِن حديِث الِعرباِض وحديِث ُعقَبَة بِن عامٍر إلى ما سيجري 

ِة من اختالٍف حول قراِر )الُحكِم والِعلِم( وما سيترتَُّب على ذلك من ِصراٍع  في األُمَّ

بين أهل القراَريِن ، وعند ذلك ُيشيُر m إلى ضروَرِة االلتِزاِم بأمَريِن:

روِط  مُع والّطاعُة للقراِر القاِئِم ولو كان صاِحُبه أو حاِمُله غيَر ُمكَتِمِل الشُّ 1- السَّ

رِعيَِّة لدى أهِل الَحلِّ والَعقِد. الشَّ

كوِن وُحسِن الُمعاَلَجِة لما ينُتُج عنه االختالُف في القراِر)1)  2- التزاُم الهدوِء والسُّ

اشدين المهِديِّين«)2). وهو ما َعبَّر عنه m بقولِِه: »عليكم بُِسنَّتي وُسنَِّة الُخلفاِء الرَّ

�َيِر بُِمس�ّمى الُخَلفاِء األربَعِة   والُخلفاُء هنا ليس الذين تتناَوُلهم ُكُتب الِعلِم والسِّ

فه�ؤالء الُخلفاُء األرَبَعُة)3) نموَذٌج من الخالَفِة التي جمعت بين الُحكِم والِعلِم في 

رعيُّون للثَّالَثِة الثَّوابِِت  َعصِر َصدِر اإلسالِم، أّما بعد ذلك فالُخلفاُء هم الُوّراُث الشَّ

س�وُل بقولِ�ِه: »يحِمُل هذا  هم الرَّ )كت�اِب اللِه، وُس�نَِّة نبيِِّه، واألخالِق(، الذين َخصَّ

الِت ُمقيََّدٌة وليست ُمطَلَقًة.  الِعلَم من ُكلِّ َخَلٍف ُعدوُلُه«)4) ، فالعداَلُة في فِقِه التَّحوُّ

)1) ليس المقصود بالس�كون ترك الخدمة لإلس�الم والمس�لمين، وإنما ترك المنازعة في ش�أن 
القرار واالهتمام بشأن عوامل االستقرار .

)2) سبق تخريجه . 
)3) الخلف�اء األربعة في التقس�يم األصلي ينحصر ف�ي الخليفة األول أبي بكر ثم عمر ثم عثمان 
ث�م عل�ي n، أما فقه التحوالت فيجعل الخالفة الراش�دة في خمس�ة وآخرهم اإلمام 
الحس�ن بن علي وهو الخليفة الخامس بالنص النب�وي : )الخالفة ثالثون عاما( ، ثم يلحق 

بهم الخليفة السادس عمر بن عبد العزيز في مرحلة الحكم العضوض.
)4) سبق تخريجه .

مفهوم الخلفاء 
في فقه التحوالت

من هم الخلفاء؟ 
وكم عددهم؟

العدالة في فقه 
التحوالت مقيدة 

وليست مطلقة
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ُد أنَّ المواِقَف لدى الُخلفاِء ُس�نٌَّة مش�روعٌة  وقد تبيََّن لنا ِمن س�الَمِة مواِقِفهم ما يؤكِّ

ِة في َبعِض األحواِل كما  �نَِّة القولِيَِّة والِفعِليَّ�ِة والتَّقِريريَّ قد ُتعاِرَض َفهَم الُعلماِء للسُّ

هو في موِقِف س�يِِّدنا عليٍّ من توقيِفِه النُّصوِص عند َمن يقوُل )بخالفته( وااللتزاِم 

ِة الُحكِم والِعلِم راضيًا غيَر  �ورى، وتعاُونِِه معهم في تس�ييِر َدفَّ بما الَتَزم به أهُل الشُّ

ُمكَرٍه، وهذه ُسنَُّة موِقٍف ُيقَتدى بها .

 وموِق�ُف الَحَس�ن بِن َعِليٍّ ؤ بالتَّن�اُزِل عن قراِر الُحكِم بع�د الَبيَعِة وَحمِل 

ياِس�يَِّة لَِغيِره .. مع الُمحافَظِة على َش�َرِف  أماَنتِه�ا ُثمَّ اجتهاِده ف�ي َترِك الِخالَفِة السِّ

ِة واألخالِق وَحقِن ِدماِء الُمسِلمين، وهذه ُسنَُّة موقٍف ُيقَتَدى بها . النُُّبوَّ

رِعيِّ من قولِِه m: »إنَّ ابني هذا  ٌل بالنَّصِّ الشَّ وموِقُف الَحَسِن هذا مدعوٌم وُمَعدَّ

َسيٌِّد وسُيصِلُح اللُه به بين ِفَئَتيِن من الُمسِلمين«)1).

الِت هو آِخُر الُخلفاِء الذين جمعوا بين قراِر الُحكِم  واإلماُم الَحَسُن في فِقِه التَّحوُّ

ٌد m، وأما من جاء من  َل مواِقَفهم َنبِيُّن�ا ُمَحمَّ والِعل�ِم وهو آِخ�ُر الُخلفاِء الذين َعدَّ

اتِيِّ في قضايا الُحك�ِم والِعلِم َفَمن أصاَب فله  بع�ِدِه فاألمُر قاِئٌم عل�ى االجتِهاِد الذَّ

أج�راِن وَمن أخَطَأ فله أجٌر واحٌد)2)، وهذا التَّعليُل ال ُيقَتَبُس من فِقِه األصوِل وإنَّما 

الِت . ُعِرَف من فِقِه عالماِت الّساَعِة المعروِف بِفقِه التَّحوُّ

اش�دين م�ن بعده هي م�ا ُيعَرُف ف�ي فِقِه  س�وِل m وُس�نَُّة الخلف�اِء الرَّ وُس�نَُّة الرَّ

الِت بُِس�نَِن المواِق�ِف، وهو االلتِزاُم بَِفح�َوى النَّصِّ أو اتِّخ�اُذ موِقٍف ِحيالِِه  التَّح�وُّ

)1) البخاري )3692). 
)2) ه�ذا فيم�ا يتعلق بالفرد والذات، أما ما يتعلق بس�المة المرحلة أو عدمها فيرجع إلى ش�رط 
آخ�ر، وه�و )حف�ظ بيضة اإلس�الم وقيام ف�رض الجهاد في س�بيل الله( بص�رف النظر عن 

الذوات وعدالتها المحصنة أو عدمها.
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يوِق�ُف الَعَم�ل به لَِس�َبٍب ُمَعيَّ�ٍن، وقد تقدم ال�كالم عنها في فصل )س�نة المواقف 

والداللة(.

�رِعيَِّة بَِس�َبِب موِقِف إم�اٍم عاِدٍل َرِضَي  وكلُّم�ا توقََّف الَعَمُل به من النُّصوِص الشَّ

الِت يجَع�ُل من هذا  االلتِ�َزاَم بالتَّوقُّ�ِف أو تن�اَزَل ع�ن َحقٍّ منص�وٍص فِفق�ُه التَّحوُّ

الموِقِف الُمسَتِجدِّ ُسنًَّة ُيقَتدى بها إلى يوم الِقياَمِة، كماهو في ُصلِح اإلماِم الَحَسن 

على َسبيِل الِمثاِل.

حيُث ال يجوُز أِلََحٍد أن يعيَب اإلماَم الَحَسن بن َعِليٍّ في تناُزلِِه عن الُحكِم لَِغيِرِه 

وهو َأَحقُّ به، كما ال يجوز أِلََحٍد أن يعيَب اإلماَم الُحَسيَن في اختياِرِه الُخروَج على 

�عِي إليهم راغبًا في اإلصالِح فكان في الُخروِج  الظَّالِمين بَِبيَعِة أهِل الِعراِق ُثمَّ السَّ

َتخ�اذُل الُمِحبِّي�َن وَبْغُي الُمْبِغِضين ِمّما َأدَّى إلى اْستِْش�َهاِدِه َوَمْن َمَع�ُه َرِحَمُهُم اللُه 

َرْحَمَة األبراِر َوَعاَمَل َأْعَداَءُهْم بَِعْدلِِه.

يَِّة اإلماِم عليٍّ بالخالَفِة لمن َفِهَم النُّصوَص بذلك  َويتوقَُّف الَجَدُل في مسَأَلِة أَحقِّ

�كوَن وااللتِزاَم بم�ا ترتََّب عليه َنصُّ  والت�زم به�ا بعد أن َرِض�َي اإلماُم َعليٌّ ذاُتُه السُّ

راِت التي َأدَّت إلى ذلك أو كانت س�ببًا في  الِت بَِصرِف النََّظِر عن الُمَبرِّ فِق�ِه التَّح�وُّ

�ٌة ال يعَلُمها إال  الُت في فِقِه العالماِت لها ُس�نٌَّة خاصَّ َص�رِف الِخالَف�ِة عنه، فالتَّحوُّ

األثباُت من هذا النََّمِط المسؤوِل من أهِل اإلحساِن ومراتِِب اإليقاِن.

ِة  لبِيَِّة أو من َتبِعاِت قراَءِة النُّصوِص الخاصَّ كاَم من حواِدِث التَّاريِخ السَّ إنَّ هذا الرُّ

الِت ف�ي التَّاريِخ  بُِحق�وِق ومكاَن�ِة آل الَبي�ِت وما ُظِلموا في�ه ِخالَل مراِح�ِل التَّحوُّ

ياَنِة ُكلِّها؛ لن ُيعيَد آَل الَبيِت إلى ساَحِة  اإلسالميِّ وجعَل الَبعَض هذا األمَر قضيََّة الدِّ

الَحَرَكِة وقد ذهبوا بَِمواِقِفهم وَصبِرهم إلى يوِم الِقياَمِة .

اإلمام الحسين 
v في 
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ول�م َيِصّح م�ا ُينَس�ُب إليهم من الَمذَه�ِب الَخ�اصِّ بدياًل عن مذاِهِب اإلس�الِم 

الُمعَتَب�َرِة، فالَمذَهُب الخاصُّ مقبوٌل ف�ي أهِلِه واآلِخذين عنه ، منهم ومن َغيِرهم ، 

ي لغيِرِه من المذاِهِب اإلسالِميَِّة أمٌر صحيٌح أيضًا وال ُغباَر عليه. واألخُذ والتَّلقِّ

راِع بي�ن الُمَصلِّيَن وُيوِرُث الِحق�َد والعداَوَة والثَّأَر  ُل الصِّ وإنَّم�ا َس�لبِيَُّتُه كوُنُه ُيفعِّ

ن ال عالَقَة لهم باألمِر ما س�وى الَغيَرِة الطَّبِعيَِّة على اآلِل وتفسيِر  بين المس�لمين ِممَّ

النُّصوِص بعيدًا عن مواِقِف »النََّمِط األوَسِط« الُهداِة التُّقاِة.

جاِجَلِة ف�ي المراِحِل  َج�ِل والدَّ ب�ل إنَّ م�ن ُعم�ِق فِقِهه�م وق�د َرَأوا ُخط�وَرَة الدَّ

َل�ِة وأنه س�يأُكُل األخَض�َر واليابَِس اتِّخ�اَذ المواِقِف الواِعَيِة أم�ام ُمطاَلَبتِهم  الُمَتَحوِّ

ٍم  �ُة ُمصاَنًة ومحفوظًة من ُكلِّ َتَهجُّ ِة ، لِتبقى ُحقوُق اإلس�الِم العامَّ بالُحقوِق الخاصَّ

وِخياَنٍة. 

َواْن�َدَرَج غالُبه�م وأكثُرهم في مذاهِب اإلس�الِم الُمْجَمِع عليه�ا َحْيُثما َنَزُلوا من 

وا أو ُيْلِزُموا الشعوَب بمذهٍب خاصٍّ بهم ماعدا ما البد منه  بالِد اإلسالِم، ولم َيُشذُّ

من الوالِء والحبِّ والتَّْكِرَمِة واالرتباِط في الله والخدمِة المشتركِة في سبيله.
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َّمَُط الأوَسُط ؟ مَن هم الن

ُة الُعَلم�اُء والعارفون األثباُت من آل الَبيِت النََّبويِّ  أهُل النََّمِط األوَس�ِط هم األِئمَّ

حاَبِة ئ الُعدوِل والّتابِعين وَمن َتبَِعهم بإحس�اٍن إلى يوم الدين .. أوعيِة  والصَّ

ِة الذين ينَدِرجون ف�ي معنى قوله تعالى: ژ ۆ  �نَِّة واألخ�الِق النَّبِويَّ الكتاِب والسُّ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ژ ]األنعام: 89[ ، وفي قوله m : »يحِمُل هذا الِعلَم من ُكلِّ 

َخَلٍف ُعدوُلُه«)1) . 

�الَمِة ولم ُيناِزعوا قرارًا شرعّيًا وال عالمًا  وهم الذين س�لكوا مسَلَك الُهدى والسَّ

اِش�دون المهِديُّون َعبَر تاريِخ التَّسلُس�ِل  انِّيًا. هم الُخَلفاُء الرَّ أو إمام�ًا َأَبِوّيًا َنَبِوّي�ًا َربَّ

نَتهم النُّصوُص ونالوا بها مراتَِب الِخالَفِة واإلماَمِة ، أو  �رِعيِّ الُمسنَِد ، َمن حصَّ الشَّ

فين. لين وال ُمحرِّ يِن على نهِجهم وَهدِيهم غيَر ُمبدِّ َمن َتبَِعهم بإحساٍن إلى يوِم الدِّ

وفي ُمَصنََّف ابن أبي ش�يبَة عن عليٍّ رض�ي الله عنه: » خيُر الناس من هذا النََّمُط 

األوَسُط، يلَحُق بهم الّتالي ويرِجُع إليهم الغالي«)2).

الِت واِجَب�ٌة ُوجوَب معِرَفِة الِكتاِب  يَّ�ُة معِرَفِة النََّمِط األوَس�ِط في فِقِه التَّحوُّ وأهمِّ

رِعيَُّة، وهم ِقسماِن:  نَِّة ألنَّهم أوِعَيُتها الشَّ والسُّ

ِة واستمرارًا لِحفِظ األماَنِة.  الَمَة وكان موِقُفُه رحمًة لأُلمَّ 1- ِقسٌم التزم السَّ

هاَدَة .  َلَمِة وكان مصيُرُه الشَّ 2- ِقسٌم التزَم االجتهاَد في الُخروِج على الظَّ

ِة في الَعَمِل واألخالِق وهم الُخَلفاُء  والنََّمُط األوَسُط هم الذين التزموا منهَج النُُّبوَّ

)1) سبق تخريجه .
)2) المصنف  )35639).
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َمتِهم: اِشدون المهِديُّون ِمن بعِدِه m ويأتي في ُمَقدِّ الرَّ

• حاَبِة 	 اِش�َدِة ِمن الصَّ الُخلَف�اُء األرَبَعُة وَم�ن َنَهَج َنهَجهم في َعصِر الِخالَفِة الرَّ

وآل الَبيِت ئ وَمن َتبَِعهم بإِحساٍن.

• َمتِهم اإلماُم عليُّ بُن أب�ي طالٍب وفاطَِمُة 	 آُل الَبي�ِت األطه�اُر، ويأتي ف�ي ُمَقدِّ

ه�راُء والَعبَّ�اُس والَحَس�ُن والُحَس�يُن و ذراريه�م وَمن ارتبَط بهم وس�ار  الزَّ

�الَمِة واالبتِعاِد عن الُغُلوِّ  عل�ى َهدِيهم في الِقياِم والُقعوِد إلش�اَعِة َمنَهِج السَّ

واإلفراِط والتَّفريِط.

• دعاُة الَمنَهِج الُمعَتِدل من المذاِهِب اإلس�الميَِّة التي برزت بعد ُصلِح اإلماِم 	

�نَِّة والَجماَعِة( ومنهم أصح�اُب المذاهِب  ى )أهِل السُّ الَحَس�ِن تحت ُمس�مَّ

نَِّة والذين َرُضوا ما َرِضَيُه اإلماُم الَحَسُن  األربَعِة المعروفِة بمذاهِب أهِل السُّ

ماِء. الَمِة وَحقِن الدِّ وَمن جاء ِمن بعده على طريِق السَّ

• ِة أو اإلماِميَِّة، 	 يِديَّ ِط من المذاِهِب األُخَرى كمذَهِب الزَّ دعاُة االعتداِل والتَّوسُّ

�َبِئيَِّة أو غيِره�ا بإفراٍط  افَِضِة والسَّ أم�ا ما َش�ذَّ من داخِل ه�ذه المذاه�ِب كالرَّ

وتفري�ٍط فال يدُخُل تحت هذا التَّقس�يِم، بل ربما صار مس�ؤوالً ُمباش�رًا عن 

ِة من داخِلها، بإِثاَرِة نقاِئِض التَّاريِخ التي تجاوزها  الِفَتِن وُمِضاّلتِها ودماِر األُمَّ

ِة. ياَنِة لأُلمَّ وسكَت عنها ِرجاُل النََّمِط األوَسِط ِحفاظًا على سالَمِة الدِّ

وِمن عالماِت هذه المجموعاِت الغالَِيِة اعتماُدها على النَّظَرِة الِعداِئيَِّة للُمخالِِف 

عوِب،  ياَنِة في الشُّ وإثاَرِة الُحروِب، أو الُغُلوِّ في األحكاِم وَنقِض الُمبَرِم من ُأموِر الدِّ

واعتماُدها ف�ي المواِقِف والوالِء والبراِء على حواِدِث الّتاري�ِخ وُمجَرياِت الَوقاِئِع 

والح�واِدِث وليس االحتكاَم لما جاء عنها في النُّصوص الش�رعيَِّة والمواِقِف التي 

رجال النمط 
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ِة. ُة آِل الَبيِت خالل األحداث الُمسَتِجدَّ اتََّخَذها َأِئمَّ

ى الخواِرُج والقراِمَطُة والباطِنِيَُّة والُمعَتِزَلُة وغيُرها من   ويدُخُل تحت هذا الُمسمَّ

نماِذِج اإلفراِط والتَّفريِط في الَمذَهبِيَِّة اإلس�الميَِّة الَحَرِكيَِّة، إال َمن تاَب ورَجَع عن 

إفراطِِه وتفريطِِه والتَزَم االعتِداَل . 

َع عنها من الَعْلَمنَِة والَعْوَلَمِة الُمرَتبَِطِة  وكذلك مداِرُس اإللحاِد والعلمانيِة وما َتَفرَّ

ف�ي مرحَل�ِة الُغث�اِء بِِسياَس�ِة )َأَكَل�ِة الَقصَعِة( وه�م الذين ُيوطِّ�دون العاَل�َم الَعَربِيَّ 

عَوُة إلى  �اِل، وِمن عالماتِه�م: الدَّ جَّ ّج�اِل أو لمرحلِة الَمس�يِخ الدَّ واإلس�الِميَّ للدَّ

يِن وإش�اَعِة نواِقِض�ه وُعيوِب أتباِعِه وتحريُر المرَأِة بال َضوابَِط َش�رِعيٍَّة  ُمخاَلَفِة الدِّ

رِعيَِّة  ِة في مفهوم االشتراِكيَِّة ، وإسقاُط الِقَيِم الشَّ منصوصٍة، واستباَحُة الملِكيَِّة العامَّ

ّيًا بحتًا .  في الطَّبقاِت االجتماعيَِّة، وتفسيُر التَّاريِخ واألدياِن تفسيرًا مادِّ

وقد انتش�رت هذه المجموعاُت ف�ي العاَلَميِن الَعَربِيِّ واإلس�الِميِّ بعد الَحرَبيِن 

العالميَّ�ِة األولى والّثانَِيِة كأذِرَعٍة ُمَسيََّس�ٍة لِخدَمِة االس�تعماِر وبراِمجه في الماضي 

والحاِضِر والُمسَتقَبِل بِِعلٍم وإدراٍك أو بَِغيِرهما .

�ُة ترَزُح في ه�ذه الَعماياِت الُمَسيََّس�ِة ِمن َنقِض  وإل�ى اليوِم وم�ا بعَد اليوِم واألُمَّ

الُحكِم إلى َنقِض الِعلِم إلى َنقِض الُعرى وُهَلمَّ َجّرًا.

إنَّ َمس�َأَلَة »النََّمِط األوَس�ِط« واالهتماَم بَِمواِقِف ِرجالِِه مس�َأَلٌة لم يعتِن بها َأهُل 

يٍَّة ش�رِعيٍَّة  ى أيَّ َأَهمِّ المذاِهِب اإلس�الِميَِّة الُمتناِزَعِة، بل ُربَّما لم ُيوُلوا هذا الُمَس�مَّ

�َبِئيَُّة وَمن كان له إفراٌط وُغُلوٌّ  افَِضِة والسَّ حت�ى اندَرَج في مواِقِف آِل الَبيِت ُغالُة الرَّ

.. رِعيِّ ٌب مقيٌت في االستدالِل الشَّ َطبِعيٌّ أو َتَعصُّ

�ن َنَهَج َمنَه�َج »النََّمِط األوَس�ِط« التزموا  �ِة األطهاِر ِممَّ م�ع الِعل�ِم أنَّ أتباَع األِئمَّ

المدارس 
الخارجة عن 
النمط األوسط

المذاهب 
اإلسالمية لم 

تول أهل النمط 
األوسط أهمية 

النعدام المعرفة 
بفقه التحوالت
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ُة n وأرضاه�م ، وهذا ما ُيفِص�ُح عن تقريِرِه وتأكي�ِدِه »فِقُه  م�ا التزَم�ُه األِئمَّ

الِت« وآلِل الَبيِت باٌع طويٌل في األخِذ به واالّطالِع على ُنصوِصِه. التَّحوُّ
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َّفريِط َّمَِط الأوَسِط ِمن َطرَفَيِ الإفراِط والت مواقُِف الن

كان موِقُف أهِل اإلفراِط أو التَّفريِط مناَزَعُة )أهِل النََّمِط األوَس�ِط( في اعتدالِهم 

�طِهم المش�روِع، وله�ذا كان الُبدَّ لِِرجاِل النََّمِط األوَس�ِط م�ن اتِّخاِذ مواِقَف  وَتوسُّ

ِة من الفساِد واإلفساِد، وهذا ما َفَعَلُه هؤالِء  شرِعيٍَّة َتحَفُظ ِدماَء الُمسِلمين وَمقاَم النُُّبوَّ

الِت ب�)النََّمِط األوَس�ِط(، والذين انطَبَق عليهم  ج�اُل الُمعبَُّر عنهم في فِقِه التَّحوُّ الرِّ

معنى الحديِث الذي أخرَجُه ابن ماَجه في »ُسَننِِه« أنَّ النَّبيَّ m قال : » إنَّ بين يدي 

الّساَعِة لَهَرجًا « قالوا : وما الَهَرُج  ونرى أنَّه الَكِذُب، قال : الَقتُل، قالوا  : وما يكفينا 

أن نقُتَل ُكلَّ عاٍم كذا وكذا من المشركين  قال: » ليس ذلك ، ولكن قتَلُكم أنُفَسُكم 

ُر  ماِن، وس�يؤخَّ ُة ُعقوُل أهِل ذلك الزَّ ، قال�وا : وم�ا ُعقوُلنا  ق�ال : » إِنَّها ُتخَتَنُس عامَّ

له�ا َهباٌء من الّن�اِس َيَرون أنَّهم على ش�يٍء ، وما ُأَراُهم إال َس�ُتدِرُكني وإّياكم، وما 

ن�ا m إال أن نخُرَج منها كيوَم َدَخْلنا فيها  المخ�َرُج ل�ي ولكم منها فيما َعِهَد إلينا َنبِيُّ

�الَمُة فَس�ِلَمت ُقُلوُبهم  « قال الَحَس�ُن : » وما الُخروُج منها كيوَم دخلوا فيها إال السَّ

وأيديه�م وألِس�َنُتهم« )1). وبهذا يتميَّ�ُز ِرجاُل النََّمِط األوَس�ِط بالَمواِقِف األخالِقيَِّة 

ُص أَهمُّ مواِقِفهم بما  �الَمِة في ُكلِّ الظُّ�روِف ، وتتَلخَّ �رِعيَِّة وااللتزاِم بَِمنَهِج السَّ الشَّ

يلي:

• اِش�َدِة في مس�أَلِة الُحكِم، والمواَفَقِة 	 مواِقُف أهِل الَبيِت في َعصِر الِخالَفِة الرَّ

ضى  عل�ى ما أجَمَع علي�ه أهُل الَحلِّ والَعقِد، وَع�َدِم الُمناَزَعِة في ذلك، والرِّ

ضى في  بما َرِضَي به المسلمون، وتجاُوِز ما اعترى الَبعَض منهم ِمن َعَدِم الرِّ

)1) سنن ابن ماجه )3959( ، إسناده صحيح ، »موسوعة الفتن« )1070). 

القدوة واألسوة 
في سلوك أهل 
النمط األوسط

ملخص مواقف 
أهل منهج 

السالمة
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اِشَدِة حّتى تناُزِل  بِداَيِة األمِر إلى الُمواَفَقِة وَدعِمهم التَّامِّ لمراحِل الِخالَفِة الرَّ

اإلماِم الَحَسِن)1).

• اِئَمَة في بناِء دوَلِة اإلسالِم والنُّصِح لها 	 قبوُل اإلماِم عليٍّ ؤ الُمشاَرَكَة الدَّ

طِيَلَة مرَحَلِة ِخالَفِة َس�يِِّدنا أبي بكٍر وُعَمَر وُعثماَن n ،، وَقبوُلُه الَبيَعَة 

بعَدُه�م إلنقاِذ ما ُيمِكُن إنقاُذُه ِمن َمنَهِج النََّمِط األوَس�ِط في مرَحَلِة ِخالَفَتِه، 

ن ُيش�يُر إلى مس�أَلِة النُّصوِص التي  وه�ذا َموِقٌف ُيقَتَدى به بَِصرِف النََّظِر َعمَّ

َتجَعُل الَحقَّ له في الخالَفِة..

• موِقُف اإلماِم الَحَسِن ؤ من الِفَتِن والتَّناُفِس على القراِر وتناُزلِِه عنه في 	

َأَشدِّ حاَجِة النَّاِس إلى ُوجوِدِه ِحفاظًا على ِدماِء الُمسِلمين وسالَمِة ِوحَدتِهم 

وانتِقالِ�ِه مَع أهِل َبيتِِه من العراق إلى المدينِة حتى وفاتِِه ؤ دون ُخروٍج 

ياَنِة واألماَنِة، وَتجنِيب�ًا لَِحَمَلتِها ِمن الهالِك  أو ُمناَزَع�ٍة، ُمحاَفَظ�ًة منه على الدِّ

والُمناَفَسِة، بَِرغِم َنكِث الجانِِب اآلَخِر َعهَد االتِّفاِق والّتآُمِر على حياِة اإلماِم 

. مِّ الَحَسن بَِدسِّ السُّ

• كوَن في المدينِة ِمثَل َغيِرِه ِمن أهِل الَبيِت 	 موِقُف الُحَسيِن ش والتزاُمُه السُّ

حّتى ابتعاِث أهِل الِعراِق له بِالَبيَعِة وتحميِلِه َمسُؤوليَّاتِها وإخراِجِه ِمن أجِلها 

َرُه من استشهاده ؤ بَِكربالَء. من المدينِة إلى ما قضاه اللُه وَقدَّ

• ُجَل 	 موِقُف اإلماِم عليٍّ زيِن العابِِدين وهو الذي َشِهَد معرَكَة كربالَء و كان الرَّ

)1) وعل�ى هذا الموقف يلتزم أهل النمط األوس�ط ما التزمه س�لفهم الصالح من عدم الخوض 
أو الطعن في الخالفة الراشدة إلى يوم الدين، ومن طعن فيها أو نازع بعلم أو بغير علم فقد 

خالف منهج النمط األوسط ونحى إلى اإلفراط والتفريط . 

اإلمام علي 
v في عهد 

الخالفة

اإلمام الحسن 
v إمام القرار

اإلمام الحسين 
إمام البيعة
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�الَمِة وااللتزاَم  الوحي�َد النّاِج�َي من المعرَك�ِة ، واتخاُذُه فيم�ا بعُد طريَق السَّ

ِة دون الُمطاَلَبِة بالَقراِر  بَِمنَهِج النََّمِط األوَس�ِط واالعتناَء في إقامِة َمنَهِج النُُّبوَّ

أو االقتتاَل من أجِلِه أو الَوِصيََّة بذلك .

ِف وانتشَر بعد ذلك في  هِد المعروُف بالتََّصوُّ َع عن هذا الموِقِف َمنَهُج الزُّ وقد تفرَّ

َبَع ِرجاَل النََّمِط األوَسِط.  �الَمِة لُِكلِّ من اتَّ صورتِِه الُمعَتِدَلِة كنَموَذٍج ِمن نماِذِج السَّ

�ُة أغَلُب َمن جاء ِم�ن بعِدهم ِمن آِل  َس�َلَك هذا الَمس�َلَك الذي َس�َلَكُه هؤالِء األِئمَّ

الَبي�ِت الِكراِم وأتباِعهم وتالميِذهم وَمن أخَذ عنهم، وهم َقوٌم ُكثٌر، ولم يخُرج عن 

ه�ذه القاِعَدِة إال أفراٌد، وكان خروُجهم الجتهاٍد يت�الَءُم مع أزِمنَتِهم وَمن فيها ولم 

يسَتِقم أِلََحٍد منهم َأمٌر، بل ُقتِلوا واسُتشِهدوا في سبيِل اللِه، وال ُيطَعُن في َمواِقِفهم 

وال في ُخروِجهم، بل هي مواِقُف اس�تفاَد منها ِرجاُل النََّمِط األوَسِط ِخالَل مرَحَلِة 

الَمِة وال َيِحقُّ أِلََحٍد ِمن بعدهم أن َيتَِّخَذها  الُملِك الَعضوِض وَثَبَتْت بها َمواِقُف السَّ

ُد هذا المعنى ما ورد في كتاِب ) الِفَتِن ( لِنَُعيِم  راِع، وُيَؤيِّ ُق�دَوًة للُخ�روِج وإثاَرِة الصِّ

اٍد عن يزيَد بِن أبي َحبيٍب قال: قال رسوُل الله m : »َسَيُكوُن َبْعَد أصحابي  بِن َحمَّ

فتن�ٌة َيْغِفُرَه�ا اللُه له�م بمحبَّتِهم إياَي، ثم يس�تنُّ بها قوٌم من بعده�م فيدخلون بهم 

الناَر« )1).

)1)  تفسير القرطبي )7: 391).

ال يحق لمن 
بعدهم أن يتخذوا 
اجتهادهم قدوة 

إلثارة الصراع إال 
بشروط
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لاِت وعلاماُت الّساعَةِ  َّحوُّ ُعلَماُء فِقهِ الت

حاَبِة ئ  ُتشيُر النُّصوُص الواِرَدُة في ُكُتِب الحديِث إلى اْختَِصاِص بعِض الصَّ

في ش�أِن هذا الِعلِم كاإلمام عليٍّ ؤ وُحَذيَفَة بِن اليماِن وأبي ُهريَرَة وعبِد اللِه 

ب�ِن مس�عوٍد وغيِرهم)1) ، كما تميَّ�َز هذا الِعلُم المبثوُث في أحادي�ِث النَّبِيِّ m عن 

َعٍة س�اعَة إبالِغِه لألش�راِط والعالم�اِت، فِمنها ما  عالم�اِت الّس�اَعِة بِمواِقَف ُمَتنَوِّ

َتي�ِن، ومنها ما ذكَرُه في يوٍم واِحٍد، وإلى ذلك ُيش�يُر حديُث  ًة أو َمرَّ ث عن�ه مرَّ تح�دَّ

ُحذيَفَة بن اليماِن الذي أخرجه الُبخاِريُّ في »صحيحه« من قوله: »قام فينا رس�وُل 

الل�ه m مقام�ًا ما ترك ش�يئًا يك�وُن في مقامه ذلك إل�ى قياِم الّس�اعة إال حّدث به، 

َحِفَظُه َمن َحِفَظُه وَنِسَيُه َمن َنِسَي«)2). وحديُث عمِرو بِن أخَطَب األنصاريِّ ؤ 

قال: )صلَّى بنا رسوُل اللِه m الفجَر وصعد الِمنبَر، فخَطَبنا حتى حضرت الظُّهُر، 

ثم نزل فصلَّى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصُر ثم نزل فصلَّى ثم صعد 

)1) وه�ذا ال يعن�ي أن غيره�م ل�م يس�معوا الحدي�ث وإنم�ا كانوا ه�م أكثر حفظا وس�ؤاال عن 
العالمات، كما في قول حذيفة بن اليمان v في ما أخرجه مس�لم في الفتن وغيره قال: 
)أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة إلى يوم القيامة وما بي أن يكون رسول الله m أسر إلي 
في ذلك شيئا لم يحدث به غيري ولكن رسول الله m حدث مجلسا أنا فيه عن الفتن التي 
يكون منها صغار ومنها كبار فذهب أولئك الرهط كلهم غيري( رواه مسلم )2891(، وفي 
رواية أخرى قال: )ما من صاحب فتنة ييلغون ثالثمائة إنسان إال ولو شئت أن أسميه باسمه 
واس�م أبيه ومس�كنه إلى يوم القيامة كل ذلك مما علمنيه رس�ول الل�ه m، قالوا:بأعيانها؟ 
ق�ال: وأش�باهها ، يعرفه�ا الفقهاء � أو قال : العلماء � إنكم كنتم تس�ألون الرس�ول m عن 
الخير وأسأله عن الشر ، وتسألونه عما كان وأسأله عما يكون( وقد سبق تخريجه في مطلع 

الكتاب.
البخاري )664(، وانظر »العراق في أحاديث الفتن« لمشهور حسن )1: 327).  (2(

علماء فقه 
التحوالت

أحاديث العلم 
بالساعة



فخطبنا حتى غربت الشمُس فأَخَبَرنا بما كان وبما هو كاِئٌن فأعَلُمنا أحَفُظنا()1) . 

 m رداِء رضي الله عنه قال: »لقد َتَرَكنا َرس�وُل اللِه وروى أب�و يعلى عن أبي الدَّ

ماِء َطيٌر يطيُر بَِجناَحيِه إال ذكر لنا منه ِعلمًا«)2). وما في السَّ

حاَبِة n وَمن بعدهم عن اإلفصاِح التَّ�امِّ َجَعَل الُعلماَء  ولع�لَّ َصم�َت الصَّ

ِمن بعِدهم يس�ُكُتون عن تفصيِل هذا الِعلِم وإش�اَعتِِه حتى صار غريبًا على األذهاِن 

�ُرُه حديٌث رواه مس�لٌم عن أبي هريرَة من  وغريب�ًا حّتى بين أهِل الِعلِم وهذا ما ُيفسِّ

قولِِه m: »بدَأ اإلس�الُم غريبًا وسيعوُد كما بدأ غريبًا فطوبى للُغَرباِء«)3) وفي روايٍة 

ِذيَن ُيْصِلُحوَن َما َأْفَس�َد النَّاُس ِمْن َبْعِدي  »َب�َدَأ َغِريًبا َوَيْرِجُع َغِريًبا َفُطوَبى لِْلُغَرَباِء الَّ

ِمْن ُسنَّتِي«)4).

ي�َن بأركانِِه  الِت لَوَجدن�ا أنَّ الدِّ لن�ا ه�ذا الحدي�َث وَرَبطناُه بِفق�ِه التَّح�وُّ ول�و تأمَّ

األرَبَع�ِة ب�دأ غريب�ًا، وحتى عند إعاَدتِ�ِه وَربطِِه بَِموِقِع�ه ِمن ُرباِعيَِّة األركاِن َس�َيَظلُّ 

يَِّة إبراِز هذا الِعلِم: »فطوبى للُغَرباِء الذين  غريبًا كما بدأ، وفي هذا يقوُل m � أِلََهمِّ

ُيحي�ون«)5) ، أي: ُيعيدون َش�َرَف ُرباِعيَّ�ِة األركاِن التي أماتها النَّاُس من ُس�نَِّة النَّبيِّ 

روا  الِت فقط حيُث إنَّ كثيرًا من الُعَلماِء قد َفسَّ m، وهذا التعليُل خاصٌّ بِفقِه التَّحوُّ

ين بَِمعاٍن أخرى ، وال خالَف على ذلك. ُغرَبَة الدِّ

مسلم )2892).  (1(
)2) رواه الطبراني وقال الهيمثي: رجاله رجال الصحيح ، انظر إتحاف التويجري )1: 18) .

)3) مسلم )389).
)4) الترم�ذي )2630( ، وف�ي رواية أحمد : »طوبى للغرباء«، فقيل: من الغرباء يا رس�ول الله؟ 
ق�ال: »أن�اٌس صالح�ون في أناِس س�وٍء كثير، م�ن يعصيهم أكث�ر ممن يطيعهم« ، وإس�ناده 

صحيح لغيره ، »موسوعة الفتن« )1743).
)5) لم أجد هذه اللفظة .

الصمت المطبق 
عن عالمات 

الساعة وما ترتب 
على ذلك

بدأ الدين غريبا 
وسيعود غريبا 

كما بدأ



وقد اجتهد ُعَلماُء المسلمين في ِخدَمِة هذا الِعلِم ُمنَفِردًا عن األركاِن الثَّالثِة ، وِمن 

�نَِن الواِرَدِة في الِفَتِن« أبوعمرو عثماُن بن سعيٍد  ذلك ما َجَمَعُه صاحب كتاِب »السُّ

َمِة فقال فيها : َمعَش�َر إخوانِنا المس�لمين  الُمق�رُئ الّدانِيُّ ، وق�د افتتَح كتاَبُه بالُمَقدِّ

اكم على النَِّعِم ش�اكرين وعند الَبلوى والِمَح�ِن صابرين ، فقد ظهر  َجَعَلن�ا الله وإيَّ

ين واختالِف الُقلوِب  في وقتِنا وفش�ا في َزَمنِنا من الِفَتِن وتغييِر األحواِل وفساِد الدِّ

نيا وزوالِها، وَمجيِء الّس�اَعِة  �نَِن ما َدلَّ على انق�راِض الدُّ وإحي�اِء البَِدِع وإماَتِة السُّ

واقتِرابِها، إذ ُكلُّ ما قد تواتر من ذلك وتتاَبَع وانتَشَر، وفشا وظَهَر، قد أعَلَمنا به َنبِيُّنا 

اُه عنهم التَّابعون رحمُة  َفناُه وَس�ِمَعُه منه صحاَبُته رضوان الله عليهم، وأدَّ m وخوَّ

ليه�م، وقد َبَعَثني ما  ُتنا إلينا عن أس�الفِهم، وَرَووُه لنا عن َأوَّ الل�ه عليه�م، ونقَلُه َأِئمَّ

وايِة في َنش�ِر ما َعِلموه  أخَذُه اللُه َعزَّ وجلَّ من الميثاِق والَعهِد على أهِل الِعلِم والرِّ

�نَِن الواِرَدِة في الِفَتِن  وأداِء ما َس�ِمُعوه أن أجَمَع في هذا الكتاِب ُجمَلًة كافَِيًة من السُّ

َب بها المؤِمُن العاِقُل،  وغواِئِلها واألزِمنَِة وفس�اِدها والّس�اَعِة وأش�راطِها لكي َيَتأدَّ

ِك بها، ويتبيََّن له بذلك عظيُم  ويأُخَذ َنفَسُه بِِرعاَيتِها وُيجِهَدها في استعمالِها والتََّمسُّ

ماِء وَنهِب األمواِل واستباحة ) الُحَرِم ( وغيِر  ما َحلَّ باإلس�الِم وأهِلِه من َس�فِك الدِّ

ين وُيضِعُف اإليماَن ، فُيعِمُل نفَس�ُه في إصالِح ش�أنِِه َخوفًا منه  ذلك مّما ُيذِهُب الدِّ

ُل وهو حسُبنا وإليه ُننيُب وال  على فساِد دينِِه وذهابِِه ، وما توفيُقنا إال باللِه عليه نتَوكَّ

َة إال باللِه العليِّ العظيِم .  حوَل وال ُقوَّ

َمِة كتابه َقوَله  ُد بُن َرسوٍل الَبرَزنِجيُّ الُحَسينِيُّ في ُمَقدِّ يُخ العاّلّمُة محمَّ وكتب الشَّ

نيا لم ُتخَلق للَبقاِء ول�م َتُكن داَر إقاَمٍة ، وإنما هي َمنِزٌل  )ص26( : ولم�ا كانت الدُّ

ِد منه�ا إلى اآلِخ�َرِة ، والتََّهيُِّئ للَع�رِض على اللِه  م�ن من�اِزِل اآلِخَرِة ُجِعَل�ت للتََّزوُّ

ولِقاِئِه، وقد آَذَنت باالنِصراِم وَولَّت، لذا كان َحّقًا على ُكلِّ عالٍِم أن ُيشيَع أشراَطها 

مقدمة الداني 
صاحب كتاب 
»السنن الواردة 

في الفتن«

مقدمة البرزنجي 
لكتابه »اإلشاعة«



ًة بعد أخرى على  وَيُب�ثَّ األحادي�َث واألخباَر الواِرَدَة فيها بين األناِم وَيس�ُرَدها َم�رَّ

نوِب وَتليَن منهم بعُض الُقلوِب وَينَتبِهوا من  الَعَوامِّ فعس�ى أن َينَتهوا عن بعِض الذُّ

ِسنَِة الَغفَلِة وَيغَتنِموا الُمهَلَة قبل الَوهَلِة.

فدعاني ذلك إلى أن أبُسَط فيها الَقوَل َبعَض الَبسِط ولو أدَّى إلى التَّكراِر ال َكَمن 

َجَم�َع فيه�ا أوراقًا على س�بيِل االختص�اِر ، تبِصَرًة أله�ِل االغتراِر وتذِك�َرًة ألولي 

األبص�اِر ، وَوس�يلًة إل�ى ِرض�ى الَجبَّاِر ، وَذريَع�ًة إلى دار الَق�راِر . واللَه أس�َأُل أن 

تي فإنَّما األعم�اُل بالنِّّياِت ، وإنَّما ُل�ِكلِّ امرٍئ ما نوى،  ُيخِل�َص نِيَّتي وُيحِس�َن َطِويَّ

ة المؤمنين ، وأن يغِفَر لي وآلبائي وإلخواني وألوالدي ِدينًا وُدنيا  وأن ينَف�َع به عامَّ

أجمعين آمين .

يِق  دِّ ِد بِن الصِّ َمُة الُمجَتِهُد الحافُِظ أبوالَفي�ِض أحمُد بُن ُمَحمَّ �يُخ العالَّ وكتَب الشَّ

ِة لما أخبر به  َمِة كتابه »ُمطاَبَقِة االختراعاِت الَعصِريَّ الُغماِريُّ الَحَسنِيُّ ص2 في ُمَقدِّ

ِة«: َسيُِّد الَبِريَّ

اُه على ما كاَن وما يكوُن  أما بعُد ، فإنَّ ِعلَم النَّبيِّ m بالَغيِب وإطالَع اللِه تعالى إيَّ

إل�ى ِقياِم الّس�اَعِة وإل�ى أن َيصيَر الفريقاِن إل�ى مناِزلهم من الَجنَّ�ِة أو النَّار، بل وما 

�روَرِة ألهِل الِعلِم واإليماِن،  بع�د ذلك إلى م�ا ال نِهاَيَة له من األزماِن؛ معلوٌم بالضَّ

مقط�وٌع ب�ه ِعنَد المعِرَف�ِة واإليقاِن، ال يخَتِل�ُف في ذلك منهم اثناِن، وال َيُش�كُّ فيه 

ِة بذلك، وتكاُثِر البراهي�ِن على ما هنالك، ويكفي قوُل  منه�م فضالن، لَِتظاُفِر األَِدلَّ

 الله تعال�ى: ژ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئژ 

�ِن المقط�وِع ب�ه عل�ى أنَّ أفض�َل الُمرَتَضيَن منهم  ]الج�ن: 26 - 27[ م�ع اإلجم�اِع الُمَتَيقَّ

�ٌد m بدون نِزاٍع وال ِش�قاٍق، فهو أفَضُل  وس�يُِّدهم على اإلطالِق هو َس�يُِّدنا ُمَحمَّ



َم�ن أظَه�َرُه اللُه على َغيبِِه بإخباِر اللِه تعالى ُثمَّ بإخباِرِه هو m أنَّ اللَه تعالى أطَلَعُه 

عل�ى ُكلِّ ش�يٍء وآتاُه ِعلَم ُكلِّ َش�يٍء، وَجلَّى له ُكلَّ َش�يٍء، وتجلَّى ل�ه َفَعِلَم ما بين 

ت به األخباُر،  ا َصحَّ �ماواِت واألرِض وم�ا كان وما هو كاِئٌن إلى غير ذل�ك ِممَّ السَّ

َقه الَعي�اُن، في ُوقوِع  �َدُه الواِقُع وَصدَّ وتوات�رت بَِمجموِع�ِه األحاديُث واآلثاُر، وَأيَّ

�نيِن  ا س�يأتي بع�َدُه َوفَق ما قال وطِبَق ما أخبر به على َمرِّ السِّ ُكلِّ م�ا أخبَر به m ِممَّ

هوِر واألزماِن، وقد ق�ام m خطيبًا فأخبَر أصحاَب�ُه بُِكلِّ ما هو  واألع�واِم وَك�رِّ الدُّ

حاَبِة ئ َكُعَمَر بِن الَخطَّاِب وُحذيَفَة  كاِئٌن كما َصحَّ عن طريِق جماَعٍة من الصَّ

بِن اليماِن وأبي زيٍد األنصاِريِّ وأبي سعيٍد الُخدِريِّ وابن مسعوٍد وغيرهم.

ُك  ثم قال ص3: فصٌل ، ولهذا قال أبوَذرٍّ ؤ: لقد َتَرَكنا رسوُل اللِه m وما يحرَّ

�ماِء إال ذكر لنا منه ِعلمًا . رواه أحمُد وابُن س�عٍد في الطَّبقاِت،  طاِئٌر بَِجنَاَحيِه في السَّ

رداِء ؤ فيما رواه عنه أبويعلى والطَّبرانِيُّ في الكبير. وكذلك قال أبوالدَّ

والمقصوُد أنَّ النَّبيَّ m أخبر أصحاَبُه بُِكلِّ ما هو كاِئٌن بعده مما أطَلَعُه الله عليه، 

ا سيأتي بعده إلى  ث بذلك أصحاَبُه n وظهر ِمصداُق ُكلِّ ما أخبر به ِممَّ وحدَّ

يوِمنا هذا.

فوا في ِس�يَرتِِه  ن ألَّ �َل بِِذكِرِه جماَع�ٌة ِممَّ فأم�ا م�ا ظهر ف�ي الُقروِن الماِضَي�ِة فتكفَّ

قوه. وفضاِئِلِه وُمعِجزاتِِه وخصاِئِصه m، وَبيَّنوا ذلك وَشَرحوه وَعيَّنوه وَحقَّ

لِها  وأما ما وقع في زمانِنا هذا من انقالِب األحواِل وَتَغيُِّرها وفساِد األخالِق وَتَبدُّ

وم�ا ظهر من األُموِر العظيمِة والحوادِث الجس�يَمِة والمخَترع�اِت العجيبِة فلم َأَر 

ى لجمِعِه واس�تخراِج ما َينُصُّ أو ُيش�يُر من اآلياِت القرآنيَِّة واألحاديِث  أحدًا َتَصدَّ

ِة إليه، وإن كان ُجلُّ ذلك مذكورًا في ُكُتِب أشراِط الّساَعِة وأبوابِها من َدواويِن  النَّبِويَّ



نَِّة؛ لكنَّها مسروَدٌة َسردًا ال يهتدي غالُِب النَّاِس َمَعُه إلى تطبيِقها على ما وردت  السُّ

فيه، وال تنزيِلها على ما ُأشيَر بها إليه.

ًة بِطريٍق صريٍح ، وأخ�رى على ِجَهِة التَّش�بيِه والتَّمثيِل  فإنَّ�ه m أخب�ر بذلك َم�رَّ

واإلش�اَرِة والتَّلويِح حس�بما يقتضيه المق�اُم ويفَهُمُه أهُل ُكلِّ زم�اٍن ألنَّه m أوتي 

جواِمَع الَكِلِم واخُتِصَر له الكالُم اختِصارًا.

ولذلك خاض الُعلماُء في تفس�يِر تلك األحاديِث وش�رحوها بَِحَس�ب ما أدرَكتُه 

ُعقوُله�م ووصلت إليه أفهاُمهم، وحملها أهُل ُكلِّ زماٍن على ما قد كان في زمانِهم 

وطبَّقوه�ا على ما ظهر في�ه من الحوادِث والتَّغيُّراِت واألح�واِل الُمبَتَدعات، وهي 

وإن كان فيه�ا م�ا هو صالٌح لذل�ك إال أنَّ أكثَرها في الحقيق�ِة واِرٌد في هذا الزماِن، 

ِل، بل فيها ما هو  ، وفيما ذكروه كالظَّاِه�ِر والُمَؤوَّ فه�و ف�ي أحوالِه وحوادثِه كالنَّصِّ

َنصٌّ قاطٌِع في حوادِث زمانِنا ال يقَبُل حمَلهم وال يحَتِمُل التَّأويَل.

فص�ٌل ، وهذا ُج�زٌء ذكرُت فيه ما وق�ع لي من األحاديِث التي أش�ار بها m إلى 

م�اِن وأهِلِه وما ظه�َر من األُموِر العظيم�ِة والُمخَتَرع�اِت العجيبِة فيه  ح�اِل هذا الزَّ

وذلك على َحَس�ِب ما َبَلَغُه ِعلمي ووصل إليه إدراكي وَفهمي، وقد يفَتُح اللُه على 

يُتُه »مطاَبَقَة االختراعاِت  غيري بما هو أوَس�ُع من ذلك، وَأَدلُّ على ما هنالك. وسمَّ

ِة«. ِة لما أخبر به َسيُِّد الَبِريَّ العصِريَّ

ما هو َسبَُب سكوُت الُعلَماِء عن الإفصاِح الواضِح لِعلاماِت 
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الّساعةِ ركُكٍن من أركاِن الدِّيِن؟

كِن الخطيِر م�ن حيُث أحداُثُه  حاَب�ُة n عل�ى ِعلٍم واِس�ٍع بهذا الرُّ كان الصَّ

هم�اِء لما يترتَُّب  ِة والدَّ ُه وَخَب�َرُه عن العامَّ وُش�خوُصُه، ولكنَّه�م كانوا يكُتمون ِس�رَّ

عل�ى َنش�ِرِه في الُعصوِر األولى ِمن َكش�ٍف عن األحداِث الُمعاِص�َرِة ورجالِها مّما 

�أِن يقوُل أب�و هريرَة في ما  ٍق عند اإلفصاِح، وفي هذا الشَّ ق�د ُي�َؤدِّي إلى ِدم�اٍر ُمَحقَّ

حيِح: »َحِفظُت من رس�وِل اللِه m ِوعاَءيِن فأّم�ا أحُدهما َفَبَثثُتُه وأّما  رواه ف�ي الصَّ

حاَبِة« ألبي ُنَعيٍم األصبهانِيِّ  اآلَخُر فلو َبَثثُتُه ُقطَِع هذا الُبلعوُم«)1)، وفي »معِرَفِة الصَّ

)2)بلفظ: »َحِفظُت ِمن َرس�وِل اللِه m خمَس ُجَرٍب، فأخرجُت منها ِجراَبيِن، ولو 

أخرجُت الّثالَِث لَرَجمُتموني بالِحجاَرِة« .

وُفِه�َم م�ن هذا ومن َغيِرِه أنَّ المقصود بهذا الِكتماِن ه�و ما يتعلَُّق في أهمِّ معانيه 

ُد هذا المعنى ما قاله أبوهريرَة  الِت، ويؤيِّ بِعالماِت الّس�اعِة أو ما ُعِرَف بِِفقِه التَّح�وُّ

ِم�ن روايِة اإلس�ماعيليِّ في قولِ�ِه: )وكأنَّ أباهريرَة يعِرُف أس�ماَءُهم )من بني ُفالٍن 

ث به()3). وُفالٍن( وكان ذلك من الِجراِب الذي لم ُيحدِّ

ولما جاء َعصُر التَّدويِن ووضع الُعلماُء قواِعَد األُصوِل س�كتوا عّما س�كت عنه 

حاَبِة ئ لَِبقاِء المحاذيِر التي أش�ار إليها حدي�ُث أبي هريرَة وغيُرُه  بع�ُض الصَّ

�نَِن والمس�انيِد وذكِرِه  حاِح والسُّ في ذلك الَعصِر واكَتَفوا بَِتدويِن معلوماتِِه في الصِّ

َعَرض�ًا في َس�رِدهم للعالماِت عن�د ِذكِر مواِقِع أخباِرها في مبس�وِط فِقِه اإلس�الِم 

)1) البخاري )120)
)2) معرفة الصحابة )4237)

)3)فتح الباري البن حجر 20 /62.

سبب سكوت 
العلماء عن 

اإلفصاح 
بالعالمات
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واإليماِن واإلحساِن.

واعتَبَرُه بعُض ُعلماِء األُصوِل من َشاذِّ الِعلِم لُِسكوِت الُعَلماِء عن إظهاِرِه ُركنًا من 

مين  ين حتَّى قال الّش�اطِبيُّ رحمه الله : ) َقلَّما َتَقُع الُمخاَلَفُة لَِعَمِل الُمَتَقدِّ أركاِن الدِّ

�ن أدَخَل نفَس�ُه في أهِل االجتهاِد َغَلطًا أو ُمغاَلَط�ًة ()1)، وُأثَِر عن اإلماِم َعليِّ  إال ِممَّ

بن الُحَسيِن قوُلُه ) ليس الِعلُم ما الُيعَرُف من الِعلِم ، إنَّما الِعلُم ما ُعِرَف وتواطأت 

رِع والقوُل بما  عليه األلُس�ُن( وقال بعُضهم : واالنِفراُد عن أهِل الِعلِم بَِرأٍي في الشَّ

ل�م َيُقل ب�ه َأَحٌد فيه ُينبِئاِن عن َخَلٍل في الَعقِل( ومثُل ه�ذه األقواِل من ِرجاِل الِعلِم 

ِدهم في ه�ذا األمِر َحَجَب الكالَم في أمِر الّس�اعِة وإلحاِقه�ا باألركاِن � كما  وتش�دُّ

َنعَتِق�ُد والل�ُه أعَلُم � مع أنَّ الَق�وَل بُِركنِيَِّة عالمات الّس�اعِة وإلحاِقها بالموضوِع ال 

عالَق�َة له بما َذَكَرُه أه�ُل الِعلِم من عباراِت التَّرهيِب وإنَّما عالَقُتُه بقوِل َمن ال ينطُِق 

ع�ن اله�وى m) أتاكم ِجبريُل ُيَعلُِّمكم دينَكم ( و بكتمانِِه ُيؤَثُم العالُِم بعد أن ثبت 

ُة ُكُتِب الحديِث  ع�ن النَّبيِّ m تقريُرُه وتأكيُدُه، أما فِقُه ِعلِم الّس�اعِة فقد تناوَلتُه كافَّ

يِن وكتب في تبويبه: )والّساعُة ُجزٌء  ب ألركاِن الدِّ ومنها صحيُح البخاريِّ الذي َبوَّ

يِن(. من الدِّ

ٍة ِعلِميَِّة  �ٍة كمادَّ ٍة أو خاصَّ فاٍت عامَّ وتن�اوَل الَعدي�ُد من الُعَلماِء هذا الِفق�َه في ُمؤلَّ

رين � في  َش�رِعيٍَّة ذاِت ارتباٍط بالقيامِة واآلِخَرِة فقط، حتى صار لدى بعِض الُمتأخِّ

َفتَرٍة َزَمنِيٍَّة � قدُح الُمتَكلِِّم في عالماِت الّساعِة واتِّهاُمُه بالَجهِل أو اإِلثاَرِة للُمسِلِمين 

اِل وغيِرها.. جَّ ًة عندما ُيخاُض في أخباِر اإلماِم الُمنَتَظِر وعيسى والدَّ وخاصَّ

كِن ومعلوماتِِه حتى صار غريبًا ومجهوالً، بل صار في بعِض   وعمَّ الَجهُل بهذا الرُّ

)1) الموافقات للشاطبي )3: 286).

مقولة لإلمام 
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فاِت نتيجَة الَجهِل  بالِد الَعَرِب والمس�لميَن ِعلمًا ممنوعًا نشُرُه على المنابِِر والمؤلَّ

الً، ُثمَّ َعَدُم ِخدَمتِِه ِخدَمًة تتناَس�ُب مع المراِحِل وتقلُّباتها، ُثمَّ الش�تمالِِه على  ب�ه أوَّ

َلَم�ِة وَمن له ُنفوٌذ  بع�ِض أحواِل الُمفس�دين في األرِض من الُح�ّكاِم والُعلماِء والظَّ

 :v كوُن عن ِذكِرِه كما ق�ال أبو هريرة� مُت والسُّ ف�ي الواِقِع، فس�اَد بذلك الصَّ

ا إظهاُرنا له بع�د أن تهيََّأ لنا بَِفضِل اللِه َفهُم  )ل�و بثثُت�ُه َلُقطَِع ِمنِّي هذا الُحلقوم(، وأمَّ

موِقِع�ه م�ن األركاِن فال يدُخُل تح�ت ُمخاَلَفِة َمن َس�َبَق وال ُمعاَرَضِة أهِل األُصوِل 

والحدي�ِث، وإنم�ا هو إتماٌم وإكم�اٌل لما هم وأتباُعُهم وتالِمَذُته�م في حاَجتِه قبل 

َغيِره�م من ع�وامِّ النَّاِس وتجدي�ٌد واٍع لقوِل اإلماِم َعل�يٍّ v : »إنِّي فقأُت َعيَن 

الِفتنَِة«)1).

)1) مصنف ابن أبي شيبة )38889(، وفي رواية سندها غريب ألبي نعيم في الحلية )4: 206): 
أنا فقأت عين الفتنة.
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عاراِت والّشاراِت  موقُِع الأمثِلَةِ والرُّموِز والشِّ

لاِت َّحوُّ والألواِن في فِقهِ الت

الِت ذاتِه�ا َنِجُدها تحِمُل معنًى إش�اِرّيًا ، فُكلُّ  عن�د النََّظ�ِر العميِق في فِق�ِه التَّحوُّ

اس�ٍم منها أو فيها ُيخف�ي أكَثَر من َهَدٍف وَغَرٍض مقص�وٍد، فإّما أن يكون المقصوُد 

َد التَّحليِل، وِس�رُّ  �ا أن يكون َصع�َب الَفه�ِم ُمَعقَّ َس�هَل الَفه�ِم ُممِك�َن التَّحليِل وإمَّ

اإلخف�اِء للمعان�ي يرِجُع إلى ُمقَتَض�ى أمِر اللِه في َس�يِر قضاِئِه وَق�َدِرِه، كما أنَّ في 

نماِذِج التَّوِرَيِة لَِبعِض األموِر سالمًة للِعَباِد المؤمنين ِمن َبطِش بعِض الطُّغاِة والُبغاِة 

والُحّكاِم والُمفِسدين في األرِض.

موُز واإلش�اَرُة بِ�ُكلِّ أنواعها ونماِذِجها ال َتُخصُّ الجانِ�َب اإليجابيَّ وحَدُه،  والرُّ

الالِت لِزياَدِة ِعلِم الُمسلِم وِحفِظ  ًة باختِزاِل المعلوماِت والدِّ أي: إنَّها ليست خاصَّ

الُمؤِمِن وحَدُه، وإنَّما هي ُلغاُت التَّفاُهِم فيما يسَتِحقُّ فيه التَّفاُهُم بين الناس األخياِر 

بما يناِسُب ُلغَة الَعَمِل الُمماَرِس ، وكذلك بين النَّاِس األشراِر بما ُيناِسُب ُلَغَة الَعَمِل 

الُمماَرِس بينهم أيضا.

مِز والطِّلَّسِم  �عَوَذُة أعماٌل ذاُت ارتباٍط كبيٍر بالرَّ �حُر والتَّنجيُم والَكهاَنُة والشَّ فالسِّ

والَعق�ِد والنَّف�ِث وغيرها، وَكِق�راَءِة األب�راِج والطَّوالِ�ِع والنُّجوِم وما ُيع�َرُف بِِعلِم 

الَكفِّ والَحرِف، وم�ا يترتَُّب على هذه االنفعاالِت والتَّحضيراِت ِمن َضَرٍر وَخَطٍر 

وَفساٍد في األرِض وإفساٍد، ُكلُّها ُعلوٌم َسلبِيٌَّة ذاُت َضَرٍر خطيٍر وَشرٍّ ُمستطيٍر وَصَفُه 

الله في كتابِِه بقوله: ژ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

الرموز 
واإلشارات سلبية 

وإيجابية فال 
تختص بالمسلم 

وحده

السحر والتنجيم 
والطالسم وقراءة 
الكف واألبراج 

علوم سلبية
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ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ  ژ ]البقرة: 102[ .

�َمِة والتَّماثيِل  �َوِر الُمَجسَّ م�ِز واإلش�اَرِة ما نراه في َبع�ِض الصُّ وم�ن َس�لبِّياِت الرَّ

ٍة وُرموٍز وش�اراٍت ذاِت َمعنًَى،  المنحوَتِة والنُّقوِش القديَمِة الُمَعبَِّرِة عن معاٍن خاصَّ

هَرِة واختالِط َبعِض هذه  مِز بالزَّ �مِس والرَّ مِز بالشَّ مِز باألفعى عند الَبعِض والرَّ كالرَّ

ياَس�ِة مبَلغًا خطيرًا ال  مِز ق�د بلغت في عاَلِم السِّ م�وِز في َبع�ٍض، بل إنَّ َقِضيََّة الرَّ الرُّ

َلِة،  ياَس�ِة الُمَتحوِّ ين في قراَءِة ُرم�وِز السِّ َيع�ِرُف مدى ُخطوَرتِ�ِه إال بع�ُض الُمخَتصِّ

اياِت والُمنظَّماِت  ويدُخ�ُل ف�ي هذا األمِر ما نراُه ونش�َهُدُه من ُرموِز الُعم�الِت والرَّ

َدٍة ذاِت مغزى في عاَلِم  َوِل، وُكلُّها َتنُمُّ عن أم�ٍر ُمَعيٍَّن وفِكَرٍة ُمَح�دَّ واألنظَِم�ِة وال�دُّ

�يطاِن أو مغزى من مغ�ازي االنتقاِم أو  �حِر أو عاَلِم ِعب�اَدِة الشَّ الُكف�ِر أو عال�م السِّ

َغِة لُِيَعبَِّر ُكلُّ  ِف أو الَقتِل أو غيِر ذلك.. بل ُأدِخَل الَحَيواُن في هذه اللُّ الُعنِف أو التََّطرُّ

َنوٍع منها عن مغزًى وَهَدٍف وغاَيٍة.

ِل كتابِنا عن انقساِم الِقراَءِة في  وكلُّ هذا ُيعيُدنا إلى ما س�بقت اإلش�اَرُة إليه في أوَّ

العاَلِم اإلنسانيِّ إلى مدَرَسَتيِن:  

ٍة إبليِسيٍَّة َوضِعيٍَّة لها ُلَغُتها وُرموُزها وشاراُتها ومعانيها)1). 1- مدرسٍة َأَنِويَّ

)1) وم�ن هذه اإلش�ارات والرموز ما نش�هده ف�ي بعض ش�عارات الدول والمنظم�ات الكافرة 
وفي ألويتهم وعمالتهم وش�ارات شركاتهم ومؤسساتهم، ومنها شارة الصليب كرمز اتخذ 

لعقيدة التثليث وصلب المسيح ومجسم مريم العذراء لدى النصارى.

الرمز باألفعى 
والشمس

رموز العمالت 
وأعالم الدول 

والمنظمات
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األنوية واألبوية 
لكل منهما لغته 

ورموزه
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ٍة َشرِعيٍَّة ولها ُلَغُتها وُرموُزها وشاراُتها ومعانيها. ٍة َأَبِويَّ 2- ومدرسٍة َنَبِويَّ

َن الُمخَتصُّ  ٍر لِيَتَمكَّ َغَتيِن بُِعمٍق وَتَدبُّ الِت دراَسُة هاَتيِن اللُّ اِت فِقِه التَّحوُّ وِمن ُمِهمَّ

�اَرِة، بل وبها يستطيُع معِرَفَة  �َمِة والشَّ اللِة بالعالمِة والسِّ في هذا الِعلِم من معِرَفِة الدِّ

�رِّ ِمن ُرعاِة الَخيِر، وبهذا الِعلِم وحَدُه  �لبِيِّ في العالم وُرعاَة الشَّ ُرموِز التَّحاُلِف السَّ

اِل وسماِسَرَتُه وعساِكَرُه وُرموَزُه وأتباَعُه وُجنوَدُه سواًء  جَّ يطاِن والدَّ يعِرُف َموِقَع الشَّ

ياَنِة العاِدَلِة، كما ورد  كان�وا في ُصفوِف الُجيوِش الُمقاتَِلِة.. أو كانوا ف�وق منابِِر الدِّ

ِمثاُل ذلك في حديِث َمن ال ينطُِق عن الهوى.. وقد رأى في المناِم ما أحَزَنُه وأبكاه 

m.. فق�ال: »رأيُت الِقَرَدَة والخنازير ينزون على منبري كما تنزو القردة«)1)، وفي 

ن�زول س�ورة القدر قام رجل إلى الحس�ن ب�ن علي c فقال : يا مس�ود وجه 

المؤمنين ، فقال الحس�ن ؤ: »ال تؤنبني رحمك الله ، فإن رس�ول الله m قد 

رأى بني أمية يخطبون على منبره رجال رجال ، فساءه ذلك فنزلت )ڎ ڎ 

ڈ ( نهر في الجنة ، ونزلت )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ( تملكها بنو أمية فحسبنا ذلك ، فإذا هو ال يزيد وال 

ينقص «)2).

ولم�ا نزل�ت س�ورُة النَّص�ِر ژ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ژ  ]النص�ر: 1[ اختل�ف 

حاَبُة في تفس�يِرها ، وس�أَل ُعمُر بُن الخطَّاِب ابَن عبَّاٍس c وفي مجِلِسه  الصَّ

.(3( »m وَرِة فقال: »هو َأَجُل َرسوِل اللِه األشياُخ عن مغزى السُّ

)1) الحاك�م )5:389( وأق�ره الذهب�ي، وفي تفس�ير ابن أب�ي حاتم )13696( رواي�ة فيها تتمة 
 . »m َي عنه لتفسير الرؤيا: »فقيل له: إنما هم بنو فالٍن، وإنما هي دنيا ُأعطوها، َفُسرِّ

)2) الترمذي )3350( وقال: غريب.
)3) الدر المنثور )10: 375( وال زالت كتب التفسير ترمز ألوائل السور المستعجم فهمها على 

دراسة هذه الرموز 
من فروع فقه 
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نيا وبي�ن ما عند اللِه  وخط�ب النَّب�يُّ m يوم�ا وقال عن رجٍل ُخيِّ�َر بين ما في الدُّ

يِخ  فاختار ما عند اللِه ،  فبكى أبوبكر ؤ حتى قال ُعَمُر ؤ : ما باُل هذا الشَّ

ُجَل الذي ُخيَِّر هو  مَز في الِعباَرِة أنَّ الرَّ يبكي؟ وقد َفِهَم أبوبكٍر ؤ اإلشاَرَة والرَّ

نيا)1). رسوُل الله m فاختاَر اآلِخَرَة على الدُّ

م�وِز  الِت ال�ذي نح�ن بَِص�َدِد ِدراَس�تِِه عل�ى العالم�اِت والرُّ وق�ام فِق�ُه التَّح�وُّ

ابِع المس�كوِت  ك�ِن الرَّ ِة الرُّ واإلش�اراِت ب�دءًا م�ن حديث جبري�َل وما فيه م�ن مادَّ

غرى وما انط�وت عليه من الُعلوِم  عن�ه ونهاَيًة بالعالماِت الُكبرى والُوس�َطى والصُّ

س�وِل m البن َصيَّاٍد ومالَحَقُتُه  الالِت والمواقف، ومنها متاَبعُة الرَّ والُفه�وِم والدِّ

حيِح »ذهاُبُه m مع  موِز واإلش�اَرِة ، وقد ورد في الصَّ ليعِرَف حقيَقَتُه عن طريِق الرُّ

حاَبِة نح�و طاِئَفِة النَّخِل ، فلّما كان قريبًا منه رأتُه ُأمُّ ابِن َصّياٍد فصاحت:  َبع�ِض الصَّ

ٌد، فقام ابُن صياٍد من مرَقِدِه وقال m: لو تركتِِه لَبّيَن ، وس�أَله َرسوُل اللِه  هذا ُمَحمَّ

m : ماذا ترى؟ قال : أرى َعرَشًا على الماِء، فقال m : ذاك َعرُش إبليَس، ُثمَّ قال 

خاِن(  خُّ ، وكان النَّبيُّ m قد َخَبَأ له َكِلَمَة )الدُّ ل�ه  : َخَب�أُت لك خبيئًا  فقال: هو ال�دُّ

خاِن، فقال له m : اِخَسأ فلن َتعُدَو َقدَرَك«)2). أو معنى ما في سوَرِة الدُّ

ُلُكنَّ َلحاقًا بي َأطَوُلُكنَّ  وفي الجانِب اإليجابيِّ قال رس�وُل اللِه m لِنِس�اِئِه : » أوَّ

العلماء والمفس�رين بقولهم: الله أعلم بالمراد به، لما في الرسم واالسم من داللة مجهولة 
المعنى والهدف، مع أن بعض المفس�رين اجتهدوا ف�ي فك الرمز المقصود ولم يقطع أحد 
بصح�ة المعنى المس�تنبط فهمه، بل كان التفس�ير مجرد محاولة وتقري�ب لمعنى يعتقد فيه 
الص�واب وعدم�ه، ويدخل في ه�ذا المعنى الرمزي األل�وان واألرق�ام والرايات واألعالم 

والمالبس والعمامة والسيوف وغيرها من الوسائل.
)1) صحيح البخاري )466) .

)2) متفق عليه ، البخاري )1354( ومسلم )7538( بعدة روايات مختلفة .

رمزية الرجل 
الذي خير بين 

الدنيا واآلخرة في 
m خطبة النبي

فقه التحوالت 
يدرس العالمات 

واإلشارات 
في نصوص 

 m المعصوم
وما انطوت عليه 

من المواقف 
والدالالت

رمزية طول اليد
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�ي لأليدي كما َفِهمنَ�ُه من المعنى  ي�دًا«)1) فذهبت النِّس�اُء َينُظرَن ف�ي الطُّوِل الِحسِّ

الّظاِهِر للِعباَرِة، وكان األمُر غيَر َذلَِك إنَّما طوُل الَيِد َرمُز لإلنفاِق وَكثَرِة اإلحساِن.

وِق بل هو َفرٌع م�ن فروِع ِعلِم  مُز واإلش�اَرُة في اإلس�الِم بَِس�الَمِة الذَّ ويرَتبُِط الرَّ

اإلحس�اِن وَثَمَرٌة من َثَمراتِِه ، وبِِمقداِر َتَرقِّي المس�ِلِم في ه�ذا الِعلِم الخاصِّ يزداُد 

، وهذا ما ُيَميُِّز الُمس�ِلِمين في ِعلِم اإلحس�اِن  وِقيُّ ويرتقي وعُيُه اإلش�اِريُّ َفهُمُه الذَّ

وِق في الَفهِم الباطِِن والظَّاِهِر، وُكلَّما ارتقى  ، ومنه سالَمُة الذَّ ُدنِّيِّ الخاصِّ بالِعلِم اللَّ

موِز واإلش�اَرِة والعالَم�ِة َكَتَم ما يظَهُر له من  ُدنِّيِّ في ثنايا الرُّ الُمطَِّل�ُع على الِعلِم اللَّ

ِس�رِّ المعاني حتى يقال له: عاِرٌف بالله، أو )من العارفين باللِه( ، وفي هذا المعنى 

ى بَِمرَتَبِة الِعرفاِن )2). يأتي ما ُيسمَّ

)1) البخاري )1420)
)2) كت�ب عن هذا األمر الدقي�ق الخاص اإلمام العالمة عبدالرحمن ب�ن عبدالله بلفقيه العلوي 
الش�افعي الحضرمي رسالة س�ماها: فتح بصائر اإلخوان في شرح دوائر اإلسالم واإليمان 
واإلحسان والعرفان، وكأني بهذا السيد العالمة الذي أطلق عليه الحبيب عبدالله بن علوي 
الحداد )عالمة الدنيا( قد أدرك المعنى اإلشاري في العلم بعالمات الساعة وفقه التحوالت 
وم�ا يترتب على ه�ذا العلم من ضرورة الكتمان وعدم الكش�ف واإليض�اح لمنافذ النفس 
والهوى والدنيا والش�يطان، فحلق بالمريدين فوق مس�توى العيوب والنقائص إلى الحكمة 
الت�ي أجرى الله بها س�ر الدفع والجل�ب والنفع والضر والخير والش�ر وأطلق على ثمرات 
المزيج الحالي من علم اإلس�الم واإليمان واإلحس�ان )العلم العالي: علم مرتبة العرفان( 

فهاهو يمهد لهذا العلم اللدني بقوله:
فإن العبد إذا تمكن في اإلسالم واإليمان ، وأخذ طرفا صالحا من العلوم الشرعية الواردة 
ف�ي الس�نة والقرآن ، فاتس�ع علم�ه ، وانفتح فهمه ، وانش�رح صدره ، عرف نفس�ه ، فعرف 
ربه، وطلب رضاه وقربه . فإنه يش�هد عجزه ، وذله ، وش�دة افتقاره وجهله . فإنه كغيره من 
األكوان، خلق من عدم وراجع إلى عدم ، في غاية اإلحتياج واإلضطرار ، ليس له استقالل 
بقدرة وال اختيار ، وال وجود وال بقاء ، وال فضل وال جود ، إال بواجب الوجود، في جميع 

علم اإلحسان 
يزيد الفهم 

الذوقي والوعي 
اإلشاري
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ج�ون بالُعلوِم الثَّالَثِة :  وه�ي مرَتَبُة الَكماِل النِّس�بِيِّ التي يبُلُغه�ا العارفون الُمَتَدرِّ

�كِر، على ُأُس�ِس اليقينِّياِت الثَّالَث�ِة: ِعلِم اليقيِن  كِر وِعلِم الِفكِر وِعلِم الشُّ ِعل�ِم الذِّ

اِس�خين َفخيٌر لنا ولمن  وَعيِن اليقيِن وَحقِّ اليقيِن، وألنَّ هذه الُعلوَم ُعلوُم الَقوِم الرَّ

َرِغَب المعرَفَة من معِدنها أال َيش�َتطَّ ب�ه الخياُل وال ُصروُف االحتماِل، فيرِجُع إلى 

م�ا نحن بَِصَدِدِه من قراَءِة األركاِن األرَبَعِة بُِلَغِة الُوضوِح الَبيِِّن التي ال ُغموَض فيها 

فون  َلَل الذي وقع فيه الُمَثقَّ وال إش�كاَل مع ش�رِط األََدِب التَّامِّ في ُكلِّ حاٍل، فإنَّ الزَّ

الش�ان . ف�إن وجوده ودوام�ه ، وكل كماله في�ه ، وفعله وانفعاله ، حتى قع�وده وقيامه ، من 
فضل الله وإنعامه . فيعرف نعمة الله عليه ، وأن المنة لله – سبحانه – إذ وفقه لشكره وذكره 
ف�ى كل طاعة وإحس�ان ، فال يطالب جزاء فيه�ا ، وال ينظر إليها ، بل يخاف من وجودها مع 

القلة والتقصير في شكرها . وما شكرها إال اإلعتراف وشهود المنة فيها .
إل�ى أن قال: فعند ذلك تس�طع عليه أنوار الحقيقة ، وي�ذوق جنى معاني الوحي والنبوة ، 
في مقامات القرب والوالية والفتوة ، فيشهد حقائق التنزيل على التفصيل ، ويعرف معارف 
التفريع والتأصيل ، ويفهم بالله عن الله كل مش�كلة ، ويتضح له بنور الله حل كل معضلة ؛ 

وذلك ثمرة التقوى ، واليقين، وصحبة أهل الله المتقين . 
ق�ال الل�ه تعالى : )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ( أي من كل مش�كل ومعضل ، )ڻ ( 

علما وفهما ، )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ( ]الطالق:3-2[ . 
وقال أيضا: وقال أيضا ) ېئ ىئ ىئ ىئ ی ( ]البقرة:282[ .

وق�ال تعال�ى : )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]األنف�ال:29[ وبالل��ه 
الت�وف���يق ، وذلك ثمرة الطريق ، وزبدة التحقيق، وفي ثنايا الرس�الة عبارات ال يتس�ع لها 

فهم المتأخرين تجاوزنا ذكرها، لعدم الحاجة لها فيما نحن بصدده.
وق�د تن�اول العالم�ة المذكور ف�ي رس�الة خاصة س�ماها »عم�دة المحقق ف�ي العقائد« 
ال زال�ت مخطوط�ة � وفي الفصلين الس�ابع والثامن � موضوعي الحش�ر والنش�ر ، وجعل 
موضوع الحشر فصال منظوما بكل ما يختص بعالمات الساعة والنفخة األولى حتى انتهاء 
الكون، وأما النشر فهو كل ما يخص األمور اآلتية بعد النفخة الثانية ، وما يترتب على ذلك 

من مسائل اإليمان والبعث والنشور والقبر ونعيمه وما إلى ذلك.
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جاِل أكَبَر من  اُء الُحروِف َس�بََّب لهم َش�طَحًا في الُحكِم عل�ى الرِّ والُمتعلِّم�ون وُقرَّ

جاِل في ذوِقهم النِّسبِيِّ من واِرِد الكماِل. َشطِح الرِّ

ُة بين أهِل اللِه من األولي�اِء واألصفياِء واألتقياِء على  مِزيَّ ُة الرَّ والمعَرَك�ُة اإلش�اِريَّ

ابِين على طريِق  مي�ن والكذَّ �َحَرِة والُمنَجِّ �يطاِن من السَّ طري�ِق الَجنَِّة وبين َعَبَدِة الشَّ

ٌة َأَبَد اآلباد . الباطِل ُمسَتِمرَّ

الِت والعالماِت واألماراِت  وهي وحَدها فِقٌه يخَتصُّ بما هو معلوٌم له من التَّحوُّ

ومن لم َيفهم المعنى يصُعُب عليه الحديُث بهذه اللُّغِة َمَعنا، وخيٌر لنا وله وألمثالِنا 

ُر الوس�يَلَة كما هو في شعاراتِنا  وأش�باِهنا أن نخوَض الَبحَر بالَوس�اِئِل، والغاية ُتَقرِّ

ِة. ِة األََبِويَّ النَّبِويَّ

ُر الوس�يَلَة، وفرٌق بين  ِة اإلبليِس�يَِّة فالغاَي�ُة ُتَبرِّ أم�ا في ش�عاراِت المدَرَس�ِة األََنِويَّ

تِِه فخيٌر  شعاراِت المدَرَسَتيِن، وَمن لم َيطَِّلع على شعاِر مدرَسَتِه ولم يفَهم َرمَز ُهويَّ

له أن يس�َتِمَع الحكَمَة من أهِلها، ويس�يَر في ركِب أس�اطينِها لَِيس�َلَم من الَغَرِق في 

ِة الُمهِلِك الفاتِِك. طوفاِن األََنِويَّ

ليُم في القلِب  وأنَّى لقارئ ذلك.. وهو بعُد لم يعِرف حقيقَة المعنى القاِئِل: الَعقُل السَّ

ليُم،  ليُم في الِجسِم السَّ عاُر حقيقٌة؟ أم أنَّ الحقيَقَة لديك: العقُل السَّ ليِم، فهل هذا الشِّ السَّ

ف على رجالِها َتسَلم،  مُز واإلشاَرُة والعالمُة مدرَسٌة عظيمٌة في اإلسالِم، فتعرَّ إذن فالرَّ

وِق الممسوِخ والَوعِي المنسوِخ، فلها  اِل، مدرَس�ِة الذَّ جَّ وإياك من مدرس�ِة األعَوِر الدَّ

ُل في  َل الُمَتَأمِّ اَرِة مكاٌن، وَأَثٌر وتأثيٌر ، ومتى ما تأمَّ مِز واللَّوِن والشَّ في عاَلِم اإلشاَرِة والرَّ

عاراِت  �اراِت والشِّ ِة والشَّ اياِت والُبنوِد واأللِوَيِة الَعس�َكِريَّ ِة، والرَّ ُرموِز الُعمالِت النَّقِديَّ

اِت َلَرَأى الَعَجَب الُعجاَب. َوِل واإلمبراطوريَّ المنسوَبِة لَِبعِض الدُّ

علم اإلشارة 
والرمز معركة 

أبدية بين األخيار 
واألشرار

عندهم : الغاية 
تبرر الوسيلة

وعندنا: الغاية 
تقرر الوسيلة

عندهم: العقل 
السليم في الجسم 

السليم
وعندنا: العقل 

السليم في القلب 
السليم
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ِة والمس�يِحيَِّة جعلوا لهما ش�عاراٍت وش�اراٍت لم  ياَنَتيِن اليهوِديَّ ب�ل إنَّ أتب�اَع الدِّ

ليِب عند النَّصارى، وَنجَمِة داُوَد عند اليهوِد، وُكلُّها  ُينِزِل الله بها من ُسلطاٍن، كالصَّ

ِشعاراٌت وضِعيٌَّة ذاُت َهَدٍف ِسياسيٍّ ودينِيٍّ ُمَعيٍَّن.

الِة  س�اَلِة على صاحبِه�ا أفضُل الصَّ ًة على َعهِد الرِّ ا ش�عاراُت اإلس�الِم وخاصَّ أمَّ

ُص فيما يلي: الم فكانت قليلًة ومحدودًة، وتتَلخَّ والسَّ

ُد في الَحرِب. 1- ِشعاراٌت وألفاُظ ُتَردَّ

2- راياٌت وألِوَيٌة ترُمُز إلى المهاجرين واألنصاِر.

ِة من مالمَح  ِة األََبِويَّ �عاراِت النَّبِويَّ ِة والشِّ �عاراِت األََنِويَّ وكم َس�نَِجُد من ُرموِز الشِّ

َرًة. وأهداٍف وغاياٍت، وُخذ على هذا أمثَِلًة ُمَصوَّ

صليب النصارى 
ونجمة اليهود 
شعاران دينيان 

وسياسيان
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خاتم عرش بريطانيا
لالستزادة انظر مراجع المادة في موسوعة wikipedia.org  تحت مسمى 

Royal coat of arms of the United Kingdom

الشعار المسمى )خاتم أمريكا األعظم(، وهو موجود خلف الورقة فئة الدوالر الواحد
لالستزادة انظر مراجع المادة في موسوعة wikipedia.org  تحت مسمى 

Great Seal of the United States

اخللفياألمامي
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شعار الخالفة العثمانية 
انظر شرح تفاصيله ص 178
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اجلزء الثاين

عفا هللا عنه

بقمل �ادم السلف
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 الجاِمُع لأركاِن الِعلِم بعلاماِت الّساعةِ
ُ
َّفصيل الت

َم أنَّ أركاَن الِعلِم بِعالماِت الّساعِة ثالَثٌة: ا َتَقدَّ ُعِلَم ِممَّ

ُل: الِعلُم الواِجُب بالعالماِت الُكبَرى.  األوَّ

الثَّاني: الِعلُم الاّلِزُم بالعالماِت الُوسَطى.

غَرى. الثَّالُِث: الِعلُم الُمطَلُق بالعالماِت الصُّ

وَنَض�ُع التَّفصيَل الكاِمَل للعالماِت الُكبَرى آِخ�َر الَبحِث باعتباِر موِقعها في آِخِر 

ماِن. الزَّ

غَرى فسنَذُكُرها َحَس�َب التَّرتيِب االستِقراِئيِّ الذي  أما العالماُت الُوس�َطى والصُّ

الِت ُمس�َتفيِدين من بعِض ما َس�َبَقت ِخدَمُته على أيدي  َفِهمن�اُه من واِقِع فِقِه التَّحوُّ

قنا بين  نا َفرَّ الُعَلم�اِء والباِحثِين الذي�ن تناَولوا موضوَع العالماِت واألش�راِط؛ إال أنَّ

ا َس�َبَق التَّن�اُوُل له عند أهِل هذا  غَرى بقاِعَدٍة ُمخَتِلَفٍة عمَّ العالم�اِت الُوس�َطى والصُّ

الِعلِم.

أركان عالمات 
الساعة



155

لُ الِعلُم اللّاِزمُ ابلعلاماِت الُوسطى الرُّكُن الأوَّ

ط  وقد اعَتَمدنا في تحديِدها على اس�تقراِء المعنى المقصوِد بالُوسطى أي التَّوسُّ

غرى ابتداًء والُكبرى اختِتام�ًا، وارتباِط هذه العالماِت  َمن�ي لُمجَرياتها بي�ن الصُّ الزَّ

بالقراَري�ِن ق�راِر الُحكِم وق�راِر الِعلِم وما يترتَّ�ُب عليها من ثواب�َت ونواِقَض، كما 

غرى فوضعناها  أضفن�ا الى العالماِت الُوس�طى عالم�اٍت وضعها البعُض ف�ي الصُّ

َمِن اُلمشاِر إليه  في الُوس�طى لُمناَس�َبِة موِقِعها المتالِئِم من ُمجرياِت األحداِث والزَّ

ِة عالماٍت  بالقراَري�ِن: قراِر الُحكِم وَقراِر الِعلِم، بل واس�َتقَرأنا من األحاديِث النَّبِويَّ

ياِس�يِّ  ِل السِّ يِّ�ِة عالَقتِه�ا بالتَّحوُّ إضافيَّ�ٍة وضعناه�ا ف�ي العالم�اِت الُوس�طى ألهمَّ

واالجتماعيِّ ما بين َبعَثِة النَّبيِّ m وبِداَيِة العالماِت الُكبرى باإلماِم الُمنَتَظِر.

وس�نبدُأ بالعالماِت الُوس�طى مجموع�ًة كما اس�تقرأناها من مصاِدره�ا . وُكلُّها 

ُر ما عدا عالَمَتي  تنَدِرُج تحت ِقس�ِم العالم�اِت الُمرَتبَِطِة بِمرحَلٍة واِحَدٍة وال تتك�رَّ

ِة الُمتالِحَقِة .  فِتنَِة الخواِرِج ، والِفَتِن الِفكِريَّ

m َِِّّبي بَعْثَةُ الن

�اَعِة الُوْس�َطى َبْعَثُة النَّبِيِّ m ، وفيها يق�وُل m : » ُبِعثُت أنا  ُأوَل�ى َعاَلَماِت السَّ

ماِن ،  ُلها َبعَثُة النَّبيِّ m ألنَّه َنبِيُّ آِخِرالزَّ والّس�اَعُة كهاَتيِن«)1) .. قال الُقرُطبِيُّ : ) أوَّ

وق�د ُبِع�َث وليس بينه وبين القيامة َنبِيٌّ ُيوَحى إليه بَِش�رٍع(  )2)، وق�ال ابُن َحَجٍر في 

)1) البخاري )6504) .
)2)  التذكرة في أحوال الموتى وأموراآلخرة  ص 626 ، ونقل بتصرف بإضافة )نبي يوحى إليه 

بشرع( لتمام اإلفادة. 

االستقراء الزمني 
هو الذي  حدد 
توسط العالمات

بعثة النبي محمد 
m عالمة وسطى



156

�ٍد m) )1)، وقال الَبَغِويُّ  ُل أش�راطِها َبعَثُة ُمَحمَّ »الَفت�ِح« ع�ن النُّعماَن أنَّه قال : )أوَّ

في »تفس�يره« : )وكان النَّبيُّ m من أش�راِط الّس�اعِة()2) . وفي »السنِن الواِرَدِة في 

: عن أبي ِعمراَن الُجونِيِّ قال : قال رسول الله m » حين  الِفَتِن« ألبي عمٍرو الدانيِّ

َر ِرجاًل ينَتظُِر  َم ِرجاًل وَأخَّ وِر فأهوى به إلى فِيِه وَقدَّ ُبِعَث إليَّ ُبِعَث إلى صاحب الصُّ

�َس أمُر  مت�ى ُيؤَم�ُر فينُفُخ ، أال فاتَّق�وا النَّفَخَة« )3). وفيما بين الَبعِث وَموتِِه m تأسَّ

َة والمدينَِة. عَوِة إلى اللِه فيما بين َمكَّ الدَّ

ٌة من ُكلِّ الُوجوِه،  ُه َفِهَي مرحَلٌة هامَّ يُن ُكلُّ َس الدِّ  وألنَّ ما بين هاَتيِن العالَمَتيِن تأسَّ

يِن األرَبَع�ِة ُمجَتِمَعًة أو  �رِعيَِّة ُكلِّها وألركاِن الدِّ ب�ل هي قاَع�ِدُة الّتأصيِل للُعلوِم الشَّ

�ة )بالَوحِي والِعصَمِة(ِ  ويَضُع ثوابَِتها  َقًة حيُث كان النَّبيُّ m يس�وُس أمَر األُمَّ ُمَتَفرِّ

رِّ سواًء في مرَحَلتِِه الُمباَرَكِة  ُر ويبيُِّن مواِقَع الشَّ ِة بُِشروطِِه، ويحذِّ ويرُسُم َمنَهَج الَخيِريَّ

يِن، وكان من مظاِهِر هذه المرحَلِة تحصيُن  أو فيما يتلوها من المراِحِل إلى يوِم الدِّ

حاَبِة الُعدوِل ئ بالنُّصوِص والمواِقِف. الصَّ

ومعن�ى )النُّصوِص( أي: بتحصيِن النَّب�يِّ m لمن َصِحَبه ِمن أتباِعِه وتعدِيِله إّياه 

اِش�ِدين وغيِرهم ، وقولِه في أهِل َب�دٍر: »إنَّ الله اطَّلَع  كَبش�اَرتِه بالَجنَّ�ِة للُخَلفاِء الرَّ

عل�ى أهِل َب�دٍر فقال:)اعَملوا ما ِش�ئُتم فقد غفرُت لك�م()4)« ، وَدفِع ُتهَم�ِة النِّفاِق 

تِِه المش�هوَرِة ع�اَم الَفتِح، وقولِِه  والِخياَن�ِة بذل�ك عن حاط�ِب بن أبي َبلَتَعَة في ِقصَّ

)1) فتح الباري )11: 350).
)2) تفسير البغوي )4: 8) .

)3) الس�نن ألب�ي عم�رو الداني بتحقي�ق المباركف�وري )2: 764( ، وقال المحقق: مرس�ل في 
إسناده لين.

)4) صحيح البخاري )3007).

أهمية التحصين 
الشرعي للصحابة 

وما يترتب عليه
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ف�ي أبي بكر ؤ : »ل�و كنُت ُمتَِّخذًا خلياًل التَّخذُت أبا بكر« )1) ، وقوله في ُعَمَر 

ا غيَر  ا إالّ َس�َلَك َفجاًّ �يطاُن َقطُّ س�الكًا َفجاًّ ِذي َنْفِس�ي بيِده ما َلِقَيَك الشَّ ؤ : »والَّ

�رُه بالَجنَِّة  َك«)2) ، وقوله في ُعثماَن ؤ : »تس�تحي منه المالِئَكُة« )3) و»َبشِّ َفجِّ

على بلوى ُتصيُبُه« )4)، وقولِِه في َعليٍّ ؤ : »أنت ِمنِّي بَِمنِزَلِة هارون من موسى« 

)5) وقول�ه ف�ي َجعفٍر ؤ : »أش�َبهَت َخلِقي وُخُلقي« )6) ، وقولِ�ه في أبي ُعَبيَدَة 

اِح« )7)، وقولِِه في  ِة أبوعبي�دَة بُن الج�رَّ �ٍة أمي�ٌن ، وأميُن هذه األمَّ ؤ : »لِ�ُكلِّ ُأمَّ

ُعموِم الّصحاَبِة ئ: »ال َتُس�بُّوا َأصحابي ، فلو أنَّ َأَحَدُكم َأنَفَق ِمثَل ُأُحٍد َذَهًبا 

َما َبَلَغ ُمدَّ َأَحِدِهم وال َنِصيَفه«)8).

وأّما تحصينُُه بالمواِقِف فَعَدُم َقدِحِه في َبعِض أصحابِِه َرغَم اتِّخاِذِهم رأيًا خاّصًا 

الِة على ابِن  ف�ي بع�ِض األحواِل كَموِقِف ُعَم�َر بِن الَخطَّاِب ؤ في َع�َدِم الصَّ

ُأَبيٍّ ، ُثمَّ واَفَقُه الُقرآُن بذلك.

)1) صحيح البخاري )466).
)2) صحيح البخاري )3294).

)3) صحيح مسلم )6362).
)4) صحيح البخاري )3674).

)5) صحيح مسلم )6370).
)6) صحيح البخاري   )2699) .
)7) صحيح البخاري  )4382).

الت ُيعّدل المرحلة وما اجته�ده فيها الصحابة  )8) البخ�اري )3673( ، وذل�ك ألن فِقه التَّح�وُّ
الع�دول ئ ، بم�ا أث�ر عن النبي m م�ن النص في س�المة المرحل�ة ورجالها، وهذا 
ال يتع�ارض مع فقه المناق�ب والخصوصيات، فالمناقب تبرز حقائ�ق مراتب الرجال، وال 
يص�در به�ا حكم مخالف عل�ى مجتهد معدل بنص مش�ابه، ويلتزم فيها بم�ا التزمه الخلفاء 

العدول.
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حَبِة دون معناها الَعَمِليِّ  حاَبِة الحاِملين اسَم الصُّ إّن الَقدَح في بعِض األتباِع والصَّ

ُق بواِحٍد من َسَبَبيِن: وانقطاَع الحصاَنِة عنهم نِسبِّيًا َيَتَحقَّ

• الَقدُح اللَّفظِي.	

• 	. الموِقُف الّذاتيِّ

اِهِب “بأب�ي عامٍر الفاِس�ِق”. وَمَثُل  وَمَث�ُل الَق�دِح اللَّفظِ�يِّ َتْكنَِيُت�ُه m لعاِم�ِر الرَّ

الموِقِف الّذاتيِّ َنفُيُه m إلى الطائِف ذلك الّشابَّ الذي وصف بِنَت غيالَن لِنِساِئِه 

فأَمَرَهنُّ باالحتِجاُب منه.

m َِِّّبي مَوُْت الن

�اَعِة الُوْسَطٰى موُت النَّبيِّ m لقولِِه m : » ُاعُدد ِسّتًا بين َيَدِي  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

الّساَعِة : موتي... الحديث «)1). قال في »اإلشاعة« : وهو من أعَظِم المصاِئِب في 

ين ، بل أعَظُمها ، ومن َثمَّ قال m : » إذا ُأصيَب َأَحُدكم بُِمصيبٍة فليذُكر ُمصيَبَته  الدِّ

ب�ي فإِنَّه�ا من أعَظِم المصاِئِب « رواه ابُن َس�عٍد عن عطاِء بن رباٍح)2)، وعن عاِئَش�َة 

َما أحٌد من الن�اِس أو من المؤمنيَن  رض�ي الله عنها : أنَّ رس�ول الل�ِه m قال : » َأيُّ

ُأِصي�َب بمصيب�ٍة َفْلَيَتَعزَّ بمصيبتِه بي ع�ن المصيبِة التي ُتِصيُبُه بغي�ري فإّن أحدًا من 

تي لن ُيصاَب بمصيبٍة بعدي َأَشدَّ عليِه ِمن مصيبتِي «)3).  أمَّ

ِل ال�ذي َيِجُب فيه  وق�د أش�ار m إلى أنَّ ما بع�د موتِِه مصَدٌر من مص�اِدِر التَّحوُّ

ًة ألصحابِ�ِه وآل َبيتِِه ئ، ومن  ِه منه وخاصَّ �لوِك الُموجِّ االلت�زاُم بَِضوابِِط السُّ

)1) البخاري )3176).
)2) الدارمي في الجامع )1: 53( ، إسناده صحيح ، صحيح الجامع لأللباني )347).

)3) رواه ابن ماجه ، إسناده صحيح ، صحيح ابن ماجه لأللباني )1310) .

القدح في معنى 
الصحبة إما أن 
يحصل بقول 

لفظي أو موقف 
ذاتي

 m موت النبي
عالمة وسطى

المواقف 
المطلوبة بعد 
m موت النبي
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ذل�ك قوُلُه m: »س�تكوُن َأَثَرٌة وأموٌر ُتنِْكُروَنها« قالوا: يا رس�وَل الل�ِه فما تأُمُرنا؟ 

ِذي َلُكْم«)1) . ِذي َعَلْيُكْم، َوَتْسَأُلوَن اللَه الَّ وَن الَحقَّ الَّ قال: »ُتَؤدُّ

�لَطِة والَقراِر والَموِقِف منها  وهذا الحديُث يضبُِط ُس�لوَك األفراِد في مس�َأَلِة السُّ

بع�د موتِ�ِه m ، وفي الحديِث اآلَخ�ِر: »إنَّكم َس�َتْلَقْوَن َبْعِدي َأَث�َرًة فاصبِروا حتى 

تلَقوَنني« )2).

الِت ويرضى بها  وه�ذه األحادي�ُث وأمثاُله�ا جعلت الَجمي�َع يقَبُل َس�يَر التَّح�وُّ

�َة في س�الَمتِها، خالفًا لمن جاء من المس�لمين ُعلم�اَء وَدهماَء فيما  ويش�اِرُك األُمَّ

ًة ما ابُتِلَي به المس�لمون في نهاَيِة مرحلِة الخالَفِة الّراِش�َدِة وَبدِء مرحَلِة  بعُد وخاصَّ

الُملِك الَعضوِض وما شاع وذاع من الِفتنَِة بينهم.

وأخ�رج مس�لٌم من حدي�ث ُأمِّ َس�َلَمَة مرفوعًا : »س�يكوُن بعدي ُأم�راُء فتعرفون 

وتنك�رون، فم�ن َكِرَه َب�ِرئ، ومن أنكر َس�ِلَم، ولكن َم�ن َرِضَي وتاَب�َع« قالوا: أفال 

نقاتُِلهم؟ قال: »ال.. ما َصلَّوا« ، وفي روايٍة: »وإذا رأيتم من ُوالتِكم ش�يئًا تكرهونه 

فاكرهوا َعَمَلُه وال تنِزعوا يدًا من طاَعٍة«)3).

ياِس�يَِّة  الِت السِّ وه�ذه األحاديُث كما أش�رنا ومثُلها ضوابُط المواِقِف أماَم التَّحوُّ

ياِس�يَِّة قوُلُه m: »َمْن َكِرَه ِمْن َأِميِرِه َشْيًئا  بعد موتِِه m، وأش�دُّ ما في المعاَرَضِة السِّ

�ْلَطاِن ِش�ْبًرا َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة«)4) ، وقوُلُه في حديٍث  ُه َمْن َخَرَج ِمْن السُّ َفْلَيْصبِْر َفإِنَّ

َة َلُه َوَمْن َماَت َوَلْيَس فِي  َه َي�ْوَم اْلِقَياَمِة اَل ُحجَّ آَخ�َر: »َم�ْن َخَلَع َيًدا ِمْن َطاَعٍة َلِقَي اللَّ

)1) البخاري )3603( ، وانظر تحقيق المباركفوري لفتن الداني )131).
)2) البخاري )6163( ، وانظر تحقيق المباركفوري لفتن الداني )10).

)3) مسلم )4910) .                                
)4) البخاري )6530).
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: أي: ما فارق الجماعَة َأَحٌد إال وقع  ُعنُِق�ِه َبْيَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ�ًة«)1) قال الِكرمانِيُّ

له كذا وكذا.

ومنه حديُث »َمن فاَرَق الجماعة ِش�برًا فقد َخَلَع ِربَقَة اإلس�الِم من ُعنُِقِه«)2) وقيََّد 

ريَحِة  بَر في أحاديَث أخرى بطاَعِة اللِه وعدم الُمخاَلَفةالصَّ سوُل m الطَّاَعَة والصَّ الرَّ

فوَنُكم ما ُتنِكرون وُينِكرون  ين، كحديِث »َس�َيِلي ُأموَرُكم من بعدي ِرج�اٌل ُيعرِّ للدِّ

عليكم ما تعِرفون ، فال طاعَة لمن عصى اللَه« ، وفي روايٍة : »فليس ألولئك عليكم 

طاعٌة«)3).

َّاِشَدةُ الِخالفة الر

اِشَدُة بخالَفِة  اِشَدُة ، وتبدأ الخالفُة الرَّ اَعِة الُوْسَطٰى الِخالفة الرَّ َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

ِل َلبِنٍة م�ن َلبِناِت البِن�اِء لمرحلِة الخالفِة الراش�دِة  ي�ِق ؤ كأوَّ دِّ أب�ي بك�ر الصِّ

حاب�ِة واآلِل الك�راِم ئ، الُمثبَِتِة  ، ومواِق�ِف الصَّ �رِعيِّ المدعوم�ِة بالنَّ�صِّ الشَّ

س�الِة ال�ى مرحلِة الخالفِة بُِش�روطِها الُمعَتَبرة، وهي  النتق�ال األمانِة من مرحلِة الرِّ

نَِة بالنَّصِّ النََّبِويِّ خالل  حبِة المحصَّ »س�المُة الُخلفاِء« باالجتهاِد المشروِع، وبالصَّ

مرحل�ِة الرس�الِة، وبس�المِة المرحل�ِة � أي: مرحل�ِة الخالف�ِة � ذاتِها بالنَّ�صِّ أيضًا 

ِة ثالثون  حاَب�ِة وإجماِعهم ئ، وفيها يقوُل m : »ِخالف�ُة النُُّبوَّ ومواِق�ِف الصَّ

سنًة ُثمَّ يؤتي اللُه الُملَك � أو: ملكه � َمن يشاُء«)4).

صحيح مسلم )3441).  (1(
)2) أبو داود )4758( ، إسناده ضعيف ، »موسوعة الفتن« )1902).

)3) ابن ماجه )2: 956) ، إس�ناده جيد وعلى ش�رط مس�لم ، السلس�لة الصحيحة لأللباني )2: 
.(139

سنن أبي داود )4646( ، إسناده ضعيف ، »موسوعة الفتن« )571) .  (4(

الخالفة الراشدة 
عالمة وسطى
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س�وِل m يقوُل:   وف�ي ذل�ك ورد ما أخرَج�ه التِّرِمِذيُّ من قول س�فينَة مولى الرَّ

تِي َثاَلُثوَن َس�نًَة ُثمَّ ُمْلٌك َبْعَد َذلَِك «)1) ، وفي  قال رس�وُل اللِه m : » اْلِخاَلَفُة فِي ُأمَّ

رواية أخرى: » الِخالَفُة َثالُثوَن َسنًَة ، ُثمَّ َتُكوُن َبْعَد ذلَك ُمْلًكا «)2)، وفي روايٍة عن 

ة َوَرْحَمة ، ُثمَّ  ل ِدينُكْم ُنُبوَّ ُحذيَفَة بِن اليماِن ؤ قال: قال َرس�وُل اللِه m: »َأوَّ

ا  �ًة «)3) وورد: لمَّ يك�وُن ِخاَلَف�ًة َوَرْحَمًة ، ُث�مَّ ُمْلٌك َوَرْحَمٌة ، ُث�مَّ يكوُن ُمْلكًا َوَجْبِريَّ

بنى رس�وُل اللِه m مسِجَد المدينَِة جاء أبو بكر بَِحَجٍر فَوَضَعه ُثمَّ جاء ُعَمُر بَِحَجٍر 

فَوَضَعه ُثمَّ جاء ُعثماُن بَِحَجٍر فَوَضَعه فقاَل رسوُل الله m : » هؤالء َيُلون الِخالَفَة 

بعدي«)4).

قال ابُن كثيٍر رحمه الله تعالى: كانت خالفُة أبي بكٍر ؤ َسنََتيِن وأربَعَة أشُهٍر 

إال َعش�َر َلياٍل. وكانت ِخالفُة ُعَمَر ؤ َعش�َر ِس�نيَن وِس�تََّة أش�ُهٍر وأربَعَة أّياٍم. 

وخالَف�ُة ُعثماَن ؤ اثنتا َعش�َرَة َس�نًَة إال اثنَي َعَش�َر يومًا. وكان�ت ِخالفُة عليِّ 

بن أبي طالٍب ؤ خمَس ِس�نيَن إال َش�هَريِن. ثم قال: وتكِميُل الثَّالثيَن بِِخالَفِة 

الَحَس�ن بن عليٍّ ؤ نحوًا من ِس�تَِّة أش�ُهٍر حتى نزل عنها لُِمعاِوَيَة عاَم أربعيَن 

من الِهجَرِة.

فَتُح بَيتِ المقِدِس

�اَعِة الُوْس�َطٰى َفتُح َبيِت المقِدِس ، لقولِه m : »ُاعُدد ِس�ّتًا بين  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

سنن الترمذي )2512( ، وفيه: ثم قال لي سفينُة: أمِسك.. خالفُة أبي بكر.. ُثمَّ قال: وخالفَة   (1(
.. فوجدناها ثالثين سنًة. وللحديث تتمٌة. ُعَمَر وخالفُة عثماَن.. ُثمَّ أمِسك.. خالفُة عليٍّ

السلسلة الصحيحة )459).  (2(
شرح ثالثيات المسند )2: 544( للسفاريني ، وإسناده حسن.  (3(

مجمع الزوائد )5: 176( ، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إال التابعي فإنه لم يسم.  (4(

نصوص عدالة 
مرحلة الخالفة 

الراشدة ورد 
شبه القدح في 

سالمتها

فتح بين المقدس 
عالمة وسطى
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َيَدِي الّساعِة .. الحديَث«)1)، وذكر فيه » َفتَح َبيِت الَمقِدِس« ، وقد ُفتَِح َبيُت المقِدِس 

على َعهِد الخليفِة ُعَمَر بن الخّطاِب ؤ س�نة ِس�تٍّ من الِهجَرِة ، وذهب ُعَمُر 

رها من اليهوِد والنَّصارى وبنى بها  ؤ إليها بنفِس�ه وصالَح أهَلها وفتحها وطهَّ

مسجدًا في ِقبَلِة بيِت المقِدِس . 

طاعوُن ِعمواَس

�اَعِة الُوْس�َطٰى طاعوُن ِعمواَس، وقد أدَرَج�ه البِرِزنِجيُّ وغيُرُه  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

في العالماِت الُوس�طى، وقد وقع في س�نِة ثمانَِيَة َعش�َر للِهجَرِة في خالفِة ُعَمَر بن 

الخطَّ�اِب ؤ ومات فيه من المس�لمين خمَس�ٌة وعش�رون ألفًا منه�م َعَدٌد من 

ِة)2).  اِح أميُن هذه األُمَّ حاَبِة ئ، ومنهم أبو ُعَبيَدَة بن الَجرَّ الصَّ

اِب ؤ  ُعمَرَ بنـ الَخطَّ
ُ
مقتَل

�اَعِة الُوْس�َطٰى مقَت�ُل الخليفِة الثَّاني ُعَمَر ب�ن الَخطَّاِب ؤ  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

)َغَل�ِق الِفتنَِة( وإليها ُيش�يُر حدي�ُث الُبخاِريِّ : )أنَّ ُعَمَر س�أل ُحذيَفَة  ء عن 

الِفتنَِة التي تموُج كَموِج الَبحِر، فقال : يا أميَر المؤمنين ال بأَس عليك منها إنَّ بينك 

وبينها بابًا ُمغَلقًا .. قال :َأُيفَتُح الباُب أم ُيكَس�ُر  قال : بل ُيكَس�ُر ، قال : ذاك أحرى 

أن ال ُيغَلَق .. وفيه أنَّ الباَب هو ُعَمُر ؤ))3) ، وحديُث أبي َذرٍّ ؤ قال: قال 

رس�ول الله m : )ال ُتصيُبكم فِتنٌَة ما دام هذا فيكم ، وأش�ار إلى ُعَمَر ؤ )4)) . 

)1) البخاري )3176(، وذكر هذه العالمة د. يوسف الوابل في فقه أشراط الساعة ص85.
)2) ذكر هذه العالمة د. يوسف الوابل في فقه أشراط الساعة ص68.

)3) صحيح البخاري )7096) .
)4) المعجم األوسط للطبراني )1945(، إسناده صحيح ، »در السحابة« للشوكاني )103).

طاعون عمواس 
عالمة وسطى

مقتل الخليفة 
عمر بن الخطاب 

v عالمة 
وسطى
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رُّ فراِسَخ إال َموُت ُعَمَر ؤ « عن  وحديُث » ما بينَكم وبين أن ُيرَسَل عليكم الشَّ

حذيفة )1). 

َّاَن ؤ  ُعثماَن بن عَف
ُ
مَقتَل

اَن ؤ :  �اَعِة الُوْس�َطٰى َمقَتُل الخليفِة الثَّالِِث ُعثم�اَن بن َعفَّ َوِم�ْن َعاَلَماِت السَّ

اِل..والذي نفس�ي  جَّ ُل الِفَتِن َقتُل ُعثماَن ، وآِخُرها ُخروُج الدَّ وفيها يقول m : »أوَّ

اِل إن أدَرَكه  جَّ بَِيِدِه ما ِمن َأَحٍد في َقلبِِه ِمثقاُل َحبٍَّة من مقَتِل ُعثماَن إال ُحِش�َر مع الدَّ

، وإن لم ُيدِركُه آَمَن به في قبِرِه«)2).

ِة، بِنجاِح الُمنافِِقين  اِل في األُمَّ جَّ وفي مقَتِلِه عالَقٌة وطيَدٌة بَِمبدأ ِسياسِة التَّمهيِد للدَّ

ِل َقرٍن من ُقروِن الخواِرِج .   ِن أوَّ في اختِراِق موِقِع الَقراِر والتأثيِر عليه، وتكوُّ

موقِعَةُ الَجمَِل

�اَعِة الُوْسَطٰى موِقَعُة الَجَمِل وفيها ُجمَلٌة من الِفَتِن المنصوِص  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

َبي�ِر وَطلَح�َة  عليه�ا ف�ي عالم�اِت الّس�اعِة،كُخروِج عاِئَش�َة b ومقَت�ِل الزُّ

ء.

َبيِر ؤ: يا أبا عبَد اللِه ما جاء بُِكم؟ ضيَّعُتم الخليَفَة  ٍف قال: ُقلنا للزُّ فع�ن ُمط�رِّ

َبيُر: »إن�ا َقَرأناها على َعهِد َرس�وِل الله  حت�ى َقَت�َل ُثمَّ ِجئُت�م تطُلبون بَِدِم�ِه؟ قاَل الزُّ

 m وأبي َبك�ٍر وُعَمَر وُعثم�اَن ژ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئژ  

)1) مصنف ابن أبي شيبة )38445) بإسناد صحيح.
)2) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )4: 200( من طريق ابن عساكر.

مقتل الخليفة 
 v عثمان
عالمة وسطى
وهو اختراق 

لموقع القرار وبه 
ن أول قرن  تكوَّ

من الخوارج

موقعة الجمل 
وصون أم 

 b المؤمنين
عالمة وسطى
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]األنفال: 25[ لم نكن نحِسُب أّنا أهُلها حتى وقعت ِمنّا حيُث وقعت..« )1).

بيِر وقوُله له عن عل�يٍّ ؤ: »َلُتقاتَِلنَّه وأنت له  ومنه�ا حديُث النَّب�يِّ m مع الزُّ

َبي�ِر لجيِش الَجَمِل ، ُثمَّ َلِقَيُه أَحُد  ظالٌِم«)2) وكانت هذه المقوَلُة َس�َببًا في اعتزاِل الزُّ

�ُر  أصح�اِب اإلم�اِم َعل�يٍّ ؤ فَقَتَله � باعتباِرِه م�ن الجيِش الُمعادي � وجاء ُيَبشِّ

�ر  َبيِر، فَغِضَب اإلماُم عليٌّ ؤ وقاَل: قال رس�وُل اللِه m: »َبشِّ اإلماَم بَِقتِلِه للزُّ

َبيِر ء)4). قاتَِل ابِن َصِفيََّة بالنَّاِر«)3)، وأقام عليه الَحدَّ وَقَتَله اإلماُم َعِليٌّ بالزُّ

 m على اإلم�اِم عليٍّ ؤ ُنص�وٌص ِمثُل قولِِه b وف�ي ُخروِج عاِئَش�َة 

ُكنَّ َتنَبُحها ِكالُب الَحوَأِب«)5) .  لِنِساِئِه: »ويَحُكنَّ أيُّ

وع�ن زي�ِد ب�ِن َوهٍب ق�ال: بينما نحُن ح�وَل ُحذيَفَة ؤ إذ ق�اَل: »كيف أنتم 

�يِف؟!« فُقلنا:  وقد خرج أهُل َبيِت َنبِيِّكم فِرَقَتيِن َيضِرُب بعُضهم ُوجوَه بعٍض بالسَّ

ي�ا أبا عبد الله وإّن ذل�ك َلَكاِئٌن؟ فقال َبعُض أصحابِِه: يا أبا عب�َد اللِه فكيَف َنصنَُع 

ماَن؟ قال: »انُظُروا الِفرقَة التي تدعو إلى أمر َعِليٍّ فالَزموها فإنَّها  إن أدَركنا ذلك الزَّ

على الُهدى«)6).

وعن أبي رافٍع ؤ أنَّ َرس�وَل اللِه m قال لعليِّ بن أبي طالٍب ؤ :»إنَّه 

)1) مجم�ع الزوائ�د )7: 27( ، وق�ال الهيثم�ي: رواه أحم�د بإس�نادين رج�ال أحدهم�ا رجال 
الصحيح.

)2) ذكره البيهقي في دالئل النبوة )6: 414( من طريقين أحدهما مرسل والآلخر موصول.
)3) مسند أحمد )692)

رواه ابن أبي عاصم في »السنة« )2: 610) والحاكم وصححه.  (4(
)5) مجم�ع الزوائ�د )7: 237( ، وق�ال الهيثم�ي : رواه أحمد وأبويعلى والب�زار ورجال أحمد 

رجال الصحيح.
)6) مجمع الزوائد )7: 239( ، وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات .

خروج عائشة 
b وموقف 

اإلمام علي 
v وأهميته 

في فقه التحوالت
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سيكوُن بينََك وبيَن عاِئَشَة أمٌر« قال: أنا يا رسوَل اللِه؟!! قال: نعم، قال: أنا أشقاهم 

ي�ا رس�وَل اللِه؟ قال: »ال ، ولك�ن إذا كان ذلك فارُددها إل�ى مأَمنِها« )1) ، وعن ابِن 

ُتُكنَّ صاِحَبُة  َعبَّ�اٍس ء قاَل : قاَل َرس�وُل اللِه m لِنِس�اِئِه : »ليت ِش�عري أيَّ

الَجَم�ِل األدَب�ِب ، تخُرُج فتنَبُحه�ا ِكالُب الَحوَأِب ، ُيقَتُل عن يِمينِها وعن يس�اِرها 

َقتلى كثيٌر ، ُثمَّ تنجو بعد ما كادت«)2).

وال يق�َدُح ه�ذا األمُر ف�ي ُأمِّ المؤمني�ن عاِئَش�َة b وال يج�َرُح عداَلَتها َكُأمٍّ 

للُمؤِمنِي�ن وَزوَج�ٍة لَِرس�وِل الل�ِه m لَِحصاَنتِها بالنُّص�وِص، وأنها زوَجُة رس�وِل 

نيا واآلِخَرِة ولما ترتََّب على اعتذاِره�ا فيما بعَد الَجَمِل من اإلمام َعليٍّ  الل�ِه في الدُّ

ؤ)3).

موقِعَةُ ِصفِّيَن

يَن ، وفيها يقوُل m: »َش�رُّ قتيٍل بين  �اَعِة الُوْس�َطٰى موِقَعُة ِصفِّ َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

)1) مجمع الزوائد )7: 237( ، وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات.
)2) مصنف ابن أبي شيبة )38940). .

)3) وهذا ما يميز فقه التحوالت عن غيره، فالظالمون لعائشة b ساقوا في كتبهم ما ينتقد 
من سلوك طبعي جرى من أم المؤمنين، وجعلوا من حصيلة هذا فقها يؤيد ما حملته نفوسهم 
الطبعية نحوها، وهم ال يعلمون الفرق بين أم المؤمنين وبين غيرها من النس�اء الالتي ليس 
له�ن مناق�ب أو حصان�ة من النبي m، أم�ا الذي كان يعلم ذل�ك كاإلمام علي ؤ فقد 
كانت معاملته لها وفق النصوص ووفق األدب مع من س�ماها عمار بن ياس�ر )زوجة النبي 
ف�ي الدني�ا واآلخ�رة( كما ف�ي البخ�اري )3488( ؛ ألن اإلمام عليا ؤ م�ن رجال فقه 
التح�والت ب�ل حت�ى حديث�ه ؤ عن »الخ�وارج« يدل على س�المة قلبه ع�ن الضغينة 

.n والحقد والتشفي، وهذه هي مواقف الرجولة لدى رجال النمط األوسط

خروج عائشة 
b ال يقدح 

في عدالتها

موقعة صفين 
عالمة وسطى
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اٌر تقُتُله  اٍر الذي قال فيه m : »َعمَّ يِن، أحُدهما يطُلُب الُملَك«)1)، وفيها َقتُل َعمَّ َصفَّ

اٍد عن  �أِن َذَك�َر ُنعيُم بُن َحمَّ الِفَئ�ُة الباِغَيُة«)2) ، وفيها ُخدَعُة التَّحكيِم ، وفي هذا الشَّ

أبي سالٍم الَجيشانِيِّ قاَل: َسِمعُت َعِلّيًا ؤ بالكوَفِة يقول: »إنِّي ُأقاتُِل على َحقٍّ 

ال يق�وُم ول�ن يقوَم ، واألمُر لهم«. ق�ال: فُقلُت ألصحابي : ما المق�اُم هاهنا ، وقد 

اُه إلى ِمصَر ، فَأِذَن لمن شاَء ِمنَّا وأعطى ُكلَّ َرُجٍل  أخَبَرنا أنَّ األمَر ليس لهم فاستأَذنَّ

ِمنّا ألَف درهم ، وأقام معه طاِئَفٌة منا)3).

وكان من نتائجها انِقساُم المسلمين إلى :

1- أتباِع النََّمِط األوَسِط، وهم اإلماُم عليٌّ v وآُل َبيتِِه.

2- ِشيَعِة التَّحكيم، وهم الذين ألَزُموا اإلماَم َعِلّيا v بَِقبوِل التَّحكيِم.

3- الخواِرِج ، وهم الذين َخَرجوا على اإلماِم v لّما َرِضَي التَّحكيَم.

واتَّس�َعت داِئ�َرُة ه�ذه الِفَت�ِن وكانت َس�َببًا ف�ي الح�واِدث الاّلِحَق�ِة وفِتنَ�ِة الِفَئِة 

الماِرَقِة.

َّهرواِن ُظهوُر الخواِرجِ ووَقعَةُ الن

اَعِة الُوْسَطٰى ُظهوُر الخواِرِج وَوقَعُة النَّهرواِن واستمراُر فِتنَتِهم  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

رون َمن خاَلَفهم في  نوِب وُيكفِّ َر الُمسِلمين بالذُّ ُل َمن كفَّ اِل، وهم أوَّ جَّ إلى َعصِر الدَّ

بِدَعتِهم ويسَتِحلُّون َدَمُه وماَلُه، قال الُبخاِريُّ في صحيحه: وكاَن ابن ُعَمَر ء 

اِر فجَعلوها على  يراهم َشرَّ َخلِق اللِه، وقاَل : إنَّهم انَطَلقوا الى آياٍت نزلت في الُكفَّ

)1) صحيح البخاري )447) .
حديث متواتر اإلسناد ، »سير أعالم النبالء« للذهبي )1: 421).  (2(

)3) الفتن )300( ، وقال المحقق: إسناده ليس به بأس .

ظهور الخوارج 
ومقتلة النهروان 

عالمة وسطى
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المؤمنيَن)1).

ت جياًل بعد جي�ٍل وصارت  وفِتنَُته�م م�ن الِفَت�ِن التي تج�اوزت األزِمنَ�َة وامت�دَّ

ِه إلى اليوِم وما بعده وُيعَرفون  مدرسًة ُمنَحِرَفًة في اإلسالِم َعبَر الّتاريِخ اإلسالميِّ ُكلِّ

ُل َقرٍن َظَهَر فيهم  َل بِدَعٍة َحَدَثت في اإلس�الِم ، وأوَّ بالعالم�اِت، وبِدَعُتهم كانت أوَّ

)2) الذي طَعَن في ِقسَمِة غناِئِم  على َعهِد َرسوِل اللِه m كان ذا الُخَويِصَرِة التَّميِميَّ

 :m ُِّق اللَه واعِدل فإنَّك لم َتع�ِدل، فقال النَّبي َه�واَزَن، وقال لَِرس�وِل الل�ِه m: اتَّ

»َويَلَك أو َويَحَك ، وَمن َيعِدُل إذا لم َأُكن أعِدُل، قد ِخبُت وَخِس�رُت إن لم أعِدل« 

فقال ُعَمُر بن الَخطَّاب v : يا َرسوَل اللِه ائَذْن لي فيه أضِرْب ُعنَُقُه، قاَل رسوُل 

الل�ه m: »َدع�ُه ، فإنَّ له أصحاب�ًا يحِقُر أحُدكم صالَتُه مع صالتِه�م ، وصياَمُه مع 

ِصياِمه�م ، يق�َرُؤون الُق�رآَن ال ُيج�اِوُز تراِقيهم ، يمُرُق�ون من اإلس�الِم كما يمُرُق 

ِميَِّة«)3). هُم من الرَّ السَّ

اِم  يَن واتِّفاِق أهِل الشَّ وأما انتشاُرها وُظهوُرها فقد كان بعد االنتهاِء من معَرَكِة ِصفِّ

�لبِيَِّة ِضدَّ  َل نموَذٍج للُمعاَرَضِة السَّ اِئَفَتيِن، وكانت أوَّ والِعراِق على التَّحكيِم بين الطَّ

الق�راِر الحاِكِم، وقد َبَلَغ عدُدهم في هذه المرحلِة ثمانيَة آالٍف � وقيل: ِس�تََّة َعَش�َر 

ى “حروراَء” وهي قريٌة على ُبعِد ِميَليِن من الكوَفِة وُنِس�َب  ألف�ًا � نزلوا مكانًا ُيَس�مَّ

ة. وا بالَحروِريَّ الخواِرُج إليها وُسمُّ

انظ�ر صحي�ح البخاري مع الفت�ح )12: 350( ، وقد وصل الطبري هذا التعليق في مس�ند   (1(
علي من »تهذيب اآلثار« ، وسنده صحيح كما قال الحافظ في الفتح )12: 354).

)2) ذوالخويص�رة التميم�ي هو ذات�ه حرقوص بن زهير الس�عدي كما أش�ارت إلى ذلك بعض 
المصادر منها »أس�د الغابة« )1541(، و»المس�تفاد« ألبي زرعة )2: 1292(، وهذا يجمع 

المدرستين في هدف واحد : المدرسة الحرقوصية.. ومدرسة ذي الخويصرة التميمية.
)3) صحيح مسلم )2505).

فتنة الخوارج 
تجاوزت الزمان 

والمكان

المدرسة 
الحرقوصية 

التميمية

بدء ظهور مدرسة 
الخوارج
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ساَلِة   وُجملُة هذه األحاديِث منها ما يبِرُز ُسلوَك ومواِقَف الخواِرِج إّباَن مرحلِة الرِّ

 m ذاَته�ا كم�ا هو في ذي الُخَويِصَرِة ، ومنها ما ُيش�يُر إلى الخواِرِج فيما بعد وفاتِِه

حاَبِة ئ والّتابِعين، ومنها ما ُيش�يُر إلى َعوَدِة  وامت�داِد فِتنَتِه�م في ُعص�وِر الصَّ

اِل.. وفيهم يقوُل  جَّ ماِن بُِصَوٍر ش�تَّى حتى يكوَن آخُرهم مع الدَّ بِدَعتِهم في آِخِر الزَّ

تي قوٌم ُيسيؤون األعماَل ، يقَرؤون  m فيما رواُه ابُن ُعَمَر c: »يخُرُج من ُأمَّ

الُقرآَن ال ُيجاِوُز حناِجَرهم ، يحِقُر َأَحَدكم عَمَلُه مع َعَمِلهم ، يقُتلون أهَل اإلسالِم 

ف�إذا خرج�وا فاقُتلوه�م ، فطوبى لمن َقَتَله�م وطوبى لمن َقَتل�وه ، ُكلَّما طلع منهم 

ًة أو أكَثَر وأنا أس�َمُع)1).  َد ذلك رس�وُل اللِه m ِعش�رين َمرَّ َق�رٌن َقَطَع�ه الل�ُه« ، فردَّ

رواه أحمد ، وفي رواية ابن ماجه يقول: »ُكلَّما خرج َقرٌن ُقطَِع – أكثَر من ِعش�ِرين 

اُل«)2).  جَّ ًة- حتى يخُرَج في ِعراِضهم الدَّ َمرَّ

وعن أبي س�عيٍد الُخدِريِّ رضي الله عنه ق�ال : »بعَث عليُّ بن أبي طالٍب ؤ 

إل�ى رس�وِل اللِه m من الَيَمِن بُِذَهيَبٍة في َأدي�ٍم مقروٍظ لم تحُصل من ُترابِها، قال: 

ابِع  �َمها بين أرَبعِة َنَفٍر بي�ن ُعَيينََة بِن َبدٍر، وأقرَع بِن حابِ�ٍس، وزيِد الَخيِل، والرَّ فَقسَّ

إّم�ا َعلَقَمَة بِن ُعالَثَة وإّما عاِمَر بَن الطَُّفيِل، فق�اَل َرُجٌل من أصحابِِه: ُكنَّا نحن أَحقَّ 

به�ذا م�ن هؤالء، ق�ال: فبَلَغ ذل�ك النَّبيُّ m فق�ال: »ال تأمنوني وأنا أمي�ُن َمن في 

�ماِء صباحًا ومس�اًء« قال: فقاَم َرُجٌل غاِئُر الَعينَيِن ُمشِرُف  �ماِء ، يأتيني َخَبُر السَّ السَّ

ُر اإلزاِر فقال: يا َرس�وَل  أِس ُمَش�مِّ الَوجنََتي�ِن ناِش�ُز الَجبَهِة َكثُّ اللِّحَيِة محلوُق الرَّ

ِق اللَه، قال : »َويَلَك َأَوَلس�ُت أَحقَّ أهَل األرِض أن َيتَِّقَي اللَه« ، قال: ُثمَّ وّلى  اللِه اتَّ

ُجُل، فقال خالُِد بُن الوليِد: يا َرسوَل اللِه أال أضِرُب ُعنَُقُه قال: »ال ،  لعلَّه يكوُن  الرَّ

)1) مسند أحمد )5694).
)2) إسناده حسن ، األلباني )179).

االمتداد الطبيعي 
للمدارس 
الخارجية 

حتى يظهر في 
أعراضهم الدجال
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ُيصلِّي«، فقال خالٌد: وكم من ُمَصلٍّ يقوُل بِِلسانِِه ما ليس في قلبِِه، فقال َرسوُل الِله 

َب ع�ن ُقلوب النّاِس وال ُأَش�قَّ ُبطونهم«، ق�ال: ُثمَّ نظر  m: »إنِّ�ي ل�م ُأؤمر أن ُأَنقِّ

إلي�ه وهو ُمق�فٍّ فقال: »إنَّه يخ�ُرُج من ِضئِضئ هذا َق�وٌم يتلون كتاَب الل�ِه َرطبًا ال 

ِميَِّة – وأظنُّه قال-:  �هُم من الرَّ ين كما يمُرُق السَّ ُيج�اِوُز حناِجَرهم ،يمُرقون من الدِّ

َلِئن أدركُتهم ألقُتَلنَّهم قتَل َثموَد«)1).

ئِضُئ(  ٍة فيها زياداٌت، قال الَخطَّابيُّ وابُن األثيِر وغيرهما: )الضِّ وورد بِِرواياٍت ِعدَّ

ُله�م أو يخُرُج من  : )يريد أنَّه يخُرُج من نس�ِلِه الذين هو أوَّ األص�ُل، ق�ال الَخطَّابِ�يُّ

أصحابِِه وأتباِعِه الذين يقَتدون به وَيبنُون رأَيُهم وَمذَهَبهم على أصِل َقولِِه(.

ُدُه قوُلُه  قال ُمَؤلُِّف »إتحاف الجماعة« تعليقًا: )قلُت : وهذا األخيُر أرَجُح ، ويؤيِّ

m : »إنَّ ل�ه أصحاب�ًا يحِق�ُر أحُدكم صالَته م�ع صالتِهم وصياَمه م�ع صياِمهم«، 

ين حتى يخُرجوا منه«)2).  قون في الدِّ وقوُلُه في الحديِث اآلَخِر : »إنَّ له ش�يَعًة يتَعمَّ

وفي روايٍة ُأخَرى :)سيماُهم التَّحليُق ال يزالون يخُرجون حتى يخُرَج آِخُرهم، فإذا 

رأيُتموه�م فاقُتلوهم )قالها ثالثا( َش�رُّ الَخل�ِق والخليَقِة )قالها ثالث�ا(. وفي روايِة 

�اِل«. ورواه أبو داود  جَّ أحم�َد : »ال يزال�ون يخُرجون حت�ى يخُرَج آِخُرهم م�ع الدَّ

والطيالسي والنسائي بنحوه )3).

وعن َأَنٍس ؤ قال: ُذِكَر لي أنَّ رس�وَل اللِه m قال –ولم أس�َمعُه منه-: »إنَّ 

فيكم قومًا يتعبَّدون َفَيدَأبون حتى ُيعَجَب بهم النَّاُس وُتعِجُبهم أنُفُسهم يمُرقون من 

)1) البخاري )7432)
)2) إتحاف الجماعة 280/1 .
)3) إتحاف الجماعة 290/1.
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ِميَِّة« )1). هِم من الرَّ ين ُمروَق السَّ الدِّ

 :m وع�ن ُمس�لِم ب�ن أبي َبك�َرَة ع�ن أبيه رضي الل�ه عنه ق�ال: قال رس�وُل الله

اُء ذليَقٌة ألِسنَُتهم يقرأون الُقرآَن ال ُيجاِوُز تراِقيهم  اُء أِشدَّ »سيخُرُج قوٌم أحداٌث أِحدَّ

ف�إذا َلِقيُتموهم فأنيموهم ُثمَّ إذا لقيُتموهم فاقُتلوهم فإنَّه ُيؤَجُر قاتُِلهم«)2)، واإلنامُة 

القتُل.

وقد قاتل اإلماُم عليٌّ ؤ الخواِرَج في عهِدِه وَهَزَمهم في َوقَعِة النَّهَرواِن وفيها 

ق�ال اإلم�اُم عليٌّ ؤ : »ُأِمرنا بِِقتاِل ثالَثٍة: النّاِكثين والقاِس�طين والماِرقين، فقد 

قاَتلُت النَّاِكثين والقاِسطين ، وأنا ُمقاتٌِل إن شاء اللُه الماِرقين« )3)، وفيها َمقتُل  ذي 

َتيِن وهو عالمٌة مّما َذَكَره َرس�وُل اللِه m: » وآيُة ذلك أنَّ فيهم َرُجاًل له َعُضٌد  الثَِّديَّ

لي�س في�ه ِذراٌع عل�ى رأِس َعُضِدِه ِمثُل َحَلَم�ِة الثَّدِي عليه َش�َعراٌت بِيٌض «)4) وعن 

اِئَفَتيِن  أب�ي س�عيٍد ؤ: »تمُرُق ماِرَقٌة عند فِرَقٍة من الُمس�ِلمين فَيقُتُلها َأوَل�ى الطَّ

«)5) ولم�ا فرغ م�ن َقتِلهم اإلم�اُم عليٌّ قال رج�ٌل: الحمُد لله ال�ذي أباَدُهم  بالَح�قِّ

وأراحنا منهم، فقال عليٌّ ؤ: » ال والذي نفسي بَِيِدِه، إنَّ فيهم َلَمن في أصالِب 

جاِل لم تحِملُه النِّساُء بعُد وليكوَننَّ آِخُرهم لِصاصًا حراديَن «)6).  الرِّ

وحديٌث رواه أبو س�عيٍد الُخدِريُّ ؤ أنه قال: قال رس�وُل اللِه m : » تمُرُق 

)1) مسند أحمد )13223) .
)2) مسند أحمد )20986)

)3) المعجم الكبير )4049)
)4) صحيح مسلم )2516)
)5) صحيح مسلم )2507)

)6) مسند عبدالرزاق )18655)

موقف اإلمام 
v من 

الخوارج في 
النهروان

مسمى الحرورية 
نسبة إلى حروراء
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. (1( » اِئَفَتيِن بالَحقِّ ماِرَقٌة عند فِرَقٍة من الُمسِلِمين يقُتُلها َأوَلى الطَّ

ُة ؟ َس�ِمعُت  ِة قال  : ال أدري ما الحروِريَّ  ووعنه ؤ أنَّه لما ُس�ِئَل عن الحروِريَّ

ِة – ول�م َيُقل منها – قوٌم تحِقرون صالَتكم  النَّب�يَّ m يق�وُل :» يخُرُج في هذه األُمَّ

ين  م�ع صالتِهم ، يقرؤون الُقرآَن ال ُيجاِوُز ُحُلوَقهم أو حناِجَرهم ، يمُرقون من الدِّ

ِميَِّة ..« )2)، ولما قاَتَل اإلماُم عليٌّ ؤ طالِئَعهم في َعصِرِه  هِم من الرَّ ُمروَق السَّ

وق�ال ألصحابِ�ِه : »اطُلبوا َرُجاًل ِصَفُتُه كذا وكذا« ، فطَلب�وه فلم َيِجدوه ، ُثمَّ طلبوه 

فوج�دوه عل�ى النَّعِت الذي ذكَرُه رس�وُل الل�ِه m ، فقاَل َرُجٌل: الحم�ُد للِه الذي 

أباَدهم وأراَحنا منهم .. فقال عليٌّ ؤ : »كال .. والذي نفسي بيده إنَّ منهم لمن 

جاِل لم تحِملُه النِّساُء بعُد وليُكوَننَّ آِخُرهم لِصاصًا وحراديَن«)3) . في أصالِب الرِّ

وعن َطاِرِق ْبِن ِش�َهاٍب ، َقاَل : ُكنُْت ِعنَْد َعِلي ، َفُس�ِئَل َعْن َأْهِل النََّهِر: أُمْش�ِرُكوَن 

هم؟ 

وا ،  ْرِك َفرُّ َقاَل : ِمَن الشِّ

ِقيَل : َفُمنَافُِقوَن ُهْم ؟ 

َه إاِلَّ َقِلياًل ،  َقاَل : إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن الَ َيْذُكُروَن اللَّ

ِقيَل َلُه : َفَما ُهْم ؟

َقاَل : َقْوٌم َبَغْوا َعَلْينَا)4).

ن لم يصَحب النَّبيَّ m وفيهم وفي أمثالِهم يقوُل ُعَمُر  وكان أغَل�ُب الخواِرِج ِممَّ

)1) صحيح  مسلم )2507( ، وهي إشارة إلى معركتهم مع اإلمام علي في وقعة النهروان.
)2) صحيح البخاري )6931).
)3) مسند عبدالرزاق )18655)

مصنف ابن أبي شيبة )79093(.  (4(

تحديد هوية 
الخوارج على 

لسان اإلمام علي 
v
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ب�ُن الَخطَّاِب ؤ: »قد َعِلمُت وَربِّ الَكعَبِة متى يهَلُك الَعَرُب!! إذا َولَِي أمَرُهم 

سوَل m ولم ُيعالِج أمَر الجاِهِليَِّة«)1). َمن لم يصَحب الرَّ

اَل  جَّ ُد َنّصًا اس�تمراَر ظاِه�َرِة  الخواِرِج تاريِخيًا حتى ُي�دِرَك آِخُرهم الدَّ ومما ُيَؤكِّ

م�ا رواُه ابُن ُعَمَر c قال: قال رس�وُل اللِه m : » ينَش�ُأ َن�شٌء يقرأون الُقرآَن 

 m ال يج�اِوُز َتَراِقيه�م ُكلَّم�ا َخَرَج َقرٌن ُقطَِع « قال ابُن ُعَمَر: َس�ِمعُت رس�وَل اللِه

ًة( حتى يخ�ُرَج في أعراِضهم  يق�وُل: » ُكلَّم�ا خرَج َق�رٌن ُقطَِع )أكَثَر من ِعش�رين َمرَّ

ِة من ُمؤِمٍن  �اُل«)2)، وفيه�م أيضًا يقوُل ُعَمُر ؤ: »ما أخاُف عل�ى هذه اأُلمَّ جَّ الدَّ

ينه�اه إيماُنه وال ِمن فاِس�ٍق َبيٍِّن فِس�ُقُه ، ولك�ن أخاُف عليها َرُجاًل ق�رأ الُقرآَن حتى 

َله على غير تأويِله«)3). أزَلَقه بِِلسانِه ُثمَّ تأوَّ

 اإلماِم عليٍّ ؤ
ُ
مقتَل

اَعِة الُوْسَطٰى مقَتُل اإلماِم عليٍّ ؤ ، وفيه روى الطبرانيُّ عن  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

ٌر ُمس�َتخَلٌف  جابِر بن َس�ُمَرَة ؤ قال: قال رس�وُل الله m : »يا عليُّ ، إنَّك ُمَؤمَّ

وإنَّك مقتوٌل ، وإنَّ هذه مخضوبٌة من هذه« يعني: لِحَيَته من رأِسِه)4) .

وكان مقَتُلُه ؤ في يوم الُجُمعِة س�ابَع عَش�َر رمضاَن سنة أربعيَن من الهجرة ، 

حمِن بُن ُملِجٍم الُم�راِديُّ من طاِئَفِة الخواِرِج ، وقال في َقتِلِه m: »إنَّ  قَتَل�ه عبُد الرَّ

َة س�تغِدُر بك بعدي ، وأنت تعيُش على ِملَّتي وُتقَتُل على ُس�نَّتي ، ومن أحبََّك  األُمَّ

)1) المستدرك للحاكم  )8318)
)2) سنن ابن ماجه )179)
)3) كنز العمال )29404)

)4) المعجم األوسط )7318).

مقتل اإلمام علي 
v عالمة 

وسطى
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أَحبَّني ومن أبَغَضك أبَغَضني ، وإنَّ هذه سُتخَضُب من هذا ..يعني لِحيَتُه من رأِسِه« 

أخرجه الحاكم)1).  

c ٍُّصلُح اإلماِم الَحَسِن بن علي

�اَعِة الُوْسَطٰى ُصلُح اإلماِم الَحَسِن بن عليٍّ c، وفيه قال  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

m: »إنَّ ابني هذا َسيٌِّد ، وسُيصِلُح الله به بين فَِئَتيِن من المسلمين« )2).

�راِع فيما بين  وف�ي ُصل�ِح اإلماِم الَحَس�ن ؤ َملَحٌظ ه�امٌّ بإنه�اِء معَرَكِة الصِّ

ها  المس�لمين، وهو ما َقَصَدُه اإلماُم الَحَس�ُن ؤ في ُخطَبِة التَّناُزِل في قولِه: »أيُّ

لِنا وَحَقن ِدماَءُك�م بآِخِرنا، وإّن ُمعاِوَي�َة ناَزَعني أمرًا أنا  النّ�اُس، إنَّ الل�َه هداك�م بأوَّ

َأَحقُّ به ، وإنِّي َتَركُتُه َحقنًا لِِدماِء الُمسلمين وَطَلبًا لما عند اللِه «)3). 

حمِن بِن ُجَبيِر ب�ن ُنَفيٍر ؤ عن أبيه ؤ قال: ُقلُت للَحَس�ِن  وع�ن عب�دِ الرَّ

ب�ن عليٍّ c: إّن النّاَس يقولون إّنك ُتري�ُد الِخالفَة، فقال: »قد كانت جماِجُم 

الَعَرب في يدي � يحاِربون َمن حاَربُت وُيسالِمون َمن سالمُت � تركُتها ابتغاَء َوجِه 

َها بَِأْتَياِس َأْهِل الِحَجاِز؟! «)4). ٍد m ثم َأْبَتزُّ ِة ُمَحمَّ اللِه تعالى وَحقِن دماِء ُأمَّ

)1) المستدرك )4686).
)2) البخاري )3692) .

)3) أسد الغابة البن األثير )1: 261) .
)4) المستدرك للحاكم )4795(، وانظر إتحاف الجماعة )2: 96). 

صلح اإلمام 
 v الحسن
عالمة وسطى
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األمويون
أمية بن شمس بن عبدمناف

حرب بن أمية

أبوسفيان  صخر بن حرب

العاص بن أمية

سعيد بن العاص

عبداهللا (احلكم) معاوية بن أيب سفيان

الفرع السفياين

معاوية (األول) بن أيب سفيان 
ابن حرب بن أمية

  ٤١

يزيد بن معاوية
  ٦٠

معاوية (الثاين) بن يزيد
  ٦٤

الفرع املرواين

عبدالعزيز

هشام بن عبدامللك
  ١٠٥

معاوية بن هشام 

الوليد بن عبدامللك
  ٨٦

يزيد الثالث بن الوليد
الوليد الثاين بن يزيد ١٢٦  

  ١٢٥
إيراهيم بن يزيد الثاين 

  ١٢٦

عبدالرمحن الداخل بن معاوية بن هشام
(األمويون يف األندلس) 

 ١٣٨

سليامن بن عبدامللك
  ٩٦

يزيد الثاين بن عبدامللك
  ١٠١

عمر بن عبدالعزيز
  ٩٩

مروان الثاين 
 ١٢٧ - ١٣٢

حممد عبدامللك
  ٦٥

مروان بن احلكم
٦٤ ١

٢

٣

٤

٥

٦٧

٨

٩ ١٠

١١
١٢

١٣

١٤

األمويون يف الشام ٤١ - ١٣٢ هـ 
أوهلم معاوية بن أيب سفيان وآخرهم مروان الثاين

مع ترقيم كل من توىل احلكم وتارخيه

مشجر األمويين ، تمت إعادة الرسم مع شيء من التصرف ، »أطلس تاريخ العرب« ص46
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َ َّة مُكُل بني أُمَي

�اَعِة الُوْس�َطٰى ُملُك بني ُأَميََّة )الُملُك الَعضوُض( ، وفيه يقوُل  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

ٍة وَرحَمٍة)1) ُث�مَّ خالَفٍة وَرحَمٍة ، ثم ُمل�كًا َعضوضًا ، ثم  m : »ب�دأ ه�ذا األم�ُر بِنُُبوَّ

ًة« )2).  ُعُتّوًا وَجبِريَّ

وهذا الحديُث يشَمُل مرحلَة بني ُأَميََّة وبني الَعّباِس.

ِة ثالثون سنًة ُثمَّ يؤتي اللُه الُملَك � أو: ملكه � َمن يشاُء«)3)،  وحديُث »ِخالفُة النُُّبوَّ

ذوا بالل�ِه من رأِس  وأم�ا أحادي�ُث االختص�اِص بَِبن�ي ُأَميََّة فمنه�ا قوُل�ُه m : »تعوَّ

بياِن«)4). بعيَن وِمن إماَرِة الصِّ السَّ

وعن أبي ُهَريَرَة ؤ قال: قال رسول الله m: »رأيُت بني الَحَكِم َينُزون على 

ِمنَبري كما تنُزو الِقَرَدُة« قال: فما ُرِؤَي النَّبيُّ m ضاِحكًا حتى ُتُوفِّي)5).

)1) وقول�ه m : )خالف�ة ورحمة( يش�ير إل�ى مرحلة تنازل اإلمام الحس�ن وما يك�ون في تلك 
المرحلة من السكون والهدوء بعد القلق واالحتدام.

وكان من مظاهر الخالفة موقف اإلمام الحسن الجامع بين خالفتي الحكم والعلم، ومن 
مظاهر الرحمة حفظه لدماء المسلمين وتضحيته بصنمية الحكم التي يعبدها المقاتلون من 

أجلها.
ومن فوائد تنازل اإلمام الحس�ن ؤ كش�ف حقيق�ة المطالبة بدم عثم�ان كذبا وزورا 
حي�ث إنه�م بع�د أن ملكوا الحكم بتنازل الحس�ن لم نس�مع ع�ن مطالبتهم بث�أر عثمان بل 

اشترك جملة من قتلة عثمان وقتلة اإلمام علي في ترسيخ دولة الملك العضوض.
)2) اإلشاعة/364 .

سنن أبي داود )4028).  (3(
)4) مسند أحمد )8543) .

)5) المستدرك للحاكم )8481) . 

ملك بني أمية 
عالمة وسطى

 m رؤيا النبي
للقردة والخنازير 
تتنزى على منبره
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وعن ابن الُمَسيَِّب ؤ قال : رأى النَّبيُّ m  بني ُأَميََّة على ِمنَبِرِه فساَءُه ذلك ، 
ت عينُُه . )1) فأوِحَي إليه ) إنَّما هي ُدنيا ُأعطوها ( َفَقرَّ

وعن ُعَماَرِة بِن أبي َحفَصَة قال:  َسِمعُت علّيًا ؤ يقوُل: »َعِجبُت ِمن إخوانِنا 

بن�ي ُأَميَّ�َة، إنَّ َدعَوَتنا دعَوُة المؤمني�ن ، وَدعَوَتهم َدعَوُة الُمنافِِقي�ن ، وهم ُينَصرون 

علينا«)2).

وتنَقِسُم هذه المرحلُة إلى ِقسَميِن:

، ويبَدُأ بُِمعاِوَيَة وينتهي بَِمرواَن بِن الَحَكِم. فيانِيُّ األَُمِويُّ 1- الَعهُد السُّ

، ويبدأ بَِعبِدالَمِل�ِك بِن َمرواَن وينَته�ي بَِمرواَن بِن  2- الَعه�ُد المروانِ�يُّ األَُم�ِويُّ

ٍد. ُمَحمَّ

c ٍّاإلماِم الُحَسيِن بِن عَلي 
ُ
مَقتَل

�اَعِة الُوْس�َطٰى َمقَتُل اإلماِم الُحَس�يِن بِن َعليٍّ )c(3، ففي  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

األث�ر ورد ع�ن ُأمِّ َس�َلَمَة ر قالت: قال رس�وُل اللِه m: »إنَّ ِجبري�َل أخَبَرني 

أنَّ ابني هذا –يعني الُحَس�يَن- ُيقَتُل وأنَّه اش�َتدَّ َغَضُب اللِه على َمن يقُتُله« رواه ابن 

عساكر)4).

ا  وعن  ُمعاِذ بن َجَبٍل ؤ قال: قال َرسوُل اللِه m : » أمِسك يا ُمعاُذ وَأحِص فلمَّ

)1) تفسير ابن أبي حاتم حديث رقم )13696). 
)2) الفتن لنعيم بن حماد ص305.

)3) قتل ؤ يوم عاش�وراء بكربالء وكان يوم الس�بت س�نة 61 س�نة ه� وكان عمره يوم قتل 
ثمان وخمسين سنة ؤ.

)4) تاريخ دمشق )14: 193)

مقتل اإلمام 
الحسين بن علي

ؤ
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َبَلَغ َخمس�ًا – يعني من الُخَلفاِء – قال : يزيُد ، ال بارك اللُه في يزيَد ، ُنِعَي إليَّ ُحَس�يٌن 

وُأتيُت بُِترَبتِه وُأخبِرُت بقاتِِله ، والذي نفسي بَِيِده ال ُيقَتُل بين  َظهرانِي قوٍم  ال يمنَعونه 

إال خالَف اللُه بين ُصُدورهم وُقُلوبِهم وَسلََّط عليهم ِشراَرهم وألَبَسُهم ِشَيعًا« )1) .

َّةِ وَقعَةُ الَحر

حاَبِةئ،  ِة ، وهي مرحلُة ُفقداِن الصَّ اَعِة الُوْسَطٰى َوقَعُة الَحرَّ َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

 :m ِة س�نة ثالٍث وِستِّين للهجرة، قال فيها يوَم األربعاِء لثالٍث َبِقيَن من ذي الِحجَّ

َعِر  »والذي نفس�ي بَِيِده َلَيكوَننَّ بالمدينِة َملَحَمٌة يقاُل لها الحالَِقُة ال أقوُل حالَِقَة الشَّ

تي على  يِن .. فاخُرجوا من المدينِة ول�و على َقدِر بريٍد وَلَهالُك ُأمَّ ولك�ن حالَِقُة الدِّ

َيِد ُأَغيِلَمٍة من ُقَريٍش«.

ِة ُقتَِّل أهُل المدينِة حتى كاد  وأخرج البيَهِقيُّ عن الَحَس�ِن قال: »لما كان َيوُم الَحرَّ

)1) قلت: وهذا الحديث � كما قال صاحب االشاعة � : )ذم للذين بايعوه وأخرجوه ثم أسلموه 
إل�ى الع�دو ولم يمنعوه(. وفيه إش�ارة لنتيجة مقتل الحس�ين ؤ بين تخ�اذل المحبين 
وبغ�ض المبغضي�ن وما يترتب على فعلهم م�ن دمار فيما بينهم وال ش�يء غير ذلك إلى أن 

يقضي الله أمرا كان مفعوال. 
وهذا ما حل بالقوم من المبغضين ومن المحبين المتخاذلين من ذلك اليوم حتى مرحلتنا 
المعاص�رة، ومث�ل ه�ذا الن�ص درس لمن القى الس�مع وهو ش�هيد، والص�راع كما هو في 

الحديث عقوبة وليس نصرة لإلمام الحسين وال آلل البيت كما يفيد الحديث الشريف.
وعن ش�هر بن حوش�ب قال : س�معت أم س�لمة b حين جاء نعي الحسين بن علي 
ء لعنْت أهل العراق وقالت : قتلوه قتلهم الله عز وجل غروه ودلوه لعنهم الله. اه�. 
رواه أحمد والطبراني قال الهيثمي ورجاله موثوقون. وعن عائش�ة أو أم س�لمة b أن 
النبي m قال إلحداهما: )لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها قال: إن ابنك هذا 
حس�ين مقتول وإن ش�ئت أريتك من تربة األرض التي يقتل بها ، قال : فأخرج تربة حمراء( 

رواه اإلمام أحمد قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. اه� إتحاف الجماعة )1: 238) .

وقعة الحرة عالمة 
وسطى
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ِة سبُع مئِة َرُجٍل  ال ينَفِلُت منهم َأَحٌد« وأخرَج عن مالِك بن أَنٍس قال: »ُقتَِل يوم الَحرَّ

حاَبِة وذلك في خالف�ِة يزيَد« وفيه زيادة  م�ن َحَمَلِة القرآِن منهم ث�الُث ِمَئٍة من الصَّ

�تيِن «، وفيها تولَّ�ى يزيُد )1). وورد: »ال تقوُم الّس�اعُة حتى ُيلَتَمُس  »عل�ى رأِس السِّ

ُة «)2). الَّ جُل من أصحابي كما ُتلَتَمُس الضَّ الرَّ

وعن س�عيِد بِن الُمَس�يِِّب قال: )وقع�ت الِفتنَُة األولى –يعني مقَت�ُل ُعثماَن- فلم 

َة- فلم ُتبِق من  ُتب�ِق م�ن أصحاِب َبدٍر أح�دًا ، ُثمَّ وقعت الِفتنَ�ُة الّثانَِيُة –يعني الَح�رَّ

أصحاِب الُحَديبَِيِة أحدًا، ثم وقعت الثَّالَِثُة فلم ترَتِفع ولِلنَّاِس َطباٌخ()3).

قال الحافُِظ في قولِه: )لم ُتبِق من أصحاِب َبدٍر َأَحدًا( أي : إنَّهم ماتوا منُذ قامت 

ِة وكان آخُر َمن مات  الِفتنَ�ُة بمقَت�ِل ُعثماَن إلى أن قامت الِفتنَُة األخرى بَِوقَع�ِة الَحرَّ

ِة بِبِضِع ِسنيَن)4). ين سعَد بَن أبي وّقاٍص ؤ ومات قبل وقعِة الَحرَّ ِمن الَبدِريِّ

فِتنَةُ ابِن الزُّبَيِر

َبيِر، فعن ُعَم�َر بن ديناٍر قال: قال أبو  �اَعِة الُوْس�َطٰى فِتنَُة ابِن الزُّ َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

َبيِر َحيَصٌة ِمن َحيصاِت الِفَتِن«)5). ُهَريَرَة ؤ : »فِتنَُة ابِن الزُّ

َة  َبيِر بَِمكَّ �اِم وَوَثَب ابُن الزُّ  وع�ن أبي المنهاِل قاَل: لّما كان ابُن زياٍد ومرواُن بالشَّ

اُء بالَبصَرِة انطلق�ُت مع أبي إلى أبي َبرَزَة األس�َلِميِّ حت�ى َدَخلنا عليه  ووَث�َب الُق�رَّ

)1) اإلشاعة ص68.
)2) مسند أحمد )731).

)3) صحيح البخاري )4024).
)4) فتح الباري )7: 325).

)5) الفتن لنعيم بن حماد )473) .

فتنة ابن الزبير 
ومقتله عالمة 

وسطى
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ف�ي داِرِه وه�و َجالٌِس في ظِلِّ ُعَليٍَّة له من َقَصٍب َفَجَلس�نا اليه فأنش�َأ أبي َيس�َتطِعُمه 

ُل شيء َسِمعُتُه َتَكلَّم به:  الحديَث، فقال: يا أبا َبرَزَة!أال ترى ما وقع فيه النَّاُس؟ فأوَّ

إنِّي احَتَس�بُت عند اللِه أنِّي أصَبحُت س�اِخطًا أحياَء ُقَريٍش ، إنَّكم يا َمعَش�َر الَعَرِب 

الَلَة وإنَّ الله َأنَقَذُكم باإلسالِم  َة والضَّ َة والِقلَّ لَّ ُكنُتم على الحاِل الذي َعِلمُتم منها الذِّ

نيا التي أفَس�َدت بينكم. إنَّ ذاك  �ٍد m حتى إذا َبَل�َغ بكم ما َتَروَن وهذه الدُّ وبُِمَحمَّ

نيا . وإنَّ هؤالء الذين بين َأظُهِركم واللِه إن  اِم والله إن ُيقاتُِل إال على الدُّ الذي بِالشَّ

نيا)1). َة واللِه إن ُيقاتُِل إال على الدُّ نيا ، وإن ذاك الذي بَِمكَّ يقاتِلون إال على الدُّ

اِج أو  وع�ن نافِ�ٍع عن ابِن ُعَمَر c أنَّه قال لَِرُجٍل يس�أُلُه عن الِقتاِل مع الَحجَّ

َبيِر فقال له ابُن ُعَمَر c : )مع أيِّ الَفريَقين قاتلَت َفُقتِلَت في َلَظًى()2)،  م�ع الزُّ

َبيِر وإنَّما يخاُف الِفتنََة وما يترتَُّب على ِقتاِل  وما قال ابُن ُعَمَر ما قال كراِهَيًة البِن الزُّ

الَمَة  الُمسِلِم للُمسِلِم، وما ورد عن النَّبيِّ m في ذلك، وفي قولِِه إشارٌة إلى أنَّ السَّ

َرَفيِن في النّاِر. من الِفَتِن أولى من الُوقوِع مع َأَحٍد الطَّ

ِخالفَةُ ُعمَرَ بن عبِد العزيِز

�اَعِة الُوْس�َطٰى ِخالَفُة ُعَمَر بن عبِد العزيِز ، فعن نافٍع قال: قال  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

ُعَمُر بن الَخطَّاِب ؤ : )يكوُن َرُجٌل من َوَلِدي بَِوجِهِه َشيٌن َيِلي َفَيمأَلُها َعدالً، 

قال نافٌِع: وال أحَسَبنَّه إال ُعَمَر بن عبَد العزيِز()3).

ُه َفَرٌس  وعن َضمَرَة بِن َشوَذٍب قال : )دخل ُعَمُر بن عبِد العزيِز اصَطباًل ألبيِه َفَشجَّ

)1) صحيح البخاري )7112) .
)2) المستدرك للحاكم )8452( . وانظر إتحاف الجماعة )1: 124) .

)3) تاريخ دمشق )45: 155) .

خالفة عمر بن 
 v عبدالعزيز

عالمة وسطى
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ماُء تسيُل على وجِهه، فقال أبوه :  لعلَّك تكوُن أَشجَّ بني ُأَميََّة()1)،  ألبيه فخرج والدِّ

�رِعيَِّة)2) ،  �َيِر ُش�موُل َعدلِِه وَكث�َرُة إنفاِقِه للماِل في أوُجِهِه الشَّ وق�د ورد في ُكُتِب السِّ

ُد موِقَع مرحلِة خالَفِة ُعَمَر بن عبِد العزيِز من العالماِت الُوس�طى للّس�اعِة،  ا يؤكِّ وِممَّ

م�ا ورد عن إبراهيَم بِن َميَس�َرَة قال : ُقلُت لِط�اووَس : ُعَمُر بُن عبِد العزيِز المهِديُّ ؟ 

�ُه)3) ، وبرقم 1040 عن إبراهيم بن ميس�رة بن  ق�ال : ال ، إنَّ�ه لم يس�تكِمل الَعدَل ُكلَّ

ط�اوس ق�ال: ) قد كان ُعَمُر بُن عبد العزيِز َمهِدّي�ًا وليس به ، إّن المهِديَّ إذا كان ِزيَد 

الُمحِسُن في إحسانِه وتِيَب على الُمسيِء من إساَءتِِه()4) . وُيَعدُّ الخليفُة ُعَمُر بُن عبِد 

اِشدين. العزيِز الخليَفَة الّساِدَس في ِسلِسَلِة الُخَلفاِء الرَّ

َّاس مُكُل بني  العَب

�اَعِة الُوْس�َطٰى ُمل�ُك بني  الَعبَّاس )الُمل�ُك الَعضوض(  ، فعن  َوِمْن َعاَلَماِت السَّ

تِي ِمْن َبنِ�ي الَعبَّاِس« )5)  ، وفي رواية أخرى: » إنَّ لبني  عل�يٍّ ؤ قال: »ويٌل أِلُمَّ

)1) طبقات ابن سعد )5: 331).
وف�ي الفت�ن لنعيم بن حم�اد ) 1: 221) مقارنة بين الخليفة عمر بن عب�د العزيز وبين اإلمام   (2(
المهدي فيما يش�ير إلى كونهما من عالمات الس�اعة: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر 
ق�ال ذك�ر عن�ده عمر بن عب�د العزيز فق�ال بلغنا أن المهدي يصنع ش�يئا ل�م يصنعه عمر بن 
عب�د العزي�ز قلنا ما هو ؟ قال يأتيه رجل فيس�أله فيقول ادخل بيت المال فخذ فيدخل فيأخذ 
فيخ�رج فيرى الناس ش�باعا فيندم فيرجع إليه فيقول خذ م�ا أعطيتني فيأبى ويقول إنا نعطي 

وال نأخذ.
)3) الفتن لنعيم بن حماد )1042).

)4) مصنف ابن أبي شيبة )38807).
)5) ذكره الذهبي في ميزان االعتدال ، وفيه يزيد بن ربيعة وذكر من جرحه.

ملك بني العباس 
عالمة وسطى
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العباِس لرايًة ال ُتَردُّ «)1) ، وفي أخرى: أنَّ النبيَّ m جعل على العباِس وولِده كساًء 

ث�م قال : »اللهمَّ اغفْر للعباِس وولِده مغف�رًة ظاهرًة وباطنًة ، وال تغادْر ذنبًا ، اللهمَّ 

ت-  على  : فُتحَمُل األحاديُث األَُوُل - إن َصحَّ اخُلْف�ُه في ولده«)2)، قال البرزنجيُّ

شراِرهم ، وهذا وأمثاُلُه على أخياِرهم)3)  .

وف�ي رواي�ة أخ�رى: »ليكون�نَّ ف�ي ول�ِد العب�اِس مل�وٌك«، ولع�لَّ في مث�ِل هذه 

األحاديِث إش�اَرًة إلى ما ُأِقيم في َبعِض ُعصوِرهم من الُفتوحاِت اإلسالِميَِّة وِحفِظ 

َبيَضِة اإلسالِم.

)1) لسان الميزان )2: 518( ، قال ابن حجر : فيه الحارث بن شبل ، قال العقيلي: ضعيف .
ذكره الذهبي في »س�ير أعالم النبالء« )2: 89( وقال : إسناده جيد. ومع ذلك فقد ذكر جل   (2(

أهل الحديث بأنه لم يصح في روايات بني العباس شيء واتهموا أكثر أسانيدها بالنكارة.
)3) اإلشاعة 78 .
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مع ترقيم كل من توىل احلكم وتارخيه

مشجرالعباسيين ، تمت إعادة الرسم مع شيء من التصرف، المصدر السابق ص72
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أقسامُ رمحلةِ الُملِكـ العَضوِض

ماِن  ِة حول مراِحِل الُمل�ِك العضوِض وموِقِعها من الزَّ باس�تقراِء النُّصوص النَّبِويَّ

ٌة من عه�ِد تناُزِل اإلماِم الَحَس�ِن بن عليٍّ  تبيَّ�َن أّن مرحل�َة الُملِك العض�وض ُممَتدَّ

ؤ إلى عهِد التَّداعي والَوَهِن والُغثاِء.

وهذه المراِحُل طويلُة المدى ُمتباِعَدُة الّزماِن يجَمُعها حديُث َليِث بِن أبي ُس�َليٍم 

ًة ورحَمًة، وإنَّ�ه كاِئٌن رحمًة  ع�ن ابِن س�ابٍط عن النَّب�يِّ m : »إّن هذا األمَر ب�دأ ُنُبوَّ

ِة، يس�َتِحلُّون  ًة، وفس�ادًا في األُمَّ وخالف�ًة، وإن�ه كاِئٌن ُملكًا عضوضًا، وُعُتّوًا وَجبِريَّ

الُخموَر والحريَر والُفروَج وُيرَزقون عليه حتى يلَقُوا اللَه« )1).

قل�ُت والل�ُه أعَل�ُم : وُينَظُر إل�ى معنى )الُمل�ِك العضوِض( بتفصي�ٍل كما هو في 

ِع ِعباراتِها. نماِذِج النُّصوِص وَتنَوُّ

ى العامُّ للُمل�ِك العضوِض ُيطَلُق عل�ى َمرَحَلَتي بني ُأَميَّ�َة وبني الَعّباِس  فالُمس�مَّ

ُعمومًا،وَم�دَّ بعَضه�م المعن�ى للُمل�ِك الَعض�وِض إل�ى َعه�ِد االنهي�اِر والُغث�اِء 

والتَّداعي.

َل  َع المعاني، ويصُعُب أن ُتنَزَّ َع األلفاِظ في النُّصوِص تحِمُل َتنَوُّ والمعلوُم أنَّ َتنَوُّ

ُة عل�ى المراِحِل دون أن ُي�دَرَك مقصوُد اللَّفِظ النََّب�ِويِّ على َوجِهِه،  األلف�اُظ النَّبِويَّ

ًة( كما هو في ألفاِظ األحاديِث، وعلى اللَّفَظَتيِن مداُر  ًة أّن هناك )ِخالفًة وُنُبوَّ وخاصَّ

)1) الحدي�ث صحي�ح به�ذا اللف�ظ، أورده الدان�ي في )الس�نن الواردة ف�ي الفت�ن( تحقيق أبي 
عم�ر العبوش�ي، وكذل�ك رواه الطبراني ف�ي الكبي�ر)367(. والبيهقي فى ش�عب اإليمان 

.(5616(

مناقشة لمعاني 
)الملك 

العضوض(
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األمِر ُكلِِّه.

حيِح،  ياَنِة الصَّ ُة ُيقَصُد به�ا َمنَهُج الدِّ فالِخالَف�ُة ُيقَص�ُد بها الُحكُم والَقراُر ، والنُُّبوَّ

واألص�ُل أن يجَتِمعا في حاِمِل القراِر وفي ِسياَس�ِة مرحلتِِه َوف�َق ُمراِد اللِه، وعندما 

غَبُة في االمتالِك فإّن الّراِغَب في الِخالَفِة والُحكِم  نيا والرَّ ُل الطََّمُع وُحبُّ الدُّ يتدخَّ

�ُف المعاني  �ِة وُمراِد اللِه في األمِر، فيتعسَّ ى النَّبِويَّ يتَخّط�ى مفهوَم األماَنِة في ُمَس�مَّ

رِعيَِّة  ُر بذلك على النّاِس، فيكوُن بذلك الُملُك، أي: يخُرُج معنى الخالفِة الشَّ ويتأمَّ

�ُر  ى ش�رعًا ُملكًا عاّضًا أو ُملكًا عضوضًا، وُيَفسِّ إل�ى معنى االمتالِك الطَّبِعيِّ فُيس�مَّ

هذا المعنى مقوَلُة اإلماِم الَحَس�ِن مع أخيه اإلماِم الُحَسيِن وهو على فِراِش الَموِت 

َة، فال أرى ُس�َفهاَء  في ِس�ياِق حديثِِه » وإنِّ�ي ألرى أال يجَمَع اللُه لنا الخالَفَة والنُُّبوَّ

الكوَفِة يسَتِخّفونَك فُيخِرجوك...«)1).

ُر معنى كالِم رسوِل اللِه  ؤَيُة من اإلماِم الَحَسِن ؤ قاِعَدٌة شرِعيٌَّة ُتَفسِّ وهذه الرُّ

ِة في َشَرِف اإِلرِث للِعلِم. m عن معنى الِخالَفِة في الُحكِم وعن معنى النُُّبوَّ

حيَحِة ضابطًا ش�رِعّيًا لَِس�الَمِة المراِحِل وَعَدِم سالَمتِها،  وكفى بهذه األلفاِظ الصَّ

ُة  ومن ذلك َقوُل ُحذيَفَة بِن اليماِن ؤ قال: قال رس�وُل اللِه m : »تكوُن النُُّبوَّ

فيك�م ما ش�اء الل�ه أن تكون، ُث�مَّ يرَفُعها إذا ش�اء أن يرَفَعها، ُثمَّ تك�وُن ِخالَفٌة على 

ِة، فتكوُن ما ش�اء اللُه أن تكوَن، ُثمَّ يرَفُعها إذا ش�اء أن يرَفَعها، ُثمَّ تكون  ِمنهاِج النُُّبوَّ

ُمل�كًا عاّضًا، فيكوُن ما ش�اء اللُه أن يكوَن، ُثمَّ يرَفُعها إذا ش�اء أن يرَفَعها، ُثمَّ تكوُن 

ًة ، فتكوُن ما شاء الله أن تكوَن، ُثمَّ يرَفُعها إذا شاء أن يرَفَعها، ُثمَّ تكوُن  ُملكًا وَجبِريَّ

)1) االستيعاب البن عبدالبر )1: 376).
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ِة.. ُثمَّ َسَكَت«)1) . ِخالَفٌة على ِمنهاِج النُُّبوَّ

ف�إن ُأِخ�َذت هذه المعان�ي على م�ا َفِهَمُه أولئ�ك على عه�ِد ُعَمَر ب�ِن عبدالعزيِز 

واَيِة: قال حبي�ٌب: فلّما قام ُعمُر  فالَفه�ُم ُمنَقطِ�ٌع عن تلك الُعصوِر حي�ُث زاد في الرِّ

بن عبُدالعزيِز وكان يزيُد بُن النُّعماِن بِن بِش�ٍر في صحاَبتِِه فكتبُت إليه بهذا الحديِث 

اُه، فقلُت له: إنِّي ألرجو أن يكون أميُر المؤمنين يعني ُعَمَر بن عبدالعزيِز بعد  ُره إيَّ ُأَذكِّ

ِة، فَأدِخل كتابي على ُعَمَر بن عبِدالعزيِز، َفُسرَّ به وأعَجَبُه. الُملِك العاضِّ والَجبِريَّ

اِش�َدِة فخاتَِمُة  وإن أخذن�ا المعنى عل�ى امتداِد المراِح�ِل المعنِيَِّة بعد الِخالَفِة الرَّ

ماِن، ولعلَّ هذا هو ما  ِة ف�ي ُأخَرياِت الزَّ الحديِث ُتش�يُر إلى خالَفٍة على ِمنهاِج النُُّبوَّ

يوطِيُّ وغيُرُه عن االثنَي َعَشَر أميرًا من ُقَريٍش، يكوُن آِخُرهم اإلماُم  َرُه اإلماُم السُّ َفسَّ

ماِن. المهِديُّ في آِخِر الزَّ

وَلُة الُعثمانِيَِّة  ِة هي مرحَلُة الدَّ وفي معنى آخَر فإّن الخالَفَة األخيَرَة على َمنَهِج النُُّبوَّ

في َرفِعها ِشعاَر الِجهاِد في سبيِل اللِه، وُخصوصًا بعد َفتِح الُقسَطنطِينِيَِّة إلى مرحَلِة 

االنهياِر، وأّما بعَدها فمراِحُل لها ما ُيناِسُبها من النُّصوِص األُخَرى.

وفي )المستدرك( عن ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ؤ كان يقوُل:)إّن الله بدأ هذا األمَر 

ٍة وَرحَم�ٍة، ثم يعوُد إلى خالَفٍة، ث�م يعوُد إلى ُس�لطاٍن ورحَمٍة ، وثم  حي�ن ب�دأ بِنُُبوَّ

�ًة فتتكاَدمون تكاُدَم الحمي�ِر()2)، فالذي يظَهُر �  يع�وُد ُمل�كًا ورحَمًة، ثم يعوُد َجبِريَّ

حَمَة َعصُر  َة والرَّ والل�ه أعلم � أّن الّتفصيَل الُمش�اَر إليه فيم�ا رواه الحاكم أّن النُُّب�وَّ

اِش�َدُة ، ثم يرِج�ُع األمُر من مفهوِم اجتم�اِع َكِلَمتِها  س�اَلِة، ُثمَّ الخالَفُة الرَّ َص�دِر الرِّ

)1) مسند أحمد )18903).
)2) المستدرك )8459).
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ِة الُملِك  إلى ِحفِظ َبيَضِة اإلسالِم واستمراِر رايِة الِجهاِد وإن كان القراُر معلوالً بِِعلَّ

، ففيها مرحَلٌة ُتدعى )ُس�لطانًا ورحمًة(  العضوِض خالل الَعهِد األَُمِويِّ والَعبَّاِس�يِّ

َل َعهِد المرحَلِة الَعبَّاِسيَِّة ،  ِة وأوَّ ثم تعوُد ُملكًا ورحمًة ، تشَمُل آِخَر المرحَلِة األَُمِويَّ

ُل بعُد إلى  ًة، ، وفيها ورد قوُلُه: ثم تتكاَدمون تكاُدَم الحميِر، ثم تتحوَّ ث�م يع�وُد َجبِريَّ

وَلِة. مرحَلِة االنهياِر وَضعِف الدَّ

ُه  وقد ربط سيُِّدنا ُعَمُر في هذا الحديِث وبين )الجهاِد والَغزِو في سبيِل اللِه( وكأنَّ

ِة ف�ي أَحِد معانيه قاِئٌم بالِجهاِد في س�بيِل اللِه،  ُيش�يُر واللُه أعَل�ُم إلى أنَّ َمنَهَج النُُّبوَّ

فاِع عن َبيَضِة اإلس�الِم ف�ي ُكلِّ دولٍة إس�الميٍَّة ونظاٍم، وإنَّ  يَّ�ِة الدِّ وفي�ه َملَح�ٌظ أهمِّ

، َفِقياُم الِجهاِد  �رِعيِّ وَل�ِة بَِضعِف ِجهاِدها، أو َضع�ِف ِرجاِل َقراِرها الشَّ َضع�َف الدَّ

ِكِشعاٍر فِعليٍّ أمام األعداِء واألضداِد مع ِحفِظ َكياِن َبيَضِة اإلسالِم والُمحاَفَظِة على 

ِة في المرحَلِة. الّشعاِئِر واحتِراِم المشاِعِر ُيقيُم الَحدَّ المقبوَل من ِمنهاِج النُُّبوَّ

وتتقيَّ�ُد بع�ُض مراِحِل الُملِك العض�وِض بمعنى من معاني الَقبوِل النِّس�بِيِّ أيضًا 

تي صالحًا حتى  كما هو في النَّصِّ بُِوجوِد ُأَمراِء ُقَريٍش من قوله m: »ال يزاُل أمُر ُأمَّ

يمِضَي اثنا َعَش�َر خليفًة ُكلُّهم من ُقَريٍش«. وف�ي روايٍة: »ال يزاُل هذا األمُر قائمًا« ، 

وفي روايٍة »عزيزًا« حتى يكون اثنا عشَر خليفًة ُكلُّهم من ُقريٍش، وحديُث: »ال يزاُل 

ه�ذا األمُر عزيزًا ُينَص�ُرون على من ناَوَأهم عليه اثنا َعَش�َر خليفًة ُكلُّهم من ُقَريٍش« 

متفق عليه)1).

وفي روايٍة: )ال يزال هذا األمُر ماضيًا( )ال يزاُل اإلسالُم عزيزًا( وفي روايٍة )ال يزاُل 

يوطِيُّ والقاضي عياُض  هذا األمُر صالحًا( إلى اثني َعَشَر خليفًة، وقد تناَوَل اإلماُم السُّ

)1) البخاري )7222( ومسلم )4815).

حديث )األئمة 
بعدي اثناعشر 

كلهم من قريش(
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وغيرهم ش�رَح هذا الحديِث وغي�ِرِه واعتبروا األمَر قائمًا من عصِر الخالَفِة الّراِش�َدِة 

وما بعَدها)1). وأّن آِخَر هؤالِء األمراِء هو اإلماُم المهِديُّ في آِخِر الّزماِن.اه�.

قلُت � والله أعلم: ال ُيستفاُد من األحاديِث معنى األَُمراِء االثنَي عشر أّن آِخَرهم 

اإلم�اُم المه�ديُّ لُمخاَلَفِة هذا األم�ِر واِقَع النَّصِّ ذاتِ�ِه، فاألَمراُء االثنا َعَش�َر ُكلُّهم 

م�ن ُقَريٍش خالل مراِحِل الُحكِم العضوِض وَينَتهي َحَس�َب االس�تقراِء لألحاديِث 

بَِهجَمِة التَّتاِر وإس�قاِط الخليَفِة الَعبَّاس�يِّ على يِد هوالكو، ويسَتِمرُّ األمُر بعد ذلك 

ُة( و)الَهْرُج( ال  ( و)الَجبِريَّ ًة كما عبر عنه m: ثم يكوُن الَهْرُج. و)الُعُتوُّ ًا وَجبِريَّ ُعُتوَّ

يسَتقيُم مع )بقاِء أمِر اإلسالِم عزيزًا (.

ِل األمِر إلى  وَل�ِة الواِحَدِة وتحوُّ وينَقطِ�ُع األمُر عن ُأَمراِء ُقَريٍش النقطاِع َنَس�ِق الدَّ

�َمًة على عهِد الِخالَفِة  َقٍة، فتكوُن مرحل�ُة الخالَفِة ألَُمراِء ُقَريٍش ُمَقسَّ ُدَوي�الٍت ُمَمزَّ

الّراِش�َدِة وعه�ِد بن�ي ُأَميََّة وبع�ِض َعهِد بن�ي الَعبَّاِس، بَِص�رِف النََّظِر عن األس�ماِء 

اِة في الحديث،  �ه الَعامِّ أو عدم س�الَمتِِه، ثم مرحل�ة اَلَهْرِج اُلمَس�مَّ وس�الَمِة التَّوجُّ

وَل�ِة الُعثمانِيَِّة راِعَيُة الخالَفِة اإلس�الِميَِّة األخيَرِة في بعِض  وتأت�ي بعدها مرَحَلُة الدَّ

ساِت المرحلِة إلى عهِد الخليفِة عبِدالحميِد الّثاني)2)، أما ما بعدها فمرحَلُة ُغثاٍء  َتنَفُّ

)1) قال القاضي عياض: لعل المراد باالثني عش�ر في هذه األحاديث وما ش�ابهها أنهم يكونون 
في مدة عزة الخالفة وقوة اإلسالم واستقامة أموره واالجتماع على من يقوم بالخالفة.

)2) ارتبطت الدولة العثمانية بالخالفة على مراحل:
األولى: مرحلة استعادة شرف الدولة اإلسالمية بالجهاد في سبيل الله من عهد المؤسس 

طغرل بك إلى عهد السلطان بايزيد.
الثانية: مرحلة حفظ بيضة اإلس�الم وإقامة ش�عيرة الجهاد في س�بيل الل�ه واالنطواء تحت 
راية الخالفة العباس�ية وتبدأ بانتصار الس�لطان بايزيد األول في معرك�ة نيكوبولي في بلغاريا 
وفرنسا ووصول أخبار االنتصار إلى مصر ومنها إلى الخليفة العباسي المتوكل والذي أرسل 

تحديد األمراء 
االثني عشر 
ومراحلهم

مرحلة الهرج 
واالنفصام
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وَوَهٍن وَضياِع أماَنَتي قراِر الُحكِم والِعلِم.

جوابا وتشريفا وخلعة وسيفا إلى بايزيد، ومعناه االعتراف ببايزيد سلطانا تحت إمرة الخليفة، 
وبذلك أصبح بايزيد أول عثماني يحمل لقب سلطان في آل عثمان باسم الخالفة.

الثالثة: عندم�ا أمر الس�لطان المملوكي )جقمق( باس�م الخالفة العباس�ية أن يذكر اس�م 
الس�لطان مراد الثاني في خطبة الجمعة ويدعى له بعد الخليفة العباس�ي كما يدعى لش�هداء 
الجنود العثمانيين بعد انتصارات مراد الثاني على ش�واطئ البحر األس�ود على األوروبيين 

عام 848 ه� )1444م(.
الرابعة: بع�د انتص�ار الس�لطان محم�د الفات�ح ع�ام 874 ه�� )1453 م( وفت�ح مدين�ة 
الفس�طنطينية وتسميته لها )إسالمبول( أي: مدينة اإلس�الم، وإرساله الرسائل إلى عواصم 
بالد اإلس�الم باالنتصار ومنها رس�الة إلى ش�ريف مكة وقراءة الرس�الة أمام الكعبة ودعاء 

المسلمين للفاتح بالنصر والتأييد.
الخامسة: عن�د تولي الس�لطان س�ليم األول مقاليد الدولة في 933 ه�� )1512 م( ومد 
نفوذ الدولة إلى كثير من البالد األوروبية ودفاعه المستميت عن البالد العربية أمام هجمات 
البرتغال ثم مس�اندته للمماليك في ذلك، واس�تقرت به الش�ام ومصر حتى جرى الخالف 
مجراه بين المماليك والس�لطان س�ليم ونش�بت الحرب مع الس�لطان الغوري وانتهت في 
رج�ب 922 ه�� بمعرك�ة م�رج دابق الت�ي قتل فيه�ا الس�لطان المملوكي الغ�وري وانتصر 
س�ليم األول وتوجه إلى مصر واس�تولى عليها وأنهى حكم المماليك واجتمعت له رايات 
الجميع وأرس�ل ش�ريف مكة أبونمي ولده إلى القاهرة ومعه مفاتيح مكة والمدينة )الكعبة 

والحجرات الشريفة( اعترافا بالخالفة العثمانية.
وعاد الس�لطان س�ليم األول إلى إس�المبول ومعه الخليفة المت�وكل وقاضي قضاة مصر 
وجمل�ة من الوجه�اء والعلماء، وأقي�م حفل التنازل م�ن الخليفة المت�وكل وتولية الخليفة 
العثمان�ي س�ليم األول ف�ي جامع أب�ي أيوب األنص�اري ، وق�ام الخليفة المت�وكل بإلباس 
الخليف�ة العثمان�ي الخلعة وقلده الس�يف على مرأى ومس�مع م�ن علماء الدول�ة العثمانية 
وعلماء مصر والش�ام وانتقلت الخالفة رسميا من العباس�يين إلى العثمانيين وأصبح سليم 
األول أول خليف�ة عثماني يحكم دولة الخالفة اإلس�المية ، واس�تمر م�ن بعده الخلفاء بين 
الق�وة والضعف حتى عه�د الخليفة عبدالحمي�د الثاني وكان آخر خلف�اء الدولة العثمانية، 

وأما بعده فكان ثالثة سالطين تحت إمرة االتحاديين ومن معهم من يهود الدونمة.
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ٌة بِذاتِه�ا ال َترَتبُِط بحديِث األَُمراِء   أم�ا مرحَلُة اإلماِم المهِديِّ فهي عالَمٌة ُمس�َتِقلَّ

االثنا َعَش�َر من ُقَريٍش ألنَّ مرحَل�َة الَهَرِج اآلتَِيِة بين المرحلَتي�ِن قد َفَصلت بينَُهما، 

�ُد ه�ذا المعنى حديُث »ال يزاُل ه�ذا األمُر قائمًا حتى َيمِضي اثنا َعَش�َر خليَفًة  ويؤيِّ

ُكلُّهم من ُقريٍش« وعند أبي داود زياَدُة: »فلّما رجع إلى َمنِزلِه m َأَتتُه ُقَريٌش قالوا: 

�يوطِيُّ إل�ى أن مرحَلَة  ث�م يك�وُن ماذا؟ ق�ال : ثم يكوُن الَهَرُج؟«)1)، وقد أش�ار السُّ

اِل وما بعده. جَّ الَهْرِج هي الِفَتُن الُمؤِذَنُة بِقياِم الّساعِة من ُخروِج الدَّ

واألقَرُب إلى فهِم النُّصوِص واللُه أعَلُم أّن الَهْرَج كان س�ابقًا لذلك بكثيٍر وُربَّما 

ليبِيِّين وانقس�اِم  َصحَّ االس�تقراُء أن ُمبَتَدَأ الَه�ْرِج بَِهجماِت التَّتاِر وتيمورلنَك والصَّ

العاَل�ِم اإلس�الِميِّ إلى ُدَوي�الٍت ُمتناِزَع�ٍة وُمَتحاِرَبٍة، أي: بدأت المرحلُة بُِس�قوِط 

الِخالفِة الَعّباِسيَِّة على َيِد التَّتاِر وانتهت بَِفتِح الُقسطنطينِيَِّة، وتبدأ مرحَلُة ِحفِظ َبيَضِة 

ِل عام  لطاِن سليٍم األوَّ ًة أخرى على َيِد السُّ اإلسالِم وُعُلوِّ رايِة الخالَفِة اإلسالميَِّة مرَّ

لطاِن  923 ه� / 1517 م، واستمرت حتى نهايِة َدولِة الخالَفِة الُعثمانِيَِّة بُِسقوِط السُّ

عبدالحميِد الثَّاني ، على َضعٍف وَوَهٍن في بعِض المراحِل. أما عهُد اإلماِم المهديِّ 

ُة وفِقُهُه الُمناِسُب واللُه أعلُم. ٌس ُمسَتِقلٌّ بذاتِِه له أحاديُثُه الخاصَّ َفُمَتنَفَّ

َل الل�ُه ذلك اليوَم حتى ُيبَعَث فيه  وم�ن أحاديثِِه:»ل�و لم َيبَق من الدنيا إال يوٌم لطوَّ

َرُجٌل ِمنِّي أو من أهِل َبيتي ُيواطُِئ اس�ُمُه اسِمي واسُم أبيه اسَم أبي« زاَد في حديٍث 

آَخَر: )يمأُل األرَض ِقسطًا وَعدالً كما ُمِلَئت ُظلمًا وَجورًا«)2).

)1) سنن أبي داود )4283).
)2) سنن أبي داود )4284( ، وتتلخص حصانة هذه المراحل في ثالثة أنواع:

1- حصانة مرحلة الخالفة الراشدة، بالنص »ثالثون عاما« وباالجتهاد وبالمواقف.
2- حصانة مرحلة الملك العضوض، بحفظ بيضة اإلسالم وقيام الجهاد في سبيل الله.

مرحلة المهدي 
مستقلة بذاتها عن 

مدلول مرحلة 
األمراء االثني 

عشر

مبتدأ مرحلة 
الهرج المنصوص 
عليه بالهجمات 

المغولية 
والصليبية
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)19( ُسقوُط قراِر الخالفِة بَِهجَمِة التَّتاِر

ِة  أ فيها قراُر األُمَّ وهذه المرحلة من أَش�دِّ المراحِل في تاريِخ اإلس�الِم، حيُث تَجزَّ

إلى ُدَويالٍت وإماراٍت صغيَرٍة، وكان ُمبَتَدُأ ذلك بُِدخوِل التَّتاِر عاِصَمَة الِخالَفِة بغداَد 

سنة 565 ه� وَقتِل الخليفِة العّباِسيِّ وَحرِق الباِلِد وَقتِل الُعَلماِء والّصالحين وتدميِر 

يوطِيُّ في »تاريخ  المكتباِت الِعلِميَِّة والمساِجِد وما تالها من خراٍب ودماٍر ، قال السُّ

الُخلف�اِء« عن هذا الَخَبِر الُمفِجِع: هو حديٌث يأُكُل األحاديَث وخبٌر يطوي األخباَر 

ُر ُكلَّ ناِزَل�ًة وفاِدَحٌة تطوُف األرِض وتمَلُؤها ما  وتاريٌخ ُينس�ي التَّواريَخ وناِزَلٌة ُتَصغِّ

تي  ُل من َسَلَب ُأمَّ بين الطُّوِل والَعرِض. اه� . وفي ذلك يقوُل m : »إّن بني قنطورا أوَّ

ُملَكهم« أخرجه الطبرانيُّ من حديِث ُمعاِوَيَة، قال ابُن َحَجٍر في »الفتِح«: وكأنه ُيريُد 

عَوِة. اه�. وَفَتَحت ه�ذه الِمحنَُة والِفتنَُة أبواَب  ُة الدَّ ُة النََّس�ِب ال ُأمَّ تي« ُأمَّ يق�ول: »ُأمَّ

ابَِقِة والالِحَقِة، حتى َعودِة الَقراِر اإلسالميِّ بَِبني ُعثماَن سنة 874 ه�. الِفَتِن السَّ

يِن  وبي�ن هاَتي�ِن المرَحَلَتيِن وقعت بع�ُض الوقاِئِع اإليجابيَِّة كانتص�اِر صالِح الدِّ

ليبِيِّيَن وفتِح َبي�ِت المقِدِس، وكاجتماِع أهِل ِمصَر والّش�اِم على  األيُّوبِ�يِّ عل�ى الصَّ

ِر لُمقاَوَمِة التَّتاِر)1) واستطاَع بِِحكَمِة  َب بالَمِلِك الُمَظفَّ �لطاِن ُقطَز الذي ُلقِّ تعييِن السُّ

هيَرِة  عايا َهزيَمَة التَّتاِر في معَرَكِة َعيِن جالوَت الشَّ قاَدتِِه واجتماِع َكِلَمِة الُعَلماِء والرَّ

ى بالَمِلِك الظَّاِهِر،  �لطاُن بيبرُس وتس�مَّ في 15 رمضاَن س�نَة 658 ه�، ثم تعيََّن السُّ

3- حصان�ة مراح�ل الدويالت والغثاء، لي�س حصانة للقرار، وإنما بحفظ اإلس�الم في 
الخويصة والخاصة، وبقاء الخير في األمة.

)1) أجم�ع المؤرخون على أن المماليك بقيادة الس�لطان قطز قد انتصروا على المغول انتصارا 
عالميا في معركة )عين جالوت( حيث عجزت كل من الدولة الخوارزمية والدولة العباسية 
ع�ن مقاومتهم، وبهذا اكتس�بت دول�ة المماليك مركز الصدارة بين دوي�الت العالم العربي 

واإلسالمي آنذاك. 

سقوط قرار 
الخالفة على 

يد التتار عالمة 
وسطى
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ليبِيِّين الذين تحاَلفوا مع  َن بيبرُس من قبُل من أن ينَتِصَر على ُجيوِش الصَّ وق�د تمكَّ

ًة للمماليِك حتى وفاتِِه  اِم وأقام َدولًة قِويَّ التَّتاِر واس�تردَّ منهم الُمَدن العديَدَة في الشَّ

سنة 676 ه� )1278 م( .

معركة عين جالوت ، المصدر أطلس التاريخ الحديث ص8
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أَة الَق�راِر عديَمَة االس�تقراِر تنُخُرها اآلفاُت  وهك�ذا ظلَّت بالُد المس�لمين ُمَج�زَّ

راِدشتِيَِّة  ُة القديَمُة والجديدُة كِفتنَِة القراِمَطِة والُمعَتِزَلِة والباطِنِيَِّة والزَّ والِفَتُن الِفكِريَّ

�َبِئيَِّة والهندوِس�يَِّة والقاديانِيَّ�ِة  �ِة والرافَِض�ِة والنَّواِص�ِب والسَّ والموِدكيَّ�ِة والماَنويَّ

والبهاِئيَِّة وغيِرها.

ويص�ُدُق فيه�ا َقوُل َمن ال ينطِ�ُق عن اله�وى m فيما ترويِه عاِئَش�ُة ؤا: أنَّ 

ٍة عيناه وهو ينادي  رسوَل اللِه m خرج ذاَت َيوٍم نِصَف النَّهاِر ُمشَتِماًل بَِثوبِِه ُمحَمرَّ

ه�ا النَّاُس، لو  ه�ا النَّاُس، أظلَّتُك�م الِفَتُن كِقَطِع اللَّي�ِل الُمظِلِم، أيُّ بأعل�ى صوتِِه: »أيُّ

تعلمون ما أعَلُم لَبَكيُتم كثيرًا وَضِحكتم قلياًل«)1).

وع�ن أب�ي هريرَة ؤ أنَّ رس�وَل الل�ِه m قال: »ل�و تعلمون ما أعَل�ُم لَبَكيتم 

حَمُة وُيتَّهُم األميُن،  كثي�رًا ولَضِحكُتم قلياًل، يظَهُر النِّفاُق وُترَفُع األماَنُة وُتقَبُض الرَّ

رُف الُجوُن يا رسوَل  ْرُف الُجوُن( قالوا: وما الشُّ ويؤَتَمُن غيُر األميِن، أناُخ بكم الشُّ

اللِه؟ قال: »فَِتٌن َكِقَطِع اللَّيِل الُمظِلِم« رواه ابن حبان)2).

اِء وبالفاِء- جمُع شاِرٍف وهي النَّاَقُة اُلمِسنَُّة،  يِن وُسكوِن الرَّ �رُف -بَِضمِّ الشِّ والشُّ

�وُد ، قال ابُن األثيِر: )ش�بََّه الِفَتَن في اتِّصالها وامتداِد أوقاتِها بالنُّوِق  والُجوُن : السُّ

وِد()3) وُيرَوى هذا الحديُث بالقاِف -يعني الِفَتِن التي تجيُء من ِجَهِة المشِرِق)4). الُمِسنَِّة السُّ

وحديُث »س�تأتوني أفنادًا ُيفنِي بعُضكم بعضًا« وق�د رواُه ابُن ِحبَّاَن في صحيحه 

ولفُظُه قال: »ُكنَّا ُجلوسًا عند رسوِل الله m وهو ُيوحى إليه فقال: »إنِّي غيُر البٍِث 

)1) مسند أحمد )25255).
)2) صحيح ابن حبان )6706).

)3) النهاية )2: 1142) .
)4) إتحاف الجماعة )1: 66).

أحاديث الفتن
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فيك�م ولس�ُتم البِثين بعدي إال قلياًل ، وس�تأتوني أفنادًا ُيفن�ي بعُضكم بعضًا، وبين 

الِزِل«)1). يدي الّساعِة موتاِن شديٌد وبعده َسنَواُت الزَّ

)20( قياُم َدولِة الخالَفِة اإلسالميَِّة األخيَرِة وفتُح الُقسَطنطينِيَِّة ُقبيَل المرحلِة الُغثاِئيَِّة: 

ويالِت عوَدُة القراِراإلس�الِميِّ  ِق والدُّ ومن العالماِت الُوس�طى في آِخ�ِر مراِحِل التَّمزُّ

العاَلمي، وفتُح مدينِة الُقسَطنطينِيَِّة التي َوَعَد m المسلمين بَِفتِحها.

وكان ُمبَتَدُأ عوَدِة القراِر اإلسالميِّ على يِد األتراِك الُعثمانِيِّين الذين دخَل آباُؤهم 

إل�ى اإلس�الِم ، وفيهم ينَطبُِق َقوُل النَّبيِّ m بعد ذك�ِرِه لِِقتاِل التُّرِك قال: »وَتِجدون 

هم كراِهَيًة لهذا األم�ِر حتى َيَقَع فيه، والنّ�اُس َمعاِدُن ِخياُرهم  ِم�ن َخيِر النَّاِس أش�دَّ

وَلِة  ُس الدَّ في الجاِهِليَِّة ِخياُرهم في اإلس�الِم«)2)، وكان من ِخياِرهم بال َش�كٍّ ُمؤسِّ

الُعثمانِيَّة)3).

)1) صحيح ابن حبان )6646) .
)2) صحيح البخاري )3588).

)3) عثم�ان بن طغرل ال�ذي وصفته مراجع التاري�خ بالعدل والحكمة والوفاء والصبر والش�جاعة، 
ولم يؤس�س عثمان دولته حبا في الس�لطة وإنما حبا في نشر اإلس�الم، ويقول أوغلو: لقد كان 
عثمان بن أرطغرل يؤمن إيمانا عميقا بأن وظيفته الوحيدة في الحياة هي الجهاد في س�بيل الله 
إلع�الء كلم�ة الل�ه ، وق�د كان مندفعا بكل حواس�ه وقواه نح�و تحقيق هذا اله�دف. اه�. وفي 
التاري�خ العثماني المصور عبارات هامة في وصية عثمان ألبنائه وأصدقائه تبرز مقومات دولته 
اإلس�المية الثابتة، فهاهو يقول: وارعوا علو الدين اإلس�المي الجليل بإدامة الجهاد في س�بيل 
الله، أمس�كوا راية اإلس�الم الش�ريفة في األعلى بأكمل جهاد، اخدموا اإلس�الم دائما، اذهبوا 
بكلمة التوحيد إلى أقصى البلدان بجهادكم في سبيل الله. وفي كتاب »مأساة بني عثمان« نجد 
وصي�ة أخ�رى لولده يقول فيها: ي�ا بني إني أنتقل إل�ى جوار ربي وأنا فخور بك بأنك س�تكون 
عادال في الرعية مجاهدا في سبيل الله لنشر دين اإلسالم . يا بني.. أوصيك بعلماء األمة .. أدم 
رعايتهم وأكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم فإنهم ال يأمرون إال بخير. يابني إياك أن تفعل 

فتح القسطنطينية 
عالمة وسطى
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�َق أيض�ًا وع�ُد النَّب�يِّ m بَِفت�ِح  وفيه�ا أي: ف�ي مرحَل�ِة الُعثمانِيِّي�ن األت�راِك تحقَّ

ابِع في ِسلِسَلِة آل ُعثماَن،  لطاِن الُعثمانِيِّ السَّ ٍد الفاتِِح ، السُّ الُقسَطنطِينِيَِّة على َيِد ُمَحمَّ

ِة عزيَمتِِه من  تِِه وُق�وَّ َن بَِفضِل اللِه وُحس�ِن إعداِدِه للُجيوِش وواِس�ِع ِهمَّ وال�ذي َتَمكَّ

ِة في 13 رمضان س�نة 805 ه� ُمبَتِدئًا بِِحصاِر المدينَِة واإلعداِد  َبدِء َحمَلتِِه العس�َكِريَّ

وَلِة  َق الَفتُح على َي�ِدِه، وجعَلها عاِصَم�َة الدَّ َن من ذل�ك وتحقَّ القتِحاِمه�ا حت�ى َتَمكَّ

الُعثمانِيَِّة وأطَلَق عليها َلَقَب »إسالم بول« أي: مدينَة اإلسالِم. وُيعَتَبُر فتُح الُقسطنطِينِيَِّة 

من َأَهمِّ أحداِث الّتاريِخ العالَمي وُخصوصًا تاريَخ أوروبا وعالقتِها باإلسالِم.

َق على َيِدِه النَّصُر الموعوُد على لس�اِن رس�وِل اللِه m في قوله: »َلُتفَتَحنَّ  وتحقَّ

الُقس�َطنطِينِيَُّة، َفَلنِع�َم األميُر أميُرها، وَلنِع�َم الَجيُش َجيُش�ها« رواه أحمد )1). وفي 

رواي�ٍة : »َلُتفَتَحنَّ الُقس�َطنطينِيَُّة على َي�ِد َرُجٍل، َفَلنِعَم األميُر أميُره�ا وَلنِعَم الجيُش 

رِب واليون�اِن ورومانيا وألبانيا  ذل�ك الجيَش«)2). واس�تَمرَّ بعدها في َفتِح باِلِد الصِّ

والبوسنِة والهرسك حتى وفاته في ربيع األول عام 886 ه� وُدفَِن باألِستاَنَة .

أمرا ال يرضي الله عز وجل، وإذا صعب عليك أمر فاسأل علماء الشريعة فإنهم سيدلونك على 
الخي�ر، واعل�م يا بني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو نش�ر دين الله، وأننا لس�نا طالب جاه 
وال دنيا . اه�.انظر »الدولة العثمانية.. عوامل النهوض وأسباب السقوط« ص52. وكانت هذه 

الوصية منهاجا سار عليه العثمانيون منذ مبتدأ أمرهم حتى عهد االنهيار والضعف.
)1) مسند أحمد )19471).

)2) ولع�ل الوقوف عند هذا الحديث الش�ريف وما يحمله من معان عظيمة في ش�رف المعركة 
والمرحلة والجيش واألمير يعيد لنا ش�يئا من ش�رف هذه الرس�الة العظيمة وما يحمله فيها 
فقه التحوالت من بشائر وإشارات يجري تحقيقها على أيدي جنود الله في الوقت المحدد 
بأم�ر الله ، ومن ثم يمك�ن متابعة قراءة وقائع المعارك والفتوحات وإس�قاط دالالتها على 

عظمة النصوص النبوية المعبرة عن سير الحركة التاريخية المرتبطة بشرف الديانة.
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وكتَب بعُض األوروبيِّين عن وفاته: ماَت النَّسُرالكبيُر. وأوصى الفاتُِح ابنه بايزيَد 

بَِوِصيَّ�ٍة عظيَمٍة قال فيها: ها أنذا أموُت، ولكني غير آس�ٍف ألني تاِرٌك َخَلفًا ِمثَلَك. 

ِعيَّ�ِة ِحماَيَتك بُِدون تمييٍز، واعَمل على  كن عاِدالً صالِحًا َرِحيمًا ، وابُس�ط على الرَّ

ِم االهتماَم بِأمِر  ، فإنَّ هذا هو واِجُب الُملوِك على األرِض، َقدِّ يِن اإلسالِميِّ نشِر الدِّ

ين على ُكلِّ َش�يٍء، وال َتفُتر في الُمواَظَبِة عليه، وال تس�َتخِدم األشخاَص الذين  الدِّ

ين وال َيجَتنِبون الكباِئَر وينَغِمس�ون في الُفحِش، وجانِِب البَِدَع  ون بِأمِر الدِّ ال يهَتمُّ

�ع ُرقَعَة البِ�الِد بالِجهاِد واحُرس  ضونك عليها ، َوسِّ الُمفِس�َدَة، وباِع�د الذي�ن ُيَحرِّ

َد، إّياَك أن َتُمدَّ َيَدَك إلى ماِل َأَحٍد من َرِعيَّتِك إال بَِحقِّ  أم�واَل َبي�ِت الماِل من أن تتَبدَّ

ين . اإلسالِم، واضَمن للُمعِوزين ُقوَتُهم، وابُذل إكراَمَك للُمسَتِحقِّ

وَل�ِة، َفَعظِّ�م جانَِبهم  ِة المبثوث�ِة في ِجس�ِم الدَّ وبم�ا أنَّ الُعَلم�اَء ه�م بَِمثاَب�ِة الُق�وَّ

عهم ، وإذا َسِمعَت بَِأَحٍد منهم في َبَلٍد آَخَر فاسَتقِدمُه إليَك وأكِرمُه بالماِل. وَشجِّ

ريَعِة عن بابَِك،  نََّك الماُل وال الُجنُد، وإياك أن ُتبِعَد أهل الشَّ حذاِر حذاِر ، ال يغرُّ

يَن غاَيُتنا ، والِهداَيَة  �ريَعِة، ف�إنَّ الدِّ �اك أن َتميَل إلى أيِّ َعَمٍل ُيخالُِف أحكاَم الشَّ وإيَّ

َمنَهُجنا ، وبذلك انَتَصرنا.

ُخذ ِمنِّي هذه الِعبَرَة: َحَضرُت هذه البالَد َكنَمَلٍة صغيَرٍة، فأعطاني اللُه تعالى هذه 

ين وَتوقيِر  النَِّعَم الجليلَة، فالَزم َمسَلكي، واحُذ َحذِوي ، واعَمل على تعزيِز هذا الدِّ

وَلِة في َت�َرٍف أو لهٍو وأكَثَر ِمن َقدِر اللُّزوِم َفإِنَّ ذلك ِمن  أهِل�ِه وال تصِرف أمواَل الدَّ

أعَظِم أسباِب الهالِك.



196

مخطط توسع الدولة العثمانية ، أطلس التاريخ الحديث ص62



197

سليامن

أرطغرل

موسىحممد األول سليامن
ثم انتهى سلطان املغول وانفرد حممد األول بالسلطة

٨١٦-٨٢٥
مراد الثاين

٨٢٥-٨٥٥
حممد الثاين - الفاتح

٨٥٥-٨٨٦
بايزيد الثاين
٨٨٦-٩١٨
سليم األول
٩١٨-٩٢٦

سليامن األول - القانوين
٩٢٦-٩٧٤
سليم الثاين

٩٧٤-٩٨٢
مراد الثالث

عثامن األول
٦٥٠ - ٧٢٥

أورخان
٧٢٥ - ٧٦٢

مراد األول
٧٦٣-٧٩٢

بايزيد يلدرم - الصاعقة
٧٩٢-٨٠٠

فرتة خالفات بني أوالد بايزيد والنفوذ األجنبي (مغول)
٨١٦-٨٢٥

سالطني آل عثامن 
«دور القوة»

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٩

٨

١٠

١١

١٢

المشجر العام آلل عثمان في دور القوة ،  المرجع السابق ص26
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            محمد الثاني )الفاتح(          عثمان األول 

            
                السلطان بايزيد                      سليمان القانوني

 

محمد السادس  
أخذت الصور عن المصدر السابق ص65-64
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َّةِ َّةِ الُعثْمَانِي ِشعَاُر الدُّْولَةِ العَِلي

١
٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢
١٣

١٤ ١٥ ١٦
١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧
٢٨

٢٩٣٠

شعار الدولة العثمانية ، صمم أصله واعتمده السلطان عبدالحميد الثاني عام 1882 م
ترجم الشرح عن اللغة التركية ، لالستزادة انظر المادة في موسوعة wikipedia.com باسم 

Osmanli-nisani

1- نموذج للشمس حول الطغراء )التوقيع( وتعبر عن تشبيه السلطان بالشمس .
2- طغراء الس�لطان عبدالحميد الثاني، وف�ي الهالل األخضر مكتوب بالتركية عبارة 

قريبة من : توفيقات الربانية ملك الدولة العثمانية.
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3- طربوش له طرة )ريشة(: يعبر عن عثمان الغازي وعرشه.
4- علم الخالفة األخضر.

5- بندقية ذات حربة مدببة كانت بمثابة سالح أصيل للجيش العثماني هي والنظم الحديثة.
7- طبنجة )مسدس( لها مقبض. 6- فأس مزدوج، له جهتان.   

8- ميزان: في األساس هو الرمح والعصا، ويمثل العدالة.
9- في األعلى: القرآن الكريم، وفي األسفل: القوانين.

10- وسام االمتياز، كان يمنح لرجال العلم الذين يقدمون خدمات جليلة للدولة هم 
واإلداريين والعسكريين.

11- وس�ام عثماني قرره السلطان عبدالعزيز عام 1862 م وكان يمنح لمن يوفق في 
خدمة الدولة.

12- الرمح )سالح قديم( والعصا.                13- المرساة، شعار البحرية العثمانية.

14- نفير البركة.     15- وسام االفتخار.        16- قوس.       17- وسام مجيدي.
18- بوق: آلة للعزف من الفرق الموسيقية الحديثة.

19- وس�ام الش�فقة، أوجده الس�لطان عبدالحمي�د الثاني س�نة 1878 م وكان يمنح 
للنساء اللواتي يقدمن خدمات للدولة والشعب في المحن والمصائب الكبرى.

21- سيف. 20- قذائف مدفعية )توجد على بعض الشارات(. 
22- قذيفة، تعبر عن فيلق المدفعية.

23- س�يف بدرع يدوي لالحتفاالت، لم يكن سيفا تركيا تقليديا، وكان يستخدم من 
24- مزراق )رمح(. قبل الضباط في هذا الوقت.   

25- بلط�ة مزدوج�ة، كان�ت تس�تخدم باعتباره�ا 
نموذجا للرفعة من قبل المنتسبين ذوي المراتب العليا 

من الجيش.
26- فأس )بلطة( لها جانب واحد.     27- البيرق.

28- العل�م العثمان�ي، الراي�ة الحم�راء ذات الهالل والنجم�ة هي راية بن�ي عثمان، 
والراية الخضراء ذات األهلة الثالثة هي الراية اإلسالمية.

29- مزراق )رمح( ، يرمز إلى ألوية المشاة الذين يحملون الرماح في العصور المتأخرة.
30- درع ذهبي يحيط بالطغراء.
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السلطان عبدالحميد الثاني ، السلطان 34 للدولة العثمانية، تولى الحكم عام 1876م ، 
حتى تنازله اإلجباري 1909 م ، ثم نفي إلى البلقان )اليونان( ومكث تسع سنين في المنفى 

حتى توفي عام 1918 م عن ستة وسبعين عاما رحمه الله ، دامت مدة حكمه 33 عاما 

طغراء السلطان عبدالحميد الثاني، وهو نموذج من أختام سالطين آل عثمان وتوقيعاتهم 
الرسمية، ونصه: المظفر دائما عبدالحميد بن عبدالحميد خان الغازي، المصدر: موقع 

التركي إركان منسز  tugra.org للباحث 
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وَل�ُة الُعثمانِيَُّة رمَز الُفتوحاِت اإلس�الِميَِّة واجتماِع القراِر اإلس�الميِّ  وظلَّ�ت الدَّ

ِخ�الَل مراِحِله�ا الُمتناِمَي�ِة ، ففتحت بالَد الَقرِم وبالد الَعَجِم م�ن أرِض فاِرَس بعد 

واِحَل اإليطاليََّة والفرنسيََّة واإلسبانيََّة ، وطارَد  ِدهم، وفتحت الَمَجَر وغزت السَّ تمرُّ

لطاُن القانونيُّ الُبرتغالِيِّين في مياِه الُمحيِط الهنِديِّ وبحِر الَعَرِب)1). السُّ

)1) قام�ت دول�ة البرتغ�ال ع�ام 1415 م بغ�زو المغ�رب األقصى، وكان�ت هذه بداية سلس�لة 
الغ�زو البرتغال�ي عل�ى الش�مال اإلفريق�ي، ث�م إل�ى المحيط األطلس�ي وااللتف�اف حول 
العالم اإلس�المي بدوافع صليبية تؤكدها مقوالت بعض زعمائه�م وهو )البوكيرك( القائد 
البرتغال�ي: نح�ن عل�ى يقين لو انتزعن�ا تجارة )ملق�ا( هذه م�ن أيديهم � أي: المس�لمين � 
ألصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين. اه�. وقال: كان هدفنا الوصول إلى األماكن 
المقدس�ة للمس�لمين واقتحام المسجد النبوي وأخذ رفات النبي محمد رهينة لنساوم عليه 

العرب من أجل استرداد القدس. اه� . 
وهذا يظهر للباحث في الغزو البرتغالي أنه عامل مهم من العوامل التي دفعت البرتغاليين 
الرتي�اد البح�ار وااللتف�اف ح�ول العالم اإلس�المي مصدرين المراس�م واألوامر ورس�م 
الصلي�ب والمدفع كش�عار للحمالت، واس�تعانوا ف�ي حمالتهم باليهود الذين اس�تخدموا 
كجواس�يس، ونجح البرتغاليون في خططهم وتمكنوا من الس�يطرة على معابر التجارة في 
الساحل اإلفريقي والخليج العربي وبحر العرب، وشهدت المناطق التي وصلوا إليها كثيرا 
من المجازر والتدمير واالعتداء على الحرمات ومنع المسلمين من الجمع وهدم المساجد 
عليهم، وقد واجه العثمانيون البرتغاليين بشجاعة نادرة وتمكنوا من استرداد بعض الموانئ 
اإلسالمية في البحر األحمر والساحل اإلفريقي والخليج العربي وبحر الهند وبحر العرب 
وخلي�ج عدن، وت�م ط�رد البرتغاليين وإيقافه�م بعيدا ع�ن الممالك اإلس�المية والحد من 
نش�اطهم وحماية األماكن المقدس�ة. اه�. بتصرف من »الدولة العثمانية.. عوامل النهوض 

وأسباب السقوط« ص266-260.
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سالطني آل عثامن 
«دور الضعف»

حممد الثالث
١٠٠٣-١٠١٢

أمحد األول
١٠١٢-١٠٢٦

عثامن الثاين
١٠٢٧-١٠٣١

مراد الرابع
١٠٣٢-١٠٤٩

إبراهيم األول
١٠٤٩-١٠٥٨

أمحد الثاين
١١٠٢-١١٠٦

سليامن الثاين
١٠٩٩-١١٠٢

حممد الرابع
١٠٥٨-١٠٩٩

مصطفى الثاين
١١٠٦-١١١٥

حممود األول
١١٤٣-١١٦٨

عثامن الثالث
١١٦٨-١١٧١

مصطفى الثالث
١١٧١-١١٨٧

سليم الثالث
١٢٠٣-١٢٢٢

مصطفى الرابع
١٢٢٢-١٢٢٣

حممود الثاين
١٢٢٣-١٢٥٥

عبداملجيد األول
١٢٥٥-١٢٧٧

عبدالعزيز
١٢٧٧-١٢٩٣

٣٧- عبداملجيد الثاين
١٣٤١-١٣٤٣ هـ
١٩٢٢-١٩٢٤ م

(إلغاء اخلالفة)

٣٣- مراد اخلامس
١٢٩٣

٣٤- عبداحلميد الثاين
١٢٩٣

٣٥- حممد اخلامس رشاد
١٣٢٨-١٣٣٧

٣٥- حممد اخلامس رشاد
١٣٢٨-١٣٣٧

٣٦- حممد السادس
١٣٣٧-١٣٤١

عبداحلميد األول
١١٨٧-١٢٠٣

أمحد الثالث
١١١٥-١١٤٣

مصطفى األول
١٠٢٦-١٠٢٧ و ١٠٣٢-١٠٣٣

١٣

١٤١٥

١٦١٧١٨

٢٠

٢٢٢٣

٢٤٢٥٢٦٢٧

٢٨

٢٩٣٠

٣١

٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧

٣٨

٣٢

٢١ ١٩
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وَلِة  عُف إلى الدَّ ِة ُقروٍن حتى سرى الضَّ ت دوَلًة إسالميًَّة عزيزًة لِِعدَّ وهكذا استمرَّ

الِِح  جاِء الصَّ يَِّة بعد اكتشاِف رأِس الرَّ َوِل األوروبِّ في أواِخِر َعهِدها وبدأت أطماُع الدُّ

قوِط باألسباِب التَّالَِيِة: ِة، حتى تهيَّأت عواِمُل االنهياِر والسُّ وُظهوِر اآلَلِة الُبخاِريَّ

كوِن إلى  �َهواِت والرُّ �ِر عناِصِر الّدوَلِة بالحضاَرِة الَغربِ�يَِّة والتمتُِّع بالشَّ )1( تأثُّ

َعِة وَترِك الجهاِد في سبيِل اللِه. الدَّ

يِّي�ن، وَكثَرِة الَبعَثاِت إلى  فين الُمس�ِلمين باألوربِّ رين والُمَثقَّ )2( اتِّصاِل الُمفكِّ

ّياِت األوروب�يَِّة. أوربا واالنغماِس في مفاهيِم الُحرِّ

ياِسيَِّة، وُوصولِهم من  )3( َتغلُغِل يهوِد الّدونَمِة في الجمعّياِت والّتكتُّالِت السِّ

خالِل الِحزبِيَِّة إلى مواِقِع الَقراِر، وتش�جيِع هذه الجمعيَّاِت على النُُّموِّ واختراِق 

. الواِقِع التقليِديِّ

َج لها اليهوُد، كِسياَس�ِة التَّتريِك  ِر األعمى بِِسياَس�ِة القوِميَّاِت التي َروَّ )4( التأثُّ

ًة في ُشعوِب الَبلقاِن المسيِحيَِّة. والتَّعريِب وَحَرَكِة االنفصاِل، وخاصَّ

اِم وبِطاناِت الَبالِط الُعثمانيِّ والُجنِد بَِدعَوِة الِعلمانِيَِّة  ِر العديِد من الُحكَّ )5( تأثُّ

اَن مرحَلِة  يَُّة إِبَّ َوُل األوروبِّ ُج له الدُّ وَل�ِة«، وهو ما كانت ُتَروِّ يِن عن الدَّ »َفص�ِل الدِّ

يمقراطِيَِّة وَدوَلِة الَبرلماِن. اِت والدِّ يَّ ناِعيَِّة من مفاهيِم الُحرِّ الثَّورة الصِّ

َز الخليف�ُة عبُدالحمي�ِد الّثان�ي دوَل�َة الخالَف�ِة إّب�اَن مرحَل�ِة ِخالَفَتِه  وق�د ع�زَّ

َة بَِثب�اٍت وَحزٍم،  يَّ�َة واليهوِديَّ ياَس�َة األوروبِّ باإلصالح�اِت العدي�دِة وواَج�َه السِّ

َة ِخالَفَتِه حتى تناُزلِِه اإلجباِريِّ في السادس من  واستطاَع أن ُيعيَد لها التَّواُزن ُمدَّ

ربيع اآلخر عام 1327 ه� )4/27/ 1909 م( لالتحاديين.

ِة الدونِميَِّة دخل العاَلُم  وبتناُزلِِه القس�ِريِّ القاِئِم على الِخداِع والَحبَكِة اليهوِديَّ

الَعَربِ�يُّ واإلس�الميُّ مرحَلًة خطيَرًة في مس�توى القراَريِن : ق�راِر الُحكِم وَقراِر 

عوامل الضعف 
واالنهيار لبني 

عثمان

بدء ظهور 
العلمنة: إفراط 
المسلمين في 

االنبهار بعلمانية 
الغرب

بدء ظهور 
العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة 
مع سقوط القرار 

اإلسالمي
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ي بالِخالفِة الُمَدوَنَمِة)1). الِعلِم، وظهرت آثاُر وتداعياُت ما ُسمِّ

وكان ُمبَت�َدُأ ُحك�ِم عبدالحميِد الثَّاني من ع�اِم 1879 وانتهى عام 1909 م وداَم 
�لَطنَُة ُمثَقَلًة بالمتاِعِب واألَزماِت، فقام  حكُمه ثالثًة وثالثيَن عامًا، حيث كانت السَّ
ِة  ِة الحديديَّ �كَّ �ِة الخالَف�ِة ف�ي عهِدِه وَعِم�َل على زياَدِة َنش�اِط الُعم�راِن والسِّ بُِمِهمَّ
َدِة وإنش�اِء َخطِّ الِحجاِز والّش�اِم وأنش�أ الجاِمَعَة اإلس�الميََّة لَِلمِّ  والمرافِ�ِئ الُمَتَعدِّ
َشَعِث العاَلِم اإلسالميِّ وُوقوفِِه َصّفًا واحدًا أمام الُمؤاَمراِت والدساِئِس، وفي عام 
لطاِن عبدالحميِد إنشاَء  هيونِيَِّة على السُّ وَلِة الصُّ ُس الدَّ 1897 م َعَرَض ِهرتِزل ُمَؤسِّ
وَلِة وتقديِم َمبَلٍغ  ِة ُديوِن الدَّ َد له بَِتسِديد كافَّ الَوَطِن القوِميِّ للَيهوِد في فَِلسطِين وَتَعهَّ

لطاُن الطََّلَب وَردَّ عليه ، وهذه صورة عن َنصِّ الوثيقة. لطاِن، فَرَفَض السُّ كبيٍر للسُّ

ويطل�ق ه�ذا التعريف على المرحلة الخطيرة التي تولى فيها االتحاديون سياس�ة األمور ومن   (1(
ارتبط بهم ونهج منهجهم من يهود الدونمة في تسييس قرار الخالفة اإلسالمية وتمزيق دولته 
الواسعة وإلهاب نار الفتنة القومية بين األتراك والعرب وما ترتب على ذلك من ثورة الشعوب 
العربية ضد األتراك وسياستهم، والوقوع بسبب ذلك في مخطط االستعمار ووعوده الكاذبة، 
مم�ا أدى إل�ى الفصل بين القرار اإلس�المي العالمي وبين العرب الثائري�ن ، وكان بها تمزيق 

أوصال األمة وبدء استتباعها السياسي واالقتصادي للقرار العالمي الكافر.
وق�د بدأت الخالف�ة المدونمة بعد التن�ازل اإلجباري للس�لطان عبدالحمي�د الثاني عام 
1909 م ، وانتهت بإلغاء أتاتورك للخالفة عام 1924 م ، وفي هذه السنوات الخمسة عشر 
ظهرت سياسة التتريك )1911 م( التي كانت أحد مولدات التيار العربي القومي، ودخلت 
الدول�ة العثمانية في الحرب العالمية األولى )1914 م( إلى جانب ألمانيا، ووقعت مذابح 
العثمانيين لألرمن )1915 م( ، وفي اإلجمال فقد أشرف الدونمة على قرارات 3 سالطين 
عثمانيين: محمد الخامس ، محمد السادس ، وعبدالمجيد الثاني الذي ألغيت الخالفة في 
عهده إلغاء رس�ميا عام 1924 م. وعلى وجه التدقيق فيها فقد داَمت س�يطرة الدونمة على 
القرار عش�ر س�نواٍت َبيَن عاَم�ي )1909م- 1919م( . ثم 5 س�نوات رضخ�ت فيها تركيا 

لحكم عساكر الحلفاء بقيادة بريطانيا )1919م- 1924م(.

نبذة عن السلطان 
عبدالحميد الثاني
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رد السلطان عبدالحميد الثاني على هرتزل مؤسس الصهيونية
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�لطاِن  يَُّة )فرنس�ا ، انكلترا ، روس�يا( غاِضَبًة من َعَمِل السُّ وُل األوروبِّ وكان�ت الدُّ

لَِمن�ِح امتيازاِت الَخ�طِّ الحديديِّ الواصِل بين اس�تانبوَل وبغ�داَد أللمانيا، فَدَأَبت 

ِة إلع�الِن الِعصياِن،  يَّ �رِّ ها بالمعوناِت السِّ عل�ى تحريِك العناِص�ِر الُمعاِرَض�ِة وَمدِّ

لطاِن ، وكان بعُض اليهوِد الُمتظاِهِرين باإلسالِم على  َست أحزاٌب ُمناِوَءٌة للسُّ وتأسَّ

وِح الَقوِميَّ�ِة لدى الَعَرِب واألكراِد واألرَمِن  رأِس الُمفِس�ِدين، إضاَفًة إلى َتغِذَيِة الرُّ

راِكَس�ِة واألرن�اؤوِط وأحزاٍب اتََّخَذت لها ش�عاراٍت إصالحيًَّة ُمغِرَضًة ومنها  والشَّ

ستوِر وخرجوا  عَوِة للدُّ ِحزُب االتِّحاِد والتََّرقِّي في )ُس�النيك( الذي س�عى إلى الدَّ

ستوِر، كما كان لإلرساليَّاِت  لطاَن على إعاَدِة الدُّ ا َحَمَل السُّ في مظاهراٍت صاخبٍة ِممَّ

ماِد وتأجي�ٌج لِناِر الِحقِد  والَبعث�اِت والم�داِرِس األجنَبِيَّ�ِة والُقنِصِليَّاِت َنف�ٌخ في الرَّ

لطاِن وما يدعو إليه كالجاِمَعِة اإلسالميَِّة. راِع ِضدَّ السُّ والصِّ

ِة –  يَّ وَرَف�َع ِح�زُب االتِّحاِد والتَّرقِّ�ي بدياًل عن الجاِمَعِة اإلس�الميَِّة مب�ادئ )الُحرِّ
لطاِن  اِئعاِت ، واخَتَلقوا األخباَر عن ُظلِم السُّ الَعدِل – الُمساواِة( وأكَثروا حوَلها الشَّ
�لطاَن األَحم�َر( ُزورًا وَكِذب�ًا وَكيَدًا،  ُحُف )السُّ عاي�ا وَقتِله�م حتى أس�َمتُه الصُّ والرَّ

لطاِن. وتناَمت هذه الِفَتُن وتالَحَقت حتى طاَلَبت هذه العناِصُر بَِخلِع السُّ

ياِس�يِّ بما  �لطاُن تس�اَبَقت األحزاُب والُق�َوى لِِكتاَبِة التَّاريِخ السِّ وعندما ُخِلَع السُّ
�لطاِن وِخالَفَت�ِه، واعَتَبروا أنَّ ِح�زَب االتِّحاِد  يخ�ِدُم اإلث�اَرَة والِفتنَ�َة ِضدَّ َعصِر السُّ
�ِة م�ن االس�تبداِد الحمي�ِديِّ )العه�ُد الحمي�ِديُّ = عهُد  والتَّرقِّ�ي ه�و الُمنِق�ُذ لأُلمَّ
عبِدالحميِد( ، وكانت الكاِرَثتان بعد ذلك : األولى االعتراُف بِِفَلسطِين كَوَطٍن َقوِميٍّ 
ريِف ُحس�يٍن بعد أن َوَعدوه بالِخالَفِة الَعَربِيَِّة ودفعوا به  لليهوِد، والثانية إس�قاُط الشَّ

هم. إلى ُمحاَرَبِة األتراِك وإعالِن الثَّوَرِة ِضدَّ

ِة في ُس�النيك ف�ي البلقان  �لطاُن ُوِضَع ف�ي َأَحِد الُقص�وِر اليهوِديَّ ولم�ا ُخِل�َع السُّ
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اِس َأَحُد  ٍة، وكان من بي�ن الُحرَّ َدت عليه الِحراَس�ُة في إقام�ٍة َجبِريَّ )اليون�اِن(، وُش�دِّ
ت  لطاِن عبدالحميد ، وعن طريِقِه َتمَّ يِخ )اليشرطي( أبي الشاماِت َشيِخ السُّ أتباِع الشَّ
لطاِن  ِة إحدى رساِئِل السُّ ماُن لأُلمَّ �يِخ وَحِفَظ الزَّ �لطاِن والشَّ المواصَلُة ِس�ّرًا بين السُّ
المخلوِع التي أرسلها إلى َشيِخِه. ومكث في منفاه تسع سنين حتى توفي في 28 من 

ربيع اآلخر عام 1336 ه�  )1918/2/10 م( عن ستٍة وسبعيَن عامًا رحمه الله.

َل أس�باِب َنكِث  ِف وِعناَيَتها به، وأنَّ َأوَّ وَلِة الُعثمانِيَِّة بالتََّصوُّ ُد عالَقَة الدَّ وه�ذا ُيَؤكِّ
الُعهوِد لهذه األماَنِة وهي َمرَتَبُة اإلحس�اِن إس�قاُط َرُجِل الق�راِر في الخالفِة لُيصبَِح 
هيونِيَّ�ِة وُعَمالِئها، والذي َعِمَل  �ِة عند الصُّ ُف َأَح�َد َتبِعاِت المرحلِة الحميِديَّ التََّص�وُّ
الجمي�ُع فيما بعُد على ُمحاَرَبتِه وَخلِط أوراِق�ِه لَِيِصَل فيما بعُد إلى ما وصَل إليه من 

الَلِة(. رِك والضَّ تعريِفِه ب�)الشِّ
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رسالة السلطان عبدالحميد الثاني في المنفى إلى شيخه عام 1911 م )باللغة التركية(

﷽�
َّســـليِم على َســـيِّدان مَُحمَّدٍ َرســـوِل رَبِّ العالميَن وعلى آلِهِ  ُّ الت لاةِ وأَتَم  الصَّ

ُ
الحمُد لِل رَبِّ العالميَن وأفَضل

َّابعين إلى يوِم الدِّيِن.  وصحِبهِ أجمعين والت

َّةِ، إلـــى مُفيِض الرُّوِح والحياةِ، وإلى َشـــيِخ أهل  َّةِ الشـــاِذلِي يقَةِ العِلي أرفَـــُع عريَضتي هذه إلى َشـــيِخ الطَّ

الَِحةِ. بعد تقديِم   يََديهِ الُمبارََكـتَيِن راجيًا َدعَواتِهِ الصَّ
ُ
ِّل ـــيِخ محمود أفندي أبي الشَّاماِت، وُأقَب عَصرِهِ الشَّ

َّيُت ِكـتَابَكم المؤرَّخَ في 22 مارس من السَّنَةِ الحالية، وَحِمدُت المولى وشكرتُهُ  احترامي أعرُِض أني تلق

َّكم بِِصحَّةٍ وسلامَةٍ دائِمَتَيِن.  أن

َّني ماِزلُت  َّةِ ليلاً ونهارًا، وأعـــرُِض أن ـــاِذلِي َّنـــي بِتَوفِيـــِق هللِا تعالى مُداِومٌ على قِراَءةِ الأوراِد الشَّ َســـيِّدي : ِإن

مُحتاجًا لَِدعَواتِكم القلِبيَّةِ بصورَةٍ دائِمَةٍ. 

ـــليمَةِ المســـألَةَ الُمِهمَّةَ  ـــماَحةِ والُعقوِل السَّ بعد هذه الُمقَدِّمَةِ أعرُِض لَِرَشـــاَدتِكم وإلى أمثالِكم أصحاَب السَّ

َّةِ التّاريِخ:  الآتِيَةَ كأمانَةٍ في ِذم

ِّحاِد  َّةِ الات َّةِ لَِسبٍَب ما، سوى أنني - بَِسِبِب الُمَضايَقَةِ من ُرؤساِء جمِعي َّ عن الخلافَةِ الإسلاِمي َّني لم أتَخَل إن

ِّين قد  ِّحاِدي المعوفَةِ اِبســـِم )جون تـــورك( وتهديِدهم- ٱضُطِرُت وُأجِبرُت على تَرِك الِخلافـــةِ. إنَّ هؤلاِء الات

أََصرُّوا وأََصرُّوا عَلَيَّ بأن ُأصاِدَق على تأســـيِس َوَطٍن قَوِميٍّ لليهوِد في الأرِض الُمقَدََّسةِ )فِلَسِطين(، وَرغمَ 

َّكليِف، وأخيرًا َوعَـــدوا بِتَقِديم 150 مائة وخمســـين مليوَن ليرةٍ  َّةٍ هـــذا الت إصراِرهـــم فلم أقبَـــل بِصورَةٍ قَطِعي

َّكم  َّةِ أيضًا، وأجبتُهم بهذا الجواِب القَطعيِّ الآتي: )إن َّكليَف بِصورَةٍ قطِعي َّةٍ ذَهَبًا، فرفَضُت هذا الت إنجليزي

َّةٍ ذَهَبًا - فلن أقبَلَ بِتَكليِفُكم  لـــو َدفَعتُم ِملَء الأَرِض ذَهَبًا - فَضلاً عن 150 مائة وخمســـين مليون ليـــرةٍ إنجليزي

د صحائَِف  َّةَ ما يزيُد عن ثلاثين َســـنَةً فلم ُأَســـوِّ َّةَ الإســـلاميَّةَ والُمَحمَِّدي هذا بوجهٍ قطعيٍّ، لقد خََدمُت الِمل
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ِّين، لهذا لن أقبَلَ تكليفَُكم بوجهٍ قَطِعيٍّ أيضًا(.  ـــلاطيِن والُخلَفاِء الُعثمانِي المســـلمين آابئي وأجدادي من السَّ

َّكليِف  َّفَقوا على خَلِعي، وأبلَغوني أنهم َسُيبِعدونَني إلى )ُسلانيك( فقَِبلُت بهذا الت وبعد جوابي القطِعيِّ ات

َّةَ والعالَمَ الإسلاِميَّ بهذا العاِر  خَ الدَّولَةَ الُعثمانِي َّني لم أقبَل بأن ُألَطِّ الأخيِر. هذا وَحِمدُت المولى وأحمَُده أن

َّةٍ في الأراضي الُمقَدََّســـةِ فلســـطيَن… وقد كان بعد ذلك ما  َّاِشـــِئ عن تكليِفهم بإقامَةِ َدولَةٍ يهوِدي الأَبَِديِّ الن

َّناَء علـــى هللِا الُمتَعاِل، وأعتَِقُد أنَّ ما عرضتُـــهُ كاٍف في هذا الموضوِع  َّنِـــي أرُكَُِّر الَحمَد والث كان، ولـــذا فإن

لوا بِقَبوِل احتِرامي بَِسلامي  الهامِّ، وبه أختُِم ِرسالَتي هذه. أَلثُُم يََديُكم الُمبارَكَتَيِن، وأرجو وأستَرِحُم أن تَتَفَضَّ

على َجميِع الإخواِن والأصِدقاِء. 

َِّحيَّةَ، ولكن َدفَعَني لهذه الإطالَةِ أن نُحيَط ســـماَحتَكم ِعلمًا،  ُم لقد أََطلـــُت عليكم الت اي ُأســـتاِذي الُمعَظَّ

ونُحيَط جماعَتَكم بذلك ِعلمًا أيضًا.

ِ وبركاتُهُ  والسلامُ عليكم ورحمةُ هللاهّٰ

 في 22 أيلول 1329

خاِدمُ المسلميَن

عبُد الحميِد بُن عبِد المجيِد
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لات قِراءةُ رمحلةِ الُغثاِء والوهِن من واقِِع فِقهِ التحوُّ

بِما أنَّ مرحلَة الُغثاِء الُمشاِر إَليها هي مرحلُة حياتِنا الُمعاِصرِة ، ولها ارتِباٌط وثيٌق 
الِت ،  ُع عنها من مفاهيِم فِقِه التحوُّ غرى وما يتفرَّ بعالماِت الس�اعِة الُوس�طى والصُّ
لًة ، فيبقى عَلينا أماَم ذلَِك  وفي شأنِها بسَط النبيُّ m األخباَر واآلثاَر ُمجملًة وُمفصَّ
ترتيُب الزمِن الُغثائيِّ ووضُعه في َموِقِعه الصحيِح ِمَن النُّصوِص ، سواٌء في الُحكِم 
الِت  أِو الِعلِم أِو الحياِة بُِعموِمها ؛ أِلنَّ مرحلَة الُغثاِء مرحلٌة مفصليٌَّة في تاريِخ التحوُّ
لِة ، وتكاُد أن تفصَل  لِة والُمتحصِّ ِة ُشؤونِها الُمتحوِّ ُكلِّها ، ولها أهميٌة عظيمٌة في كافَّ
تماًما � في شأَني : » قراِر الُحكِم « أواًل ، و» قراِر الِعلِم « ثانًيا � َبيَن التاريِخ األبويِّ 
الش�رعيِّ الُمس�نِد بِرجالِه وأهِله برغ�ِم اختالفِهم ، وبيَن التاري�ِخ األنويِّ الوضعيِّ 

 m ِد وسقوِط األمِر بيِد غيِر أهِله ، كما عبََّر عن ذلَِك َمن ال ينطُِق عِن الهوى الُموسَّ

في قولِه عن عالمِة الساعِة وتضييِع األمانِة � ُمجيًبا على َمن سأَله : وكيَف إضاعُتها 

َد األمُر إلى َغيِر أهِله «)1) . ؟� قاَل : » إذا ُوسِّ

)1) الحدي�ث ورد بلف�ظ » التَّوس�يِد « وبلف�ظ » اإلس�ناد « كم�ا هو ف�ي صحيح البخ�اري برقم 
)6015)، ع�ن أب�ي هريرة ؤ قال : قال رس�ول الله m : »إذا ُضيَِّع�ت األمانُة فانتظِِر 
الس�اعَة« . قال : كيف إضاعتها يا رس�ول الله ؟ قال : »إذا ُأس�نَِد األمُر إلى َغيِر أهِله فانتظِِر 

الساعَة« .
وف�ي »فتِح الباري« البن حجر : قال الكرمان�ي : أجاب عن كيفية اإلضاعة بما يدل على 
ن الجواَب ؛ ألنه يل�زُم منه بياُن أن كيفيَتها هي اإلس�ناُد المذكوُر ، وقد  الزم�ان ؛ ألن�ه يتضمَّ
�َد « مع ش�رحه ، والمراد من »األمر« جنس األمور التي تتعلق بالدين  تقّدم هناك بلفظ » ُوسِّ
كالخالفة واإلمارة والقضاء واإلفتاء وغير ذلك ، وقوله :»إلى َغيِر أهِله« قال الكرمانِي : أتى 

بكلمة »إلى« بدل الالم ؛ ليدل على تضمين معنى اإلسناد.
قوله : » فانتظر الس�اعة « ، الفاء للتفريع ، أو جواب ش�رط محذوف، أي : إذا كان األمر 

د األمر   إذا وسِّ
إلى َغير أهله 
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الِت في  ا ِعن�َد ِقراءتِنا لِلتحوُّ ا ِجداًّ وأعتِق�ُد جاِزًم�ا أنَّ هذا التعليَل خطيٌر وهامٌّ ِجداًّ

ه�ذه المرحل�ِة ، ويكاُد أن يكِش�َف ع�ن أخطِر ُمؤامرٍة عَرَفها اإلس�الُم ف�ي تاريِخه 

اُل والُكفُر  جَّ األبويِّ ، كما يكِش�ُف عن أهمِّ مكس�ٍب تاريخ�يٍّ غنَِمه الش�يطاُن والدَّ
ف�ي تاريِخهما األن�ويِّ ، وبدَأ بِه االنِح�داُر الذي انتظَره المخل�وُق اإلرهابيُّ آالَف 
ِل « َبيَن الحقِّ ُسبحاَنه والشيطاِن ، إلى عهِد »الِحواِر  السنين منُذ عهِد » الِحواِر األوَّ
ى »  دينيُّ َبيَن أهِل الحضاراِت وأهِل األدياِن تحَت ُمس�مَّ األخيِر«، وهو الِحواُر الالَّ

تقارُب الدياناِت وِحواُر الحضاراِت « .

فاألم�ُر َلي�َس كما يبدو ، وال كم�ا يتناوُله المحاِورون ِم�ن كال الطرَفين في المرحلِة 
المعاِصرِة ، س�واٌء كانوا ُمخلصين فيما ذهُبوا إَليه واجتهُدوا في تحقيِقه لرس�ِم السالِم 
العالميِّ ، أو كانوا ُمَسيَّسين وُمهندسين أساسيِّين في أطراِف اللُّعبِة اإلقليميِة والدوليِة ، 

فالمرحلُة ُكلُّها مفصٌل هامٌّ وخَطيٌر في التاريِخ الَكونيِّ لَمن ألقى السمَع وهو شهيٌد .

يِر اإلجباريِّ نحَو » ُجحِر الضبِّ « بإدراٍك أو بَِغيِر إدراٍك ، وبديانٍة  إنها مرحلٌة السَّ
زون َطوًعا وكرًها نح�َو المصيِر األخيِر ،  ش�رعيٍة أو ِخيان�ٍة وضعيٍة ، فالجمي�ُع ُيحفَّ

ساٍت موعودٍة . ا يكوُن في المرحلِة ِمن مقاطَِع إيجابيٍة وتنفُّ بصرِف النظِر عمَّ

وأجِزُم أن هذه العباراِت ِعنَد فهِمها وتتبُِّع ثمراتِها اإليجابيِة س�تفتُح آفاًقا جديدًة 
ُه أقالًما وثقافاٍت إلى مساِرها  في ِقراءِة التاريِخ اإلنس�انيِّ واإلسالميِّ ، كما س�ُتوجِّ
الصحيِح في كتابِة التاريِخ األبويِّ الشرعيِّ الُمسنِد ، وستدفُع بأقالٍم ُأخرى وثقافاٍت 
عوِب من نقِض  ِه في الشُّ عقرى إلى رفِض هذه المعاني ؛ لينُفَذ بهذا الرفِض قدُر اللَّ

كذلك فانتظِْر . قال ابن بّطال : معنى » ُأس�نَِد األمُر إلى َغيِر أهِله « أن األئمة قد ائتمنهم الله 
على عباده ، وفرض عليهم النصيحة لهم ؛ فينبغي لهم توليُة أهل الدين ، فإذا قلدوا غير أهل 

الدين ؛ فقد ضيعوا األمانة التي قلدهم الله تعالى إياها .

 مرحلة السير 
اإلجباري نحو 
ُجحر الضبِّ 

الِت  فِقُه التحوُّ
يفتُح آفاًقا جديدًة 
في قراءِة التاريِخ 
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اه النبيُّ m في صحيِح  �ِد ، كما س�مَّ األمان�ِة وبِناِء الَهيكِل األنويِّ الوضعيِّ الُموسَّ
الِت . ِة بِفقِه التحوُّ األحاديِث الخاصَّ

�مين بالديِن على أشباِههم  إذ كاَن غياُب هذا الِفقِه الش�رعيِّ س�بًبا في تطاوِل المترسِّ
وأمثالِه�م ِم�َن المصلِّين ، كما كاَن س�بًبا في ُطغياِن مداِرِس الش�كِّ واإللح�اِد والُكفِر 
والنِّفاِق واختراِقها صفوَف األمِة بدفِع المس�تعِمِر والمس�تهتِِر والمس�تثِمِر ، حتَّى غدا 
ُق اس�تقراًرا إالَّ بم�ا ترضاه ُقوى  العال�ُم العرب�يُّ واإلس�الميُّ ال يمِلُك ق�راًرا وال ُيحقِّ
عوِب الُمستضعفِة ، ولِئالَّ يفوَت على  الحركِة العالميِة الُمَهيمنِة على مجموِع حياِة الشُّ

الُمس�ِلمين في مرحلتِنا المعاِصرِة ما فاَت على من س�بَقهم في هذا الش�أِن فقد وضَعنا 

هاهنا اس�تقراًء كاماًل لِما وصَفه m من تقس�يٍم ش�رعيٍّ لمرحلِة الُغثاِء وما تالها ، 

ِه m : » ُيوِش�ُك أن تداعى عَليكم األُمُم كما تداعى األكلُة  وفِيها يقوُل رس�وُل اللَّ

ِه ؟ ق�اَل : » ال أنتم يومِئٍذ كثيٌر ،  عل�ى قصعتِه�ا « . قالوا : أِمن ِقلٍة نحن يا رس�وَل اللَّ

يِل ُيلقى عَليكُم الوهُن « . قالوا : وما الوهُن يا رسوَل اللَِّه؟  ولِكنَّكم ُغثاٌء كُغثاِء السَّ

ق�اَل : » ح�بُّ الدنيا وكراهيُة الَموِت «)1) . وفي رواي�ٍة : » وُتنَزُع المهابُة من ُصدوِر 

أعداِئكم «)2) .

وفي روايٍة : » كيَف بَك يا ثوباُن ، إذا تداَعت عَليكُم األُمُم كتداعيكم على قصعِة 

ِه أِمن ِقلٍة بنا؟ قاَل :  الطعاِم يصيبون ِمنه «. قاَل ثوباُن: بأبي أنَت وأمي يا رس�وَل اللَّ

» ال أنتم يومِئٍذ كثيٌر ، ولِكن ُيلقى في قلوبِكُم الوهُن « . قاَل : وما الوهُن يا رس�وَل 

نيا وكراهيُتكم لِلِقتاِل « )3)  . ِه ، قاَل : » حبُّكم للدُّ اللَّ

)1) سنن أبي داود )4299).
)2) مسند أحمد )23060).

)3) مسند أحمد )8947).

ِغياُب الِفقِه 
الشرعيِّ 

َأ  الِت جرَّ للتحوُّ
مين على  المترسِّ

المصلِّين 

 الغثائية من 
حديث ثوبان
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ُد االستقراُء بتكاُلِب األُمِم على اإلسالِم  وِعنَد النظِر إلى هذا الحديِث وغيِره يتحدَّ

والُمس�ِلمين ِخالَل مرحلِة نقِض الخالفِة الُعثمانيِة وبدِء مرحلِة االس�تعماِر ، وأِلن 

ت بتداعياٍت عديدٍة فال ُبدَّ من معرفِة أقس�اِم ه�ذه التداعياِت  ه�ذه المرحلَة قد م�رَّ

على النحِو التالي :
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ُّ الشرعيُّ للمرحلةِ الُغثائيةِ التقسيم

)1( مرحلُة األحالِس حرٌب وهرٌب

وه�ي مرحل�ُة ضعِف الدولِة العلي�ِة حاميِة قراِر الخالفِة اإلس�الميِة ، وكاَن ُمبتَدُأ 

الضع�ِف ُمعاِصًرا للنهض�ِة األوربيِة واتِّفاِق ُدوِل أوربا � مَع خالفِها الداخليِّ � على 

تفكيِك وتقس�يِم الدول�ِة الُعثمانيِة ، وأطلَق األوربيون على هذا االتِّفاق » المس�ألَة 

وِل الواِقع�ِة في الش�رِق ِم�ن أوربا . اه�� . وعبََّر عنها  الش�رقيَة « ، أي : مش�كلَة ال�دُّ

الحديُث ب� » فِتنِة األحالِس « .

» والِحْلُس « في اللغِة : ما ُيبَسُط تحَت الثياِب إشارًة إلى الخفاِء والتمويِه . وهذه 

المرحلُة يبدو أنها � حس�َب اس�تقراِء األحداِث � المرحلُة الت�ي تحرَكت فِيها ُقوى 

ى » تِركِة الرجِل  االس�تعماِر األورب�يِّ ُبَعيَد ظه�وِر الثورِة الصناعي�ِة وإطالِق ُمس�مَّ

المريِض « على بالِد العالِم العربيِّ واإلس�الميِّ ، وبْدِء وضِع الُخطِط والمؤامراِت 

لتفكي�ِك وحدتِه السياس�يِة واالس�تيالِء عل�ى ثرواتِ�ه ومواِقِعه االس�تراتيجيِة ، من 

بلوماس�يِّ لدراسِة الواِقِع  خالِل بْدِء النش�اِط االستش�راقيِّ ، والعمِل السياس�يِّ الدُّ

العربيِّ واإلسالميِّ ، وبذِر الِفتِن والمؤامراِت فيه ، بِإثارِة مطلِب الدعوِة إلى الحريِة 

والمس�اواِة وس�يادِة القان�وِن ، وإدخاِل ُعل�وِم الحي�اِة الحضاريِة كالعل�وِم الثقافيِة 

والصناعيِة والزراعيِة والعسكريِة وغيِرها كذريعٍة لهدِم القيِم والديانِة .

ِل ه�ذه المرحلِة بدَأ الغ�زُو البرتغاليُّ على أطراِف الب�الِد العربيِة كما  وف�ي أوَّ

س�بَق ِذك�ُره ، وإلى ذلَك ُيش�يُر معنى الحديِث ِمن قولِه m : فق�اَل قائٌل : وما فِتنُة 

األح�الِس ؟ قاَل : » هرٌب وحرٌب « . واله�رُب والحرُب كانا باِرَزيِن في هجماِت 

 مرحلُة األحالِس 
والمؤامرُة على 

تِركِة الرُجِل 
المريِض

بدُء الغزِو 
الُبرُتغاليِّ 
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الُبرُتغاليي�ن عل�ى س�واحِل الب�الِد العربي�ِة طمًع�ا في الس�يطرِة عَليه�ا ، وحديُث : 

»ستكوُن بعدي فَِتٌن ِمنها )فِتنُة األحالِس( يكوُن فِيها حرٌب وهرٌب ، ُثمَّ بعدها فَِتٌن 

أش�دُّ ِمنها ، ُثمَّ تكوُن فِتنٌة ُكلَّما قيَل انقطَعت عاَدت ، حتَّى ال يبقى بيٌت إالَّ دخَلته ، 
ته حتَّى يخرَج رجٌل ِمن ِعْتَرتي «)1) وال مسلٌم إالَّ سكَّ

ق�اَل الخطاب�يُّ : إنَّما ُأضيَف�ِت الِفتنُة إلى األح�الِس لدواِمها وط�وِل ُلبثِها ، ُيقال 

للرُج�ِل إذا كاَن يل�زُم بيَت�ه ال يبرُح منه : » ه�و ِحْلُس بيتِ�ه « . أِلن الِحْلَس ُيفتَرش ، 

فيبق�ى عل�ى المكاِن ما داَم ال ُيرَفُع)2) . والمقصوُد من طوِل ُلبثِها اس�تمراُر ُخطِط 

المؤامرِة االستعماريِة ، مرحلًة بعَد ُأخرى ، وجياًل بعَد آخَر .

وه�ذا م�ا أثبَتته األح�داُث المتتالي�ُة : بدًءا ِمن ظه�وِر الحروِب االس�تعماريِة 

كحمل�ِة نابِلي�ون على ِمصَر س�نة 1798 م)3) ، وُمروًرا ب�» المس�ألِة الش�رقيِة « ، 

)1) الفتن )95) .
)2) معالم السنن )4: 337).

)3) وهي من ظواهر مرحلة األحالس ، فالحملة الفرنس�ية على مصر عام 1213ه� )1798 م) 
ج�اءت بعيد تده�ور الدولة العثمانية وبروز مرحلة الضعف فيه�ا ، وكان هذا الهجوم يعتبر 
أول هج�وم صليب�ي على والية عربي�ة من واليات الدول�ة العثمانية ف�ي التاريخ الحديث، 
وعلى الفور أعلن السلطان سليم الثالث الجهاد ضد الفرنسيين الصليبيين ، وتكونت جبهة 
حربية إس�المية في مواجهة الفرنسيين ، وقامت العديد من المعارك التي اشترك فيها علماء 
األزهر والمس�لمون من كافة البالد ؛ لمحاولة إعادة مصر إلى حظيرة الخالفة اإلس�المية، 
وق�د واجهته�ا الحملة الفرنس�ية باالنتق�ام والقوة والهدم والتنكيل بالش�عب ع�دة مرات ، 
حيث دارت رحى الجهاد ضد الفرنس�يين في مصر مرات عديدة ، ولم يتم جالء الفرنسيين 
ع�ن مصر إال بعد هجوم مش�ترك م�ن العثمانيين واإلنجليز أرغم الفرنس�يين على الخروج 
م�ن مص�ر، إال أن الحملة الفرنس�ية إبان وجوده�ا بمصر قد وضعت ب�ذورا خطيرة ، ومنها 
االنبه�ار بقوة الس�الح األورب�ي وبالصناعة والعل�م واإلدارة ، حتى إن بع�ض قادة الحكم 

 معنى الحلس 

 حملة نابليون، 
المسألة الشرقية ،

سايكس بيكو،
كلها تحوالت 

متتالية ذات طابع 
تآمري
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وِل األُوربيِة والخروِج باتَّفاِق » س�ايكس بيكو « بِش�أِن  ونِهاي�ًة بمفاوض�اِت الدُّ

اقتس�اِم تِركِة الرُجِل المريض . هذا االتفاُق الذي صاَر فيما بعُد ُمرَتَكز السيطرِة 

االستعماريِة .

وق�د أك�َدت وثائ�ُق المرحل�ِة ذلَك األم�َر ، راِج�ْع »الجزي�رُة العربي�ُة » نجُد 

والحج�اُز « ف�ي الوثائِق البريطانيِة«)1) . وفي ه�ذا التأكيِد ملَحٌظ هامٌّ في مجرى 

الٍت نطَق بها َمن ال ينطُِق عِن  عالماِت الساعِة ، وما يسبُق كشُفه من وقائَع وتحوُّ

اله�وى m تغُفُل األُم�ُة عن إدراِكها ومعرفِة خطِرها ، بل وُربما س�اهَم البعُض 

ُه أمًرا كاَن مفعواًل . في إنفاِذها وإنجاِحها بِِعلٍم أو بَِغيِر ِعلٍم لِيقضَي اللَّ

اِء)2) )2( مرحلُة فِتنِة السرَّ

بمصر كمحمد علي باش�ا ال�ذي حكم مصر ، قام بإدخال أس�اليب الفرنجة وعوائدهم إلى 
الجيش والحياة االجتماعية فيما بعد ، وهي األساليب التي وصفت في األحاديث بالغثائية.
)1) هذا الكتاب مكون من سبعة مجلدات ضخمة، ويعد من أغزر المراجع عن الجزيرة العربية 
من�ذ بداي�ة القرن العش�رين ، ويض�م ترجمة ألهم الوثائ�ق التي تفصح عن سياس�ة بريطانيا 
ومواقفه�ا من�ذ ع�ام 1914م ، وه�ي مرحلة نش�وب الح�رب العالمية األولى وم�ا بعدها ، 
وكانت هذه الوثائق محاطة بس�رية تامة نظ�را ألن القانون البريطاني الخاص بحفظ الوثائق 
كان يحت�م بقاءه�ا بعيدة عن أيدي الباحثين لمدة خمس�ين عاما ؛ ولكن هذه المدة خفضت 
ع�ام 1967 إل�ى ثالثي�ن عام�ا ، ولذلك أخ�ذ الباحثون والمؤرخ�ون يتدفق�ون على مركز 
الوثائ�ق بلندن لالطالع على ذلك . اه� م�ن صدر مقدمة الكتاب ، الجزء األول ، لمترجمه 

د. نجدة فتيحي .
)2) والس�راء : قال القاري : المراد بالس�راء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرضا والعافية 
من البالء والوباء ، وأضيفت إلى الس�راء ألن الس�بب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب 
كث�رة النع�م ، أو ألنها ش�ر الع�دو . قلت : وكال المعنيي�ن محتمل في تعلي�ل معاني مرحلة 
المؤامرة ، وهي اش�تراك بعض أمراء المس�لمين ورؤس�اء القبائل في فت�ن الصراع المؤدية 
إلى تدخل الكفار وعقد المعاهدات معهم إلس�قاط قرار الخالفة الش�رعية وإقامة األنظمة 

وثائق المراحل 
مرجع بحثي هام
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الِت بمرحلِة االس�تِعماِر ، وهي  اها في فِقِه التحوُّ َد ُمس�مَّ ه�ي المرحلُة التي تحدَّ
أيًض�ا ُمرتبِطٌة بمرحل�ِة األحالِس ارتِباًطا وثيًقا ، بل هي ثمرٌة من ثمراتِها ، وس�ياُق 

ُد ت�الُزَم المرحلَتين فقد ورَد ف�ي النصِّ قوُله : » فق�اَل قائٌل : يا  الحدي�ِث ذاتِ�ه ُيؤكِّ

اِء «)1) . ِه وما فِتنُة األحالِس ؟ فقاَل : » هرٌب وحرٌب ، ُثمَّ فِتنٌة السرَّ رسوَل اللَّ

�ِه m : » فِتنُة األحالِس  وحدي�ٌث آخ�ُر عن ُعَمي�ِر بِن هانٍئ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

القومية والقبلية ، وقد أش�ار الش�يخ التويجري في كتابه »اتحاف الجماعة ص54/ األول« 
إل�ى عالق�ة الس�راء بمرحلة المؤامرة ، ولكنه فس�رها تفس�يرا جزئيا ، وق�ال : » وهذه الفتنة 
تنطب�ق عل�ى ما وقع بين أهل نجد وبين األتراك والمصريين في الحروب العظيمة في القرن 
الثال�ث عش�ر للهجرة ، وق�د كانت هذه الفتن م�ن أعظم الفتن التي وقعت ف�ي هذه األمة ، 
وقد وهن اإلس�الم بس�ببها وانطمس�ت أعالمه « ، ثم قال : »حتى رد الله الكرة ألهل نجد 
بع�د ذلك فعاد اإلس�الم عزيزا ولله الحم�د والمنة« . والمفيد من التعليل المش�ار إليه ربط 
الس�راء بمرحل�ة الحرب القبلي�ة والصراع الذي كان�ت تديره القوى العالمي�ة بين » العرب 
والمس�لمين« . وأما تفس�يره ل�»عود اإلس�الم عزيزا بانتصار أهل نجد« فال عالقة له باألمر 
المراد في الحديث والمرحلة ، بل كانت الدول االس�تعمارية معينة بالمال والس�الح ألهل 
نج�د عل�ى حكام الحجاز ، ومعينة لحكام الحجاز ضد األت�راك ، وربما كان الظرف القائم 
آنذاك أصعب من تفسيرنا له اليوم ؛ ولكن العلماء حين ال يعلمون ما يدور من أمور السياسة 
والتس�ييس ينزلون األحاديث على األحداث والوقائع على ما يظهر لهم من الفهم أو يوافق 
أحواله�م م�ن المواق�ف ، لعدم دراس�تهم فقه التح�والت والنعدام إدراكه�م أهمية الركن 

الرابع من أركان الدين .
وق�د عل�ل المؤلف التويجري حديث الفتنة التي تقبل م�ن المغرب بقوله : » فهي � والله 
أعل�م � م�ا وقع م�ن األتراك والمصريي�ن من محاربة أه�ل نجد في القرن الثالث عش�ر من 

الهجرة، وهي من أعظم الفتن وأنكاها لدين اإلسالم « .اه�.
مع العلم أن هذه المس�ألة برمتها تدخل تحت الفتنة المس�ماة بالس�راء ، وكل ما دار فيها 
بي�ن »أهل الجزي�رة« وبين األتراك أو المصريين أو غيرهم ين�درج تحت مفهوم »التحريش 

في جزيرة العرب« ونجاح سياسة االستعمار وتخطيطه . 
)1) مسند أحمد )6312) .

مرحلة فتنة السراء
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فِيه�ا ح�رٌب وهرٌب ، وفِتنُة الس�راِء يخرُج دخنُها ِم�ن تحِت قدَمي رُج�ٍل يزُعُم أنَّه 

ِمني ، وَليَس ِمني ، إنَّما َأوليائي الُمتَّقون ، ُثمَّ يصطِلُح الناُس على رُجٍل ، ُثمَّ تكوُن 

َهِم ُكلَّما ِقيَل انقطَعت عاَدت حتَّى ال يبقى بيٌت ِمَن العرِب إالَّ دخَلته ُيقاتُِل  فِتن�ُة الدُّ

فِيه�ا ال يدري على ح�قٍّ ُيقاتُِل أم على باطٍِل ، فال يزال�ون كذلَِك حتَّى يصيروا إلى 

ُفس�طاَطين : ُفس�طاِط إيم�اٍن ال نِفاَق فيه ، وُفس�طاِط نِف�اٍق ال إيماَن في�ه . فإذا هما 

اُل الَيوَم أِو الغَد « )1)  . اجتمعا قارَب الدجَّ

ُه في  �يَخ الس�هارنفوريَّ رِحَمه اللَّ وق�ِد اختل�َف الُعلماُء في تحديِد زمنِها إالَّ أنَّ الشَّ
حاشيِة بذِل المجهوِد » 89 :5 « كاَن أقرَب إلى التَّوفيِق في تحديِدها مرحلياًّا فقد ربَطها 
بمرحلِة العمِل الُمشترِك َبيَن بعِض ُأمراِء الُمسِلمين والُحكومِة البِريطانيِة ِضدَّ الِخالفِة 
ِك ونخَرتها  اإلسالميِة الُمتمثِّلِة آنذاَك في الدولِة الُعثمانيِة ، بعَد أن برَزت ظواِهُر التفكُّ
وَنَم�ِة وجمعي�ِة االتِّح�اِد والترقِّي ، ووج�َد ُزعماُء العرِب والُمس�ِلمين  مؤام�راُت الدُّ
ا حدا ببعِضهم إلى تبنِّي  أنفَس�هم أماَم ِخالفٍة تعمُل على إفس�اِد الِعالقِة َبيَن الرعايا ِممَّ
فِك�رِة الِخالف�ِة العربيِة واالنِفصاِل عن ق�راِر الدولِة الُعثمانيِة ، وقِد اس�تثمَر الغربيُّون 
هذه الحالَة القِلقَة واس�تفادوا ِمن َتوظيِفها لصالِح سياس�تِِهُم االس�تِعماريِة ، وأغرقوا 
العرَب والُمس�لمين بالُوعوِد الكاذبِة واستدرجوهم إلى نقِض قراِر الُحكِم اإلسالميِّ 
ى بِالعدوِّ الُمشترِك: األتراِك  ُكلِّه بتحريِض الُمجتمِع العربيِّ واإلس�الميِّ ِضدَّ ما ُيس�مَّ
واأللم�اِن ، بِاعتِباِر ِعالقِة الدولِة الُعثمانيِة بالدولِة األلمانيِة ، وما ترتَب على ذلَِك ِمَن 

وِل األُوربيِة لهذا األمِر ِمن ُكلِّ وجٍه . استِغالِل الُحلفاِء والدُّ

�يِخ الس�هارنفوريِّ لم ُيوافِْق فهَم البعِض للمرحلِة وتفسيِرها ،  ويبدو أنَّ تفس�يَر الشَّ

ُف ِكتاِب »َموسوعِة أحاديِث الِفتِن وأشراِط الساعِة« عن  )1) سنن أبي داوَد )4244( ، وقاَل ُمؤلِّ
درجِة الحديِث ص54 : إسناُده صحيٌح .

تفسير 
السهارنفوري 

لفتنة السراء

تجاوزنا تفسيرنا 
الذي قدمناه في 

»التليد والطارف«  
وربطنا الموضوع 

كله باألصل 
التاريخي لمسيرة 

المرحلة
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بل ونحى البعُض إلى الطعِن في الحديِث ُكلِّه وفي س�نِده وتخريِجه والكالِم الجاِرِح 
في َمِن اعتمَده ونقَله وبنى عَليِه تفسيَر المرحلِة وما جاَء فِيها ، ولِهذا فقد تجاوزنا هذا 
يُخ السهارنفوريُّ  التعليَل الذي اعتمدنا عَليِه في »التليِد والطاِرِف« حوَل ما فسَر بِه الشَّ
معن�ى الحدي�ِث ، وربطن�ا الَموضوَع ُكلَّه بِاألص�ِل التاريخيِّ لمس�يرِة المرحلِة ، دوَن 
ُل األمَر إلى اختاِلٍف ُيفِس�ُد الهدَف  ُم الَمواِقَف ويحوِّ التع�رِض لِم�ا ُيثيُر النفوَس ويؤزِّ

األسمى ِمَن المعاني الشرعيِة في الِقراءِة التاريخيِة لِلمراِحِل .

كما يبدو أنَّ ُمس�توى الحماِس الش�عبيِّ الدائِر في الِحجاِز وَغيِرها ِمن باِلِد العرِب كاَن 
عوِر السائِد ِضدَّ الِخالفِة الُمَدونمِة)1)  أقرَب إلى التأثيِر العامِّ في الُعقوِل والُقلوِب بُِحكِم الشُّ
يِة ، بل كاَن الش�ارُع الِحجازيُّ آنذاَك في أعلى درجاِت  آنذاَك ، ومواِقِفها السياس�يِة الُمتردِّ

غليانِه الثَّوريِّ ِضدَّ السياسِة االتِّحاديِة إلى جانِب الشريِف ُحَسيِن وَمن معه .

ِد الجواديِّ في ترجمته للسيد محمد الدباغ نموذًجا َعِن الحالِة  ُر لنا د . ُمحمَّ وُيصوِّ
الس�ائدِة آن�ذاَك في مكَة وِجدَة نقاًل َعِن األُس�تاِذ ُعمَر عبدالجب�اِر )2)، فيقوُل ص26 : 
فمظاه�ُر الثَّورِة في الِحج�اِز كاَنت مظاِهَر عميقَة التأثيِر في ُنفوِس الناش�ئِة الِحجازيِة 
إذ ذاَك ، أِلنَّ الِحج�اَز كاَن�ت َمعِق�َل الثَّورِة ، وكاَنت ُوفوُد ُث�واِر العرِب تترى عَليِه ِمن 
ُكلِّ البِ�الِد العربيِة ، وكاَنت مواكُب الُمتطوعين لِلح�رِب ِمن أبناِء الِحجاِز تزدِحُم بها 
ًجا بِالس�الِح يس�يُر في ُقوٍة وحماٍس ،  ش�واِرُع الُمُدِن الِحجازيِة ، وكاَن الش�باُب ُمدجَّ
ويهزُج باألناشيِد العربيِة الوطنيِة ، وكاَنت األعالُم ُترفِرُف عَليهم ، وموسيقى الحرِب 

)1) انظر شرحها ضمن المصطلحات آخر الكتاب .
ع�ام  بي�ن  م�ا  ه�ي  الفت�رة  ه�ذه  أن  الق�ارئ  وليلح�ظ  ص285-282،  وتراج�م  س�ير   (2( 
1909 � حي�ث نح�ي الس�لطان عبدالحمي�د وص�ار الق�رار لالتحاديين وبدؤوا سياس�ات 
التتريك وأقحموا الجيوش المس�لمة في الح�رب العالمية األولى مع ألمانيا � وعام 1916 

حيث أعلنت الثورة العربية. انظر التواريخ في المخطط ص194.

موقف الشارع 
الحجازي 

والحالة السائدة 
آنذاك في مكة 

وجدة
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ين وعراقيِّين  ين وسوريِّ تعِزُف بألحانِها الثائرِة الُمثيرِة ، وكاَن خطباُء الثَّورِة ِمن ِحجازيِّ
ُف ،  رون للجماهيِر ما هم فيه من حاِضٍر ال ُيش�رِّ ِة وُيص�وِّ يقف�ون في الس�احاِت العامَّ

وينتقلون بأذهانِهم إلى ما كاَن لهم من ماٍض عريٍق ، وتاريٍخ حافٍِل باألمجاِد .

دٍة : ِمَن الثَّورِة على ُظلِم  ُثمَّ يقوُل ص27 : ولم يُكِن الَخياُر سهاًل َبيَن بدائَل ُمتعدِّ
راِت األُموِر في دولِة الِخالفِة، وساموا  ين الذين سيطروا على ُمقدَّ األتراِك واالتِّحاديِّ
وِل األوربيِة الُكبرى في  األقالي�َم العربيَة الكثيَر ِمَن الظُّلِم ؛ والضيِق بِتدُخ�الِت الدُّ
المس�ألِة العربيِة ؛ واالنتصاِر للش�ريِف ُحَس�يِن بِن عليٍّ الذي قاَد َث�ورًة عربيًة على 
ُحكِم األتراِك ؛ ُثمَّ الثَّورِة على هذا الثائِر نفِس�ه ، واالنتِصاِر لالتِّجاِه الفتيِّ الُمتمثِِل 

َق نجاحاٍت ُمتواليٍة .  ُه الذي حقَّ في زحِف المِلِك عبِدالعزيِز آِل ُسعوٍد رِحَمه اللَّ

الملك عبدالعزيز آل سعود عام  1901 م

)1) يصُف  وف�ي ُمقدمِة ِكت�اب »لورنس.. الحقيق�ُة واألكذوبُة« لُصبحي الِعم�ريِّ

)1) قائ�د عس�كري عاصر ع�دة مراحل تاريخية ، ولد بدمش�ق وتخرج بمدرس�ة ضباط الصف 
1915وحضر معارك غزة وبئر الس�بع في الجيش العثماني على البريطانيين ، لحق بالثورة 
 العربي�ة ع�ام 1917م ، ث�م كان م�ن ق�ادة الجيش، ش�هد موقعة ميس�لون ، وراف�ق الملك 
فيص�ل بن الحس�ين في خروجه من دمش�ق . واس�تقر ف�ي ش�رقي األردن 1921 وكان من 

مؤسسي الجيش العربي األردني .

مؤلف كتاب 
»لورنس كما 
عرفته« وقائد 
جيش الثوار 

العرب يصف 
الوضع القائم



222

�ُف ِحقيقَة الوضِع القائِم الذي دفَع بِالش�ريِف إلى ما الُبدَّ منه فقاَل :إذا حلَّلنا  الُمؤلِّ

لطاِن  األحداَث واألس�باَب والعواِمَل التي دفَعِت الُحَس�يِن إلعالِن َثورتِه على السُّ

ال نِجُد فِيها أيَّ س�بٍب ش�خصيٍّ ، فقد كاَنت الثَّورُة عربيًة نتيجًة لِيقظِة َقوميٍة ترِجُع 

إل�ى ثالِث أجي�اٍل تعاقَبت بُِخطواٍت بطيئٍة وانتِش�اٍر ُمتزايٍد جياًل بع�َد جيٍل ، وكاَن 

لِجيِله�ا األخي�ِر الذي راف�َق بدايِة الحرِب العالمي�ِة األولى واعتلى ع�دٌد من قادتِه 

ِق . اه�  أعواَد المش�انِِق جهُده ورأُيه ومش�اركُته ف�ي إثارِة الثَّورِة ودفِعها إل�ى التحقُّ

ُمقدمة الِكتاِب .

�ريُف  �ُف ذاُته ص19 حوَل ِقياِم الثَّورِة َقوَله : ووجَد أميُر الِحجاِز الشَّ وكت�َب الُمؤلِّ

ُحَسيُن بُن عليٍّ نفَسه وجًها لوجٍه أماَم َموِقٍف مصيريٍّ يتعلَُّق بِحاِضِر العرِب وُمستقبِلهم 

رعِة التي يسيُر عَليها األتراُك لِتطبيِق ُخطتِهم ،  يتطلَُّب ِمنه حالاًّ س�ريًعا يتناس�ُب مَع السُّ

وكاَنت األُموُر الرئيسُة التي تدوُر حوَل الَموِقِف بِالنسبِة لِلعرِب أربعًة :

المظالُِم التي يقوُم بها األتراُك في الشاِم والعراِق .  -1

اِء الِحصاِر البحريِّ . العزلُة التي أصبَح فِيها الِحجاُز من جرَّ  -2

أخرجه اإلنكليز 1924 التصاله بالحركة االس�تقاللية السورية ؛ فرحل إلى العراق . قاد 
جيش الجهاد الفلس�طيني 1948 عقب استش�هاد عبد القادر الحسيني، وأحصي ما خاضه 

من المعارك فكان 41 معركة.
تلق�ى أربعة أح�كام باإلعدام : من األتراك االتحاديين عندما لح�ق بالثورة العربية ، ومن 
الفرنس�يين عندم�ا قاتلهم مع العصابات الس�ورية ف�ي البقاع والحولة ، وعندم�ا قاتلهم في 
ثورة 1925 ، والرابعة 1956 بتهمة العمل للوحدة مع العراق . توفي بدمشق 1973م . له 
»مذكرات عن الحركة العربية« مخطوط عند أس�رته بدمشق في عشرة أجزاء ، وله »لورنس 
الحقيق�ة واألكذوب�ة« مطب�وع . اه�� » مختصر األع�الم« الزركل�ي » 6 : 166 « . والكتاب 

األخير هو ما نقلنا عنه هنا ، وقد طبع بعدة أسماء منها »لورنس كما عرفته« .
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النش�اُط الِفعليُّ الذي ش�رَع فيه األتراُك في القضاِء عل�ى االمتيازاِت التي   -3

يتمتَُّع بِها الِحجاُز لِجعِله كباقي الوالياِت الُعثمانيِة .

االحتالُل اإلنكليزيُّ الذي يزَحُف على أراضي الُقطَريِن الِعراِق والشاِم .  -4

َر األتراُك إعالَن  �ريِف واألتراِك كاَن ِعنَدما ق�رَّ ويبدو أنَّ تفجيَر الُمش�ِكلِة َبيَن الشَّ

ِس فيما سمي فيما بعد بالحرب العالمية األولى )1914م( مع ألمانيا،  الِجهاِد الُمقدَّ

َة  على أن ُيذاَع هذا اإلعالُن على العالِم اإلس�الميِّ من ِمنبِر المس�ِجِد الحراِم في مكَّ

داعين الُمس�ِلِمين لِِقتاِل الحلفاء، ورَفَض الُحَس�يُن إعالَن ذلَِك قبَل تحقيِق رغباِت 

�ريُف كُش�روٍط بِبرقيٍة إلى أنوِر باش�ا ، فلِقي عَليها جواًبا  العرِب والتي أرس�َلها الشَّ

ٍب ، وبعَدها ب�دأ اإلنكليُز ُمفاوضاتِهم مَع الُحَس�يِن ف�ي أواِخِر آب  قاِس�ًيا غي�َر ُمهذَّ

1915م . اه�� ص20-23 . وقد بدَأ البحُث في مس�ألِة الِخالفِة الُعثمانيِة وموِقِف 

لطاِن عبِدالحميِد الثاني 1909م . العرِب ِمنها بعَد خلِع السُّ

�ريُف بعيًدا َع�ِن العواطِِف وإحراِج المواِقِف  ُره الحديُث الشَّ ولع�لَّ أخطَر ما ُيقرِّ

خط�ورُة الُمجرياِت التاريخيِة التي َترتََّبت على نجاِح الفصِل السياس�يِّ َبيَن مرحلِة 

الِخالفِة الُعثمانيِة حاِملِة قراِر اإِلس�الِم وَبيَن مرحلِة الِخالفِة العربيِة الُمْجَهَضِة قبَل 

ُص  ِوالدتِها على يِد ُخبراِء الدجِل السياس�يِّ الُمَدوَنِم ، والُمجرياِت التاريخيِة تتلخَّ

ُد لمرحلِة  اِء ُتمهِّ اِء ، ومرحلُة الس�رَّ ُد لمرحلِة الس�رَّ ف�ي َك�وِن مرحلِة األحالِس ُتمهِّ

اِء،  ُد لمرحلِة الِفتنِة الرابِعِة العمياِء البكماِء الصمَّ َهيم�اِء ُتمهِّ َهيماِء ، ومرحلُة الدُّ الدُّ

وُكلُّها تصبُّ في رصيِد مس�تثِمٍر إبليسيٍّ واِحٍد ، وُكلُّها تنطِلُق لِِخدمِة هدٍف دجاليٍّ 

واِح�ٍد في ق�راَري »الُحكِم والِعلِم«.. يصبُح الرُجُل فِيها مؤِمنًا وُيمس�ي كافًِرا حتَّى 

�عوِب  يصي�َر الن�اُس إل�ى ُفس�طاَطيِن : ُفس�طاِط إيم�اٍن ال نِفاَق في�ه ، وهو تيَّاُر الشُّ

المهزوِز ، وُفس�طاِط نِفاٍق ال إيماَن فيه ، وهو تيَّاُر الدجِل األنويِّ المرموِز ، وعلى 

رفض الشريف 
حسين إلعالن 
الجهاد من منبر 
الحرم كان بداية 
تأزم العالقة مع 

االتحاديين

بدء البحث في 
مسألة الخالفة 

وموقف العرب 
منها بدأ بعد 

عزل السلطان 
عبدالحميد 

1909
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هذه المسيرِة المرحليِة الُمتتابِعِة يقوُل َمن ال ينطُِق عِن الهوى m : »فإذا كاَن ذاُكم 

اَل ِمن َيوِمه أو  �اَل ِمَن الَي�وِم أِو الغِد« . وفي ِروايٍة : »فانتظِ�ُروا الدجَّ فانتظِ�روا الدجَّ

ِمن غِده«)1).

الشريف حسين عام 1916 م

وُربَّما كان الش�ريُف حس�يٌن أكثَر صدق�ًا وإخالصًا في قضيتِ�ه ، وبهذا اإلخالِص 

والصدِق كان البد له من وجوِد المس�انِد العالميِّ ولو مؤقتًا لّما رآه الزمًا من الحالة 

الت�ي بلغت إليها، ولكّن مس�يرَة الحركِة السياس�يِة العالميِة كان�ت أكثر احتواًء لألمِر 

وتطبيعًا للصراِع واس�تثمارًا له، ويدلُّ على ذلك التمعُن في أسلوِب صياغة االنجليِز 

للرسائِل فيما بينهم وبين الشريف ، وقد اخترنا منها مجموعًة منتقاة إِلطالع القارِئ 

عل�ى الحال�ة الصعبة آن�ذاك)2) ، والوضع القل�ق المؤلم .. إضافة إلى مس�ألٍة أخرى 

وهي قصوُر بعِد النظرِة السياسيِة لألمور ، فهذه المسألُة كانت لدى العديِد من القادِة 

ْعِف بمكانٍة، وخاصًة فيما يتعلُق  والعلماِء � وهم َحَمَلُة َقَراِر الحكِم والِعْلِم � ِمَن الضَّ

بقراءِة أطماِع المستعمريَن وأبعاِد سياستِهم الشيطانيِة في المنطقِة . 

وه�ذه الحال�ُة ق�د أصابْت ع�ددًا كبي�رًا م�ن الق�ادِة والعلماِء ف�ي الب�الِد العربيِة 

)1) سنن أبي داود )4244)   .
انظر ملحق وثائق مرحلة السراء آخر الكتاب.  (2(

السياسة العالمية 
أكثر استثمارا 

للصراع من رؤى 
شيوخ العشائر، 

ويدل عليه التمعن 
في صياغتهم 
للمراسالت،

ويضاف لذلك 
انعدام بعد النظر 

لدى القادة 
والعلماء آنذاك



225

واإلسالميِة منذ اختراِق العالِم الغربيِّ دولَة اإلسالِم ومؤسساتِها اإلداريِة والثقافيِة 

والفكري�ِة . وظل�ْت في الوطِن العربيِّ واإلس�الميِّ مس�تمرًة كظاه�رٍة خطيرٍة على 

مدى مراحِل التطبيِع االستعماري ، حتى بلغ لدى العرِب والمسلمين ُحْسُن الظنِّ 

بالسياسِة الغربّيِة ورموِزها إلى حدِّ السذاجِة المطلقة !

وبهذه السذاجِة تمكَن المهندسون الغربيوَن من بسِط سياسِة االستعماِر العسكريِّ 

�َخ االس�تعماُر في الش�عوب وَغَرَس  ، ثم فيما بعد ذلك ترسَّ ث�م الثقاف�يِّ العلمان�يِّ

أفكاَره وسياسَته لَِينُْتَج عن ذلك ما ُعِرَف بالعلمنِة ثم العولمة وما ترتَب عليهما من 

احتواِء الثوابِت اإلسالميِة وإفراِغ محتواها من التربيِة والتعليِم والثقافِة.

ولي�س أدلَّ عل�ى ذل�ك م�ن قراءتِن�ا لكت�اِب المن�دوِب الس�امي البريطاني على 

عدن جاكوب المس�مى )مل�وُك جزيرِة العرِب( ، م�ع مطابقِة الحالِة المش�اِر إليها 

ف�ي الكتاِب بنصوِص أحاديِث عالمات الس�اعِة المؤكدِة حالَة المس�لميَن الغثائيَة 

المؤدي�َة إلى صفِة )االس�تتباِع( ، كما هي في حديث »َلَتتَّبُِعنَّ َس�نََن َم�ْن َكاَن َقْبَلُكْم 

ِش�ْبرًا بِِش�ْبٍر وِذَراع�ًا بِ�ِذَراٍع ..« إلخ . وال زالْت ه�ذه الحالُة المرضي�ُة جاثمًة على 

عق�وِل األمِة بعمومها وبعِض َحَمَلِة قراِر الحك�ِم والعلِم إلى اليوِم وإلى أْن يقضَي 

الّلُه أمرًا كاَن مفعوالً. 

اِء بِهذه المرحلِة ِمَن  ُه فِتنَة السرَّ يُخ الس�هارنفوريُّ رحِمُه اللَّ �َر الشَّ ُقلُت : وكما فسَّ

يِة على قراِر اإلس�الِم وباِلِد الُمس�ِلمين؛ فإنَّ العدوَّ ذاَته قد فعَل مَع  �رِّ الُمؤامرِة السِّ

رِّ لِنقِض  َة ُمعاهداٍت في السِّ اِم واألُمراِء ومشايِخ القبائِل والسالطين ِعدَّ بعِض الُحكَّ

ول�ِة الُعثمانيِة ، وِمنها ما فعَلت�ه َدولة بِريطانيا  م�ا كاَن ُمبَرم�ًا َبينَهم وَبي�َن ُحكومِة الدَّ

السذاجة السياسية 
لحملة قرار 

الحكم والعلم 
مكنت األعداء 

من النجاح

 معاهدات 
ل  الحماية وَتَدخُّ

الكفر في باِلد 
الُمسلِمين 
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ِمن ُمعاه�داٍت واتِّفاقاٍت مَع ُوجهاِء جنوب اليمن ومش�ايِخه وس�الطينِه)1) آنذاَك، 

وم�َع أمثالِهم وأش�باِههم في ُعم�اَن والخليِج والُكَويِت ونج�ٍد وغيِرها ، وتمكنَت 

ِة في أفسِد  يِة ِمن تغييِر الوالِء السياس�يِّ لَدولِة اإِلسالِم العامَّ �رِّ بِهذه الُمعاهداِت السِّ

يِة إلى ما ُعِرَف�  مراحِلها السياسيِة إلى والٍء ُمبطٍَّن لَِدولِة الُكفِر وَقبوِل ِحمايتِها الُمؤدِّ

فيما بعُد � بِاالستِعماِر)2) .

وُربَّما كاَنِت الظُّروُف وُمجرياُتها آنذاَك ليَس فِيها أكثُر ِمَن الِخياِر الس�ائِد حس�َب 

اِم وُش�يوِخ العش�ائِر العربيِة ، ولم يِقِف األمُر ِعنَد هذا الحدِّ ، وإنَّما وقَع  وعِي الُحكَّ

في ِش�باِك العمِل الُمبطَّ�ِن لِمصلحِة االس�تِعماِر بعُض الُعلماِء وأه�ِل الفتوى دوَن 

إدراِك ُخط�ورِة األم�ِر وُخدع�ِة األع�داِء الُمتآِمري�ن ، وُيالَح�ُظ ِمثُل ه�ذا األمِر في 

يِن  دِة لُزعماِء العرِب وشرِف الدِّ ِصياغِة الرسائِل واختِياِر ِعباراتِها المعسولِة الُممجِّ

ِة إلى الوحدِة اإلس�الميِة وإحياِء منهِج الِخالفِة الهاِش�ميِة  اإلس�الميِّ وحاج�ِة األُمَّ

دِة  عماِء وِرجاِل الُحكِم العربيِّ ، وفي الردوِد العربيِة الُممجِّ َقها بع�ُض الزُّ التي صدَّ

لِِديِن اإلس�الِم وشرِف الُعروبِة والشهامِة اس�تدراًرا لِطلِب الوفاِء ِمن َدولِة بِريطانيا 

وُوكالئها .

)1) لالس�تزادة انظ�ر كتابنا »الط�رف األحور في تاري�خ مخالف أحور« حيث طبعن�ا منه الجزء 
األول ، وفي�ه تفصيل واف ووثائق ومعاهدات ش�تى تغطي ه�ذا الجانب ، عرضت تاريخيا 

كوثائق عن المرحلة .
)2) انظ�ر ملحق الوثائق آخر الكتاب: نماذج من مؤامرة )فتنة الس�راء( المقررة في فقه عالمات 

الساعة .

العبارات 
المعسولة في 

المراسالت مع 
الهدايا وعرابين 

الصداقة هي 
شباك الخداع 
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نموذٌج لبعِض ُمراسالِت الشريِف مَع اإلنكليِز ، الصفحة األولى ، عن » وثائُق بريطانيٌة » 1 : 637 «
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نموذٌج لبعِض ُمراسالِت الشريِف مَع اإلنكليِز ، الصفحة الثانية ، عن » وثائُق بريطانيٌة » 1 : 638 «

نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى صاحب األصالة والرفعة وشرف المحتد ساللة 
بيت النبوة والحس�ب الطاهر والنس�ب الفاخر دولة الش�ريف المعظم السيد حسين بن علي أمير 
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مكة المكرمة قبلة اإلسالم  والمسلمين أدامه الله في رفعة وعالء.
وبعد فقد وصلني كتابكم الكريم بتاريخ 24 ذي الحجة س�نة 1333 وس�رني ما رأيت فيه من 

قبولكم إخراج واليتي مرسين وَأَضنَه من حدود البالد العربية.
وقد تلقيت أيضا بمزيد من السرور والرضى تأكيداتكم أن العرب عازمون على السير بموجب 
تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب ؤ وغيره من السادة الخلفاء األولين.. التعاليم التي تضمن 

حقوق كل األديان وامتيازاتها على السواء.
ه�ذا وف�ي قولكم: إن الع�رب مس�تعدون أن يحترموا ويعترف�وا بجميع معاهداتنا مع رؤس�اء 
العرب اآلخرين ُيعلُم منه طبعًا أن هذا يشمل جميع البالد الداخلة في حدود المملكة العربية ألن 

حكومة بريطانيا العظمى ال تستطيع أن تنقض اتفاقات قد أبرمت بينها وبين أولئك الرؤساء.
أما ش�أن واليتي حل�ب وبيروت فحكومة بريطاني�ا العظمى قد فهمت كل ما ذكرتم بش�أنهما 
ودّون�ت ذلك عندها بعناية تامة؛ ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنس�ا داخلة فيهما فالمس�ألة 

تحتاج إلى نظر دقيق ، وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب.
إن حكوم�ة بريطاني�ا العظم�ى كم�ا س�بقت وأخبرتك�م مس�تعدة ألن تعط�ي كل الضمان�ات 
والمساعدات التي في وسعها إلى المملكة العربية ولكن مصالحها في والية بغداد تتطلب إدارة 
ودية ثابتة كما رسمتم على أن صيانة هذه المصالح كما يجب تستلزم نظرا أدق وأتم مما تسمح 

به الحالة الحاضرة والسرعة التي تجري بها هذه المفاوضات.
وإننا نس�تصوب تماما رغبتكم في اتخاذ الحذر ولس�نا نريد أن ندفعكم إلى عمل س�ريع ربما 
يعرق�ل نجاح أغراضكم ولكننا في الوقت نفس�ه نرى من الض�روري جدا أن تبذلوا مجهوداتكم 
في جمع كلمة الش�عوب العربية إلى غايتنا المش�تركة وأن تحثوهم على نجاح هذه المجهودات 
وعلى التدابير الفعلية التي يمكن للعرب أن يتخذوها إلسعاف غرضنا عندما يجيء وقت العمل 

تتوقف قوة االتفاق بيننا وثباته.
وفي هذه األحوال فإن حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على 
ثقة من أن بريطانيا العظمى ال تنوي إبرام أي صلح كان إال إذا كان من ضمن ش�روطه األساس�ية 

حرية الشعوب العربية وخالصها من سلطة آل عثمان واألتراك.
ه�ذا وعربون�ًا على صدق نيتنا وألجل مس�اعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المش�تركة فإني 

مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه.
وأق�دم ف�ي الختام عاط�ر التحي�ات القلبية وخال�ص التس�ليمات الودية مع مراس�م اإلجالل 
والتعظي�م المش�مولين بروابط األلفة والمحبة الصرفة لمقام دولتكم الس�امي وألفراد أس�رتكم 

تحريرا في 8 صفر 1333 المكرمة مع فائق االحترام.
المخلص نائب جاللة الملك بمصر

 السيد آرثور هنري مكماهون
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بل إنَّ َشيَخ اإلسالِم ُمصطفى صبري)1) اغترَّ وُخِدَع بِدعوى اإلصالِح التي نادى 

به�ا » االتحادي�ون « فش�ارك في إق�راِر عزَل الخليف�ِة عبِدالحميِد لم�ا كان نائبًا في 

مجل�ِس »المبعوثان« ُثمَّ لما تبيََّن حقيقَة األم�ِر وبعَد رحيِلهم ومجيِء »الكماليين« 

اه »الردُّ على ُمنِكري النِّعمِة  اجتهَد في كش�ِف مخططاِت أتاتورك وصنََّف كتاًبا سمَّ

ِة« وفيه كشَف سياسَة أتاتورَك وأساليَب ِخداِعه ، وكشَف  يِن والخالفِة واألُمَّ ِمَن الدِّ

الُمؤام�راِت التي كاَن�ت ُتحاُك ِضدَّ َدول�ِة الِخالفِة؛ ولِكن بعَد ف�واِت األواِن . كان 

الش�يخ مصطفى وقت العزل نائبًا في مجلس المبعوثان ثم عين في عهد الس�لطان 

عبدالمجيد الثاني آخر الخلفاء العثمانيين)2) شيخًا لإلسالم.

وفي البداية فقد كاَن موِقُف الشريِف ُحَسيٍن إلى جانِب الِخالفِة الُعثمانيِة ، ويتَِّضُح 

عي�ن الش�يخ مصطف�ى صبري نائب�ًا عن مدينة توق�اد ع�ام 1908م، وكان نائب�ا في مجلس   (1(
المبعوث�ان ع�ام 1909حين عزل الس�لطان عبدالحميد، ثم عين ش�يخًا لإلس�الم في عهد 
عبدالمجي�د الثاني آخر الخلفاء، ف�كان آخر من تقلد هذا المنصب قبل إلغاء الخالفة ، وقد 
كرس جهوده في فضح مخططات االتحاديين  فسجنوه ثم تفرغ لفضح مخططات أتاتورك 
وأص�در صحيفة تركية لذلك ، ثم تم نفيه واس�تقر به الن�وى في مصر وفيها ألف كتابه »الرد 
عل�ى منك�ري النعمة« وطبعه في لبنان قبل إلغاء الخالفة بعام  واحد، ثم لما ألغيت الخالفة 
تبين للمخدوعين من المسلمين صدق ما أخبرهم به شيخ اإلسالم، وبقي في القاهرة حتى 

وفاته عام 1954 رحمه الله تعالى.
كان المفت�ي وق�ت عزل الس�لطان عبدالحميد هو الش�يخ نوري أفندي وق�د رفض التوقيع   (2(
على فتوى الخلع وأحال األمر إلى ش�يخ اإلس�الم ضياء الدين أفندي الذي رفض أيضًا ثم 
وقعها بعد تهديده بقتل الس�لطان عبدالحميد إذا لم يوقعها. وكان االتحاديون قد قاموا من 
قبل بذبح س�لطان سابق وهو الس�لطان عبدالعزيز عم السلطان عبدالحميد في قصره بقطع 
ش�رايين زنده ثم أش�اعوا أنه انتحار. »الس�لطان عبدالحميد الثاني، حياته وأحداث عهده«، 
ألورخ�ان محم�د علي ص279-280 ،  والكت�اب مزود بالمراجع والوثائ�ق التركية، دار 

النيل ، الطبعة األولى 2008.

شيخ اإلسالم 
مصطفى صبري 
وكتابه »الرد على 
منكري النعمة من 

الدين والخالفة 
واألمة«
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ذلَِك ِمن خالِل رس�ائِله إلى اإلماِم َيحيى وإلى ُس�لطاِن لحج ، ففي رس�التِه لإلمام 

َيحيى : وإنَّ واجَب ُكلِّ ُمس�ِلٍم تقويِة خليفِة الُمسِلمين حتَّى بِِعقاِل بعيٍر . وفي ِكتابِه 

لُسلطاِن لحج: وِمَن األهميِة بِمكاٍن تقويُة ُسلطاِن الُمسِلمين تحَت الزعامِة التُّركيِة 

بِقيادِة الخليفِة الُعثمانيِّ ، وقبَل القياِم بِأيِّ عمٍل نسعى إَليه ينبغي االهتماُم بِالوحدِة 

اإلس�الميِة م�َع الِخالفِة التُّركيِة . اه� ص86 »الش�ريُف ُحَس�يٌن والِخالفُة« لِنِضاِل 

المومن�ي . وس�َعت بِريطانيا لاِلتِّصاِل بِالعرِب س�نَة 1914م لَِكونِه�م أكثَر عناِصِر 

ينيِة. ولِة الُعثمانيِة عدًدا ، ويتمتَّعون بِتقديٍر أكبَر ِمَن األتراِك ِمَن الناحيِة الدِّ الدَّ

س�الُة ِمن بِريطانيا إلى الش�ريِف ُحَسيٍن بِتاريِخ 8 آب 1914م ُشكَر  وتضمنَِت الرِّ

سِة ، وتقوُل : إنَّها ال ُتعاِرُض في إعادِة  الشريِف على ِخدمتِه الحسنِة لأِلماِكِن الُمقدَّ

�فارُة البِريطانيُة بِاآلس�تانِة إمكاَن خلِق ِخالفٍة  الِخالف�ِة إلى العرِب ، واقترَحِت السِّ

ولُة  �لطاِن الُعثمان�يِّ إذا ما أعلنَِت الدَّ جديدٍة في الجزيرِة العربيِة لِضرِب ُس�لطِة السُّ

َلت بِريطانيا نظرَتها بِشأِن الِخالفِة واعتبَرتها  الُعثمانيُة الحرَب ِضدَّ الُحلفاِء ، ُثمَّ عدَّ

ِل في مسألِة الِخالفِة وأشاَرت  مس�ألًة تُخصُّ الُمس�ِلمين ، ُثمَّ عاَدت بِريطانيا لِلتدخُّ

س�الِة الت�ي بعَث بها س�تورُز الُمستش�اُر البِريطانيُّ في  إل�ى الِخالف�ِة العربيِة في الرِّ

ِه بِتاريِخ تِش�رين الثاني 1914م ، وجاَء فِيها : وعس�ى  القاهرِة إلى الش�ريِف عبِداللَّ

ُه أن يُمنَّ على المؤمنين بِخليفٍة عربيِّ األصِل والحس�ِب والنسِب ، ُيشِرُف على  اللَّ

ُل يومِئٍذ  رِة ، وبذلِ�َك ُيبدِّ ِه الحراِم ، والمدين�ِة الُمنَوَّ الُبقعَتي�ن الُمباركَتي�ن : بي�ِت اللَّ

ربَُّك الشرَّ بخيٍر . اه� ص89 » الشريُف ُحَسيٌن والِخالفُة « .

ولِة  ًدا ، وم�ا زاَل ُمرتبًِطا بِالدَّ كاَن َموِق�ُف الش�ريِف ُحَس�يٍن في ذلَِك الوقِت ُمت�ردِّ

ِه  س�الة بِالُمماطلِة والتس�ويِف ، وكاَن الش�ريُف عبُداللَّ الُعثمانيِة ، فردَّ على تلَك الرِّ

َك العرِب في الِحجاِز بِالِخالفِة  َد قبَل ذلَِك التاريِخ في رسالٍة إلى ستوزَر تمسُّ قد أكَّ

عدلت بريطانيا 
مواقفها تجاه 

الحسين والعرب 
عدة مرات 

بحسب ما أملته 
عليها مصالحها

تأمل العبارات 
التي تحمل 

العاطفة الدينية 
من سياسي 

أوروبي
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ْر بِالِخالفِة العربيِة قبَل س�نِة 1914م  الُعثمانيِة ، وذكَر أنَّ الش�ريَف ُحَس�ينًا ل�م ُيفكِّ

، وكاَن ِمن أس�باِب ُمعاودِة بِريطانيا االتِّصاَل بالش�ريِف ُحَس�يٍن َخوُف بِريطانيا ِمن 

تأثي�ِر الِخالف�ِة الُعثماني�ِة على الُمس�ِلمين ف�ي الِهنِد الذي�ن يدينون ُروحياًّ�ا بِالوالِء 

لطاِن الُعثمانيِّ ، فأراَدت بِريطانيا ِمَن اتِّصالِها بِالشريِف إبطاَل تأثيِر الدعوِة إلى  لِلسُّ

�لطاُن الُعثمانيُّ ، أو عل�ى األقِل تخفيَف أثِرها ،  ِس ، التي أعلنَها السُّ الجه�اِد الُمقدَّ

وشارَكت فرنسا بِريطانيا هذا الرأيَّ فسانَدتها في خلِق فِكرِة الِخالفِة العربيِة ِخالَل 

س�نِة 1914م لضرِب الِخالفِة الُعثمانيِة ، وُيذَكُر أنَّ فِكرَة تنصيِب الش�ريِف ُحَسيٍن 

فِكرٌة فِِرنسيٌة بحتٌة ، وأنَّ َخوَف الُحلفاِء ِمن إعالِن الِجهاِد دفَعهم إلى ِزيادِة االهتماِم 

بِالشريِف ُحَسيٍن . اه� ص90 – 92 .

�ُف إلى األس�باِب الت�ي أدَّت إلى قي�اِم الثَّ�ورِة ، فقاَل :  وف�ي ص99 أش�اَر الُمؤلِّ

ولِة  ومهما اختلَف الَقوُل في أسباِب ُخروِج العرِب بِزعامِة الشريِف ُحَسيٍن على الدَّ

ِد أنَّ القضاَء عل�ى الِخالفِة الُعثمانيِة وإقام�َة ِخالفٍة عربيٍة  الُعثماني�ِة فإنَّه ِم�َن الُمؤكَّ

ين وتسلُّطِهم على  هاِشميٍة لم يُكْن ِمن َبيَن تِلَك األسباِب وإنَّما كاَنت ِضدَّ االتِّحاديِّ

ولِة الُعثمانيِة . اه� ، وفي ص100 قاَل : وحرَص ُحَسيٌن ُمنُذ إعالِن الثَّورِة على  الدَّ

�ِكه بِالِخالفِة اإلسالميِة الُعثمانيِة وإظهاِر إخالِصه ووالئه  األتراِك على إعالِن تمسُّ

د رشاد  لطاِن ُمحمَّ سالِة التي بعَثها إلى السُّ لطاِن الُعثماني ، ويتَِّضُح ذلَِك ِمَن الرِّ لِلسُّ

َد فِيها أنَّ إعالَن اس�تِقالِل البِ�الِد العربيِة ال يعني  بِتاري�ِخ 12 تم�وز عاَم 1916م أكَّ

إن�كاَر أعماِل س�الطيِن آِل ُعثماَن لِلباِلِد اإلس�الميِة ، وإنَّما ج�اَء هذا اإلعالُن ِضدَّ 

ي�ن ، وج�اَء في نِهاية ِرس�التِه : واللَّ�ُه يعلُم مدى احتراِمن�ا وعظيِم تقديِرنا  االتِّحاديِّ

لِشخِصكم الهمايونيِّ الساميِّ ولِلسلطنِة الُعثمانيِة . اه� .

وِعنَدم�ا عزَل االتِّحاديون الش�ريَف ُحَس�ينًا ِمن منصِب اإلمارِة وعيَّنوا الش�ريَف 

فكرة الخالفة 
العربي فكرة 
فرنسية، كان 

المرجو منها خلق 
بابوية إسالمية



233

َة في 20 شعبان 1334ه� » 21 ُحَزيران 1916م « � وكاَن  علي َحيدر أميًرا على مكَّ

هدُفهم ضرَب العرِب بِالعرِب � كتَب الشريُف حيدٌر إلى الشريِف ُحَسيٍن كتاًبا يلوُم 

ولِة ، فأجاَبه الش�ريُف ُحَسيٌن بِِكتاٍب  فيه الش�ريَف وولَده علياًّا لُِخروِجهما على الدَّ

ي�ن أصبَح فرًضا على  ٍم 1335 قاَل في�ه : إنَّ ُخروَج العرِب على االتِّحاديِّ ف�ي ُمحرَّ

ين  العرِب والُمس�ِلمين ، وأضاَف : إنَّ أس�باَب ُخروِج العرِب ه�ي أعماُل االتِّحاديِّ

ِضدَّ اإلس�الِم والعرِب ، وإنَّ هدَف الثَّورِة حفُظ استِقالِل الباِلِد العربيِة بعَد ُسقوِط 

ولِة الُعثمانيِة ، الذي أصبَح وشيًكا . اه� ص103 »الشريُف ُحَسيٌن والِخالفُة«. الدَّ

وفي ص104 قاَل : عارَض الُمس�ِلمون في الِهنِد الثَّورَة العربيَة ، واعتبروها ِضدَّ 

الِخالف�ِة ، واعتبروا الش�ريَف ُحَس�ينًا خاِرًجا على طاع�ِة الخليفِة ، وأنَّ�ه بُِخروِجه 

سَة لِلخطِر . َض األماِكَن الُمقدَّ عرَّ

ولِة العليَِّة  وأص�دَر ُعلماُء الش�اِم فتوى ِض�دَّ َثورِة ُحَس�يٍن ، ودَعوا إلى ُنص�رِة الدَّ

َة الس�ابِِق ِمَن  الُعثماني�ِة ، وج�اَء في الفتوى : وإنَّ ما فعَله الش�ريُف ُحَس�يٌن أميُر مكَّ

نَِّة  ِد رشاد خان ُمخالٌِف لِلقرآِن ولِسُّ الُخروِج على أميِر الُمؤِمنين إماِم الُمسِلمين ُمحمَّ

ِه تعالى ورس�ولِه  النب�يِّ الكري�ِم m ، كم�ا أنَّ التِجاَءه لإلنكليِز ُموِجٌب لس�خِط اللَّ

عَليه الصالُة والس�الُم ونف�رِة ُعموِم الُمس�ِلمين ، وهو مخدوٌع بِالمواعي�ِد الكاِذبِة 

َع الفتوى اثنان وخمسون عالًِما  ِه . ووقَّ َة إالَّ بِاللَّ واألضاليِل الباطِلِة فال َحوَل وال ُقوَّ

�نيُّون في أنحاِء العالِم الثَّورة ، كم�ا عارَضها العرُب في  . وعارَض الُمس�ِلمون السُّ

المغرِب العربيِّ . راِجْع ص105-106 »الشريُف ُحَسيٌن والِخالفُة« .

وعلى الرغِم ِمن ذلَِك فقد بارَك ابُن ُس�عوٍد وَشيُخ الُكَويِت وَشيُخ المحمرِة َثورَة 

ُحَسين في تِشريَن الثاني 1916م . اه� . المصدُر السابُِق ص106 .

علماء الشام 
وفتواهم ضد 
ثورة الحسين
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د فِيها  َة بُِمناسبِة الحجِّ س�نَة 1334ه� ُخطبًة أيَّ وخطَب الس�يُِّد رش�يُد ِرضا في مكَّ

ها الِحجازيُّون ، إِنَّ َمن يكُفُر لهذا  الثَّورَة العربيَة وَموِقَف الشريِف ُحَسيٍن ، وقاَل : أيُّ

ها الُمسِلموَن ، يجُب  الرُجِل الُمصِلِح الُمنِقِذ هذه النِّعمَة فهو أكفُر الناِس لِلنَِّعِم ، أيُّ

أن تعلموا أنَّ هذا العمَل هو أعظُم ِخدمٍة لإِلسالِم في هذا الزمِن . ص108 .

واس�تمرَّ الش�ريُف ُحَس�يٌن ِمن خالِل جريدِة الِقبلِة ف�ي تأكيِد إخالِص�ه لِلخليفِة 

ًة بعَد ازدياِد النفوِذ  ولِة خاصَّ ين على الدَّ الُعثمانيِّ بِاإلضافِة إلى إبراِز ُسلطِة االتِّحاديِّ

ولِة الُعثمانيِة حتَّى أصبَح االتِّحاديُّون ُيجبِرون الخليفَة على توقيِع  األلمان�يِّ في الدَّ

األوامِر التي ُيصدرونها . المصدُر السابِِق ص111 .

وف�ي ص113 تحَت عنواِن » الش�ريُف ُحَس�يٍن مِلًكا ِخالَل ُموِس�ِم الحجِّ لِس�نِة 

1334 ه� « بعَد الثَّورِة بِخمسِة ُشهوٍر تقريًبا شرَع ُحَسيٌن بِالتأسيِس لِمملكٍة عربيٍة، 

ل 1916م « نفَس�ه مِلًكا  م 1335ه� » 28 تِش�رين األوَّ وأعل�َن َيوَم الس�بِت 1 ُمحرَّ

على العرِب ومرِجًعا دينياًّا لهم ، وتمَّ تأجيُل البحِث في مس�ألِة الِخالفِة اإلس�الميِة 

حتَّى يجتِمَع العالُم اإلسالميُّ على اتِّخاِذ قراٍر بِشأنِها . اه� 

�ٍه إلى العالِم العربيِّ واإلس�الميِّ  م�ِة في ِخطاٍب ُموجَّ َة الُمكرَّ وأعل�َن ُعلم�اُء مكَّ

ين  بُِمناس�بِة َبيعتِهم لِلش�ريِف ُحَس�يٍن بِالُملِك وبالمرِجعيِة الدينيِة ُخ�روَج االتِّحاديِّ

ولِة  َة في خطابِهم ِصفَة الِخالفِة عِن الدَّ على الديِن اإلس�الميِّ ، وأس�قَط ُعلماُء مكَّ

ول�َة الُعثمانيَة � قِد  الُعثماني�ِة بِقولِه�م : ها نحُن ن�رى بأعُينِنا أنَّ المملك�َة � أْي : الدَّ

انسلَخت عن شكِلها اإلسالميِّ الذي نعهُده ، وِصْرنا ُكلَّما بحْثنا عن سبٍب ُموِجٍب 

لِلطاعِة وعن أيِّ شرٍط من ُشروِط الِخالفِة وانتِظاِم الجماعِة ال نجُده . اه� المصدُر 

السابُِق ص115 .

الشيخ رشيد رضا 
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ُة فِعِل الُحلفاِء  ت بِريطانيا وفرنس�ا على لقِب ُحَس�يِن الجديِد ، وكاَنت ردَّ واحتجَّ

تتمثَّ�ُل بالتهنئِة وعدِم االعتراِف ، وُأصيَب ُحَس�يُن بَِخيب�ِة أمٍل في الُحلفاِء حيُث لم 

يعتِرفوا بِه إالَّ مِلًكا على الِحجاِز فقط . اه� المصدُر السابُِق ص116 .

وص�دَر أمٌر ملكيٌّ ف�ي الِقبلِة بِتاريِخ 4 ربيع الثاني 1337ه� » 17 تِش�رين الثاني 

�لطاِن الُعثمانيِّ في الُخطبِة الش�ريفِة بِناًء على اس�تِمراِر  1918م)1) « بِرفِع اس�ِم السُّ

عاُء في ُخطبِة الُجُمعِة بِاس�ِم  ولِة الُعثمانيِة ، وأصبَح الدُّ ين على الدَّ س�يطرِة االتِّحاديِّ

َة ُكلِّ َعيٍن س�يِِّدنا وموالنا الش�ريِف  َة وأميِرها ومِلِك الباِلِد العربيِة ُقرَّ » ش�ريِف مكَّ

ُحَسيٍن « .اه� . المصدُر السابُِق ص119 .

وأصدَر الش�ريُف ُحَس�يٌن منش�وًرا ملكياًّا بِتلقيبِه » أميُر المؤمنين « ، وخاطَبه أهُل 

ِس ، وخاطَب�ه أهُل يافا في برقي�ٍة بعثوا بها :  الش�اِم بِمِل�ِك العرِب والخليف�ِة الُمقدَّ

»هذه الَبيعُة وَقبوُل عبوديتِنا الصاِدقِة « . وفِيها إش�ارٌة إلى َبيعتِهم الصريحِة لُِحَسيٍن 

بِالِخالف�ِة اإلس�الميِة الهاِش�ميِة ، وبايَع أه�ُل الِعراِق ُحَس�ينًا بِالخالفِة اإلس�الميِة 

صراحًة .

�ا تولَّى ُمصطفى أتاتورك الُحكُم وعِم�َل على الُخروِج عن مبدأِ الِخالفِة قاَل  ولمَّ

ُه الِخالفَة ، وأحسَن عزاَء الُمسِلمين فِيها . المصدُر السابُِق  المِلُك ُحَسيٌن : يرحُم اللَّ

ٍف . ص123 بِتصرُّ

فاِع عن أراضي ُتركيا ِضدَّ الُحلفاِء،  وبرَز ُمصطفى أتاتورك كبطٍل ُأس�طوريٍّ في الدِّ

وهي ذاتها س�نة وفاة الس�لطان عبدالحميد الثاني في منفاه بالبلقان! وتجدر اإلشارة إلى أن   (1(
الس�لطان عبدالحميد هو الذي عينه بإجبار م�ن االتحاديين على إمارة مكة قبيل تنحيته عن 

الحكم )عام 1326ه� � 1908م( .
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وكاَن أتات�ورُك يعم�ُل على َتوحيِد ُتركي�ا والِحفاِظ عَليها ، وتعاُطَف الُمس�ِلمون مَعه 

ٍد الس�ادِس الخاض�ِع لِلنُّفوِذ األجنبيِّ ،  وأصب�َح بِالنس�بِة لهم أفضَل ِمَن الخليفِة ُمحمَّ

عراُء ، وِمنهم أحمُد  َب الُمسِلمون بِمقاومِة األتراِك لاِلحتاِلِل األجنبيِّ ، وآزَره الشُّ ورحَّ

ٍف. َشوقي ، الذي امتدَح أتاتورَك في قصيدٍة له . المصدُر السابُِق ص136 بِتصرُّ

وكاَن�ِت الِخالف�ُة الُعثمانيُة قد فق�َدت كثيًرا من أهميتِها ُقَبي�َل الحرِب وخالَلها ، 

ولِة ، وترَك  وصاَر المجلُس الوطنيُّ بِرئاسِة أتاتورَك في أنقرة هو الذي ُيديُر أمَر الدَّ

�لطاُن وحيُد الدي�ِن منِصَب الِخالفِة ، وعِمَل أتاتورُك على ترش�يِح عبِدالمجيِد  السُّ

َع وثيقًة بِاعتباِره خليفًة لِلُمس�ِلمين وخادِم الحرَمين الشريَفين .  بِن عبِدالعزيِز ، ووقَّ

ٍف . المصدُر السابُِق ص137 ، 142 بِتصرُّ

وانُتِخ�َب عبُدالمجيِد الثاني خليفًة لِلُمس�ِلمين في 18 تِش�رين الثاني 1922 ِمَن 

المجِلِس الوطنيِّ » ِخالفًة دوَن ُس�لطٍة « حتَّى نجَح أتاتورُك فيما بعُد بالتنس�يِق مَع 

بِريطانيا على إلغاِء الِخالفِة وإعالِن الُجمهوريِة .

ا فعَل  ِؤ الكثيِر ِمنه�م ِممَّ وأدى إع�الُن الُجمهوري�ِة إل�ى س�خِط الُمس�ِلمين وتب�رُّ

ٍف . ه الذين مدحوه سابًِقا . المصدُر السابُِق ص144 بِتصرُّ أتاتورُك ، وذمَّ

�فارِة البِريطانيِة ، وطلَب  �لطاُن عبدالمجيد لجَأ إل�ى السِّ �ا ُخِل�َع الخليفُة السُّ ولمَّ

�لطاِن يدعوه لِلُقدوِم إلى الِحجاِز ، وقبَِل  الِحمايِة ؛ فأرس�َل المِلُك ُحَس�يٌن إلى السُّ

لطاُن الدعوَة . السُّ

ووصَل إلى ِجدَة َيوَم اإلثنَيِن 15 كانون الثاني ؛ فاستقبَله المِلُك ُحَسيٌن ، وجَرت 

َة واس�ُتقبَِل بها  �ه الجميُع إلى مكَّ مراس�يُم االس�تِقباِل ، وف�ي 20 كانوَن الثاني توجَّ

اس�تقبااًل كبيًرا ، وصلى الُجُمعَة في 2 ُش�باط في المس�ِجِد الحراِم بُِصحبِة المِلِك 
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عاَء لِلمِلِك ُحَسيٍن في الُخطبِة  ُحَسيٍن ، وكذلَِك في الُجُمعَتين التاليَتين ، وسمَع الدُّ

ع�اُء لِلخليفِة ، وانتقَل الخليفُة وحيُد الديِن إل�ى الطائِف في الخميس 1  ولي�َس الدُّ

َة وِمنه�ا إلى ِجدَة ، ُثمَّ س�افَر في 1  اًم�ا ُث�مَّ ع�اَد إلى مكَّ آذار 1923م ، وأق�اَم به�ا أيَّ

يِن ُقَبيَل ُمغادرِة  لطاُن وحيُد الدِّ رمضان 1341ه� بِاعتباِر اعتاِلِل ِصحتِه ، وأعلَن السُّ

الِحجاِز منشوًرا لِلعالِم اإلسالميِّ جاَء فيه عرُض وضِع ُتركيا ِخالَل الحرِب العالميِة 

�لطاِن عن  ولِة ، وِدفاِع السُّ ين على الدَّ يه الِخالفِة ، وَس�يطرِة االتِّحاديِّ ، وُظروِف تولِّ

َن المنشوَر بُِشكٍر لِمِلِك  نفِسه ، وسعِي ُمصطفى كمال لِلقضاِء على الِخالفِة . وضمَّ

سِة وتوجه نحو سويسرا. الِحجاِز على ضيافتِه وأهِله في الباِلِد الُمقدَّ

�لطاِن وحيِد الدي�ِن ؛ لِيتن�ازَل له عِن  وِقي�َل : إنَّ المِل�َك ُحَس�ينًا ضغ�َط على السُّ

الِخالفِة ولِكنَّه رفَض ، وأصرَّ على الُمطالبِة باس�تِرجاِعها لنفِس�ه . المصدُر السابُِق 

ٍف . 153 - 158 بِتصرُّ

ُه يكوُن معنى » فِتنِة  يُخ السهارنفوريُّ رِحَمه اللَّ َره الشَّ وعلى هذا التفسير الذي فسَّ

ول�ِة الُعثمانيِة وما طرَأ ِمن ُمؤامراٍت ُمبطَّنٍة  األح�الِس « يعوُد إلى مرحلِة ضعِف الدَّ

وس�يِة  داِت البلقاِن والُبلغاِر وثوراتِهما ، ُثمَّ الحرِب الرُّ لِتمزيِقها ، وما جرى في تمرُّ

وِس عل�ى الِوالياِت  وِس ، وامت�دَّ ُهجوُم الرُّ �ت روماني�ا إلى الرُّ الُعثماني�ِة ؛ فانضمَّ

الُعثمانيِة حتَّى األناضوِل .

اِم  اِء « ، وهي المرحل�ُة التي تجاوَب فِيه�ا بعُض ُحكَّ وتاله�ا مرحل�ُة » فِتنِة الس�رَّ

ورؤس�اِء قبائ�ِل الباِلِد العربي�ِة واإلس�الميِة � بِ�إدراٍك أو بَِغيِر إدراٍك � لُِمس�اوماِت 

وِل االس�تِعماريِة وَقب�وِل إغراءاتِهم بِإث�ارِة النُّعرِة القوميِة ، كالقومي�ِة العربيِة)1)  الدُّ

)1) كان لليهود وعلى رأس�هم » هرتزل « الدور المباش�ر في إثارة المس�ألة القومية ، حيث كان 
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ولِة اإلس�الميِة الُعثماني�ِة آنذاَك ُمقابَِل ُمس�اعداٍت ُمعينٍة  واالنِفصاِل عن جس�ِد الدَّ

ول�ِة الُعثمانيِة سياس�ياًّا  ِم�َن الم�اِل والس�الِح واألغذيِة وغيِره�ا ، بِاعتِباِر فس�اِد الدَّ

وانِع�كاِس ذلَِك على الباِلِد العربيِة واإلس�الميِة ، وُمحاول�ِة البعِض إنقاَذ ما ُيمِكُن 

ة العربيِة ، فكاَن األمُر بعَد ذلَِك على  ا ُيعتَقُد أنَّه ِمن مصلحِة اإلسالِم واألُمَّ إنقاُذه ِممَّ

ِع ، وتحوَلِت القضيُة إلى ِوصايِة الغرِب على القراِر السياس�يِّ مَع إثارِة  َغي�ر الُمتوقَّ

اِم العرِب على الُحكِم وُمس�اندِة ُكلِّ فريٍق ِضدَّ اآلَخِر)1) ،  راِع الداخليِّ َبيَن ُحكَّ الصِّ

اليه�ود يطالب�ون بوطن قومي له�م ولكنهم لم يجدوا في البداية قب�وال من الدول العظمى ، 
حت�ى بدأ العمل المش�ترك بين بريطانيا واليه�ود ، وعقدت المؤتم�رات العديدة حول هذه 
المسألة ، وبدأت بعض الدول بتبني مشروع القوميات وإثارة النعرات فيها ، وكان أول من 
عانى من ذلك دولة الخالفة نفسها ؛ حيث قامت العناصر المحرضة على القومية بالمطالبة 
الملح�ة بفصل قوميات بلغاريا والمجر والبوس�نة والهرس�ك وغيرها عن دولة اإلس�الم ، 
وتذرعوا بش�تى الحيل والوس�ائل ، وكان هذا تمهيدا سياس�يا إلنجاح مطالبة اليهود بوطن 
قومي في قلب البالد اإلس�المية ، ونجحت الفكرة بدعم الدول األروبية وأمريكا ، وتحقق 
االنهي�ار والتقس�يم في الدولة اإلس�المية ، وتحقق�ت دولة الصهيونية وغيرها من مش�اريع 

الدجل والسياسة .
)1) ظهرت في مصر بعد سقوط دولة الخالفة دعوة من خالل األزهر لعقد مؤتمر إسالمي عام 
لمناقشة مسألة » الخالفة اإلسالمية « ، وكان وراء هذه الدعوة الملك فؤاد الذي كان يرغب 
في أن يصبح خليفة للمس�لمين ، وعقد المؤتمر في العاش�ر من شعبان سنة 1343ه� ، بعد 
أي�ام من هدم الخالف�ة ، واتفق المؤتمرون على عقد مؤتمر آخ�ر ، يدعى إليه جميع ممثلي 
األمم اإلس�المية للبت في من تس�ند إليه الخالفة اإلسالمية بدال عن عبدالمجيد العثماني، 
الذي وصفت بيعته بأنها غير شرعية ، ومر عام كامل من التحضير لهذا المؤتمر ، حتى عقد 
المؤتم�ر الثان�ي ع�ام 1925ه� ، وفيه طغ�ت الخالفات بين زعماء الع�رب حول الخالفة، 
وادعى كل من الحضور الخالفة لنفس�ه، فطالب البعض بأن تكون  للملك فؤاد ، والبعض 
للشريف حسين ، والبعض اآلخر ألمير نجد عبدالعزيز بن سعود . كما دب الخالف حول 
ش�كل الخالفة ومضمونها، وتم تأجيل المؤتمر إلى الس�نة القادمة 1926م ، ثم فشل أيضا 

 حديث التمايز 
والتمايل 
والمعامع
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ِه m بِالتماُيِز والتماُيِل والمعاِمِع في حديِث ُحَذيفَة ؤ  اه رسوُل اللَّ وهو ما سمَّ

ت�ي حتَّى يظهَر فيِه�ُم التماُي�ُز والتماُيُل  ِه m : » ل�ن تفنى ُأمَّ ق�اَل : ق�اَل رس�وُل اللَّ

ِه ما التماُيُز ؟ قاَل : » التماُيُز عصبيٌة ُيحدُثها الناُس  والمعاِمُع « . ُقلُت : يا رسوَل اللَّ

بعدي في اإلس�الِم « . ُقلُت فما التماُيُل ؟ قاَل :» تميُل القبيلُة على القبيلِة فتس�تِحلُّ 

ُحرمَته�ا « . ُقلُت : ما المعاِمُع ؟ قاَل : » َس�يُر األمص�اِر بعُضها إلى بعٍض ، تختِلُف 

أعناُقهم في الحرِب « )1). وكاَن ما كاَن ...

اِء « معنًى آخُر ، وهو » ُظهوُر النِّعمِة على الفرِد أِو  ويندِرُج في هذا الُمسَمى » السرَّ

اُء فش�كَر « . فِمن  ِر في َقولِه : » أصاَبته س�رَّ ِة « بِاعتِباِر المعنى الُمقرَّ الجماعِة أِو األُمَّ

اِء التي يشُكُر العبُد ربَّه عَليها ما ُيجريه عَليِه ِمن نِعمٍة ، وفي هذا الصدِد  معاني السرَّ

يٍة لِلعرِب والُمس�ِلمين في  ُه ِمن أس�باٍب حضاريٍة ونِع�ٍم مادِّ ُيالَح�ُظ ما ق�د هيَّأه اللَّ

هذه المرحلِة ، وِمنها » ُظهوُر واكتشاُف البتروِل « ، ولِكنَّ القراَر العالميَّ الُمَهيِمَن 

على هذه الثرواِت جعَل المرحلَة وُمخرجاتِها تنصبُّ في المصلحِة االس�تيراتيجيِة 

في معالجة المشكلة .
َبه الذهبيُّ بِأنَّ فيه سعيَد بَن  )1) رواه الحاكُم في ُمستدرِكه )8597(، وقاَل صحيٌح اإلسناِد وتعقَّ
ِسناٍن قاَل : » وسعيٌد ُمتَّهٌم بِه « . قاَل صاِحُب ِكتاِب »اتحاِف الجماعِة « : وهذا الحديُث وإن 
كاَن ضعيَف اإلسناِد فقد ظهَر ِمصداُقه بما أحدَثه الناُس ِمَن العصبيِة في اإلسالِم ، وِمن هذه 
ى ف�ي زمانِنا ب� » الَقوميِة العربيِة « ، وكذلَِك َمي�ُل القبائِل بعُضها إلى بعٍض  العصبيِة ما ُيس�مَّ
ا يشهُد لِهذا الحديِث  ِة ، وهذا ِممَّ واختالُف أعناِقهم في الحرِب ، ُكلُّ ذلَِك وقَع في هذه األُمَّ

ُه أعلُم . إتحاُف الجماعِة )1: 51) . ويُدلُّ على أنَّ له أصاًل . واللَّ
وِل اإلس�الميِة والعربيِة لِجاراتِها ، أِو الُهجوِم  ُقل�ُت : ومن�ه ما تصنُعه ِمن تهديِد بعِض الدُّ
ياِت  عَليه�ا واس�تقطاِع بع�ض أراضيه�ا ، أو ف�رِض سياس�تِها الِفكريِة عَليه�ا تحَت الُمس�مَّ
ُك بِاإلس�الِم ذاتِ�ه أو بِمذهٍب ُمَعيٍَّن ِمَن المذاِهِب الُمنتميِة  عِة ، وقد يكوُن ِمنها التمحُّ الُمتنوِّ

إَليه . وقد حصَل ِمثُل هذا في جزيرِة العرِب وَغيِرها .

 تداعي األمم 
أكلة القصعة على 

ة ثروات األُمَّ
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وِل الُمَهيِمنِة . لِلدُّ

عَة ِمَن العمِل الُمبطَِّن والعمِل الُمش�تَرِك َبيَن بعِض  ويجمُع هذه الُجزئياِت الُمتنوِّ

الُمس�ِلمين – بِ�إدراٍك أو بِغي�ِره - والعال�ِم االس�تِعماريِّ َقوُله m ع�ِن المرحلِة : 

»ُيوِش�ُك أن تداع�ى عَليكُم األَُمُم كما تداعى األكلُة عل�ى قصعتِها« . قالوا أِمن ِقلٍة 

�يِل ُيلقى  ِه ق�اَل : » ال ، أنُتم يومئٍذ كثيٌر ، ولِكنَّكم ُغثاٌء كُغثاِء السَّ نح�ُن يا رس�وَل اللَّ

نيا وكراهيُة  ِه ؟ قاَل : » ُح�بُّ الدُّ عَليك�ُم الوه�ُن « . قال�وا : وما الوهُن يا رس�وَل اللَّ

كم «)1) .   الموِت ، وُتنَزُع المهابُة ِمن ُصدوِر عدوِّ

َتين  الِت وم�ا تالها بدَأ عه�ُد الُغثائيِة والوهِن ف�ي األُمَّ وبِه�ذه األح�داِث والتحوُّ

العربي�ِة واإلس�الميِة ، ب�دًءا ِم�َن المؤام�رِة الُمدبَّرِة ، ُث�مَّ نقِض الُحكِم اإلس�الميِّ 

ِل  ول�ِة الِعلمانيِة ف�ي 30 تِش�رين األوَّ بِالحك�ِم الِعلمان�يِّ فيم�ا بع�ُد ، وإع�الِن الدَّ

ولِة بفكِرها الِعلماني الجديِد على النحِو التالي :  1923م، وُصدوِر مرسوماِت الدَّ

• تخلِّ�ي ُمصطف�ى أتاتورُك ع�ن ُجملِة أراض�ي ُتركي�ا وس�واِحِلها ومضايِقها 	

للُحلفاِء .

• ستوِر المدنيِّ .	 إلغاُء القوانين الشرعيِة وإقامِة الدُّ

• تعميُق مفهوِم الطورانيِة » المفهوِم الَقوميِّ « .	

• إلغاُء ِحجاِب المرأِة .	

• 	

أتاتورك

تحويُل الُعطلِة الرسميِة ِمَن الُجُمعِة إلى األحِد .             

• األذاُن باللغِة التُّركيِة بداًل ِمَن اللُّغِة العربيِة .  	

  

)1) سنن أبي داود )4299).

 سقوط الِخالفة 
وبدء العهد 

العلماني
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• منُع التعاُمِل بالعربيِة واستِبداُل اإلنكليزيِة بها .   	

وقد س�بَق ه�ذه اإلجراءاِت إجراءاٌت ُمش�ابِهٌة ف�ي ُمؤتمِر لوزاَن ع�اَم 1921م ، 

وحض�َره وفُد ُتركيا بِرئاس�ِة ُمصطفى أتاتورَك ، وفيه وضَع الوف�ُد اإلنكليزيُّ أربعَة 

ُشروٍط لاِِلعتِراِف بِاستقالِل ُتركيا :

• إلغاُء الِخالفِة اإلسالميِة .	
• طرُد الخليفِة خاِرَج الُحدوِد .	
• ولِة .	 إعالُن ِعلمانيِة الدَّ
• ُمصادرُة أمالِك بني ُعثماَن .	

ماِت االستِعماريَة التاليَة:  ُق الُمقوِّ ولِة الِعلمانيِة ُيحقِّ وُمنُذ تِلَك اللحظِة ونظاُم الدَّ
• سياسُة يهوِد الدونمِة في سالونيَك ومحافُِلهم الماسونيُة في الباِلد العربيِة واإلسالميِة .	
• اإلرسالياِت التبشيريِة )التنصيرية( في ُفروِعها الُمختِلفِة ، وما تحتويه ِمن تغييٍر 	

في شباِب العرِب والُمسِلمين .
• اتِها وتعاونِها مَع األقلياِت األجنبيِة .	 تفعيُل َدوِر جمعيِة االتِّحاِد والترقِّي ، وتسهيُل ُمِهمَّ
• إنجاُح مشروِع ِهرتِزَل لِلبحِث عن وطٍن َقوميٍّ لِليهوِد)1) .	

)1) ترجع البدايات األولى لفكرة إنش�اء وطن خاص لليهود ، يجمع ش�تاتهم ، ويكون حارس�ا 
أمينا على مصالح دول » أوروبا « االستعمارية في الشرق إلى ما قبل الحملة الفرنسية على 
مص�ر ، وتجل�ى ذلك بوضوح في خطاب نابليون ، الذي وجهه إلى يهود الش�رق ؛ ليكونوا 

عونا له في هذه البالد ، وقد وجدت هذه الدعوة صدى لها لدى كثير من اليهود .
وم�ع نهايات القرن التاس�ع عش�ر انتقل�ت فكرة الصهيوني�ة التي تزعمها تي�ودور هرتزل 
مؤس�س الحرك�ة الصهيوني�ة م�ن مرحل�ة التنظير إل�ى حي�ز التنفي�ذ ، وذلك بع�د المؤتمر 
الصهيون�ي األول ، ال�ذي عقد في بازل بسويس�را ع�ام 1897م ، وتجلى ذلك بوضوح في 
سعي الصهيونيين الدائب للحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي 
لهم ، وكانت بريطانيا بش�خص وزير خارجيتها صاحبة الفضل في الوعد المش�ؤوم ، الذي 

 مؤتمرات 
األعداء ضد 

القرار اإلسالمي 

 المكاسب 
االستعمارية 

بسقوط الِخالفة
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• ول�م تنت�ِه معارُك الُح�روِب الَكوني�ِة األولى والثاني�ِة على تباُع�ِد أزِمنتِها إالَّ 	
لِتحقي�ِق أهدافِها االس�تِعماريِة في العال�م ُكلِّه.. وِمنها إيجاُد س�قٍف عالميٍّ 

اقترن باسمه في التاريخ .
وبتكليف من الحلفاء أقدمت بريطانيا على تلك الخطوة الخطيرة ، فأصدرت وعد بلفور 

، ونشرته الصحف البريطانية صباح 2 نوفمبر 1917م ، وكان نصه :
وزارة الخارجية 2 نوفمبر 1917 م

عزي�زي اللورد روتش�يلد ، يس�رني جدا أن أبلغك�م بالنيابة عن حكوم�ة صاحبة الجاللة 
التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية ، وقد عرض على 
ال�وزارة وأقرت�ه : إن حكوم�ة صاحبة الجاللة تنظ�ر بعين العطف إلى تأس�يس وطن قومي 
للش�عب اليهودي في فلس�طين ، وستبذل غاية جهدها لتس�هيل تحقيق هذه الغاية ، على أن 
يكون مفهوما بش�كل واضح أنه لن يؤتى بعمل من ش�أنه أن ينتقد الحقوق المدنية والدينية 
الت�ي تتمت�ع به�ا الطوائف غي�ر اليهودية المقيم�ة اآلن بفلس�طين ، وال الحق�وق أوالوضع 
السياس�ي ال�ذي يتمتع ب�ه اليهود في البلدان األخرى ، وس�أكون ممتنا إذا م�ا أحطتم اتحاد 

المخلص . آرثر بلفور الهيئات الصهيونية علما بهذا التصريح .  
فور هذا الوعد س�ارعت دول الغرب وعلى رأس�ها فرنسا وإيطاليا وأمريكا بتأييده ، بينما 
كان ف�ي مناطق العالم العربي له وقع الصاعقة ، واختلفت ردود أفعال العرب بين الدهش�ة 

واالستنكار والغضب .
ودخل�ت الجيوش البريطاني�ة بقيادة اللورد اللنبي إلى القدس ، وترجل القائد اإلنكليزي 

وقال كلمته الشهيرة : اليوم انتهت الحروب الصليبية .
وبعد ذلك بنحو 3 أعوام دخل الجنرال الفرنسي غورو دمشق في عام 1920م ، ووضع 
قدمه على قبر صالح الدين األيوبي وهو يقول في تحد وتشف ال يخلو من الحقد : ها نحن 

قد عدنا ثانية يا صالح الدين .
وف�ي نيس�ان إبري�ل 1920م وافق المجل�س األعلى لق�وات الحلفاء عل�ى أن يعهد إلى 
بريطانيا باالنتداب على فلسطين ، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ ، ثم ما لبث مجلس 
عصب�ة األم�م المتح�دة أن وافق على مش�روع االنتداب ف�ي 24 يولي�و 1923م ، ثم دخل 

مرحلة التطبيق الرسمي في 29 سبتمبر 1923م .
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َي بُِعصبِة األَُمِم ثم األَُمِم الُمتِحدِة . لِِحمايِة مكاسِب االستِعماِر ُسمِّ
• يوعيِّ 	 راِع الرأس�ماليِّ والشُّ تقس�يُم العالِم إلى ُكتلَتين ش�رقيٍة وغربيٍة لِتفعيِل الصِّ

راِع الطبقيِّ  وتوزيِع األَُمِم العربيِة واإلسالميِة ِضمَن هاَتين الُكتلَتين ، لِتفعيِل الصِّ
ى بِالحرِب الباِردِة .  ياسيِّ واالجتماعيِّ والثقافيِّ الُمؤدِّي إلى ما ُتسمَّ والسِّ

• غرُس الِكياِن الصهيونيِّ في فِلسطِيَن واالعتِراُف بِه دولياًّا وِحمايُته . 	
• �راِع الَقبليِّ 	 دع�ُم البرنام�ِج الَقبل�يِّ » التحري�ِش « في الجزي�رِة بِتفعي�ِل الصِّ

�ْيَطاَن  والمذهب�يِّ َبي�َن الُمصلِّين ِمن ع�رِب الجزيرِة ، كما بيَّنَه m : »  إِنَّ الشَّ
َق�ْد َيِئ�َس َأْن َيْعُب�َدُه اْلُمَصلُّوَن َوَلِكْن فِي     التَّْحِري�ِش     َبْينَُهْم « . رواه الترِمذيُّ 

وقاَل: حديٌث حسٌن . 
• تثبي�ُت السياس�ِة الِعلماني�ِة في ُتركيا وم�دِّ الفك�ِر العلمانيِّ ف�ي الحكم  عبَر 	

السياس�ِة االس�تِعماريِة إل�ى بِ�الِد اإلس�الِم والُمس�ِلمين ِم�ن ِخ�الِل الغزِو 

ِج . العسكريِّ والثقافيِّ واإلعالميِّ والتعليميِّ المسيِس الُمتدرِّ

     

 امتداد العلمانية 
باالستعمار
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املرحلة الغثائية
آخر مراحل اخلالفة العثامنية

احلرب العاملية األوىل

احلرب العاملية الثانية

احلرب الباردة

ثمرات الرصاع يف الوطن العريب واإلسالمي

الفتنة الرابعة العمياء البكامء الصامء 
التي يؤول أمر األمة فيها إىل الكافر

إسقاط النظام الشيوعي ١٩٩١
إلغاء مقياس الذهب من النظام املايل العاملي ١٩٧٣

نظام القطب الواحد

االهنيار االقتصادي
وإعادة ترتيب النظام 

املايل العاملي

التدخل يف شؤون الدول العربية واإلسالمية
السودان / فلسطني / لبنان / العراق

وما سيلحق

نزع السالح النووي 
وهيمنة االستعامر اجلديد

إسقاط عبداحلميد الثاين
١٣٢٤ هـ (١٩٠٩م)

تـــــــــــداعـــــــــي األمـــــــــــــــم
( تركة الرجل املريض + املسألة الرشقية )

اخلالفة العثامنية املدونمة
تفكيك عر الدولة العثامنية وإقحامها يف اللعبة الدولية

هزيمة تركيا يف احلرب وتقسيم تركة الرجل املريض ١٩١٨

معاهدات احلامية والتعاون بني الغرب والدويالت والقبائل

تأسيس األمم املتحدة / صندوق النقد الدويل / البنك الدويل ١٩٤٥

إلغاء اخلالفة اإلسالمية وقيام النظام العلامين يف تركيا ١٩٢٤

العـــهــــد القــــبـــلـــي

سلطنات 
إمارات 

دويالت 
مشيخات 

حمميات
رصاع الرأساملية والشيوعية

االعرتاف بدولة الـيـهـود

مؤمتر سايكس بيكو يونيو ١٩١٦ 
إعالن الثورة العربية يوليو ١٩١٦

بدأت
١٩١٤

انتهت
١٩١٩

بدأت 
١٩٣٧

انتهت
 ١٩٤٥ 

وعد بلفور ٢ نوفمرب ١٩١٧ 
الثورة البلشفية ٨ نوفمرب ١٩١٧

إلغاء أفكار
اخلالفة اإلسالمية 

والثورة العربية

الرصاع الطائفيالرصاع االعتقاديالرصاع الطبقيالرصاع احلزيب

* أطامع الدول األوروبية
* أطامع اليهود يف فلسطني
* أطامع املحافل املاسونية

* هيود الدونمة

* ضعف الدولة االقتصادي
* بدء متزق الدولة

* دعوات القوميات
* مجعيات االحتاد والرتقي وتركيا الفتاة ونحوها

* التأثر بالعامل الغريب

حتديات الداخلحتديات اخلارج

راء
ـــ

ـــ
سـ

ـــ
ـــ

ـــ
 الـ

ــة
ـــ

نــ
ـــ

تــ
ـــ

فـ فــــتـــــنـــــــة الــــــــــســـــــراء

س
ـال

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
حـ

األ
ـة 

ـــ
ـــ

ــن
ـــ

ــت
فــ

س
فــــتـــــنـــــــة األحـــــــــــــــــــــــــــــال

ـاء
مـ

يــ
هــ

ـد
 الـ

ــة
نــ

ـــ
ــت

ف فــتـــنــــة الــدهــيــمــاء
ىض اخلالقة

القةالفو
اخل

ىض 
فو

ال

حلة االستهتار
مر مرحلة االستهتار

ستثامر
حلة اال

مر مرحلة االستثامر

الــغـــزو الــبـرتـــغــايل ثم الـــبـــريـــطــانــي

الـــــثــــــــــورة الــــــصــــنــــاعــــيــــة

تأسيس عصبة األمم ١٩١٩

مرحلة العوملة
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فِتنةُ الدُّهَيماِء .. رمحلةُ الاستِهتاِر 

اِء وتالُزِمهما مًعا في تهيئِة ُكلٍّ ِمنها  س�بَقِت اإلشارُة إلى مرحلِة األحالِس والس�رَّ

َهيماِء وهي كما ورَدت في أحاديِث َمن ال ينطُِق عِن  لأُِلخرى فيما ُعِرَف بمرحلِة الدُّ

َهيماِء  اِء( وقاَل فيه : » ُثمَّ    فِتنُة     الدُّ الهوى ، ، وِمنها حديُث )فِتنِة األحالِس وفِتِن السرَّ

 ... ف�إذا قي�َل انقطَعت تماَدت « ، » ... اَل َيْبَقى َبْيٌت ِم�ْن    اْلَعَرِب     إاِلَّ َدَخَلْتُه... «)1) 

َهيماِء( : » يقاتُِل الرُجُل فِيها ال يدري على حقٍّ ُيقاتُِل أم على  ،وفي الِفتنة الثالثِة )الدُّ

َلِت القضاي�ا ُكلُّها إلى قضايا َقوميٍة وعصبي�ٍة، وِمنها »قضيُة  باطِ�ٍل «)2) ، وفِيه�ا تحوَّ

فِلس�طِيَن« حيُث صاَرت قضيَة الِفلس�طينيِّين والصهاينِة ، ولم تُعْد قضيَة اإلس�الِم، 

وذلَِك ُمنُذ تقسيِم وتجزئِة َدولِة الِخالفِة رسمياًّا حتَّى اليوِم.

وُمن�ُذ رس�ِم خرائ�َط مناطقيٍة جدي�دٍة ُش�ِغَلِت الباِلُد العربي�َة بِسياس�اِت التجزئِة 

والص�راِع الداخل�يِّ والُحدوديِّ واإلقليم�يِّ واالنقالباِت السياس�يِة ، كما ورد في 

الحدي�ِث : »ف�ال يزال�وُن كذلَِك حتَّى يصي�روا إلى ُفس�طاَطين : ُفس�طاُط إيماٍن ال 

اَل اليوَم أو  جَّ نِف�اَق فيه ، وُفس�طاُط نِفاٍق ال إيماَن فيه ، فإذا هما اجتمَع�ا فارُصِد الدَّ

ِه m أنَّه قاَل في الِفتنِة الثالثِة  غده«)3)، وحديِث الوليِد بِن ُمسِلٍم رفَعه إلى رسوِل اللَّ

َهيماِء :» وُيقاتُِل الرُجُل فِيها ال يدري على حقٍّ ُيقاتُِل أم على باطٍِل « )4) . فِتنِة الدُّ

اِء وتالُزِمهما ، وتسميِة ُكلٍّ ِمنهما لأُِلخرى  وكما هو في مرحلِة األحالِس والس�رَّ

)1) مسند أحمد )6312) .
)2) الفتن )108) 

)3) مسند أحمد )6312) .
)4) الفتن لنعيم بن حماد )108) .

َهيماء  فتنة الدُّ
عالمة صغرى في 

مرحلة الغثاء 

 تحول القضية 
اإلسالمية إلى 
أطماع قومية 

إقليمية
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َهيماِء هي ثم�رٌة ِمن ثمراِت العمِل الُمش�ترِك ف�ي مرحلِة األحالِس  ، ف�إن فِتن�َة الدُّ

ا ُعِرَف بمرحلِة االستِعماِر ُثمَّ االستِهتاِر  اِء ، فتدُخُل في هذه المرحلِة ُجزءًا ِممَّ والسرَّ

الِت المنبثقِة عِن ِصراِع  ، وهو ما أفرَزه الوطُن العربيُّ والعالُم اإلسالميُّ ِمَن التحوُّ

�يوعيِّ ، وانقس�اِم العالِم العربيِّ  الُكتلَتين العالِم الرأس�ماليِّ والعالِم اإللحاديِّ الشُّ

راِع َبينَهما على المدى الطويِل  واإلس�الميِّ إلى رأسماليِّ وُش�يوعيِّ ، وامتِداِد الصِّ

ا وتعليمياًّا  ا وثقافياًّا وتربوياًّ راِع على التُّركيباِت االجتماعيِة اقتصادياًّ ، وتأثي�ِر هذا الصِّ

ِه بِن عمٍرو بَِقولِه : » إنَّ ِمن أش�راِط الس�اعِة  وطبقياًّا ، وِمن ذلَِك ما ُرِوَي عن عبِداللَّ

أن ُيوَضَع األخياُر وُيرَفَع األشراُر ويسوَد القوَم ُمنافِقوهم «)1).

وم�ن مظاه�ِر ه�ذِه المرحل�ِة ب�روُز ) اله�رِج ( الجماعيِّ بي�َن المس�لميَن تحَت 

راِت السياس�ِة القوميِة والحزبيِة والعرقيِة والطائفيِة، وفيها يقول m : » إِّن بيَن  مبرِّ

َيَدِي الس�اعِة َلَهْرجًا « ، قاَل : قلُت : يا رس�ول الله ما الَهْرُج؟ قال : »القتل«، فقاَل 

بعُض المسلميَن : يا رسوَل اللِه.. إّنا نقتُل اآلن في العاِم الواحِد من المشركيَن كذا 

وكذا ، فقال رسول الله m: »َلْيَس بَِقْتِل المشركيَن وَلِكْن َيْقُتُل َبْعُضُكْم َبْعضًا َحّتى 

�ه ذا َقرابتِه « ، فقال بعض القوم : يا رس�ول الله ومعنا  َيْقُت�َل الرج�ُل جاَره وابَن عمِّ

عقوُلنا ذلك اليوم ؟! فقال رسول الله m: »ال.. ُتنَْزُع ُعُقوُل َأْكَثِر َأْهِل ذلك الزماِن 

وَيْخُلُف َلُه هباٌء ِمَن النّاِس ال ُعُقوَل َلُهْم«)2).

ولع�لَّ المقص�وَد مْن قولِ�ه: » ال ُعُقوَل َلُه�ْم « أي : ال َوْعَي لهْم ُيَميِّ�ُز َبْيَن َمْعِرَفِة 

الَح�قِّ والباطِل ، وهذا ينطبُق على ُأْخَرَياِت الزماِن عنَد قبِض العلماِء ونقِض العلِم 

وُفُشوِّ الجهِل وعبادِة الدنياِر والدرهِم. 

)1) الفتن لنعيم بن حماد )663) .
سنن ابن ماجه )3949).  (2(

 صراع القوتين: 
الشرق الشيوعي 

والغرب 
الرأسمالي 
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وهذه العالماُت قد وقعْت وازداَد بروُزها وظهوُرها في هذه المرحلِة ، وزاد على 

الَهْرِج التَّنَاُكُر كما أخبَر عنُه m في حديِث حذيفَة قال : ُس�ِئَل رس�وُل الله m عن 

الس�اعِة فقال: » )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی( ولكْن ُأْخبُِرُكْم بَِمَشاِريطِها وما 

يكوُن بيَن َيَدْيَها ، إِّن بيَن َيَدْيَها فتنًة وَهْرجًا « ، قالوا : يا رسول اللِه الفتنُة قد عرْفناها 

فالهرُج ما هو ؟ قال : »بِِلَس�اِن الَحَبَش�ِة : الَقْتُل ، وُيْلَقى َبْيَن النَّاِس التناكُر فال يكاُد 

َع عنها بعد ذلك في  أحٌد أن َيْعِرَف أحدًا«، وهذه جملٌة من ظواهِر المرحلة وما َتَفرَّ

حياِة األّمِة. 
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الِفتنةُ الرابعةُ ‘العمياُء البكماُء الصمَّاُء’ 

َّةُ الثالثةُ’)1( ‘رمحلةُ الاستثماِر’ - ‘الألفي

لُة لِلُخطِط االس�تِعماريِة الس�ابقِة ، وُتعَرُف  وه�ي الِفتن�ُة الرابِعُة الالِحقُة والُمكمِّ

الِت ، وقد  بِاالس�تِقراِء والمتابع�ِة والرب�ِط َبيَن األق�واِل النبِوي�ِة وُمجرياِت التح�وُّ

�ٌل ، ومن هذه  تع�دَدِت األحادي�ُث المعبِّرُة عنه�ا ، وبعُضها ُمجَم�ٌل وبعُضها ُمفصَّ

األحاديِث :

ِه m : » تأتيكم ِمن بعدي أربُع فَِتٍن  )1( عن أبي ُهَريرَة ؤِ قال: قاَل رسوُل اللَّ

ة فِيها بِالبالِء عرَك األديِم ، حتَّى ُينَكر  اُء العمياُء الُمطبِقُة تعرك األُمَّ ، فالرابِع�ُة الصمَّ

فِيها المعروُف وُيعَرُف فِيها الُمنكُر ، تموُت فِيها قلوُبهم كما تموُت أبداُنهم«)2).

)1) ربطن�ا ه�ذه المرحل�ة بمس�مى » األلفي�ة الثالث�ة « بع�د االس�تقراء 
المتأني والمقارنة الموضوعية بين المراحل السابقة والمسماة في 
األحاديث بالدهيماء والس�راء واألحالس )عدا تصاعديا( ، وهي 
 المراح�ل الغثائي�ة ، وتبين أن ما عرف بأحداث الحادي عش�ر من 
أيل�ول س�بتمبر 2001م ، المتس�م بتحطيم برج�ي : مركز التجارة 
الدول�ي رمز االقتص�اد ، والبنتاجون الرمز العس�كري . وما ترتب 
علي�ه م�ن تفاعالت وح�وادث وتغيرات ف�ي العالق�ات الدولية ، 
وظهور الهيمنة االستبدادية » للقوى العالمية « ، واجتماعها لتنفيذ 
إرادته�ا عل�ى العالم بما فيه العالم العربي واإلس�المي ؛ يمثل إلى 
ح�د ما ب�دء » مرحل�ة الفتنة الرابعة « المش�ار إليها ف�ي األحاديث 

النبوية ، والله أعلم .     
)2) الفتن لنعيم بن حماد )126)

 الفتنة الرابعة التي 
ة  يؤول أمر األُمَّ
فِيها إلى الكافر 

أحداث 11 
سبتمبر تمثل 

إلى حدٍّ ما  بدء 
)مرحلة الفتنة 

الرابعة(
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ِه m – وذكَر الِفتنَة الرابِعَة ، ولم ينُج  )2( حديُث أبي ُهَريرَة قاَل : قاَل رسوُل اللَّ

ها إالَّ َمن دعا كُدعاِء الَغرِق ، وأس�عُد أهِلها تقيٌّ خف�يٌّ إذا ظهَر لم ُيعَرْف ،  من ش�رِّ

وإن جلَس لم ُيفَقْد ؛ وأشقى أهِلها ُكلُّ خطيٍب ِمْصَقٍع أو راِكِب موِضٍع «)1) .

)3( وعن أبي ُهَريرَة ؤِ قاَل :قاَل m : الِفتنُة الرابِعُة عمياُء ُمظِلمٌة تموُر َموَر 

البحِر ال يبقى َبيٌت ِمَن العرِب والعجِم إالَّ مأَلته ُذالاًّ وَخوًفا ، تطيُف بالشاِم وتغشى 

ُة فِيها عرَك األديِم ، ويش�تدُّ  الِعراَق وتخُبُط الجزيرَة بِيِدها وِرجِلها ، تعرُك فِيها األُمَّ

فِيه�ا البالُء حتَّى ُينَكَر فِيها المعروُف ، وُيعَرُف الُمنَكُر ، ال يس�تطيُع أحٌد أن يقوَل : 

َم�ْه َم�ْه  . وال يرفعونها ِمن ناحي�ٍة إالَّ تفتََّقت ِمن ناحيٍة ، يصبِ�ُح الرُجُل فِيها مؤمنًا ، 

وُيمسي كافًرا ، وال ينجو ِمنها إالَّ َمن دعا كدعاِء الغريِق في البحِر ، تدوُم اثنَتي عشَر 

عاًما تنجلي حيَن تنجلي وقد انحسَر الُفراُت عن جبٍل ِمن ذهٍب ؛ فيقتتِلون عَليها ، 

حتَّى ُتقَتَل من ُكلِّ تِسعٍة سبعٌة «)2).

ِه m : » الِفتنُة الرابِعُة ثمانيَة عش�َر عاًما  )4( وعن أبي ُهَريرَة قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

ُة فُيقَتُل  ؟؟؟ عَليِه األُمَّ ، ُث�مَّ تنجلي وقد انحس�َر الُفراُت عن جبٍل ِمن ذهٍب ، تُك�بُّ

عَليه ِمن ُكلِّ تِسعٍة سبعٌة «)3).

اُء ، وفِتنُة كذا -  اُء ، والض�رَّ وع�ن عل�يٍّ ؤ أنَّه قاَل : » الِفَتن أربٌع : فِتنُة الس�رَّ

ُه تعالى على  هِب – ُث�مَّ يخرُج رُجٌل ِمن ِعترِة النبيِّ m ُيصِل�ُح اللَّ فذك�َر مع�ِدَن الذَّ

يَديه أمَرهم «)4) .

)1) الفتن لنعيم بن حماد )367)
)2) الفتن لنعيم بن حماد )130) .

)3) الفتن لنعيم بن حماد )972)
)4) الفتن لنعيم بن حماد )94).

 جبل الذهب 
واالقتتال عليه
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 : m عِة عِن الِفتن�ِة الرابِعِة َقوُله وُخالص�ُة الَقوِل فيم�ا ورَد ِمَن األحاديِث الُمتنوِّ

ِة فيها إلى الكافِِر « . ومفهوُم الحديِث يُدلُّ على ما نحُن نش�هُده ِمَن  »يُؤوُل أمُر األُمَّ

غوِط السياسيِة واالقتصاديِة واالجتماعيِة واإلعالميِة ... إلخ في الحياِة العربيِة  الضُّ

واإلس�الميِة ، واالرتباِك الواضِح في الُمجتمعاِت المذكورِة بالسياساِت الُمشتركِة 

�ِل الثقافيِّ واالقتصاديِّ والسياس�يِّ واالجتماعيِّ والس�ياحيِّ واإلعالميِّ  ، والتدخُّ

المف�روِض عل�ى العال�ِم اإلس�الميِّ والعربيِّ ف�ي المرحل�ِة ، حتَّى ُربَّم�ا يِصُل في 

بع�ِض أحوالِه إلى تهدي�ِد حملِة القراِر ِعنَد ُمخالفتِهم ، وَغزِو أراضيهم واس�تبدال 

غيِرهم بهم ، وإثارِة الِفَتِن داخَل ُمجتمعاتِهم ورعاياهم بِش�تَّى أصناِف السياس�اِت 

واألس�باِب)1) ، وِمنه�ا : ما يِص�ُل إَليهم ِمَن الِغن�ى الُمطِغي ، وهو وج�وُد الثرواِت 

�عوِب ، بِاإلضافِة إلى الطُّغياِن السياس�يِّ  الكثي�رِة ، وتبديُدها فيما ال يعوُد بنفٍع لِلشُّ

ِه لاِِلستِهالِك والِخْدماِت . واالقتصاديِّ والعالميِّ واالجتماعيِّ والثقافيِّ الُموجَّ

وكذل�ك م�ا َيِص�ُل إليهم ِم�َن الفق�ِر الُمنس�ي، وهو ت�رُك االكتف�اِء الذات�يِّ عدُم 

االعتماِد على الِحرِف اليدويِة والزراعِة المحليِة ، واالش�تغاُل بِالوظائِف والنُّزوِح 

ِم�َن األرياِف إلى الُم�ُدِن طلًبا لِِخْدماِت الَعيِش الرغيِد وُهروًب�ا ِمن ُمعاناِة األعماِل 

ًة في أجياِل هذه البداواِت بعَد أن تهيََّأت  الِحرفيِة والرعِي والزراعِة وغيِرها ، وخاصَّ

لهم أس�باُب الدراسِة الحديثِة ، وذهبوا لِلبحِث عِن الوظائِف في الُمُدِن والعواِصِم 

وا بَِخْيٍر  ، وف�ي ذلِ�َك روى عبدالله بن عمرو c أنه m كان يق�وُل: »َلْن َتنَْفكُّ

�نَاُت  �نِيُن والسِّ ما اس�َتْغنَى أهُل َبْدِوُكْم عن َأْهِل َحَضِرُكْم«، قال: »َوَلَتُس�وَقنَُّهُم السِّ

َياِر، وال ُتْمنَُعوا ِمنُْهْم لَِكْثَرِة َمْن َيْس�ُتُر َعَلْيُكُم ِمنُْهْم، قال:  َحّتى َيُكوُنوا َمَعُكْم في الدِّ

)1) وهي ما يطلق عليه اليوم بالفوضى الخالقة من وجهة نظر العولمة .

مفهوم الحديث: 
ة  يؤول أمر األُمَّ

إلى الكافر 

 التدخل الكافر 
في سياسة 

اإلسالم ونقض 
العرى

 ظاهرة الهجرة 
إلى العواصم 
وترك العمل 

الحرفي الزراعي 
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»َيُقوُلوَن: َطاَلَما ُجْعنَا َوَشبِْعُتْم، َوَطاَلَما َشِقينَا َوَنِعْمُتْم، َفَواُسوَنا الَيوَم « )1).

ِة في الِفتن�ِة الرابِعِة زيادُة األس�عاِر في  وِم�َن الفقِر الُمنس�ي المف�روِض على األُمَّ

ا ُيسِهم في زيادِة الَقلِق ونِسياِن  المواِد الغذائيِة والوقوِد وغيِرها َبيَن الحيِن واآلخِر ِممَّ

ِه واالنصراِف عن ِذكره تعالى إل�ى الصراِع والُمنازعِة واالختاِلِف  ِل على اللَّ الت�وكُّ

وداِن  وماِل واألفغاِن والسُّ الهالِِك ، كما قد حصَل وُشوِهَد في اليمِن والِعراِق والصُّ

وغيِرها .

ِة في الِفتنِة الرابِعِة( فقد كشَف عن أسباِب  ِه m )حالَة األُمَّ َد رس�وُل اللَّ وكما حدَّ

االنِحداِر ِمَن الناحيِة الشرعيِة بَِقولِه :

• اُء « أي : حملُة المعرفِة الِقرائيِة الُمجردِة، 	 تي زماٌن َيكُثُر فيه الُقرَّ » سيأتي على ُأمَّ

الُم�ردِّدون ما ُيكَتُب لهم في الصحافِة والمناِهِج المقبوضِة ، وبمعنى الئٍق : 

العاكسين سياسَة المرحلِة المتناِقضِة واألنظمِة الحائرِة القائمِة فِيها .

• » ويِق�لُّ فِيه�ا الفقهاُء « أي : حملُة الِفقِه بِمعاني�ه ودقائِقه ، والمقصوُد فِقُه الديانِة 	

وكافِة ُوجوِهها الشرعيِة واالقتصاديِة والثقافيِة والتربويِة والتعليميِة واإلعالميِة.

• » وُيقَبُض الِعلُم « ، وسيأتي في الفصل التالي: العالمات الصغرى.	

• » ويكُث�ُر الَهْرُج « وه�و القتُل واالقتِتاُل ، كما ورَد ف�ي الحديِث : قاُلوا : وما 	

ِه ؟ ق�اَل : » القتُل َبينَكم ، ُث�مَّ يأتي بعَد ذلِ�َك زماٌن يقرُأ  الَه�ْرُج ي�ا رس�وَل اللَّ

تي ال ُيج�اِوُز تراقَيهم ، ُثمَّ يأتي بعَد ذلِ�َك زماٌن ُيجاِدُل  الُق�رآَن ِرجاٌل ِم�ن ُأمَّ

)1) الفتن لنعيم بن حماد )657(، والحاكم في المستدرك )8548) .

 الغالء في 
األسعار قلٌق 
مسيٌَّس من 

تدخالت الكافر 
ة في األُمَّ

أسباب االنحدار 
الشرعي في الفتنة 

الرابعة

 كثرة القراء وقلة 
الفقهاء

 كثرة االقتتال 
والصراع الدموي 
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ِه ه�و الكافُر  الُمش�ِرُك بِاللَّ�ِه الُمؤِم�َن ف�ي ِمثِل ما يق�وُل « )1). والُمش�ِرُك بِاللَّ

األصل�يُّ ِم�َن اليه�وِد والنص�ارى وأه�ِل األوث�اِن والمجادلِة، وم�ن معانيه 

»مؤتم�راُت الِحواِر الحضاريِّ والمصالِِح الثقافي�ِة واالقتصاديِة واإلعالميِة 

المش�تركِة المخالف�ة لمناه�ج الش�ريعة، والتي تش�تِمُل على تقاُس�ِم العمِل 

المش�ترِك في المبادِئ : المس�اواِة والعدالِة وُحقوِق اإلنس�اِن وما ش�اكَلها ، 

على أساِس تطويِع العالَمين العربيِّ واإلسالميِّ لِبرامِج الَعولمِة ، وقد كاَنت 

اُر فقِد انعدَم�ت بُِكفِرهم معاني  ه�ذه المباِدُئ ُلغَة اإلس�الِم فق�ط ، وأما الُكفَّ

القي�ِم الصحيحِة القائمِة على طل�ِب الثواِب والَخوِف ِمَن الِعقاِب وبقَي لهم 

في الوجِه الرس�ميِّ مصالُِح سياس�يٌة واستِعماريٌة واس�تِثماريٌة ؛ ولِكنَّ الِفتنَة 

اِر لِما  الرابِع�َة ُتجبُِر العالَم العربيَّ واإلس�الميَّ على تقاُس�ِم الرؤيِة م�َع الُكفَّ

وصل إَليه الُمسِلمون في مراحِل الغثاِء ِمَن الجهِل بِالديِن وُأُسِسه االعتباريِة 

ف�ي العالقِة بِاآلَخِر ، حتَّى يتنازَل بعُض الُمس�ِلمين ع�ن تدريِس بعِض آياِت 

�ِة بالتعني�ِف على اليهوِد والنص�ارى ، وُتحَذُف ِم�َن المناِهِج  الُق�رآِن الخاصَّ

اِر واس�تِجابًة لَِهيمنتِهم وُمجادلتِهم وشراكتِِهُم الثقافيِة  التعليميِة إرضاًء للُكفَّ

واالقتصاديِة واإلعالميِة .

ف�ي نفِس الوقِت ال�ذي غَزِت الثقافُة األجنبي�ُة الُمعاديُة لإِلس�الِم وثقافتِه عالَمنا 

العرب�يَّ واإلس�الميَّ ِم�ن ُكلِّ ِجهاتِه ، تم�اِرُس الُق�وى الُمَتنِفذُة في الق�راِر العربيِّ 

نَِّة بما هي فيه ِمَن  ة ؛ لترويِض ُش�عوِب الُقرآِن والسُّ واإلس�الميِّ ُضغوَطها الُمستِمرَّ

الُغثاِء المس�يِس على َقبوِل هذه الثقافاِت الغازيِة واس�تِعجاِل االرتِباِط بها ، وتبنِّيها 

ف�ي مؤسس�اِت الثقافِة واإلع�الِم والتربيِة الحديث�ِة والتعليِم وغيِرها ف�ي ُكلِّ موِقٍع 

)1) المعجم األوسط للطبراني )3277) .

مؤتمرات الحوار 
واالستثمار 

 العدالة من 
مبادئ اإلسالم 

وال عالقة للكفر 
بذلك

 ظاهرة التخلي 
عن تفسير اآليات 
القرآنية لِما فِيها 
من إدانة للكفار

خطر الثقافات 
الغازية على 

التركيب 
اإلسالمي الموجه 
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ق�راًرا ُغثائياًّا بِما ُيناس�ُبه ويناِس�ُب َموِقَعه المحل�يَّ واإلقليميَّ ِمَن »الُق�رِب والُبعِد« 

ف�ي السياس�ِة الكافِرِة ، وَبيَن »الُقرِب والُبعِد عِن اإلس�الِم ذاتِ�ه« ، وهذا ما عبََّر عنه 

�َك الناُس بالتي تليها ... «)1) . فكم من  النبيُّ m بَِقولِه : » ُكلَّما ُنِقَضت ُعروٌة تمسَّ

ُعروٍة ِمن ُعرى اإلسالِم قد ُنِقَضت في السياسِة واالقتِصاِد والثقافِة والِفكِر والتربيِة 

ى ُحقوِق المرأِة وُحقوِق اإلنس�اِن ، وما تاله ويتلوه ِمن  والتعليِم واإلعالِم ، وُمس�مَّ

سياس�ِة النقِض والقبِض والتحريِف والتش�ويِه القائِم على قدٍم وساٍق في األوطاِن 

ِه العليِّ العظيِم . َة إالَّ بِاللَّ المغلوبِة)2) والُمجتمعاِت المنكوبِة ؟! فال َحوَل وال ُقوَّ

)1) مسند أحمد )21139).
)2) وم�ن أخطر ما تعيش�ه األمة اليوم من سياس�ة القبض والنقض والتطبي�ع والتطويع » مؤامرة 
الخيان�ة ف�ي قضي�ة الق�دس والمقاوم�ة اإلس�المية ف�ي فلس�طين ضد الع�دو المحت�ل « ، 
وه�ي إح�دى قضايانا اإلس�المية الملحة ، وقد وصل�ت إلى ما وصلت إليه م�ن )المؤامرة 
المش�تركة) متدرجة من عصر هرتزل وما جاء بعده من مؤتمرات واختالالت سياس�ية إلى 
عصرن�ا الحاض�ر ، وقد صارت في�ه القضية على وش�ك التطبيع محليا وإقليمي�ا وعالميا ، 
م�ع تظاف�ر القوى العربية وبعض المنظم�ات والحكومات اإلس�المية والعالمية على تنفيذ 
المخط�ط اليه�ودي بأس�لوب أو بآخر ؛ ولكن�ا إذا تمعنا ف�ي العمل الش�عبي المتنامي نجد 
األنفاس اإلسالمية الحقيقية قائمة بدورها الجهادي ونشاطها الريادي وفق مراد الله ومراد 
رس�وله m، ومن ذلك صمود الش�عب الفلس�طيني وبع�ض منظماته الجهادي�ة ، وصمود 
بعض الشخصيات المتنفذة سواًء في الحكم أو العلم أو المال أو اإلصالح الشعبي إلعطاء 
القضية بعدا إس�الميا جهاديا مس�تمرا ، ومن هؤالء جملة من الش�خصيات اإلسالمية وغير 
اإلس�المية � من واقع التعاطف مع الحق � الداعية إلى الوقوف مع الش�عب الفلس�طيني في 
قضيته العادلة ، وربما كان من آخر محاوالتهم الجادة التي يحس�ن ذكرها وإثباتها كنموذج 
إسالمي واعد عمل » المؤتمر الشعبي العالمي لنصرة فلسطين « وشعاره » نحو نصرة دائمة 
لفلس�طين « ، ومن أهم ما حمله أعضاء هذا المؤتمر في المرحلة الوقوف الش�عبي إليقاف 

المؤامرة على نماذجها الثالثة : تهويد القدس ، مسألة العودة لالجئين ، يهودية الدولة .
كما جعلوا مفهوم النصرة يقوم على معالجة ثالثة أمور :
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ملاحظةٌ على هاِمِش المرحلةِ الُغثائيةِ

ك�ِن الرابِِع ِم�ن أركاِن الديِن ، وما يترتَّ�ُب على هذه  ُد الدراس�ُة الش�رعيُة للرُّ ُتؤكِّ

الدراس�ِة ِم�َن النظ�ِر في مس�ألِة امتاِلِك الق�راِر أو الُمطالبِة بِ�ه ِخالَل مرحل�ِة الُغثاِء 

والوه�ِن المنص�وِص عَليها ف�ي األحادي�ِث الش�ريفِة ؛ أنَّ الواِجَب الش�رعيَّ عدُم 

االنِزالِق بِالُمطالبِة أِو الحرِب في س�بيِل امتِ�الِك القراِر أِو الُمطالبِة بِالقراِر الُجزئيِّ 

ٍر كاَن ، بل ال يليُق بَِمن ينتمي آلِل الَبيِت النبويِّ  اإلقليميِّ أِو المحليِّ تحَت أيِّ ُمبرِّ

أو من ينتمي لإِلس�الِم بُعموِمه ممن يرغبوَن في القراِر أو يَرون جدارتِهم له كِوراثٍة 

ِة والرعايا في ُح�روٍب وِصراٍع ِمن أجِل  �وا بِاألُمَّ أِو اس�تحقاٍق أو َغي�ِر ذلَِك أن يُزجُّ

ذلَِك أِلسباٍب ِمنها :

ُل : استمرار المقاومة ودعمها بكافة األشكال واإلمكانات الممكنة . األوَّ
الثان�ي : العمل عل�ى المصالحة الوطنية بين الفصائل لصيان�ة الحق والعمل على نصرته 

وليس التضحية به .
الثالُث : رفض مش�اريع الوس�اطة العربية والدولية الداعية إلى التطبيع المخل بالش�رف 

واألرض مع العدو المحتل .
ويتحقق نجاح هذه المطالب :

1- بحشد الطاقات العربية واإلسالمية لترجيح كفة القضية وتحويلها من قضية فلسطينية 
إلى قضية عربية إسالمية .

2- شد أزر المقاومة بجمع كلمة الفصائل داخل األرض المحتلة ، وتوحيد استيراتيجيات 
العمل الجهادي ، سواء بأسلوب المطالبة الشرعية القائمة على العدل واإلنصاف أو الجهاد 

والمقاومة القادرين على فرض فكرة الحقوق وعودتها .
3- العم�ل عل�ى توحي�د الكلم�ة وإحي�اء معاني التوحي�د ، وه�و إحياء أس�اس العالقة 

اإلس�المية بين األم�ة وبناء وحدته�ا اإليمانية على القواس�م المش�تركة )ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]البقرة:208[  .

دراسة الركن 
الرابع تمنع الزج 

بالشعوب في 
سبيل المطالبة 

بالقرار
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• أنَّ مرحلَة الُغثاِء والوهِن ينقطُِع فِيها الُحكُم الشرعيُّ العامُّ القائُم على ِحفِظ 	

ِة اإلس�الِم ف�ي مجموِع العالِم كوحدٍة سياس�يٍة واح�دٍة ، ويبقى الُحكُم  ُهويَّ

لطِة  راِع على السُّ الذي وصَفه النبيُّ m بِتكاُدِم الَحميِر ، أي : األطماِع والصِّ

وامتاِلِكها .

• أنَّ الق�راَر العالم�يَّ ليَس بِيِد الُمس�ِلمين ُحكاًما وُش�عوًبا ، وإنَّم�ا لُِكلٍّ ِمنهم 	

ُة تحَت سقٍف عالميٍّ كافٍِر ينطوي فيه ويلتِزُم بِقراراتِه  ُحدوُده وُسلطُته الخاصَّ

�لِم والحرِب ، بل ويلتجُئ إَليه لفضِّ النِّزاعاِت وشكوى االعتِداءاِت  في السِّ

يًَّة في االقتصاِد والنظاِم  كاألَُم�ِم الُمتِحدِة ومجِلِس األمِن وغيِرها . وَيْتَبُعُه ُكلِّ

المالّي.

• أنَّ الُمطالِبي�ن بِالُحك�ِم تحَت اعتباراٍت » مذهبيٍة ، عائلي�ٍة ، قبليٍة « أو غيِرها 	

كُمطالبِة » بعِض أهِل الَبيِت بِالُحكِم أِو الحرِب في سبيِله « أو غيِرهم � مَمن 

كاَن له�م مجٌد وُس�لطاٌن آِلباِئهم � عَليه�م أن يعلموا أنَّ الَع�ودَة إلى الُحكِم 

الش�رعيِّ ُيش�تَرُط فيه »الُحكُم اإلس�الميُّ العامُّ في مفهوِم الِخالفِة الُمرتبِطِة 

« . أما أن يكوَن أحُدهم حاِكًما على مدينٍة أو ُمقاطعٍة  بِالقراِر اإلسالميِّ العامِّ

أو َدول�ٍة ، ولِك�نَّ قراَره االقتِصاديَّ والسياس�يَّ واإلعالميَّ ُج�زٌء ِمَن الثقافِة 

ى ؛ فه�و أمٌر ال يخُدُم هدَف اإلس�الِم  وليِة كما ُتس�مَّ العالمي�ِة والسياس�ِة الدَّ

وقضيِة االصطِفاِء أِو األحقيََّة في الُحكِم . بل على مثِل هذا � ِمن أهِل الَبيِت 

أو ِم�ن غيِرهم � أن يتجنَب الُمماحكاِت السياس�يَة المش�بوهَة ويحفَظ ِدماَء 

ِة ، وُيعيَد النظَر فيما هو مطلوٌب منه ش�رًعا لِتحقيِق االس�تقراِر  الرعايا واألُمَّ

في الشعوِب كما فعَل الحسُن وعليٌّ زيُن العابدين ء ، وليس إشغاُل 

�عوِب بِعودتِه وامتالِك الُحكِم ، مَع أنَّه ال يترتَُّب عَليه أيُّ ُنصرٍة لإِلسالِم  الشُّ
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ِه إالَّ بما يوافُِق ُسقوَف السياسِة العالميِة  وال لِلدعوِة وال لِلِجهاِد في سبيِل اللَّ

الُمَهيِمنِة ، التي تبَدُأ بادئ ذي بدٍء بِش�رِط االعتِ�راِف بِه وبِوجوِده، ُثمَّ بَِقبولِه 

وليِة التي  وليِة الُملِزمِة لِلنِّظاِم بِاللوائِح والقوانيِن الدَّ ُعض�ًوا في المنظومِة الدَّ

ال ِعالقَة لها بِاإلسالِم وال بِالُمسِلِم.

• وِل واألنظِمِة التي برَزْت وظهَرْت في مرحلِة الُغثاِء إنَّما هي قائمٌة 	 َة الدُّ أنَّ كافَّ

وُل  وِل الُكبرى مالكِة ق�راِر )الفيتو(، والدُّ في مش�روعيتِها على اعتِراِف ال�دُّ

الُكب�رى ال تعتِرُف بِنظاٍم إس�الميٍّ صحي�ٍح ، إالَّ أن تكوَن إس�الميُته وفق ما 

وَل المتنفذِة في القراِر السياسيِّ . ُيرضي الدُّ

• وف�وَق ُكلِّ ذلك فإن َحَرَكَة االقتصاِد العالميََّة والنظاَم الماليَّ الربويَّ وحركَة 	

س�وِق العم�الِت لكاف�ة دول العالم ه�ي الس�قُف المهيمُن على مش�روعيِة 

َوِل وَمَدى بقاِئها منذ نشأتِها وحّتى سقوطِها. الدُّ

كُن الرابُِع ِمن أركاِن الديِن  الِت والرُّ �روِط التي يكِشُفها فقُه التحوُّ وعلى هذه الشُّ

ُتصب�ُح مس�ألُة امتالِك الق�راِر أِو الموِت دوَن�ه أو الدفع بِالرعايا لاِلقتِت�اِل ِمن أجِله 

اِم وال حتَّى بِآِل الَبيِت أنُفِسهم ، وإنَّما ترتبُِط بِِقراءِة ُنصوِص  مس�ألًة ال ترتبُِط بِالُحكَّ

الِت الشرعيِّ . فقِه التحوُّ

اُمه  فالنُّصوُص الش�رعيُة طعنَت في الُملِك العضوِض � وهو نِظاٌم إس�الميٌّ وُحكَّ

اِم والمراِحِل . وكذلَِك في عصِر الُغثاِء  روِط في الُحكَّ ِمن ُقريٍش � لُفقداِن بعِض الشُّ

والوهِن كمرِحلٍة ال ُيمِكُن بِأيِّ حاٍل ِمَن األحواِل أن ُيْهِلَك امرٌؤ نفَسُه أو رعاياُه ِمن 

أجِل قراٍر ثبَت شرًعا أنَّه ال يعوُد على اإلسالِم بِعائٍد ُيؤَبُه له .

َن الُمطالِ�ُب بِالوظيفِة أن يجعَلها  إنَّ اإلس�الَم قضيٌة ، والُحك�َم وظيفٌة ، فإن تمكَّ
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ُه في  ف�ي ِخدمِة القضيِة فذاَك ، وإالَّ ف�إنَّ التزاَمه بِِخدمِة القضيِة ِمن حيُثما وضَعه اللَّ

الحياِة االجتماعيِة كفيٌل بِإنجاِح وظيفتِه الشرعيِة .
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رغى الركُن الثاني الِعلُم الُمطلَُق اِبلعلاماِت الصُّ

وه�ي ُمجَم�ُل العالم�اِت التي أخبَر ع�ن ُوقوِعها m قب�َل ِمي�الِده m إلى قياِم 

عٌة ، وَقوُلن�ا : » الِعلُم الُمطَل�ُق « أي : الذي ال إثَم وال  الس�اعِة ، وه�ي كثي�رٌة وُمتنوِّ

تبِعَة على َمن لم يعلْم تفصيَلها ، ويمِكُن اإللماُم بِها ِمن ِخالِل ِقراءِة ُكُتِب عالماِت 

الس�اعِة ، وقد ذكرنا كثيًرا ِمن نماِذِجها ف�ي كتابِنا »التليُد والطاِرُف« ، وقد بدْأنا ُهنا 

ِر عوامِلها وأس�بابِها في ُكلِّ المراحِل الُمش�اِر  ُر بِتكرُّ بِِذكِر هذه العالماِت التي تتكرَّ

إَليها سلًفا ، وِمنها : 

إمارةُ الصبياِن 

نِّ األحداِث  ْبَياِن، وهي َتَقلُُّد ِصغاِر السِّ ْغَرى إَِماَرُة الصِّ ومْن َعاَلَماِت الساعِة الصُّ

�نِّ وجليُل المعرفِة ، لِما يترتَُّب  المناص�َب الكبي�رَة التي ال يصُلُح لها إالَّ حاِذُق السِّ

عل�ى الح�ذِق والمعرف�ِة ِمن ُمراقب�ٍة للَِّه وحف�ٍظ لأِلمانِة وَص�وٍن للُحُرم�اِت وِرفٍق 

�فهاُء هُم الذين ال يرعوون ،  �فهاِء « ، والسُّ بالرعايا ، وفي ِروايٍة ُأخرى : » إمارُة السُّ

ٍة وضوابَِط ديانٍة . وال ينُظرون لأُِلموِر بِرِويَّ

وف�ي األمِر إش�ارٌة إلى مرحل�ِة الُملِك العضوِض ِمن ِجه�ٍة ، كما قد ورد عن أبي 

ْبَياِن إِْن َأَطاُعوُهْم  ُهَريرَة ؤ قاَل : »َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َش�رٍّ َقَد اْقَتَرَب : إَماَرُة الصِّ

َأْدَخُلوُه�َم النَّ�اَر ، َوإِْن َعَصْوُهْم َضَرُبوا َأْعنَاَقُهْم «)1) . وفي ِروايِة ابِن أبي َش�يبَة َعْن 

ْبِعيَن َوِمْن  ُذوا بِاللِه ِمْن َرْأِس السَّ َأبِي ُهَرْيَرَة ؤ َقاَل : َقاَل َرُس�وُل اللِه m: »َتَعوَّ

ْبَي�اِن«. وفي ِروايٍة ق�اَم أبو ُهَريرَة ؤِ على ِمنبِر رس�ول الله m دوَن  إْم�َرِة الصِّ

)1) ابن أبي شيبة )39391) .

إمارة الصبيان
عالمة صغرى
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ِه m بعتبٍة ، فقاَل : » ويُل لِلعرِب ِمن ش�رٍّ قِد اقترَب ، ويٌل لهم ِمن  مقاِم رس�وِل اللَّ

بياِن ، يحُكمون فيهم بِالهوى ، ويقُتلون بِالغضِب « )1)  . إمارِة الصِّ

�فهاِء  َة المراِحِل التي برَزت فِيها إمارُة السُّ وِم�ن ِجهٍة ُأخرى ف�إن المعنى يُعمُّ كافَّ

اٍم وُحدثاِء األسناِن ُسفهاِء األحالِم ، تبُرُز سفاهُتهم  بياِن ِمن ُأمراَء وُحكَّ وتسلُُّط الصِّ

�ِة نماذِجها الحزبي�ِة أِو الِفئوي�ِة أو الُحكوميِة التي  ف�ي واقِع الحركِة السياس�يِة بِكافَّ

عَرَفها العالُم العربيُّ واإلس�الميُّ في مراِحِل االس�تِعماِر واالس�تِهتاِر واالس�تِثماِر 

ق�يِّ والحضارِة  ، وعِمَل�ت على إضعاِف ش�رِف اإلس�الِم في الُمس�ِلمين بِاس�ِم الرُّ

ِن والُحريِة والُمس�اواِة ، وفي ذلَِك يقوُل m فيما رواه أنُس بُن مالٍِك قاَل :  والتمدُّ

ِه . .متى نترُك األمَر بِالمع�روِف والنهِي عِن الُمنكِر ؟ قاَل : » إذا  قي�ل : يا رس�وَل اللَّ

ظه�َر فيكم م�ا ظهَر في األَُمِم ِمن قبِلكم « ُقلنا : يا رس�وَل اللِه.. وما ظهَر في األَُمِم 

قبَلنا ؟ قاَل : » الُملُك في ِصغاِركم ، والفاِحش�ُة في ِكباِركم ، والِعلُم في رذالتِكم ، 

إذا كاَن الِعلُم في ُرذاَلتِكم« )2).

�فهاِء  بياِن والسُّ وف�ي الحدي�ِث وفي غيِره إش�ارٌة إلى تالُزِم الفس�اِد في إمارِة الصِّ

اُم  ، حي�ُث يش�مُل العديَد ِمن ظواهِر الحي�اِة االجتِماعيِة التي ُيَهنِْدُس�ها أمراُء وُحكَّ

�ٍخ أخالقيٍّ وضعٍف  يِة مَع تفسُّ يات الحضارِة المادِّ المراخِل لِربِط الُمجتمِع بُمس�مَّ

اِر ومش�اريِعِهُم االقتِصاديِة واإلعالميِة  ِعلميٍّ ش�رعيٍّ وتقليٍد واستِتباٍع أعمى للُكفَّ

والتعليميِة واالجتِماعيِة ... إلخ .

)1)»إتحاُف الجماعِة بِأشراِط الساعِة« للتويجريِّ )1: 230) .
)2) سنن ابن ماجه )4151) .
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استفاضةُ الماِل والاستِغناُء عِن الصدقةِ 

ْغَرى اْس�تَِفاَضُة الَماِل َوَكْثَرُتُه، وهذه العالمُة تحِمُل  ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

معان�َي ِمنه�ا : أن يفيَض الماُل َفيًضا ، ويكثَر في أيدي الناِس بعَد فقٍر ُمدقٍع ، وقد 

�َق ِمث�ُل هذا في ُعهوِد الُفتوحاِت ، وأكثُرها مطابق�ًة ما و قع في عهِد ُعمَر بِن  تحقَّ

عبِدالعزيِز لِكثرِة األمواِل الحاِصلِة ِمَن اقتس�اِم أمواِل الُفتوحاِت ِمن باِلِد الُفرِس 

�ُد هذا حديُث عديِّ بِن حاتٍِم قاَل : َبينَم�ا أنا ِعنَد النبيِّ m إذا أتاه  وِم ، وُيؤيِّ وال�رُّ

رُجٌل ، فش�كا إَليه الفاقَة ، ُثمَّ أتاه آخُر فش�كا إَليه قطَع الس�بيِل ، فقاَل : »يا عديُّ ، 

ه�ل رأي�َت الِحيرة ؟ « ُقلُت : ل�م َأَرَها ، وقد ُأنبئُت عنها ، فقاَل : » فإن طاَلت بَِك 

الحي�اُة لتريَّنَّ الظعينَة ترتِحُل ِمَن الِحيرِة حتَّى تط�وَف بِالكعبِة ال تخاُف أحًدا إالَّ 

َه ، ولئن طاَلت بَك الحياُة لُتفتَحنَّ ُكنوُز ِكسرى « . ُقلُت : ابَن ُهرُمَز ؟! قاَل : »  اللَّ

ه ِمن ذهٍب  ِكس�رى بُن ُهرُمٍز ، ولئن طاَلت بَِك الحياُة لترَينَّ الرُجَل يخُرُج ِمن كفِّ

ٍة يطلُب َمن يقبُله منه فال يِجُد أحًدا يقبُله منه« . قاَل عديٌّ : فرأيُت الظعينَة  أو فِضَّ

َه ، وكن�ُت فيَمِن افتتَح  ترتِح�ُل ِم�َن الِحي�رِة حتَّى تطوَف بِالكعب�ِة ال تخاُف إالَّ اللَّ

 m ُكنوَز ِكسرى بِن ُهرُمَز ، ولئن طاَلت بِكم حياٌة لتَرون ما قاَل النبيُّ أبو القاِسِم

 .(1(

وأما االستغناُء عِن الصدقِة فيرِجُع إلى معاٍن : 

ُل : ما قيَل عن عهِد ُعمَر بِن عبِد العزيِز ، وقبَله عهُد ُعمَر بِن الخطَّاِب ، حيُث  األوَّ

استغنى الُفقراُء عِن الصدقِة لِكثرِة الماِل وعدالِة توزيِعه .

)1) صحيح البخاري )3595) .

استفاضة المال 
واالستغناء عن 

الصدقة

االستغناء عن 
الصدقة له عدة 

معان
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والثان�ي : م�ا ق�د يحُصُل في آخ�ِر الزم�اِن كعهِد اإلم�اِم المنتظِر ، وعهِد عيس�ى 

ش)1) .

الِت ، وه�و ما يكثُر ف�ي آخِر الزم�اِن ِمَن  وُهن�اك معنً�ى ثالِ�ٌث ل�ه ِعالقٌة بالتح�وُّ

�ِة أنواِعه ، حتَّ�ى يتأفََّف المؤِمُن ِمن أخ�ِذ صدقتِه ِمن  اس�تِفاضِة الم�اِل الحراِم بِكافَّ

قين بِأموالِِهُم المشبوهِة . أولئَك الُمتصدِّ

ِف الُفق�راِء عِن  �َر بِعُضه�ُم االس�تِغناَء ع�ِن الصدقِة في معنً�ى رابٍِع إل�ى تعفُّ وفسَّ

األم�واِل ؛ الضط�راِب حال�ِة األس�واِق وضعِف الحرك�ِة التِّجاري�ِة ، حتَّ�ى تنعِدَم 

ال�واِرداُت الُمش�تراُة إما بِس�بِب الُحروِب ، وإما بِس�بِب َخ�وِف الناِس ِم�َن القيامِة 

ُس األمواُل وتفيُض . فتتكدَّ

وُيفَهُم ِمن هذه التعاليِل أنَّ هذه العالمَة تظهُر في أكثِر ِمن زمٍن ومرحلٍة . 

استِتباعُ ُسنِن الُأمِم الماضيةِ

ْغَرى اْستِْتَباُع األَُمِم الَماِضَيِة، وهذه العالمُة قد برَزت  ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

ولَتيِن األمويِة  ظواِهُره�ا بادئ ذي بدٍء ف�ي مرحلِة الُملِك العضوِض على عه�ِد الدَّ

وِم في مظاِهِر  ام الُفرِس والرُّ اِم والقادِة بِأحواِل ُحكَّ والعباس�يِة ، وتش�بََّه بعُض الُحكَّ

�لطاِن وبعِض العاداِت والتقاليِد ونقِل األفكاِر والفلس�فاِت الُمخالِفِة  الُحكِم والسُّ

)1) ففي الحديث عن أبي هريرة ؤ قال : قال رس�ول الله m » تلقي األرض أفالذ كبدها 
أمثال اإلس�طوان من الذهب والفضة ، قال : فيجيء القاتل فيقول : في هذا قتلت . ويجيء 
القاط�ع فيق�ول : ف�ي هذا قطعت رحم�ي . ويجيء الس�ارق فيقول : في ه�ذا قطعت يدي. 
ث�م يدعون�ه ف�ال يأخ�ذون منه ش�يئا « . صحيح مس�لم كتاب ال�زكاة )98/15/ مع ش�رح 

النووي(.

الصدقات من 
األموال المشبوهة

سقوط قيمة 
العملة

استتباع سنن 
األمم الماضية
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تي بِأخِذ  لِمنهِج اإلس�الِم)1) ، وفي ذلَِك يقوُل m : » ال تقوُم الس�اعُة حتَّى تأخَذ ُأمَّ

الُق�رون األولى فِيها ِش�بًرا بِِش�بٍر وذراًع�ا بِذراٍع « . قيَل : يا رس�وَل اللَّ�ِه ، كفارِس 

وُم في تِلَك  وِم؟! فق�اَل : » وَم�ن الن�اُس إالَّ أولئ�َك «)2) . وكاَنت فارُس وال�رُّ وال�رُّ

المرحل�ِة ه�ي حاِملُة لِ�واِء الحضارِة الس�لبيِة.. ويمتدُّ ه�ذا المعنى عبَر التسلُس�ِل 

�ِة في أكثَر ِمن مرحلٍة ، ويزداُد اتِس�اًعا واس�تِتباًعا ف�ي مرحلِة الُغثاِء  التاريخ�يِّ لأُِلمَّ

وُل  والوه�ِن ، وهي المرحلُة التي س�قَط فِيها قراُر اإلس�الِم العالم�يُّ ، وأخَذِت الدُّ

العربيُة واإلس�الميُة بَِسنِن العالِم الُمستعِمِر والُمستثِمِر ، وفي ذلَِك يأتي حديُث : » 

لتتبُِعنَّ َس�نََن َمن كاَن قبَلكم ِش�بًرا بِش�بٍر ، وِذراًعا بِِذراٍع حتَّى لو دخلوا ُجحَر ضبٍّ 

ِه ، اليهوُد والنصارى ؟! قاَل : » وَمن ؟! «)3) . لدخْلُتموه « . قالوا : يا رسوَل اللَّ

ويب�ُرُز هذا في التقليِد األعمى لِلعالِم األُوروبيِّ في ُكلِّ ما هبَّ ودبَّ ِمن ُش�ؤوِن 

الم�أكِل والملبِس والمش�رِب واإلعالِم واألقالِم والش�هواِت والرغب�اِت ونماذِج 

التج�ارِة والس�ياحِة والثقاف�ِة والرياضِة وَهُلمَّ جّرا.. مَع ش�يٍء ِمَن الُغ�روِر والغفلِة 

والتحاُي�ِل على ُنصوِص اإلس�الِم وتحريِف معانيه ؛ لُيناِس�َب الرغباِت الغاِرقَة في 

االس�تِتباِع ؛ حتَّى يصيَر االس�تِتباُع في أغبى نماِذِج العالقاِت والُموضاِت ، وهو ما 

يعني�ه الحدي�ُث ب� » ُدخوِل ُجحِر الض�بِّ « ، والضبُّ حيواٌن يدُخ�ُل ُجحَره طوياًل 

ُر في طريقِة  ن يدُخُل َمدخاًل ال ُيفكِّ فيصعُب عَليِه الُخروُج ، والحديُث فيه ِكنايٌة عمَّ

الُخروِج منه ؛ فَيقُع في الحرِج والخطِر .

)1) األخذ بالعلم والحضارة من الغير ال يدخل في هذا المعنى ، وإنما يدخل ما ال تحتاجه األمة 
من علل األمم األخرى وفلسفتها النظرية المتعارضة مع غيبيات الديانة .

)2) صحيح البخاري )7319) .
)3) متفق عليه ، البخاري )3456( ومسلم )6952).

نماذج االستتباع

التقليد األعمى 
للعالم اآلخر
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وِم�ن ه�ذه النم�اِذِج ما يفعُل�ه الرياضيون ِم�ن تقبي�ِل كأِس الفوِز وال�دوراِن بِه ، 

كِر في المالِعِب ، وخلِع ملبِس  والُهتاِف ِعند أخِذه ب� »الإله إالَّ الله« ، وُسجوِد الشُّ

الالِعِب عن ِجس�ِمه ِعنَد إدخالِ�ه الُكرَة في الهدِف ، والتلوي�ِح بِالملبِس في الهواِء 

ِة ، كوضِع الِعقِد على الِجيِد كالنس�اِء ،  ، وغيُر هذا كثيٌر ِمن أعماِل االس�تِتباِع الفجَّ

وتقليِد قصِّ الش�عِر والباروكاِت ، ولِبِس مالبِس الُعرِي الفاضحِة ، وغيُر هذا كثيٌر 

وكثيٌر .

ضياعُ الأمانةِ 

ِة أزِمنٍة ، وُربَّما كاَن  ِة مراِحَل . وفي ِعدَّ رِة لِِعدَّ وهي ِمَن العالماِت الصغرى الُمتكرِّ

َل األمِر ِمَن الِخالفِة الراِش�دِة إل�ى الُملِك العُضوِض . في عصِر  ُل مظاِهِره�ا تحوُّ أوَّ

�ُد هذا المعنى َقوُله m : » لُتنقَضنَّ ُعرى اإلس�الِم ُعروًة  ِة ، وُيؤيِّ ص�دِر تاري�ِخ األُمَّ

ُل صيغٍة لِلمؤامرِة  ُله�نَّ نقًضا الُحكُم «)1) ، والُحْك�ُم ِمَن األمان�اِت ، وأوَّ ُع�روًة ، أوَّ

عل�ى نقِض الُحك�ِم كاَن بِبروِز الُحكِم الَعضوِض ، كما كاَن ُهناَك نقٌض أيًضا أِلمانِة 

الِعلِم ، واس�تمرَّ ذلَِك مرحلًة بعَد ُأخرى ... وهكذا حتَّى جاَء أخطُر مراِحِل النقِض 

لِلُحك�ِم ولِلِعل�ِم بِإس�قاِط قراِر الِخالفِة اإلس�الميِة ، وإِلقامِة ق�راِر الِعلمانيِة ، وهي 

المرحل�ُة التي ترتََّب عَليها النقُض بُكلِّ معانيه وأش�كالِه تحقيًق�ا لِحديِث األعرابيِّ 

ِه m : » إذا ُضيَِّعِت األمانُة  ِه m عِن الس�اعِة . وردَّ رس�وُل اللَّ الس�ائِل رس�وَل اللَّ

�َد األمُر  فانتظِ�ِر الس�اعَة « . ق�اَل : وكي�ف إضاعُتها يا رس�وَل اللَّ�ِه ؟ قاَل : »إذا ُوسِّ

�َق هذا المعنى في أجلى صوِره ف�ي العالَمين العربيِّ  إل�ى َغي�ِر أهِله«)2) . . وقد تحقَّ

)1) مسند أحمد )22817) .
)2) تقدم .

تقبيل كأس كرة 
القدم

ضياع األمانة

نقض أمانتي 
الحكم والعلم
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واإلس�الميِّ بعَد ُس�قوِط ق�راِر الِخالفِة اإلس�الميِة ، وامتِ�داِد مرحلِة االس�تِعماِر ، 

ي بِتِركِة الرُجِل المريِض ، وإعادِة تشكيِل القرارين » الُحكِم والِعلِم «  وتقسيِم ما ُسمِّ

في العالَمين العربيِّ واإلس�الميِّ لِما يخُدُم االستِعماَر وسياسَة الِعلمانيِة ُثمَّ العلمنِة 

ُثمَّ الَعولمِة وهكذا .

وه�ذا فيما يتعلَُّق بِق�راَرِي الُحكِم والِعلِم ، وأما فيما يتعلَّ�ُق بِمجموعِة األماناِت 

األُخرى وإضاعتِها فإليها ُتش�يُر األحادي�ُث األُخرى ، وِمنها حديث حذيفة ؤ 

َم َحِديَثْيِن َقْد َرَأْيُت َأَحَدُهَما  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ َثنَا َرُسوُل اللَّ الذي يقول فيه: َحدَّ

َثنَا أنَّ األمانَة نزَلت في ِجذِر ُقلوِب الرجاِل ، ُثمَّ عِلموا الُقرآَن  َوَأَنا َأْنَتظُِر اآْلَخَر ، َحدَّ

َثنا عن رفِعها فقاَل : » يناُم الرُجُل النَّومَة فُتقَبُض األمانُة  نَِّة ، وحدَّ ، ُثمَّ َعِلموا ِمَن السُّ

ِم�ن قلبِ�ه فيظلُّ أثُرها ِمثَل أثِر الوك�ت)1) ، ُثمَّ يناُم النومَة فُتقب�ُض ، فيبقى أثُرها ِمثَل 

الَمْج�ِل)2) كجمٍر دحرْجَته على ِرجِلَك فنَِفَط فتراه ُمنبتًِرا وليس فيه ش�يٌء ؛ فُيصبُِح 

الناُس يتبايعون ، فال يكاُد أحُدهم يؤدِّي األمانَة فُيقاُل : إن في بني ُفالٍن رُجاًل أمينًا 

، وُيقاُل لِلرُجِل : ما أعقَله ! وما أظرَفه ! وما أجلَده ! وما في قلبِه ِمثقاُل حبَِّة خردٍل 

ه اإلسالُم  ِمن إيماٍن ! ولقد أتى عليَّ زماٌن وما ُأبالي أيُّكم بايعُت لئن كاَن ُمسِلًما ردَّ

ه عل�يَّ س�اعيه . فأم�ا اليوَم فما كنُت ُأباي�ُع إالَّ فالًنا وفالًنا)3)  ، وإن كاَن نصرانياًّ�ا ردَّ

ُب فِيها  اع�ٌة : ُيكذَّ . وِمث�ُل هذا أيًضا أخبَر عنه m : » إنَّه س�تكوُن هناك ِس�نوَن َخدَّ

ُن فِيها الَخُؤون «)4).   ُن فِيها األميُن وُيؤمَّ ُق فِيها الكاِذُب ، وُيخوَّ الصاِدُق ، وُيصدَّ

)1) الوكت : جمُع )وكتة ، وهي األثُر في الشيِء ، أو كالنُّقطِة ِمن َغير لونِه .
لبِة . )2) وهو ما يبقى من األوراِم في الكفِّ ِمن أثِر العمِل باألشياِء الصُّ

)3) صحيُح الُبخاريِّ )6497).
)4) مسند أحمد )8131(  ، وانظر » أشراط الساعة « يوسف عبدالله الوابل ص131 .

حديث »فال يكاد 
أحدهم يؤدي 

األمانة ...«
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قبُض الِعلِم وُظهوِر الجهِل

رِة َزمنًا بعَد زمٍن ، ومرحلًة بعَد ُأخرى  وهي أحُد عالماِت الساعِة الصغرى الُمتكرِّ

على َغيِر تتاُبٍع ، وإنَّما قد ترتبُِط بمرحلٍة ُمعيَّنٍة ، ُثمَّ يتوقَُّف القبُض على حاٍل ُمعيٍَّن ، 

ًة ُأخرى مَع مرحلٍة ُأخرى وهكذا . ُد القبُض مرَّ ُثمَّ يتجدَّ

ُد المعنى  الِت يتحدَّ ِل إلى مجموِع األحاديِث عبَر تاريِخ التحوُّ وِعنَد النظِر والتأمُّ

ُد القبُض في مرحلِة الِفَتِن األولى  ويبُرُز جلياًّا ُمنُذ بدِء مرحلِة القبِض لِلِعلِم . ويتحدَّ

عل�ى عهِد ِخالفِة ُعثماَن واإلماِم عل�يٍّ وما جاَء من بعِدها ِمَن القبِض بُِكلِّ معانيه.. 

ولِلَقبِض معاٍن : 

)1( م�ا ذكَر اإلم�اُم النوويُّ ِمن َقولِ�ه على حديِث قبِض الِعل�ِم : » هذا الحديُث 

ُيبيُِّن الُمراَد بِقبِض الِعلِم في األحاديِث الس�ابِقِة الُمطلقِة ليَس هو محَوه ِمن ُصدوِر 

اظِ�ه ، ولِك�نَّ معناه أن يم�وَت حملُته ويتَِّخَذ الناُس ُجه�ااًل يحُكمون بِحاالتِهم  ُحفَّ

�نَِّة ، وهو الِعلُم الَموروُث عِن  فُيِضلُّون« )1)  ، والُمراُد بِالِعلِم ُهنا ِعلُم الِكتاِب والسُّ

األنبياِء عليِهُم السالُم ، فإنَّ الُعلماَء ورثُة األنبياِء ، وبَِذهابِهم يذهُب الِعلَم ، وتموُت 

نُن ، وتظهُر البِدُع ، ويُعمُّ الجهُل «)2) . السُّ

)2( ِمن معاني قبِض الِعلِم تحويُله إلى مناِهَج مقبوضٍة وُمسيَّسٍة ، وفَق ما يختاُره 

َج أجياٌل ال تعِرُف ِمن ِعلِم الش�ريعِة  القائم�ون على التعليِم والتدريِس ؛ حتى تتخرَّ

شيًئا ، اللَُّهمَّ إالَّ ما قرَأته ِِمَن الِعلِم المقبوِض الُممنَهِج . 

)1) شرح مسلم )16: 224) .
)2) أشراُط الساعِة لِلوابِِل ص133 .

قبض العلم 
وظهور الجهل

معاني قبض العلم
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)3( وِم�ن معاني القب�ِض : انِقباُض الُعلم�اِء وحملِة الِعلِم ، لِما يق�ُع في األزِمنِة 

ا ُيؤدِّي إلى اعتِزاِل  يِن وكراهيٍة لِلِعلِم والُعلم�اِء ، ِممَّ ِم�ن ُظلٍم وتج�اُوٍز وانتهاٍك للدِّ

الُعلماِء عِن الناِس وانقطاِعهم عن مجالسِة الناِس ، فُيؤدِّي ذلَِك إلى ُظهوِر الجهِل 

يِن .  بِالدِّ

)4( وِمن معاني قبِض الِعلِم إخراُس الُعلماِء بِالقبِض عليِهم وِسجنِهم وإيداِعهم 

، فيما ُيس�َمى باإلقامِة الجبريِة في منازلِهم ؛ حتَّى ال ينتِفَع بِِهُم الناُس ، وقد وقَعت 

هذه النماِذُج ِمَن )القبِض( في باِلِد الُمس�ِلمين في مراِحَل ش�تَّى ، وِمنها )المرحلُة 

جِن والخطِف والتشريِد..  َض فِيها الِعلُم والُعلماُء إلى اإلبادِة والسِّ الُغثائيُة( التي تعرَّ

ن ف�ي الواِقِع االجتِماع�يِّ جياًل ُمتخبًِّط�ا بِالجهاالِت والض�الالِت والِعلِم  �ا كوَّ ِممَّ

الُمسيَِّس المقبوِض .

اًما ينِزُل  وفي هذا المعنى ورَدت أحاديُث كثيرٌة ، ِمنها : » إِنَّ َبيَن يَدِي الساعِة أليَّ

فِيها الجهُل ، وُيرَفُع فِيها الِعلُم «)1).

�ِه m » يتقارُب  وف�ي ِروايٍة لُِمس�ِلٍم ع�ن أبي ُهَريرَة ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

حُّ ، ويكُثُر الهرُج «)2) . الزماُن ، وُيقَبُض الِعلُم وتظهُر الِفَتن ، وُيلقى الشُّ

 m ِه وحدي�ُث عبِداللَّ�ِه بِن عمِرو بِن العاِص ء قاَل : س�معُت رس�وُل اللَّ

َه ال يقبُِض الِعلَم انتِزاًعا ينتِزُعه ِمَن الِعباِد ، ولِكن يقبُِض الِعلَم بِقبِض  يقوُل : » إِنَّ اللَّ

ااًل ، فُسِئلوا فأفَتوا بَِغيِر ِعلٍم  الُعلماِء ، حتَّى إذا لم ُيبِق عالًِما اتَّخَذ الناُس رُؤوًسا ُجهَّ

)1) صحيح البخاري )7063) .
)2) صحيح مسلم )6964) .

انقباض / قبض 
العلماء



267

؛ فضلُّوا وأضلُّوا «)1) . 

ه في ُأخرياِت  وتس�تِمرُّ ه�ذه الظاِه�رُة ِجياًل بعَد جيٍل ، حتَّ�ى يبُلَغ األَمُر إلى أُش�دِّ

ِه بِن مس�عوٍد : » لُينَتَزَعنَّ الُقرآُن ِمن َبيِن أظُهِركم ، ُيس�رى  الزماِن ، كما قاَل عبُد اللَّ

جاِل ؛ فال يبقى في األرِض ِمنه َشيٌء « )2) .  عَليِه َلياًل ؛ فيذَهُب ِمن أجواِف الرِّ

وِعنَد النظِر الواعي في مس�يرِة القبِض والنقِض الُمش�اِر إَليه في عالماِت الساعِة 

ِذ  جٍة � بِص�رِف النظِر ع�ن الُمنفِّ ت بِمراِح�َل ُمتدرِّ نالِح�ُظ أنَّ هذه المس�يرِة قد م�رَّ

والُمستثِمِر � اشتمَلت على ما يلي :

1- نقُض الُحكِم .

2- نقُض الِعلِم .

ولِة . يِن والدَّ 3- الفصُل َبيَن الدِّ

يانِة . 4- الفصُل َبيَن التاريِخ والدِّ

5- الفصُل َبيَن الثوابِِت والُمتغيِِّر .

6- الفصُل َبيَن العلم والدين .

7- الفصُل َبيَن التربيِة والتعليِم والدعوِة .

يِن . 8- الفصُل َبيَن ِعلِم اإلحساِن وأركاِن الدِّ

ِف . 9- الفصُل َبيَن ِعلِم اإلحساِن والتصوُّ

10- الفصُل َبيَن الُمثلَِّث المدموِج والُمعامِل الرابِِع .

11- الفصُل َبيَن التصوف والسنة .

)1) صحيح البخاري )100) .
)2) المعجم الكبير )8719) .

أشكال من نقض 
العرى في مسيرة 

التاريخ
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ِف واإلسالِم)1) . 12- الفصُل َبيَن التصوُّ

ُّبوَّةِ ُظهوُر مُدَّعي الن

َدت نماِذُجها  َدت ظواِهُره�ا، وتج�دَّ وِم�ن عالماِت الس�اعِة الصغ�رى التي تع�دَّ

اًبا ، وفيهم ثالُث  َة ، وهم قريٌب ِمن ثالثين كذَّ عون النُّب�وَّ ابين الذين يدَّ ُخ�روُج الكذَّ

نِسوٍة أو أربع . 

س�الِة ، وِمنهم ف�ي عصوِر الصحابِة ئ وما  وق�د خرَج بعُضهم في عصِر الرِّ

بعدها ، وال يزالون يظهرون في بعِض األجياِل . 

ابون ، قريٌب ِمن ثالثين  الون كذَّ وفيهم قاَل m : » ال تقوُم الساعُة حتَّى ُيبَعَث دجَّ

ِه « )2) . ، ُكلُّهم يزَعُم أنَّه رسوُل اللَّ

اُب ، ِمن أرِض  سالِة ُمَسيِلمُة الكذَّ ابين في عهِد صاِحِب الرِّ ُل من ظهر ِمَن الكذَّ وأوَّ

ه على الُمس�ِلمين ، حتَّى قتَله الصحابُة ئ  نجٍد ، وقد كُثَر أتباُعه ، وعُظَم ش�رُّ

ِل أبي بكٍر الصديِق ؤ . في معركِة » اليمامة « على عهِد الخليفِة األوَّ

)1) وم�ن أغ�رب مظاهر هذا الفصل مطالبة بع�ض المتطرفين من دعاة الخ�وارج الجدد علماء 
المذهبي�ة والصوفية للتوبة وتجديد اإلس�الم ، ونش�ر بعضهم في اإلنترن�ت احتفال أولئك 
بكافر دخل اإلسالم وحسن إسالمه ، وكان ذلك الكافر � من وجهة نظرهم � مسلما صوفيا 
دخل إلى الحظيرة السلفية ، وحسن إسالمه بعد رجوعه عن مذهب الصوفية ، وتوبته على 

أيديهم .
)2) صحي�ُح الُبخ�اريِّ )7121( . وحدي�ُث ) » بينما أنا نائم رأيت فى يدي س�وارين من ذهب، 
فأهمن�ي ش�أنهما ، فأوح�ي إلى فى المن�ام أن انفخهم�ا ، فنفختهما فط�ارا فأولتهما كذابين 
يخرج�ان بع�دي « ، ف�كان أحدهما العنس�ي واآلخر مس�يلمة الك�ذاب صاح�ب اليمامة( 

صحيح البخاري )3621) .

ظهور مدعي 
النبوة

مسيلمة الكذاب 
واألسود العنسي
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َة ؛ وقتَله الصحابَة  وكذلِ�َك ُظهوُر » األس�وِد الَعنِْس�يِّ في اليم�ِن « ، وادَّعى النُّب�وَّ

. m ِّئ أيًضا في حياِة النبي

َبيِر ء : » إنَّ َبيَن يَدِي  وفي ِكَليهما » ُمَسيِلمَة والعنسيِّ « ورَد حديُث ابِن الزُّ

اًبا ، ِمنُهُم : األسوُد العنسيُّ صاِحُب صنعاَء ، وصاِحُب اليمامِة «  الساعِة ثالثين كذَّ

. يعني : ُمَسيِلمُة .

ابون  تي كذَّ وفيم�ا أخرَجه أحمُد عن ُحَذيفَة ؤ بِس�نٍد جيٍِّد : » س�يكوُن في ُأمَّ

الون ، سبعٌة وعشرون ِمنهم أربُع نِسوٍة ، وأنا خاتُِم النبيِّين ؛ ال نبيَّ بعدي «)1). دجَّ

ابين أحُد أمَرين : الين الكذَّ جَّ والمقصوُد بالدَّ

اِح وُطليحَة  األول: َمِن ادَّعى النُّبوَة وأنَّه ُيوحى إَليه ، كُمَس�يِلمَة واألس�وِد وس�جَّ

.(2( األسديِّ

ُه بِه  ِل اللَّ والثاني : َمن قاَمت ش�وكُته ، وكُثر أتباُعه ، واش�تهر َبيَن الناِس بما لم ُينزِّ

ِمن ُس�لطاٍن . كالُمختاُر بُن ُعَبيٍد الثقفيُّ ، الذي أظهَر محبَة آِل الَبيِت والمطالبَة بدِم 

َبيِر في  َة ونزوَل جبريَل عَليِه . وقد قتَله ابُن الزُّ الُحَس�يِن ، وكُثَر أتباُعه ُثمَّ ادَّعى النُّبوَّ

اُب ، خ�رَج في ِخالفِة عبِد المِل�ِك بِن مرواَن ،  ِخالفتِ�ه )3) . وِمنُه�ُم الح�اِرُث الكذَّ

فُقتِل . وخرَج في ِخالفِة بني العبَّاِس جماعٌة )4) . 

)1) مسند أحمد )24067) .
)2) اإلشاعة )ص96) . 

)3) سير أعالم النبالء )3: 543( ، » أشراط الساعة « ص115 ليوسف الوابل . 
)4) فتح الباري )617/6) . 

سبعة وعشرون 
دجاال منهم أربعة 

نسوة

المختار الثقفي

الحارث الكذاب
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ومنه�م القاديان�ي ، قال صاِحُب ِكتاب أش�راِط الس�اعِة )الوابِ�ل()1) : وظهَر في 

َة ، وأنَّه المسيُح الُمنتَظِر  العصِر الحديِث ميرزا أحمُد القاديانيُّ بالهنِد ، وادَّعى النُّبوَّ

، وأنَّ عيس�ى ليَس بِحيٍّ في الس�ماِء ، وصاَر له أتباٌع وأنصاٌر ، وردَّ عَليِه جملٌة ِمَن 

الين الُمشاِر إَليهم في الحديث .  جَّ الُعلماِء ، واعتبروه أحَد الدَّ

ج�ون األكاذيَب  ابي�ن ، الذي�ن ُيروِّ َة ع�دٌد ِم�َن الكذَّ وف�ي عصِرن�ا ادَّع�ى المهديَّ

عاِء ، ولهم مواِقُع في الشبكِة العنكبوتيِة يخدعوَن بما يقولونه  واألضاليَل بِهذا االدِّ

جهلَة المرحلِة وضحاياها)2).

ًعا ، كما أخب�َر عنه m ، حتَّى يك�وَن آِخُرهم  وال ي�زاُل ُخ�روُج ِمثِل ه�ؤالِء ُمتوقَّ

اِل األعوِر ، كما ورَد في الحديِث عن َسُمرَة بِن ُجنُدٍب ؤ أنَّ  جَّ خروًجا مَع الدَّ

ِه m قاَل في ُخطبِة الوداِع يوَم كسَفِت الشمُس على عهِده : » وإنَّه واللَِّه  رسوَل اللَّ

اُل )3) « .  اًبا آخُرُهُم األعوُر الدجَّ ال تقوُم الساعُة حتَّى يخرَج ثالثون كذَّ

اِل  ابين ، واعتبَرها تمهيًدا للدجَّ وقد ربَط النبيَّ m َبيَن وظائِف الدجاِجلِة والكذَّ

األع�وِر وعماًل ُمش�ترًكا ِض�دَّ الديانِة الصحيح�ِة في ُكلِّ عصٍر وزم�ٍن ، ، فقد َروى 

ِه m في ش�أِن هذا الرُجِل  اإلماُم أحمُد عن أبي َبكرَة ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

اًبا  اٌب ِمن ثالثين كذَّ – يعني : ُمَسيِلمَة - : » أما بعُد فقد أكثرُتم في شأنِه ؛ فإنَّه كذَّ

اِل ، وإنَّه ليَس بل�ٌد إالَّ يدخُله ُرعُب المس�يِح إالَّ المدينَة ...  ، يخرج�ون قب�َل الدجَّ

)1) ص115.
وممن اشتهر بغلوه في الرفض ال بادعاء النبوة ابُن الكواِء الذي قاَل له اإلماُم عليٌّ : » وإنََّك   (2(
ُده حديُث ابِن ُعمَر ؤ ، ُقلُت : ما آياُتهم؟ قاَل :  ِمنهم « . وكاَن يغلو في الرفِض ، وُيؤيِّ

» يأتونكم بُِسنٍَّة لم تكونوا عَليها « . اإلشاعة ص97 .
)3) مسند أحمد )20711).

أحمد القادياني

مدعو المهدية 
المعاصرون

الربط َبيَن وظائف 
الدجاجلة 

واألعور الدجال
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إلخ«)1) .

ُّرِك والعجِم  قِتالُ الت

ْغَرى ِقَتاُل التُّ�ْرِك والَعَجِم، والتُّرُك ُهنا َغيُر العجِم قاَل  ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

اب�ُن حجٍر : ) ُيمك�ُن أن ُيجاَب بِأنَّ هذا الحديَث – أي : حديث ِقتاِل الَعجِم – َغيُر 

حديِث ِقتاِل التُّرِك ، ويجتِمُع ِمنهما اإلنذاُر بِقتاِل الطائفَتين()2) ، فِقتاُل التُّرِك يرتبُِط 

بِمرحلَتين : 

المرحلُة األولى ق�د وقَع�ت ، وق�د قات�َل الُمس�ِلمون التُّ�رَك ِمن عص�ِر الصحابِة 

ِل ِخالفِة بني ُأميََّة وفي عهِد ُمعاويَة .  ئ ، وذلَِك في أوَّ

روا  ى التتاِر والمغوِل ف�ي أواِخِر العهِد العبَّاس�يِّ ودمَّ وخ�رَج التُّ�رُك أيًضا بُِمس�مَّ

الِخالفَة ، وقتلوا الُعلماَء ، وأحرقوا المس�اِجَد ، وعاثوا في األرِض فس�اًدا)3) حتَّى 

)1) مسند أحمد )6652) .
)2) فتح الباري )6: 607) .

)3) ذكر الدكتور محمد أحمد إس�ماعيل المقدم في كتابه »فقه أش�راط الس�اعة« ص20 تعليقا 
على الحديث »اتركوا الترك ما تركوكم« : فمتى تم إمس�اك المس�لمين عن اس�تفزاز الترك 
واستش�ارتهم ؛ فس�لموا من غائلتهم إل�ى أن خالفوا التوجيه النبوي ، ق�ال الحافظ ابن كثير 
رحم�ه الله تعالى : » وق�د قتل جنكيز خان من الخالئق ما ال يعلم عددهم إال الذي خلقهم 
، ولكن كانت البداءة من »خوارزم ش�اه« فإنه لما أرس�ل جنكيز خان تجارا من جهته معهم 
بضائع كثيرة من بالده ، فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه ، وأخذ جميع 
ما كان معهم فأرس�ل جنكيز خان إلى خوارزم ش�اه ؛ يس�تعلمه هل وقع هذا األمر عن رضا 
منه أو أنه ال يعلم به ، فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم يكن له جواب 
سوى أن أمر بضرب عنقه ؛ فأساء التدبير ، وقد ورد في الحديث »اتركوا الترك ماتركوكم« . 
فلما بلغ ذلك جنكيز خان تجهز لقتاله ، وأخذ بالده فكان بقدر الله تعالى ما كان من األمور 

التي لم يسمع بأغرب منها وال أبشع .اه�.

قتال التُّرك 
والعجم

قتال التتار في 
أواخر العصر 

العباسي
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ُر » ُقُطُز « ، وهزَمهم في معركِة » َعيِن جالوَت « ، ودخَل  ى لهُم المِلُك الُمظفَّ تص�دَّ

كثيٌر ِمنهم إلى اإلس�الِم ، وف�ي ُأخرياِت المرحلِة المضطِربِة ِم�ن تاريِخ الُدويالِت 

اإلسالميِة أعاَد األتراُك ِمن بني ُعثماَن الِخالفَة اإلسالميَة إلى مكانِها الصحيح «)1) 

وُر الكبيُر في َتوحيِد قراِر الُمس�ِلمين في العالِم العربيِّ واإلس�الميِّ  . وكاَن لهُم الدَّ

�لطاُن عبُدالحميِد الثاني ، الذي بإس�قاطِه دخ�َل العالُم العربيُّ  . وكاَن آِخُره�م السُّ

واإلسالميُّ في مرحلِة الُغثاِء والَوهِن واالستِعماِر .

ا المرحلُة الثانيُة ِمن ِقتاِل التُّرِك لِلُمس�ِلمين فس�يأتي ف�ي آخِر الزماِن مَع نِهايِة  وأمَّ

نيا  �راِع عل�ى كن�ِز الُفراِت ، كم�ا ورَد في األحاديِث . س�يكوُن الِقَت�اُل على الدُّ الصِّ

ى » بِح�رِب الماِء وكن�ِز الذهِب « ،  َبي�َن الع�رِب والُمس�ِلمين ِمنه�م . وهو ما ُيس�مَّ

ولُتركيا المعاصرِة هيمنٌة على منابِِع الُفراِت وُمحاوالٍت لِصرِف مياِهه عن مساِرها 

راِع في المس�تقبِل الُمش�اِر  المألوِف إلى ِجهاٍت ُأخرى ُربَّما كاَنت من أس�باِب الصِّ

ُه أعلُم)2).  إَليه . واللَّ

)1) مصداقا لما قاله m فيما رواه أبو هريرة ؤ بعد ذكر لقتال الترك ، قال : » وتجدون من 
خير الناس أش�دهم كراهية لهذا األمر ، حتى يقع فيه ، والناس معادن خيارهم في الجاهلية 
خياره�م في اإلس�الم « . اه� صحيح البخ�اري ، كتاب المناقب ، ب�اب عالمات النبوة في 

اإلسالم )6: 604( الفتح . 
وع�ن مفهوم حرب الم�اء ورد عن عبدالله بن عمرو بن الع�اص ؤ في المعجم الكبير   (2(
للطبراني )8857(: عن القاسم قال : مد الفرات على عهد عبد الله فكره ذلك الناس فقال 
عب�د الل�ه : ال تكرهوا فإنه يوش�ك أن يأتي على الناس زمان يلتمس فيه طس�ت من ماء وال 

يوجد ذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره ويكون بقية الماء والمؤمنون بالشام.
وف�ي نفس المصدر : ش�كي إل�ى ابن مس�عود الفرات فقال�وا : إنا نخ�اف أن ينبثق علينا 
فلو أرس�لت إليه من يس�كره فق�ال عبد الله : ال نس�كره فو الله ليأتين عل�ى الناس زمان لو 
التمس�وا فيه على طس�ت من ماء ما وجدتموه ليرجعن كل ماء إلى عنصره ويكون فيه الماء 

قتال التُّرك على 
حرب الماء وكنز 

الذهب
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ا األحاديُث في هذا الباِب فكثيرٌة ، وِمنها :  و أمَّ

• » ال تق�وُم الس�اعُة حتَّى ُيقاتَِل الُمس�ِلمون التُّ�رُك َقوًما ُوجوُهه�م كالمجانِّ 	

عِر«)1) . عَر ويمشون في الشَّ الُمطَرَقِة يلَبسون الشَّ

• وحديُث » لتظهَرنَّ التُّرُك على العرِب  حتَّى تلحَقها بِمنابِت الشيِح والقيصوِم 	

فأنا أكره ِقتاَلهم لِذلَِك« )2).

• تي يسوُقها َقوٌم ِعراُض األَوُجِه ِصغاُر األعُيِن كأنَّ ُوجوَههم 	 وحديُث » إن ُأمَّ

ا الس�ابِقُة ألولى  اٍت( حتَّى يلحقوهم بِجزيرِة العرِب ، أمَّ الَحَجُف )ثالَث مرَّ

ا الثالِثُة  ا الثانيُة فَيهَلُك بعٌض وينجو بعٌض ، وأمَّ ، فينجو َمن هرَب ِمنهم ، وأمَّ

فيصطِلم�ون ُكلُّه�م َم�ن بِقَي ِمنهم « . قاُلوا : يا نبيَّ اللَّ�ِه َمن هم ؟ قاَل : » هُم 

التُّرُك « . قاَل : » أَما والذي نفسي بيِده ، ليربُِطنَّ ُخيوَلهم إلى سواري مساِجِد 

الُمسِلمين «)3).

• وحديُث » اتركوا التُّرَك ما تركوكم « )4) .	

ِه m : » ُيوِشُك  ا ِقتاُل العجِم ففيه حديُث َس�ُمرَة ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ وأمَّ

ون ؛ فيقتلون  أن يم�أَل اللَّ�ُه عزَّ وج�لَّ أيدَيكم ِمَن العجِم ، ُثمَّ يكونون ُأْس�ًدا ال يِف�رُّ

والمسلمون بالشام.
)1) صحيُح ُمسِلٍم )7497) .

مس�ند أبي يعلى )7376( ، والِحْظ َقوَله: »على العرِب« وكأنَّها إِش�ارٌة إلى مرحلٍة تنفِصُل   (2(
وِل اإلسالميِة كما هو ُمالَحٌظ اآلَن . وُل العربيُة عِن الدُّ ِمنها الدُّ

)3) مسند أحمد )22951( ، » أشراَط الساعِة « يوُسف الوابل ص121-120 .
)4) سنن أبي داود )4304) .



274

مقاتِلَتكم ويأكلون فيَئكم «)1).

ُه عزَّ  ِه m : » ُيوِش�ُك أن يمأَل اللَّ وع�ن أب�ي ُهَري�رَة ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

ون ؛ فيقتلون مقاتِلَتكم ويأكلون  وجلَّ أيدَيكم ِمَن العجِم ، ُثمَّ َيْجَعُلُهْم ُأْسًدا ال يِفرُّ

فيَئك�م «)2) ، ويب�دو � واللَّ�ُه أعلُم � أنَّ العج�َم ُهنا هم ُدوُل الغ�رِب وَمن حالَفهم . 

وقد اس�تعمروا العالَم العربيَّ واإلس�الميَّ ِخالَل الُحروِب الَكونيِة األولى والثانيِة 

، واقتس�موها فيم�ا َبينَه�م ، ورس�موا خرائَطها ، واس�تثمروا ثرواتِها إل�ى اليوِم في 

المراحِل الثالِث الِعلمانيِة والعلمنِة والَعولمِة ، أو ما أشرنا إَليها بِمرحلِة االستِعماِر 

ُثمَّ االس�تِهتاِر ُثمَّ االس�تِثماِر . وُربَّما أن يك�وَن لِهذا الغزِو بقيٌة في ُمس�تقبِل الزماِن 

ُه أعلُم .  لِصوٍر ُأخرى ونماذَج ُمسيَّسٍة ، واللَّ

كثرةُ القتِل

َرت أزِمنٌة  ْغَرى َكْثَرُة الَقْتِل، وِمَن العالم�اِت التي تكرَّ وم�ْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

ِه  اه رسوُل اللَّ بعَد ُأخرى على صفِة الكثرِة والتزاُيِد )كثرُة القتِل( ، وهو أيًضا ما سمَّ

ِه m قاَل: » ال  m )بِالهرِج( ، كما ورَد في حديِث أبي ُهَريرَة ؤ أنَّ رسوَل اللَّ

ِه ، قاَل : »القتُل«)3). تقوُم الساعُة حتَّى يكُثَر الهرُج « قاُلوا : وما الهرُج يا رسوَل اللَّ

وعن أبي ُموسى ؤ عِن النبيِّ m قاَل : » إنَّ َبيَن يَدِي الساعِة الهرَج « قاُلوا : 

ا نقُتُل؟  إّنا َلنَقُتُل في العاِم الواحِد أكثر  وما الهرُج ؟ قاَل : » القتُل « . قالوا : أكثُر ِممَّ

ِمن س�بعين ألًفا ، قاَل : » إنَّه َليَس بِقتِلكُم الُمش�ِركين ، ولِكْن قتُل بعِضكم بعًضا « . 

)1) مسند أحمد )20656) .
)2) أي : يحصدونه ، رواه الطبراني في الكبير )6921).

)3) صحيح مسلم )7439) .

كثرة القتل
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قالوا : ومعنا عقوُلنا يومئٍذ ؟! قاَل : » إنَّه لُتنزُع ُعقوُل أهِل ذلَِك الزماِن ، ويخلَُّف له 

َهباٌء ِمَن النّاِس ن يحسُب أكثُرهم أنَّه على شيٍء ، وَليسوا على شيٍء «)1)  

ِه m : » والذي نفسي بِيِده ال تذهب  وعن أبي ُهَريرَة ؤُ قاَل : قاَل رسوُل اللَّ

نيا حتَّى يأتَي على الناِس يوٌم ال يدري القاتُِل فِيَم قتَل ، وال المقتوُل فيَم ُقتِل « .  الدُّ

فقيَل كيَف يكوُن ذلَِك ؟ قاَل : » الهرُج «)2) . 

والَه�ْرُج � أي : القت�ُل � على ه�ذه الصفِة فيما َبيَن الُمس�ِلمين أنفِس�هم برَز جلياًّا 

ِة أو  دَّ ِم�ن بعِد مقت�ِل ُعثماَن ؤ ؛ أِلنَّ القت�َل الذي وقَع قبل ذلَِك كُح�روِب الرِّ

غيِره�ا إنَّم�ا وقع بإجماِع الصحاب�ِة ئ ِضدَّ َمن أبى ال�زكاَة أو َمِن ارتدَّ حقيقًة 

عِن اإلسالِم.

عِة ، التي جَرت في عهِد  وقد حصَد الهرُج آالًفا ِمَن الُمسِلمين ِخالَل الِفتِن الُمتنوِّ

الُملِك العضوِض في العهَديِن األُمويِّ والعبَّاسيِّ ، ُثمَّ عصِر الُدَويالِت وما اسُتبيح 

نِج  عِة . كح�رِب الخ�واِرِج والقراِمطِة والزِّ فِيه�ا ِم�َن الدماِء ِخ�الَل الُحروِب الُمتنوِّ

�َيِر والتواريِخ أنَّ القراِمَطَة عاَم 317ه� اس�تباحوا  وغيِره�م ، وق�د ذكَرت ُكُتَب السِّ

َة ف�ي يوِم طواِف اإلفاض�ِة ، وُأحِصَي ِم�ن قتالهم في صحِن  الح�رَم الش�ريَف بِمكَّ

الح�رِم وم�ا َحوَل�ه ثالثين ألًفا ف�ي معركٍة واِح�دٍة ، وُحِصَد في ُحروِب العبَّاس�يِّين 

ي�ن ِمئ�اُت الع�رِب في مع�اِرِك االمتِداِد أِو الدف�اِع عِن الُمل�ِك ، حتَّى صاَر  واألُمويِّ

الحجاُج بُن ُيوُس�َف في مالِحِم القتِل الجماعيِّ ِخالَل العه�ِد األُمويِّ ِمثااًل لِلقائِد 

اِك . الدمويِّ السفَّ

)1) مسند أحمد )20019) .
)2) صحيح مسلم )7488) .

كثرة الهرج حتَّى 
ال يدري القاتل 

فيم َقَتَل وال 
المقتول فيم ُقتَِل؟

استباحة القرامطة 
لحجاج الحرم 

عام 317 ه�
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كم�ا أنَّ الُحروَب الَكوني�َة األولى والثانيَة وما قبَلها وما بعَدها ذهَب فيها اآلالُف 

عوِب الُمسِلمِة وَغيِر الُمسِلمِة . وِخالَل المرحلِة القبليِة وتهيئِة العالِم الغربيِّ  ِمَن الشُّ

باِلَد العرِب والُمسِلمين لَِقبوِل االستِعماِر والتجزئِة والتقسيِم ، وُحصوِل الُحروِب 

الداِخليِة َبيَن الُقوى الُمتناِزعِة ، ذهَب كذلَِك المئاُت تِلَو المئاِت .

وِمنه�ا ُحروُب الثَّورِة العربيِة المزعومِة ِضدَّ األتراِك ، وُحروُب الُحدوِد َبيَن ُدوِل 

�ِع في المنطِق�ِة ، وكاَن الداِعُم األساس�يُّ لِهذه الُح�روِب هم أعداُء  الِج�واِر للتوسُّ

الُمسِلمين ِمَن الُمستعِمرين والُمستثِمرين . 

اِر أنُفِس�هم المئاِت ِمَن الُمتناِزعين على  وحص�َدت ُحروُب التحريِر فيما َبيَن الثُّوَّ

�عوِب في معارِك  أم�الِك القراِر ف�ي جنوِب اليمِن آن�ذاَك ، وِمثُلها ما ُحِصَد ِمَن الشُّ

راِع الباتِِر َبيَن  اليم�ِن وَثورتِه ِض�دَّ النِّظاِم الملكيِّ ، وماجرى بعَد ذلَِك ِمن فَِت�ن الصِّ

الُقوى في باِلِد اليمِن َفوًجا بعَد آخَر حتَّى عهِد الوحدِة وِخالَلها ، بِصرِف النظِر عن 

عدالِة المباِدئ أو عدِمها ، فالجميُع ُمسِلمون وأهُل ديٍن وُلغٍة ومصيٍر واِحٍد . 

وماِل  وِمث�ُل هذا نراه في أرِض الرافَِدين وفِلس�طيَن والباكس�تاِن واألفغ�اِن والصُّ

� إل�ى الي�وِم � ِم�ن ُح�روٍب داِخليٍة َبيَن الع�رِب والُمس�ِلمين على الُحك�ِم والقراِر 

َه السالمَة فيما بِقَي .  لطاِن ، ونسأُل اللَّ والسُّ

زخرفةُ المساِجِد والتباهي بها

وِم�ن عالماِت الس�اعِة الصغ�رى زخرفُة المس�اِجِد والتفنُّ�ُن في زينتِها ونقِش�ها 

ًة بِمرحلٍة  والتفاُخِر والتباهي بها َبيَن األشباِه واألقراِن ، وهذه الظاِهرُة َليَست خاصَّ

َة مراِحَل وأزِمنٍة . ُمعينٍة.. وإنَّما هي ظاِهرٌة شمَلْت ِعدَّ

حصاد الحروب 
العالمية لآلالف 

من البشر

حروب الثورة 
العربية المزعومة 

ضد األتراك 
والحروب القبلية 

والحزبية

الحروب الطائفية

زخرفة المساجد 
والتباهي بها
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ولم يسَلم فِيها إالَّ عصُر الصحابِة n ، وقد ُأثَِر أنَّ سيَِّدنا ُعمَر بَن الخطَّاِب 

�ا أم�َر بِتجدي�ِد المس�ِجِد النبويِّ قاَل : » َأِك�نَّ الناَس ِمَن المط�ِر ، وإياَك  ؤ لمَّ

اِم  �َر فتفتِ�َن الن�اَس « )1) ؛ إالَّ أنَّ الذين جاُءوا بعَد ذلِ�َك ِمَن الُحكَّ �َر أو ُتصفِّ أن ُتحمِّ

واألُم�راِء والس�الطيِن أس�رفوا في ش�أِن الزخرف�ِة لِلمس�اِجِد ، وال زاَل فِيها ما هو 

قائ�ٌم إلى اآلَن بِالش�اِم وِمصَر وبِ�الِد المغِرِب واألندُلِس وَغيِرها.. ق�اَل الُبخاِريُّ : 

رونها إالَّ قلياًل . وقاَل ابُن عبَّاٍس : لُتزخِرَفنَّها كما  ق�اَل أنٌس: يتباهون بها ُث�مَّ ال ُيعمِّ

زخرَفِت اليهوُد والنصارى)2) .

ويبُدو أنَّ بعَض الُعلماِء تس�امَح في زخرفِة المس�اِجِد ِعنَدما ص�اَرِت الزخرفُة ظاِهرَة 

َة  �ًة ف�ي مراِحِل الترِف والب�ذِخ ، ولم تس�لْم ِمن ذلَِك حتَّى مس�اِجُد مكَّ الزم�اِن ، وخاصَّ

والمدينِة سواًء في الُعصوِر األولى أو فيما تالها ِمَن المراِحِل األُخرى إلى العهِد الُعثمانيِّ 

، الذي كاَن ِمن مميزاتِه االهتِماُم بِالزخرفِة والزينِة وبناِء الِقباِب والمنائِر وغيِرها .

ِه َأول�ى ِمن تعظيِم  وع�ذُر الُعلم�اِء الذين تس�امحوا في ذلِ�َك أنَّ تعظيَم ش�عائِر اللَّ

المن�اِزِل والمباني مَع ُوج�وِد النيَِّة الصالِحِة في الِفعِل المقصوِد ، ومَع هذا وذاَك فإنَّ 

ًة . بل  التباهَي والتفاُخَر مذموٌم باِل ِخالٍف ، كما أنَّ تقليَد اليهوِد والنصارى أكثُر مذمَّ

َيِت المصاِحُف كما جاَء في  جاَء الوعيُد الشديُد بِالدماِر إذا ُزخِرَفت المساِجُد ، وُحلِّ

َباُر  يُت�م مصاِحَفكم فالدُّ قُتم مس�اِجَدكم وحلَّ حدي�ِث أب�ي الدرداِء ؤ : » إذا زوَّ

عَليكم« )3) . 

وأفح�ُش ِم�ن ذلَِك بناُء المس�اِجِد المزخرفِة كُجزٍء ِمَن المش�اريِع الجماليِة على 

)1) صحيح البخاري )446) .
)2) المصدر السابق .

)3) مصنف ابن أبي شيبة )3166) .

ظاهرة تسامح 
بعض العلماء في 
زخرفة المساجد

بناء المساجد 
للزينة في 
المنتزهات



278

البِح�اِر والُطُرق�اِت ومفارِق الش�واِرِع ف�ي الُمخطَّطاِت االس�تثِماريِة ، بَحيِث تظلُّ 

بعُض هذه المس�اِجِد مهجورًة لُبعِدها عن حركِة الناِس ، وُهناَك ِمَن المساِجِد التي 

ِة لُمخالِفيهم  ياِت على ِصفِة الضديَّ يتباهى ويتفاخَر بها أصحاُبها باألس�ماِء والُمسمَّ

خريِة لَِغيِرهم .  وجعِلها سبًبا في الشتِم واللعِن والتحقيِر والسُّ
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رغى في رمحلتَيِ الدُّهَيماِء والِفتنةِ الرابِعةِ نماِذُج ِمَن العلاماِت الصُّ

َّةِ قِراءةٌ نبويةٌ لِلأحداِث والوقائِع ومواقِِف الُأم

بَيُع الُحكِم 

ْغَرى الصراُع على الحكِم وُنُزوُلُه إلى ُس�وِق الَعْرِض  ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

والطََّلِب، وهو دفُع األمواِل في س�بيِل الترش�يِح واالنتِخاِب ، أو تناُزُل البعِض عن 

صوتِ�ه ُمقابَِل مدفوعاٍت ماليٍة ، وإث�ارُة الفوضى والتحريُش االجتِماعيُّ َبيَن الناِس 

لطاِن ، وانِشغاُل الُجمهوِر األوسِع ِمَن الُمجتمِع بما ال  حوَل الجدارِة بِالُحكِم والسُّ

ا ُيؤدِّي بِالضرورِة إلى : امتِناِن هذه الجماهيِر على الُمنتَخبِين  �ه في األمِر ، ِممَّ يُخصُّ

يه�م ، ونزِع الثق�ِة عنهم أم�اَم أيِّ حاِدثٍة أو  والُمرَش�ِحين ، والضغ�ِط عَليه�م وتحدِّ

قضيٍة ، كما هو ُمالَحٌظ في العالِم اإلنسانيِّ الُمعاصِر ، فهي إحدى ظواِهِر المرحلِة 

الُمعاصرِة في الُمسِلمين . 

كثرةُ الشُّرَِط

�رُط هُم العساِكُر  �َرِط، والشُّ ْغَرى َكْثَرُة الَعَس�اِكِر والشُّ ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

�ُة بِاألنظِمِة لِِحمايِة الداِخ�ِل والخاِرِج ِمن ُحدوِدها الُمجاِورِة ِضدَّ األش�باِه  الخاصَّ

واألمث�اِل ِمن ُش�ْرَطِة األمِن والُم�روِر وغيِرها م�ن مجموعاِت الضب�ِط الداخليِّ ، 

وه�ي ظاِه�رٌة معلومٌة وصَفها النب�يُّ m » بِالكثرِة « ، ومَع ه�ذه الكثرِة في الداِخِل 

�رُط لِلعدوِّ الُمشترِك » كاليهوِد  ى هذه الشُّ ال ُيمِكُن بِأيِّ حاٍل ِمَن األحواِل أن تتصدَّ

ف�ي فِلس�طِيَن « وغيِرها ِمَن القضايا العربيِة واإلس�الميِة الُمش�تركِة ؛ لِع�دِم ُقدرتِها 

بيع الحكم
عالمة صغرى
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العس�كريِة ِمن ِجه�ٍة ، ولِعدِم اهتِم�اِم األنظِمِة بِالدفاِع الُمش�ترِك وحصِر اهتماِمهم 

ف�ي تهيئِة الُمجتمعاِت ِمَن الداِخِل لِنس�بٍة ِمَن األمِن الُمس�اِعِد عل�ى حركِة التِّجارِة 

والسياحِة وخدماِت النِّظاِم ذاتِه وتحقيِق االستقراِر لِلصاِدراِت والواِرداِت فيما َبيَن 

رِة . وِل المستثِمرِة والُمصدِّ األنظِمِة والدُّ

قطيعةُ الرِحِم

ِحِم، فال تخلو ُبقعٌة الَيوَم ِمن مجتمعاتِنا  ْغَرى قطيعُة الرَّ ومْن َعاَلَماِت الساعِة الصُّ

ِك األُسريِّ وقطيعِة الرِحِم وُعقوِق  العربيِة واإلسالميِة إالَّ وهي ُتعاني من هذا التفكُّ

الوالَدين ، وس�بُبها انِعداُم التربيِة اإلس�الميِة في مواِقِع التعليِم األساس�يِّ والثانويِّ 

والجاِمع�يِّ ، واالكتِف�اُء بالتركي�ِز عل�ى الجانِِب التعليم�يِّ والثقافيِّ وإث�ارِة الطِّباِع 

الغريزي�ِة بِاالختِ�الِط في الم�داِرِس وبِاألجه�زِة وُمخرجاتِها في الُبي�وِت واألنديِة 

والمنتزهاِت وما شاكَلها في الُمجتمِع ، وهكذا تكوُن القطيعُة في أخطِر ُصوِرها . 

نشٌء يكوُن في آِخِر الزماِن يتِخُذ الُقرآَن مزاميَر

نُوَن  ْغَرى »َنْشٌء َيتَِّخُذوَن الُقْرآَن َمَزاِميَر«)1)، أي: ُيَحسِّ ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

ب�ه األصواِت، وإل�ى ذلك أش�ارْت األحاديُث الش�ريفُة منها ه�ذا الحديُث، وهذا 

ِدي�ه بِنغمِة األصواِت قد برَز الَيوَم كظاِهرٍة دينيٍة في  اِظ الُقرآِن وُمجوِّ الن�شُء ِمن ُحفَّ

غالِِب الُمجتمعاِت العربيِة واإلسالميِة ، والمقصوُد ِمَن اتِّخاِذ الُقرآِن مزاميَر صرُفه 

عن وظيفتِه الش�رعيِة إلى االستفادِة ِمن تعلُِّمه وقراءتِه ألغراٍض دينيٍة أو سياسيٍة أو 

يٍة أو إعالميٍة ُيحِسنُها البرُّ والفاِجُر .  مادِّ

)1) مسند أحمد )24697) .

قطيعة الرحم
عالمة صغرى

نشء القرآن 
بأصوات المزامير

عالمة صغرى



281

ِه m قاَل :  وف�ي ه�ذا الصدِد يق�وُل m فيما رواه أحمُد ، ولفُظه : أنَّ رس�وَل اللَّ

ِه يتعلَّمه األس�وُد واألحمُر واألبيُض ، تعلَّم�وه قبَل أن يأتَي زماٌن  » فيك�م ِكتاُب اللَّ

لون أجَره  ُم الس�هُم ؛ فيتعجَّ مونه كما ُيقوَّ يتعلَُّم�ه ن�اٌس ، وال ُيجاِوُز تراقَيه�م ، وُيقوِّ

لونه « )1). وال يتأجَّ

وع�ن أبي ال�درداِء ؤ قاَل : » أقرُأ الناِس لِهذا الُق�رآِن الُمنافُِق ال يذُر منه ألًِفا 

ه بِلسانِه كما تُلفُّ البقرُة الكأَل بِِلسانِها «)2). وال واًوا ، يُلفُّ

وفي روايِة ابِن أبي َشيبَة بِنحِوه عن ُحَذيفَة ، وزاَد في آِخِره : » ال ُيجاِوُز تراقَيه « . 

وإسناُده ُكلُّهم ثِقاٌت ، وُيفَهُم ِمَن األحاديِث أنَّه m كِرَه التكلَُّف في الِقراءِة ، وكاَن 

َر له ، وسُهَل على  يِحبُّ الِقراءَة السهلَة ، كما أمَر أصحاَبه أن يقرَأ ُكلٌّ ِمنهم بما تيسَّ

ِم المعاني)3) .  لِسانِه مَع ُحضوِر القلِب وُحصوِل الُخشوِع وتفهُّ

الُجرأةُ في الفتوى

ْغَرى الجرأُة في الَفْتوى، وهي ظاِهرُة االجتِهاِد الشرعيِّ  ومْن َعاَلَماِت الساعِة الصُّ

الُمخالِِف لِلحقيقِة وحمِل اآلياِت واألحاديِث على َغيِر معانيها الصحيحِة .

)1) مسند أحمد )23563).
)2) مصنف عبدالرزاق )5987) .

)3) ق�ال التويج�ري ف�ي » إتحاف الجماع�ة « الثاني ص123 : »إن�ه � أي: النبي m � لم يكن 
يعلمه�م التجويد ومخارج الحروف ، وكذلك الصحابة n لم ينقل عن أحد أنه كان 
يعلم التجويد ومخارج الحروف ، ولوكان خيرا لسبقونا إليه« اه� . ولعل ما أشار إليه الشيخ 
هن�ا مرتب�ط بتلك المرحل�ة التي كانت فيه�ا لغة العرب س�ليمة ومعتنى بها اعتن�اء تاما، أما 
اليوم فاألمر يقتضي التوسط بين الحالين حتى ال يذهب القرآن بين إفراط المفرط وإضاعة 

المفرط ، والله أعلم.

الجرأة في الفتوى
عالمة صغرى
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ِه m : » يخرُج في آِخر الزماِن ِرجاٌل  عن أبي ُهَريرَة ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

نيا بِالديِن يلَبس�ون لِلناِس ُجلوَد الضأِن ِمَن اللِّيِن ، ألس�نُتهم أحلى ِمَن  يختِل�ون الدُّ

ئاِب ، يقوُل اللُه : أبي يغترون أم عليَّ يجتِرئون ؟ فبي  ِر ، وُقلوُبُهُم ُقُلوُب الذِّ �كَّ السُّ

حلفُت ألبعَثنَّ على أولئك ِمنهم فِتنًة تدُع الحليَم ِمنهم حيراًنا «)1) . 

والخت�ُل : ه�و الِخداُع ، ُيقاُل : » خَتَل�ه يختُِله ويخُتُله : إذا خدَعه وراوَغه« . وهو 

ًة  � أي : الخت�ُل � ُمطابِ�ٌق لِواِقِع الكثيِر ِمن حملِة الُقرآِن والدعوِة الُمعاِصرِة ، وخاصَّ

أولئَك الذين جعلوا الِعلَم والفتوى إرضاًء لِمواِقِف الساسِة وُدعاِة النقِض والقبِض 

اِر والُمش�ِركيَن  لِة في الُقرآِن على الُكفَّ ، وكاَن له�م َدوٌر في تحري�ِف المعاني الُمنزَّ

ت هذه الظاِهرُة  ًة لهم على الُمصلِّين ِمَن الُمسِلمين ، وقد عمَّ ُروها ؛ لُِتصبَِح ُحجَّ فحوَّ

ومثُلها باِلَد العالِم اإلس�الميِّ والعربيِّ ، وصاَرْت فِقًها وِعلًما بدياًل عن إدانِة شرِك 

اليه�وِد والنصارى وأهِل األوثاِن ، بل صاَر ش�رُك اليهوِد والنصارى وأهِل األوثاِن 

لدى البعِض من هؤالء الَموصوفين في الحديث بالختِل واالجتراِء؛ ظاهرًة مأمونًة 

عِة  راس�اِت الفكريِة الُمتنوِّ وثقافًة حضاريًة ُمتبادلًة تبُرُز في اإلعالِم واالقتِصاِد والدِّ

بِص�وٍر ذكيٍة وغيِر مس�بوقٍة مَع صداق�اٍت وِعالقاٍت حميمٍة ، تب�ُرُز جليًَّة في نماِذِج 

العمِل االقتِصاديِّ والرياضيِّ الُمشترِك والثقافيِّ والسياحيِّ ، وَهُلمَّ جًرا...

وكاَن به�ا وبِأمثالِه�ا االنِحداُر الُخُلق�يُّ والوهُن الثقافيُّ واالس�تِتباِع اآلليِّ لأُِلمِم 

األُخرى ؛ وكفى بِالواِقِع العربيِّ واإلسالميِّ شاِهًدا على هذه الحالِة .

َقوُل�ه : » يَلبس�ون لِلن�اِس جلوَد الض�أِن ِمَن اللي�ِن « ُكنيٌة عن تملُِّقه�م لِلناِس في 

المناسباِت واإلعالِم وتحسيِن الخلِق في ُوُجوِههم ، وإِظهاِر البشاشِة لهم ، والليُن 

)1) سنن الترمذي )2584) .

ظاهرة الفتوى 
إلرضاء الساسة

ظاهرة الفتوى في 
تحريف معاني 

القرآن
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مَعهم َليس على وجِهه الحقيقِة ، وإنَّما ُمنافقٌة بِاللِّس�اِن وتكلٌف وتصنٌُع في الظاِهِر 

، وأما في الباطِن فُهم بِِخالِف ذلَِك . 

كِر « وفي ِروايٍة : » أحلى ِمَن العسِل « . إشارٌة إلى  َقوُله : » ألسنُتهم أحلى ِمَن السُّ

عوِب وُمناقشاِت الِعلِم والفتوى  ما يصُدُر ِمن ُمجمِل الحديِث المعروِض على الشُّ

والتحلي�الِت والتعليالِت البحثيِة الُمفيدِة في ظاهِر ُش�ؤوِن الحياِة ، ولكنَّ ُقلوَبهم 

ئ�اِب« � لِما انط�َوت عَليِه ِمَن  وم�ا يخفون�ه في بواطِنِه�م � إنَّما »ُقلوُبُه�ُم ُقلوُب الذِّ

ِة مرارِة ما يخفونه فِيها �  بِِر « لِش�دَّ الُخبِث واللؤِم والضغينِة مَع كونِها » أمرَّ ِمَن الصَّ

بِِر « . ونتيجُة هذا ُكلِّه  وف�ي ِرواي�ِة ُحَذيفَة � » قلوُبهم أنتُن ِمَن الجيفِة ، وأمرُّ ِمَن الصَّ

وما هم عَليِه وصائرون إَليه ، يحِلُف الحقَّ ُسبحاَنه : »ألبعَثنَّ على أولئك ِمنهم فِتنًة 

تدُع الحليَم ِمنهم حيراًنا « . والِفتنُة الُمشاُر إَليها مما ال يحتاُج وصُفه في أمِة الُقرآِن 

�نَِّة أماِم قضاياها المصيريِة وقضاياها المحليِة واإلقليميِة وعجِزها ُمجتِمعًة أو  والسُّ

تِها  ة وِعزَّ عي س�المَة منهِجه وديانتِه عن تحقيِق أه�داِف األُمَّ ق�ًة بِاعتِب�اِر َمن يدَّ ُمتفرِّ

ا وثقافياًّا وإعالمياًّا واجتِماعياًّا .  ا وتربوياًّ ا واقتِصادياًّ عسكرياًّ

ِة الحاالِت الُمش�اِر  وتكاُد الِفتنُة » التي تدُع الحليَم حيراًنا « تبُرُز بِوضوٍح في كافَّ

�اَلِت الُمش�ركين األساس�يِّين ِم�ن ُدوٍل ومجموعاِت  �ُد أث�َر تدخُّ إَليه�ا ، ب�ل وُتؤكِّ

�ِة � بِِرضاه�ا أو بَِغيِر ِرَضاه�ا � وِمنها فِتنُة  ِة ُش�ؤوِن األُمَّ الته�وكاِت العالمي�ِة في كافَّ

بويِة . الُمعامالِت الرِّ

العَوُد إلى الشرِك وِعبادةِ الأواثِن

وِمن عالماِت الس�اعِة الصغرى ِعنَد ُقرِب األمِر َع�ودِة العرِب إلى ِعبادِة األوثاِن 

ى وذي  ِت والُعزَّ وإقامِة مظاِهِر الشرِك التي كانوا يقيمونها في الجاِهليِة كِعبادِة الالَّ

ظاهرة التجمل 
باأللسنة في 

الحديث وإخفاء 
الخديعة في 

القلوب

الفتنة التي تصاب 
ة ثمرة  بها األُمَّ

المخادعة

العودة إلى الشرك
عالمة صغرى
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اْلَخَلَصِة وغيِرها . 

ِة بعَد َموِت ِعيس�ى ش  �رُك المنصوُص على َعودتِه س�يكوُن في األُمَّ وهذا الشِّ

�ِة ، وإنَّما يكوُن فِيه�ا الُغلوُّ واإلف�راُط والتفريُط  ، أم�ا قب�َل ذلَِك فال ش�رَك في األُمَّ

ِة بِاالعتِداِل الشرعيِّ ، وكثرُة المعاصي الُموِجبِة  وغيُرها ِمن مظاِهِر االعتِقاِد الُمِخلَّ

لِلخسِف والقذِف)1) . 

وق�د ب�رَز وَظهَر ف�ي مرحل�ِة الُغثاِء والوه�ِن تركيُز البع�ِض ِمن م�داِرِس القبِض 

)1) ويؤيد هذا القول ما رواه أبو هريرة ؤ أن رس�ول الله m قال : »يمس�خ قوم من أمتي 
آخ�ر الزم�ان قردة وخنازير« ، قالوا : يا رس�ول الله ، مس�لمون هم ؟ قال : » نعم يش�هدون 
أن ال إل�ه إال الل�ه وأن�ي رس�ول الل�ه ، ويصومون ، ويصل�ون« . قالوا : فما بالهم يا رس�ول 
الل�ه ؟ ق�ال : » اتخذوا المع�ازف والقينات والدفوف ، وش�ربوا هذه األش�ربة ؛ فباتوا على 
ش�رابهم ولهوهم ؛ فأصبحوا وقد مس�خوا« . كنز العمال )38735( ، هكذا ذكره صاحب 

سبل الهدى والرشاد » 10 : 664 « .
وف�ي رواي�ة ع�ن ابن عب�اس ء قال : قال رس�ول الل�ه m : »والذي نفس�ي بيده 
ليبيتن ناس من أمتي على أش�ر وبطر ولعب فيصبحوا قردة وخنازير باس�تحاللهم المحارم 
واتخاذهم القينات وش�ربهم الخمر وأكلهم الربا ولبس�هم الحرير« رواه أحمد » 5 : 329 « 

وأوله : والذي نفس محمد بيده إلخ.. 
قلت : وهذا الخس�ف والقذف والمس�خ يكون من المصلين المرتكبين للمعاصي ، كما 
هو مالحظ اليوم في األمة نس�أل الله الس�المة ، ولم تش�ر األحاديث إلى ش�يء من الشرك 
ال�ذي ه�و أعظم الذنوب وال لش�يء من العقوبات الت�ي تحل بالقبوريين كما يس�ميها أهل 
ه�ذا الفهم الغريب ، وإنما يكون الهالك والخس�ف والرجف بم�ا تزينه األنظمة من الفنون 
والثقافات والمعامالت الربوية التي عمت بالد المسلمين وطمت ، وفيها يقول m : »البد 
من مسخ وخسف ورجف« ، قالوا : يا رسول الله ، في هذه األمة ؟ قال : »نعم ، إذا اتخذوا 
القيان واستحلوا الزنا ، وأكلوا الربا ، واستحلوا الصيد في الحرم ، ولبس الحرير ، واكتفى 

الرجال بالرجال والنساء بالنساء« سبل الهدى والرشاد » 10 : 669 « .

ظاهرة تهمة 
الشرك على زوار 

القبور

فقه التحوالت 
ال يشير في 

العالمات إلى 
تجديد التوحيد 
في مرحلة الغثاء
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والنقِض على هذه المس�ألِة واتِّهاِمهم لِلُمس�ِلمين بِالش�رِك ، باعتِب�اِر ما حصَل ِمن 

تعظيٍم وتقديٍس للُقبوِر واألولياِء األمواِت واألحياِء ، وما ترتََّب على هذا التقديِس 

�ِل واالس�تِغاثِة واالستِش�فاِع وُحس�ِن الظنِّ ف�ي الُبلِه والمجاذيِب وش�دِّ  ِمَن التوسُّ

حاِل إلى الزياراِت والحولياِت وغيِر ذلَِك . الرِّ

روا بها الُمسِلمين  وقِد اجتمَع لدى حملِة هذا المنهِج ُجملٌة ِمن ُتهِم التشريِك فكفَّ

جميًع�ا إالَّ َمن تاَب وأناَب على نهِج المدرس�ِة الناِقضِة للُعرى َبيَن الُمس�ِلمين ِمَن 

َس�ت على ُمحارب�ِة المحاِوِر  الق�رِن الثاِم�ِن وما تاله ، وهذه المدرس�ُة قاَمت وتأسَّ

الثالثِة :

ُل : تعليُل مش�اِهِد األنبياِء واألولي�اِء ِمن آِل الَبيِت على أنها أصناٌم ،  الِمحوُر األوَّ

وَم�ن فِيها ِمَن األمواِت طواغي�ُت ُتعَبُد ، ويِجُب هدُمها وإزالُته�ا بما فِيها قبُر النبيِّ 

m وصاِحَبيه في المدينِة .

�ُة ُعلم�اِء الُمس�ِلمين المرتبِطي�ن بِالتاريِخ اإلس�الميِّ القائِم  الِمحوُر الثاني : كافَّ

ِل واالستِغاثِة واالستِشفاِع  على احتِراِم األمواِت واألحياِء ، والُمفتين بِجواِز التوسُّ

بِالشروِط الشرعيِة )سدنُة ُقبوٍر( و)كهنُة معابَِد( ويِجُب محاربتهم وقتلهم .

الِمح�وُر الثالِ�ُث : رعاي�ا الُمس�ِلمين في س�ائِر أقط�اِر األرِض ممن ينَه�ُج منهَج 

الم�داِرِس الش�رعيِة الُمبيحِة للزي�اراِت والحولي�اِت واحتراِم األحي�اِء واألمواِت 

بضوابطِه�ا الش�رعيِة أو بالوق�وِع في طرَفِي اإلفراِط والُغلوِّ ُش�عوٌب قبوري�ٌة وُعبَّاُد 

، الذي انطل�َق بِه حملُة  أضرح�ٍة وُمش�ركون.. ويش�مُلهم مبدُأ التكفي�ِر األساس�يِّ

التوحي�ِد السياس�يِّ » ُكلُّ َمن تحَت الس�بِع الطِّب�اِق كافٌِر على اإلط�الِق « ، بِصرِف 

النظِر عمن ينفي هذه المقولَة ، وينفي نظَر المدرس�ِة إلى الُمسِلمين ُعلماَء وُشعوًبا 



286

وإلى المشاِهِد والُقبوِر بهذه الصورِة ، فاألساُس الذي انطلَقت منه الرؤيُة كاَن وال 

زاَل يحِم�ُل هذا الُحك�َم ، أو على األقِل ينطِلُق لِتحقيِقه وَل�و بالتدريِج ، ِمن ِخالِل 

انتِش�اِر أتباِع المدرس�ِة وحملِة الِفكِر التكفي�ريِّ الُمتنامي ، س�واًء أعلنوا انتماَءهم 

لِة  لَِموطِ�ِن الِفكرِة ، أِو اس�تقلُّوا عنها ، فالعبرُة بِالِفك�رِة ورواِجها ال الِجهاِت الُمموِّ

لها ، وال المحَضِن الُمهيِّئ لها أس�باَب الظُّهوِر ، فتِلَك ينطوي كش�ُفها على مخاطَر 

ٍة وتعقيداٍت خطيرٍة . جمَّ

الِت وِقراءِة عالماِت الس�اعِة ال ُيش�يُر في مجموِعه إلى ش�يٍء  م�َع أن فِق�َه التحوُّ

ِم�ن ُتهمِة ذلَِك الُكفِر أو الش�رِك الُمبي�ِح لِهؤالِء أو لَِغيِرهم أع�راَض وِدماَء وأمواَل 

وعقائ�َد الُمصلِّين ، وال ُتش�يُر إلى مرحلِة تجديٍد للتَّوحيِد عل�ى يِد أحٍد في مرحلِة 

الُغثاِء ، بل إنَّ عالماِت الساعِة َتِصُم مثَل هذه األفاعيِل بِالَهْرِج والِفتنِة ، وبِمشاركِة 

ِة المغلوبِة  الُمستعِمرين والمستثِمرين في اقتساِم مصالِِح الثرواِت على ِحساِب األُمَّ

ت عَليِه ُسنَُّة النبيِّ m وما ترتََّب على ِقراءتِها  في مرحلِة الُغثاِء والوهِن وهذا ما نصَّ

الِت)1) كما سيأتي . في فِقِه التحوُّ

)1) بل إن الس�نة الش�ريفة أكدت س�المة المصلين في جزيرة العرب من الشرك وعبادة األصنام 
، وأن ال�ذي ي�دور ف�ي المرحلة إنما هو التحري�ش بين المصلين بإدراك م�ن فاعليه أو بغير 
إدراك لع�دم اطالعه�م عل�ى الرك�ن الرابع من أركان الدي�ن ، ويؤيد هذا األم�ر حديث ابن 
عباس ؤ قال : خرجت مع رسول الله m من المدينة فالتفت إليها ، وقال : » إن الله 
برأ هذه الجزيرة من الش�رك « . رواه أبو يعلى والبزار والطبراني )10 : 228( س�بل الهدى 

والرشاد .
وق�د ب�وب اإلمام محمد بن يوس�ف الصالحي الش�امي المتوفى س�نة 942ه�� في كتابه 
»س�بل الهدى والرش�اد ، الباب الحادي والعش�رون« في إخباره m ب�أن جزيرة العرب ال 
تعب�د فيه�ا األصنام أب�دا ، وذكر الحديث : » إن الش�يطان ق�د يئس أن يعب�ده المصلون في 
جزي�رة الع�رب ، ولك�ن في التحريش بينه�م « . وعلق على ذلك بقوله : » ق�ال ابن مالك » 
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وبِما أنَّ المسألَة قد خرَجت عن دائرِة السيطرِة ، واستفحَل األمُر ، وخنَع لها َمن 

ِت الس�نواُت تِلَو األُخرى حتَّى صاَر الُمس�ِلمون  خن�َع ، واقتن�َع بها َمِن اقتنَع ، ومرَّ

المصل�ون « المؤمنون عبر عنهم بالمصلي�ن ؛ ألن صالتهم هي الفارقة بين اإليمان والكفر 
، وأض�اف »العب�ادة« في قوله » أن يعبده « إنما نس�بها إلى الش�يطان لكون�ه داعيا إليها . اه� 

»ص404 الجزء العاشر« .
 « : m وف�ي ذل�ك روى الب�زار عن علي بن أبي طالب ؤ أنه قال : قال رس�ول الله
إن الش�ياطين قد يئس�ت أن تعبد ببل�دي « ، هذا يعني المدينة والجزي�رة العربية ، ولكن في 

التحريش بينهم . ذكره الهيثمي في المجمع )3 : 302) .
ويؤكد هذا المنحى حديث عبادة بن نس�ي قال : دخلت على ش�داد بن أوس ؤ في 
مص�اله ، وه�و يبكي فقلت : » يا أبا عبدالرحمن ما الذي أبكاك ؟ قال : حديث س�معته من 
رس�ول الل�ه m ، فقلت : ما هو ؟ قال : بينما أنا عند رس�ول الل�ه m إذ رأيت بوجهه أمرا 
ساءني ؛ فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله . ما الذي أرى بوجهك ؟! قال : » أمر أتخوفه على 
أمتي من بعدي « . قلت : وما هو ؟ قال : » الش�رك وش�هوة خفية « . قال : قلت : يا رس�ول 
الله ، أتش�رك أمتك من بعدك ؟! قال : » يا ش�داد ، أما إنهم ال يعبدون شمس�ا وال قمرا وال 
وثنا وال حجرا ، ولكن يراءون الناس بأعمالهم « . قلت : يا رس�ول الله ، الرياء ش�رك هو ؟ 
قال : » نعم « . قلت : فما الش�هوة الخفية ؟ قال : » يصبح أحدكم صائما فتعرض له ش�هوة 

من شهوات الدنيا فيفطر . رواه أحمد والحاكم .
وأما ما يدندن عليه عساكر النقض والقبض ، وينفعلون من أجله فهو على أحد أمرين :

• غيرٍة على التوحيد يجب االستفادة منها بالنظر في تصحيح كافة اإلفراطات اللفظية 	
والعملي�ة ، وتوجيه عامة المس�لمين إلى الس�المة في العقائ�د بالحكمة والموعظة 

الحسنة دون لجاج أو إحراج .
• اس�تتباٍع لسياسة الخوارج في حمل الش�به على المصلين وتكفيرهم بها ، واستثمار 	

ه�ذا الص�راع إلقص�اء آل البي�ت والصوفي�ة والمذهبية ع�ن موقع التأثي�ر الروحي 
واالجتماع�ي ؛ ليصفو الجو والزمان لمروجي التكفير والتبديع وأكل المال الحرام 
والمعام�الت البنكي�ة الربوية وش�به الربوية ، وغم�ط حقوق الش�عوب من العمال 
والمصلين والسخرية بهم ، مقابل خدمة التوحيد السياسي المندرج ضمن عالمات 

الساعة .

ظاهرتا اإلفراط 
والتفريط هما 

المسؤولتان عن 
الصراع العقدي
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ِها  ُر بعُضهم بعًضا ؛ فإنَّ الحقيقَة التي ال زاَلت في َمَظانِّ ُيهِل�ُك بعُضهم بعًضا ، وُيكفِّ

هي الحقيقُة مهما تكاثَرت ضبابيُة الباطِِل ، ومنافيُخ ُس�موِم الجماعاِت المخدوعِة 

ا  والفصائِل ، ولكنَّها تحتاُج في ُمواجهتِها وترشيِدها إلى الشجاعِة والِمصداقيِة وأمَّ

ِة وُحصوِل اإلفراِط في االعتِقاداِت والعباداِت وس�يِِّئ  مس�ألُة االنِحراِف عِن الجادَّ

ُة التي ال ُبدَّ ِمن تصحيِحها والُوقوِف  العاداِت ؛ فمسألٌة يسُهُل ِعالُجها ، بل هي الِعلَّ

أماَم أوراِقها وِعلِلها لدى الجميِع . ومثُلها مثُل الُوقوِف أماَم فِتنِة التشريِك والتكفيِر، 

ف�ِكال الحالَتيِن إفراٌط َمش�يٌن وتفريٌط مهيٌن ، وال ش�كَّ أنَّ التصحي�َح واإلعادَة يتمُّ 

بُِأموٍر : 

يِة  ًة ُشبهُة الشرِك المؤدِّ ٍد m ، وخاصَّ ِة ُمحمَّ أوُلها ردُّ ُش�بهِة الش�رِك األكبِر عن ُأمَّ

ماِء واألعراِض ، وإِلصاِق ُتهمِة الش�رِك األكبِر ، وإثارِة الَفوضى  إلى اس�تِحالِل الدِّ

الدينيِة بها في ُعموِم باِلِد الُمسِلمين كما قد حصَل .

ْت بها هذه المدرس�ُة ال تنطبُِق على  َة اآلياِت والنُّصوِص التي اس�تدلَّ ثانيها أنَّ كافَّ

الُمسِلمين الُمصلِّيَن وإنَّما موِقُعها الصِحيُح مرحلَتيِن :

َة  ِه m ، وانتَهت بِفتِح مكَّ رِك الجاِهليِّ التي حارَبها رسوُل اللَّ األُولى : مرحلُة الشِّ

ِة المواِقِع األُخرى في جزيرِة العرِب فيما بعَد  وإِخراِج األصناِم ِمَن الكعبِة وِمن كافَّ

ذلَِك ، وانحصَرت بعَد ذلَِك فيَمن بِقَي ِمن ُمشركي العرِب ومن يرُفُض اإلسالَم ِمَن 

اليهوِد والنصارى واألُمِم الكافِرِة .

الثانيُة : مرحل�ُة الَع�ودِة إل�ى الجاِهلي�ِة الصريح�ِة فيم�ا بع�َد َم�وِت عيس�ى عَليِه 

السالُم. 

�ِه m ، واجُتَثت آثاُره�ا الصنميُة  �ا المرحلُة األولى فق�د حارَبه�ا رس�وُل اللَّ فأمَّ

تصحيح فتنة 
التشريك 
للمسلمين

وجوب رد تهمة 
الشرك عن األمة

مرحلة الشرك 
ل الجاهلي األوَّ

مرحلة العودة إلى 
الجاهلية
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والعقديُة بِهدِم ُدوِر الِعبادِة وإزالِة األصناِم ِمَن الكعبِة وما حوَلها . وبِقَيت كما أشْرنا 

ل�دى األعراِب وأش�باِههم بعُض الظواِهِر والمفاهيِم التي ق�اَم الصحابُة والتابِعوَن 

ِة ش�يٌء ُيذَكر ما عدا ما ش�اَب الِعباداِت  بإزالتِها وتتبُِّع آثاِرها ، ولم يبَق ِمنها في األُمَّ

والُمعتق�داِت ِمَن اإلف�راِط والتفريِط في بعِض األحواِل نتيج�َة تراُكماِت المراِحِل 

�عوِب  وُش�موِل الجه�ِل ، وُدخ�وِل بع�ِض المفاهي�ِم الخاطِئِة ِم�َن االحتكاِك بِالشُّ

الغازيِة)1) .

ٌد  �رِك األكبِر المنصوِص عَليِه في آخ�ِر الزماِن فمحدَّ �ا مرحلُة الَعودِة إلى الشِّ وأمَّ

بما بعَد َموِت عيسى ش ، وبصفتِه المنصوِص عَليها في الحديِث : » ال يذهُب 

ِه إني ُكنُت  ُت والُعزى « . فقاَلت عائش�ُة : يا رس�وَل اللَّ اللَّيُل والنهاُر حتَّى ُتعَبَد الالَّ

ُه : )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ألظ�نُّ حيَن أنزَل اللَّ

ُه ِريًحا  ُه ، ُثمَّ يبعُث اللَّ ا ، قاَل : » إنَّه سيكوُن ما شاء اللَّ ڱ ( ]الصف:9[ أنَّ ذلَِك تاماًّ
طيِّب�ًة فُتوفِّ�ي ُكلَّ َمن في قلبِ�ه ِمثقاَل حبٍَّة ِمن خردٍل من إيم�اٍن فيبقى َمن ال خيَر فيه 

فيرِجعون إلى ديِن آبائهم « )2) .

وه�َذا الحدي�ُث يربُِط َبيَن الش�رِك وقب�ِض أرواِح المؤمنين ، وه�ذا من عالماِت 

الساعِة بعَد عيسى ش .

ِه m : » ال تقوُم الس�اعُة حتَّى  وقبَله حديُث ثوباَن ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

)1) كما هو في إفراطات بعض الشعوب التركمانية والمغولية خالل فتوحات الدولة العثمانية ، 
أو في تفريطات ومعتقدات الشعوب الغازية كالدول االستعمارية ودورها في إضعاف العلم 
ودور العلماء وتش�جيع الخرافات والعادات الشعبية ، ونفث سموم التسييس االستعماري 

في المجتمعات المسلمة ، وال زال هذا األمر سائدا إلى اليوم .
)2) مسلم )7483) .

المرحلة الثانية 
بعد موت عيسى 

عَليِه السالم
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تي المشركين ، وحتى يعُبدوا األوثاَن « )1) . يلحَق قبائُل ِمن ُأمَّ

ٍد m إلى ُنزوِل عيس�ى بِل إلى موتِه فالش�رُك األكبُر   أم�ا ما َبي�َن بعثِة النبيِّ ُمحمَّ

محص�وٌر في اليهوِد والنصارى وأه�ِل األوثاِن ِمَن األُمِم األُخرى . هذه األُمُم التي 

ِه فِيها إلنقاِذه�ا ِمَن الُكفِر  وجَب علينا إدخاُلها إلى اإلس�الِم ونش�ِر الدع�وِة إلى اللَّ

ا الَيوَم فإنَّ هذه  قوه في العالِم اإلنس�انيِّ ، أمَّ والناِر ، وهذا ما عِمَله األس�الُف وحقَّ

عِة على إفس�اِد الُمس�ِلمين وتفكيِك  األُمَم الكافِرَة تعمُل ِمن ِخالِل الوس�ائِل الُمتنوِّ

ِعالقتِهم بِثوابِت الديانِة ِمن ِخالِل سياسِة الِعلمانيِة والعلمنِة والعولمِة تعليًما وتربيًة 

وسياس�ًة واقتِصاًدا واعتِقاًدا كُجزٍء ِمن سياس�ِة المرحلِة الُغثائيِة المنصوِص عَليها ، 

حتَّى يرمي المس�لُم المس�لَم بِالشرِك أِوالُكفِر اس�تِتباًعا لَِس�نَِن اليهوِد والنصارى ، 

الذين فعلوا ذلَِك ِمن قبُل ، وإليه ُيش�يُر حديُث » َلتتبُِعنَّ َس�نََن َمن كاَن قبَلكم ... « . 

ِة ، ومفاُد الحديِث ُحصوُل هذه  الحديث . وهذه عالمٌة ِمن عالماِت الساعِة في األُمَّ

الظاِهرِة في الُمسِلمين على ِصفَتين :

)1( تبنِّ�ي بعِض الُمس�ِلمين سياس�َة التحريِش بإش�اعِة ُتهمِة التش�ريِك والتكفيِر 

بُِش�َبِه االعتِق�اِد كإِح�دى وس�ائِل النق�ِض والقب�ِض الموعوِد بِ�ه في آِخ�ِر الزماِن ، 

راِع َبيَن  راِع العقديِّ لدى فِرِق اليهوُد والنصارى ، كالصِّ وذلَِك بِاس�تِتباِع فِكرِة الصِّ

راِع بِدعِم الُقوى االستِعماريِة  الُبروتستانَت والكاُثولِيَك وغيِرهم ، وإِنجاِح هذا الصِّ

ِة اإلس�الميِة ، وقد نجَحت هذه  مَع بدايِة مرحلِة الُغثاِء إلى الَيوِم داِخَل حظيرِة األُمَّ

�ُبهاِت ُمقابَِل ُحصولِها عل�ى الَهيمنِة االقتِصاديِة  َة التَّوحيِد بِالشُّ َقت ُأمَّ السياس�ُة وفرَّ

والسياس�يِة ، وم�ا تالها ِمن تهيئِة أس�باِب الِغ�ذاِء والدواِء واألم�ِن ُمقابَِل التضحيِة 

)1) سنن الترمذي )2380) .

ما َبيَن بعثة النبي 
د m وإلى  ُمحمَّ

نزول عيسى 
ش ينحصر 

الشرك األكبر في 
اليهود والنصارى 

وأهل األوثان

ظاهرة االستتباع 
للمشركين في 

آخر الزمان
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بِالمنهِج األبويِّ التقليديِّ وركاِئِزه .

وال زاَلْت عناِصُرها الُمَسيَّس�ُة وَغيُر الُمَسيَّس�ِة تعمُل على اإلثارِة والتحريِش ِمن 

ِخالِل الوسائِل اإلعالميِة والشعبيِة والُمناسباِت .

عوِب الُمسِلمِة بعَد استِعماِرها ، وفصُل بعِضها عن بعٍض ، ونقِض  )2( حجُز الشُّ

َل عبَر التاريِخ االس�تِعماريِّ واالس�تِهتِاريِّ إلى ُش�عوٍب  قراِرها اإلس�الميِّ ؛ لِتتحوَّ

ِعلمانيٍة وِشبِه ِعلمانيٍة بِتغييِر مناِهِج التربيِة والتعليِم والثقافِة واإلعالِم وَغيِرها .

وِمثَلما جرى بعَد الحرَبين العالميَتين ِمن إلحاِق ُش�عوِب ش�رق أوروبا كالروِس 

رِب والبوسنِة والهرسِك وغيِرها ِمَن الُمقاطعاِت اإلسالميِة  والمجِر وُبلغاريا والصِّ

�يوعيِّ وإِلح�اِق البِ�الِد التُّركي�ِة بِالِفك�ِر الِعلمان�يِّ  س�ابًقا بِالِفك�ِر االش�تراكيِّ الشُّ

ا أظهَر أجيااًل ِمَن الُمسِلمين تحتِضُن الرؤى الكافِرَة وشبَه الكافِرِة  الرأِس�ماليِّ ، ِممَّ

، ومثُل هذا ما يجري إلى اآلِن ِمن سياسِة التنصيِر اإلجباريِّ عبَر التجويِع والتطبيِع 

وم�اِل وغيِرها لِضحاي�ا الُحروِب وضحايا المجاع�اِت ، وما تبُثه  ف�ي إفريقيا والصُّ

ِة ِم�َن اإللح�اِق الُمَس�يَِّس بِالنصرانيِة  جمعيَّ�اُت التبش�يِر داِخ�َل األوطاِن الُمس�تَذلَّ

وَغيِرها ؛ لينخِرَط في سلِكها الُمنحِرِف بعُض األفراِد والجماعاِت المضطرين إلى 

الطعاِم والشراِب واإليواِء .

ُتها الحقيقيُة في اإلفراِط والتفريِط ، وِمَن اإلفراِط  ٍد m فِعلَّ ِة ُمحمَّ وأم�ا حقيقُة ُأمَّ

رِك وال يثُبُت بِه ، وِمَن التفريِط ما ُيؤدِّي إلى ِمثِل ذلَِك ، وِمَن  ما ُيؤدِّي إلى ُشبهِة الشِّ

اإلف�راِط في االعتِقاداِت م�ا يقُع فيه البعُض من تقديِس األم�واِت واآلثاِر الصنميِة 

ِه بِما ُيخرُج الُمعتِقَد عن حدِّ  رِّ والنفِع في أربابِها ِمن دوِن اللَّ القديم�ِة ، واعتِق�اِد الضُّ

االعتِداِل المش�روِع ، ومثُله اإلفراُط أيًضا في إصداِر الُحكِم على َمن ُيماِرُس مثل 

ة :  علة األُمَّ
اإلفراط والتفريط
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هذه االعتِقاداِت)1) . 

ومآُل ِمثِل هذا اإلفراِط في الُحكِم إلى ُوجوِب تعليِم الُمسِلمين بِنشِر الدعوِة إلى 

ِه بِالحكمِة والموِعظِة والحس�نِة.. وَليَس بِالتكفيِر والتش�ريِك وإصداِر األحكاِم  اللَّ

ِة .  الُمسبقِة على ُعموِم األُمَّ

ِة بَِعيِن الش�كِّ وُس�وِء الظنِّ ،  والتفري�ُط ه�و التجافي عِن الحقِّ ، والنظُر إلى األُمَّ

)1) كم�ن فس�ر حدي�ث  )ذي الَخَلَص�ة( المذكور في عالمات الس�اعة بقوله : ف�إن قبيلة دوس 
وم�ا حولها م�ن العرب قد افتتنوا بذي الخلص�ة عندما عاد الجهل إلى تل�ك البالد فأعادوا 
سيرتهما األولى ، وعبدوها من دون الله ... إلخ ما ذكره من تخريبها على يد دعاة التوحيد 

»أشراط الساعة « ص162/يوسف عبدالله الوابل .
أو كذلك ما فسره صاحب » إتحاف الجماعة « ص225 جزء3 ، فقال : » وقد وقع األمر 
طب�ق م�ا أخبر به رس�ول الله m في هذا الحدي�ث � أي: حدي�ث » ذي الخلصة « � وعظم 
افتت�ان أه�ل تب�ال ومن حولهم م�ن القبائل بذي الخلص�ة وأعادوا س�يرتها األولى في زمن 
الجاهلية ... إلخ « . إلى أن قال : » وزال االفتتان بها في زمن والية النجديين على الحجاز 
ولم�ا زال�ت واليتهم عن الحجاز عاد الجهال إل�ى ما كانوا عليه من االفتتان بها ، حتى ولي 
المل�ك عبدالعزيز على الحج�از وما حوله ، فبعث عامله على تلك النواحي فهدموا ما بقي 

من بنائها ، ورموا بأنقاضها في الوادي ؛ فعفى بعد ذلك رسمها وانقطع أثرها « .
قل�ت : وه�م قد فعل�وا خيرا بما هدموه من مظه�ر الجاهلية إال أن ه�ذا ال يرتبط بمفهوم 
الش�رك ، وإنم�ا هو اإلفراط ف�ي االعتقاد ، وال�ذي يصيب بعَض المس�لمين ، وقد عممت 
تهم�ة الش�رك في الجزيرة على كثير من مواقع قب�ور الصحابة وآل البيت ئ واألولياء 
واعتبروه�ا عبادة لمظاهر الش�رك األكبر ، ولكن عند النظر الصحي�ح في النصوص وقراءة 
فقه التحوالت وعالمات الس�اعة كما تحدث عنها من ال ينطق عن الهوى m فس�نجد أن 
ما س�موه ش�ركا أكبر � وطه�روا منه الجزيرة � إنما ه�و اإلفراط مقابل ما وقع�وا هم فيه من 
التفريط ، أما الشرك األكبر وظهور عبادة األوثان � ومنها ذو الخلصة والالت والعزى ومناة 
وغيرها � فستعود مرة أخرى إلى الجاهلية بعد مرحلة عيسى ش ، كما نص عليها رسول 

.m الله

تحولت محبة 
األولياء إلى 

حرب عقدية حتى 
ط في  وقع المفرِّ
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عوِب الُمسِلَمِة فيما َبينَها ، وتحويُل محبَِّة األولياِء فِيها وآِل الَبيِت  وإفساُد ِعالقِة الشُّ

ِة الِفعِل �  ُط بِس�بِب ردَّ النب�ويِّ إلى ع�داوٍة وحرٍب عقديٍة ُمَسيَّس�ٍة ، حتَّى يقَع الُمفرِّ

كم�ا هو قائ�ٌم اآلَن � في تقدي�ِس وتعظيِم اليه�وِد والنصارى والنظِر إل�ى أفكاِرهم 

وُعلوِمهم بَِعيِن التعظيِم ، ويقابُِله النقُد والطعُن واالس�تِصغاُر لأِلولياِء ونفُض اليِد 

تماًم�ا ع�ِن االعتقاِد في ُكلِّ ُمؤم�ٍن صالٍِح ، ووصُف الصالِح ومظاِه�ِره بِالمصالِِح 

والِحَيِل والشعوذِة وغيِر ذلَِك .

ِه ونعِرَف ح�قَّ بعِضنا على بعٍض  والخي�ُر ُكلُّ الخي�ِر لن�ا جميًعا أن نتوَب إل�ى اللَّ

ِه ولياًّا  ُح في الجميِع اإلفراُط والتفريُط ، وكفى بِاللَّ أحي�اًء وأمواًتا ... وِم�ن َثمَّ ُيصحَّ

وكفى بِاللَِّه شهيًدا.. 

فهل ِمن ُمستجيٍب ؟ 

) ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ( ]األنفال : 24[ .

 الُفحِش
ُ
الأِجهزةُ الإعلاميةُ ووسائل

ْغَرى المش�اِر إليه�ا في األحادي�ِث الش�ريفِة ظهوُر  وم�ْن َعاَلَم�اِت الس�اعِة الصُّ

ِش وسوِء الُخُلق، وإلى ذلك ُيِشيُر الحديُث عِن ابِن مسعوٍد ؤ  الفحِش والتفحُّ

ُش وُس�وُء الُخُلِق وُس�وُء  ق�اَل : »إنَّ ِمن أش�راِط الس�اعِة أن يظه�َر الُفحُش والتفحُّ

الِجواِر«)1). 

وف�ي هذا الحديِث إش�ارٌة إلى م�ا تبثُّه العديُد ِمَن األجه�زِة اإلعالميِة ِمَن األفالِم 

راِع  �وِر الخليع�ِة ِم�ن جانٍب، وما يحُص�ُل ِمن ُفح�ِش الَقوِل في وص�ِف الصِّ والصُّ

)1) مصنف ابن أبي شيبة )38703) .

وسائل الفحش 
عالمة صغرى

دور األجهزة 
اإلعالمية في 

إظهار الفحش 
والتفحش
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الُمفتع�ِل َبيَن الجماعاِت والُحكوماِت وتناُوِل بعِضهُم البعَض ِمن جهٍة ُأخرى)1) ، 

ا في اإلعالِم أو في البرامِج االنتِخابيِة واس�تِغالِل األخطاِء والُجنوحاِت للتشويِه  إمَّ

وِر واألفالِم  ، ومن ذلك ما ُيس�تخَدُم في أجهزِة الش�بكِة العنكبوتيِة ِمن عرِض الصُّ

ِة لِذلَِك ، وُحريِة التواُصِل مَع أولئَك القائمين عَليها  الماِجن�ِة وفتِح المواقِع الخاصَّ

، إلفساِد األجياِل وإثارِة الجدِل وإضاعِة الشرِف والماِل . 

ِش : ما ُيباُع وُيشاُع في األسواِق ِمَن األفالِم وأقراِص  وِمن ظواِهِر الُفحِش والتفحُّ

ماِء والُعنِف والسحِر والرقِص الماِجِن  عِب والدِّ األجهزِة الحديثِة الحاِملِة لُِصوِر الرُّ

، وحصوُل الشباِب والناشئِة عَليها بُيسٍر وُسهولٍة دوَن َخوٍف أو ُمراقبٍة ِمن أيِّ ِجهٍة 

رسميٍة أو شبِه رسميٍة في الواِقِع المرذوِل . 

�ِش تش�جيُع األوالِد والبن�اِت عل�ى ُدخوِل  كم�ا أنَّ ِم�ن ُص�وِر الُفح�ِش والتفحُّ

أندي�ِة الرق�ِص الخليِع ومواِقِع االختاِلِط الماِجِن ، والتعلُّ�َل بِأنَّ هذا ُجزٌء ِمن حياِة 

�ا دفَع بِالعش�راِت والِمئ�اِت ِمن جيِل الُمس�ِلمين إلى هذه  �عوِب وثقافتِه�ا ، ِممَّ الشُّ

ُأ ِمن الثقافِة  المعاِهِد واألنديِة . وغَدِت الَيوَم في بعِض باِلِد الُمسِلمين جزًءا ال يتجزَّ

ْت في بعِض الب�الِد إلى َأْقَصى  ِش اْمَت�دَّ الُمعاِص�رِة ، ب�ل إنَّ ثقافَة الُفح�ِش والتفحُّ

درجاتِها اإلعالميِة واالجتِماعيِة كظاِهرٍة ِمن ظواِهِر المرحلِة . ولعلَّ الشاِهَد العدَل 

�ِت الِعبارُة � والرائَد الذي ال يكذُب ِعنَد هؤالِء الرافضين حقائَق ما ُيذَكُر  � إذا صحَّ

)1) أو م�ا يفعل�ه بع�ض المنس�وبين لم�دارس القب�ض والنقض من ص�ور إعالمي�ة وتعليقات 
انتقائية ، هدفها تش�ويه عقائد المس�لمين ورميهم بالش�رك والكفر ، وإثب�ات ذلك فيهم مع 
إس�قاط وتنزيل اآلي�ات واألحاديث على ما ينتق�ى من الصور والمظاه�ر المفرطة ، والتي 
ترسخت غالبا في مراحل التحوالت السياسية واالجتماعية القبلية ذات االرتباط بالتسييس 

االستعماري وما تاله .

من ظواهر 
الفحش ما يباع 

ويشاع في األفالم 
والمالبس

من ظواهر 
الفحش مشاركة 
الجيل في األندية 

المختلطة
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عن حالِهم وأحوالِهم وأفالِمهم ومس�اِرِحهم المعروضِة في أجهزِة إعالِمهم . هذا 

في الحدِّ األدنى المس�موِح بِه أماَم س�مِع وبصِر اآلمرين بِالمع�روِف والناهيِن عِن 

ا بقيُة الُمسِلمين في األنظمِة المفتوحِة والمؤسساِت الطموحِة فالمسألُة  الُمنكِر . أمَّ

أكبُر ِمن حجِم الوصِف والتعليِل .

ب�ل إنَّ الُفح�َش والمعاص�َي واس�تِحالَل الكبائ�ِر داِخ�َل أقبيِة بعِض الُمس�ِلمين 

ا  وبيوتِهم واس�تراحاتِِهُم الش�خصيِة يعِكُس حالًة ِمَن التردِّي للديانِة واإلس�الِم ِممَّ

ُيؤدِّي إلى ُحصوِل الخس�ِف والق�ذِف والرجِف والزالزِل المؤثِّ�رِة على الُمجتمِع 

ُكلِّ�ه بِصرِف النظِر عن س�المِة المعتقِد وُوجوِد الصالحين ، وها نحن الَيوَم نش�هُد 

س�ِة وفي  مظاِه�َر الرج�ِف وال�زالِزِل في بعِض البِق�اِع القريبِة ِم�َن األراضي الُمقدَّ

با واستحالِل الُحُرماِت ، سواٌء  غيِرها ِمَن الباِلِد ؛ نتيجَة المعاصي والظُّلِم وأكِل الرِّ

بِالتجاُهِر بها علنًا أو بوجوِدها ِضمَن الحياِة الخاصِة ، أو تش�جيِع مظاِهِرها الثقافيِة 

جِة في المعروضاِت ِمَن األفالِم وثمراِت األقالِم ، وُسكوِت أهِل  واإلعالميِة الُمروِّ

ضى  األمِر بِالمعروِف والنهِي عِن الُمنكِر عن ذلَِك ، س�واٌء برًضى ِمنهم أو بعدِم الرِّ

 m ِه ِمنهم عن ذلَِك ، وإلى ِمثِل ذلَِك ُيش�يُر حديُث أبي ُهَريرَة ؤ أنَّ رس�وَل اللَّ

َم لَِغي�ِر الديِن ، وأطاَع الرُجُل  ق�اَل : »إذا اتُِّخ�َذ الَف�يُء ُدواًل ، واألمانُة مغرًما ، وُتُعلِّ

�ه ، وأدنى صديَقه وأقص�ى أباه ، وظهَرِت األصواُت في المس�اِجِد  امرأَت�ه وعقَّ أمَّ

ه ،  وس�اَد القبيل�َة فاِس�ُقهم ، وكاَن زعي�ُم القوِم أرذَله�م ، وُأْكِرَم الرُجُل مخافَة ش�رِّ

َلها ؛  �ِة أوَّ وظه�َرِت الَقين�اُت والمعاِزُف ، وُش�ِرَبِت الُخموُر ، ولع�َن آِخُر هذه األُمَّ

فليرتِقبوا ِعنَد ذلَِك ريًحا حمراَء وزلزلًة ومسًخا وقذًفا وآياٍت تتتابُع كنِظاٍم باٍل ُقطَِع 

سلُكه فتتابَع«)1) . 

)1) سبل الهدى والرشاد )10 : 671) .
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وه�ا نحن نش�هُد الكثيَر ِمن ه�ذه الظواِهِر في بِ�الِد العالِم العربيِّ واإلس�الميِّ ، 

ِه .  وِمنها ما اجتمَعْت فيه ُكلُّها ، وِمنها بعُضها ، والعياُذ بِاللَّ

ِة بعَد تشخيِصها، وقد  الِت يكِشُف ُبوضوٍح الحالَة المرضيَة في األُمَّ إنَّ فِقَه التحوُّ

عَة إلنج�اِح تغلُغِل الثقافِة الغازيِة  ِة يلعبون األدواَر الُمتنوِّ ذون ف�ي األُمَّ ع�اَش الُمنفِّ

ُد َقوَل َم�ن ال ينطُِق عِن  مرحل�ًة بع�َد ُأخ�رى � وال زالوا � ولأِلس�ِف ، كظاِه�رٍة ُتؤكِّ

 . m الهوى

شرُب الخمِر واستِحلالِها

ْغَرى ُفُش�وُّ الخمِر وُش�ْربِها لَِما روى اإلماُم ُمسِلٌم في  ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

�ِه m يقوُل : »ِمن  صحيِح�ه عن أنِس بِن مالٍِك ؤ قاَل : » س�ِمعُت رس�وَل اللَّ

أشراِط الساعِة ... « وذكَر ِمنها »وُيشَرَب الخمُر ...« )1).

تي الخمَر باسٍم يسُمونها إياه «)2) . وفي حديٍث آخَر : » لتستِحَلنَّ طائفٌة ِمن ُأمَّ

والخم�ُر ف�ي اللُّغ�ِة : اس�ٌم لِم�ا خام�َر العق�َل وخالَط�ه ، وُيطَل�ُق عَليه�ا ف�ي 

وحيِة ، وقد كاَنت في ُعصوٍر س�لَفت  زمانِن�ا هذا عدُة أس�ماٍء منها المش�روباُت الرُّ

ش�يًئا غريًب�ا وفع�اًل ُمريًبا ف�ي العال�ِم اإلس�الميِّ ، ولكنَّها ِخ�الَل مراِح�ِل التطبيِع 

االس�تِعماريِّ واالستِهتاريِّ واالس�تثماريِّ صاَرْت ُسلوًكا ُمعتاًدا لدى بعِض القادِة 

والمثقفي�َن الحاِئريِن ، والفس�قِة والُعصاِة ، والفنَّانين وُنجوِم الِغن�اِء والتمثيِل ، إالَّ 

ُه . َمن رِحَم اللَّ

)1) مسلم )6956) .
)2) مسند أحمد )23377) .

شرب الخمر 
واستحاللها 
عالمة صغرى

 ظاهرة تغيير اسم 
الخمر وشربها 
َبيَن الُمسلِمين
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وقد أخبَر النبيُّ m أنَّ ِمن عالماِت الس�اعِة اس�تِحالَلها � أي: اعتباِرها مش�روًبا 

ا يترتَُّب عَليِه الُمجاهرُة بِشربِها واتِّخاِذ  حالاًل ال إِثَم عَليِه ، وال ُحرمَة في تعاطيه � ِممَّ

المصانِع والحوانيِت لَِبيِعها وترويِجها)1) .

راُت( ، وهي تدُخ�ُل تحَت معنى ُمخامرِة  ويليه�ا في االنتِش�اِر والترويِج )الُمخدِّ

العقِل واإلس�كاِر ، وُحكُمها ُحكُم الخمِر ِمن حيُث التحريُم والُعقوبُة وإقامُة الحدِّ 

ِة ، حتَّى صاَرت إحدى  الشرعيِّ على شاِربها ، وقِد ابُتِلَيت باِلُد الُمسِلمين بهذه الِعلَّ

اُد  مش�اِكِلها االجتِماعي�ِة الخطِرِة ، بِل صاَر بع�ُض القائمين على ُمحاربتِه�ا هم ُروَّ

تسويِقها وُحماُة استيراِدها وتصديِرها في األَوطاِن المغلوبِة .

وكفى انِحداًرا في باِلِد اإلس�الِم ُكلِّها إس�قاُط ُحدوِد المعاصي كالسرقِة وُشرِب 

ُف ِمن هيمنِة الكافِِر الُمطالِِب بِحقوِق اإلنس�اِن  نا ... إلخ ، والتخوُّ الخم�ِر وحدِّ الزِّ

� أي: بِحماي�ِة الس�اِرِق والزان�ي � واعتباُر الُحدوِد الش�رعيِة ُحريًة ش�خصيًة يِجُب 

تنظيُمه�ا وُحس�ُن الُمعاملِة م�َع ُمرتِكبيه�ا ، دوَن إقامِة الحدِّ الش�رعيِّ الواِجِب ِعنَد 

ُثبوِت الجريمِة . 

ويبدو أنَّ الخلَل التربويَّ والثقافيَّ واالقتِصاديَّ وَغيَره قد هيََّأ أسباَب االستِغراِق 

�َع دائرَة المقارف�ِة لها َبيَن الُمس�ِلمين تحَت  ف�ي هذه االنِحراف�اِت الخطيرِة ، ووسَّ

تبري�راٍت َش�يطانيٍة وِحَي�ٍل إبليس�يٍة نفس�انيٍة ... كالقل�ِق واالكتئاِب وُش�موِل الهمِّ 

والضي�ِق والُه�روِب ِمَن المش�اِكِل وتناُقض�اِت الواِق�ِع وغيِرها ِم�َن المعاذيِر التي 

صاَرت ذرائَع لدى ِضعاِف النُّفوِس لُِشربِها .

)1) وق�د ظه�رت ه�ذه الحالة بش�كلها المتميز والمنتش�ر من�ذ بداي�ات عهد االس�تعمار وتأثر 
المس�لمين بالحض�ارة األروبية واختالط المس�لمين به�م من خالل البعثات والدراس�ات 

والثقافات واالرتباطات السياسية واالقتصادية .

ترويج 
المخدرات

إسقاط الحدود 
الشرعية تبعا 

لرغبة جمعيات 
حقوق اإلنسان
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ظاِهرةُ تعظيِم ربِّ الماِل

 وِمَن العالماِت الصغرى الُمشاِر إَليها في آِخِر الزماِن َبيَن الُمسِلمين تعظيُم ربِّ 

ُة ،  الم�اِل ، وورَدت ه�ذه الظاِهرُة ِضمَن مجموعٍة ِمَن الظواِهِر التي ُتصاُب بها األُمَّ

وِمنها حديُث : » إذا اقترَب الزماُن كُثَر ُلبُس الطيالسِة ، وكُثَرِت التِّجارُة وكُثَر الماُل 

، وُعظَِّم ربُّ الماِل بِمالِه ... إلخ «)1) .

وحديُث : » لِما حجَّ النبيُّ m ِحجَة الوداِع أخَذ بِحلقَتي باِب الكعبِة ُثمَّ أقبَل على 

ها الناُس أال ُأخبُِركم بِأش�راِط القيامِة ؟ إِنَّ ِمن أش�راِط القيامِة  الن�اِس ، فق�اَل : يا أيُّ

باُع الش�هواِت ، والَميُل م�َع الهوى ، وتعظي�ُم ربِّ الماِل...  إماَت�ُة الصل�واِت ، واتِّ

إلخ«)2) . وحديٌث � ِمن طريٍق آَخَر � رواه ابُن مردويه وفيه : » إنَّ ِمن أشراِط الساعِة 

إضاعُة الصالِة ، والَميُل إلى الهوى ، وتعظيُم ربِّ الماِل « . 

َتها ، ومَع ُوجوِدها َبيَن الناِس فقد حلَّت  وهذه الظاِهرُة قد بلَغِت الَيوَم أوَجها وِشدَّ

عل�ى ما يبدو ُمقابَِل ضياِع أمٍر آَخ�َر ، وهو ما كاَن ِمن قبُل ِمن تعظيِم الصالِحين ِمَن 

رين الذين اشتغلوا باستِنقاِص  األولياِء وِرجاِل األحواِل ، ولعلَّها ُعقوبٌة على الُمتأخِّ

أولي�اِء اللَّ�ِه والطعِن ف�ي عقائِدهم وأحوالِهم ؛ فكاَن البديُل له�ا أنكى وأطمَّ ، وهو 

يُة  تعظيُم ربِّ الماِل لِمالِه . بل صاَرت مدرسُة تعظيِم ربِّ الماِل هي � ذاُتها � الُمتولِّ

عِة ،  �ُبهاِت الُمتنوِّ تحقي�َر الصالِحي�ن وِرج�اِل األح�واِل بِما تتناول�ه عنهم ِم�َن الشُّ

وسيِجُد الُمرتاُب فيما نقوُل ُمخرجاِت كتاباِت هذه المدرسِة وفروِعها عِن األولياِء 

)1) المستدرك للحاكم )5465)  .
)2) ع�ن اب�ن عب�اس ؤ ، رواه القاضي أب�و الفرج المعافي ب�ن زكريا في كتاب�ه » الجليس 

واألنيس « ، وهو ضعيف ، ولبعضه شواهد .

تعظيم أرباب 
األعمال ورجال 

المال عالمة 
صغرى

تداخل العالمات 
المؤدية إلى 

تعظيم رب المال
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والصالِحين ُمنتِش�رًة في المكاتِِب واألس�واِق.. وهُمها الكبيُر تشويُه األولياِء وَمن 

أحبَّه�م وتعلَّ�َق به�م وزاَرهم ، بل زاَد تفنُّنُه�م في ثلِب هذه الظاِه�رِة حتَّى جعلوها 

الِت واالس�تِغاثاِت واالستِشفاِع  ِش�رًكا أكبَر بِما يفعُله بعُض الُمس�ِلمين ِمَن التوسُّ

حيُث اعتبَرتها هذه المدرسُة عماًل شركياًّا خالًِصا ، وبهذا صاَر األولياُء الصالحون 

ف�ي قام�وِس مدرس�ِة النق�ِض والقبِض طواغي�َت وأصناًم�ا ، والزائرون ُمش�ِركين 

وكفرًة)1) ، والُعلماُء س�دنٌة وكهنٌة . وكاَن بهذا ُحص�وُل البديِل اآلَخِر ، وهو تعظيُم 

ون في زمانِنا بِِرج�اِل »الماِل واألعم�اِل« وتعظيُم مقاماِت  ن ُيس�مَّ ربِّ الم�اِل ، ممَّ

�بهِة ،  با والشُّ وُبن�وِك ومواِقِع حركِة األمواِل والُبورصاِت مَع أنَّ الماَل مش�وٌب بِالرِّ

�ًة في مجاالِت  بوي�ِة العالميِة ، وخاصَّ ورِة الرِّ وُمخ�رٌج ِم�ن ُمخرجاِت الِخدم�ِة للدَّ

االس�تِثماراِت الُكب�رى ، بل ص�اَر الُمس�ِلمون في المراِح�ِل الُمعاِص�رِة يعتِمدون 

عِة ولو  اعتِم�اًدا ُكلياًّ�ا على ِرج�اِل الماِل واألعماِل في مج�اِل االس�تِثماراِت الُمتنوِّ

َة األس�باِب لِترغيبِهم في االس�تِثماِر ، وكفى  لون لهم كافَّ ِمن َغير الُمس�ِلمين، ُيس�هِّ

ًة. بُِمالحظِة الواقِع العربيِّ واإلسالميِّ ُحجَّ

لق�د ص�اَرِت البدائُل األُخ�رى كالماِل الح�راِم ومصاِرفِه وِخْدماتِه واس�تِثماراتِه 

بويِة وُعلمائها وقادتِها  ُة أتباِع المدرس�ِة الرِّ ُصورًة حضاريًة يتناوُلها ويتعامُل بها كافَّ

ِه وُسنَِّة نبيِّه  وال حرَج في ذلَِك وال ريَب ، بل ال يستطيُع أكثُرهم ِحرًصا على ِكتاِب اللَّ

بويِة وترويِج ُمعامالِت األسُهِم والشراكِة  َك س�اِكنًا أماَم ُطغياِن المدرسِة الرِّ أن ُيحرِّ

)1) مع أن مسألة التوسل واالستشفاع واالستغاثة في منهج اإلسالم على ثالثة أقسام :
1 . واجبة بالله وأسمائه وصفاته .

2 . جائزة باألعمال الصالحة والذوات الحية .
3 . مختلف عليها بالذوات الميتة .

رفض تعظيم 
األولياء وأهل 

األحوال أدى إلى 
البديل المناسب: 

ظاهرة تعظيم 
رجال المال 

واألعمال
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ونها بَِغيِر اسِمها( وكأنما هي قد كاَنت على  االقتِصاديِة والتأميناِت المشبوهِة )ُيسمُّ

ِه m وأصحابِه ! عهِد رسوِل اللَّ

ُظهوُر المعازِِف واستِحلالُها

ْغَرى ُظُهوُر الَمَعاِزِف، والمعاِزُف هي آالُت المالهي  ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

كالُعوِد والطنبوِر والِمزماِر وغيِرها . 

دٍة ولكنَّها ف�ي ُأخرياِت الزم�اِن أكثَر  وه�ذه العالمُة ق�د ظهَرت ف�ي أزماٍن ُمتع�دِّ

انتِشاًرا وأثًرا وتأثيًرا ِمن حيثيَّاٍت كثيرٍة ِمنها : 

• ِر 	 ساِت الثقافيِة بِالَقيناِت والفنَّانين والفنَّاناِت تبًعا للتأثُّ اعتِناُء األنظمِة والمؤسَّ

بِالعالِم االس�تِعماريِّ واالس�تثماريِّ ، وُهو ِمن ِجنِس االستِتباِع لأُِلمِم الذي 

. m ٍد ِة ُمحمَّ يظهُر في ُأمَّ

• فين ، 	 ون لدى الع�وامِّ والُمثقَّ ازِدياُد ش�عبيِة وجماهيريِة ُنجوِم الفنِّ كما ُيس�مَّ

والنظُر إَليهم بَِعيِن التعظيِم والتقديِر بعَد لين عرائِك الش�عوِب ، واس�تِتباِعها 

س�اِت التعلي�ِم والثقافِة الُمعاِصرِة وَمن ُيَس�يُِّس  بِلي�ِن عراِئِك الُمربِّين وُمؤسَّ

لها.

• ُول�وُغ طائف�ِة النُّج�وِم والفنَّاني�ن والفنَّان�اِت ف�ي الكبائ�ِر بِ�ُكلِّ أنواِعها بعَد 	

احتكاِكِه�ُم الدائ�ِم بُِمجتمع�اِت الفنِّ َغيِر الُمس�ِلمِة ، وتأث�ُر المجتمِع الفنِّيِّ 

العرب�يِّ بِالمفاِس�ِد والمعاص�ي ، كم�ا ه�ي معروفٌة بهذا االس�ِم ف�ي الدين 

( فُحريٌة وِعالقاٌت  ا في ُعق�وِل وُقلوِب )أصحاِب ِمهنِة الف�نِّ اإلس�الميِّ ، أمَّ

يٌة وصداقاُت زمالٍة وعمٍل .  ُودِّ

ظهور المعازف 
واستحاللها 
عالمة صغرى

بناء المؤسسات 
الثقافية 

المخصصة 
للفنون

تشجيع الفن 
وتكريم الفنانين
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وقد بلَغت هذه المس�ألُة في عصِرنا أعلى درجاِت اإلسفاِف والخالعِة ، وشاهُد 

�وِر الُمتداول�ِة عنهم وع�ن س�هراتِهم وحفالتِهم  ذلِ�َك العدي�ُد ِم�َن األف�الِم والصُّ

الُمنعِق�دِة ف�ي العدي�ِد ِم�َن العواِصِم العربي�ِة ، وُكلُّ ه�ذه االنِحرافاِت ل�م تُعْد في 

عصِرن�ا انِحراف�اٍت ِعنَدهم ، ب�ِل االنِحراُف � ِم�ن وجهِة نظِره�م � تعليُلنا وحديُثنا 

ورِة . عنهم بهذه الصُّ

وأِلنَّ ِمث�َل ه�ذا االنِح�داِر الثقافيِّ ِم�ن ِوجهِة نظِر اإلس�الِم عالم�ٌة ِمن عالماِت 

الس�اعِة ؛ ف�إنَّ غالِ�َب أجيالِنا الُمتأِس�ِلمِة والمستس�ِلمِة قد تحكَم�ت فيهم عاداُت 

ون على  وثقاف�اُت األعداِء خ�اِلَل مراِحِل العلمانيِة والعلمنِة والعولمِة، وسيس�تمرُّ

تي أقواٌم  ذلِ�َك حتَّ�ى تظهَر فيهم بقيُة العالم�اِت، وِمنها َقوُله m : » ليكوَن�نَّ ِمن ُأمَّ

يس�تِحلُّوَن الِحرَّ والحريَر والخمَر والمعاِزَف ، ولينزَلنَّ أقواٌم إلى جنِب علم يروُح 

ُه  عَليه�م بِس�ارحٍة لهم ، يأتيِهُم الفقيُر لِحاجٍة فيقولون : ارِج�ْع إَلينا غًدا . فيبهُتُم اللَّ

، ويضُع الِعلَم ، ويمس�ُخ آخرين ِقردًة وخنازيَر إلى َيوِم القيامِة  « صحيُح الُبخاريِّ 

15/1 مَع الفتِح.

دون في مس�ألِة المعاِزِف  �ِة الُمس�ِلمين أنَّ الُعلماَء ُيش�دِّ وَيعتِق�ُد البع�ُض ِمن كافَّ

والطرِب ويحّجرون بِفتاويهم على الناِس ؛ ولِهذا تِجُد الراِغبين في الِفَتِن يستِدلُّون 

بِأقواِل بعِض الُعلماِء عن جواِز المعاِزِف والغناِء ، وِمنها أقواٌل ُتنَس�ُب لِلعالمِة ابِن 

حزٍم وغيِره . 

واألمُر الذي نحُن بِصدِده أنَّ األحاديَث الشريفَة تتناوُل الوعيَد الشديَد لِلمعاِزِف 

والط�رِب الُمفضي إلى اإلثِم وفِعِل الحراِم ، ولي�س ما يفعُله األفراُد وبعُض الُهواِة 

ى بِالفرِق الش�عبيِة ، التي تقوُم بِأس�اليِب الِغناِء والش�رِح الشعبيِّ الُمقيَِّد  أو ما ُيس�مَّ

مظاهر الفن 
ومخرجات 

األفالم والمسارح

حديث المسخ 
ة  في األُمَّ

الستحالل الحر 
والحرير والخمر 

والمعازف

الفنون الشعبية 
المنظمة ال تدخل 

في المحظور
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ِة أِو  مِة في إحياِء بعِض الُمناسباِت الخاصَّ بِاألدِب واالحتِش�اِم واآلالِت َغيِر الُمحرَّ

ِة ترويًحا وتسليًة وُمشاركًة في أفراِح الزواِج وغيِرها ؛ فهذه ُأموٌر يسُهُل تقييُدها  العامَّ

�عوِب ، وإنَّما الُمصيبُة  وُمحاصرُتها إذا ما خرَجت عن دائرِة االعتِداِل في حياِة الشُّ

�يطرِة ؛ لِيصبَِح اتِّجاًها ثقافياًّا وُصورًة عاِكس�ًة لدى  الُكبرى ما قد خرَج عن دائرِة السَّ

َق بِه  العال�ِم اآلَخ�ِر عن مدى االنِف�الِت والتحلُِّل األخالقيِّ في الُمس�ِلمين ، لِتتحقَّ

ِة ِمَن الخسِف والقذِف والرجِف والمسِخ.  موعوداُت النبيِّ m في األُمَّ

التطاولُ في البُنياِن 

وهو عالمٌة ِمن عالماِت الس�اعِة الصغرى كشَف عن ُش�يوِعها في أواِخر الزماِن 

ٍد m ، وهي ُتش�يُر إلى ُحصوِل األمواِل وس�عِة األرزاِق في حياِة  ِة ُمحمَّ س�يُِّد األُمَّ

ِع الُعمراِن وزيادِة التخطيِط الحضريِّ ، ويبدو أنَّ الظاِهرَة  العديِد ِمَن الناِس ، وتوسُّ

َرت ف�ي أكثَر ِم�ن عصٍر وزماٍن . إالَّ أنَّه�ا في مراِحِلنا األخي�رِة قد وصَلت إلى  تك�رَّ

 m ًُّة على أيدي الع�رِب ، الذين وصَفُهُم النبي ِذروتِه�ا في مفهوِم التطاُوِل وخاصَّ

ُه عَليهم في االس�تِثماِر الماديِّ فارتفَعت  بالُحفاِة الُعراِة رعاَء الش�اِء ، الذين فتَح اللَّ

أرِصدُته�م ارتفاًع�ا خيالياًّ�ا ، وانتقل�وا فجأًة ِمن حي�اِة الصحراِء واألنع�اِم إلى حياِة 

ا حدا بِالكثي�ِر ِمنهم أن يرُموا  الت�رِف والحضارِة وارتف�اع مدخوالِت األرق�اِم ، ممَّ

بِأموالِه�م ف�ي بحٍر ِم�َن االس�تِثماراِت الخياليِة وبن�اِء األبراِج الُعظم�ى وناطِحاِت 

السحاِب تفاُخًرا وُخيالَء.

ب�ل بل�َغ األمُر أقصاه في حياِة التط�اُوِل أن يبنَي بعُضهم ُبرًجا ِمن س�بعين طابًِقا ، 

فيغ�اُر ُمس�تثِمٌر آخ�ُر ؛ فيبني ُبرًج�ا ِمن مائِة طابِ�ٍق وهكذا في زيادٍة وتط�اُوٍل ، دوَن 

اِل فيما ال يعوُد بِمنفعٍة قريبٍة أو بعيدٍة على الوطِن  إدراٍك له�دِر الماِل وطاقاِت الُعمَّ

التطاول في 
البنيان عالمة 

صغرى

االستثمارات 
العربية الخيالية 

وصرفها في أبنية 
األبراج
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ِة وال على الفرِد ذاتِه فيما أنفَقه . بل ُربَّما كاَن العائُد والفائدُة للشِركاِت  وال على األُمَّ

الُمتعاِقدُة على االستشارِة والتنفيِذ . والتطاُوُل في البنياِن بِالنسبِة لَغيِر العرِب مسألٌة 

ا العرُب فغايُة ما هم عَليِه في عواصِمهم ُمنُذ القديِم ال  معلومٌة ِمن قديِم الزماِن . أمَّ

ى البناَء للحاجِة وإذا ما زاَد أحٌد َشيًئا ِمن ذلَِك إنَّما يكوُن في الغالِِب تبًعا لتقليِد  يتعدَّ

وِم كما هو في حاض�رِة الِحيرِة آنذاك وقصوِر العراِق والش�اِم ، ولم  الُف�رِس أِو ال�رُّ

يع�ِرْف العرُب األبنيَة العاليَة إالَّ بعَد الُفتوحاِت اإلس�الميِة واالختاِلِط بحضاراِت 

وِم والُفرِس وَغيِرهم . الرُّ

ا بِمس�ألِة البناِء لِلحاج�ِة.. وإنَّما الذمُّ كما  وق�د ال يكوُن الذمُّ ف�ي الحديِث خاصاًّ

َبها اإلسالُم بِالزهِد واإليثاِر  يظهُر لِلتطاُوِل ، وفيه إشارٌة إلى تغيٍُّر في الطباِع التي هذَّ

ِه ؛ لُِتصبِ�َح على غايٍة ِم�َن الِحرِص وبذِل األم�واِل في َغيِر  واإلنف�اِق ف�ي س�بيِل اللَّ

ًة ِمَن األُمِم لُِش�يوِع هذِه الظاِه�رِة فِيهم ، فقاَل :  �ُه ُأمَّ وجِهه�ا الصحي�ِح . وقد ذمَّ اللَّ

) ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

عراء :128 - 131[ . ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ( ]الشُّ

وف�ي ِرواي�ِة اإلماِم أحم�َد عِن ابِن عبَّاٍس إش�ارٌة بيِّنٌة أنَّ المعنيِّي�ن بِالتطاُوِل هُم » 

العرُب « .

ِه ، وَمن أصحاُب الشاِء والُحفاُة الِجياُع  عِن ابِن عبَّاٍس c قاَل : يا رسوَل اللَّ

العالُة ؟ قاَل : » العرُب «)1) .

ٍل في عصِرنا ما آَلْت إَليه هذه الحالُة الغريبُة ِمَن التفاؤِل بِبناِء  وال يخفى على ُمتأمِّ

عاِت التِّجاريِة الُكبرى في بعِض العواِصِم على صفِة الُمنافس�ِة ،  األس�واِق والُمجمَّ

)1) مسنُد أحمَد )2981( ، وانظر أشراط الساعة الوابل ص 149.

الحديث يخص 
العرب في ذم 

التطاول
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ا يعِكُس الفنَّ الِمعماريَّ الحديَث ،  ا أدَّى إلى هجِر بعِضها وترِكها ُبنياًنا حضارياًّ ِممَّ

وال ُيستفاُد منه لِكثرِة الُمنافسِة بِأمثالِه وأشباِهه .

ِّجارةِ  كثرةُ الت

ْغ�َرى ُظُهوُر ااِلْهتَِم�اِم بِالتَِّجاَرِة، والمقص�وُد بِالكثرِة  ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

كظاِهرٍة ِمن عالماِت الساعِة وأشراطِها كوُنها تُعمُّ الناَس جميًعا كأفراٍد وجماعاٍت 

كما تُعمُّ السياس�َة التِّجاريَة واس�تِجالَب ُكلَّ ش�يٍء ِمَن البضائِع والُمس�تلزماِت بما 

لم يس�بْق له مثيٌل ؛ حتَّى ُتصبَِح التِّجارُة َبيَن الناِس أقرَب إلى العبِث واالس�تِخفاِف 

زخرفتِه�ا  ف�ي  واإلس�راِف  األس�واِق  كث�رِة  إل�ى  إضاف�ًة   ، واألم�واِل  بِالُعق�وِل 

وتصميماتِها.

ونح�ن الَي�وَم ن�رى ه�ذه الظاِهرَة ب�رَزت جليًَّة ف�ي أوس�ِع ُصوِرها ؛ حتَّ�ى صاَر 

لون � يشتِركون  األطفاُل والعجزُة والُفقراُء وُعموُم الموظَّفين ، بل � وحتَّى الُمتسوِّ

�راِء عبَر  في ُمضارباِت التِّجارِة بِاألس�ُهِم وغيِرها، وبِاس�تخداِم الترويِج لِلبيِع والشِّ

ِق البضائِع والسمس�رة  عِة ؛ فيِجُد الفرُد مااًل رابًحا ِمن تِجارِة تس�وُّ األجه�زِة الُمتنوِّ

وما شابَهها .

وقد كاَن m أسبَق الناِس في تصويِر هذه المظاِهِر وإجالِء الُغباِر عن ُوقوِعها في 

الن�اِس ، وِمنه�ا قوله m فيما رواه الحاِكُم وأحمُد عن عبِد الله بِن مس�عوِد ؤ 

ِة وُفُشوُّ التِّجارِة حتَّى تعين  عِن النبيِّ m أنَّه قاَل : » َبيَن يَدِي الساعِة تسليُم الخاصَّ

المرأة زوَجها « )1).

)1) مسند أحمد )3947) .

كثرة التجارة

مشاركة المرأة 
لزوجها في 

التجارة
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ِه m : » إنَّ ِمن أشراِط  وروى النس�ائيُّ عن عمِرو بِن تغِلٍب قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

الساعِة أن يفُشَو الماُل ويكُثَر ، وتفُشَو التِّجارُة «)1) .

وكما أخبَر النبيُّ m عن ُفُش�وِّ التِّجارِة وانتِشاِرها َبيَن الناِس فقد أخبَر عِن العلِل 

ُة ِمَن األدواِء واألمراِض ، ففي  بِة على هذا الُفُشوِّ والكثرِة ، وما ُتصاُب بِه األُمَّ الُمترتِّ

ِه ، ما الفقَر أخش�ى عَليكم ، ولِكنِّي أخش�ى عَليكم  الحديِث عنه m أنَّه قاَل :» واللَّ

ني�ا عَليكم كما ُتبس�َط على َمن كاَن قبلكم فتنافس�وها كما تنافس�وها  أن ُتبس�َط الدُّ

، وتهلُكك�م كم�ا أهلَك�ت من كاَن قبلك�م «)2) . وما يرويه ُمس�ِلٌم : » وتلهيكم كما 

ألَهتهم «)3) .

َر النبيُّ m ِم�ن داِء التناُفِس أوائَل الصحابِة والتابعين فقاَل : » إذا ُفتَِحت  ب�ل حذَّ

وُم ، أيُّ َقوٍم أنت�م ؟ « . قاَل عبُدالرحمِن بِن ع�وٍف : نقوُل كما  عَليك�م ف�ارُس والرُّ

ِه m » أو َغيَر ذلَِك؟ تتنافسون ُثمَّ تتحاسدون ُثمَّ تتدابرون  أمرنا الله . قاَل رسوُل اللَّ

ُثمَّ تتباغضون أو نحو ذلَِك«)4).

وف�ي ُكلِّ ه�ذا إش�ارٌة إلى اس�تِتباِع الُمس�ِلمين عالَم الُكف�ِر في أس�اليِب التِّجارِة 

ومظاِهِرها ونماِذِجها على َغيِر ُزهٍد وال ورٍع وال ُمراعاِة ديٍن أو ِقيٍم . 

ُظهوُر فِتنةِ الرِّاب والشراكاِت الاقتِصاديةِ المشبوهةِ

بويِة وانتِش�اِرها َبيَن الُمس�ِلمين ،  غرى ُظهوُر المعامالِت الرِّ وِم�َن العالماِت الصُّ

)1) سنن النسائي )4473) .
)2) صحيُح الُبخاريِّ )6425) . 

)3) مسلم )7615) .

)4) مسلم )7616) .

التنافس على 
الدنيا

ظهور الربا عالمة 
صغرى
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ِة وس�بًبا ِمن أس�باِب  بويُة ُجزًءا ِمن حياة األُمَّ حتَّى ُتصبَِح الُمعامالُت االقتِصاديُة الرِّ

ِة باِلِد الُمسِلمين ، ال تخلو ِمنها عاِصمٌة وال قريٌة .  التداُوِل التِّجاريِّ في كافَّ

ِة العربيِة  راِت األُمَّ بويِّ الكافِِر على ُمقدَّ وفي األحاديِث إشارٌة إلى َهيمنِة العالِم الرِّ

بويُة ِضمَن َس�يِر المؤسساِت االقتِصاديِة  واإلس�الميِة ؛ حتَّى ُتفَرَض الُمعامالُت الرِّ

با قد س�قَط  وتنِش�ئِة األجي�اِل عَليها في الدراس�اِت األكاديمي�ِة والعاليِة ، مَع أنَّ الرِّ

با تح�َت قدمي «)1) في  وانَّه�ار ُمن�ُذ أن وضَعه النبيُّ m تحَت قدِم�ه بِقولِه : » والرِّ

�ة الوداِع ، وانقطَع بعَد ذلَِك في العالمين اإلس�الميِّ ، وص�اَر التعاُمُل بِه ِخفيًة  ِحجَّ

با ويتعاملون  جون الرِّ لدى بعِض الفسقِة والُعصاِة وُعمالِء اليهوِد ، الذين كانوا ُيروِّ

بِه .

ا سقَط القراُر اإلسالميُّ في الباِلِد العربيِة واإلسالميِة ، وبدَأ عهُد االستِعمار  ولمَّ

با الحراِم ف�ي الُمعام�الِت االقتِصاديِة ، ولم  ب�دَأ العمُل الُمَس�يَُّس على إدخ�اِل الرِّ

تس�لْم ِمن ه�ذا اإلدخ�اِل األنظِمُة القائمُة ف�ي مرحلِة الُغث�اِء على االنِش�غاِل بإدانِة 

ا ُيشيُر إلى امتاِلِك المدرسِة  وفيِة والمذهبيِة وآِل البيِت ، ِممَّ انِحرافاِت اعتِقاداِت الصُّ

بويِّ على  بويِة العالميِة ِزماَم األمِر في العالِم اإلنس�انيِّ ُكلِّه وفرِض االقتِصاِد الرِّ الرِّ

الجميِع.

ِة  بوي�َة في كافَّ ب�ل بدَأ الُغثائي�ون ِمن ِرجاِل الم�اِل واألعماِل يضع�ون قواِعَده الرِّ

وِل العربيِة  ُر في ال�دُّ مواِق�ِع الحرك�ِة الثقافي�ِة االقتِصادي�ِة الجدي�دِة ، وأخ�َذ يتط�وَّ

واإلس�الميِة مَع إقصاِء الوعِي الشرعيِّ في الُمعامالِت تمهيًدا لَِقبوِل سياسِة البديِل 

)1) صحي�ح مس�لم )3009( ، بلفظ »كل ش�يء من أم�ر الجاهلية تحت قدم�ي موضوع ، وربا 
الجاهلية موضوع« .

هيمنة المدرسة 
الربوية على 

االقتصاد العربي 
واإلسالمي دراسة 

وتجارة

بدأ عهد 
االستعمار 

بترويض الشعوب 
المسلمة على 

قبول المعامالت 
الربوية

دور الغثائيين من 
الُمسلِمين في 

وضع قواعد الربا 
البنكي
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ب�ويِّ الكافِ�ِر ، وف�ي ذلَِك يقوُل m عن أمتِ�ه المخدوعِة : » ليأتَي�نَّ على الناِس  الرِّ

زم�اٌن ال ُيبالي الم�رُء بِما أخَذ الماَل: أِمن حالٍل أم ِمن حراٍم؟ «)1) . وحديُث : » ال 

ُه فيه ثالثًة : ِدرهًما ِمن حالٍل ، وِعلًما ُمس�تفاًدا ، وأًخا في  تقوُم الس�اعُة حتَّى ُيِعزَّ اللَّ

با ُكلَّ َبيٍت ، ومن لم يدخْله  اللَِّه«)2) . وحديُث : » سيأتي على الناِس زماٌن يدُخُل الرِّ

با دخَل إَليه ُغباُره « )3). الرِّ

كتَب الوابُِل ُمؤلُِّف »فقه أش�راِط الساعِة«)4) : » وهذه األحاديُث تنطبُِق على كثيٍر 

ون الحالَل في المكاِس�ِب ، بل  ِم�َن الُمس�ِلمين في ه�ذا الزمِن ؛ فتِجُده�م ال يتحرُّ

ب�ا في ُمعامالِت  يجمع�وَن الم�اَل ِمَن الح�الِل والحراِم ، وأغل�ُب ذلَِك بِدخوِل الرِّ

با ، ووقَع كثيٌر ِم�َن الناِس في هذا  الن�اِس ، فقِد انتش�َرِت المصاِرُف الُمتعاِمل�ُة بِالرِّ

البالِء العظيِم . اه� ص140 ) أشراُط الساعِة( .

ُد ُهويَة المسئولين  ِة لكنَّا ال ُنحدِّ با بِالبالِء العظيِم في األُمَّ نا نِصُف الرِّ ُقلُت : ومَع أنَّ

ُف الُمس�ِلمين بِوقوِعهم في�ه وتعاُمِلهم بِ�ه ، وكأنَّهم هم  ع�ِن انتِش�اِره ، وإنَّم�ا ُنخوِّ

با موق�ُع القراِر ف�ي الُحكِم  المس�ؤولون عن�ه مباش�رًة ، واألصُل ف�ي التعاُم�ِل بِالرِّ

والِعلِم، الذي ُيس�َمُح بِه ، واإلباحُة والتس�اُهُل بِواسطِة حملِة القراِر في عهِد الُغثاِء 

والوهِن.

وفيهم جميًعا يقوُل تعالى : ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ( ]البق�رة:275[ .. اآلي�ة . 

)1) صحيح البخاري )2083) 
)2) رواه الديلمي )7533).

)3) سنن ابن ماجه )2364) .
ص140 .  (4(

انتشار المصارف 
المتعاملة بالربا

خطر الربا على 
الحياة اإلسالمية 
ووصف القرآن 

آلكل الربا
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ب�ا ) پ ڀ ڀ ڀ ڀ(  والُق�رآُن في هذه اآلي�ِة وصَف اآلكليَن لِلرِّ

حيُثم�ا قاُم�وا وحيُثما جلُس�وا وحيُثما َعلَُّم�وا أو َتَعلَُّموا ال يقومون في سياس�ٍة وال 

تِج�ارٍة وال ِعل�ٍم وال تعلي�ٍم وال عقي�دٍة وال ثقاف�ٍة وال ِعالق�ٍة ) پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ( .

وه�ذا هو تعلي�ُل الُقرآِن لِظاِه�رِة االنِفع�اِل والدع�واِت االنِفعاليِة ِم�َن الِعلمانيِة 

ِف السياسيِّ والدينيِّ في عالِمنا  َي بِاإلرهاِب والتطرُّ واالنتِقائيِة والتوليفيِة ، وما ُسمِّ

َلها بِأنها ظاِهرٌة َش�يطانيٌة مقرونٌة  الُمعاِصِر ُمنُذ ُظهوِر مداِرِس القبِض والنقِض ؛ َعلَّ

بِ�أكِل الح�راِم وترويِج�ه ، وال يمِك�ُن لهُم القي�اُم بَِغي�ِره ؛ أِلنَّ الِحكم�َة والموعظَة 

الحس�نَة إنَّم�ا ه�ي عط�اٌء ِم�َن اللَّ�ِه ألوليائ�ه ) ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

َي واإلفَك وإلصاَق  ا الذين ُأوتوا الجدَل والرفَض والتشفِّ وئ( ]البقرة:269[ ، وأمَّ

ِر ، فما هم فيه ما هو إالَّ ثمرٌة ِمن ثمراِت نباِت الحراِم الُمنتِشِر  التُّهِم بالظنِّ والتصوُّ

ُه الَ َيْرُبو َلْحٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت إاِلَّ َكاَنِت النَّاُر َأْوَلى بِِه «)1) . كما قاَل m: » إِنَّ

ب�ا ُج�زٌء ِمَن الُكف�ِر ، وهو سياس�ُة اقتصاِده ، وال ه�وادَة في ذلِ�َك ، والُقرآُن  والرِّ

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   : الُمؤمني�َن  ُيخاطِ�ُب 

ۓ ( ]البقرة:278[ .

َف  ب�ا ، والعكُس بالعكِس . والحقُّ أن نتعرَّ ٌق بِترِك ما بقَي ِمَن الرِّ  فاإليم�اُن ُمتحقِّ

حجَم ما بلْغنا إَليه ِمَن الُغثاِء الُمش�ترِك حتَّى ُنعالَِج أمراَضنا جميًعا ، وللِه األمُر ِمن 

قبُل وِمن بعُد .

إن عالم�اِت الس�اعِة وِقراءَته�ا على وجِهها الصحي�ِح عامٌل ُمس�اِعٌد لِوضِع ُكلِّ 

)1) سنن الترمذي )617) .

عالقة التطرف 
واإلرهاب بالربا 

والمعامالت 
المشبوهة
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موضع الداء
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ُمس�ِلٍم وُكلِّ نِظ�اٍم ُمعاِص�ٍر في َموقِعه ِم�َن الحال�ِة الحقيقيِة ؛ حتَّى ينقطِ�َع التطاُوُل 

 m ِِّة التي رفضناها ، وهي ُس�نَُّة النبي والتباه�ي ، ونرِج�َع جميًعا إلى الحقيقِة الُمرَّ

ِة والفساِد فينا وفي َغيِرنا.. فهل ِمن ُمدِكٍر ؟! في تقريِره موقَع العلَّ

وق�ِد انتقَلت هذه التُّهمُة الخطيرُة َبيَن الُمس�ِلمين ِمَن الواِقِع الرس�ميِّ إلى الواقِع 

ُأ ِمن عقيدِة وُس�لوِك وِعالق�ِة الُمجتمعاِت ِضدَّ  الش�عبيِّ ، وص�اَرت ُجزًءا ال يتج�زَّ

بعِضه�ا البعِض ، بل واألنك�ى واألدهى أنَّ محاِضَن هذه التُّهِم قد تنكَرت ألتباِعها 

َل عن تبِعِة الجريرِة  عوِب ؛ لِتتنصَّ جي فتنتِها بعَد ضماِن انتِش�اِرها في دماِء الشُّ وُمروِّ

الت�ي صنَعته�ا ف�ي المجتم�ِع الُمتناِق�ِض ؛ رغب�ًة ف�ي البق�اِء واالس�تِمراِر والعبِث 

عوِب ِمن جهٍة ، مَع ضماِن مصلحِة المستثِمِر األصليِّ ورضائه ِمن جهٍة ُأخرى  بِالشُّ

َه ويتقيه ؟! أم إنَّها الِفتنُة التي  ، فهل ِمن ُمدِرٍك سرَّ اللُّعبِة ؛ لِيتوَب وُينيَب ويخشى اللَّ

تدُع الحليَم َحيراًنا؟!

ُظهوُر الِفتِن ِمَن المشِرِق 

وِمَن العالماِت الصغرى التي اختلَف الُعلماُء في شأنِها فِتُن المشِرِق : فمنهم من 

ًدا كالِعراِق ، ومنهم من جعَل المش�رَق ِجهَة الَمش�ِرِق ،  جعَل المش�ِرَق مكاًنا ُمحدَّ

ويدُخُل فيه ُكلُّ الِفتِن التي جاَءت ِمن تِلَك الِجهِة ، ويدُخُل في المعنى الثاني أيًضا 

ُبلداٌن عديدٌة ظهَرت ِمنها على مرِّ التاريِخ اإلسالميِّ فِتٌن عظيمٌة ، ِمنها : 

)1( باِلُد الُفرِس والِهندوِس ، ومنه ظهَرِت البهائيُة والقاديانيُة وغيُرها .

)2( الِع�راُق ، وِمنها ظه�َرِت الخواِرُج والروافُِض والباطني�ُة والقدريُة والجهنيُة 

والقراِمطُة والُمعتِزلُة وغيُرها .

فتن المشرق 
عالمة صغرى

الجهات التي 
ظهرت ِمنها الفتن 

عبر التاريخ
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)3( بلداُن الشرِق التي ظهَر ِمنها المغوُل والتتاُر في القرِن السابِِع 

يوعيِة . )4( روسيا والصيُن ، وقد ظهَرت ِمنها فِتنُة الشُّ

اِب ، ُثمَّ القبُض والنقُض  )5( نْجُد ُمَس�يِلمَة ، وقد ظهَرت ِمنها فِتنُة ُمَس�يِلمَة الكذَّ

الموعوُد بِه في األحاديِث عن آِخِر الزماِن . 

اِل  جَّ �روِر ، وس�يكوُن ُظه�وُر الدَّ وال ي�زاُل المش�رُق كجه�ٍة مص�دَر الِفَت�ِن والشُّ

ُه السالمَة ِمَن الِفتِن . ويأجوَج ومأجوَج ِمن جهِة المشِرِق ، نسأُل اللَّ

ا األحاِديُث عِن المش�رِق فكثيرٌة ، وِمنها حديُث ابِن ُعمَر ء أنَّه س�ِمَع  وأمَّ

ِه m وهو ُمس�تقبُِل المش�ِرِق ، يقوُل : » أال إنَّ الِفتنَة هاُهنا ، أال إِنَّ الِفتنَة  رس�وَل اللَّ

هاُهنا من حيُث يطلُع قرُن الشيطاِن «)1) . 

)1) صحي�ح البخاري )3279( ، وكلمة )قرن( تأتي بمعنى )جيل من الناس( ، ففي تفس�ير ابن 
كثي�ر )3 : 241) : )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]المؤمن�ون:31[ . أي : جي�ال آخ�ر لنختبرهم . 
وفي تفس�ير البحر المحيط )5 : 70( : وقيل : القرن القوم المجتمعون . قلت : الس�نون لو 

كثرت ؛ لقوله : خير القرون قرني . يعني : أصحابه . وقال قس :

لِ��ي�� األَوَّ ال�ذاه��بِ��ي��ن  �َن من ال�ق��رون ل�نا ب�ص�ائ�ْر ف�ي 
أي : ق�د تطل�ق على األش�خاص ، وليس عل�ى المدة الزمنية ، ولو كان�ت أعمارهم فوق 
100 مث�ل جي�ل النبي ن�وح ش ، كان الجيل منهم بنحو ألف ع�ام . وربما أقل من ذلك 
)60-70 عاما( مثال ، وهو الجيل الذي جاء ببداية عهد الغثاء مع س�قوط الخالفة » أعمار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين « ، ولذلك جاءت الرواية » قرنا الشيطان « ، مما يقودنا إلى 

أنهم جيالن على هذه الرواية .
وعل�ى ذل�ك ينبني أن تفس�ير بعضهم لحديث » خير القرون قرن�ي « ال يعني به 300 عام 

بالضبط ، بل يعني به ثالثة أجيال : الصحابة ، التابعون ، تابعو التابعين .
وتأت�ي بمعنى قوم أو ش�عب ، فف�ي الوجيز للواح�دي )567/1) : ) ڄ ڄ ڄ ڄ ( 
أحدثن�ا ) ڃ ڃ ( يعن�ي : عادا . اه�� . أي : قد يكون المقصود من كلمة )قرن( القبيلة 

أحاديث فتن 
المشرق
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يطاِن«،  وفي ِروايِة ُمسِلٍم أنَّه َقاَل : »رأُس الُكفِر ِمن هاُهنا ِمن حيُث يطُلُع قرُن الشَّ

يعني المشِرَق )1).

�يطاِن « ، وفي ِرواياٍت »قرنا  وفي ِرواياٍت ورَد في نصِّ الحديِث بِلفظِة » قرِن الشَّ

يطاِن « . الشَّ

وِروايُة » قرنا « بألِِف التثنيِة ورَدت في ُمسِلٍم بِرواياٍت ِمنها ِروايُة ابِن ُعمَر ، وفي 

يطاِن «)2) . آِخِره : » إنَّ الِفتنَة هاُهنا ! إنَّ الِفتنَة هاُهنا ! ثالًثا حيُث يطلَع قرنا الشَّ

وف�ي ُأخ�رى عِن ابِن ُعمَر : » إِنَّ الِفتنَة تجيُء ِمن هاُهنا وَأومَأ بيِده نحَو المش�ِرِق 

يطاِن، وأنتم يضرُب بعُضكم ِرقاَب بعٍض ... إلخ « )3) . من حيُث يطُلُع قرُن الشَّ

وف�ي حديِث ابِن مس�عوٍد قاَل : أش�اَر النبيُّ m بي�ِده نحَو اليمِن فق�اَل : »أال إِنَّ 

اِدين ِعن�َد ُأصوِل أذناِب  اإِليم�اَن ِم�ن هاُهنا ، وإنَّ القس�وَة وِغَلَظ الُقلوِب ف�ي الَفدَّ

يطاِن في ربيعَة وُمضَر« )4). اإلبِل حيُث يطُلُع قرَنا الشَّ

ِه m ق�اَل : » رأُس الُكفِر نحَو المش�ِرِق ،  وف�ي ِرواي�ِة أبي ُهَري�رَة أنَّ رس�وَل اللَّ

والشعب ، وليس المدة الزمنية أو الجيل .
وتأتي بمعنى المدة الزمنية )100 عام( ، ففي تفسير البحر المحيط إلمام اللغة أبي حيان 
)70/5( ق�ال عند اس�تعراضه لعدة أقوال : ... أو مائة س�نة ، قال�ه الجمهور ، وقد احتجوا 
لذلك بقول النبي m لعبد الله بن بشر : » تعيش قرنا « . فعاش مائة ، وقال : أرأيتكم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مائة ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد « . قال ابن عمر : يؤيد 

أنها انخرام ذلك القرن .
)1) صحيح مسلم )7479) .
)2) صحيح مسلم )7480) .
)3) صحيح مسلم )7481) .

)4) صحيح مسلم )190) .

رواية فتن 
المشرق بالمفرد 
والمثنى :» قرن/
قرنا الشيطان «

تحديد األحاديث 
جهة المشرق 
بربيعة ومضر
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اِدين أهِل الوبِر ، والس�كينُة في أهِل  والفخ�ُر والُخيالُء في أه�ِل الخيِل واإلبِل الَفدَّ

الغنِم « )1) .

ِه m : »اإليماُن والُكفُر ِقبَل المش�رِق ،  وف�ي رواي�ٍة ُأخرى قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

ادين أهِل الَخيِل والوبِر « )2) . والسكينُة في أهِل الغنِم ، والفخُر والُخيالُء في الفدَّ

وعن�ه أيًض�ا في ِروايٍة : » أتاكم أهُل اليمِن ، هم أليُن ُقلوًبا ، وأرقُّ أفئدًة ، اإليماُن 

يماُن ، والحكمُة يمانيُة.. رأُس الُكفِر ِمن ِقبِل المشِرِق « )3).

�ِه m : » ِغلُظ الُقلوِب  ِه يقوُل : قاَل رس�وُل اللَّ وف�ي رواي�ٍة عن جابِر ب�ن عبِداللَّ

والجفاِء في أهِل المشِرِق ، واإليماُن في أهِل الِحجاِز «)4) .

ا قرنا الش�يطاِن فجانبا رأِس�ه ، وقيَل : هما جمعاه ،  قاَل النوويُّ في ش�رِحه : وأمَّ

اِر . والمراُد بِذلَِك اختِصاُص  اللذان ُيغريهما بإضالِل الناِس : وقيل : شيعتاه ِمَن الُكفَّ

�يطاِن وِمَن الُكفِر ، كما قاَل ف�ي الحديِث اآلخِر : »  المش�ِرِق بمزيٍد ِمن تس�لُِّط الشَّ

رأُس الُكف�ِر نح�َو المش�ِرِق « . وكاَن ذلَِك في عهِده m حيُث ق�اَل ذلَِك ، ويكوُن 

اُل ِمَن المشِرِق ، وهو فيما َبيَن ذلَِك منشُأ الِفتِن العظيمِة)5). جَّ حيَن يخُرُج الدَّ

�يطاِن« بِالتثنيِة هو إش�ارٌة إل�ى ُوجوِد أكثَر ِمن  ُه أعلُم : َقوُله »قرنا الشَّ ُقل�ُت � واللَّ

�يطانيِة ، فإذا كاَنت أحاديُث المش�ِرِق � باإلفراِد � قد  مكاٍن يحمُل ِصفَة القرنيِة الشَّ

�يطاِن«  َصها ُجملٌة ِمَن الُعلماِء بِالِعراِق وجهِة المش�ِرِق ُعموًما ؛ فإنَّ »قرنا الشَّ خصَّ

)1) صحيح مسلم )194) .

)2) صحيح مسلم )195) .

)3) صحيح مسلم )199) .

)4) صحيح مسلم )202) .
)5) شرح النووي على مسلم )2: 34).

تحليل » قرنا 
الشيطان « بألف 

التثنية
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بِالتثني�ِة ُيدِخُل نجَد ُمَس�يِلمَة وما حوَلها في الجهِة الُمش�اِر إَليه�ا ِمن ناحيٍة ُأخرى ، 

يطاِن  وُخصوًصا ِعنَد ِذكِر الُمفاضلِة َبيَن المناطِِق والبالِد وفي قولِه : » يطُلُع قرنا الشَّ

في ربيعَة وُمضَر « ووصِفهم بِالُخيالِء والكبِر والفخِر .

�ِه m في البياِن الش�رعيِّ في  وف�ي ه�ذا التحديِد ِخدم�ٌة واعيٌة لُِمراِد رس�وِل اللَّ

عالم�اِت الس�اعِة )بِصرِف النظِر عن مقاِم الِجهِة ورغب�ِة أهِلها في صرِف الحديِث 

 ، ع�ن جهتِهم( فاألمانُة تقتضي إبراَز المعاني ُمجتِمعًة بعيدًة عِن االنتِقاِء االختِياريِّ

�ًفا �  ِخالًف�ا لِما أجمَع عَلي�ِه غالبيُة ُعلماِء المرحلِة الُغثائيِة في صرِف المعنى � تعسُّ

ع�ن » نجِد ُمَس�يِلمَة « إلى ِجهِة الِع�راِق بِالُخصوِص ، والِع�راُق � بِالُخصوِص � ال 

تسَلُم ِمَن المعنى ؛ أِلنَّ النُّصوَص تذُكُرها بِاسِمها كما تذُكُر ِجهَة المشِرِق بُِعموِمها 

واياِت  الالِت التي ُتشيُر إَليها الرِّ ، وأما نجُد ُمَسيِلمَة فُيعَرُف موقُعه ِمَن المسألِة بِالدَّ

كاإِلش�ارِة إل�ى الناحي�ِة ، وذكِر ربيع�َة وُمضَر ، واإلش�ارِة إلى أذناِب اإلب�ِل والوبِر 

والُخيالِء والفخِر ... إلخ .

الحدي�ُث بِروايِة » رأُس الُكفِر نحَو المش�ِرِق ، والفخ�ُر والُخيالُء في أهِل الخيِل 

ادين أهِل الوبِر « )1). واإلبِل الفدَّ

مَع أنَّ المعنى ال ينطبُِق على الرعايا وُعموِم الُمس�ِلمين في تِلَك النواحي ، س�واٌء 

بِمفهوِم المشِرِق الخاصِّ � كالِعراِق � أو بِالمفهوِم العامِّ » الناحيِة والِجهِة « ، وإنَّما 

هي عالماٌت ودالالٌت لُِرؤوٍس ُمعينٍة تحِمُل الِفتنَة وتقوُدها ، ولعلَّ الكثيَر ِمنهم ال 

يعلمون األمَر ، ولم يبُلْغهُم الِعلُم ؛ فوقعوا فِيها حتَف ُأنوفِهم . 

نا  وع�ِن اب�ِن عبَّاٍس ؤ قاَل : دعا النبيُّ m : » اللَُّهمَّ باِرْك لنا في صاِعنا وُمدِّ

)1) صحيح مسلم )194) .

المعنى ال ينطبق 
على الرعايا 

وعموم الُمسلِمين 

أحاديث متنوعة 
عن قرن المشرق
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ِه ، وفي ِعراِقنا ، قاَل  وباِرْك لنا في ش�اِمنا ويمنِنا « . فقاَل رُجٌل ِمَن القوِم : يا نبيَّ اللَّ

�يطاِن وَتَهيَُّج الِفَت�َن ، وإنَّ الِجفاَء بِالمش�ِرِق « )1) ، وفي صحيِح  : » إنَّ به�ا قرَن الشَّ

)2) . وقد ذهَب بعُض  الُبخ�اريِّ » وف�ي نجِدنا « ب�دَل ِعراِقنا ، وهي الروايُة األص�حُّ

اِب«. الُعلماِء إلى أن َقوَله : » نجِدنا « ُيشيُر إلى »نجِد ُمَسيِلمَة الكذَّ

وقِد اعتنى الُعلماُء بِس�رِد العديِد ِمن هذه الِفَت�ِن الُمتالِحقِة في الُعصوِر الُمتتابِعِة 

غ�رى ، وِمنها فَِت�ٌن ُأخرى لم  ، وِمنه�ا م�ا ق�د تناولناه في العالماِت الُوس�طى والصُّ

ُتذَك�ْر كِفتن�ِة القراِمط�ِة والزنِج والفاطميِة ، والزرادش�يِة ، والمانوي�ِة ، والمزدكيِة ، 

وفِتن�ِة التتاِر واجتياِحهم باِلَد الُمس�ِلمين ، والس�بئيِة ، وفِتنِة الرافض�ِة والنواصِب ، 

والُحروِب الصليبيِة ، والِهندوسيِة ، والُبوذيِة ، والقاديانيِة ، والبهائيِة ، وغيِرها .

ِق  وي�الِت بِتمزُّ ِق وُظهوِر الدُّ وكاَن ُب�روُز بع�ِض هذه الِفَتِن ِخ�الَل مرحلِة التم�زُّ

ِخالف�ِة بن�ي العبَّ�اِس ، وِمنها م�ا كاَن ِمن قبُل ، واس�تمرَّ في الظهوِر والُب�روِز كِفتنِة 

�ِه m : » يخُرُج في آِخِر  الخ�وارِج، وهي الِفتن�ُة الُمتناميُة التي قاَل فِيها رس�وُل اللَّ

الزماِن َقوٌم يقرؤون الُقرآَن ال ُيجاِوُز حناِجَرهم ، يمُرقون ِمَن اإلسالِم ُمروَق السهِم 

ِم�َن الرميِة ، ال يرجعون إَليه ، س�يماهم التحليُق، ال يزال�ون يخرجون حتَّى يخُرَج 

اِل ...« . الحديث)3) . جَّ آِخُرهم مَع المسيِخ الدَّ

اُء  وروى أحم�ُد والُبخ�اريُّ والطبران�يُّ في الكبي�ِر والَبيهقيُّ : » يخرُج ق�وٌم أِحدَّ

اُء زلِقٌة ألس�نُتهم بِالُقرآِن يقرؤونه ينُثرونه نثَر الدقِل ، ال ُيجاِوُز تراقَيهم« . وفي  أِش�دَّ

لف�ٍظ آخ�َر » يأت�ي آِخُر الزم�اِن « ... إل�خ . » أحداُث األس�ناِن ، ُس�فهاُء األحالِم ، 

)1) الطبراني في المعجم الكبير )12583) 
)2) صحيح البخاري )1037) .

)3) سنن النسائي )4120) .
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يق�رؤون الُق�رآَن ال ُيجاِوُز تراقَيه�م ، يقولون ِمن خيِر قوِل الن�اِس ... « إلخ . اه� . 

رواه الشيخان وأحمُد .

وروى ُمس�ِلٌم وأب�و داوَد وغيُره�م ع�ن عل�يٍّ ؤ : » يق�رؤون الُق�رآَن َليَس 

ِقراءُتكم إلى ِقراءتِهم بِش�يٍء ، وال صالُتكم إلى صالتِهم بِشيٍء ، وال صياُمكم إلى 

صياِمه�م بِش�يٍء ، يحس�بون أنَّه له�م ، وهو عَليه�م ! ال ُتجاِوُز صالُته�م تراقَيهم ، 

يمُرقون ِمَن الديِن كما يمُرُق السهُم ِمَن الرميِة ... « إلخ .

وِعن�َد النظ�ِر الُمتأنِّ�ي في ه�ذه الظواِهِر ودراس�ِة أح�واِل أصحابِه�ا نجُدها كما 

ِت الباِلَد العربيَة واإلس�الميَة ُكلَّها ، وأس�اُس ُظهوِرها  أخب�َر عنها النبيُّ m قد عمَّ

وتوسيِع حلقتِها في المرحلِة الُغثائيِة ما قد سبَقِت اإلشارُة إَليه في هذا الكتاِب عن 

ِه m � إالَّ أنها الَيوَم قد  اها رس�وُل اللَّ فِتنِة المش�ِرِق وفِتنِة قرِن الش�يطاِن � كما سمَّ

َي بِقرِن الش�يطاِن ؛ لُتصبَِح ُج�زًءا ِمن لحِم  خرَج�ت عن مكمنِها األصليِّ فيما ُس�مِّ

ي  الُش�عوِب المخدوع�ِة ودِمه�ا ، ومصدًرا ِمن مص�اِدِر القلِق واإلرج�اِف والتحدِّ

عاِب ، وتحوَلت إلى خاليا  ِف واالنِدفاِع في ُكل مدينٍة وقريٍة وِشعٍب ِمَن الشِّ والتطرُّ

ِه العليِّ العظيِم . َة إالَّ بِاللَّ وجماعاٍت ينفصُل بعُضها عن بعٍض ، وال حوَل وال ُقوَّ

وتليها الِفتنُة الُمعاِدلُة لها في المرحلِة ، ومصدُر انطِالِقها ِمن جهِة المشِرِق أيًضا 

ُة اإلس�الميُة والعربيُة ِمن خطِر الفكِر الُمتَِّخِذ ِشعاَر النُّصرِة  ، وتبُرُز فِيما تعيُش�ه األُمَّ

آلِل البيِت األطهاِر وما ترتََّب على الدفِع بِه في المرحلِة ِمن زوابِِع اإلعالِم ، وكثرِة 

التناُوِل لُِحقوِق آل البيِت بِنُصرِة اإلس�الِم ، وُخروِج المس�ألِة عِن النظِر الواعي في 

كاِت  ِة m ونقوِل آِل الَبيِت وأئمتِهم إلى َعش�وائيِة األحكاِم وتهوُّ مقوالِت نبيِّ األُمَّ

الث�أِر والِحق�ِد واالنتِقاِم ، بما ال ي�دُع مجااًل لِلجزِم بِأنَّ العالَم العربيَّ واإلس�الميَّ 
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سيقُع في أتوِن فِتنِة التحريِش اإلبليسيِّ الُمتَِّخِذ ِصفَة االنتِصاِر أِلهِل الحقِّ ؛ لَيْذَهَب 

تِه الراغبِة في  الح�قُّ وأهُله في هذه الِفَتِن الس�اِحقِة الماِحقِة التي قاَل عنه�ا m أِلُمَّ

َته على خيِر ما يعَلُمه  �ا عَليِه أن يُدلَّ ُأمَّ الس�المِة : » إنَّ�ه لم يُكْن نبيٌّ قبلي إالَّ كاَن حقاًّ

لِها ، ويصيُر  َتكم هذه جعَل عافيَتها في أوَّ لهم ، وُينِذَرهم شرَّ ما يعَلُمه لهم ، وإنَّ ُأمَّ

ُق بعِضها بعًضا ، وتجيُء الِفتنُة فيقوُل  آِخُرها بالٌء وُأموٌر ُتنِكرونه ، وتجيُء فِتنٌة فيرقَّ

المؤِم�ُن : ه�ذه ُمهِلَكتي ، ُثمَّ تنكِش�ُف وتجيُء الِفتنُة ؛ فيق�وُل المؤِمُن : هذه هذه ، 

فم�ن أح�بَّ أن ُيزحَزَح عِن الناِر ويدُخَل الجنَة فلتأتِه منيُت�ه وهو مؤِمٌن بِاللِه والَيوِم 

اآلِخِر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه... « الحديَث)1) .

وف�ي هذه الِفَتِن يق�وُل m : » باِدروا باألعماِل فتنًا كقطِع اللَّي�ِل اُلمظِلِم، ُيصبُِح 

الرُجَل فِيها مؤِمنًا وُيمس�ي كافًِرا ، وُيمس�ي كافًِرا وُيصبِ�ُح مؤمنًا ، يبيُع دينَه بِعرٍض 

نيا « )2) . ِمَن الدُّ

اَعِة   وعن النُّعمان بن َبشيٍر قال َصِحْبنا النَّبيَّ m َوسمْعنَاُه يقوُل : »إنَّ بيَن َيَدِي السَّ

ُجُل فِيَها ُمْؤِمنًا ُثمَّ ُيْمِسي َكافًِرا َوُيْمِسي ُمْؤِمنًا  ْيِل اْلُمْظِلِم ، ُيْصبُِح الرَّ َها ِقَطُع اللَّ فَِتنًا كأنَّ

ْنَيا«، قال  ْنَيا َيِس�يٍر َأْو بَِعَرِض الدُّ ُثمَّ ُيْصبُِح َكافًِرا ، َيبِيُع َأْقَواٌم َخاَلَقُهْم بَِعَرٍض ِمْن الدُّ

الَحَسُن: واللِه لَقْد رأينَاُهْم صوًرا وال عقوَل ، َأْجَساًما َواَل أحاَلَم ، َفَراَش َناٍر َوذباَن 

َطَمٍع ، َيْغُدوَن بِِدْرَهَمْيِن َوَيُروُحوَن بِِدْرَهَمْيِن ، َيبِيُع َأَحُدُهْم َدْينَُه بَِثَمِن اْلَعنِْز)3).

وروى الطيالِسيُّ والَبيهقيُّ وأحمُد والطبرانيُّ في الكبيِر والحاِكُم : أنَّ رجاًل سأَل 

�ِه m : » نعم ، أيما  �ِه m : » هل لإِلس�الِم ُمنتهى ؟ « ، فقاَل رس�وُل اللَّ رس�وُل اللَّ

)1) صحيح مسلم )4882) .
)2) صحيح مسلم )328)

مسند أحمد )18404).  (3(
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ُه بِهم خيًرا أدخَل عَليِهُم اإلسالَم « . قاَل : ُثمَّ ماذا  َبيٍت ِمَن العرِب أو العجِم أراَد اللَّ

ِه .  ِه ؟ قاَل : » ُثمَّ تقُع الِفَتُن كالظُّلِل « . فقاَل الرُجُل : كالَّ يا رس�وَل اللَّ يا رس�وَل اللَّ

فقاَل النبي m : » كالَّ والذي نفس�ي بيِده ، ليعوُدنَّ فِيها أس�اوَد.. يضِرُب بعُضكم 

�عاِب ، يتَّقي ربَّه،  ِرقاَب بعٍض ، أفضُل الناِس يومئٍذ مؤِمٌن يعتِزُل في ِش�عٍب ِمَن الشِّ

ه «)1) . ويدع ِمن شرِّ

ِه ؟ قاَل » تكِس�ُر ي�َدَك « . قاَل : فإِن  وف�ي رواي�ة : قال�وا كيَف نصنُع يا رس�وَل اللَّ

انجبَرت ؟ قاَل : » تكِسر األُخرى « . قاَل : حتَّى متى ؟ قاَل : » حتَّى تأتَيك يٌد خاطئٌة 

أو منيٌة قاضيٌة « )2).

وال يدُخ�ُل تحَت هذا المعنى والتفصيِل ما يدوُر ِمن مقاومٍة صحيحٍة ِضدَّ العدوِّ 

ُة  الُمحتلِّ في فِلس�طيَن أو ف�ي غيِره ، وإنَّما ينحِصُر هذا المدلوُل في ما تعيُش�ه األُمَّ

ِه على  ُكلُّها ِمَن التخاُذِل والوهِن والمؤامرِة الداخليِة ، حيُث إنَّ الجهاَد في سبيِل اللَّ

ُه أمًرا كاَن مفعواًل  ِه تعالى � إلى أن يقضَي اللَّ الوجِه الش�رعيِّ س�يظلُّ قائًما � بِأمِر اللَّ

، ولِكنَّه في صورتِه الُمحدودِة والُمتناِقضِة أيًضا بما ُيالَحُظ ِمن صراٍع َبيَن الفصائِل 

ِه على يِد عباِده  ذاتِه�ا ، ولكنَّه � أي : الجهاد � باٍق بقاَء الس�مواِت واألرِض بِأمِر اللَّ

ِه . ِه وفي سبيِل اللَّ الصالحين الُمقاتِلين أِلجِل اللَّ

ِه بن ُعمَر)3) : قاَل  ُه � تعليًقا على حديِث عبِداللَّ وقاَل الشيُخ التويجريُّ � رِحَمه اللَّ

ِه m ُيش�يُر بيِده يؤُم الِعراَق » ها إنَّ الِفتنَة ُهنا ، ها إنَّ الِفتنة هاُهنا ،  رأيُت رس�وَل اللَّ

يطاِن « . اٍت � ِمن حيُث يطُلُع قرُن الشَّ ها إنَّ الِفتنة هاُهنا � ثالَث مرَّ

)1) صحيح ابن حبان )5956( والطبراني في الكبير )444) .
)2) الطبراني في األوسط )4583) .

. (142 :1(  (3(
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وايِة فائدٌة جليلٌة ، وهي البياُن بِأنَّ منشُأ الِفَتِن ِمن ِجهِة العراِق   قاَل : وفي هذه الرِّ

ال ِم�ن ِجهِة نج�ٍد ، التي هي أرُض العرِب ، فِفيها ردٌّ على َم�ن زعَم ِمَن الزناِدقِة أنَّ 

الُمراَد بِذلَِك أرُض العرِب ! 

ُقلُت : وفيما قد س�بَق بياُنه في األحاديِث وشرِحها غنيٌة وِكفايٌة لمن ألقى السمَع 

ُه لفظَة » الزنادقة « على  وهو ش�هيٌد ، والعجُب ُكلُّ العجِب في إطالِقه س�امَحه اللَّ

�ِه m في تحدي�ِد المكاِن الُمش�اِر إَلي�ه بِقرِن  �ري أحادي�ِث رس�وِل اللَّ بع�ض مفسِّ

�يطاِن ، كم�ا هو ُمثبٌت في قوِل م�ن ال ينطُِق عِن الهوى m . ب�ل واعتبر بعُض  الشَّ

اِم  هؤالء أنَّ سبَب تحديِد المشِرِق بناحيِة نجٍد إنَّما هو العداُء ِمن بعِض الُعلماِء لُِحكَّ

تِلَك الناحيِة ، وهذا من محِض االفتِراِء أو ُس�وِء التفس�يِر لأُِلموِر الش�رعيِة وربطِها 

بِالمصالِِح والِعالقاِت ولأِلسِف .

ونحيُل الراِغَب في فهِم المسألِة على ُأُسِسها الشرعيِة إلى النظِر في الفقرِة السابِعِة 

ِمن ُملحِق حسِن المالكيِّ على ِكتاِب »داعيٌة وَليَس نبياًّا« ص169 .

ُظهوُر الزِّان

وهو ِمن أخطِر عالماِت الساعِة الصغرى وأشراطِها ، وهناك ُجملٌة ِمَن األحاديِث 

ِة اإلس�الميِة آِخَر الزماِن ؛ حتَّى يؤدي  ِة ُتش�يُر إلى االنِحداِر األخالقيِّ في األُمَّ النَّبِويَّ

ِه . ذلَِك إلى الُفجوِر والدعارِة بِصَوٍر شتَّى والعياُذ بِاللَّ

�ُة انِح�داًرا ف�ي األخ�الِق كم�ا عرَفت�ه في مراِح�ِل االس�تِعماِر  ول�م تع�رِف األُمَّ

واالستِهتاِر واالستِثماِر . 

ُع دائرَة الغزِو  ِة وقراِرها بدَأ يوسِّ راِت األُمَّ فالعدوُّ الُمستعِمُر ُمنُذ سيطرتِه على ُمقدَّ

ظاهرة الزنا عالمة 
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الثقافيِّ الكافِِر ، بِش�تَّى ُصوِره وألوانِه ، وفي عدِة نماذَج وكيفياٍت ؛ حتَّى تمكن ِمن 

نَِّة ِجياًل بعَد ِجيٍل ، وحتَّى  �فلى في داِخِل ُمجتمعاِت الُقرآِن والسُّ تحقيِق أهدافِه السُّ

برَز جيُل الكاس�ياِت العارياِت المائالِت الُمميالِت ِمَن النساِء ، وبرَز جيُل التهاُرِج 

الذي قاَل فيه m : » ويبقى ِشراُر الناِس يتهارجون فِيها تهاُرَج الُحُمِر « )1).

ُن في  والُمطَِّل�ُع عل�ى أحواِل الُمجتمع�اِت العربيِة واإلس�الميِة الَي�وَم ، والُمتمعِّ

ُأ ِمن  ُمخرج�اِت ثقافتِها وإعالِمها وتربيتِها � وقد صاَرت ه�ذه الثقافُة ُجزًءا ال يتجزَّ

ثقاف�ِة العال�ِم اآلخِر واالنطِ�واِء فيه ، وخاصًة ف�ي الِعالقاِت االجتِماعي�ِة والفكريِة 

ِة،  ديِة في األُمَّ ُد بِيقيٍن مدى ِصدِق النُّب�وءاِت الُمحمَّ واالقتِصادي�ِة والعاطِفي�ِة � يتأكَّ

فظاِهرُة الِعالقات َغيِر الش�رعيِة وظاهرُة الِعالقاِت الجنسيِة الُمحرمِة بُِكلِّ أشكالِها 

ًة في العواِصِم حيُث  ال تنفكُّ عن ممارستِها أغلُب الُمجتمعاِت الحضاريِة ، وخاصَّ

عوُب واألُمُم ، وتزداُد حركُة االقتِصاِد والسياحِة وأسباُب الترِف واللهِو  تختِلُط الشُّ

وُفرُص التمتُِّع بالحرياِت الش�خصيِة والوظائِف الرسميِة وشبِه الرسميِة الُمختلطِة 

َبيَن الِجنسيِن . 

كما أنَّ لِهذه األمراِض االجتِماعيِة السيئِة ِجهاُت اختِصاٍص تتبنى إدراَة الِعالقاِت 

هِة ِضمَن  الِجنس�يِة وتنظيَمها وتضُع لها قواِعَد التحصيِن الطبيِّ والُممارس�ِة الُموجَّ

ونها بِالكازينوهاِت  األعماِل الس�ياحيِة والفندقِة والمس�اِرِح والمالهي ، وما ُيس�مُّ

وليال�ي الس�هراِت ، وغيِره�ا م�ن الُبؤِر والمواخي�ِر التي ُنِقَل�ت ِمَن العال�ِم الغربيِّ 

ساٍت  والش�رقيِّ الكافِِر ، وُتالَحُظ في بعِض الباِلِد العربيِة واإلسالميِة ُجهوٌد لُمؤسَّ

وجمعياٍت غربيٍة تحِمُل ِصفَة الِخدماِت الطبيِة والنفسيِة والوقايِة البيئيِة . 

)1) صحيح مسلم )7560) .
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والق�اِرئ لإِلحصائياِت المنش�ورِة ف�ي تقاريِر الُمستش�فياِت ومراِك�ِز التحصيِن 

ِم�َن األوبئِة يرى ِمقداَر النِّس�ِب الُمتكاثِ�رِة ِمَن الُمصابين بِاألمراِض الِجنس�يِة عاًما 

ا َمن ُيصاُب  جاِل والنِّس�اِء في داِخ�ِل باِلِد العرِب والُمس�ِلمين ، أمَّ بع�َد عاٍم َبيَن الرِّ

ْث وال حرَج .  خاِرَجها فحدِّ

�يطاِن في معركِة االحتناِك والتزييِن واإلثارِة  وأِلنَّ هذه الِعلَل ُجزٌء ِمن س�الِح الشَّ

فال ش�كَّ أنَّ االهتِماَم بها من تِلَك الِجهاِت في الحياِة الُمعاِصرِة س�يبُرُز وس�يزداُد 

�ا وثقافياًّا وإعالمياًّا حتَّى يبلَغ إل�ى أقصاه في نماذِجه  ياًّ ِر مادِّ جلياًّ�ا ف�ي الواِقِع الُمتطوِّ

التي قد تكلََّم عنها َمن ال ينطُِق عِن الهوى m في ِمثِل َقولِه : » والذي نفس�ي بيِده 

ُة حتَّ�ى يقوَم الرُجُل إلى المرأِة فيفتِرُش�ها ف�ي الطريِق ، فيكوُن  ، ال تفن�ى ه�ذه األُمَّ

ِخياُرهم يومِئٍذ َمن يقوُل: َلو واريُتها وراَء هذا الحاِئِط ... «)1). 

�ِه m ؛ حي�ُث إنَّ الواِقَع الُمش�اَهَد في كثيٍر ِمن بِ�الِد العرِب  وص�دَق رس�وُل اللَّ

والُمس�ِلمين الَي�وَم قد ق�ارَب هذه الحالَة ، إن لم يُكْن ق�د تجاوَزها إلى ما هو أقذُر 

وأوسُخ وأفسُد . 

وِمَن المعلوِم أنَّ كثيًرا ِمَن الُممارس�اِت ال تظهُر مكش�وفًة على اإلعالِم المحليِّ 

والرس�ميِّ إالَّ في ُحدوٍد ُمعينٍة ، ولِكنَّها ِعن�َد تتبُِّعها في الواِقِع الُمعاِش ُنالِحُظ َبيَن 

ًة في األنديِة وُدوِر الس�ياحِة والُمنتزهاِت  الحي�ِن واآلخِر بِطريقٍة وُأخ�رى ، وخاصَّ

�ي  اعاِت في ُظهوِرها الُمتفشِّ والفن�ادِق وغيِرها . وقد وصَفها m بالس�نواِت الخدَّ

ِج ، وذكَر فِيها : » وتشيُع فِيها الفاِحشُة «)2) . قاَل الُقرُطبيُّ في ِكتابِه »المفهم«  والُمتدرِّ

)1) مسند أبي يعلى )6183) .
)2) المستدرك للحاكم )8564) .

 مستقبل االنحدار 
الخلقي في العالم 

اإلسالمي 

خطورة ما يدور 
خلف الكواليس 

في المسارح 
واألندية وغيرها 



321

نا « : في هذا الحديِث عَلٌم ِمَن أعالِم  تعليًقا على حديِث أنِس الوارِد فيه » ويظهُر الزِّ

ِة إذ خبََّر عن ُأموٍر ستقُع ، فوقَعت ُخصوًصا في هذه األزمان)1ِ) .  النُّبوَّ

وإذا كاَن ه�ذا ف�ي زم�اِن الُقرُطب�يِّ فماذا ُيق�اُل ع�ن زمانِنا وحاضِرن�ا المنقوِض 

ِه العليِّ العظيِم .  َة إالَّ بِاللَّ المقبوِض ؟! وال حوَل وال ُقوَّ

ُظهوُر الأرماِض التي لم تُكْن في الأسلاِف

غرى المنصوِص عَليه�ا في أحاِديِث َمن ال ينطُِق عِن الهوى  وِم�َن العالماِت الصُّ

عوِب ،  انتِش�اِر العديِد ِمَن األمراِض الوبائيِة على َغيِر س�ابِِق عهِدها في األُمِم والشُّ

ًة في مراِحِلنا األخيرِة ، فظهَرت األمراُض  ْت وخاصَّ وقد برَزت هذه الظاِهرُة وتفشَّ

الوبائي�ُة الخطي�رُة كاإلي�دِز وإنفلون�زا الطي�وِر والخنازي�ِر وغيِره�ا ِم�َن األمراِض 

الُمس�تعصيِة الت�ي ال زاَل الُعلم�اُء يبحث�ون ع�ن وس�ائِل ِعالِجها ومعرفِة أس�باِب 

عوِب إلى الَيوِم . انتِشاِرها في الشُّ

نقُض ُعرى الإسلاِم والإيماِن

ْغَرى َنْقُض ُعَرى اإلسالِم واإليماِن، لَِما َرَوى الحاِكُم  ومْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

ِه m : » لُتنقَضنَّ ُعرى اإليماِن ُعروًة ُعروًة  عن ُحذيفَة ؤ قاَل : قاَل رسوُل اللَّ

الون الثالثُة « )2) . جَّ ، وليكوَننَّ أئمٌة ُمِضلُّون ، وليخُرَجنَّ على إِثِر ذلَِك الدَّ

وروى أحم�ُد والُبخاريُّ في تاريِخه ، وأبو يعلى وابُن ِحبَّاَن والطبرانيُّ في الكبيِر 

نِن والُشعِب والضياِء عن أبي ُأمامَة ؤ قاَل : قاَل رسوُل اللَِّه  ،والحاِكُم في السُّ

)1) فتح الباري )1: 179).
)2) المستدرك )8611) .
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m : » لُتنقَضنَّ ُعرى اإلسالِم ُعروًة ُعروًة ، ُكلَّما ُنِقَضت ُعروٌة تشبََّث الناُس بالتي 

تليها ، أوُلُهنَّ نقًضا الُحكُم ، وآِخُرُهنَّ الصالُة « )1).

وهذه العالمُة الخطيرُة قد برَزت جليًَّة في واِقِعنا العربيِّ واإلس�الميِّ مرحلًة بعَد 

ُأخرى وتنقِسُم إلى ِقسَمين :

ُل : النقُض الكاِئُن داِخَل الَخيمِة اإلسالميِة ، وقد َبدَأ هذا النقُض 1.  الِقْسُم اأَلوَّ

بادَئ ذي بدٍء بِدولِة الُملِك العضوِض في عهد بني ُأميَة ، ُثمَّ تاله نقُض ُعرى 

الِعل�ِم ، ُث�مَّ م�ا تال عهَد بن�ي ُأميَة ِمن عه�ِد الُملِك العضوِض ف�ي ُحكِم بني 

َويالِت ،  راِع الداخليِّ َبيَن الُمس�ِلمين ِخ�الَل عصِر الدُّ العبَّ�اِس ، ُثمَّ في الصِّ

وم�ا ترتَّب على ذلَِك ِم�ن ُرؤى فكريٍة ُمتناِقضٍة ، ِمنها م�ا نقَض قراَر الُحكِم 

واستبدَّ بِه ، وِمنها ما نقَض قراَر الِعلِم وسيََّسه ودنََّسه .

القس�ُم الثان�ي � وهو األنك�ى واألخطُر : ما ع�مَّ العالَم العربيَّ واإلس�الميَّ 2. 

�لطاِن  ُحكًما وِعلًما ، وربَط القرارين بِالُكفِر والكافِِر بعَد إس�قاِط ِخالفِة السُّ

عبِد الحميِد الثاني ، آِخِر ُخلفاِء اإلسالِم ُقَبيَل مرحلِة االستِعماِر.

وه�ذا ه�و النق�ُض الُمش�اُر إَليه في ُجمل�ِة األحاديِث ِم�ن قولِ�ه m : » لُتنقضنَّ 

ُعرى اإلس�الِم ُعروًة ُعروًة « . وقد تمَّ هذا النقُض مرحلًة بعَد ُأخرى تحَت إش�راِف 

وهندسِة الُخبراِء من الُمستشِرقيَن حتَّى آَل العالُم العربيُّ واإلسالميُّ إلى نموذَجين 

ُمتعاِرَضين :

• نم�وذٌج ِعلمانيٌّ علمن�يٌّ يرتبُِط بِالفكِر الغربيِّ والش�رقيِّ وُمخرجاتِه العلميِة 	

والثقافيِة واالجتِماعيِة والحزبيِة والسياسيِة ... إلخ .

)1) مسند أحمد )22817).
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• ٌف ُمتناِقٌض يعمُل على هدِم ثوابِِت المذهبيِة اإلس�الميِة 	 نم�وذٌج دينيٌّ ُمتط�رِّ

ياٍت  ِة بُِمس�مَّ هِد الش�رعيِّ في األُمَّ ِف والزُّ وُح�بِّ آِل البيِت وُس�لوِك التص�وُّ

فٍة . وُأحجياٍت سياسيٍة وِشبِه سياسٍة ُمتطرِّ

 وِكال النموذَجي�ن يعم�الِن تح�َت ظِلِّ السياس�ِة العالمي�ِة الُمهيمنِة عل�ى القراِر 

اإلنسانيِّ ُكلِّه . 

ُذ الِفكرَة تِلَو األُخرى اِلس�تمراِر سياس�ِة  وال زاَل�ْت ه�ذه النم�اِذُج الُمتناِقضُة ُتنفِّ

نٍة ، يصُعُب اإلفصاُح  ع�ٍة وُمتلوِّ النق�ِض الموعوِد في عالماِت الس�اعِة وبُِصوٍر ُمتنوِّ

عنه�ا بُِوض�وٍح ؛ لِم�ا يترتَُّب على ذلِ�َك ِمن إح�راٍج واصطِداٍم مَع عناِص�ِر الحركِة 

ِه وإنا إَليه راِجعون ، وال  ِق ، وإنا للَّ الُمتنفذِة في الواقَعين العربيِّ واإلسالميِّ الُممزَّ

ِه العليِّ العظيِم . َة إالَّ بِاللَّ حوَل وال ُقوَّ

لق�ِد اعتق�َد الكثيرون ِمَن الساس�ِة والق�ادِة وُزعماِء األح�زاِب والجماعاِت التي 

ُك الي�وَم في الس�احِة العربي�ِة واإلس�الميِة أنهم يحِمل�وَن براِم�َج إيجابيًة في  تتح�رَّ

عوِب،  المرحلِة الُمعاِصَرِة ، وأنَّهم أفضُل النماِذِج إِلعادِة اإلس�الِم والديانِة في الشُّ

ًة أنهم ُمجِمعون على العمِل الُمشترِك ِضدَّ ُخرافاٍت وُخزعبالٍت وضالالِت  وخاصَّ

ي�ة بِالحياِة  الم�داِرِس التقليدي�ِة ِم�ن جه�ٍة ، وُمجِمعون عل�ى ربِط الحض�ارِة المادِّ

وإبراِزها في أنصِع ُصوِرها الُمتأسِلمِة .

لكنَّهم � ولأِلس�ِف � ال ُيدِركون حجَم الُمغامرِة التي يتداولونها بِترس�يِخ القبِض 

الِت  الِت وعالماِت الساعِة ، أِلنَّ فِقَه التحوُّ والنقِض المنصوِص عَليِه في فِقِه التحوُّ

فاِت الشرعيِة ، ولم  وعالماِت الس�اعِة » مادٌة خاٌم « في مظانِّها في المراِجِع والمؤلَّ

�ْل كِفقٍه ش�رعيٍّ يربُِط َبيَن ُمجري�اِت األحداِث وَبيَن مقوالِت َم�ن ال ينطُِق عِن  ُتفعَّ
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ِب آالُف الضحايا من ُش�عوِب  اله�وى m ، وقد ذه�َب ضحيَة هذا الجه�ِل الُمركَّ

الُمس�ِلمين ووقعوا � بِاس�ِم اإلس�الِم وُنصرتِه � في برامِج االحتِواِء وااللتِواِء ، التي 

راتِها وقراِرها ومصيِرها المحتوِم . ُيهيِمُن الكافُِر على ُمقدَّ

راَع  ُد التفِرقَة والصِّ ُد القبَض والنقَض كمبدأٍ َش�يطانيٍّ ناِجٍح ، كما ُيؤيِّ فالكافُِر يؤيِّ

ى فِكريٍّ أو ثقافيٍّ أو دينيٍّ أو اجتِماعيٍّ أو سياس�يٍّ أو  َبيَن البش�ريِة تحَت أيِّ ُمس�ماًّ

اقتِصاديٍّ .

والمعل�وُم أنَّ مرحل�َة الُغثائيَة التي عبََّر عنها m بِأنه�ا » مرحلُة التداعي والوهِن 

نيا وكراهيِة الَموِت ون�زِع المهابِة ِمن ُصدوِر العدوِّ « ، إنَّما هي المرحلُة  وُح�بِّ الدُّ

الحديث�ُة التي بدَأت بِس�قوِط ق�راِر الِخالف�ِة وبدِء مرحلِة االس�تِعماِر ، ُث�مَّ مرحلِة 

االستِهتاِر ، ُثمَّ مرحلِة االستِثماِر ، التي نحن الَيوَم في ِخضمِّ َأتونِها وأواِرها.. 

ون�رى الَيوَم ُكلَّ ِحزٍب أو نِظ�اٍم أو َدولٍة تلوُح بِالبراِمِج الُجزئي�ِة دينيًة وغيَر دينيٍة 

ٍد m ، بينم�ا هي غاِرقٌة  ِه وُس�نَِّة نبيِّه ُمحمَّ وكأنه�ا اإلس�الُم ذاُته ، أو هي ِكت�اُب اللَّ

وليِة ُمس�تعَمرٌة ُمس�تثَمرٌة بِيِد ِرجاِل  إلى النُّخاِع في العمالِة المقنَّعِة لُِبيوِت الماِل الدَّ

األعم�اِل األجنبي�ِة ، وها هي األنظمُة والجماعاُت واألح�زاُب ُمضطرًة َبيَن الحيِن 

اه النبيُّ m ب� »نقِض الُعرى«  واآلَخِر لِتقديِم التناُزالِت تِلَو التناُزالِت ، وهو ما سمَّ

إِلرض�اِء الُمتنِفذي�ن عل�ى القراِر المحليِّ والعرب�يِّ والعالميِّ » وآِخ�ُر ما يبقى لهُم 

الصالُة ، وُربَّ ُمصلٍّ ال أمانَة له « .

َة  اِر َغيُر فِعِل الصالِة فقط ، بينما تِجُد كافَّ ومعناه : أنَّه ال يبقى لهم ِمن ُمخالفِة الُكفَّ

ُشؤوِن اإلمارِة واالقتِصاِد والتربيِة والتعليِم والثقافِة واإلعالِم � وَهُلمَّ جًرا � صاَرت 

ِد » العولمِة « . ُجزًءا ِمن مشروِع النِّظاِم العالميِّ الُموحَّ

الضحايا من 
الشعوب 

المشاركين في 
برامج االحتواء 

وااللتواء 

 مرحلة التداعي 
والوهن ودورها 

في النقض 
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�َة البراِم�ِج المطروحِة في الس�احِة ُمنُذ ُس�قوِط القراِر اإلس�الميِّ العالميِّ  إنَّ كافَّ

بِتقس�يِم » تِرك�ِة الرُج�ِل المري�ِض « ق�د دخَلت � طوًع�ا أو كرًها � تحت » سياس�ِة 

القبِض والنقِض « المنصوِص عَليها في فِقِه عالماِت الساعِة .

ِة اإلس�الميِة والعربيِة � ُكلياًّا � إلى  وال أمَل في كونِها قادرًة على إعادِة ترتيِب األُمَّ

هُة عالمًيا محصورٌة  حقيقِة الديانِة الشرعيِة الُمتكاِملِة إطالًقا ؛ وإنَّما وظيفُتها الموجَّ

في تحس�يِن ُفرِص االستِقراِر واالستِثماِر، وهو مطلٌب هامٌّ في الُمجتمِع ولكن مَع 

راِع الدينيِّ والِحزبيِّ السياسيِّ داِخَل الُمجتمعاِت الُمتناِقضِة الُمتعاِرضِة  تفعيِل الصِّ

؛ ليس�تثِمَرها العدوُّ الُمش�ترُك ساعَة الحصاِد لمصلحتِه ، وال أكثَر ِمن ذلَِك ... فهل 

ٍل ؟! ِمن ُمتأمِّ

فناُء بعِض الشُّعوِب والقبائِل

ُتش�يُر أحاديُث عالماِت الس�اعِة الصغرى إلى إس�راِع الهالِك في بع�ِض القبائِل 

قب�َل غيِرها ِمن ُمعاصريها ، ويكوُن الس�بُب في ذلَِك ما ش�رَحته األحاديُث ُمجماًل 

ع�ِة أنَّ ِصفَة  كالُمل�ِك أِو الحميَّ�ِة أِو الُمنافس�ِة ، وُفِهَم ِمن ُمتابع�ِة األحاديِث الُمتنوِّ

اله�الِك الش�اِمِل تكوُن بع�َد مرحلِة هدِم الكعبِة على يِد الحبش�ِة في آِخ�ِر الزماِن ، 

ُل َمن يستِحلُّ هذا البيِت  كِن والمقاِم ، وأوَّ ُد ذلَِك حديُث » ُيبايُع لَِرُجٍل َبيَن الرُّ وُيؤيِّ

أهُله � أي : ينتِهكوا ُحُرماتِه � فإذا اس�تحلُّوه فال تس�أْل عن هلكِة العرِب ، ُثمَّ تجيُء 

بونه خراًبا ال يعُمُر بعَده أبًدا ، وهُم الذين يستخِرجوَن كنَزه « )1) . الحبشُة ، فُيخرِّ

وع�ن طلح�َة بِن مالٍِك ؤ ق�اَل : قاَل رس�وُل اللَِّه صلى عَليِه وس�لم : » ِمَن 

)1) مسند أحمد )8129) .

ال أمل في 
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اقتِراِب الساعِة هالُك العرِب ... « )1) .

ُل العرِب ه�الًكا ُقريٌش وربيع�ُة ، قالوا :  وع�ِن اب�ِن عبَّ�اٍس ء ق�اَل : » أوَّ

ا ربيعُة فُتهِلُكها الحميَُّة « )2). ا ُقَريٌش فُيهِلُكها الُملُك ، وأمَّ وكيَف؟ قاَل : أمَّ

ُل الناِس هالًكا  ِه m قاَل : » أوَّ وعن عمِرو بِن العاِص ؤ قاَل : إنَّ رسوَل اللَّ

ُل ُقَريٍش هالًكا أهُل بيتي « )3) . ُقَريٌش ، وأوَّ

ُل الناِس ه�الًكا ُقَريٌش ،  �ِه m : » أوَّ وع�ن أب�ي ذرٍّ ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

ُل ُقَريٍش هالًكا أهُل بيتي « )4) . وأوَّ

ِه m وهو يقوُل : » أَيا عائشُة،  وعن عاِئشَة b قاَلت : دخَل عليَّ رسوُل اللَّ

ِه ، جعلني اللَُّه  ا جلَس ُقلُت : يا رسوَل اللَّ تِي بي لِحاًقا « . قاَلت : فلمَّ َقوُمِك أسرُع ُأمَّ

ف�داَءك ، لق�د دخْلَت وأنت تقوُل كالًما ذعرني فق�اَل : » وما هو ؟ « قاَلْت تزُعُم أنَّ 

تَِك بِك لِحاًقا ؟ قاَل : » نعم « . قاَلت : وبَِم ذاك ؟ قاَل : »تستحليهُم  َقوِمي أسرُع ُأمَّ

َتهم « قاَل�ت : فُقلُت فكيَف الناُس بعَد ذلَِك أو ِعنَد ذلَِك؟  المناي�ا وتنفس عَليهم ُأمَّ

قاَل : »دبى يأُكُل ِش�داُده ِضعاَفه حتَّى تقوَم عَليِهُم الس�اعُة «)5) ، والدبى : الجناِدُب 

التي لم تنُبْت أجنِحُتها .

)1) سنن الترمذي )4308).
)2) مصنف ابن أبي شيبة )37020).
)3) مصنف ابن أبي شيبة )37020).

)4) الجامع الصغير )2805) .
)5) مسند أحمد )25254) .
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ِ ‘رسميًا’ وبقائه ‘شعبيًا’ ظاِهرةُ ترِك الِجهاِد في سبيِل هللاَّ

غرى ترُك الِجهاِد في س�بيِل اللَّ�ِه على صفتِه  وِم�ن ظواِه�ِر عالماِت الس�اعِة الصُّ

أِة ،  وِل العربيِة أِو اإلس�الميِة الُمجزَّ الش�رعيِة رس�مياًّا ، فال تس�تقيُم له َدولٌة ِمَن الدُّ

عوُب بما هو أدنى ِمن  بل ُيس�تقَبُح أمُره ، وُيس�تصَغُر شأُن الداعي له ، وتش�تِغُل الشُّ

ذلِ�َك، تحقيًق�ا لِما أخبَر بِه m ِمن َقولِه : »إذا تبايعُتم بِالِعينِة ، وأخذُتم أذناَب البقِر 

ُه عَليك�م ُذالاًّ ال ينِزُعه حتَّى ترِجُعوا  ، ورِضيُت�م بالزرِع ، وتركُتم الِجهاَد ؛ س�لََّط اللَّ

إلى دينِكم« )1) .

ويعوُد ترُك فريضِة الِجهاِد في هذه المراِحِل لسبَبين :

ُل : انتِهاُء العمِل بِقراِر الِجهاِد رس�مياًّا بِسُقوِط قراِر الُحكِم اإلسالميِّ الذاتيِّ  األوَّ

واستِتباِع القراِر لحملِة ُشروطِه الُمَدونمِة .

�لِم  اِر بعَد ُس�قوِط َدولِة الِخالفِة على قراِر الحرِب وقراِر السِّ الثاني : همين�ُة الُكفَّ

والعمِل على صرِف األنظِمِة العربيِة واإلسالميِة عِن الجهاِد إلى سياسِة االستِسالِم 

وَقبوِل التَّعاُيِش الُمِذلِّ لِلُمس�ِلمين بِسياسِة االس�تِعمار ُثمَّ االستِهتاِر ُثمَّ االستِثماِر. 

ِج السياس�يِّ الذي مرَّ بِاألنظِمِة  وق�د برَز هذا األم�ُر واِضًحا وجلياًّا في مراِحِل التدرُّ

العربي�ِة واإلس�الميِة ِخالَل مرحل�ِة التطبيِع ومرحل�ِة غرِس الكي�اِن الصهيونيِّ في 

أرِض فِلسطيَن ، وقد كاَنت بعُض األنظِمِة العربيِة واإلسالميِة تدعو إلى الِجهاِد في 

ِه ِضدَّ االحتاِلِل الصهيونيِّ ، بل وشارَكت ُجيوُشها في المعاِرِك العسكريِة  سبيِل اللَّ

، ولكنَّه�ا آَل�ت فيما بعُد إل�ى الهزيمِة واالنِكس�اِر والخيانِة ؛ نتيجَة اختِ�راِق العدوِّ 

)1) سنن أبي داود )3464) .
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الكافِِر مواِقَع القراِر فِيها ، ونتيجَة الُمالبساِت والتسِييِس االستِعماريِّ الُمبرَمِج .

وبِقَي الِجهاُد الش�عبيُّ القائُم على ِصفِة الحزبيِة السياس�يِة ِضدَّ ُقوى االس�تِعماِر 

والصهيوني�ِة ، كم�ا هو في تحريِر بع�ِض الباِلِد العربي�ِة ِمَن االحتاِلِل إب�اَن مرحلِة 

َهيم�اِء ، أو كم�ا ه�و في فِلس�طيَن إلى الَيوِم ِض�دَّ اليهوِد الُمحتلِّي�ن ، أو كما هو  الدُّ

راِع مَع األنظِمِة ، وتحَت ِش�عاراٍت  في غيِرها ِمن باِلِد الُمس�ِلمين ُمتَِّخًذا ِصفَة الصِّ

عٍة ذاِت ِصبغٍة دينيٍة ُمَسيَّسٍة ، أو ِصبغٍة َقوميٍة أو فئويٍة أو حزبيٍة تحريشيٍة قائمٍة  ُمتنوِّ

ْق تُسْد « . على سياسِة » فرِّ

ومَع هذا وذاَك فال تخلو هذه الدعواُت ِمن أفراٍد ُمخِلصين وُمجاِهدين في سبيِل 

اللَّ�ِه ، ولكنَّ الهي�كَل اإلداريَّ الِحزبيَّ الُمتََّخَذ واأليديولوجياِت الُمتبعَة في التنفيِذ 

ُتب�ِرُز حرَج الربِط َبينَها وَبيَن مفهوِم الِجهاِد الش�رعيِّ الحاِمِل ِصفِة » الِجهاُد لِتكوَن 

ُه أعلُم بِعباِده ونيَّاتِهم . كلمُة اللَِّه هي الُعليا « ، واللَّ

راِع الدمويِّ  ِه بِالحكمِة والموِعظِة الحسنِة مَع تجنُِّب الصِّ ا الِجهاُد في سبيِل اللَّ أمَّ

التحريش�يِّ فهو َديدُن بعِض الجماعاِت اإلس�الميِة ، وال زاَل هذا النموذُج ُمنتِش�ًرا 

ُمنُذ ُعهوِد الِخالفِة إلى اليوِم ، وال زاَل يؤدِّي دوَره الشرعيَّ الواِجَب إلنقاِذ ما يمِكُن 

إنقاُذه بِالحكمِة ونش�ِر الِعلِم في المس�اِجِد واألربِطِة والزواي�ا والخلواِت والُمُدِن 

اِر وعبدِة األوثاِن إلى  وُر الفاِعُل في إدخاِل مئاِت اآلالِف ِمَن الُكفَّ والُقَرى ، ولها الدَّ

اإلس�الِم في العالِم ُكلِّه . وِمثاُلها في أندونس�يا وُجُزِر الِفلبيِن وشرِق إفريقيا والهنِد 

وسيالَن وغيِرها ِمَن الباِلِد بارٌز وواضٌح على مدى التاريِخ القريِب والبعيِد .

ِه m ِشعاًرا عملياًّا:  وهذا النموذُج ِمَن الِجهاِد بِالكِلمِة يتَِّخُذ ِمن حديث رسوِل اللَّ

 نموذج آخر 
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ِه كلمُة حقٍّ ِعنَد ُس�لطاٍن جائٍر« )1)، والس�لطاُن الجائُر  » أفضُل الِجهاِد في س�بيِل اللَّ

ف�ي أحِد معان�ي الحديِث هو المرحلُة الجائرُة ، التي يتعطَُّل فِيها الِجهاُد في س�بيِل 

اللَّ�ِه على الوجِه الش�رعِي فُيس�تعاُض عنه ولو إل�ى حيٍن بِالِجه�اِد بِالكِلمِة الطيبِة ، 

وإليه ُيشيُر أيًضا حديُث أبي ُجَحيفَة ؤ قاَل : »أقلُّ ما ُتغلَبون عَليِه ِمَن الِجهاِد 

الِجهاُد بِأيديكم ، ُثمَّ الِجهاُد بألِس�نتِكم ، ُث�مَّ الِجهاُد بُِقُلوبِكم ، فأيُّ قلٍب لم يعرِف 

المعروَف ، ولم ُينِكِر الُمنكَر ؛ جعَل أعاله أسفَله« )2) .

ِه بِالكِلمِة الطيبِة والحكمِة إلى  َض هذا النموذُج ِمَن الِجهاِد في س�بيِل اللَّ وقد تعرَّ

الق�ذِع والتقري�ِع والتبديِع ، ُخصوًصا ف�ي مرحلِة الُغثائيِة الُمعاِص�رِة ؛ نتيجَة بعِض 

مظاِه�ِر اإلف�راِط والتفريِط والعاداِت والِعباداِت واالعتِقاداِت ، التي ش�اَبت بعُض 

المجموع�اِت ف�ي ِعالقتِه�ا بِاألحياِء واألم�واِت ، م�َع أنَّ الحلَّ األمث�َل لِلُمعالجِة 

وإبق�اِء َدوِر الكِلم�ِة الطيِّبِة يقتضي ُمعالجَة اإلفراِط لدى ُدعاِة الس�المِة والِحكمِة ، 

وُمعالج�َة ما يقابُِله ِمَن التفري�ِط لدى الُمنتِقدين والُمناِزعين لهم ؛ لُِيس�ِهَم الجميُع 

ِة ؛ حتَّى  ِة بِاإلس�الِم ، وِعالقِة اإلس�الِم بِاألُمَّ في إنقاِذ ما ُيمِكُن إنقاُذه ِمن ِعالقِة األُمَّ

ِه على الوجِه الشرعيِّ المطلوِب . ُة فرضيَة الِجهاِد في سبيِل اللَّ تستعيَد األُمَّ

ِ »َحْصِراي« إلى يوِم الِقيامةِ الطائفةُ المنصورةُ.. بقاُء الِجهاِد في سبيِل هللاَّ

ُة  واي�اُت الخاصَّ َدِت الرِّ ْغ�َرى بقاُء الجهاِد، وق�د تعدَّ وم�ْن َعاَلَماِت الس�اعِة الصُّ

ا ، فمنها ما حمَل مفهوَم الِجهاِد بِالُمقاتلِة،  بِمفهوِم بقاِء الِجهاِد في سبيِل اللَِّه حصرياًّ

وِمنه�ا م�ا حمَل معنى الِجه�اِد بِالُمرابطِة والثب�اِت وااللتِزاِم واألخ�ِذ بِالديانِة على 

)1) سنن النسائي )4209).
)2)مصنف ابن أبي شيبة )38733) .

 الطائفة 
المنصورة عالمة 

صغرى 
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ِه ،وِمنها : مدلوِل األحاديِث الجاِمعِة لِمفهوِم بقاِء الِجهاِد في سبيِل اللَّ

تِي على الحقِّ منصورين «)1) . » ال تزاُل طائفٌة ِمن ُأمَّ

وفي لفٍظ : » ُيقاتِلوَن على الحقِّ ظاِهريَن «)2) .

اَل «)3) . جَّ وفي لفٍظ آَخَر : » حتَّى ُيقاتَِل آِخُرهم المسيَخ الدَّ

وفي لفٍظ آَخَر :  » لن يبرَح هذا الديُن ُيقاَتُل عَليِه ِعصابٌة ِمَن الُمسِلمين حتَّى تقوَم 

الساعُة «)4) .

هم ال  ِه قاِهري�ن لِعدوِّ ت�ي ُيقاتِلون على أم�ِر اللَّ وف�ي لف�ٍظ آَخَر : » ِعصاب�ٌة ِمن ُأمَّ

هم َمن خالَفهم حتَّى تأتَي الساعُة وهم على ذلَِك «)5) . يضرُّ

هم  ُه بِهم ُكلَّ مقذٍف ؛ حتَّى ُيقاتِلوا ُفصوَل الضاللِة ال يضرُّ وفي لفٍظ : » يقِذُف اللَّ

اَل ، وكلُّهم أكثُر أهِل الشاِم «)6). جَّ َمن خالَفهم ، حتَّى ُيقاتِلوا األعوَر الدَّ

ِه وهم  وفي لفٍظ : » ال تزاُل بِِدمش�َق ُعصابٌة يقاتِلون على الحقِّ حتَّى يأتَي أمُر اللَّ

ظاِهرون « )7) .

ِه ، فأنَّى ُهم ؟ قاَل : » بَِبيِت المقِدِس «)8) . وفي لفٍظ : قيَل : يارسوَل اللَّ

ِه m فقاَل رُجٌل  وعن س�لمَة بِن ُنَفيٍل الِكنديِّ قاَل : ُكنُت جالًِس�ا ِعنَد رس�وِل اللَّ

)1) سنن ابن ماجه )12).
)2) صحيح مسلم )412).

)3) سنن أبي داود )2486) .
)4) صحيح مسلم )5062).
)5) صحيح مسلم )5066).
)6) تاريخ دمشق )1: 267).
)7) تاريخ دمشق )1: 256).

)8) الطبراني في الكبير )7643).

 أحاديث الطائفة 
المنصورة 

اإلشارة إلى 
اإلسالم ووجود 

الطائفة المنصورة 
بها 
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�الَح ، وقالوا ال ِجه�اَد قْد وضَعِت  ي�ا رس�وَل اللَّ�ِه أذاَل الناُس الَخيَل ووضعوا السِّ

ِه m بِوجِهه ، وقاَل كذُبوا اآلَن اآلَن جاَء الِقتاُل  الحرُب َأوزاَرها ، فأقبَل رسوُل اللَّ

ُه لهم ُقُلوَب أقواٍم ، ويرزُقهم  ٌة ُيقاتِلون على الحقِّ ، وُيِزيُغ اللَّ تي ُأمَّ ، وال يزاُل ِمن ُأمَّ

ِمنه�م حتَّى َتُقوَم الس�اعُة ، وحتَّى يأتَي وعُد اللَّ�ِه والَخيُل معقوٌد في نواصيها الَخيُر 

إل�ى َي�وِم الِقيامِة ، وه�و ُيوَحى إليَّ أنِّي مقبوٌض غي�َر ُملبٍَّث ، وأنت�م تتبِعوني أفناًدا 

يض�ِرُب بعُضك�م ِرقاَب َبعٍض ، وُعقُر داِر المؤِمنين الش�اُم «)1) . إس�ناُده صحيٌح ، 

ِه ،  وف�ي الباِب ُجملٌة ِمَن األحاديِث وكلُّها ُيفيُد بقاَء الِجهاِد الش�رعيِّ في س�بيِل اللَّ

ِه الحضرميِّ عن  ًة في الش�اِم وبيِت المقِدِس ، ومنه حديث عمِرو بِن عبِد اللَّ وخاصَّ

تي على الحقِّ ظاِهريَن  ِه m : » ال تزاُل طائفٌة ِمن ُأمَّ أبي ُأمامَة قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

هم َمن خالَفهم إال ما أصاَبهم ِمن أَلْواَء ، حتَّى يأتَِيهم أمُر  ه�م قاِهري�ن ال يُضرُّ لعدوِّ

ِه ، وأيَن ه�م قاَل بَِبيِت المق�ِدِس وأكناِف َبيِت  اللَّ�ِه وه�م كذلَِك قالوا يا رس�وَل اللَّ

المقِدِس «)2).

الأحاديُث الجاِمعةُ لمفهوِم البقاِء على الحقِّ دوَن ذركِ الِجهاِد

هم َمن خالَفهم ، حتَّى  تي على الحقِّ منصوري�ن ، ال يُضرُّ » ال ت�زاُل طائف�ٌة ِمن ُأمَّ

ِه عزَّ وجلَّ « )3) . يأتَي أمُر اللَّ

اَعُة«)4) . تي ظاِهرين إلى أن َتُقوَم السَّ وفي لفٍظ : » ال يزاُل أهِل المغرِب ِمن ُأمَّ

)1) رواه النسائي )3576) .
)2) مسند أحمد )22980) .

)3) سنن ابن ماجه )12).
مسند أبي عوانة )7510).  (4(
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هم ُخذالُن َمن خذَلهم حتَّى تقوَم الساعُة « )1). وفي لفٍظ : » منصورين ال يُضرُّ

تي ظاِهرين على الناِس ال ُيبالون  وف�ي لفٍظ : » ال تقوُم الس�اعُة إال وطائفٌة ِم�ن ُأمَّ

من خذَلهم ، وال من نصَرهم « )2).

ِه « )3). امًة على أمِر اللَّ تي قوَّ وفي لفٍظ : » ال تزاُل ُأمَّ

وفي لفٍظ : » عزيزًة على الديِن إلى يوِم القيامِة «)4) .

هم ِخالُف َمن خالَفهم  وفي لفٍظ : » ال يزاُل لِهذه األمِر ِعصابٌة على الحقِّ ال يُضرُّ

حتَّى يأتَي أمُر اللَِّه وهم كذلَِك «)5) .

ِة اإلسالِم  ِه في ُأمَّ وهذه األحاديُث بُمجمِلها تشيُر إلى ُوجوِد الِجهاِد في سبيِل اللَّ

على وجِهه الصحيِح ، وأنَّه ال ينقطُِع أبًدا .

يانِة اإلسالميِة ال تحيُد عنه أبًدا،  كما ُتش�يُر إلى التِزاِم الطائفِة المنصورِة منهَج الدِّ

ولكنَّ�ا ِعنَد اإلش�ارِة بهذه األحادي�ِث لِلواِقِع الُمعاِش فإنَّ الطائف�َة المنصورَة � كما 

يظَه�ُر � ال تنط�وي تح�َت ظِلِّ سياس�ٍة ُمعاِصرٍة وال نظ�اٍم قائٍم وال حزبي�ٍة أو فِئويٍة 

ٍة : ال تجمُعهم  ِه الصابِرون الصالِحون في ُكلِّ موطٍن وُأمَّ ُمَسيَّسٍة ، وإنَّما هم ِعباُد اللَّ

ى خاصٌّ ، أتقياُء  دٌة ، وال مذهٌب ُمعيٌَّن ، وال إطاٌر ُمس�يٌَّس ، وال ُمس�ماًّ سياس�ٌة ُمحدَّ

ُه أمًرا كاَن  ِة حتَّى يقضَي اللَّ ُه بهم ِعباَده ، ويصوُن بهم ميراَث النُّبوَّ أخفي�اُء يحَفُظ اللَّ

مفعواًل .

)1) صحيح ابن حبان )61).
)2) سنن ابن ماجه )9).
)3) سنن ابن ماجه )7).

جامع األحاديث للسيوطي )16375( ، وذكره الذهبي في السير )15: 553) .  (4(
)5) مسند أحمد )8497).

 أحاديث الطائفة 
المنصورة تشير 
إلى بقاء الجهاد 
إلى يوم القيامة

 الطائفة 
المنصورة ال 

تنتمي إلى َدولة أو 
جماعة أو حزب 
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ى الِجهاِد فعالمُتهم إِقامُة الِجهاِد الش�رعيِّ  وإن ب�رَز أحٌد ِمنهم أو جماعٌة بُِمس�مَّ

الِت والتكتُّالِت وسياسِة الُمنظماِت  على وجِهه الصحيِح بعيًدا عن تس�ِييِس التحوُّ

ُه أعلُم . والجماعاِت المشبوهِة الُمختِرقِة.. واللَّ

اختِفاُء التعامُِل ابلنقَدين

ِة م�ا يقُع ِمَن  َث ع�ن ُوقوِعها m ف�ي األُمَّ غ�رى الت�ي تحدَّ وِم�َن العالم�اِت الصُّ

( بالنقَدي�ن وتداُولِهم�ا ، وهم�ا � أي : النق�دان � ممث�الن في  )العب�ِث االقتِص�اديِّ

ِة( أساُس التنميِة الَمالِيَِّة الُمتداولِة عبَر التاريِخ اإلنسانيِّ ُكلِّه . )الذهِب والِفضَّ

وق�د َنبََّهِت األحادي�ُث على أهميتِهما وُوجوِدهم�ا ، وكاَنا ُمتمثَِّلي�ن في )الديناِر 

َعِت التعاُمَل بهما ، كما  رهِم( وضرورتِهما في فِقِه الُمعامالِت الشرعيِة ، وشرَّ والدِّ

َعت مبدَأ » الثمنيِة « ، ونبََّهت إلى ش�رِط قبِض الثمِن منهما وأهميتِه في ِصحِة  ش�رَّ

َثنا أبو بكِر بُن أبي مريَم قاَل:  الُعقوِد ، فقد روى أحمُد في ُمس�نِده )16569( : حدَّ

كاَن�ت لِمق�داِم بِن مع�ِدي كِرَب جاريٌة تبيُع اللب�َن ، ويقبُِض الِمق�داُم الثمَن ، فقيَل 

ِه! أتبيُع اللبَن وتقبُِض الثمَن ؟ فقاَل : نعم وما بأٌس بِذلَِك ، س�ِمْعُت  له: ُس�بحاَن اللَّ

رهُم)1). ِه m يقوُل : ليأتِينَّ على الناِس زماٌن ال ينفُع فيه إال الديناُر والدِّ رسوَل اللَّ

وِق  وفي » الكبيِر « عن حبيِب بِن ُعبيٍد قاَل : رَأيُت الِمقداَم بَن معدي كِرَب في السُّ

وجاري�ٌة ل�ه تبيُع لبنًا وهو جالٌِس يقبُِض الدراِهَم ، فقيَل له في ذلَِك ، فقاَل س�ِمعُت 

ِه m يقوُل : » إذا كاَن آِخُر الزماِن ال ُبدَّ لِلنَّاِس فِيها ِمَن الدراِهِم والدنانيِر  رسوَل اللَّ

ُيقيُم الرُجَل بِها دينَه وُدنياه « )2).

)1) مسند أحمد )17664) .
)2) الطبراني )17416) .
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بِة على الذهِب  وف�ي س�ياِق حديِث ابِن أبي مريَم إِش�ارٌة إلى هذه األهمي�ِة الُمترتِّ

ُد على ضرورِة  راس�اِت في االقتِصاِد اإلس�الميِّ ُتش�دِّ �ِة ، ولذا فإننا نِجُد الدِّ والِفضَّ

يٍة ، وإع�ادِة النقِد األصل�يِّ للُمعامالِت كح�لٍّ نِهائيٍّ في  إيج�اِد ُعمل�ٍة ذهبي�ٍة وفِضِّ

التقاُبِض ، ولِتأصيِل مبدأِ الثمنيِة في اإلسالِم .

ُثمَّ نبََّهِت األحاديُث الكريمُة إلى ما يقُع ِمن نقٍض لهذا األصِل اإلنسانيِّ العظيِم)1) 

�عوِب ِمَن الُوص�وِل إلى هذا األمِر ، وهذا المنُع  َة الشُّ ، ومن�ِع اليهوِد والنصارى كافَّ

في حقيقتِه نقٌض لأِلصِل النقديِّ في التعاُمِل ، فهو ِمن نقِض ُعرى اإلسالِم ، وإلى 

َثنا إس�حاُق  َثنا أبو النضِر حدَّ ِمث�ِل ذلَِك ُيش�يُر حديُث ُمس�نِد أحم�َد )8036( : حدَّ

ب�ُن س�عيٍد عن أبيه عن أبي ُهَريرَة أنَّه كاَن يقوُل: كيَف أنت�م إذا لم تجتبوا ِديناًرا وال 

ِدرهًما ؟ فقيَل له : وهل ترى ذلَِك كائنًا يا أبا ُهَريرَة ؟ فقاَل : والذي نفُس أبي ُهَريرَة 

ُة  ِه وِذمَّ ُة اللَّ ادِق المصدوِق . قاُلوا : وعمَّ ذاَك ؟ قاَل : ُتنتَهُك ِذمَّ بِيِده ، عن َقوِل الصَّ

ِة ؛ فيمنعون ما بَأْيديهم()2) . وفي رواية زيادة:  مَّ ُه ُقُلوَب أهِل الذِّ رس�ولِه ؛ فيُش�دُّ اللَّ

َتيِن)3) . ( مرَّ )والذي نفُس أبي ُهَريرَة بِيِدِه َلَيُكوَننَّ

)1) ولِلِمقداِم ِعنَد الطبرانيِّ في الكبيِر )17415( عِن النبيِّ m : »يأتي على الناس زمان من لم 
يكن معه أصفر وال أبيض لم يتهن بالعيش« .

وع�ن جري�ر قال لما رآني رس�ول الله m ال أمس�ك ش�يئا إنما أنفقه ؛ ق�ال : » يا جريُر ، 
عَليَك أن ُتمِسَك ماَلَك ؛ فإنَّ لهذا األمِر ُمدًة « . رواه الطبراني في الكبير )2370).

وفي المطالب العالية للحافظ ابن حجر العس�قالني )4: 440( قال مس�دد : حدثنا خالد 
بن عبدالله ، ثنا مالك ، عن يحيى بن س�عيد ، عن س�عيد بن المس�يب، قال : » َقْطُع الديناِر 

رهِم ِمَن الفساِد في األرِض « . والدِّ
)2) صحيح البخاري )3180) 

)3) مسند أحمد )8609) .
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وِمن أعاِجيِب ما في هذا الحديِث قوُله m : )فيمنعوَن ما بِأيديهم( ، والمقصوُد 

َة ُشئوِن االقتِصاِد وصكِّ الُعمالِت وتشريِع قوانيِن  ُه أعلُم � أنَّ كافَّ بِه كما يظهُر � واللَّ

النقِد ونحِو ذلَِك يكوُن بأيديهم ، وهذا ما هو كائٌن اآلَن)1).

وهذا ما أشاَر إَليه النصُّ النبويُّ بُِوضوٍح ، وجاَء تعليُل ذلَِك في حديٍث ابِن شيبَة: 

َثنا عليُّ بُن صالٍِح عن أبيه عن س�عيِد بن عمٍرو عن  َثن�ا خالُد بن ُمخل�ٍد قاَل حدَّ حدَّ

ِد بن ُأسامَة عِن النبيِّ m قاَل : »كيف أنتم إذا لم ُيجْب لكم  أبي حكيٍم مولى ُمحمَّ

ُه  َد اللَّ دين�اٌر وال ِدره�ٌم ؟ « قال�وا : ومتى يكوُن ذلَِك ؟ قاَل : »إذا نقضُتم العهَد ش�دَّ

)1) ولع�ل في التكرار لقول أبي هريرة v مع القس�م المغلظ: )والذي نفس أبي هريرة بيده 
ليكون�ن( مرتين إش�ارة لطيف�ة إلى ما حصل للفس�اد في األرض بتغييب مقياس�ي )الذهب 
والفضة( من خالل التآمر على البشرية، فإن رجال المال المتنفذين في العالم أبعدوا مقياس 
الفضة في 1860م ، وعمموه على العالم ، وكانت ضربة قوية لالقتصاد اإلنساني، ثم ألغوا 
الغط�اء الذهب�ي في 1973  م بقرار م�ن البنك وصندوق النقد الدوليين فتالش�ت بقايا آثار 
المعي�ار النقدي تماما ، وفقهاؤنا يبحثون اآلن عن مخارج ، وبعضهم يش�رع الموجود رأفة 
بالن�اس واجته�ادا منه ، ولذلك فقد انحصرت جهود كافة مؤسس�ات االقتصاد اإلس�المي 
اليوم فيما يس�مى باالقتصاد الجزئي، وأما االقتصاد الكلي ونظام العمالت فتعتذر عنه بأنه 

شأن الحكومات وأنه ال ناقة لها فيه وال جمل.
وبقينا اآلن نعيش مرحلة النقد الورقي ، ولعلها المرة األولى ، والمرة الثانية تعد لها العدة 
اآلن )النق�د اإللكترون�ي( عندما تس�حب األوراق كلها ، وتتحول المعام�الت النقدية إلى 

اآللة )العملة العالمية الموحدة ، البنك العالمي( .
وفيم�ا يخ�ص العرب ف�ي مجريات التح�ول النقدي نج�د أن العملة الفضي�ة أو الذهبية 
العربي�ة ق�د ألغيت من�ذ منتصف القرن » الخمس�ينات « م�ن أغلب ال�دول ، وكانت اليمن 
م�ن آخ�ر الدول العربية التي أبقت التعامل في كافة ش�ؤونها بنقدي الذهب والفضة ، حيث 
س�كت ورقتها مع مطلع الثورة في الستينات ، ووضعت للجميع العملة الورقية ، وفرضت 
عليهم فرضا ، وسار التعامل بها إلى اليوم ، وربما تأتي في المرحلة الالحقة العملة العالمية 

الموحدة التي ستكون إلكترونية غير مرئية .
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ُقُلوَب العدوِّ عَليكم فامتنعوا ِمنكم« )1).

ِة ُش�ُؤوِن االقتِصاِد  ولع�لَّ المقصوَد هنا بنقِض العهِد ُمخالفتِهم لِلش�ريعِة في كافَّ

واالرتِب�اِط بعجلِة االقتِصاِد العالميِّ كما ق�اَل تعالى : )ہ ہ ہ ہ ھ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۈ ( ]البقرة:27[ .

توقف الجزية والخراج /سقوط دولة الخلافة

وُيْمِك�ُن تس�ميُته )الضعَف االقتص�اديَّ للدولِة اإلس�المية( ، ويدل عليه حديث 

أب�ي هريرة v  )منع�ِت العراُق..( وفي آخره: )وعدُتم من حيث بدأُتم( كررها 

ثالث�ا)2)، ويحتم�ل أن تكون إش�ارًة إلى س�قوِط الخالفة اإلس�المية وتش�تُّتها إلى 

دويالت وانعداِم بيِت المال، ومنِع البلداِن التي كانْت ُتؤدِّي الخراَج لدولِة الخالفِة 

خراَجها.

وف�ي )إكم�اِل المعلم( )8: 457( : ق�ال القاضي عياض: وقوُله: )يوش�ُك أهُل 

الع�راِق أاّل ُيجبى إليه�ْم َقِفيٌز َواَل ِدْرَهٌم( هو مثُل قولِه: )َمنََع�ِت الِعَراُق ِدْرَهَمها... 

�ره في الحديث أّن معن�اه َمنَْعها الجزيَة والخ�راَج، لغلبِة الروِم  الحدي�ث(، وقد فسَّ

والعجِم على البالد.

مصنف ابن أبي شيبة )38426).   (1(
�ِه m : » َمنََعت  الحدي�ث رواه أب�وداود في س�ننه )3037( َأبِى ُهَرْيَرَة َقاَل : َقاَل َرُس�وُل اللَّ  (2(
َها ودينارها ، ثم  الع�راُق َقِفيَزها ودرهمها ومنعت الش�ام ُمْدَيَها ودينارها ومنعْت مص�ُر إِْرَدبَّ
ُعدُتم من حيث بدأُتم« قالها زهيٌر )وهو أحد رواة الحديث( ثالث مرات : شهد على ذلك 

لحم أبي هريرة ودمه.
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وق�ال اإلم�اُم النوويُّ في ش�رِح مس�لٍم )18: 53( عن�د أثِر جابٍر: )ُيوِش�ُك أهُل 

العراِق أال ُيجبى إليهم()1): قد سبَق شرُحه قبل هذا بأوراق. اه�. يريد بذلك كالمه 

الذي تقدم عنه )18: 28( ، وفيِه: إن معناه: أّن العجَم والروَم يستولون على البالِد 

في آخر الزمان، فيمنعون حصوَل ذلك للمسلمين، ثم قال فيه أيضا: َوَذَكَر في منع 

الروِم ذلك بالشاِم ِمْثَلُه، وهذا قد وجد في زمانِنا في العراق، واآلن موجوٌد.

قال الش�يخ محمد تقي العثمانيُّ في )تكملة فتح الملهِم بش�رح صحيح مسلم(: 

)6: 292( شارحًا حديث أبي هريرة v )منعت العراق( : إنه إخبار بأن الكفار 

يس�يطروَن ف�ي آخر الزم�ان على معظ�ِم البالد ، فيمنعون مس�لمي ه�ذه البالد من 

الحص�ول عل�ى ما يحتاجوَن إليه من األمواِل، ويؤيده ما س�يأتي في باب ) ال تقوم 

الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل( من حديث جابر قال: ُيوشُك أهُل العراق أاّل 

ُيجبى إليهم قفيٌز وال درهٌم.

ومن المعاصرين قال الدكتوُر عمُر األشقُر في كتابه )اليوُم اآلخُر القيامُة الصغرى( 

تحت عنوان )توقُّف الجزية والخراج( ص154-155: كانِت الجزيُة التي َيدَفُعها 

أه�ُل الذم�ة في الدولة اإلس�المية والخراُج الذي يدفُعه من يس�تغلُّ األراضي التي 

ُفتَِحْت في الدولة اإلسالمية  من أهمِّ مصادِر بيت مال المسلمين، وقد أخبَر رسوُل 

الله m بأن ذلك س�يتوقُف، وس�يفقُد المس�لمون بذلك موردًا إسالميًا هامًا، ففي 

تمام األثر في صحيح مسلم )2912( : عن أبي نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله فقال:   (1(
يوش�ك أه�ل العراق أن ال يجب�ى إليهم قفيز وال دره�م ، قلنا: من أي�ن ذاك ؟ قال: من قبل 
العجم ، يمنعون ذاك ، ثم قال: يوش�ك أهل الش�ام أن ال يجبى إليهم دينار وال مدي، قلنا: 
من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم ، ثم سكت هنيهة ، ثم قال: قال رسول الله m : يكون في 

آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ال يعده عددا.
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صحي�ح مس�لم عن أبي هري�رة v قال: قال رس�ول الله m: )َمنََع�ِت العراُق 

َها وِدينَاَرَها..  ها وِدينَاَرَه�ا ، وَمنََعْت ِمْصُر إِْرَدبَّ ِدْرَهَمَها وَقِفيَزَها، وَمنََعِت الش�اُم ُمدَّ

الحديث(. اه�. ثم قال : فقد استولى الروُم ثم التتاُر على كثيٍر من البالد اإلسالمية، 

وفي عصِرنا احتلَّ الكفاُر دياَر اإلسالم، وأذهبوا دولَة الخالفِة اإلسالمية، وأبعدوا 

الشريعَة اإلسالميَة عن الحكِم. اه�. ثم ذكر حديَث مسلٍم وشرَح النوويِّ له وقال: 

وكلُّ ه�ذه التعليالِت لس�بِب من�ِع تلك اإلي�راداِت لخزينِة الدولة اإلس�المية التي 

كانت تقيُم اقتصاَدها على الشريعِة اإلسالميِة، فإلى الله المشتكى)1).

ُحصولُ الزلاِزِل والخسِف وهلاِك بعض الِبلاِد

غرى ، الت�ي يأتي بعُضه�ا ِخالَل مراِح�ِل العالماِت  وِم�ن عالم�اِت الس�اعِة الصُّ

رُة  الُكب�رى األخيرِة ، التي ِمنها هالُك بعِض الُمُدِن والعواِصِم ، وِمنها المدينُة الُمنوَّ

ى � أو  ، وهالُكه�ا كما يظه�ُر ِمن ظاِهِر األحاديِث ُحصوُل كارثٍة طبيعيٍة � كما ُتس�مَّ

ِة كواِرَث كال�زالِزِل التي ُتفاِجُئ أهَله�ا ؛ فيضطرون إلى الُخ�روِج ِمنها ، وهي  ِع�دَّ

أحسُن ما تكوُن ، وفِيها ورَدت ُجملٌة ِمَن األحاديِث ِمنها :

• » لُتترَكنَّ المدينَة على أحس�ِن ما كاَنت ، حتَّى يجيَء الكلُب على س�اريٍة من 	

ِه ، لمن  سواري المسِجِد أو على ُعوٍد من أعواِد الِمنبِر ، فقالوا : يا رسوَل اللَّ

باِع «)2) . تكوُن الثِّماُر يومئٍذ ؟ قاَل : » لِلطَّيِر والسِّ

• ِه 	 وروى اإلماُم أحمُد عن ِمحَجِن بِن األذرِع ؤ إنَّه صِعَد مَع رس�وِل اللَّ

ها ، قريٌة يدعها أهُلها كأينِع ما  m ُأحًدا ، فأقبَل على المدينِة فقاَل : »ويُل ُأمِّ

العراق في أحاديث وآثار الفتن )1 :254( ، تأليف مشهور حسن سلمان.  (1(
)2) الموطأ )3310).
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ِك ، يدُعِك أهُلِك وأنت خيُر ما تكونين«)2) .  تك�وُن«)1). وفي لفٍظ : »ويُل ُأمِّ

باُع«)3) . ِه َمن يأُكُل ثِماُرها ؟ قاَل : »الطَّيُر والسِّ قاَل : ُقلُت : يا رسوَل اللَّ

• 	 m ِه وروى أحمُد بِس�نٍد حس�ٍن عن عمِر بِن الخطَّاِب ؤ أنَّ رسوَل اللَّ

ة  قاَل : »ليس�يَرنَّ راِكٌب في جنِب وادي المدينِة فيقوَلنَّ : لقد كاَن في هذه مرَّ

حاِضرٌة من المؤمنين كثيٌر«)4) .

ُه أعلُم : وِمث�ُل هذه الظواِهِر مربوطٌة في ُجمل�ِة األحاديِث بما يقع فيه  ُقل�ُت واللَّ

با والقتِل وغيِره  الن�اُس ِمَن الكبائِر وفِعِل المعاص�ي ِمَن الُظلِم والُفح�ِش وأكِل الرِّ

، وق�د عرَف العالُم اإلنس�انيُّ والعالُم العربيُّ واإلس�الميُّ عبَر األزِمن�ِة الُمتالِحقِة 

ِمن هذه الرجفاِت والزالزِل الش�يَء الكثيَر ، وِمنها البراكيُن التي تنفِجُر َبيَن الحيِن 

واآلَخِر ، ولكنَّها في عالماِت الساعِة مقرونٌة في عالِمنا العربيِّ واإلسالميِّ بُِظهوِر 

�عوِب بِالديانِة واألمان�ِة ، وإلى ذلَِك ُتش�يُر األحاديَث  المعاص�ي واس�تِخفاِف الشُّ

كَقولِ�ه m في ِروايِة الُبخاريِّ : » وحتى ُيقَب�َض الِعلُم ، وتكُثَر الزالِزُل ، ويتقارَب 

الزماُن ، وتظهَر الِفَتُن ، ويكُثَر الَهْرُج ، وهو القتُل « )5).

قاَل الحافُِظ الغماريُّ في » ُمطابقِة االختراعاِت العصريِة « )ص111( بعَد إيراِده 

با وكثرُة الُمعاملُة  هذا الحديِث : وقد ورَد أن سبَب كثرِة الزالِزِل في األرِض هو الرِّ

بِه ، وأكُله« .

)1) مسند أحمد )20883) .
)2) الطبراني في الكبير )17463).

)3) مسند أحمد )20883) .
)4) مسند أحمد )15055).

)5) صحيح البخاري )1036).
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َلت أجِهزُة األرصاِد في جزيرِة العرِب ُعموًما ُجزًءا ِمن سلسلِة الزالِزِل  وقد س�جَّ

والرجف�اِت عبَر تاريِخنا الُمعاِص�ِر ، ُربَّما كاَن من آِخِرها ِزالزٌل حصَلت في منطقِة 

ُه  ِل 1430ه� ، ويبدو واللَّ رِة ِخالَل شهِر ُجمادى األوَّ العيِس قريًبا ِمَن المدينِة الُمنوَّ

َث بِه في أجهزِة اإلعالِم هو كوُن هذه المناطِِق تتأثُر  أعلُم أنَّ التفسيَر النظريَّ الُمتحدَّ

باالنِصداع�اِت الجيولوجيِة الكائنِة تحَت ِقش�رِة األرِض والُممتدِة على مس�افاٍت 

َنت منه فجواُت البحِر األحمِر  كبيرٍة ِمن سلس�لِة الصدِع الكبيِر ، الذي سبَق أن تكوَّ

وما حوَلها في سابِق الزماِن ، وأنَّ هذه الزالزَل استمراٌر طبيعيٌّ لِهذه الظاِهرِة .

إذن فال ُيستبَعُد أنَّ الذي أشاَر إَليه m ِمن ترِك المدينِة وهي يانعُة الثِّماِر ُحصوُل 

ُه  شيٍء من هذه االنِصداعاِت في آِخِر الزماِن بما ُيؤدِّي إلى ُخروِج أهِلها ِمنها ، واللَّ

أعلُم .

وف�ي حديٍث ذك�َره الحافُِظ في » فت�ِح الباري « )16 : 104( ق�اَل : )تنبيه( أنكَر 

اب�ُن ُعم�َر على أب�ي ُهَريرَة تعبيَره في هذا الحديِث بَِقولِ�ه : » خيُر ما كاَنت « وقاَل : 

إِنَّ الصواَب » أعمُر ما كاَنت « ، أخرَج ذلَِك ُعمُر بُن َش�بََّة في » أخباِر المدينِة « ِمن 

طريِق مس�ادِق بِن عمٍرو أنَّه كاَن جالًِس�ا ِعنَد ابِن ُعمَر فجاَء أب�و ُهَريرَة فقاَل له : لم 

ِه لقد ُكنُت أنا وأنَت في َبيٍت حتَّى قاَل النبيُّ m : » يخُرُج  تُردَّ عليَّ حديثي ؟ فواللَّ

ِمنه�ا أهُله�ا خيُر ما كاَنت « فقاَل ابُن ُعمَر : أج�ل ، ولكن لم يُقْل : » خيُر ما كاَنت« 

، إنَّم�ا ق�اَل : » أعمُر ما كاًنت« . ولو ق�اَل : »خيُر ما كاَنت« لكاَن ذلَِك وهو حيٌّ هو 

وأصحاُب�ه ، فق�اَل أب�و ُهَريرَة : صدْق�َت ، والذي نفس�ي بيِده . اه� . وروى ُمس�ِلٌم 

ن يخُرُج أهُل المدين�ِة ِمَن المدينِة ،  ا س�أَل النب�يَّ m عمَّ ف�ي حديِث ُحَذيفَة أنَّه لمَّ

ولُِعمَر بِن شبََّة ِمن حديِث أبي ُهَريرَة قيل : يا أبا ُهَريرَة ، َمن ُيخِرُجهم ؟ قاَل : ُأمراُء 
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وِء)1).  السُّ

الِت وأميُن ِسرِّ رسوِل  وأعجُب ما في األمِر َقوُل ُحَذيفَة ؤ � وهو فقيُه التحوُّ

ِه بِن يزيَد عن ُحذيفَة  ِه m في هذا الِعلِم � فيما رواه أحمُد في ُمسنِده عن عبِداللَّ اللَّ

ِه m بِما هو كائٌن إلى أن تقوَم الس�اعُة ، فما ِمن ش�يٍء  أنَّه قاَل : أخبرني رس�وُل اللَّ

إالَّ قد سألُته ، إالَّ أني لم أساْله ما ُيخِرُج أهَل المدينِة ِمَن المدينِة ِ)2). 

قاَل اإلماُم النوويُّ في شرِح مسلٍم)3) عند قولِه m عن المدينِة » َلَيْتُرُكنََّها َأْهُلها 

َلًة لِْلَعوافِي « : يعني الس�باع والطي�ر ، وفي الرواية الثانية: »  َعَل�ى َخْيِر َما َكاَنْت ُمَذلَّ

َيْتُرُك�وَن الَمِدينَ�َة َعَل�ى َخْيِر َما َكاَنْت َعَلْيِه ال َيْغَش�اَها إاِّل الَعَوافِ�ي « ، يريُد : َعَوافِي 

ْيِر ، ثم َيْخُرُج َراِعَياِن ِمْن ُمَزْينََة ُيِريَداِن المدينَة َينِْعَقاِن بُعنَُقْيِهما فَيِجَدانِها  باِع والطَّ السِّ

ا على ُوُجوِهِهما ( . َوْحشًا ، َحّتى إذا َبَلَغا َثنِيََّة الَوَداِع َخرَّ

ْيِر ، وهو صحيٌح في اللغِة ،  �باِع والطَّ �َرها في الحديِث بالسِّ أما )العوافي( فقد َفسَّ

مأخ�وٌذ من َعفَوُتِه : إذا َأَتْيُتُه َتْطُل�ُب معروَفه ، وأما معنى الحديِث الظاهُر المختاُر: 

ُة  ُحُه ِقصَّ أّن ه�ذا الت�رَك للمدينِة يكوُن ف�ي آخِر الزمان ، عن�د قياِم الس�اعة ، وُتَوضِّ

الراعيي�ِن من ُمَزْينََة ، فإِنَُّهم�ا َيِخّراِن على ُوُجوِهِهما ِحيَن ُتْدِرُكُهما الس�اعُة ، وهما 

آِخُر َمن ُيْحَشُر كما َثَبَت في صحيِح البخاريِّ ، فهذا هو الظاهُر المختاُر .

ِل َواْنَقَضى ، وقال: َوَهذا ِمْن  وق�اَل القاضي ِعياٌض: هذا ما َجَرى في الَعْصِر األَوَّ

ُمْعِج�َزاِت النَّبِيِّ m ، َفَقْد ُتِرَكِت الَمِدينَُة على َأْحَس�ِن َما َكاَن�ْت َعَلْيِه ِحيَن اْنَتَقَلِت 

)1) فتح الباري )4: 91) .
)2) صحيح مسلم )7447).

. (159 :9(  (3(
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الخالف�ُة منها إلى الش�اِم والعراِق ، وذلك الوقُت َأْحَس�ُن ما كان�ِت الديُن والدنيا ، 

أّم�ا الديُن فِلَكْثرِة العلماِء وَكَمالِِهم ، وَأّما الدنيا فِلِعَماَرتِها وِغَراِس�ها واتَِّس�اِع حاِل 

أهِله�ا، ق�ال : وَذَكَر األخباِريُّون في بعِض الفتِن التي َج�َرْت بالمدينِة وخاَف أهُلها 

ًة ُثّم َتَراَجَع  أّنه َرَحَل عنها أكثُر الناِس وبقيْت ثماُرها أو أكثُرها للعوافي ، َوَخَلْت ُمدَّ

الن�اُس إليها ، ق�اَل: وحاُلها اليوَم قريٌب ِمن هذا ، وَقْد َخِرَب�ْت َأْطَراُفها.. هذا كالُم 

القاضي والله أعلم)1) . 

وِر وربَّما ال  غرى عش�راُت النم�اِذِج والصُّ وال زاَل ف�ي مدلوالِت العالماِت الصُّ

يتَِّسُع المجاُل لِذكِرها بِالتفصيِل ، ولِهذا فقد جمعناها على ِصفِة بياٍن عامٍّ لِتعداِدها 

ًة أنَّها واسِعُة المدى واألطراِف الزمنيِة ، فهي تبدُأ ِمن قبِل البعثِة  وأسمائها ، وخاصَّ

وِر ، كما سيأتي في الفصِل الالحِق إجمااًل ، وقد  ديِة وتنتهي بِالنفِخ في الصُّ الُمحمَّ

فاِت كالبرزنجيِّ في »اإلشاعِة«  قاَم بعُض الباحثين بِتفصيِلها في ثنايا الُكُتِب والمؤلَّ

َبه�ا الباِح�ُث يوُس�ُف الوابُِل في ِكتابِه » أش�راُط الس�اعِة « تبويًب�ا ُمتداِخاًل مَع  ، وبوَّ

العالماِت الُوسطى .

َّ ِ عَزَّ َوَجل قِرَاَءةُ مَا اْكـتُتَِب ِمْن ِسَوى ِكتَاِب ٱللهّٰ

ى )الَمْثنَ�اَة( َبِدياًل َعِن الُقْرآِن،  ومن عالماِت الس�اعِة الصغرى تاَِلَوُة كتاٍب ُيَس�مَّ

ُث في  وإل�ى ذل�َك َأَش�اَر َحِدي�ُث عبداللِه ب�ِن عمِرو ب�ن العاِص ِحينَم�ا كاَن ُيَح�دِّ

المس�جِد ويقوُل: )إِنَّ ِمْن أش�راِط الساعِة أن ُيْبَس�َط القوُل وُيْخَزَن الفعُل ، وإِّن من 

أش�راِط الساعِة أن ُتْرَفَع األش�راُر وُتوَضَع األخياُر ، وإن من أشراط الساعة أن ُتْقَرَأ 

الَمْثنَ�اُة عل�ى ُرُؤوِس الَم�أَلِ ال ُتَغيَُّر « . قيل : وما المثناة ؟ فقال : » ما اْس�ُتْكتَِب من 

شرح النووي على مسلم )9: 159) .  (1(
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غيِر كتاِب اللِه( . قيل : يا أبا عبد الرحمن ، وكيف بما جاء من حديث رس�ول الله 

ن َتْأَمنُوَنُه على نفِسه ودينِه فاْعِقُلوُه ، وعليكْم بالقرآِن  m . فقال : )ما َأَخْذُتُموه عمَّ

فَتَعلَُّم�وُه وَعلُِّم�وُه َأْبنَاَءُكْم، فإِنَُّكْم عنه ُتس�ألون ، وبه ُتْجَزْوَن ، وكفى به واعظًا لمن 

كان َيْعِقُل(. 

وفي )ش�عب اإليمان( للبيهق�ي )4981( : قال أبوعبيد : س�ألُت رجاًل من أهل 

العل�ِم بالكت�ب األولى قد َعَرَفها َوَقَرَأها َعِن الَمْثناِة فقال : إِنَّ األحباَر والرهباَن من 

بني إسرائيل بعَد موسى وضعوا كتابًا فيما بينهم على ما َأَراُدوا َبْينَُهْم ِمن غيِر كتاِب 

ُفوا فيه  ُهْم َأْدَخُلوا فيه ما ش�اُؤوا، وَحرَّ ْوُه الَمْثنَاَة، كأنَّهم يعني أنَّ اللِه عزَّ وجلَّ ، فَس�مَّ

م�ا ش�اُؤوا على خالف كتاِب اللِه تب�ارَك وتعالى .اه�. قال أبوعبي�ٍد : فبهذا عرفُت 

تأويَل حديِث عبِداللِه بِن عمٍرو أنَّه إنما َكِرَه األخَذ عن أهِل الكتاِب لذلك المعنى ، 

وقد كاَن عنَدُه ُكُتٌب وقعْت يوَم اليرموِك فأظنُّه قاَل هذا لمعرفتِه بما فيها . اه�)1). 

وهذا يش�يُر إل�ى خطورِة ال�دوِر اليهوديِّ ف�ي العالِم ف�ي فرِضه لعقائ�ِده الزائغِة 

وانظر )غريب الحديث( ألبي عبيد )ج 4 / ص 282) .  (1(
والجدي�ر بالذكر أن في بعض المذاهب نصوص غالية ش�اذة تطعن ف�ي كتاب الله الذي 
يق�رؤه المس�لمون الي�وم، وأنه س�يحصل  ف�ي آخر الزم�ان تصحي�ح � والعياذ بالل�ه � لهذا 
المصحف على يد غير العرب ، وجاء في بعضها لفظة )المثاني( و)المثال( و)المستأنف(.  
ومن ذلك : كأني بشيعة علي في أيديهم )المثاني( يعلمون الناس )المستأنف( ، وفي رواية 
أخرى عنهم : ) كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم ) عليه الس�الم ( الفس�اطيط في مسجد 
كوفان ، ثم يخرج إليهم )المثال المس�تأنف( أمر جديد على العرب ش�ديد ( . وفي رواية : 
)كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل ، فقلت: يا أمير 
المؤمنين أو ليس هو كما أنزل ؟ فقال: ال ، محي منه س�بعون من قريش بأس�مائهم وأسماء 

آبائهم ، وما ترك أبو لهب إال إزراء على رسول الله m ألنه عمه(.
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على اإلنس�انية، حيُث سّمى اليهوُد تفس�يَر التوراِة الذي اختلُقوُه وَوَضُعوُه من عنِد 

ُسوَنها غايَة  وا َمْتنَه )المشناة( وشرَحه )جمارا( ، وهم ُيَقدِّ أنفِسهم )التلمود( ، وَسمَّ

التقديس، تقول )الموس�وعة الميس�رة في األديان والمذاهب والملل المعاصرة(: 

التلموُد: هو رواياٌت ش�فويٌة تناقلها الحاخام�اُت ، حتى َجَمَعها الحاخاُم يوضاس 

سنة 150م في كتاب أسماُه )المشناة( ، أي: الشريعة المكررة لها في توراة موسى 

كاإليضاح والتفس�ير، وقد أتم الراباي يهوذا س�نة 216م تدوين زيادات وروايات 

ش�فوية. وق�د تم ش�رح هذه المش�ناة ف�ي كتاب س�مي )جم�ارا(، ومن )المش�نا( 

ا تزيد على  و)الجم�ارا( يتكون التلمود، ويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جداًّ

منزلة التوراة )1).

َعْتُه جماعٌة  َي ) بالفرقان الح�ق ( َوزَّ ْدنا من ذلك � أن قرآنًا ُس�مِّ وق�د َبَلَغنَ�ا � وَتَأكَّ

مجهول�ٌة في بعِض بالِد العرِب وهو يحمُل عباراٍت وجماًل مخالفًة لكتاِب اللِه عزَّ 

ْت صياغُته بطريقٍة وضعّيٍة واضحٍة ُيقصُد بها إِيجاُد التضارِب مع مضيِّ   وج�لَّ وَتمَّ

الزم�ِن بين األجياِل الحائ�رِة، فيأتي زمٌن ال يدري القارُئ أيُّ المصحفيِن على حقٍّ 

هم فيِه. فيترُك الناُس القرآَن لشكِّ

الموسوعة الميسرة ص59 .  (1(
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رغى َّةِ العَلاماِت الصُّ ٌّ لِبقي عرٌض عام

• َذهاُب الصالِحين 	

• ارتفاُع األسافِل 	

• َويبِضِة 	 ُظهوُر الرُّ

• التِماُس الِعلِم ِعنَد األصاِغِر 	

• صدُق رؤيا المؤِمِن 	

• كثرُة الِكتابِة وانتِشاِرها » الصحافِة وُدور النشِر «	

• نَِن 	 التهاُوُن بِالسُّ

• ِة 	 انتِفاُخ األِهلَّ

• كثرُة الكِذِب وُبلوُغه اآلفاَق عبَر الوسائِل اإلعالميِة	

• ارتِفاُع األُلفِة ِمَن الناِس 	

• إذا لم يأَمْن الرُجُل جليَسه 	

• التحيُة لِلَمعِرفِة 	

• وِر 	 انتِشاُر َشهادِة الزُّ

• كثرُة النِّساِء 	

• ظاِهرُة َموِت الفجأِة 	

• ُوقوُع التناُكِر والجفاِء 	

• َعوَدُة الجزيرِة ُمروًجا وأنهاًرا	

• ُة النباِت 	 كثرُة المطِر وِقلَّ

• باِع والجماداِت	 كالُم السِّ
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• ِة الباِلِء 	 تمنِّي المؤِمِن لِلَموِت ِمن ِشدَّ

• وِم وِقتالِهم الُمسِلمين .	 كثرُة الرُّ

• التداُفُع على اإلمامِة في المساِجِد ، وفيه حديُث : » إنَّ ِمن أشراِط الساعِة أن 	

يتداَفَع أهُل المسِجِد ال يِجدوَن إماًما ُيصلِّي بهم «)1(.

• ُغربُة اإلسالِم .	

• َذهاُب الُخشوِع ِمَن الناِس .	

• كثرُة الذين ال يعِرفون معروًفا وال ُينِكرون ُمنكًرا .	

• اِء والُخطباِء وِقلُة الُفقهاِء .	 كثرُة الُقرَّ

• ُم الِعلِم لَِغيِر الديِن .	 تعلُّ

• اُء الفسقُة .	 ابون )الَكَذبُة( والُقرَّ الُقضاُة الخونُة والُفقهاُء الكذَّ

• ُظهوُر ناِر الِحجاِز 	

• ُمشاركُة المرأِة لِلرُجِل في التِّجارِة	

• استِبدال التالُعِن بالسالِم .	

• جاِل .	 جاِل بِالنِّساِء والنساِء بِالرِّ تشبُُّه الرِّ

• ُطغياُن النِّساِء وفِسُق الشباِب .	

• التغاُيُر على الِغلماِن .	

• زخرفُة المساِجِد وتعليُة المنابِِر .	

• َذهاُب ماِء الُفراِت وُظهوِر كنِز الذهِب .	

مسند أحمد )27898(، قلت: وقد حصل مثل هذا في بعض بالد اليمن � إبان فترة الحكم   (1(
الشيوعي � حيث انعدم في بعض القرى من يؤم الناس للصلوات وكذلك لصالة الجنازة . 

. m وصدق رسول الله
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• ِح 	 كثرُة الشُّ

• ظهوُر النِّساِء الكاسياِت العارياِت	

ِة  �نِن والمس�انيِد وغيِرها ِمن ُكُتِب الحديِث عش�راُت األحاديِث الخاصَّ وفي السُّ

بِالعالماِت األُخرى التي لم يتَِّسُع المجاُل لِذكِرها .



348

 الزمنيُّ الشرعيُّ الجاِمُع لَِسيِر العلاماِت 
ُ
التسلُسل

والأماراِت إلى قِياِم الساعةِ

• ُة .	 المرحلُة النَّبِويَّ

• سالِة الخاتمِة .	 بِشاراُت الُكُتِب السماويِة لأُِلمِم بُِظهوِر الرِّ

• ميالُده m وما برَز فيه ِمَن العالماِت .	

• نشأُته m وما رافَقها ِمَن اآلياِت البيِّناِت .	

• 	 . m بعثُته

• 	. m وفاُته

• مرحلُة الِخالفِة الراِشدِة ثالثون عاًما .	

• مرحلُة الُملِك العضوِض ) األمويِة – العبَّاسيِة()1) .	

• مرحلُة الدَويالِت.. التداعي .	

• مرحلُة الُغثاِء والوهِن ونزُع المهابِة .	

• مرحلُة االستِتباِع .	

• االستِعماُر – االستِثماُر – االستِهتاُر .	

•  الِعلمانيُة – العلمنُة – الَعولمُة .	

• �عوِب « ِم�ن نِهايِة الِفتن�ِة الرابعِة إلى أواس�ِط 	 مرحل�ُة االس�تِنفاِر » يقظ�ُة الشُّ

فيانيِة . المرحلِة السُّ

• ُة « .	 مرحلُة االستِقراِر » المهديَّ

ًة ورحمًة ، ُثمَّ  )1) وتنقس�م المرحلة بعمومها إلى أقس�ام كما جاء الحديث : » بدَأ هذا األمُر ُنبوَّ
ا وجبريًة « . اه� ص364 اإلشاعة . ِخالفًة ورحمًة ، ُثمَّ ُملًكا عضوًضا ، ُثمَّ ُعتواًّ
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• اليُة « .	 جَّ اِل » الدَّ جَّ مرحلُة الدَّ

• �عوِب ، ووحدِة األدياِن 	 مرحلُة عيس�ى بِن مري�َم » المرحلُة النِّهائي�ِة َبيَن الشُّ

تحَت َهيمنِة اإلسالِم « » المرحلُة العيسويُة « .

• مرحلُة االجتِياِح » بدُء االنهياِر « » اليأجوجيُة « .	

• رِك وعبادِة األصناِم » الالديانُة « .	 مرحلُة الشِّ

• تتاُبُع اآلياِت والعالماِت » مرحلُة اليأِس من َقبوِل التَّوبِة « » الدابُة ، الُدخاُن، 	

الريُح القابِضُة ، ُطلوُع الشمِس ِمن مغِربِها «)1) .

• نِهايُة الكوِن اإلنسانيِّ » النفُخ في الصوِر « . 	

)1) رواه الطبران�ي ف�ي األوس�ط عن أب�ي هريرة ؤ عن النبي m ق�ال » » خروج اآليات 
بعضها على أثر بعض ، يتابعن كما تتابع الخرز في النظام . وروى اإلمام أحمد عن عبد الله 
بن عمرو قال : قال رسول الله m » اآليات خرزات منظومات في سلك فان يقطع السلك 

يتبع بعضها البعض.
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ما بعَد الِفتنةِ الرابِعةِ.. رمحلةُ الاستِنفاِر 

�ُة ف�ي تحدي�ِد الُم�دِة الزمنيِة الت�ي تمتدُّ فِيه�ا مرحلُة  اختلَف�ِت اإلش�اراُت النَّبِويَّ

الِفتن�ُة الرابع�ُة ، وأِلنَّن�ا ق�د أش�ْرنا س�لًفا بِع�دِم انش�غالِنا بِالزم�ِن وتحدي�ِده ، وال 

نا ُنالِحُق المراحَل ِمن ِخالِل االس�تِقراِء العامِّ  �خوِص وِذكِره�م ؛ فإنَّ بِاألفراِد والشُّ

الِت ، وِمَن االس�تِقراِء العامِّ في طوِل هذه المرحلِة اس�تِفحاُل المس�ألِة  ع�ِن التحوُّ

االقتِصادي�ِة  ، وزي�ادُة الغالِء ، وارتِفاُع األس�عاِر ، واضط�راُب الُعمالِت والموارِد 

ق�ِة « التي تدفُع بها ُقوى الش�رِّ ف�ي العالِم إلعادِة  ، واتِّس�اُع مب�دأِ » الفوض�ى الخالَّ

ِة إلى  �ا يترتَُّب عَليِه ُدخ�وُل األُمَّ الس�يطرِة السياس�يِة واالقتِصاديِة عل�ى العالِم ، ِممَّ

مرحل�ِة االس�تِنفاِر ، وه�ي المرحلُة التي تنكِش�ُف فِيها أوراُق الدج�ِل والدجاجلِة 

�عوِب الُمس�لمِة وِضدَّ اإلنس�انيِة  ، وُتع�َرُف حقيق�ُة المؤامراِت التي ُتحاُك ِضدَّ الشُّ

�عوِب على التغيي�ِر أِو النُّهوِض الُمباِش�ِر لِضعِفها  بُِعموِمه�ا . ولك�ن دوَن ُقدرِة الشُّ

الدين�يِّ وضعِفه�ا االقتِص�اديِّ واختاِلفِه�ا السياس�يِّ واالجتِماع�يِّ ، واختِ�الِف 

الُمس�ِلمين المعنيِّي�ن بِاألم�ِر فيم�ا َبينَهم عل�ى المذاِهِب والجماع�اِت واألحزاِب 

والرؤى المؤديِة إلى الفشِل والَحيرِة)1) .

)1) ويليق بنا هنا ونحن نقرر هذه المرحلة استنادا على ما فهم من استقراء األحاديث فإننا نشير 
إلى ضرورة المراجعة الملحة في داخل الخيمة اإلس�المية ، وخصوصا بين عناصر الديانة 
المتخذة صفة الصراع والتحريش حول المعتقدات والعادات وبعض وس�ائل العبادات أو 
التحريش السياس�ي بين األنظمة واألحزاب المختلفة أن تعي األمر وتنظر للمس�ألة بحسن 

تبصر وتؤدة وخصوصا أن الفشل المشترك قد صار مظهر الجميع .
فالجمي�ع � بش�هادة م�ن ال ينطق عن الهوى � غث�اء في غثاء ، وال يخرج م�ن هذا المعنى 
إال العب�اد الزه�اد المنقطعون لله بعيدا عن طرف�ي اإلفراط والتفريط المحت�دم ، وأما ركام 

فشل االقتصاد 
وامتداد سياسة 

التجويع والتطبيع 
والتشريك 

والتبديع
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�عوِب وَبيَن الُمستثِمِر الكافِِر على  وفِيها يبدُأ نوٌع ِمَن االصطداِم الُمباِش�ِر َبيَن الشُّ

راِع على قضاياها المصيريِة وعلى مكاس�ِب الحياِة وموارِدها وثرواتِها ،  ِصفِة الصِّ

وفِيها ُيحس�ُر الُفراُت عن جبٍل ِمن ذهٍب يقتتُِل عَليِه ِمن ُكلِّ فئٍة تس�عٌة وتس�عون ... 

قاَل m : » ُيحسُر الُفراُت عن كنٍز فإن أدركَته فال تأُخْذ منه َشيًئا « )1) .

فيانيُة األولى ُثمَّ الثانيُة ، وفي بعِض  وفي ُأخرياِت هذه المرحلِة تبدُأ المرحلُة السُّ

ُه أعلُم .  واياِت مرحلٌة ثالِثٌة . واللَّ الرِّ

المرحلةُ السُّفيانيةُ 

ُمجم�ُل التعريِف به�ا أنَّها مرحلٌة ُمضطِرب�ٌة بِالُحروِب والِفتِن ف�ي العالِم العربيِّ 

واإلسالميِّ ، وُيشيُر إَليها ما أخرَجه ابُن عساِكَر في تاريِخه عن أبي ُهَريرَة ؤ : 

تي ُيقاتِلون على باِب بيِت المقِدِس وما حوَلها ، وعلى أبواِب  » ال تزاُل طائفٌة ِمن ُأمَّ

إنطاكي�َة وما حوَلها ، وعلى أبواِب ِدمش�َق وما حوَله�ا ، وعلى أبواِب الطالقان وما 

حوَله�ا ، ظاِهريَن على الحقِّ ال يس�ألون َمن خذَله�م وال من نصَرهم ؛ حتَّى ُيخِرَج 

ُه كنَزه ِمَن الطالقان فُيحيي بهم دينَه كما أميت ِمن قبِل )2).  اللَّ

�فيانيُّ حاِكٌم بط ّ�اٌش كما ورَد في الحديِث عن صراِح ب�ِن أرطأَة قاَل : يقُتُل  والسُّ

األنظمة والمؤسسات واألكاديميات فلست أفشي سرا إذا قلت: إن الجميع يسيرون ضمن 
االتجاه اإلجباري على طريق الضب على غير ضابط شرعي وال رادع طبعي .

وألننا جميعا أمام مرحلة االستنفار فال بد لنا من فهم »المعنى والمقصد« ؛ لتجتمع قلوبنا 
وعقولنا على كلمة سواء � ولو من بعض الوجوه على القواسم المشتركة � ونرص صفوفنا 

أمام العدو المشترك ... فلعل وعسى .
)1) الفتن لنعيم بن حماد )1351).

)2) تاريخ دمشق )1: 257).

 االصطدام 
المباشر َبيَن 

الشعوب ورواد 
الفوضى الخالقة 

المرحلة السفيانية 
حروب وفتن 

ودماء 
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فيانيُّ ُكلَّ َمن عصاه ، وينُشُرهم بِالمناشيِر ، ويطُبُخهم بِالقدوِر ستَة أشُهٍر . وقاَل  السُّ

�فيانيُّ ش�رُّ مِلٍك ، يقُتُل الُعلماَء  يلتقي بِالمش�رقين والمغربين)1) ، وفي ِروايٍة : » السُّ

وأهَل الفضِل ، وُيفنيهم ويستعيُن بهم فمن أبى عَليِه قتَله «)2) .

تك�وُن عالم�ٌة في صف�ٍر ، ويبتدُئ َنجٌم ل�ه ذناٌب ، وإَليه ُيش�يُر حدي�ُث خالِِد بِن 

معداِن: » إنَّه س�تبدو آيُة عموٍد مكاَن ناٍر يطُلُع ِمن ِقبِل المش�ِرِق ، يراه أهُل األرِض 

ُكلُّهم ، فمن أدرَك ذلَِك فلُيِعدَّ أِلهِله طعاَم سنٍة «)3) . وعنه أيًضا : » إذا رأيُتم عموًدا 

وا ِمَن الطعاِم ما اس�تطعُتم  ِمن ناٍر ِقبَل المش�ِرِق في ش�هِر رمضاَن في الس�ماِء فأِعدُّ

فإنها سنُة جوٍع ... « )4) . 

وُربَّما يكوُن المقصوُد ِمن » عموِد النَّاِر « في بعِض المعاني أنَّه انِفجاٌر في َكوكٍب 

فِة ، وهي باِل شكَّ  ًة طويلًة فيراه أهُل األرِض على تِلَك الصِّ ا ناًرا ُمدَّ أو َنجٍم يظلُّ ُمِشعاًّ

عالمٌة كونيٌة . وُيخَسُف بِقريٍة في الشاِم ِمن ُقرى ِدمشَق ، ولعلَّها � كما ذكَر ذلَِك صاحُب 
 

)1) الفتن لنعيم بن حماد )219( ، اختلف العلماء في مس�مى الس�فياني : هل هو فرد من أس�رة 
بني أمية ؟ أم ما قيل من أنه س�فياني السياس�ة ؟ أي : يتبع سياس�ة الملك العضوض ، أم غير 
ذلك . وقد رد بعضهم أحاديث السفياني ، وأنه لم يصح في خبره شيء ، ومن ذلك ما ذكره 
مؤلف »فقه أش�راط الس�اعة« نقال عن العالمة ابن قدامة رحمه الله قال : اعلم رحمك الله 
تعالى أنه لم يصح ش�يء في أحاديث الس�فياني ، س�واء منها ما كان مرفوعا أو موقوفا . قال 
ابن قدامة رحمه الله تحت عنوان » السفياني والمهدي « : قال محمد بن جعفر : وهي هذه 
األحاديث التي نهى أحمد بن إسحاق بن داود عن التحديث بها ... وساق األحاديث . اه� 

ص64-65 » فقه أشراط الساعة« ليوسف الوابل .
)2) الفتن لنعيم بن حماد )790) .
)3) الفتن لنعيم بن حماد )633) .
)4) الفتن لنعيم بن حماد )649) .

 السفياني يقتل 
العلماء أو يستفيد 

ِمنهم في تنفيذ 
سياسته 

عالمات كونية 
وظواهر مناخية 
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اإلشاعِة � قريُة » حرستا « ويسُقُط الجانُِب الغربيُّ ِمن مسِجِدها )1) .

�فيانيُّ ُكلٌّ ِم�ن : » األبقُع ، واألصه�ُب ، واألعرُج « . وتقوُم  ويظه�ُر في عهِد السُّ

�فيانيُّ على الراياِت الثالِث  �فيانيِّ وَبينَهُم المالِحُم الِقتاليُة حتَّى ينتِصَر السُّ َبيَن السُّ

ِخالَل سنٍة كاِملٍة ، وإلى ذلَِك ُيشيُر حديُث أرطأَة المرويُّ في ِكتاب الِفَتِن لنَُعيِم بن 

�وِد  َل َش�يٍء الراياِت السُّ �فيانيُّ الذي يموُت ، الذي ُيقاتُِل أوَّ اٍد ِمن قولِه : » السُّ حمَّ

فِر في صرِة الشاِم مخرُجه ِمَن » المنذروز « شرقيِّ بيساَن على جمٍل  والراياِت الصُّ

ريَة ،  َتي�ِن ، ُثمَّ يهلُك ، يقبُل الِجزيَة ، ويس�بي الذُّ أحم�َر عَلي�ِه تاٌج يهِزُم الجماعَة مرَّ

ويبقُر ُبطوَن الحبالى ... « )2).  

وي�زداُد األذى ف�ي هذه المرحلِة لبني هاِش�ٍم لِما ُيرى ِمن تعلُّ�ِق الناِس بِالمهديِّ 

دون في أنحاِء األرِض . وفي اإلشاعِة تحديٌد  وأحفاِده ُقَبيَل ُظهوِره ، وُيقتَّلون وُيشرَّ

لأِلعداِد ِمَن القتلى وِذكٌر ألسماِء الباِلِد التي يكوُن فِيها الهالُك لِبني هاِشٍم .

َة والمدين�ِة ، وال يفِلُت ِمنه�م أحٌد إالَّ  �فيانيِّ فيما َبي�َن مكَّ وُيخَس�ُف بِجي�ِش السُّ

ا البش�يُر فيأتي إلى اإلماِم المه�ديِّ في مخبئه لُِيخبَِرهم  رُجَلي�ن » بش�يٌر ونذيٌر « ، أمَّ

�فيانيِّ لُِيخبَِره أيًضا بما حلَّ أِلصحابِه ، وُيش�يُر إلى  بِما حصَل ، ونذيٌر يأتي إلى السُّ

ذلَِك ما ورَد في ِكتاب الِفَتِن )الخامِس ص229/ بِرْقِم 903) : » ال ينجو أحٌد إالَّ 

ُل اللَُّه وجَهه إلى قفاه ؛ فيمشي كِمشيتِه كاَن مستوًيا َبيَن يَديه « )3) ،  رُجٌل واِحٌد ُيحوِّ

ُد هذا ما رَوْته عاِئشُة b : » يغزو جيٌش الكعبَة ، حتَّى إذا كانوا بَِبيداَء ِمَن  وُيؤيِّ

لِهم وآِخِرهم  ِه ُيخَسُف بِأوَّ لِهم وآخِرهم « قاَلت : يا رس�وَل اللَّ الطريِق ُيخَس�ُف بِأوَّ

)1) اإلشاعة ص202.
)2) الفتن لنعيم بن حماد )775) .
)3) الفتن لنعيم بن حماد )903) .

 شخصيات قيادية 
متنازعة

 الرايات السود 
والصفر رموز 
لقوى محلية 

واعدة 

 ازدياد األذى آلل 
البيت بعمومهم 
حسب االنتماء 

لبني هاشم 

 الجيش الذي 
يخسف بِه َبيَن 
ة والمدينة  مكَّ
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لِهم وآِخِرهم ، وُيبعثون على  وفيهم أس�واُقهم وَمن َليَس ِمنهم ؟! قاَل ُيخَس�ُف بِأوَّ

نيَّاتِهم « )1) .

ه الخلِق  فيانيِّ الثاني الُمشوَّ وفي ِكتاِب الِفَتِن لنعيم بن حماد حديُث » في زمِن السُّ

هدٌة بِالشاِم حتَّى يُظنَّ ُكلُّ َقوٍم أنَّه خراُب ما يليهم « )2). 

رمحلةُ ما قبلَ الإماِم المهديِّ.. وهل يَْسِبُقهَا قِيامُ ِخلافةٍ راِشدةٍ ؟

لم يس�بْق أِلحٍد ِمن ُعلماِء اإلس�الِم � المعروفين في تاري�ِخ الكتابِة عن عالماِت 

الساعِة � أن ذكَر ِقياَم ِخالفٍة راِشدٍة في العالِم العربيِّ واإلسالميِّ قبَل ُظهوِر اإلماِم 

�فيانيِة أو ِخالَله�ا ، إالَّ أنَّ الُملِفَت للنظ�ِر تبنِّي بعِض  المه�ديِّ وبع�َد المرحل�ِة السُّ

ري�ن هذه الفكرَة واإلصراَر عَليها ، بل واعتبروا النفَي لِهذا ِمن قبيِل الُخرافِة  الُمتأخِّ

وفيُة ِمنهم،  ٍة الصُّ ِة وبِخاصَّ يطاُن في ُقُلوِب كثيٍر ِمَن العامَّ والضاللِة ، التي ألقاها الشَّ

حسَب قولِهم «)3) .

وأِلنَّ الِخالفَة الراِش�دَة على وجِهها الش�رعيِّ مطلٌب إس�الميٌّ عظيٌم ، وَليَس�ت 

ص�اٍت وتمني�اٍت وأراجي�َف ؛ فالجزُم بها قب�َل مرحلِة اإلم�اِم المهديِّ  َد تخرُّ ُمج�رَّ

ًة أنَّ  ٍد وُحس�ِن بحٍث في معان�ي األحادي�ِث الُمحتِج به�ا ، وخاصَّ تحت�اُج إل�ى تأكُّ
 

ُه بِه ش�أَن الجمي�ِع ، ولن يكوَن  تحقيَقه�ا � أي: الِخالف�َة � ف�ي العال�ِم س�ُيصِلُح اللَّ

الفض�ُل فِيها لِما يدوُر ِمن »تس�ِييِس الص�راِع َبيَن الُمس�ِلمين أِو التحريِش العقديِّ 

والِفك�ريِّ َبي�َن الُمصلِّين« وإنَّما س�يكوُن حقيقًة على »قواِس�ِم الديانِة الُمش�تركِة« 

)1) صحيح البخاري )2118) .
)2) الفتن لنعيم بن حماد )626).

)3) راجع كتاب » فقه أشراط الساعة « د . محمد أحمد إسماعيل المقدم ص )232-225) .

 مرحلة ما قبل 
اإلمام المهدي 

 الِخالفة الراشدة 
بشروطها ال تكون 

إالَّ بالمهدي



355

لِلطائفِة المنُصورِة ِعنَد ُوجوِدها على المعنى الُمش�اِر إَليه في األحاديِث ، والمعنى 

ها مكاٌن ُمعيٌَّن ، وال  الُمش�اِر إَليه في األحاديِث أنَّ الطائفَة المنصورَة � التي ال يُحدُّ

ِه  مذه�ٌب بَِعينِ�ه ، وال تنط�وي تحَت ظِلِّ َدولٍة وال سياس�ٍة � فئٌة تعَمُل ف�ي أرِض اللَّ

ِه ، ولِكن دوَن أن ُتقيَم هذه الطائفَة شكاًل ِمن  على تهيئِة ُظروِف الِجهاِد في سبيِل اللَّ

ى الِخالفِة السياسيِة لإِلسالِم)1) . ِة تحَت ُمسمَّ أشكاِل اإلدارِة السياسيِة العامَّ

ُف ِكتاِب فِقِه عالماِت الس�اعِة : » والِخالفُة لن تس�ُقَط على الُمس�ِلمين  قاَل ُمؤلِّ

َر النبيُّ m بِفتِح  دُة ، وقد بشَّ في ِقرطاٍس ِمَن الس�ماِء ، ولِكْن لِلنَّصِر أس�باُبه الُمتعدِّ

ِه عزَّ وجلَّ ، والصبِر عَليِه وبذِل  ُروميَة ، وهذا الفتُح لن يتِمَّ إالَّ بالِجهاِد في سبيِل اللَّ

األم�واِل واألنُف�ِس . والِخالفُة الت�ي يقيُمها هذا الِجهاُد ِخالفٌة راِش�دٌة على ِمنهاِج 

ِة كما أخبَر النبيُّ )m(2 . اه� . النُّبوَّ

وق�اَل أيًض�ا : وق�د ورَدت أحادي�ُث ُيفَهُم ِمنه�ا قياُم ِخالفٍة راِش�دٍة قب�َل ُخروِج 

المهديِّ ، ِمنها :

ِه m يَده على رأس�ي  ما رواه ابُن حوالَة األزديِّ ؤ قاَل : وضَع رس�وُل اللَّ

سَة  إلى هامتي ، ُثمَّ قاَل : » يا ابَن حوالَة ، إذا رَأيَت الِخالفَة قد نزَلِت األرَض الُمقدَّ

فق�د دَنِت ال�زالِزُل والبالبُِل واألُموُر الِعظاُم والس�اعُة يومئٍذ أق�رُب ِمَن الناِس ِمن 

)1) ألن الخالف�ة نظ�ام يوح�د األقاليم ، ويوح�د قرار الس�لم والحرب فيها عموم�ا ، بعيدا عن 
المناطقي�ة واإلقليمي�ة والح�دود الذاتي�ة ، وه�ذا غير ممكن ف�ي ظل ما وصفت�ه النصوص 
النبوية من الهرج والمرج والجور واالقتتال ؛ ولكن المتابعة والمالحظة لما يقال مكس�ب 

معرفي.
)2) فقه أشراط الساعة )ص/229) .

بعض التحريف 
في معاني 

األحاديث سببه 
عدم دراسة فقه 

التحوالت 
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يدي هذه ِمن رأِسَك « )1).

ِه m » ُعم�راُن َبيِت  وِمنه�ا م�ا رواه ُمع�اُذ بُن جب�ٍل ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

المق�ِدِس خ�راُب يثرَب ، وخراُب يثرَب ُخروُج الملحم�ِة ، وُخروُج الملحمِة فتُح 

اِل « ُثمَّ ضرَب بيِده على فِخِذ الذي  جَّ الُقس�طنطينيِة ، وفتُح الُقسطنطينيِة ُخروِج الدَّ

ح�دَث أو منكبِ�ه ُثمَّ قاَل : » إنَّ هذا الحقَّ كما أنََّك هنا أو كما أنََّك قاِعٌد «)2) . وفتُح 

الُقسطنطينيِة سيتِمُّ في زمِن المهديِّ ، الذي هو في زمِن عيسى عَليِه السالُم)3).

قالوا : وُعمراُن َبيِت المقِدِس)4) سيكوُن بِالخالفِة الناِزلِة فيه وهذا يستلِزُم تحريَر 

الُقدِس ، وتحريُرها سيستلِزُم قياَم الِجهاِد الشرعيِّ اإلسالميِّ ِضدَّ اليهوِد ُهناَك .

ِه m يقوُل  وِمنها ما رواه الِمقداُد بُن األس�وِد ؤ قاَل : س�ِمعُت رس�وَل اللَّ

ُه ُكلَّه اإلس�الَم بِعزِّ  : »ال يبق�ى عل�ى ظه�ِر األرِض َبيُت ُم�دٍر وال وب�ٍر إالَّ أدخَله اللَّ

ُه عزَّ وجلَّ فيجعُلهم ِمن أهِلها ، أو يِذلُّهم فيدينون  هُم اللَّ عزيٍز أو ُذلِّ ذليٍل ، إما ُيعزُّ

َلها«)5)، قالوا : وَقوُله m »فيدينون َلها« فيه إش�ارٌة إلى الِجزيِة وإش�ارٌة ُأخرى إلى 

أنَّ هذا إنَّما يكوُن قبَل ُنزوِل المسيِح ش أِلنَّه ال يقبُل الِجزيَة ِمن أحٍد . 

)1) مسند أحمد )23150).

)2) مسند أحمد )22774).
)3) وفي كالِمه تداُخٌل غريٌب ؛ فمرحلٌة المهديِّ س�ابِقٌة لِعهِد عيس�ى عَليه السالُم ، وليست كما 
عبََّر عنه » زمُن المهديِّ هو زمُن عيس�ى عَليه الس�الُم « وإنَّما يأتي عيس�ى عَليه الس�الُم في 

ُأخرياتِها ، وقد ُحوِصَر اإلماُم المهديِّ بَِبيِت المقِدِس .
)4) عل�ى م�ا ذك�ره الناق�ل : عمران بيت المقدس س�يكون بالخالف�ة ، فماذا يعني م�ا يقابله من 
خ�راب يث�رب فالجهاد في بيت المقدس يقام بأهلها ، وم�ن ذا الذي يخرب يثرب ؛ ليكون 

بعدها خروج الملحمة . فقه أشراط الساعة ص228.
)5) مسند أحمد )24543) .

استمرار الجهاد 
في سبيل الله في 

عصر المهدي 
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ُقلُت : وقبَل ُنزوِل المسيِح إنَّما هو ُظهوُر اإلماِم المهديِّ ، وُقَبيَل اإلماِم المهديِّ 

فَِت�ٌن كِقط�ِع اللَّيِل الُمظِلِم ، وفِيها يكوُن تمهيٌد لُِظهوِره دوَن ِقياِم ُحكٍم عامٍّ لِلِخالفِة 

وَليَس َغيَر ذلَِك .

�َة األحاديِث الُمس�تَدلِّ بها َليَس فِيها َش�يٌء يُدلُّ على ِقي�اِم ِخالفٍة قبَل  ب�ل إِنَّ كافَّ

ِه )1) ! اإلماِم المهديِّ ، وال إشارٌة ظاِهرٌة أو خفيٌة فيا ُسبحاَن اللَّ

�ا األحاديُث التي تُدلُّ على ُحدوِث ِقتاٍل َبيَن الُمس�ِلمين واليهوِد وانتصاِرهم  وأمَّ

)1) كتب صاحب كتاب أشراط الساعة ص258 » وعن جابر بن عبدالله ء قال سمعت 
رس�ول الله m يقول » ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
» ق�ال « فين�زل عيس�ى بن مريم ش ، فيقول أميرهم تعال ص�ل بنا ، فيقول ال إن بعضكم 
عل�ى بع�ض أمراء تكرمة الل�ه هذه األمة « رواه مس�لم كتاب اإليمان . ق�ال المؤلف: فهذه 
األحادي�ث الت�ي وردت في الصحيحين تدل عل�ى أمرين أحدهما أنه عند نزول عيس�ى بن 
مري�م ش من الس�ماء يك�ون المتولي ألمر المس�لمين رجال منه�م ، والثاني أن حضور 
أميره�م للصالة وصالته بالمس�لمين وطلبه من عيس�ى ش عند نزول�ه أن يتقدم ليصلي 
به�م ي�دل على صالح ف�ي هذا األمير ، وه�ي وإن لم تكن فيها التصري�ح بلفظ المهدي إال 
أنها تدل على صفات رجل صالح يؤم المس�لمين في ذلك الوقت ، وقد جاءت األحاديث 
في الس�نن والمس�انيد وغيرها مفس�رة له�ذه األحاديث التي في الصحيحي�ن ودالة على أن 
ذلك الرجل الصالح يس�مى محمد بن عبدالله ، ويقال له » المهدي « والس�نة تفسر بعضها 

بعضا. 
وقال وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه » اإلذاعة « جملة كبيرة من أحاديث المهدي 
جع�ل آخره�ا حديث جابر المذكور عند مس�لم ، ثم ق�ال عقبه » وليس في�ه ذكر المهدي ، 
ولك�ن ال محل له وألمثاله في األحاديث إال المه�دي المنتظر كما دلت على ذلك األخبار 

المتقدمة واآلثار الكثيرة . اه� )ص59( أشراط الساعة يوسف الوابل .
قل�ت : وعل�ى هذا القول يبطل ق�ول من قال : » إن رفض الخالفة الراش�دة قبل المهدي 
ه�ي م�ن قبيل الخرافة والضاللة التي ألقاها الش�يطان في قلوب كثير م�ن العامة ، وبخاصة 

الصوفية منهم « . راجع )ص225( فقه أشراط الساعة . 

 أسباب ُخروج 
الدجال 



358

اِل فإنَّما هي الُحروُب التي ُيقيُمها اإِلماُم المهديُّ وأتباِعه  جَّ على اليهوِد قبَل زمِن الدَّ

ُجه�ا بعَد ذلَِك بِغزِو ُروميَة وأخ�ِذ ُكنوِزها إلى َبيِت المقِدِس ، فيكوُن ذلَِك ِمن  وُيتوَّ

اِل وغضبِه . جَّ أسباِب ُخروِج الدَّ

اِح الحديِث  واِة وُش�رَّ ُقلُت : ويبدو أنَّ هذه المس�ألَة قد التبَس�ت على كثيٍر ِمَن الرُّ

، والُمعتَق�ُد أنَّ ُهن�اَك مدينتين وليَس�ت مدينًة واِحدًة ، فمدينٌة هي » الُقس�طنطينيُة « 

وُأخ�رى » ُرومي�ُة « كما ورَد في ِرواي�اٍت ُأخرى ، فالُقس�طنطينيُة ُفتَِحت على عهِد 

ُد هذا المعنى ما في  ِد الفاتِح ، والثانيُة » روميُة « سُتفَتُح في آِخر الزماِن ، وُيؤيِّ ُمحمَّ

َثني أبو  ثنا يحيى بُن أيُّوَب حدَّ َثنا يحيى بُن إس�حاَق َحدَّ ُمس�نِد أحمَد )6358( حدَّ

اًل  ِه بِن عمِرو بِن العاِص ، وُس�ئَل أيُّ المدينَتين ُتفَتُح أوَّ َقبِي�ٍل ق�اَل : ُكنَّا ِعنَد عبِد اللَّ

ِه بُصندوٍق له حلٌق ق�ال : فأخرَج ِمنُه كتاًبا قاَل  الُقس�طنطينيُة أو رومي�ُة فدَعا عبُد اللَّ

ِه m أيُّ  ِه m نكُتُب إذ ُس�ئَل رس�وُل اللَّ ِه َبينَما نحُن حوَل رس�وِل اللَّ فقاَل عبُد اللَّ

ِه m مدينُة ِهرقَل ُتفَتُح  اًل ُقس�طنطينيُة أو روميُة ؟ فقاَل رسوُل اللَّ المدينَتين ُتفَتُح أوَّ

اًل يعني : ُقسطنطينيَة)1) .  أوَّ

والواِضُح ِمَن الُمتابعِة لأِلحاديِث أنَّ مدينَة » ِهرقَل « هي » الُقسطنطينيُة « عاِصمُة 

اها الُعثمانيون » إسالمبوُل  ُد الفاتُِح ، وسمَّ لطاُن ُمحمَّ ُتركيا اليوَم ، والتي فتَحها السُّ

َيت بِاآلس�تانِة فيما بع�ُد ، ُثمَّ إس�تانبوُل اآلَن ، وهي  « أي : مدين�ُة اإلس�الِم ، وُس�مِّ

اُة في بعِض  �ا الفت�ُح الثاني : فهو فت�ُح ُروميَة ، الُمس�مَّ ِل ، وأمَّ المعني�ُة بِالفت�ِح األوَّ

َب لها الداني بهذا االس�ِم » مدينُة الُكفِر « كما  األحادي�ِث » مدين�ُة الُكفِر « ، وقد بوَّ

َثنا ابُن إدريَس عن ُمس�عٍر عن أبي  ه�و ف�ي مصنَِّف ابِن أب�ي َش�يبَة )365/8( : حدَّ

)1) مسند أحمد )6804) .
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ُحَصيٍن عن الشعبيِّ عن مالِِك بن صحاٍر قاَل : غَزونا بلنجَر فلم يفتحوها ، فقالوا : 

يلُم إالَّ على  نرِجُع قاباًِل نفتُحها ، فقاَل ُحذيفُة : ال ُتفَتُح هذه وال مدينُة الُكفِر وال الدَّ

 .(1( m ٍد الرُجِل ِمن أهِل بيِت ُمحمَّ

واي�اِت يتبيَّ�ُن كما س�بَق ِذك�ُره أنَّ فت�َح ُروميَة س�يأتي في آِخِر  وبُِمتابع�ِة ه�ذه الرِّ

ٍد  ا فت�ُح الُقس�طنطينيِة فقد تمَّ على ي�ِد ُمحمَّ الزم�اِن عل�ى ي�ِد اإلماِم المه�ديِّ ، وأمَّ

ى واحٍد  الفاتِِح الُعثمانيِّ ِمن قبُل ، وإنَّما حصَل خلٌط َبيَن االس�ميِن وُذِكَرا في ُمسماًّ

ُه أعلُم)2) . »الُقسطنطينيُة« ، وبهذا حصَل اللَّبُس في فهِم المعنى ، واللَّ

وه�ذا ما ت�ُدلُّ عَليِه األحاديُث الصريحُة دوَن الحاجِة لاِلس�تِدالِل بُِوجوِد ِخالفٍة 

قب�َل اإلماِم وح�رٍب مَع اليهوِد ِمن َغيِر أتب�اِع اإلماِم المهديِّ ال بإش�ارٍة ظاِهرٍة وال 

خفيٍَّة ، فلُينظر .

)1) مصنف ابن أبي شيبة )34497). وفي المستدَرك )8560). 
قال األس�تاذ س�عيد ح�وى في مع�رض حديثه عن عالمات الس�اعة: وبع�ض الناس تغلب   (2(
عليه�م أغ�الط في فهم بعض ه�ذه العالمات أو ف�ي تقدير وقتها إذ إن منه�ا ما يكون قرب 
الس�اعة بقلي�ل ج�دا قبل المس�يح بس�نوات أو مع�ه ومنها م�ا يكون قب�ل ذل�ك بكثير جدا 
فيغلط�ون بالجمع بينهم�ا ومنها ما ال تدل علي�ه المقدمات الحاضرة فيغلط�ون في تأويلها 
ومنه�ا ما جعلهم عصرنا الحاض�ر ومخترعاته يفهمونها فهما عاديا وه�ي خوارق ومنها ما 
ه�و دليل على الخيرية يظنونه مذموما فمثال يظن الناس أن الدين إلى انحس�ار حتى خروج 
المه�دي ، م�ع أن المه�دي قبل عيس�ى بقليل وقبل ذلك يعم اإلس�الم العال�م وتفتح روما 
والقس�طنطينية اليوم مس�لمة وكانت كافرة ففتحت وقد أخبر النبي m بالفتح األول ولكن 
يبدو أن القس�طنطينية س�ترجع كاف�رة مرة ثانية وتفتح م�ن جديد وفتحها الثان�ي يكون قبل 
المس�يح بقليل والناس ال يفرقون بين فتحها األول والثاني.. إلى أن قال: ولن تقوم الساعة 
حتى تس�تنفد عالماتها وأشراطها التي وردت في الكتاب والسنة . اه� ص196 فقه أشراط 

الساعة .
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لقِد اعتقَد بعَض هؤالِء أنَّ مفهوَم الطائفِة المنصورِة والطائفِة التي ال تزاُل ظاِهرًة 

؛ أنَّهم َمن تعنيهم هذه األقالُم ، وتش�يُر إَليها تِلَك األفهاُم ، ِمن مجموعٍة  على الحقِّ

احتكَرْت مفهوَم » الفرقِة الناجيِة والطائفِة المنصورِة لِنفِسها « .

ِه ، وال تسِييَس لِلمفاهيِم فُربَّما تكوُن الطائفُة المنصورُة والُمجاِهدون  واألمُر بيِد اللَّ

وفيِة وال ِم�ن معارضيهم بِل ُربَّما كانوا ممن  ف�ي أكناِف َبيِت المقِدِس َليس�وا ِمَن الصُّ

جمَعتهُم الُقدرُة اإللهيَُّة ِمن أولئَك وِمن غيِرهم � بِواِسطِة اإلماِم المهديِّ � بعَد زواِل 

فِتنِة التحريِش ِمن الُمصلِّين ، إذ ال حاجَة لِلُمسِلمين بتصنيِف ُجيوِش الفتِح الِجهاديِّ 

في آخِر الزماِن ِمن أيِّ مجموعٍة كانوا ، فهذا استِعجاٌل مذموٌم وتسِييٌس نفعيٌّ معلوٌم 

�ُف الِكتاِب )ص236( ق�ال : » وِمَن األدلِة  �ُد ه�ذا الملحَظ ما أش�اَر إَليه ُمؤلِّ ، ويؤكِّ

الدامغِة على أنَّ الِخالفَة ترِجُع قبَل هذا الخليفِة الصالِِح أنَّ الُمس�ِلمين يس�ترِجعون 

َبيَت المقِدِس ِمَن اليهوِد ، َبينَما المهديُّ يكوُن ِعنَد ُظهوِره في َبيِت المقِدِس)1) ، أي 

إنَّ َبيَت المقِدِس يكوُن في أيدي الُمسِلمين ، وَبيُت المقِدِس اآلَن يرزُح تحَت نِيراِن 

هيونيِّ اليهوديِّ البغيِض فال ُبدَّ ِمن ِقي�اِم الِخالفِة قبَل المهديِّ ! أِلنَّها  االحتِ�الِل الصَّ

)1) عل�ق مؤلف كتاب أش�راط الس�اعة عند هذا الموقع في الحاش�ية وق�ال : ولعل هذا مأخوذ 
م�ن قول�ه m ف�ي حديث أبي أمامة الطويل ف�ي الدجال » وكلهم � أي: المس�لمين �  ببيت 

المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى.. الحديث « .
ولربم�ا فه�م الق�وم من هذا أن الرج�ل غير اإلمام المه�دي وعللوا ه�ذه اللفظة بأن بيت 
المقدس فيه خالفة س�ابقة، وهذا فهم ال يتناس�ب مع سياق الحديث وال مع ما ذكره شراح 
الحدي�ث فالرجل الصالح هو اإلمام المنتظر � على أصح الروايات � وينزل عيس�ى ليصلي 
خلف�ه وم�ا قبل ذلك كان�ت مرحلة تحت إدارة وإم�رة اإلمام المهدي ذات�ه ، وأما قبل ذلك 
فتهيئ�ة واس�تعدادات غير مجتمعة وال تح�ت قرار حكم خالفة بحال م�ن األحوال.. والله 

أعلم .

 األمر بيد الله.. 
وال تسييس 

للطائفة المنصورة 

 تعليالت َغير 
صحيحة البد من 

اإلجابة عَليها
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السبيُل الوحيُد السترجاِع مجِد اإلسالِم التليِد « . 

وهذا ِمَن االفتراِض الذي ال َدليَل عَليِه . 

وق�د نق�َل صاِحُب الِكت�اِب هذه العب�ارَة ِمن ِكت�اِب »الجماعاِت اإلس�الميِة في 

َل في  ٍة على تأكيِد الِخالفِة قبَل المهديِّ ، مَع أنَّ الُمتأمِّ نِة« كُحجَّ ضوِء الِكتاِب والسُّ

العباراِت والحديِث الُمشاِر إَليه ال ُيشيُر إلى ِخالفٍة قبَل اإلماِم وال ُيفَهُم من فذلكِة 

�ُد ذلَِك ، مَع أنَّنا ال ُننكُره�ا لو صحَّ دليُلها وخبُره�ا ؛ ولكنَّ إثباَتها  المعان�ي م�ا يؤكِّ

ِد الظنيِة أمٌر ال يتناسُب مَع الحقيقِة وال يخُدُم معانيها الشرعيَة . لُِمجرَّ

وإلى مثِل هذا أش�اَر صاِحُب ِكتاِب »موس�وعِة أحاديِث الِفتِن وأش�راط الساعة« 

�ام عبدالرحيم س�عيد في مقدمِة الكتاِب فق�ال عند حديثِه عن ل�وازِم القراءِة  د.همَّ

الصحيحِة ألحاديِث عالمات الساعة وأّن منها جمُع ِرواياِت الموضوِع الواحدفي 

س�ياٍق واح�ٍد ص10: فق�د كان يتبادُر إلى فهِمن�ا مثاًل : َأّن قتاَل المس�لمين لليهوِد 

عندما يقوُل الش�َجُر والحَجُر: يا مس�لُم يا عبَدالله هذا يه�وديٌّ ورائي تعاَل فاقُتْلُه؛ 

أّن الم�راَد به يمكُن أن يكوَن في عصِرنا هذا في القتاِل مع اليهود، ومع أن أحاديث 

�ُر بنصِر المس�لمين على اليهوِد ف�ي هذا العصر؛ إال أّن ذل�ك القتاَل إنما  الفتِن تبشِّ

يك�وُن مع الّدّجال، وذلك أّننا َلّم�ا َجَمْعنا رواياِت الحديِث َوَجْدنا بعَض الرواياِت 

ْت على أّن هذه المعجزَة إّنما تكوُن عندما يقاتُل عيس�ى  المطولِة لهذا الحديث َنصَّ

بُن مريَم ش والمسلمون الدجاَل ومعه اليهوُد.
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موقف المسلم المستبصر من الفتن وأئمتها المضلين

ُل عالماِت الساعِة وما يجري من األشراِط والفتِن  بما أّن فقَه التحوالِت علٌم ُيَفصِّ

وُمِضاّلتِها ؛ فإِّن مس�ألَة ااِلستبصاِر من المسلِم واجبٌة وضروريٌة، خاصًة أّن رسوَل 

َمنا أن نستعيَذ باللِه  َر في جملِة أحاديثه من الفتنِة و المشاركِة فيها ، وَعلَّ الله m َحذَّ

م�ن الِفَتِن وِمْن ُمِضاّلتِها ما ظهَر منها وما َبَطَن ، وما من عصٍر من عصوِر اإلس�الِم 

األولى وما َتاَلها إال والِفَتُن محيطٌة به وبأهِله ، والمحفوُظ َمن َحِفَظ اللُه والهالُك 

ِم�ن كلِّ وجٍه َمْن كان َوقودًا ألَُواِره�ا. )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ( ]المائدة:41[ .

والواجُب منّا فيما ُعلِّمنا من أحاديِث رسول  الله  m ومواقِفه العَمليِة ومواقِف 

َر ِمن الُوُقوِع في ِضراِمها  م مواقَع الفتِن وُرُؤوَسها ، وُنَحذِّ أصحابِه وآِل بيته أن َنَتَفهَّ

وَتْحِريِك َأْسَبابِها ، وخاصًة تلك الفتُن المرتبطُة بالسياسِة والحكِم وفتِن ااِلختالِف 

على العلِم والمناصِب، وما يترتُب بسبِبها من المنافساِت وحبِّ الرياساِت.

ُه َمْن َأْيَقَظَها« ، وفيه إَِشارٌة نبويٌة  »الِفْتنَُة َناِئَمٌة َلَعَن اللَّ  : m وقد ورد في ذلك قوله

إلى ابتعاِد المس�لِم عن أس�باِب اإلثارِة ودوافِعها بيَن النّاِس ، لَِما َيَتَرتَُّب على ذلَك 

�كوِن من جمٍع لقلوِب األمِة وصرِف نظِرها عن المثالِب والمعايِب وإش�غالِها  السُّ

بم�ا ه�و َأنفُع وَأهمُّ ألمِر دينها ودنياها . وفي هذا يقوُل m ألنٍس v: » يا ُبنَيَّ 

إِْن َق�َدْرَت على أن ُتصبَح وُتمس�َي لي�َس في قلبِك غشٌّ ألحٍد َفافع�ْل« ، ثم قال: » 

يا ُبنَيَّ وذلَك ِمْن ُس�نَّتِي.. وَمن َأْحَيى ُس�نَّتِي فقد َأَحبَّنِي ، وَمن َأَحبَّنِي كان َمِعي في 

الَجنَّة« رواُه الترمذيُّ في ُسنَنِه .
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ومثُل هذا الموقِف المفيِد هو فقُه جملٍة من الصحابِة والتابعيَن وتابعيهم بإحساٍن 

 m إل�ى ي�وم الدي�ِن ، ومنه�م أتباُع النمِط األوس�ِط م�ن آل البيِت وصحاب�ة النبي

وأتباعه�م الذيَن َخَلُدوا إلى الس�كوِن وترُكوا الخوَض في أس�باِب الفتِن رغَم بياِن 

أمِره�ا ووضوِح صوِر أصحابِها كموقِف اإلماِم الَحَس�ِن بِن عليٍّ v وتضحيتِه 

بالسلطاِن ومركِز القرار خوفًا من الفتنِة الساحقِة الماحقِة ، ومثله موقف اإِلماِم عليٍّ 

زيِن العابديَن الذي تجاوَز الثأَر و الجداَل وإضاعَة الماِل والقيَل والقاَل ، ومثُله َمن 

ج�اء م�ن بعده من أئمة الدي�ن المعتبرين ، وهم قوٌم كثٌر لهم ف�ي األحاديث النبوية 

إشاراٌت وبش�اراٌت، ولهم من فقِه التحوالِت مواقُف وَداَلالٌت تمنُع عنهم جانحَة 

ْجِل والتَّْس�ِييِس ، وأطماِع   االخت�الِف وظاهرَة الخالِف ، وُتبعدهم عن سياس�ِة الدَّ

فقه�اِء الفت�ِن والتحريِش ، مع بقاء نفِعهم العامِّ في األم�ِة بالتعليم والدعوة إلى اللِه 

بالحكم�ِة والموعظِة الحس�نِة وصوِن دماِء الش�عوِب من  اله�الِك والدماِر، ويؤيُد 

 c هذه المواقَف ما رواه أبو داود والنَّسائي عن عبد اللِه بن عمِرو بِن العاص

ق�ال : ق�ال النبي m : »كيَف بَِك إذا َبِقي�َت فِي ُحَثاَلٍة ِمَن النّ�اِس َمَرَجْت ُعُهوُدُهْم 

وَأَماَناُتُه�ْم َواْخَتَلُفوا وكاُنوا هكذا؟« وَش�بََّك بيَن َأَصابِِعِه ، ق�ال: بَِم َتْأُمُرنِي؟ قال : 

»اِْل�َزْم َبْيَتَك وَأْهَلَك َوَأْمِلْك َعَلْيَك لَِس�اَنَك ، وُخْذ َما َتْع�ِرُف َوَدْع ما ُتنِْكُر، َوَعَلْيَك 

ِة« »اإلشاعة« ص 189. ِة َنْفِسَك وَدْع َعنَْك َأْمَر الَعامَّ بَِأْمِر َخاصَّ

والمش�اهُد اليوَم في حياِة األمة وقد ُس�ِلَب منها قراُرها وُسيَِّس استقراُرها وصاَر 

أمُرها آياًل إلى هندس�ِة الكفاِر في السياس�ِة واالقتصاِد واإلع�الِم والتعليِم والثقافِة 

والمواق�ِف؛ أّن الموق�َف الس�ليَم من العبِد المس�لِم َأاّل َيُزجَّ بنفِس�ِه ف�ي َأُتوِن هذه 

المؤام�راِت المَسيََّس�ِة وخاص�ًة عن�َد التنازِع بين ُأولي الش�أِن على َق�َراَرِي الحكِم 

والعلِم .
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فهِذه مسألٌة محسومٌة بالنصوِص الشرعيِة.. وال اختالَف على خطورتِها وشّرها، 

ويكف�ي عن�د ظهوِر إِش�اراتِها واحت�داِم مفتونِيها مصانع�ُة الجمي�ِع ومداراُتهم مع 

َتَجنُّ�ِب الخ�وِض ف�ي فتنتِهم أو المش�اركِة فيها ، فع�ن أبي ذرٍّ v ق�ال: قال له 

رسول الله m: »يا َأبا َذرٍّ كيَف أنَت إذا ُكنَْت في ُحثاَلٍة؟« وَشبََّك بيَن أصابِعه ، قال: 

ما تأمرني يا رس�ول الل�ه ؟ قال: »اِْصبِْر.. اِْصبِْر.. اِْصبِ�ْر.. َخالُِقوا الناَس بَأْخاَلِقِهْم 

وَخالُِفوُهْم في َأْعَمالِِهْم« رواه الحاكُم والبيهقيُّ في »الزهد« ، وفي الحديث إشارٌة 

َبيِّنٌَة وواضحٌة لكلِّ راغٍب في النجاِة والس�المِة.. َأْن ُيخاَلَق النّاُس بما يناس�ُبهم في 

يِن مع المخالفِة لهم في  واقِعه�ُم المفتوِن مداراًة لهم وِحْفظًا لكرامِة الِع�ْرِض والدِّ

أعمالِهم ومواقِفهم.

بل إِّن فقَه التحوالِت َيَضُع للمسلِم المندفِع نحَو الفتنِة بسبٍب وآخَر موقفًا سديدًا 

حتى َيْس�َلَم وُيَس�لَِّم غيَره ، فَعْن أبي الدرداءِ  v قال: قال رس�ول الله m: » ال 

َتْقَرُب�وا الِفْتنَ�َة إذا َحِمَيْت وال َتْعِرُضوا لها إَِذا َعَرَضْت ، واْضِرُب�وا َأْهَلها إذا َأْقَبَلْت« 

. وف�ي الحديث إش�ارٌة إلى نموذٍج م�ن نماذِج التعامِل في التح�والِت لمن َأْوَقَعْتُه 

األس�باُب في بعِض المشاركِة أو الموافقِة أو االستتباِع لحاكٍم أو عالٍم أو صاحبِ  

إدارٍة أو ملتزٍم لوظيفٍة ال ُيمكُن له التخلُُّص منها وال التأخُر عنها ، فالموقُف الشرعيُّ 

أن ال يدف�َع بنفس�ه َدفعًا إلى اختياِر الموِت أو القتِل تحت ه�ذه الفتِن وراياتِها ، بل 

يتفهُم ما قاله m في ما رواه  أحمُد وابُن أبي ش�يبَة والطبرانيُّ وغيُرهم من حديث 

خال�د ب�ن عرفطة v أّن النب�يَّ m قال: »يا خالُد إنَّها س�تكوُن َبْع�ِدي أحداٌث 

وفَِت�ٌن وُفْرَقٌة واختالٌف، فإذا كاَن ذلَك فإِِن اْس�َتَطْعَت َأْن َتُكوَن عبَد اللِه المقتوَل ال 

القاتَل َفاْفَعْل« .

ِق في علِم الس�اعة وفقِهها المشروِع  ومن كافة الوجوِه يجُب على المس�لِم المدقِّ
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أن يتجن�َب الفت�َن عمومًا وخصوصًا ولو باالبتعاِد ع�ن مكانها ومواقعها ؛ لحديث 

أب�ي هري�رةَ  v فيما رواه البخاريُّ )3334( وأحمُد )7464(: » س�تكوُن فَِتٌن 

القاعُد فيها خيٌر من القائِم، والقائُم فيها خيٌر من الماش�ي، والماش�ي فيها خيٌر من 

َف لها َتْسَتْشِرْفُه، فَمن وجد منها ملجًأ أو معاذًا َفْلَيُعْذ بِِه«. قال في  الساعي، َمْن َتَشرَّ

»الفت�ح« )13: 14(: ووقع تفس�يُره عنَد مس�لٍم في حديث أبي َبْك�َرَة ولفُظه: »فإذا 

َنَزَلْت فَمن كان  له إِبٌِل َفْلَيْلَحْق بِإِبِِلِه« ، وذكَر الغنَم واألرَض ، قال رجٌل: يا رسوَل 

ِه بحجٍر ثم لَِينُْج إِِن  اللِه أرأيَت إِْن لم َيُكْن َلُه ؟ قال: َيْعَمُد إلى س�يِفه فَيُدقَّ على حدِّ

اْسَتَطاَع« . قال في »اإلشاعة« تعليقا على هذا الحديث: والمراُء بالفتنِة: ما ينشُأ عن 

االختالِف في َطَلِب الُمْلِك حيُث ال ُيْعَلُم الُمِحقُّ ِمَن الُمْبطِِل .

وق�د تهاوَن المس�لمون ف�ي هذه المس�ألِة وَظنُّ�وا أّن كلَّ َمن دعا إلى فتن�ِة ُحْكٍم 

أو ِعْل�ٍم إنم�ا هو على ُهًدى وبصي�رٍة، فاختلَط بذلك الحابُل بالنابِل ، لعدِم دراس�ِة 

ِم المواقِف الش�رعيِة  الجميِع فقَه عالماِت الس�اعِة من جهٍة، ولتهاوِن األمِة في َتَفهُّ

عن�د الفت�ِن من جهٍة أخرى، بل َوَقُع�وا أيضًا في فتنِة الَلَج�اِج وااِلحتجاِج على من 

اختاَر العزلَة وَرِضَي لنفِسه السالمَة من الُمِضاّلِت وَراياتِها ، ونظروا إليِه كمخالٍف 

للش�ريعِة الغّراِء ومعّطٍل لدعوِة الجهاِد في س�بيِل الله ، مع أّن ظاهرَة الجهاِد القائِم 

ف�ي بالِد المس�لميَن غي�ُر مكتملِة الش�روط ومخترقٌة ِمن أعداِء اإلس�الِم في بعض 

ٌل ومهندٌس لمصلح�ِة المرحلِة وقادتِها ، ولم َتْس�َلْم من  الجه�اِت، وبعُضه�ا  ُمَموَّ

التس�ييِس والهندس�ِة كثيٌر م�ن مجموعاِت العم�ِل الجهاديِّ المعاص�ِر إال القليُل، 

والقليُل المش�اُر إليهم  في أحاديث النبي m ببقاِئهم على الحقِّ ومقاتلتِهم دونه 

تِِهُم الش�رعيِة في المرحلِة المرتبكِة المشتبكِة التي سماها النبي  يصعُب تحديُد ُهِويَّ

m »َأّي�اَم الَه�ْرِج« كم�ا ه�و في حديِث ابِن مس�عوٍد v قال: قلُت: يا رس�وَل 
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الل�ِه.. ومت�ى ذلك ؟ � أي: المقاتلُة على الملِك � ق�ال: »أياَم الَهْرِج« ، قلت: ومتى 

ُجُل َجِليَسُه« »فتح الباري« كتاب الفتن )13: 35-34) . ؟ قال: »ِحيَن ال َيْأَمُن الرَّ

ُة الجهاِد في سبيِل اللِه على وجهِها الشرعيِّ واإليجابيِّ عندما تكوُن  يَّ ُد ُهوِّ وُتَحدَّ

المجابه�ُة المباش�رُة بيَن ) المس�لِم والكافِر ( ، فحيثما كانْت ه�ذه الصفُة قائمًة في 

نواح�ي أرِض اللِه على ضابطها  الش�رعيِّ وهو ) إِعالُء كلم�ِة اللِه ( فالجهاُد معهْم 

والمس�اندُة لهم واجبٌة والزم�ٌة على كلِّ َمن َتَعيََّن عليه ذل�ك في أرضهم ومكانهم 

وس�احِة معركته�م ، كما هو في فلس�طيَن المحتل�ِة وفي بعض فصائله�ا الجهادية 

الخالي�ِة ع�ن التحري�ِش الداخلي والّتْس�ِييِس الخارج�ي . أّما غيُر ه�ذا فالخيُر كلُّ 

الخيِر في الس�المِة وحس�ِن المعالجة لألموِر حتى يأتَي أمُر الله في عباِده وتنجلَي 

 :m كرب�ُة األمِة في ش�أِن قرارها العالميِّ واس�تقراِرها الحتميِّ ، وف�ي ذلك يقوُل

�اَعِة فَِتنًا َكِقَطِع الليِل المظلِم ، ُيْصبُِح الرجُل فيها ُمْؤِمنًا وُيْمِس�ي  » إِنَّ َبْيَن َيَدِي السَّ

كافرًا وُيْمِسي مؤمنًا وُيْصبُِح كافرًا ، القاعُد فيها خيٌر من الَقاِئِم ، والماشي فيها َخْيٌر 

ُروا ِقِس�يَُّكْم َوَقطُِّعوا َأْوَتاَرُكْم َواْضِرُبوا ُسُيوَفُكْم بِالِحَجاَرِة، َفإَِذا  ِمَن الس�اعي ، فَكسِّ

ُدِخ�َل � َيْعنِ�ي على أحٍد منك�م � َفْلَيُكْن َكَخْي�ِر اْبنَْي آَدَم ..( رواه أبو داود في س�ننه 

)3715( عن أبي موسى األشعرّي.
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الرُّكنـ الثالُِث الِعلُم الواِجُب اِبلعلاماِت الُكـبرى

ِت األحاديُث الش�ريفُة على العالماِت الكبرى اليقينيِة ، وهي عش�ُر عالماٍت  نصَّ

أو عش�ُر آياٍت ُمتتابِعِة الوقوِع إالَّ أنَّ األحاديَث لم تذكْرها ُجملًة واِحدًة في حديٍث 

واحٍد ، بِل اختلَفِت ِرواياُت األحاديِث في التِّعداِد ، ويكاُد أن يكوَن الحديُث الذي 

أخرَجه ُمسِلٌم عن ُحَذيفَة ؤ أشمَل األحاديِث ِذكرًا لهِذه اآلياِت العشِر وفيه: 

اُل  جَّ » ال تق�وُم الس�اعُة حتَّى تكوَن عش�ُر آياٍت : ُطلوُع الش�مِس ِمن مغربِه�ا ، والدَّ

، والُدخ�اُن ، والداب�ُة ، ويأج�وُج ومأج�وُج ، وخ�روُج عيس�ى ب�ِن مري�َم ، وثالثُة 

ُخس�وفاٍت: خسٌف بِالمش�ِرِق وخسٌف بِالمغرِب ، وخس�ٌف بجزيرِة العرِب . وناٌر 

تخرُج ِمن قعِر عدٍن أبين تسوُق الناَس إلى المحشِر تبيُت مَعهم حيُث باُتوا ، وتقيُل 

مَعهم حيُث قالوا « )1). 

وال�ذي يظه�ُر ِمَن اس�تِقراِء األحاديِث وما تابَع�ه الُعلماُء حوَل ذلِ�َك أن الترتيَب 

الزمنيَّ في األحاديِث لآِلياِت ُمختِلٌف ِمن حديٍث آِلَخَر ، بعُضها ُيش�يُر إلى تقديٍم، 

وبعُضها ُيشيُر إلى تأخيٍر ، وخالصُة األمُر يرِجُع إلى ثالثِة أحواٍل :

اُل ، ُثمَّ عيسى ، ُثمَّ يأجوُج ومأجوُج ، ويكوُن ُطلوُع الشمِس  جَّ ُل اآلياِت العشِر الدَّ أوَّ

ِمن مغربِها بعَد ذلَِك مَع بقيِة اآلياِت ، وتكون عالمُة المهديِّ الُمنتظِر آيٌة َبيَن العالماِت 

ِة  واي�اِت الخاصَّ َة الرِّ �ًة أنَّ كافَّ الُوس�طى الس�ابِقِة والعالماِت الُكب�رى الالِحقِة ، وخاصَّ

بِالعالماِت الُكبرى لم تذُكْر اإلماَم المهديَّ في ترتيبِها ، وإنَّما ذكَرت أحاديَث المهديِّ 

ُمستِقلًة . 

)1) مسند أحمد )16574).

حديث العالمات 
الكبرى 

 ترتيب اآليات 
والظواهر
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اُل ، ُثمَّ عيس�ى ش ، ُثمَّ يأجوُج  جَّ َل اآلي�اِت العش�ِر المه�ديُّ الُمنتظ�ُر ، ُث�مَّ الدَّ إِن أوَّ

ومأجوُج ، ُثمَّ الدخاُن والخس�وفاُت الثالثُة ، ُثمَّ ُطلوُع الش�مِس ِمن مغربِها وما تالها ِمَن 

اآلياِت . وأوس�ُع حديٍث جمَع اآلياِت العش�َر بِالتفصيِل حديُث وائلَة بِن األس�قِع يقوُل : 

ِه m يقوُل : » ال تقوُم الس�اعُة حتَّى تكوَن عش�ُر آياٍت : )1( خس�ٌف  س�معُت رس�وَل اللَّ

اُل )5)  جَّ بِالمش�ِرِق )2( وخس�ٌف بِالمغ�ِرِب )3( وخس�ٌف في جزي�رِة الع�رِب )4( والدَّ

والُدخ�اُن )6( ون�زوُل عيس�ى )7( ويأجوُج ومأج�وُج )8( والدابُة )9( وطلوُع الش�مِس 

ِم�ن مغربِه�ا )10( ون�اٌر تخ�رُج من قعِر ع�دٍن تس�وُق الناَس إلى المحش�ِر ، تحُش�ُر الذرَّ 

والنمَل«)1). 

إنَّ العالماِت الُكبرى ِقس�مان : ِقس�ٌم فيه اس�تِمراُر َقبوِل التَّوبِة ، والقس�ُم الثاني 

ا اآلياُت  ُتغَلُق فيه التَّوبُة ، وينعِدُم فيه اإليماُن فاألوُل يجري الِخالُف في ترتيبِه وأمَّ

ِه بِن عمٍرو  ِت األحاديُث فِيها بِغلِق التَّوبِة فهي مجموعٌة في حديِث عبِداللَّ الت�ي نصَّ

َل اآلي�اِت ُخروًجا ُطلوُع الش�مِس ِم�ن مغِربِها  �ِه m ق�اَل : »إنَّ أوَّ ع�ن رس�وِل اللَّ

وُخ�روُج الداب�ِة عل�ى الناِس ُضًح�ى ، وأيُتها كاَن�ت قبَل صاِحبتِه�ا فاألُخرى على 

إِثِرها قريًبا«)2).

َل اآلياِت الُكب�رى ، كم�ا اعتبرنا  وف�ي ه�ذا البح�ِث وضعن�ا اإلم�اَم الُمنتظ�َر أوَّ

ُه  اها على َقوِل َمن أش�اَر إلى ذلَِك الترتيِب ، واللَّ الُخس�وفاِت الثالثَة واِحدًة بُِمس�مَّ

أعلُم .

يُخ البرزنجيُّ في اإلشاعِة  ُل عالماِت الساعِة الُكبرى الشَّ َد أنَّ المهديَّ أوَّ ن أكَّ وممَّ

)1) المستدرك )8317).
)2) صحيح مسلم )7570).

 العالمات 
الكبرى قسمان

 اإلمام المهدي 
أول العالمات 

الكبرى 



369

الباِب الثالِث في األشراِط الِعظاِم واألماراِت الغريبِة التي تعُقُبها الساعُة وهي كثيرٌة 

ُلها )1).  ، فِمنها المهديُّ وهو أوَّ

ويأتي تسلُس�ُل العالماِت الُكبرى »اليقينياِت العش�ِر« على القوِل الثاني ، وهو ما 

رتْبنا عَليِه العرَض في كتابِنا هذا كالتالي :

)1( المهديُّ الُمنتظُر .

اُل . جَّ )2( الدَّ

)3( عيسى ش .

)4( يأجوُج ومأجوُج .

)5( الُخسوفاُت الثالثُة .

)6( الُدخاُن .

)7( ُطلوُع الشمِس ِمن مغربِها .

ُة . )8( الدابَّ

)9( الناُر التي تخُرُج ِمن قعِر عدٍن .

وِر . )10( النفُخ في الصُّ

وسيأتي تفصيُلها .

اإلشاعة ص112.  (1(
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ِر بِه ’ المرحلةُ المهديةُ ‘ المهديُّ الُمبشَّ

وه�ي المرحل�ُة التي كُث�ر فِيها اللغ�ُط واالختاِلُف َبي�َن أهِل الِعل�ِم والمذاِهِب ، 

واالختاِلُف في مثِل هذه األُموِر ِحكمٌة ضروريٌة ال يعلُمها كثيٌر ِمَن الناِس ، ولكنَّها 

الِت ضرورًة ش�رِعيًة ال ُبدَّ ِمنها للتمويِه والس�تِر وإلشغاِل  فِي دقائِق علِم فِقِه التحوُّ

األق�الِم وذوي األحالِم واإلس�الِم بِالرواياِت واألقواِل فيما ال يل�زُم فيه اإلفصاُح 

وال البياُن لِس�رٍّ يعلُمه الخالُِق ُس�بحاَنه وتعالى ، حي�ُث إنَّ االتِّفاَق الُمطلَق في ِمثِل 

هذه األُموِر المصيريِة ُيبِرُز لِلكافِِر واألعداِء أمًرا ِمن ُأموِر الُمس�تقبِل ُربَّما َبنَى عَليِه 

الخص�ُم مواِق�َف ذاَت أبعاٍد خطي�رٍة على الناِس ، وم�َع هذا التمويِه الش�رعيِّ فإنَّ 

األذى والقت�َل والتش�ريَد يِصُل إلى العديِد ِمن ش�رائِح آِل الَبي�ِت ، ومن ارتبَط بِهم 

ف�ي ُأخرياِت الزماِن ، ويس�تفِحُل البالُء َبي�َن حملِة القراِر لُمالحقتِه�م أخباَر وآثاَر 

ُه  ه�ذا اإلماِم الُمنتظِر، والُكلُّ ال يعلمون وال يدِركوَن حقيقَة المس�ألِة ، وما أراَد اللَّ

عوِب . بِها ِمن خيٍر لأُِلمِم والشُّ

وأِلنها كذلَِك ؛ فإنَّ تناُوَلها بِاإلجماِل أولى ِمن تناُولِها بالتفصيِل ، وُنحيُل الراِغَب 

ف�ي التفصي�ِل على ما كتَب عنه اإلماُم في اإلش�اعِة لِلبرزنجيِّ وم�ا نقلناه في التليِد 

ِة  والط�ارِف ، وم�ا ُصنَِّف في ه�ذا الموضوِع لُِجملٍة ِم�َن الُعلماِء والُكتَّ�اِب ِمن كافَّ

المذاِهِب اإلس�الميِة ، س�واٌء ِمَن القائلين بِميالِده ونشأتِه في المرحلِة الالحقِة ، أِو 

القائلين بَِغيبتِه ُثمَّ رجعتِه ، وهذه االختاِلفاُت ال ُتسِمُن وال ُتغني ِمن ُجوٍع في تقريِر 

الِت ... وإنَّما هي ُجزٌء ِمن حكمِة الرحمِن في إش�غاِل  األم�ِر ِمن واِق�ِع فِقِه التح�وُّ

 المرحلة 
المهدية.. 

استقرار ، سالم ، 
تنمية.. 
وحكمة 

االختالف َبيَن 
العلماء حول 

شخصية المهدي 
وظهوره
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ِه)1) ... .  الُمسِلمين وغيِر الُمسِلمين بِذلَِك لِيأتَي الوعُد في حينِه على ُمراِد اللَّ

وِمن عالماِت ُظهوِره : 

• ًة 	 انِقطاُع الطُُّرِق عِن المواصالِت الُمعتادِة . وكثرُة الُحروِب والِفتِن ، وخاصَّ

في جزيرِة العرِب كثمرٍة ِمن ثمراِت المراِحِل السابِقِة ، ُيشيُر إلى ذلَِك حديُث 

ابِن مسعوٍد » إذا انقطَعِت التِّجاراُت والطُُّرُق وكُثَرِت الِفَتُن ... الحديَث« )2)، 

وحديُث » ال يخُرُج المهديُّ حتَّى يقُتَل ِمن ُكلِّ تِسعٍة سبعًة « )3). 

• عوُر بِالهزيمِة أماَم 	 اإلحباُط النفس�يُّ لدى الُمسِلمين ، والضعُف الُكلِّيُّ والشُّ

األحداِث الُمتعاِقبِة . ُيش�يُر إلى ذلَِك حديُث » ال يخُرُج المهديُّ حتَّى يبُصَق 

بعُضكم في وجِه بعٍض « )4). 

• ِه ؟ قاَل 	 يحُة يا رسوَل اللَّ َصيحُة رمضاَن.. وإَليها ُيشيُر الحديُث » ُقلنا وما الصَّ

)1) وهناك من ادعى المهدية في زماننا هذا وفي األزمان الس�ابقة ، وكل هذه االدعاءات تدخل 
تح�ت مدل�ول أحادي�ث » المدعين للنب�وة « وظهور الدجالي�ن الكذابي�ن ، الذين يوهمون 
الناس بأنهم من األنبياء، أو أنهم المهدي الموعود به آخر الزمان، ويجب الحذُر من هؤالء 
وأكاذيبه�م ؛ فوع�د الله ح�ق وآياته كائنة ال محال�ة ؛ ولكنها تعرف بالنصوص الش�رعية ال 

باالدعاءات والتخيالت النفسية والتوهمات الشيطانية .
وق�د رأي�ت ف�ي بعض البالد من يش�ير إلى ف�الن أو فالن من أه�ل البي�ت أو غيرهم بأنه 
المهدي ، ويلتف عليه المتعصبون والمتعلقون والواهمون ، وكأنما هو الوعد الحق ، وهو 
ال يع�دو كون�ه جهال بالنصوص ، واندفاعا عاطفيا يش�وه س�معة العت�رة الطاهرة ويجعلهم 

عرضة ألهل التسييس والتدنيس ... ولألسف !
)2) الفتن لنعيم بن حماد )1000).

)3) الفتن لنعيم بن حماد )912).

)4) الفتن لنعيم بن حماد )960).

 تغير األحوال 
قبيل مرحلة 

المهدي

 اإلحباط النفسي 
لدى الصالحين 

قبل المهدي 

صيحة في رمضان 
عالمة كونية قبل 

ظهور اإلمام 
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جوُع إلى  ٌة في النصِف ِمن رمض�اَن ليلَة ُجُمعٍة ... إل�خ «)1) . ويمِكُن الرُّ ه�دَّ

َة . يحَة أِو الهدَّ الُكُتِب الُمختِلفُة التي وصَفِت الصَّ

• �وِد ِمن ُخراس�اَن لِنُص�رِة اإلماِم المه�ديِّ ، وفِيها حديُث 	 ُظه�وُر الراياِت السُّ

�وداِء قد أقبَلْت ِمن ُخرس�اَن فأُتوها وَلو حبًوا على  »إذا س�ِمعُتم بِالراياِت السَّ

الثل�ِج«)2)، وع�ن أمي�ِر الُمؤمنيَن عليِّ ب�ِن أبي طالِ�ٍب ؤ : » لو كنَت في 

ُصندوٍق ُمقفٍل فاكِسْر ذلَِك القفَل واْلَحْق بها « )3).

 ومفاُد هذه األحاديِث حثُّ الُمس�ِلِم على ُنصرِة اإلم�اِم وُلزوِم دعوتِه في حينِها، 

وُظه�وُر عالماتِه�ا بِيقي�ٍن ، وفي هذا الِمضماِر يِجُب على ُكلِّ ُمس�ِلٍم أالَّ يس�تعِجَل 

الظواِه�َر ، ويذه�َب ُمندفًِع�ا نحَو مفه�وِم النُّصرِة من َغير تح�رٍّ وانتِباٍه ؛ فإنَّ تش�اُبَه 

�ًة في المظلومين ِمن آِل الَبيِت أو  الظواِهِر قد ُيوِقُع الُمس�تعِجَل في الخطأِ ؛ وخاصَّ

ُمِحبِّيهم ، حيُث يندفِعون ويتبِعون ُكلَّ ناِعٍق في المرحلِة ُمعتِقدين ِصدَق اإلشاعاِت 

ِه أعظُم وأكبُر  وتشاُبَه العالماِت ، وَبيَن األمرين َبوٌن كبيٌر ومسافٌة شاِسعٌة ، وأمُر اللَّ

ُق  لطاِن والسيطرِة ، وُتعمِّ ِمن أن ينطوَي تحَت ُمؤسساٍت وسياساٍت تبحُث عِن السُّ

�راَع َبي�َن الُمصلِّين في المرحلِة ، فقاِع�دُة الِفعِل وردِّ الِفعِل ه�ي رائدُة الدجِل  الصِّ

الِت ، وأما ما نحن بِصدِده فس�المٌة ومحبٌَّة ورحمٌة  والدجاِجل�ِة عب�َر تاريِخ التح�وُّ

ِه ِمن قبُل وِمن بعُد .  وِوراثٌة وِخالفٌة ، واألمُر للَّ

وقد وصَفِت األحاِديُث َخْلَقُه وس�يرَته ، وُنحيُل الراِغَب في ذلَِك إلى تفاصيِل ما 

فاِت ، ونقتِص�ُر هاهنا على ما نحُن  ُذِك�َر ف�ي » التليِد والطاِرِف « وغيِره�ا ِمَن الُمؤلَّ

)1) الفتن لنعيم بن حماد )638).
)2) الفتن لنعيم بن حماد )896) . 

)3) كنز العمال )31514).

الرايات السود من 
خراسان

 وجوب التحري 
في نصرة الرايات 

لتشابه الظواهر

 مهمات المهدي 
وسياسته العلمية 

والعملية 



373

بِصدِده ِمن جواِمِع العالماِت ، ومنها أنَّه:

• �نَِّة وإماتِة البدعِة » ال يوِقُظ نائًما ، وال ُيريُق دًما ، ُيقاتُِل 	 يعمُل على نش�ِر السُّ

. m ُّنَِّة ، يقوُم بِالديِن آِخَر الزماِن كما قام بِه النبي على السُّ

• نيا ُكلَّها كما ملَكها ذو القرَنين وُسليماُن ش . 	  يمِلُك الدُّ

• ينُشُر ِديَن اإلسالِم في األُمِم الكافِرِة مَع قطِع عقيدِة التثليِث فيما يبُلُغ إَليه ِمَن 	

ا االنِقطاُع الكاِمُل لِهذه االنِحرافاِت فيكوُن على يِد عيس�ى ش  البِ�الِد ، أمَّ

فيما بعَد ذلَِك . 

• �عوِب االقتِصادي�ِة ، أي : توزي�ُع الثروِة 	 يحث�و الم�اَل ، ويفي بِحاج�اِت الشُّ

بِالعدِل واإلنصاِف . 

• يوعيِّ وغيِرها 	 بويَة وسياس�َة االقتِصاِد الرأس�ماليِّ والشُّ يقطُع الُمعامالِت الرِّ

ِمن نظرياِت االقتِصاِد الوضعيِة 

• �عوِب بِالَعوِد إلى نِظاِم الِخالف�ِة وإنَّهاِء بدعِة الِحزبيِة والتََّكتُِّل 	 ُد آراَء الشُّ ُيوحِّ

راِع الطبقيِّ واالعتِقاديِّ والطائفيِّ والسياسيِّ ... إلخ . والصِّ

• ب�ل وُيعي�ُد الُمس�ِلمين إلى ُأص�وِل الديانِة في ُأسِس�ها الُمش�تركِة بعي�ًدا عِن 	

راِع المذهبيِّ  التش�ريِك والتبدي�ِع والتظليِل ِعنَد َق�وٍم ، وبعيًدا أيًضا ع�ِن الصِّ

الُمَسيَِّس بُِكلِّ صوِره وأشكالِه ، وبعيًدا عِن اإلفراِط والُغُلوِّ في االعتِقاِد ِعنَد 

اآلخري�ن ، وفيه قاَل عِن الليِث عن ط�اُوَس قاَل : » عالمُة المهديِّ أن يكوَن 

اِل َجواًدا بِالماِل رحيًما بِالمساكيِن « )الِفَتُن الخاِمُس /ص  شديًدا على الُعمَّ

650 ، برْق�م 978( وقاَل : إس�ناُده حس�ٌن ، حتَّ�ى إنَّ بعَض ُعلم�اِء مرحلتِه 

َر به ؛ لِما يراه فيه ِمن ُمخالفِة ظاِهِر الفتوى  يُش�كُّ في َكونِه هو المهديَّ الُمَبشَّ

انقطاع الربا 
واالقتصاد 
الرأسمالي 

 شك بعض 
العلماء 

المذهبيين في 
حقيقة اإلمام 
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في المذهِب، وإلى ذلَِك أشاَر اإلماُم البرزنجيُّ في اإلشاعِة . 

• �ُح مفهوَم الُحرياِت وُحقوِق اإلنس�اِن ، ويعيُدها إلى موِقِعها الصحيِح 	 ُيصحِّ

ِة  �الِت الثقافي�َة الُمنحِرفَة بِكافَّ �ْمحِة ، ويقطُع التدخُّ ِمن مبادِئ اإلس�الِم السَّ

نماِذِجها وصوِرها التعليميِة والتربويِة واإلعالميِة والثقافيِة .

• ُظهوُر البركِة في الطعاِم واإلنتاِج الزراعيِّ والحيوانيِّ بِإقامِة ودعِم مبدأِ االكتِفاِء 	

الذات�يِّ ، وتصحيِح الِعالقاِت َبيَن الناِس ؛ لِتس�وَد الرحمُة والمحبَُّة والوئاُم ، 

ُخصوًصا في المرحلِة األولى ِمَن استقراِر حياتِه السياسيِة واالقتِصاديِة .

• فيانيِّ 	 ُدخوُل اإلماِم المهديِّ بعَد ذلَِك في المعاِرِك العسكريِة ِضدَّ ُجيوِش السُّ

الثاني حتَّى يأِسَره ويقُتَله بِالشاِم .

• مهادن�ُة الروِم وطاعُة ُمل�وِك األرِض لِلمهديِّ ِعدَة س�نواٍت . وهي المرحلُة 	

التي تتقوى فِيها َش�وكُة اإلسالِم والُمسِلمين ، وُتطبَُّق الشريعُة اإلسالميُة في 

ِة هيبُتها أم�اَم ُدوِل العالِم ، وُتقاُم الهدنُة  �ِة الباِلِد اإلس�الميِة ، وتعوُد لأِلمَّ كافَّ

تِل�َو الُهدنِة م�َع العديِد ِمن ُدوِل الُكف�ِر في المرحلِة ، بما فِيه�ا » َدولُة اليهوِد 

ِة « ؛ إذ تجُبُن عن شنِّ حرٍب ِضدَّ قراِر اإلسالِم  المعروفُة في األرِض الُمحتلَّ

ِه بِالعدِل واالس�تِقراِر واألم�ِن والبركِة في  لِِع�دِة س�نواٍت ، يبُرُز فِيها أم�ُر اللَّ

األرزاِق والنياِت واإلنباِت .

ظهور البركة 
في المنتجات 

المحلية 

معارك اإلمام مَع 
السيفاني ومهادنة 

الروم 
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المرحلةُ الثانيةُ ِمَن المهديةِ

وِم التي كاَنت ُمهاِدنًة لِلمهديِّ ، وتبدُأ الحرُب ِمن جديٍد ،  انتِق�اُض الُعرى مَع الرُّ

وتغزو الروُم الشاَم ، وتستولي عَليها ، وتقوُم المعاِرُك حيُث ينتِصُر اإلماُم المهديُّ 

وِم ، ويغزوهم في ُعقِر داِرهم ، ويأخُذ غنائَمه�م إلى َبيِت المقِدِس ، جاَء  عل�ى ال�رُّ

اِل في سبعِة أشُهٍر  جَّ في اإلشاعِة » الملحمُة الُعظمى وفتُح الُقسطنطينيِة وُخروُج الدَّ

، وفي ِروايٍة : سبِع سنين « .

اَل « في  جَّ وف�ي هذه المرحلِة تس�تثيُر انتِص�اراتُ اإلماِم المه�ديِّ » المس�يَخ الدَّ

مكمنِه فيبدُأ بِالحركِة والظُّهوِر كما س�يأتي . وقد أش�اَرت ُجملٌة ِمَن اآلثار أنَّ هذه 

ِه في أنحاٍء كثيرٍة ، حتَّى إنَّ  المرحلِة تمتدُّ فِيها الُحروُب ويعوُد الِجهاُد في سبيِل اللَّ

الُمس�ِلمين يغزون الِهنَد ويفتحونها ، وأغلُب األحادي�ِث في هذا الباِب ضعيفٌة إالَّ 

أنَّ بعَضها ُيقوي بعَضها ، وفِيها حديٌث حسٌن ذكَره صاِحُب ِكتاِب الِفَتِن )ص290 

الخاِم�س/ برْق�م 1152( عن جراِح بِن أرطأَة قاَل : على ي�ِد ذلَِك الخليفِة اليمانيِّ 

اُل وفي زمانِه ينِزُل عيسى  جَّ الذي يفتُح الُقس�طنطينيَة وروميَة ، على يديه يخُرُج الدَّ

ب�ُن مري�َم ش ، وعلى يَديه � أي : الخليفة اليماني � تكوُن غزوُة الِهنِد ، وهو ِمن 

ِه  بن�ي هاِش�ٍم)1) ، وغ�زوُة الِهنِد التي ق�اَل فِيها أبو ُهَريرَة ؤ »وعَدنا رس�وُل اللَّ

m غزوَة الِهنِد ، فإن أدركُتها أنفقُت فِيها نفس�ي ومالي ، فإِن استش�هدُت كنُت ِمن 

أفضِل الش�هداِء ، وإن رجعُت فأنا أب�و ُهَريرَة المحّرُر « )2) ، وفي ذات الموضع أثر 

ُه  ِه َصلَّى اللَّ َم َقاَل: َقاَل َرُس�وُل اللَّ ُه َعَلْيِه َوَس�لَّ ِه َصلَّى اللَّ َعْن َثْوَباَن َمْوَلى َرُس�وِل اللَّ

)1) الفتن لنعيم بن حماد )1152) .
)2) سنن النسائي )3187) .

 انتقاض العرى 
وبدء الحروب 

 انتصار اإلمام 
على َدولة الكفر 
والصليب وأخذ 

كنوزهم 
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ُه ِمْن النَّ�اِر ِعَصاَبٌة َتْغُزو اْلِهنَْد َوِعَصاَبٌة  تِي َأْحَرَزُهَما اللَّ َم ِعَصاَبَتاِن ِمْن ُأمَّ َعَلْي�ِه َوَس�لَّ

اَلم. وأثر آخر وهو: عن جراح بن أرطأة قال:  َتُكوُن َمَع ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَلْيِهَما السَّ

على يدي ذلك الخليفة اليماني الذي يفتح القس�طنطينية ورومية، على يديه يخرج 

الدجال وفي زمانه ينزل عيس�ى بن مريم عليه الس�الم، على يديه تكون غزوة الهند 

، وهو من بني هاشم .
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المرحلةُ الدَّجَّاليةُ : ُظهوُر المسيِخ الدَّجَّاِل )1( 

)1) تعتب�ر قضي�ة الدجال األعور قضيًة عالميَة الفتنة والخطورة ، وليس�ت خاصة بمرحلة ظهور 
الدج�ال في آخر الزمان ، وإنما يكون ظهوره على ركام سلس�لة م�ن التحوالت المتالحقة 

التي تمهد لظهور جذوره األخيرة .
حيث إن ظهور المسيخ الدجال في آخر الزمان ومسحه للعالم اإلنساني في أربعين يوما 
إنم�ا هو آخر فصول نش�اطه الدجالي في العالم ونهايته الحتمية م�ع دولة اليهود الدجالية ، 
وس�نتناول هذا الموضوع في كتابنا » السياس�ة الدجالية ومولودها المنتظر« ، ولهذا فإن من 
العالم�ات الت�ي تتنامى من�ذ أن خلق الل�ه األرض إلى ظهورها في المرحل�ة األخيرة كأول 
العالم�ات الكبرى هي فتنُة » المس�يِخ الدجاِل « وفي هذا الصدد أتت أحاديث رس�ول الله 

m مفصلة ومبينة لهذا التنامي الخطير في تاريخ التحوالت العالمية ومنها :
• ما رواه أحمد عن هش�ام بن عامر األنصاري قال : س�معت رس�ول الله m يقول : 	

»ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال « .
• وقال : » ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال « . رواه مسلم	
• وق�ال : » إن�ه لم تكن فتنة ف�ي األرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المس�يخ 	

الدجال ، وإن الله لم يبعث نبيا إال حذر أمته الدجال ، وأنا آخر األنبياء ، وأنتم آخر 
األمم ، وهو خارج فيكم ال محالة « . رواه ابن ماجه .

• وعن أنس ؤ قال : قال رس�ول الله m » ما من نبي إال وقد أنذر أمته األعور 	
الكذاب ، أال إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور « . رواه مسلم .

وم�ن ه�ذه األحاديث نفه�م خطورة االمتداد الدجال�ي � للدجل والدجاجلة � وأنه أش�د 
خطرا على األمة في تحوالتها بدءا من مرحلة قتل عثمان ؤ إلى مرحلة خروج المسيخ 

الدجال في آخر الزمان ، ومن هذه العالمات :
)1( ما ورد في مجموع العالمات الوسطى والصغرى جملة وتفصيال .

)2( ظهور األئمة المضلين الذين يروضون الشعوب حكما وعلما لفتنة الدجال ، وفيهم 
اِل  جَّ يق�ول m فيم�ا رواه أبو ذر ، قال : كنت أمش�ي مع رس�ول الل�ه m فقال : »َلَغْي�ُر الدَّ
َأْخَوُفنِي على أمتي« )ثالثا( قال : قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على 
أمت�ك ؟ ق�ال : » أئمًة مضلين « . رواه أحمد وفي إس�ناده راو مختلف فيه، »إتحاف الس�ادة 

 المرحلة الدجالية 
وموقع الدجال 

من عالمات 
الساعة
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اِل ِمن عالماِت الساعِة جَّ موِقُع الدَّ

اِل َبيَن األش�راِط والعالم�اِت المعروفِة ، َيْخُدُم  جَّ تندِرُج فِتنُة المس�يِخ الدَّ

�اِل ، وق�د أفاَضِت  جَّ بعُضه�ا البع�َض ، م�ن عه�ِد آدَم إل�ى نِهاي�ِة مرحلِة الدَّ

اِل «  جَّ َع عنه » ع�ِن فِتن�ِة الدَّ األحاِدي�ُث الش�ريفُة ف�ي الرك�ِن الرابِِع وما تف�رَّ

واختلَف الُعلماُء في تفس�يِر هذا األمِر تبًع�ا لاِلختاِلِف الوارِد في األحاديِث 

ا بِه لِما له ِم�َن األهميِة في فِقِه  ع�ن ش�خصيتِه ، ونحن هنا نضُع فص�اًل خاصاًّ

الِت ، بل إنَّ كثي�ًرا ِمن ُمجرياِت التاريِخ وانحرافاتِ�ه له ِعالقٌة وطيدٌة  التح�وُّ

بِهذا المخلوِق الُمفِس�ِد ، ولقد ثبَت في الحدي�ِث الصحيِح أنَّ النبيَّ m قِد 

اِت النبويِة ، حتَّى تبيََّن له  اِل ش�اِغاًل لِلذَّ جَّ احتاَر في أمِره ، وظلَّ موضوَع الدَّ

األمُر البيُِّن في ش�أنِه كما قد أش�ْرنا إلى ذلَِك في ِكتابِنا » التليُد والطاِرُف « ، 

ولكنَّ األهميَة التي نطُرُقها هنا ترِجُع إلى ثالثِة ُأموٍر :

اِل ِمن تاريِخ اإلنسانيِة بُِعموِمها . جَّ أوُلها : موِقُع الدَّ

سالِة الخاتمِة . اِل ِمن تاريِخ الرِّ جَّ ثانيها : موِقُع الدَّ

المتقين« للزبيدي )351: 1) .
)3( خفة الدين وإدبار العلم وغفلة المنابر عن ذكره . وخفُة الدين وضعف اليقين واإليمان 
وكثرة اإلرجاف واإلس�فاف في مواقع الديانة ذاتها ، ومنها الوزارات والمؤسسات القائمة 
بأم�ر الديان�ة ف�ي المجتمعات ، وأم�ا إدبار العلم فه�و ذهابه وإهماله من قب�ل عموم الناس 
واش�تغالهم بالبدائ�ل ومناهج التعلي�م وتعليم الخدمات ، إضافة إل�ى غياب العلم الخاص 

بالتحوالت لغياب العلم بالركن الرابع من أركان الدين .
وعن علي ؤ قال : كنا جلوس�ا عند النبي m وهو نائم فذكرنا الدجال ؛ فاس�تيقظ 
محم�را وجه�ه ، فق�ال : » غي�ر الدجال أخوف عل�ى أمتي.. أئم�ًة ُمِضلِّي�ن « . رواه أحمد، 

وإسناده صحيح على شرط مسلم .
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اِل فِكًرا وذاًتا ، وقد قاَل ابُن ماجه : سِمعُت أبا الحسِن  جَّ ثالُثها : أهميُة دراسِة الدَّ

الطنافس�يَّ يق�وُل س�ِمعُت عب�َد الرحم�ِن الُمحاِربيَّ يق�وُل : » ينبِغ�ي أن ُيدَفَع هذا 

ِب ؛ حتَّى ُيعلَِّمه الصبياَن في الُكتَّاِب )1). الحديُث إلى المؤدِّ

ِه m فق�اَل : » ألنا لِفتنِة  اُل ِعنَد رس�وِل اللَّ جَّ وع�ن ُحَذيف�َة ؤ ق�اَل ُذِكَر الدَّ

ا قبَلها إالَّ نجا ِمنها ، وما  اِل ، ولن ينجَو أحٌد ِممَّ جَّ بعِضكم أخوُف عندي ِمن فِتنِة الدَّ

اِل «)2) . جَّ نيا � صغيرٌة وال كبيرٌة إالَّ لِفتنِة الدَّ ُصنَِعت فِتنٌة � ُمنُذ كاَنِت الدُّ

اِل فإنَّ األمَر الُمِهمَّ فيما نحُن بِصدِده  جَّ ومَع ُوجوِد االختاِلِف حوَل ش�خصيِة الدَّ

ما يلي :

)1( لِلدجاِل مرحلتان : مرحلُة فتنتِه التي َبيَن يَديه ، ومرحلُة ُظهوِر ذاتِه .

عوِب . بل إنَّ ُكلَّ انِحراٍف عن منهِج  ا في حياِة الشُّ وِكال المرحلَتين خطيرتان جداًّ

ى »فِتنِة  اِل في آِخِر الزماِن ينطوي تحَت ُمسمَّ جَّ الدياناِت ُمنُذ عهِد آدَم إلى ُظهوِر الدَّ

اليِة في األرِض ِم�ن مرحلِة الخفاِء وحتى مرحلِة  جَّ ُد لِلسياس�ِة الدَّ اِل« ، وُيمهِّ جَّ الدَّ

ُظه�وِره األخي�ِر ، ومرحلُة ُظهوِره س�تأتي في آِخِر الزم�اِن مَع نِهاي�ِة مرحلِة اإلماِم 

اِل  جَّ المهديِّ وبدايِة عهِد عيس�ى ش إالَّ أنَّ بعَض األحاديِث ذكَرت ُخروَج الدَّ

وس�يَره في األرِض سابًِقا وُوجوَد بصماٍت عمليٍة لِدولتِه في نِظاِم الحياِة اإلنسانيِة، 

وِمنها :

ِه m قاَل : » لقد أكَل الدجاُل  حديُث ِعمراَن بِن الُحَصيِن ء أنَّ رسوَل اللَّ

)1) سنن ابن ماجه )4215).
)2) مسند أحمد )24005).
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الطعام ومشى في األسواِق « )1) .

ِه m عن الدجال فقاَل : »  وعن أبي س�عيٍد الُخدريِّ ؤ أنه س�أل رس�وَل اللَّ

هو َيوَمُه َهَذا قد أكَل الطعاَم « )2).

ٍل َأّن َرُس�وَل الل ِّه m قال: »َلَق�ْد َأَكَل الّطَعاَم  َوَع�ن الَحَس�ِن عن عبِدالّلِه ب�ِن ُمَغفَّ

اَل )3).  َوَمَشى في األَْسَواِق« يعني الّدجَّ

اِل االس�تِطالعيَة في األرِض ِمن  جَّ ُد مس�يرَة الدَّ وه�ذه األحاديُث بِمجموِعها تؤيِّ

ُه  �عوِب وأوضاِع األُم�ِم ، واللَّ قب�ُل ، ومعرفَته بُِش�ؤوِن العالِم ، ودراس�َته لحياِة الشُّ

أعلُم)4) .

ين بِدراس�ِة  وق�د أش�ْرنا ف�ي » التليِد والط�اِرِف « إل�ى قصٍة ذكَرها بع�ُض الُمهتمِّ

اِل ، وفِيها ما ُيش�يُر إلى ُوجوِده في عهِد موس�ى وعيسى ي ، وهو يجوُب  جَّ الدَّ

ُف على أكنافِها وأطرافِها ، وأنَّ حبَس�ه ووثاَقه في إحدى  األرَض ويمس�ُحها ويتعرَّ

اَسِة  ُد هذا المعنى حديُث تميٍم الداريِّ والَجسَّ الُجُزِر كاَن مَع ميالِد النبيِّ m ، ويؤيِّ

اليِّ في العالِم .  جَّ ، إالَّ أنَّه عاَد إلى الحركِة بعَد وفاِة النبيِّ m لُِيكِمَل مش�روَعه الدَّ

وايَة إش�فاًقا  ويبن�ي قاِعدَة دولتِه الُمس�تقبليِة ؛ ولكنَّنا في ِكتابِنا هذا تجاوْزنا هذه الرِّ

اِء الراغبين في َتوهي�ِن الصحيِح والُمفيِد متى ما وجدوا َش�يًئا ِمَن  عل�ى بعِض الُق�رَّ

الخب�ِر الواِه�ِن أِو الضعيِف في جان�ٍب ُمعيٍَّن ، بحيُث ُيفِس�دون المنهَج الموضوَع 

شوَن الِفكرَة على المخدوِع . وُيشوِّ

المعجم الكبير )339).  (1(
جامع األصول في أحاديث الرسول البن األثير )7852).  (2(

المعجم األوسط )8154).  (3(
لالستزادة راِجْع » ُسُبَل الُهدى والرشاِد « )10 : 166)  (4(
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�عوِب يبدُأ ِمن موِق�ِع » القراِر السياس�يِّ « : فالقراُر  �اِل في الشُّ جَّ )2( وموق�ُع الدَّ

ذين ِمَن الدجاِجلِة،  السياسيُّ في ُكلِّ مرحلٍة هو ِمحوُر التأثيِر للدجِل، وموِقُع المتنفِّ

عوِب . ِر لِلدياناِت في الشُّ وسبُب النقِض الُمدمِّ

ى بِال� » أيديوليجيات « هو » م�ادُة الدجِل العالميِّ  )3( والفكُر اإلنس�انيُّ الُمس�مَّ

اِل  جَّ ُة الدَّ �يطاِن ، وُمِهمَّ « ف�ي الحياِة البش�ريِة ، وأساُس�ه الُكفُر ، والُكف�ُر عقيدُة الشَّ

عِة المؤديِة إلى  �عوِب بِالترغي�ِب والترهيِب لَِقبوِل االنِحراف�اِت الُمتنوِّ ترويُض الشُّ

»الُكفِر« عن طريِق الهيمنِة الُمَسيَّسِة على » قرارِي الُحكِم والِعلِم « .

واياِت ُتِش�يُر إلى أنَّه ِم�َن اليهوِد ، وليَس  )4( أنَّ�ه مخلوٌق ِمَن البش�ِر ، وأرجُح الرِّ

اُل مخلوٌق  جَّ ابَن صياٍد الذي في عهِد النُّبوِة ، وإنَّما ذاَك ِمن دجاِجلِة المرحلِة . فالدَّ

ُه ُقُدراٍت علميٍة وعمليٍة وامتِداٍد في الُعمِر لِِحكمٍة إلهيٍة في الُوجوِد ، وهذا  منَحه اللَّ

ُدُه حديُث تميٍم الداريِّ في الصحيِح . ما ُيؤكِّ

ْجِل ، وهو تمويُه الباطِِل وإضفاِء  ى بالدَّ )5( أنَّ لِلدجاِل عقيدًة وفِكًرا، وهو ما ُيسمَّ

ص�ورِة الحقائ�ِق عَليه ، وله ُأس�لوٌب إرهابيٌّ ف�ي معالجِة األُموِر » ُس�لطُة الُعنِف « 

�ُره كثيٌر ِمَن األفالِم والُمسلس�الِت والكارتوِن الُمن َْتِشَرِة الَيْوَم، وأيًضا  وهذا ما تفسِّ

اِل . جَّ دِة لِلمسيِخ الدَّ سياسُة َدولِة اليهوِد كإحدى الظواِهِر الثقافيِة الُممهِّ

نيا  �اِل والدجاِجل�ِة  وهم ُعلم�اُء الدي�ِن والدُّ جَّ )6( هن�اك ارتِب�اٌط وطي�ٌد َبي�َن الدَّ

فوَن الكِلَم عن مواِضِعه لِتحقيِق ُمراداِت  الذين ُيهنِدس�وَن القضايا واألدياَن ، وُيحرِّ

اِل في العالِم . جَّ يطاِن والدَّ الشَّ

اِل تتبُِّع  جَّ الِت « وعالقتِه بِسياس�ِة الدَّ )7( أهُم ما يمكُِن في هذا الِعلِم » فِقِه التحوُّ

األحاديِث الواردِة في هذا الباِب ، ولعلَّ أهمَّ حديٍث ُيبِرُز لنا ُخطورَة هذا المخلوِق 
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اه m ِمَن االس�تعاذِة  ِة وجهلِة الُمس�ِلمين ما علَّمنا إيَّ ًة لدى عوامِّ األُمَّ وفِتنتِه وخاصَّ

اِل « ، وهذه إشارٌة واِضحٌة إلى أهميِة  جَّ ِة في الصالِة » ِمن فِتنِة المسيِخ الدَّ الُمستِمرَّ

األمِر وضرورِة الِعلِم بِه .

اَل كذاٍت إنس�انيٍة ليَس خطًرا إل�ى حدٍّ بعيٍد ، وإنَّما  جَّ )8( أخب�َر النبيُّ m أنَّ الدَّ

�ُة بِالِفتِن ، وهي المش�اريُع المعِرفيُة  الُخط�ورُة ف�ي المراِحِل التي ُتص�اُب فِيها األُمَّ

ُق نجاَح مسيرِة  تربيًة وتعليًما ودعوًة وإعالًما وثقافًة واقتِصاًدا وقراًرا سياسياًّا ، ُتحقِّ

�اَل ، ولِكن  جَّ �اِل وف�ي ذلَِك يقوُل m : » لس�ُت أخش�ى عَليكُم الدَّ جَّ المس�يِخ الدَّ

اِل أخوَفني على  جَّ أخش�ى عَليك�م ُعلماَء الِفتنِة « . وفي الحديِث اآلخ�ِر : » َغيُر الدَّ

يوطيُّ في الجاِمِع الصغيِر  اِل األئمُة الُمِضلُّون « . أخرَجه أحمُد والسُّ جَّ تي ِمَن الدَّ ُأمَّ

ِه m : » ِمن أخوِف ما أخاُف  اِد بِن أوٍس ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ . وعن ش�دَّ

يُف لم ُيرَفْع إلى يوِم القيامِة «)1) . تي أئمٌة ُمِضلُّون . وإذا وقَع السَّ على ُأمَّ

وع�ن أب�ي الطَُّفيِل عن أبي َس�ريحَة ُحَذيفَة بِن َأس�يٍد ؤ أنَّه ق�اَل : » أنا لِغيِر 

�اِل أخ�وُف عل�يَّ وعَليكم « قاَل فُقلن�ا ما هو يا أبا َس�ريحَة . ق�اَل : فَِتٌن كأنَّها  جَّ الدَّ

ِقطُع اللَّيِل الُمظِلِم . قاَل : فُقلنا أيُّ الناِس فِيها شرٌّ ؟ قاَل : ُكلُّ خطيٍب ِمصقٍع وُكلُّ 

راِك�ِب موِض�ٍع قاَل : فُقلنا أيُّ الناِس فِيها َخي�ٌر ؟ قاَل : ُكلُّ غنيٍّ خفيٍّ . قاَل : ُقلُت: 

م�ا أن�ا بِالغن�يِّ وال بِالخف�يِّ . قاَل : فُك�ْن كابِن اللب�وِن ال ظهَر فُيرَك�ُب ، وال ضرَع 

ُب  اَل والدجاِجل�َة والدجَل هم الُمركَّ جَّ فُيحَلُب« .)2) وعلى هذا األس�اِس ف�إنَّ الدَّ

الثُّالثيُّ الذي ُيس�يطُر على مجموِع الحركِة البش�ريِة في العال�ِم ، وهو ما خاَف منه 

ِة اإلس�الِم ُخصوًصا ، وِمن ذلَِك  َر منه س�واًء في األُمِم الس�ابقِة أو في ُأمَّ m وحذَّ

األحاديث الواردة في الفتن للداني )1: 51).  (1(
)2) رواه الحاِكُم في ُمستدرِكه ، وقاَل : صحيُح اإلسناِد . إتحاَف الجماعِة )1: 49) .
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َة  يَّ نِن : » إِّنُه لم َتُكْن فٍْتنٌَة في األرِض منُذ َذَرَأ الّلُه ُذرِّ َقوُله m فيما رواه أصحاُب السُّ

آدَم أعظَم ِمن فِْتنَِة الّدّجاِل «)1) .

�اَل َقْوَم�ُه َوإِنِّ�ي  جَّ �ُه َل�ْم َيُك�ْن َنبِ�يٌّ َبْع�َد ُن�وٍح إاِلَّ َوَق�ْد َأْن�َذَر الدَّ وحدي�ُث : إِنَّ

ُأْنِذُرُكُموُه«)2).

اِل كُمؤامرٍة ، وإنَّ  جَّ وه�ذه األحاديُث ُمجتِمع�ٌة فِيها داللٌة خطِيرٌة على موِق�ِع الدَّ

راِع السياس�يِّ عمٌل دجاليٌّ  ُأس�لوَب الُمؤام�راِت والعمَل الُمبطََّن القائ�َم على الصِّ

اِل ، وق�د ُلوِحَظ هذا في م�ا بعَد قتِل  جَّ يخ�ُدُم الِفتن�َة الُمنتظ�رَة لِظهوِر المس�يِخ الدَّ

ُعثم�اَن ؤ حي�ُث اتَّس�َعْت دائرُة الِفَتِن َبي�َن الُمصلِّيَن ، وُقتَِل فِيها أيًضا س�يُِّدنا 

عليٍّ ؤ فيما بعُد على أيدي الُمصلِّين .

اليُة بعَد ذلَِك لِتش�مَل كافَة العناِص�ِر الُمثيرِة لِلِفتِن ،  جَّ واتس�َعت هذه الدائ�رُة الدَّ

عوِب ، كما هو في  س�واٌء في مس�توى الُحكِم أِو الِعلِم أو في ُمس�توى تحريِض الشُّ

اليَة ِم�ن جهَتين : ِمن ِجهِة  جَّ مرحل�ِة اإلماِم الحس�ِن ؤ حيُث عاصَر الِفتنَة الدَّ

ُدع�اِة الُملِك العضوِض من جهة  ، وُدعاِة الح�رِب واالنتِقاِم ِمَن المجموعاِت التي 

ش�ارَكْت ف�ي مقتِل ُعثم�اَن ؤ ُثمَّ في مقتِل والِده اإلم�اِم عليٍّ ؤ من جهة 

أخ�رى. ث�م كيف تفادى اإلماُم الحس�ُن ؤ ف�ي مرحلتِه َهيمن�َة الِفتنِة فاجتهَد 

لِح اختِي�اًرا ِمنه ، ال إجباًرا له كم�ا فعَل أهُل الِفتنِة م�َع والِِده عليٍّ  رأَي�ه بَِقب�وِل الصُّ

يَن وما تالها ، فكاَنِت التضحيُة بِالقراِر ِعنَده َأولى في س�بيِل ِحفِظ  ؤ في ِصفِّ

ِة ودواِم االستِقراِر . واتخَذِت الِفتنُة شكَلها الخطيَر في المؤامرِة فيما بعَد ذلَِك  األُمَّ

سنن ابن ماجه )4077).  (1(
سنن أبي داود )4758).  (2(
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على شهيِد اإلسالِم اإلماِم الُحَسيِن ؤ ، وما ترتََّب على الغدِر بِه ِمَن التسِييس 

اليِّ ، س�واٌء ِعنَد حملِة قراِر الُملِك العضوِض أو لدى الُمتخاِذلين عن ُنصرتِه  جَّ الدَّ

ِمن شيعتِه الدافعين له إلى الُخروِج)1) .

لق�د كاَن�ت ه�ذه المراِحُل ُمن�ِذرٌة بِانِحراٍف خطيٍر ف�ي قراِر الُحك�ِم وما تاله ِمن 

نق�ٍض ف�ي قضايا الِعل�ِم ، وبهذه النواِقِض اتس�َع أمُر الدجِل واالختِ�الِف فيما بعُد 

ُه ، والذين رِحَم اللَّ�ُه هم أولئك األئمُة  ف�ي دائرَت�ِي الُحكِم والِعلِم إالَّ َم�ن رِحَم اللَّ

واألتباَع ، الذين لزُموا منهَج النمِط األوس�ِط ، ودافعوا عِن الحقِّ اجتِهاًدا بِالس�يِف 

حينً�ا كض�رورٍة ، وحينً�ا بِالدعوِة كهدٍف ، وه�ُم الذين ينطبُِق عَليه�م حديُث النبيِّ 

m ال�ذي رواه الِعرب�اُض ب�ِن س�اريَة ؤ ، وقد أش�ْرنا إَليه س�لًفا ، وفيه يقوُل 

َر عَليكم عبٌد فإنَّه َمن يعْش منكم فسيرى اختاِلًفا  m: » اسمعوا وأطيعوا ! ولو تأمَّ

وا عَليها  كثي�ًرا فعَليكم بُِس�نَّتي وُس�نَِّة الُخلفاِء الراش�دين المهديين من بع�دي عضُّ

ِة هدَفهم ، ومس�ألُة القراِر وس�يلًة ال غايًة ،  بِالنواِج�ِذ ... «)2) . فكاَن�ت س�المُة اأُلمَّ

فمت�ى م�ا امتلُكوه بِ�ال ُمنازعٍة عدل�وا فيه ، ومتى م�ا نوِزعوا فيه عدل�وا عنه لِما هو 

اِل في استِثماِر التحريِش وضرِب  جَّ �يطاِن والدَّ أفضُل وأس�لُم ، وأفشلوا سياسَة الشَّ

الُمسِلِم بالُمسِلِم .

وعن أبي الُطَفيِل عن أبي َس�ريحَة عن ُحَذيفَة بِن َأس�يٍد ؤ أنَّه قاَل :» أنا لغيِر 

تي « . قاَل : فقلنا : ما هو يا أبا َس�ريحَة ؟ قاَل : » فِتٌن كأنها  �اِل أخ�وُف على ُأمَّ جَّ الدَّ

ِقطُع اللَّيِل الُمظِلِم « . قاَل : فُقلنا : أيُّ الناِس فِيها ش�رٌّ ؟ قاَل : » ُكلُّ خطيٍب ِمصَقٌع 

كتبن�ا ف�ي هذا الباب كتابنا » إحياء منهجية النمط األوس�ط من س�ادة الصلح وبقية الس�يف   (1(
وبراءتهما من طرفي اإلفراط والتفريط « وتوسعنا فيه ، وقد طبع فليراجع لالستزادة.

)2) سنن أبي داود )4609) . 
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، وُكلُّ راِكِب َموِضٍع « . قاَل : فقلنا : أيُّ الناِس فِيها َخيٌر ؟ قاَل : » ُكلُّ غنيٍّ خفيٍّ « 

. ق�اَل : ُقل�ُت : ما أنا بِالغن�يِّ وال بِالخفيِّ . قاَل : » فُكْن كابِن اللبوِن ال ظهَر فُيرَكُب 

ِل ُظهوِر  ، وال ض�رَع فُيحَلُب « )1)، وقد أش�ْرنا في ِكتابِنا » التلي�ِد والطاِرِف « إلى أوَّ

ديِة كما ورَدت في النَّصِّ الش�رعيِّ ،  ِة الُمحمَّ اِل في األُمَّ جَّ مراِحِل فِتنِة المس�يِخ الدَّ

�اَن ؤ ، وهي المرحلُة التي  وه�ي مرحل�ُة مقتِل الخليف�ِة الثالِِث ُعثماَن بِن عفَّ

َن أتباُعه ِم�َن التأثيِر على الواِقِع االجتِماعيِّ  ظهَر فِيها الدجُل السياس�يُّ ، حتَّى تمكَّ

، وتج�رؤوا بِم�ا نس�ُجوه ِمن ُمالبس�اِت الِحي�َل والتُّه�ِم والقضايا على قتِل س�يِِّدنا 

ُعثماَن ؤ ، وكيف انتقَلِت القضيُة ِمَن الُمطالبِة بِإصالِح الواِقِع السياس�يِّ إلى 

قتِل حاِمِل قراِره ، وهذه المرحلُة مفصٌل هامٌّ في دراس�ِة التاريِخ الش�رعيِّ مربوًطا 

الِت . بِاألحاديِث النبويِة في فِقِه التحوُّ

ُل الِفَتِن قتُل ُعثماَن  ا رواه ُحَذيفُة بُن اليماِن ؤ ق  ال : » أوَّ بل إن النبيَّ m ِممَّ

اِل ، والذي نفس�ي بيِده ، ما ِمن رُجٍل في قلبِه ِمثقاُل حبٍَّة ِمن  جَّ ، وآِخُرها ُخروُج الدَّ

اَل إن أدرَكه ، وإن لم ُيدرْكه آمن بِه في قبِره«)2). جَّ قتِل ُعثماَن إالَّ تبَِع الدَّ

وأخرج أحمد عن عبد الله بن سالم رضي الله عنه قال: )ال َتْقُتُلوا ُعْثَماَن َفإِّنُكم 

إِْن َفَعْلُتْم َلْم ُتَصلُّوا َجِميعًا أبدًا ()3).

وعن سُمرَة قاَل : » إنَّ اإلسالَم كاَن في ِحصٍن حصيٍن ، وإنَّهم ثلُموا في اإلسالِم 

ُد بُن س�يريَن قاَل :  ثلم�ًة بِقتِله�م ُعثماَن ال ُتس�دُّ إلى يوِم القيام�ِة«)4) . وأخرَج ُمحمَّ

)1) رواه الحاِكُم في مستدرِكه )8612(، وانظر إتحاف الجماعة )1: 49).
جامع األحاديث للسيوطي )37324) .  (2(

فضائل الصحابة )796).  (3(
)4) تاريخ دمشق )39: 483) .
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» ل�م ُتْفَق�ِد الَخيُل البل�ُق في المغازي والُجي�وِش حتَّى ُقتَِل ُعثم�اُن «)1) . وفي هذه 

ِة السياس�يِة  األحاديِث والمروياِت إش�ارٌة ِخطيرٌة إلى انِدراِج الِفَتِن في أوضاِع األُمَّ

�اِل في العالِم اإلس�الميِّ والعربيِّ ُمن�ُذ تِلَك اللحظ�ِة ينطِلُق ِمَن  جَّ ، وإنَّ موِق�َع الدَّ

االختاِلِف حوَل مسألِة القراِر .

�اُل « ومَع�ه ِمن يهوِد أصبهاَن س�بعون ألًف�ا ، وذلَِك  جَّ )9( يتح�رُك » المس�يُخ الدَّ

اَل ، ويخُرُج ِمن  جَّ بع�َد انتِصاِر اإلماِم المهديِّ عل�ى الروِم . وكاَن هذا األمُر ُيثيُر الدَّ

اَل يبدُأ  جَّ مكمنِ�ه كما ورَد في الحديِث » إنَّه يخُرُج في غضبٍة يغضُبها «)2) إالَّ أنَّ الدَّ

ب�ادَئ ذي بدٍء بدع�وى اإليماِن والديانِة والص�الِة والتقوى حتَّى ُيمي�َل إَليه الناَس 

وُيحبُّون�ه ، ولم يزل يظهُر حتَّى يقُدَم الكوفَة على الِعراِق ، ُثمَّ ُيظِهُر ادِّعاءه بِالنُّبوِة ؛ 

فيتف�رُق عنه الناُس ، ُثمَّ يدعي األُلوهيَة وتظَهُر العالماِت الواضِحَة بُِكفِره ودجِله . 

وُيعِلُن عن ُهويتِه .

)10( تش�تدُّ الحال�ُة االقتِصادي�ُة على الناِس مرحل�ًة ويكُثُر الج�وُع والفقُر حتَّى 

 : m ِه يتمنَّ�ى الن�اُس ُخروَج�ه . ففي حديِث ُحَذيف�َة ؤ قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

ِه ِممَّ  ي يا رس�وَل اللَّ ال«َ ، ُقلُت: بِأبي وأمِّ جَّ »يأت�ي على الناِس زماٌن يتمنَّ�ون فيه الدَّ

ا يلقونه ِمَن الضناِء والعناء«ِ )3) ، ولعلَّه : ِمَن الُغثاِء والعناِء)4) . ذاك ؟ قاَل: »ِممَّ

)10( يتبُعه سبعون ألًفا ِمن يهوِد أصبهاِن)5) وثالثَة عشَر ألَف امرأٍة)6) .

)1) تاريخ دمشق )39: 493) .
)2) صحيح مسلم )7543).

)3) الطبراني في األوسط )26427).
انظر عالمات الساعة ليوسف الوابل ص209.  (4(

)5) صحيح مسلم )7579).
)6) الفتن لنعيم بن حماد )1518).
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)11( يسيُح في األرِض أربعين يوًما )1).

ٍة ف�ي الديِن وإدب�اٍر ِمَن الِعل�ِم وال يبقى عل�ى األرِض من  )12( يخ�ُرُج ف�ي ِخفَّ

ه ، ويذهُل الناُس عن ذكِره)2) . يحاجُّ

)13( يفتُِن األعراَب وأهَل السواِد واألطراِف ، وُيحيي أمواَتهم ، ويأُمُر السحاَب 

فُيمطَِر واألرَض فُتخِرَج ُكنوَزها رأَي العيِن .

)14( ط�يُّ الوق�ِت وط�يُّ األرِض له ، » ُتطوى ل�ه األرُض مهاًل مه�اًل طيَّ فروِة 

الكبِش « )3).

)15( يغُلُب على أهِل فاِرٍس ، ُثمَّ يُمرُّ إلى الِعراِق ، وإلى الجزيرِة العربيِة ، ويدُخُل 

َة والمدينَة ، ُثمَّ ُيتابُِع مسيرَته إلى الشاِم ، حيُث ُجنُد اإلماِم الُمنتَظِر تحَت  أطراَف مكَّ

الِحصاِر في جبِل الُدخاِن بَبيِت المقِدِس .

اُل وجنوُده الِحصاَر على اإلماِم المهديِّ وَمن معه ، وُيجِهُدهم  جَّ )16( ُيشِدُد الدَّ

جهًدا شديًدا .

اِل » بنو تميٍم « ، وفي هذا روى البزاُر عن أبي ُهَريرَة  جَّ )17( أشدُّ الناِس على الدَّ

ِه m » بني َتمي�م« فقاَل : » ُهم ِضخ�اُم الهاِم ، ثبُت  ؤ ق�اَل : ذك�َر رس�وُل اللَّ

)1) الطبراني في األوسط )9199).
)2) مسند أحمد )16667) .

وفي مس�تدرك الحاكم )8612) : » وال يسخر له من المطايا إال الحمار فهو رجس على 
رجس « ، وانظر إتحاف الجماعة )3: 15).

وف�ي حدي�ث حذيفة ب�ن أس�يد ؤ » الدجال يخرج ف�ي بغض من الن�اس ، وخفة من   (3(
الدين ، وسوء ذات البين ، فيرد كل منهل فتطوى له األرض طي فروة الكبش ... الحديث« 

المستدرك )8612).
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اِل «)1) .  جَّ األقداِم ، أنصاُر الحقِّ في آِخر الزماِن ، أشدُّ َقوًما على الدَّ

)1) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )1039).
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نِهايةُ الدَّجَّاِل ودولةِ اليهوِد 

اُل وجيوُش�ه حوَل بيِت المق�ِدِس الُمحاصِر وَبيَن أرِض فِلس�طيَن  جَّ ُيعس�ِكُر الدَّ

بِكاِمِله�ا، ويقطعون الس�بيَل على َمن بِقَي ِمَن الُمس�ِلمين ، حتَّ�ى إذا طاَل الِحصاُر 

ُه  » ينِزُل عيس�ى بُن مريَم ِعنَد المنارِة البيضاِء ش�رَق ِدمش�َق «)1) ، وِمن ِدمشَق يتوجَّ

إل�ى بيِت المق�ِدِس لِنُصرِة اإلماِم المهديِّ في الجب�ِل الُمحاصِر وقَت صالِة الفجِر 

ِه وِش�عاُرهم في  ، فُيصلِّ�ي مأموًم�ا ، فإذا انص�رَف دعاهم إلى الِجهاِد في س�بيِل اللَّ

 » اُل إلى ُعمِق فِلس�طيَن فيتبُعه عيسى إلى »باِب ُلدٍّ جَّ معركتِهم » اِْفَتْح« ، ويهُرُب الدَّ

ُه اليهوَد . فيقُتُله ويهِزُم اللَّ

وفي هذه المعركِة ُتخاطُِب الش�جُر والحجُر الُمسِلَم ، وتقوُل هذا يهوديٌّ خلِفي 

فاقُتْله . والحديُث رواه ُمس�ِلٌم عن أبي ُهَريرَة ؤ أن رس�وَل اللِه قال: »ال تقوُم 

الس�اعُة حتَّى ُيقاتُِل الُمس�ِلموَن اليهوَد فيقُتُلهم الُمس�ِلمون ، حتَّى يختبَئ اليهوديُّ 

ِه هذا يهوديٌّ خلفي فاقُتْله  وراَء الحجِر والش�جِر ؛ فيقوُل الحجُر والشجُر يا عبَداللَّ

، إالَّ الغرقُد ، فإنَّه ِمن شجِر اليهوِد)2)« .  

سنن أبي داود )4323).  (1(
)2) صحيح مسلم )7523).
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َّادٍ  اشتباهُ الدَّجَّاِل اببِن صي

جاِل وش�خصيتِه ، وجزَم بعُضهم بِأنَّ »ابَن صياٍد«  اضطرَب أمُر التعييِن الُمطلِق لِلدَّ

اُل تبًع�ا لِما ورَد في بعِض الرواياِت عن بعِض الصحابِة الذين اعتقدوا ذلَِك  جَّ ه�و الدَّ

ِه  ، وِمنه�م م�ن ج�زَم بِه كس�يِِّدنا ُعم�َر وعبِدالله بِن ُعم�َر ء وجابِر ب�ن عبِداللَّ

وغيِرهم)1). 

اَل ليس ابَن صياٍد ، وإنَّما كاَن ابُن  جَّ واس�تقرَّ األمُر بعَد ذلَِك لدى الُعلماِء بِأنَّ الدَّ

صياٍد أحَد الدجاِجلِة . 

اَل األكبَر الذي يخُرُج ف�ي آِخِر الزماِن َغيُر ابِن  جَّ �نِن : إنَّ الدَّ ق�اَل الَبيهقيُّ في السُّ

ابين الذين أخبَر m بُِخروِجهم)2). الين الكذَّ جَّ صياٍد ، وكاَن ابُن صياٍد أحَد الدَّ

)1) مما يستفاد في أمور العالمات اختالف القول لدى الصحابة ئ في أمر الدجال .
ٍف . )2) عن أشراِط الساعِة لُِيوُسَف الوابِل ص300 بِتصرُّ
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 الِحفِظ ِمَن الدَّجَّاِل
ُ
وسائل

• اِل وخاصًة في الصالِة .	 جَّ ِه ِمَن فِتنِة الدَّ ُذ بِاللَّ التعوُّ

• التزاُم األذكاِر واألوراِد وِقراءُة الُقرآِن والُمحافظُة على أعماِل الطاعِة الواِجبِة 	

والمندوبِة .

• لِها)1) وف�ي روايٍة ِمن آِخِرها )2). 	 قراءُة العش�ِر آياِت ِمن س�ورِة الكهِف ِمن أوَّ

وايَتين أولى . والجمُع َبيَن الرِّ

• الدراسُة الش�رعيُة أِلسباِب فِتنتِه ومالبساتِها ، فَمن ُعِصم ِمن فِتنٍة قبَله ُعِصَم 	

ِمن�ُه ِعن�َد ُظه�وِره، ولِيتجنََّب مواِقَع حركتِه وس�يِره، لَِقولِه m : » َمن س�ِمَع 

ا  ِه إنَّ الرُجَل ليأتيِه وهو يحسُب أنَّه مؤِمٌن فيتبُِعه ِممَّ اِل فْلينْأ عنه ؛ فو اللَّ جَّ بالدَّ

ُبهاِت «)3) .  ُبهاِت ، أو لِما يبعُث بِه ِمَن الشُّ يبَعُث ِمَن الشُّ

)1) صحيح مسلم )1919).

)2) صحيح مسلم )1919).
)3) س�نن أبي داود )4321( ، وفي الحديث ملحظ لخطورة الش�بهات ، وهي المتناقضات في 
السلوك والعبادة والعقيدة ، وقد برزت هذه األساليب فيما بين يدي الدجال بين المسلمين 
، فتهم�ة الش�رك ف�ي المصلين واحدة من ه�ذه النقائض القائمة على تحجيم الش�بهات في 
االعتق�اد والعبادات والوالء فليتأمل.. حتى يبلغ األمر إل�ى اإلصرار في األحكام والفتوى 
، وم�ع ه�ذا لم َيتَِّخِذ النبيُّ m في األمر قوال فصال ، ولم يش�نع عل�ى أحد منهم في خالفه 

 . m للحق المعلوم لدى رسول الله
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المرحلةُ العيسويةُ

ثبَت في األحاديِث الشريفِة الخاصِة بِعالماِت الساعِة أنَّ ُنزوَل عيسى ش ِمَن 

العالماِت الُكبرى ، وعلى هذا فإنَّ ِدراس�َة هذه المرحلِة ِمَن الضروراِت الش�رعيِة 

كِن الرابِِع . في الرُّ

قاَل تعالى واِصًفا ُنزول عيسى ش في آِخِر الزماِن : )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

خ�ُرف:57[ ... إل�ى قولِ�ه تعالى : )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]الزُّ
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

خُرف:61-59[ . يئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ( ]الزُّ

وفي هذه اآليِة إشارٌة واِضحٌة في َقولِه : ) ٱ ٻ ٻ ( أي : ُنزوُل عيسى 

ش عالم�ٌة ِمن عالماِت ُقرِب الس�اعِة ، وفي ِق�راءٍة ُأخرى مرويٍة عِن ابِن عباٍس 

وُمجاِهٍد وغيِرهما ِمن أئمِة التفسيِر )ٱ ٻ ٻ( أي : عالمٌة وأمارٌة.

وروى اإلماُم أحمُد بِس�نِده عِن ابِن عبَّاٍس ؤ في تفس�يِر هذه اآليِة قاَل: هو 

ُخروُج عيسى بِن مريَم ش قبَل َيوِم القيامِة )1).

 وألهميِة هذا الموضوِع فقد تولَّى الُقرآُن ردَّ الُش�بِه التي افتعَلها اليهوُد حوَل قتِل 

عيس�ى ش وصلبِه قاَل تعالى : ) ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ (]النِّس�اء :157[ إل�ى َقولِ�ه تعال�ى ُمبيِّنً�ا ُنزوَل 
عيس�ى في آِخ�ِر الزم�اِن : )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ( ]النِّساء :159[.

)1) مسند أحمد )2975).
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ُد ُنزوَل عيسى ش في آِخِر الزماِن  وقد ثبَت في الصحيِح عِن النبيِّ m ما يؤكِّ

اِل ، وِمن ذلَِك قوُله m : » ينِزُل  جَّ واتخاِذه َموِقًفا عملياًّا ِمَن اليهوِد والنصارى والدَّ

فيك�م اب�ُن مريَم حكًما عداًل وإماًما ُمقِس�ًطا ؛ فيكِس�ُر الصليَب ، ويقُت�ل الِخنزيَر ، 

ويضُع الجزيَة « )1). 

وثب�َت ف�ي الصحيِح أنَّه ينِزُل ِعن�َد المنارِة البيضاِء ش�رقيَّ ِدمش�َق ، كما ورَد في 

ِه : » ينِزُل عيس�ى ابُن  حديِث الطبرانيِّ وابِن عس�اِكَر عن أبي ُهَريرَة قاَل رس�وُل اللَّ

مري�َم فيمُك�ُث ف�ي الناِس أربعين س�نًة إماًم�ا «)2) . وفي لف�ِظ الطبران�يِّ : » يخُرُج 

اُل ، فينِزُل عيس�ى بُن مريَم ش فيقُتُله ، ُثمَّ يمُكُث في األرِض أربعين س�نًة  جَّ الدَّ

إماًما عاداًل وحكًما ُمقِسًطا «)3) .

 وف�ي ِرواي�ِة أب�ي داوَد : » حتَّ�ى يأت�َي الش�اَم مدين�َة فِلس�طيَن ب�اَب ُل�دٍّ � أي : 

ال � فينِزُل عيسى ش ، فيقتُله ، ُثمَّ يمُكُث عيسى ش أربعيَن سنًة إماًما  جَّ الدَّ

عداًل وحكًما ُمقِسًطا «)4)  .

اُل ذاَب كما تذوُب الش�حمُة ،  جَّ وفي ِروايٍة : » ينِزُل عيس�ى بُن مريَم فإذا رآه الدَّ

اَل ، ويفرُق عن اليهوِد فُيقتلوَن «)5) .  جَّ فيقُتُل الدَّ

وروى ُمسِلٌم عن جابٍِر ؤ ، قاَل : » سِمعُت النبيَّ m يقوُل : ال تزاُل طائفًة 

ت�ي ُيقاتِلون عِن الحقِّ ظاِهِرين إلى َيوِم القيامِة ، قاَل فينِزُل عيس�ى بُن مريَم ،  ِم�ن ُأمَّ

)1) صحيح البخاري )2476).
)2) مسند أحمد )25201).

)3) مصنف ابن أبي شيبة )38629).
)4) سنن أبي داود )4323(، وراجع التليد والطارف ص435.

)5) مصنف ابن أبي شيبة )38649).
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ِه هذه  فيق�وُل أميُره�م : صلِّ لنا . فيق�وُل ال إنَّ بعَضكم على بعٍض ُأم�راُء تكُرمَة اللَّ

ِه بِالشاِم ِضدَّ  ِة «)1)، وفي هذا الحديِث إش�ارٌة إلى استِمرار الِجهاِد في سبيِل اللَّ األُمَّ

اُل ، ُثمَّ عيس�ى ش ، الذي يكوُن  جَّ اليه�وِد حتَّ�ى يأتَي اإلم�اُم الُمنتظُر وبعَده الدَّ

اِل على يِده . جَّ قتُل الدَّ

اِل ونزوِل عيس�ى ُكلَّها ُمتواتِرٌة ؛ يِج�ُب اإليماُن بها  جَّ والمعل�وُم أنَّ أحادي�َث الدَّ

وتصديُقها ؛ أِلنَّها ُجزٌء ِمن أركاِن الديِن .

�َر النب�يَّ m بِعالقتِه بِعيس�ى ش ، حيُث روى اإلم�اُم أحمُد عن أبي  وق�د بشَّ

هاُتهم ش�تَّى ودينُهم واِحٌد ،  ٍت ، أمَّ ُهَري�رَة أنَّ النب�يَّ m قاَل : » األنبي�اُء إخوٌة لِعالَّ

وإن�ي أولى الناِس بِعيس�ى ب�ِن مريَم ، أِلنَّه لم يُك�ْن بيني وبينه نبيٌّ ، وإنَّ�ه ناِزٌل فإذا 

رأيُتموه فاعِرُفوه «)2) .

ٌة اِلرتِباِط عيسى بِن مريَم بِنزولِه ، وفي ِرسالِته تثبيُت  وفي هذا الحديِث إشارٌة ُمِهمَّ

منهِج اإلس�الِم والشهادِة الصاِدقِة على اليهوِد والنصارى بِانحرافِهم ، وقد ورَد في 

ِه  ٍد m � فيما سَبَق � وأنَّ رسوَل اللَّ الُقرآِن إشارُة عيسى ش لِرسالِة النبيِّ ُمحمَّ

أخصُّ الناِس بِه وأقرُبهم إَليه ) ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ( ]الصف:6[.

ِه أخبرني عن نفِس�َك قاَل : » نع�م ، أنا دعوُة  وف�ي الحدي�ِث قالوا : يا رس�وَل اللَّ

أبي ُموس�ى وُبش�رى أخي عيسى «)3)، رواه ابن إس�حاَق في السيرِة ، قاَل ابُن كثيٍر : 

إسناُده جيٌِّد ، وله شواِهُد .

)1) صحيح مسلم )412).
)2) مسند أحمد )9882).

)3) رواه ابن هشام عن ابن إسحاق ، سيرة ابن هشام )1: 166).
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أشارَ إلى فضِل  كما أنَّ اإلنجيَل � وهو ِكتاُب عيسى ش  قد 

ٍد m بُِعموِمها وعبَّ�َر الُقرآُن عن ذلَِك بَِقولِ�ه : ) ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ��ِة ُمحمَّ أُمَّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ( ]الفتح : 29[ .

ُه  ق�اَل ابن كثير في التفس�يِر : فدعى عيس�ى اللَّ�َه أن يجعَله ِمنهم ؛ فاس�تجاَب اللَّ

ًدا أمَر اإلسالِم . دعاَءه وأبقاه ، حتَّى ينِزَل آِخَر الزماِن ُمجدِّ

وق�د ترج�َم اإلماُم الذهبيُّ لِعيس�ى ش ف�ي ِكتابِه » تجريِد أس�ماِء الصحابِة « 

فق�اَل: عيس�ى ب�ُن مريَم ش صحاب�يٌّ ونبيٌّ ، فإنَّ�ه رأى النبيَّ m َليلَة اإلس�راِء 

وسلََّم عَليِه ، فهو آِخُر الصحابِة ئ َموًتا )1). 

ديِة ، ويكوُن ِمن  وق�د ذك�َر أهُل الِعلِم أنَّ عيس�ى ش يحُكم بِالش�ريعِة الُمحمَّ

ٍد m أِلنَّ ديَن اإلس�الِم خاتمُة األدياِن ، وباٍق إلى ِقياِم الس�اعِة ال ُينَسُخ  أتباِع ُمحمَّ

ًدا أِلمِر اإلس�الِم إذ ال نبيَّ  ِة وُمجدِّ اِم هذه األُمَّ فيكوُن عيس�ى ش حاِكٌم ِمن ُحكَّ

. m ٍد بعَد ُمحمَّ

ِه m قاَل : » كيَف إذا نزَل  روى اإلماُم ُمسِلٌم عن أبي ُهَريرَة ؤ أنَّ رسوَل اللَّ

رها بعُضهم في َقولِه » وإماُمكم ِمنكم«)2)  فيكم ابُن مريَم وإماُمكم ِمنكم « . وقد فسَّ

كم أي :  ك�م ِمنكم وأمَّ �رها بعُضهم في َقولِ�ه » وإماُمكم ِمنكم « أي : ما أمَّ وق�د فسَّ

قاَدكم بِِكتاِب ربِّكم وُسنِة نبيِّكم .

ُه األمَن على األرِض ؛ حتَّى ترعى الكائناُت مَع  وفي عصِر عيسى ش ُينِزُل اللَّ

بعِضها البعُض ، وال يخاُف بعُضها ِمن بعٍض . وروى اإلماُم ُمس�ِلٌم عن أبي ُهَريرَة 

تجريد أسماء الصحابة للذهبي )1: 432).  (1(
)2) صحيح مسلم )409)
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ُه عيس�ى بَن مريَم حكًما  ِه ، لُينِزَلنَّ اللَّ ِه m : » واللَّ ؤ أنَّه قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

ع�داًل ، وليضَعنَّ الِجزيَة ، ولُتتَرَكنَّ الِقالُص فال ُيس�َعى عَليها ، ولتذهَبنَّ الش�حناُء 

والتباُغُض والتحاُس�ُد ، ولُيْدَعُونَّ إلى الماِل فال يقبُله أحٌد «)1)، وفي هذا الحديِث 

ٌة إل�ى انقطِاِع سياس�ِة التحري�ِش التي كاَن�ت تتبناها اليه�وُد والنصارى  إش�ارٌة هامَّ

قون  ن ظلُّوا طواَل مرحل�ِة الدجِل والدجاِجلِة ُيفرِّ هم ممَّ والدجاِجل�ُة ، وم�ن لفَّ لفَّ

ْق تُسْد « ، وبِنزوِل  يطاِن مبدَأ » فرِّ قون لِلشَّ عوِب ، ويسِرقون الثرواِت ، وُيحقِّ َبيَن الشُّ

اِر  ه ِمَن اليهوِد والُكفَّ اِل � وَمن ل�فَّ لفَّ جَّ عيس�ى وُنصرتِ�ه لإِلماِم المهدِي ومقتِل الدَّ

ُة المش�اِكِل االجتِماعيِة واالقتِصاديِة ، ويعوُد البقيُة ِمَن اليهوِد والنصارى  تنتهي كافَّ

�يخاِن  �َره أبو ُهَريرَة ؤ ِمن حديٍث رواه الشَّ ُد ذلَِك ما فسَّ إلى اإلس�الِم ، ويؤكِّ

ِه m » والذي نفس�ي بِيِده ، ليوِش�َكنَّ أن ينزَل فيك�م ابُن مريَم  عن�ه عن رس�وِل اللَّ

حكًم�ا عداًل فيكِس�ُر الصلي�َب ، ويقُتُل الِخنزي�َر ، ويضُع الح�رَب ، ويفيُض الماُل 

نيا وم�ا فِيها « ُثمَّ  حتَّ�ى ال يقبُل�ه أحٌد ، حتَّ�ى تكوُن الس�جدُة الواِحدُة خيًرا ِم�َن الدُّ

يق�وُل أبوُهَري�رَة : واقرؤوا إن ش�ئُتم : ) ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے( ]النساء:159[ )2).

ِه m : »ينِزُل عيس�ى ب�ُن مريَم إماًما  وف�ي ُمس�نِد أحمَد )9871( قاَل رس�وُل اللَّ

ع�اِداًل وحكًما ُمقِس�ًطا فيكِس�ُر الصليَب ، ويقُت�ُل الِخنزيَر وُيرِجُع الس�لَم ، ويتِخُذ 

�ُيوَف مناِج�َل ، وتذهُب ُحم�ُة ُكلِّ ذاِت ُحمٍة ، وُتنِزُل الس�ماُء ِرزَقه�ا ، وُتخِرُج  السُّ

ه ، وُيراِعي الغنَم الذئُب فال  األرُض بركَته�ا ، حتَّى يلعَب الصبيُّ بِالثُّعباِن ف�ال يُضرُّ

)1) صحيح مسلم )408).

)2) صحيح مسلم )407).



397

ها « )1). ها ، وُيراِعي األسُد البقَر فال يُضرُّ يُضرُّ

يوُف مناِجَل « : المنجُل : هو اآللُة التي ُتقَطُع بها الحشائُش.  وقوُله : » وُتتََّخُذ السُّ

والمقص�وُد أنَّ الن�اَس ال يحتاج�ون إل�ى الِجهاِد ويش�تِغلون بِالح�رِث والزراعِة ، 

مُّ ، أي : ينِزُع  ومعنى قولِه : » وتذهُب ُحمُة ُكلِّ ذاِت ُحمُة « : الُحمُة بِالتخفيِف السُّ

ها . اللَُّه عن ُكلِّ دابِة ذاِت سميٍة سمَّ

ق�اَل m : » ين�ِزُل عيس�ى بُن مريَم فيمُكُث ف�ي الناِس أربعين س�نًة إماًما « .رواه 

الطبرانيُّ وابُن عس�اِكَر عن أبي ُهَريرَة ، وقاَل ؤ : » فيكوُن عيس�ى ش في 

تي حكًما وعداًل وإماًما ُمقِسًطا «)2) . ُأمَّ

ق�اَل البرزنج�يُّ ف�ي اإلش�اعِة)3) : » إنَّ المهديَّ هو ال�ذي يفتُح ال�روَم ، وُيخِرُج 

�اَل ف�ي زمنِه ، ويصلِّي عيس�ى خلَفه، وأنَّ ِخالفَته تكوُن ل�ه ولُقريٍش ِمن بعِده  جَّ الدَّ

، وأنَّ عيس�ى ش ال يس�ُلُب قريًش�ا ُملًكا رأًسا ، وإنَّما تكوُن إَليه المشورُة ، وهو 

َل ُثمَّ يلي ِمن بعِده رُجٌل ِمن  الحكُم فيهم ُيعلُِّمهم الديَن ، حتَّى يموَت المهديَّ األوَّ

أهِل بيتِه في سيرتِه .

)1) مسند أحمد )10532).
)2) تقدم .

)3) ص؟
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وِمن أهمِّ ظواِهِر مرحلِة عيسى ش :

• نزوُل�ه بِِدمش�َق ِعن�َد المن�ارِة البيض�اِء ، ويذَهُب إل�ى الُقدِس لنُص�رِة اإلماِم 	

المهديِّ الُمحاَصِر .

• اِل على يَديه بِباِب ُلدٍّ ِمن أرِض فِلسطيَن . 	 جَّ هالُك المسيِخ الدَّ

• ديِة في العالم ُكلِّه .	 ُيقيُم أمَر الشريعِة الُمحمَّ

• يقُتُل الِخنزيَر ، ويكِسُر الصليَب ، وُيدِخُل النصارى إلى ديِن اإلسالِم .	

• ُتت�رُك الصدق�ُة في عص�ِره - أي : الزكاُة - لِع�دِم َمن يقبُلها اكتف�اًء ، وتظهُر 	

الُكن�وُز ف�ي عه�ِده وال يرغُب أحٌد ف�ي اقتِناِء الم�اِل لُِقرِب الس�اعِة ، وُترَفُع 

الشحناُء والبغضاُء لِزواِل أسبابِها .

• َيرعى الذئُب مع الغنِم كمظهٍر ِمن مظاِهِر األمِن .	

• َترخُص الخيُل ويغلو الثَّوُر أِلنَّ األرَض ُكلَّها ُتزَرُع والحرَب تنتهي .	

• تنع�ُم األرُض بِاألماِن ويزداُد الخي�ُر في األرِض وتس�تمرُّ الِزراعُة والمواِرُد 	

عُة دوَن ِصراٍع وال اختاِلٍف مدى حياتِه الُمباركِة .  الُمتنوِّ

 أهم ظواهر 
مرحلة عيسى 
ش 
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َّةُ المرحلةُ اليأُجوجي

في ُأخرياِت مرحلِة عيسى ش وُشموِل َدولِة السالِم واألمِن في ُربوِع العالِم . 

َة والمدينَة يظهُر قوُم يأجوُج ومأجوُج الذين وصفهم  وقبَل أن يرَحَل عيسى إلى مكَّ

ُه في كتابِه ) ې ى ى ائ ائ ەئ ( ]الكهف:94[ . اللَّ

وقوُله »)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 

�رين حيُث  ]األنبي�اء:96[ وق�د ظلَّ أمُر يأج�وَج ومأجوَج ُلغًزا في أذهاِن الُعلماِء والمُفسِّ

ل�م ُتفِص�ِح المص�ادُر األصليُة عنهما بِخبٍر َبيِّ�ٍن ، وال زاَل األمُر كذلِ�َك في حقيقتِه 

المجهولِة)1) .

)1) وهذا أصح ما يعتمد عليه في أمر يأجوج ومأجوج ؛ حيث إن اكتشاف السد على الصفة التي 
وردت في كتاب الله أمر لم يتحقق إطالقا ، قال الش�يخ محمد بن يوس�ف الكافي التونسي 
ف�ي كتابه » المس�ائل الكافي�ة في بيان وجوب صدق خبر رب البرية « ما نصه : » الس�د حق 
ثابت ، وال ينفتح ليأجوج ومأجوج إال قرب الس�اعة ، فمن قال بعدم وجود س�د على وجه 
األرض � ومس�تنده في ذلك قول الكش�افين من النصارى ، وأنهم لم يعثروا عليه � يكفر.. 

اه�.
وق�ال الش�يخ حم�ود التويج�ري ف�ي إتح�اف الجماع�ة )ص170/ الثال�ث( : وبعض 
العصريي�ن يزعمون أن يأج�وج ومأجوج هم جمي�ع دول الكفر المتفوقي�ن في الصناعات 
الحديث�ة ، وق�د رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين ، وهذا 

الق�ول قريب من القول األول ... إلى أن ق�ال : وقد قال تعالى :)ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ( ]األنبياء:96[ إلى قوله تعالى : ) ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ( ]األنبياء:97[ . وفي هاتين اآليتين أبلغ رد على 
م�ن زع�م إن يأج�وج ومأجوج ه�م دول اإلفرنج أو غيره�م من دول المش�رق والمغرب ، 
الذي�ن ل�م يزالوا مختلطين بغيرهم من الناس ولم يجعل بينهم وبين الناس س�د منيع يحول 

بينهم وبين الخروج على الناس . 

 يأجوج ومأجوج 
لغز من الغاز 

القرآن 
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�ا م�ا قاَم بِه بع�ُض الباحثي�ن الُمعاِصرين حوَل تتبُِّع واس�تِقصاِء الدراس�ِة ِمَن  وأمَّ

الناحي�ِة التاريخي�ِة ، وأرضَخ الموض�وَع إلى الُمش�اهدِة الميدانيِة ودراس�اِت ِعلِم 

ًة إذا حصَل ش�يٌء ِمَن التطاُبِق َبيَن النُّصوِص  اآلثاِر ؛ فهو مس�ألٌة ُيس�تأَنُس بها خاصَّ

والدراساِت .

وأم�ا إذا كاَن األم�ُر ُمخالِفًا لِما ورَد في النُّصوِص أو ُمغاي�رًا لِما أجمَع عَليِه أهُل 

ٍر نظ�ريٍّ ال دليَل عَلي�ِه . وِمن  الِعل�ِم ف�ال ش�كَّ أنَّ مث�َل هذه الُبح�وِث ُمجرُد تص�وُّ

ِة ما وصَل إَلي�ه الباِحُث  ه�ذه النم�اذِج الت�ي وضعناها هنا لُِمج�رِد االس�تِفادِة العامَّ

حمدي حمزة أبو َزيٍد ُيش�يُر فيه إلى معلوماٍت جديدٍة ال بأَس ِمن عرِضها لالطِّالِع 

ِه أو ما  ِر في ِكتاِب اللَّ واالس�تِفادِة مَع يقينِنا أنَّها ال ُتعدُّ بدياًل عِن الحقِّ الُمبيِن الُمقرَّ

صحَّ عِن األمِر في ُسنَِّة رسولِه . يقول حمدي أبوزيد:

• �ُة اآلي�اِت الُقرآنيِة في ُس�ورِة الكهِف ع�ن يأجوَج ومأجوَج ِعن�َد ُمطابقِة 	 كافَّ

َموضوِعه�ا بُِلغ�ِة الصيِن الُمترجم�ِة تتِفُق وما في ُكُتبِهم ِم�ن وقائَع وأحداٍث 

تاريخيٍة وقَعت في باِلد الصيِن في فترِة ُدخوِل ذي القرَنين إَليها .

• إن معرفَة مضموِن كِلمَتي » يأجوُج ومأجوُج « الصينيَتِي األصِل بعَد ترجمتِها 	

ُد  ِة ، ويؤكِّ �ُر الوصوَل إلى تفس�يِر العديِد ِمَن األحداِث الهامَّ لِلُّغِة العربيِة ُييسِّ

قل�ت � والل�ه أعلم : إن أغل�ب الباحثين في هذه المس�ألة إنما يفس�رون األخبار واآلثار 
لي�س على س�بيل اإلن�كار لما في القرآن والس�نة � ونع�وذ بالله أن يفعل ذلك مس�لٌم مؤمٌن 
بالله ورس�وله ، أو أن يفعله لمجرد االس�تتباع لكالم المستكش�فين من النصارى وغيرهم � 
فقولهم ال يعتبر حجة أمام كتاب الله وس�نة رس�وله ، وإنما هو عرض لفهم قد يصيب قائله 
أو يخطئ، وال يعد بديال عما ذكره العلماء من األمر المجمع عليه في هذا الش�أن، كما هو 
ف�ي بحث حول الموضوع يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ جمعه الباحث » حمدي حمزة 

أبو زيد«.

 شرطنا في قبول 
البحوث العلمية 

عن العالمات 

 متابعة مختصرة 
للدراسة الميدانية 

الجديدة
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الحقائَق الُقرآنيَة عن يأجوَج ومأجوَج .

• إن ترجم�َة » يأج�وُج ومأج�وُج « ه�ي : » ُمفِس�دون ف�ي األرض « تعني أنَّ 	

ُس�كاَن قارِة آس�يا وُسكاَن قارِة الَخيِل ُمفِس�دون في األرِض ، ومعنى ُسكاَن 

ماِة ، وه�م الدوُل  ق�ارِة الَخي�ِل أي:  َمن ُيس�مون ش�عَب الَخيِل وش�عَب الرُّ

المحيط�ُة بِالصي�ِن ف�ي تِلَك الِحقب�ِة ِمَن الزم�ِن ، والتي كاَن�ت للصيِن مَعها 

ُح�دوٌد وِعالق�اٌت ، وهي الياباُن وكوريا ، ومنش�وريا ، وس�يبيريا ، ومنغوليا 

، ودوُل آس�يا الُوس�طى ، وهُم الذين يِصُفهم الصينيون في ُلغتِهم بِيأجوَج أو 

بن�ي يأج�وَج ، وهؤالء اعتاُدوا على ش�نِّ الُحروِب قديًما عل�ى الصيِن حتَّى 

ُقروٍن قريبٍة ، وكاَن آِخُرها ما حدَث في القرِن الثالَث عشَر الميالديِّ على يِد 

ين عاثوا في األرِض فساًدا. جنكيَز خان وهوالكو الذَّ

• �َل إَليها البحُث 	 وبِن�اًء عل�ى المعلوماِت والحفري�اِت والتعليالِت التي توصَّ

يِن « مكاًنا محدوًدا أو معروًفا في  ِع أن يكوَن » ما َبيَن الس�دَّ ص�اَر ِم�َن الُمتوقَّ

أنحاِء باِلِد الصيِن ، وأنَّ االحتِماَل األكبَر هو ِجباٌل معينٌة شماَل مدينِة » جنج 

ج�و « ف�ي ُمقاطع�ِة » هينان « ، وقد ُوِج�َد فِيها »ردٌم ُمحك�ٌم وحاِجٌز عظيٌم« 

ى منه .  �َل الباِحُث ِصفَة ال�ردِم وارتفاِعه وم�ا تبقَّ كم�ا وصَفه الُق�رآُن ، وفصَّ

ِة ُجزئياتِه ونماذِج الموادِّ الُمس�تخدمِة فيه وأنواِعها  ووضَع بحًثا َميدانياًّا لِكافَّ

كالعناِصِر المعدنيِة والقطِر » الطيِن « والخشِب والوقوِد وغيِرها .

• ُيش�يُر الباِح�ُث إل�ى أنَّ أح�واَل ه�ذه األُمِم عب�َر التاري�ِخ قائمٌة عل�ى انِعداِم 	

الديان�ِة الصحيح�ِة ووقوِعهم ف�ي انِحراف�اِت الجاِهليِة مَع قس�وِة الظُّروِف 

ِق الِقتال�يِّ كالمهاراِت  �ِر أدواِت التفوُّ الُجغرافي�ِة والبيئيِة والمعيش�يِة ، وتوفُّ
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�عوِر بِالُقوِة والُولوِع باكتس�اِب  والُخيوِل وأدواِت الِقتاِل وُروِح الُغروِر والشُّ

معيش�ٍة بِالبطِش والوحش�يِة وانِعداِم الرحمِة في ُمعاملِة األع�داِء والُخصوِم 

. وق�د وصَفه�م النب�يُّ m بمعنً�ى ُمتطابِ�ٍق : » إنَّكم تقولون ال ع�دوَّ لكم ، 

ا حتَّ�ى يخ�ر َج يأج�وُج ومأج�وُج ِع�راَض  إنَّك�م ال تزال�ون ُتقاتِل�ون ع�دواًّ

الوج�ِه ِصغ�اَر األعُيِن صهب ِمن ُكلِّ حدٍب ينِس�لوَن كأنَّ ُوجوَههم المجانُّ 

المطرقُة...«)1).

• ا ع�ن ماهيِة 	 إّن مفه�وَم التفس�يِر ِم�ن قولِ�ه ) ڌ ڌ ( يضُع س�ؤااًل هاماًّ

وطبيع�ِة الفت�ِح أو َم�ن ه�ُم الفاتِحون ، ومت�ى يكوُن زم�ُن الفت�ِح ، وما هي 

عالم�اُت وآثاُر ذلِ�َك الفتِح مَع أنَّ جمي�َع دوِل قارِة آس�يا ودوِل قارِة الَخيِل 

دوٌل ُتوَص�ُف بِالُعزلِة واالنِغالِق عن جمي�ِع دوِل العالِم لُِوقوِعها في أقصى 

الط�رِف الش�ماليِّ لأِلرِض وَبينَها وَبي�َن القاراِت األُخرى بِحاٌر وِمس�احاٌت 

واِس�عٌة يصُعُب الوصوُل إَليها بِوس�ائِل الموصالِت القديم�ِة ، ويأتي الفتُح 

الُمشاُر إَليه في الُقرآِن على معاٍن ، وِمنها : 

عوِب في ديِن اإلسالِم، فهل يعني أنَّ . 1 الفتُح بِاإلسالِم ، وُدخوُل هذه الشُّ

وِل ستديُن ُمستقباًل بِاإلسالِم ؟! هذه الدُّ

الفت�ُح ال�واِرُد في اآلي�ِة يعني احتاِلَل ه�ذه القارِة ِمن ِقب�ِل دوٍل ُأخرى . 2

)1) مسند أحمد )22991(. المجان : جمع المجن وهو الترس

الحدب : الغليظ من األرض فى ارتفاع

الشعاف : جمع شعفة وهى أعلى شعر الرأس يقصد صهب الشعور

الصهب : جمع األصهب وهو األشقر أى الذى بشعره حمرة يعلوها سواد

دول قارة الخيل 
وعالقتها 
بالمرحلة 
اليأجوجية 

 اليأجوجية في 
كتَب َغير إسالمية 

مرحلة عدوانية 
يتحكم فِيها 

الشيطان
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أجنبيٍة بِقوِة الس�الِح وقد تعرَضت هذه القارُة في القرِن التاس�َع عش�َر 

. (1( والقرِن العشرين لِلُحروِب واالحتاِلِل األجنبيِّ

الفت�ُح الوارُد ف�ي هذه اآلياِت يعن�ي انِفتاَح دوِل قارِة آس�يا ودوِل قارِة . 3

الَخي�ِل » يأجوُج ومأج�وُج « على العالِم كما هو الحاُل في هذا العصِر 

ِر وصعوِد دوِل »يأجوَج ومأجوَج«  المعروِف بِالعولمِة ، والُمتتبُِّع لِتطوُّ

ٍة ُمؤثِّرٍة على المس�رِح الدوليِّ كالصيِن والياباِن  َيِج�ُد بروَز بعِضها كُقوَّ

ِن قوٍة دوليٍة وُكتلٍة ذاِت ُقوٍة  وكوريا ، وأنَّ في هذا الفتِح إشارًة إلى تكوُّ

عس�كريٍة ضاِربٍة في الُمس�تقبِل ، وقد نقَل الُمؤلُِّف نم�اذَج عديدًة عِن 

الَموس�وعِة البريطانيِة ُتشيُر بِأنَّ الَخيَل ُيعتبُر عند » جوج « قوٌة ُعدوانيٌة 

يطاُن ، وأنَّ هذه القوَة ستظهُر في آِخِر الزماِن ، كما جاَء  ُم فِيها الشَّ يتحكَّ

في مقاطَِع ِمَن اإلنجيِل واألس�فاِر المس�يحيِة واليهودي�ِة بأن » جوج « 

معبر بِقوٍة ُعدوانيٍة ُأخرى هي » ماجوُج « ، بينما جاَء في مواِضَع ُأخرى 

ُه أعلُم . بِأنَّ ماجوَج مكاٌن، وهو منشُأ أصِل جوَج « واللَّ

وإن ص�حَّ بِ�أنَّ ِعب�ارَة » يأجوُج ومأجوُج « ق�د جاَءت ِضمَن اإلنجي�ِل ؛ فهي في 

ِه ، لكنَّ عدَم إمكانيِة الكش�ِف عن أساِس�ها وأصِلها اللُّغويِّ  منِزلِة وحٍي ِمن ِعنِد اللَّ

ه�و س�بُب تحريِفها ع�ن مدلولِها األصل�يِّ ، وأنَّها لم تن�ِزْل في اإلنجي�ِل ، ولِكنَّها 

عِة . اقُتبَِست ِمَن الُقرآِن الكريِم ُثمَّ ُصِرَف ُنطُقها لِيتالءَم مَع طبيعِة األلسنِة الُمتنوِّ

راِج�ْع في ه�ذا الموضوِع لِلتَّوضي�ِح والبياِن والتفصي�ِل ِكتاَب » بياِن أس�راِر ذو 

)1) فهل في هذا االحتالل والحروب معنًى آخُر من معاني ردة الفعل ونهوض هذه الدول عاليا 
حتى تتقوى وتمتلك القوة الكافية لالكتس�اح العسكري ، فيكون ذلك في صورة المستقبل 

كما ذكره القرآن ؟!

المرحلة 
اليأجوجية في 

اإلنجيل 
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القرني�ن ويأجوَج ومأجوَج « طبع�ة 1425ه� 2004م تأليف الباِحِث » حمدي بن 

حمزة أبو زيد « .

وذه�َب بع�ُض الباحثين إلى َغيِر ه�ذا الَقوِل عن » موِقِع يأج�وَج ومأجوَج « كما 

ِه المغلوث في ِكتابِه » أطلُس تاريِخ األنبياِء  ُخ س�امي بُن عبِداللَّ هو فيما ذكَره الُمؤرِّ

ُس�ِل « ص126 نقاًل عن ِكتاِب »مفاهيٌم ُجغرافيٌة« لِلدكتوِر عبِدالعليِم خضر ،  والرُّ

وفيه : إنَّ الس�دَّ الذي بناه ذوالقرنين موجوٌد حتَّى اآلَن فعاًل في ُجمهوريِة ُجورجيا 

الس�وفييتيِة في فتحِة » داريال « بِجباِل الُقوقاِز الش�اِهقِة . وجباُل الُقوقاِز الش�اِهقُة 

تمت�دُّ ِمَن البحِر األس�وِد ش�رًقا حتَّى بحِر قزوي�َن غرًبا ، ويبُل�ُغ ُطوُلها 1200 كم ، 

وهي ِجباٌل التِوائيٌة ش�اِمخٌة ُمتجانِس�ُة التُّركيِب ِمن ُكتٍل هائل�ٍة ِمَن الحديِد الصافي 

المخلوِط بِالنُّحاِس الصافي في سدِّ » داريال « .

تِلَك الثغرُة المسدودُة بِالحديِد والنُّحاِس َبيَن فتحَتيها 5630 ِمتًرا � أي : 5 كيلو 

ا الُمتغيِّراُت الطبيعيُة فلم تنْل  ش�ُة . أمَّ و630 ِمتًرا � وِمن خلِفها تِلَك القبائُل الُمتوحِّ

ِمَن السدِّ َشيًئا َغيَر أنَّ ِجسَم الِجباِل الصخريَّ � أي : ِجبال الُقوقاِز � ِمن جانَبِي السدِّ 

قد تآكَل بِفعِل عواِمِل التعريِة على مدى هذا الزمِن الطويِل ، وصاَر ُهناَك فراٌغ فيما 

خوِر الجبليِة وِجس�ِم الس�دِّ الحديديِّ النُّحاسيِّ الذي ظَل شاِمًخا إلى اآلَن  َبيَن الصُّ

، وال يستطيُع اإلنساُن أن ينُقَبه أو يعُلوه .

ونع�وُد إلى ما ذكرنا س�لًفا ِمن أنَّ اختاِلَف الباحثين حوَل ه�ذا الموضوِع ال ُيغيُِّر 

ِد االس�تِئناِس واالس�تِفادِة  ِم�ن أمِر الحقيقِة َش�يًئا ، وإنَّم�ا ذكرنا هذه األقواَل لُِمجرَّ

ُه  �ِة ، ويظلُّ األمُر على ما أش�اَرت إَلي�ه اآلياُت واألحاديُث إل�ى أن يقضَي اللَّ العامَّ

أمًرا كاَن مفعواًل .

رأٌي آخر: 
الّسّد موجوٌد 
في القوقاز 
)جورجيا(

ذكرنا هنا اختالف 
الباحثين لمجرد 

االستئناس
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ُك ُقوى يأجوَج ومأجوَج  وفي آِخِر المرحلِة العيس�ويِة التي أشْرنا إَليها سلًفا تتحرَّ

اِلكتِس�اِح العالِم حتَّى تبُلَغ إلى الش�اِم حيُث ِعيس�ى ش وَمن مَعه ، وإلى ذلَِك 

ُه إَِلى ِعيَسى : إِنِّي َقْد َأْخَرْجُت ِعَباًدا  ُيشيُر الحديُث : » َفَبْينََما ُهَو َكَذلَِك إِْذ َأْوَحى اللَّ

�ُه َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج  ْز ِعَباِدى إَِلى الطُّوِر، َوَيْبَعُث اللَّ لِ�ى الَ َيَداِن ألََحٍد بِِقَتالِِهْم َفَح�رِّ

َة َفَيْش�َرُبوَن َما فِيَها ،  َوُه�ْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َينِْس�ُلوَن ، َفَيُمرُّ َأَواِئُلُه�ْم َعَلى ُبَحْيَرِة َطَبِريَّ

ُه ِعيَس�ى َوَأْصَحاُبُه  ًة َماٌء. َوُيْحَصُر َنبِىُّ اللَّ َوَيُم�رُّ آِخُرُه�ْم َفَيُقوُلوَن َلَقْد َكاَن بَِهِذِه َم�رَّ

َحتَّى َيُكوَن َرْأُس الثَّْوِر ألََحِدِهْم َخْيًرا ِمْن ِماَئِة ِدينَاٍر ألََحِدُكُم اْلَيْوَم«)1).

ِه ويجأرون  وف�ي ه�ذه المرحلِة الحِرجِة يرغُب عيس�ى ش وَمن معه إل�ى اللَّ

ُه على  ع�اِء لِيخلَِّصه�م ِمن ه�ذه المحنِة الش�ديدِة ، فَبينَما هم كذلك ُيرِس�ُل اللَّ بِالدُّ

ا وفيروًسا مرضياًّا ُمعدًيا ، ُيصيُب الجيَش ُكلَّه . فيضطِرُب  يأجوَج ومأجوَج وباًء عاماًّ

الَجيُش ، وتخوُر ُقواهم ، ويضُعفون ضعًفا شديًدا لِما يعتريهم ِمَن الُحمى والوعِك 

واأللِم ، ويتس�اقطون في الُطُرقاِت والُمُدِن واألوديِة والمناِزِل ِمن حيُثما كانوا ِمن 

ًة وال جبروًتا . باِلِد اللَِّه صرعى أمواًتا ال يمِلكون ُقدرًة وال ُقوَّ

 وق�د ورَد ذلِ�َك في الحديِث الش�ريِف بما معن�اه أنَّ يأُجوَج ومأُج�وَج يفرحوَن 

بانتِصاِرهم على أهِل األرِض . فيقولون » لقد قتْلنا َمن في األرِض ، َهُلمَّ فْلنقُتْل َمن 

ُه عَليهم مخضوبًة دًما فيرغُب  ها اللَّ في الس�ماِء فيرمون بِنشابِهم إلى الس�ماِء ، فيردُّ

ِه عيسى وأصحاُبه فُيرَسُل عَليهم النََّغُف في ِرقابِهم «)2)، وفي ِروايٍة : » روًدا  نبيُّ اللَّ

كالنغِف في أعناِقهم «)3) . فُيصبِحون موَتى كَموِت نفٍس واحدٍة ال ُيسَمُع لهم ِحسٌّ 

)1) صحيح مسلم )7560).

)2) صحيح مسلم )7560).

)3) صحيح مسلم )7560).

 يأجوج ومأجوج 
يكتسحون العالم 

العربي

 الطغيان 
اليأجوجي قبل 
نهايتهم الحتمية 
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ُد رُجٌل  ، فيقوُل الُمسِلمون أال رجٌل يشتري لنا نفَسه فينُظُر ما فعَل هذا العدوُّ فيتجرَّ

ِمنهم محتِس�ًبا نفَس�ه قد وطَّنَها على أنَّه مقتوٌل ، فينِزُل فيِجُدهم موتى بعُضهم على 

كم  َه عزَّ وجلَّ قد كفاكم عدوَّ بعٍض فُينادي يا معش�َر الُمسِلمين.. أال أبش�روا إنَّ اللَّ

حون مواشيهم . إلى أن قاَل – ويهبُِط نبيُّ  فيخُرجون ِمن مدائنِهم وُحصونِهم وُيسرِّ

ِه عيس�ى وأصحاُبه إلى األرِض فال يِجدون موِضَع ش�بًرا إالَّ مأله زهُمهم � أي :  اللَّ

ِه ، فيبعُث  نتنُهم ِمَن الجيِف � فيؤذون الناَس بِنتنِهم أشدَّ ِمن حياتِهم فيستغيثون بِاللَّ

ا وُدخاًنا ، وتقُع عَليهُم الزكمُة ، ويكِشُف  ريًحا صمانيًة غبًرا فتصير على الناِس غماًّ

ُه ما بهم بعَد ثالٍث ، وقد قذف ِجيَفهم في البحِر « .  اللَّ

ِه فُيرِسُل َطيًرا كأعناِق  ِه عيسى ش وأصحاُبه إلى اللَّ وفي ِروايٍة فيرغُب نبيُّ اللَّ

ُه مطًرا ال يمكّن منه  ُه تعالى ، ُثمَّ ُيرِسُل اللَّ الُبخِت تحِمُلهم فتطرُحهم حيُث شاَء اللَّ

بيُت ُمدٍر وال وبٍر ، فُتغس�ُل األرُض حتَّى يترَكها كالزلِقِة � المرآِة � ُثمَّ ُيقاُل لأِلرِض 

مانِة ، ويس�تظِلون بِقحفتِها  أنبتي ثمَرِك ، وُردِّي بركَتِك فيومئٍذ تأكُل الُعصابُة ِمَن الرُّ

، ويوِقُد الُمسِلمون ِمن قسى يأجوَج ومأجوَج ونشابِهم وأتراِسهم سبَع ُسُفٍن «)1).

وِم�َن المعلوِم أنَّ َبيَن هالِك يأجوَج ومأجوَج وموِت عيس�ى ش مرحلًة تنعُم 

�ُة بالخي�ِر واألمِن والطاعِة ، فقد روى أبو س�عيٍد الُخ�دريِّ ؤ قاَل :  فِيه�ا األُمَّ

�نَّ البيُت ولُيعتمَرنَّ بعَد ُخروِج يأجوَج ومأج�وَج« )2)، ورواه عبُد بُن ُحَميٍد  »لُيحجَّ

�ون ويعتِمرون ويغرس�ون النخَل بع�َد ُخروِج  بِزي�ادٍة ، ولفُظ�ه : » إنَّ الن�اَس يحجُّ

يأجوَج ومأجوَج «)3) .

اإلشاعة ص324.  (1(
)2) صحيح البخاري )1593).

)3) مسند عبد بن حميد )941).

 عيسى ش 
والمؤمنون 

يرغبون إلى الله 
في إهالك قوم 

يأجوج ومأجوج

 ما َبيَن هالك 
يأجوج ومأجوج 

وموت عيسى 
ش 
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رِحلةُ عيسى ِمَن الشاِم إلى المناِسِك

ُه عيس�ى ش إلى أرِض الحرَمين الش�ريفين ، ويستقي  بعَد هذِه المرحلِة يتوجَّ

ويموُت في المدينِة المنورِة ، وإلى ذلَِك ُتش�يُر ُجملُة األحاديِث ، وِمنها ما أخرَجه 

َحه ، ورواه ابُن عس�اِكَر عنه : » ليهبَِطنَّ ابُن مريَم حكًما عداًل وإماًما  الحاِكُم وصحَّ

نَّ  ا ، وليأتَينَّ قبري حتَّى ُيسلَِّم علي ، وألُردَّ ا أو ُمعتِمراًّ ا حاجاًّ ُمقِس�ًطا ، ويس�ُلَكنَّ فجاًّ

ش « . يق�ول أب�و هري�رة : أْي َبنِي أخي ، إن رأيُتموه فقول�وا : أبو هريرَة ُيقِرُئَك 

الَم)1). السَّ

ِه بِن سالٍم قاَل : » مكتوٌب في  نه ، وابُن عساِكَر عن عبِد اللَّ وأخرَج الترِمذيُّ وحسَّ

ٍد m وعيسى ُيدَفُن معه «)2). التوراِة ِصفُة ُمحمَّ

َم  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ الُم َمَع َرُسوِل اللَّ وأخرَج الطبرانيُّ » ُيْدَفُن ِعيَسى َعَلْيِه السَّ

َوَصاِحَبْيِه، َفَيُكوُن َقْبُرُه ألَْرَبٍع «)3) .

وأخرَج الحاِكُم ووافقه الذهبي عن أبي ُهَريرَة ؤ : » لهبَِطنَّ ابُن مريَم حكًما 

�ا أو ُمعتِمًرا ، وليأتَينَّ قبري حتَّى ُيس�لَِّم  ا حاجاًّ عداًل وإماًما ُمقِس�ًطا ، ويس�ُلَكنَّ فجاًّ

نَّ عَليه « )4). عليَّ وألُردَّ

ِه m وقوِل أبي ُهَريرَة : َمن وقَف على كتابي  ُقلُت : وأقوُل اقتِداًء بِِفعِل رسوِل اللَّ

)1) المستدرك )4162)
)2) سنن الترمذي )3977).

الطبراني في الكبير )150).  (3(
المستدرك مع تعليقات الذهبي )4162).  (4(

موت عيسى 
ش بالمدينة 
المنورة ودفنه 

بالحجرة الشريفة 
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وأدرَك اإلم�اَم المه�ديَّ وأدرَك عيس�ى ش فلُيقرئهم�ا منِّ�ي الس�الَم ، وليطُلَب 

الدعاَء واالستِغفاَر .
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رغى ما بَيَن رمحلةِ  َّةٌ ِمَن العلاماِت الصُّ ظواِهُر وعلاماٌت هام

َّى نِهايةِ رمحلةِ عيسى علَيهِ السلامُ الإماِم الُمنتَظِ حت

غرى إلى ِرجاٍل يبرزون بِصفاٍت وأسماٍء  ُتشيُر األحاديَث في باِب العالماِت الصُّ

ُمعين�ٍة يكوُن لهم في ه�ذه المرحلِة أدواٌر في الُحكِم واإلمارِة ما َبيَن عاِدٍل وفاِجٍر ، 

يخان عنه : » التقوُم الساعُة حتَّى يخُرَج رُجٌل  ومنهم » القحطانيُّ « ، فقد أخرَج الشَّ

َل ُظه�وٍر لِلقحطانيِّ مَع المهديِّ  ِمن قحطاَن يس�وُق الن�اَس بِعصاه «)1) ، ويكوُن أوَّ

وِم  ِل زمانِه ، كما يكوُن أميًرا على الس�ريِة التي ُيرِس�ُلها المهديُّ إلى مدينِة الرُّ في أوَّ

فيفتتُِحه�ا في حاِل تابعيتِ�ه لِلمهديِّ ال في حاِل ِخالفتِه ، ُث�مَّ يخُلُف المهديَّ رُجٌل 

ى  ِمن أهِل َبيتِه يس�يُر بِس�يرتِه حتَّى وفاِة عيسى ش ، فيتولَّى رُجٌل ِمن ُقَريٍش ُيسمَّ

» المقع�د « ف�إذا م�اَت تولَّى رُجٌل آخُر ِمن ُقَريٍش ال ُيحِس�ُن الس�يرَة ؛ فيخُرَج عَليِه 

المخزوميُّ ولعلَّه » الجهجاه « ، ويدعو إلى الُفرقِة ؛ فيخُرَج عَليِه القحطانيُّ بِسيرِة 

ُب بِالمنصوِر ، ويمُكُث إحدى وعشرين سنًة ُثمَّ يمِلُك الموالي  المهديِّ ، وهو الُملقَّ

 : m ويغِلُب الش�رَّ ِمن بعِده . وفي الجهجاه عن أبي ُهَريرَة ِمن حديِث ُمس�ِلٍم قال

»ال تذهُب األياُم والليالي حتَّى يمِلَك رُجٌل ُيقاُل له الجهجاه «)2) .

ونق�َل التويجريُّ )3) جمل�ًة ِمَن األحاديِث التي جاَءت ف�ي القحطانيِّ والجهجاه 

ُيمِكُن العوُد إَليها لاِلستِفادِة .

)1) البخاري )7117( مسلم )7492) .
)2) صحيح مسلم )7493).

)3) إتحاف الجماعة )2 : 314).

القحطاني 
والَجْهجاه 

والُمْقَعد
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رمحلةُ الانهياِر والعوِد إلى الجاهليةِ)1(

)1) يشار إلى هذه المرحلة بصفة االنهيار والعود إلى الجاهلية لما يطرأ فيها من تحول تام وتغير 
كام�ل ع�ن مراد الل�ه في خلقه . ومن أعظم التح�ول والتغير حلول الش�رك في األمة ، وهو 
عودة الكفر وعبادة األصنام وعبادة األوثان كالالت والعزى وذي الخلصة وغيرها على ما 

كانت عليه في مرحلة الجاهلية األولى .
أما قبَل هذه المرحلة ما بين عيس�ى ش تصاعديا إلى عهد الرس�الة فإن الش�رَك األكبَر 
الموج�ب للخل�ود في النار منع�دٌم من األمة المحمدي�ة خصوصا وإنما يصيبه�ا داء األمم 
ويصيبها اإلفراط والتفريط، وداء األمم، وهو البغضاء والحسد،  وهي � كما سماها رسول 

الله m � حالقة الدين ، واإلفراط والتفريط هو الغلو في االعتقاد والوالءات وعكُسه .
ويكون فيها المس�خ والق�ذف التخاذهم المعازف والقينات والدفوف وش�رب الخمر ، 
 m وه�ذه ظواهر منتش�رة ف�ي األمة والعياذ بالل�ه ، فعن أبي هريرة ؤ أن رس�ول الله
قال: »يمسخ قوم من أمتي آخر الزمان قردة وخنازير« . قالوا : يا رسول الله ، مسلمون هم؟ 
قال : » نعم ، يش�هدون أن ال إله إال الله ، وأن محمدا رس�ول الله ، ويصومون ويصلون« . 
قالوا : فما بالهم يا رسول الله ؟ قال : » اتخذوا المعازف والقينات والدفوف ، وشربوا هذه 
األش�ربة ، فباتوا على ش�رابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مس�خوا « كما ورد في »كنز العمال« 

)3873( و»الدر المنثور« للسيوطي )2 : 324( و»حلية األولياء« )3 : 119) .
َل أحاديُث ظهور الش�رك في المس�لمين على ه�ذِه المرحلِة المذكورِة،  وال يج�وز أن ُتنَزَّ
وإنما يكون الشرك األكبر محصورا فيما بعد عيسى ش . وفيها حديث »ال تقوم الساعة 
حت�ى يرج�ع ناس من أمتي إلى عب�ادة األوثان يعبدونها« أخرجه الطيالس�ي عن أبي هريرة. 
وحديث ثوبان ؤ » وال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ، وحتى تعبد 
قبائل من أمتي األوثان « . وحديث : » ال يذهب الليل والنهار حتى تعبد الالت والعزى « . 

فقلت يا رسول الله ، إن كنت ال أظن حين أنزل الله : )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ( ]التوب�ة:33[ أن ذل�ك تام قال : 
» إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ، ثم يبعث الله ريحا طيبة تتوفى كل من في قلبه مثقال حبة 
 خردل من إيمان ، فيبقى من ال خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم « . أخرجه مسلم في صحيحه 

. (2231-2230 /4(
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و تب�دُأ مرحلَة االنهياِر ُبَعيَد َموِت عيس�ى ش بِس�نواٍت ، وه�ي مرحلٌة طويلٌة 

نِسبًيا ، تبدُأ بَِموِت عيسى ش ، وَبيَن موتِه وُطلوِع الشمِس تأتي ُجملٌة ِمَن اآلياِت 

غ�رى وقد وصَفه�ا كاتُِب »اإلش�اعِة« بَِقولِ�ه : ُثمَّ يموُت  الُكب�رى والُوس�طى والصُّ

ى المقعَد فإذا ماَت  عيس�ى ش ، ويتولَّى بعَد عيس�ى ش رُجٌل ِمن ُقَريٍش ُيسمَّ

تولَّى ِمن ُقَريٍش ِمن ال ُيحِسُن سيرَته ؛ فيخُرَج عَليِه المخزوميُّ � ولعلَّه »الجهجاه«� 

�ُب  ويدع�و إل�ى الُفرق�ِة ؛ فيخ�ُرُج عَلي�ِه القحطان�يُّ بِس�يرِة المه�ديِّ ، وه�و الُملقَّ

ني�ا ، ويملُك الموالي ،  بِالمنصوِر، ويمُكُث إحدى وِعش�رين س�نًة ، ُثمَّ تنتقُص الدُّ

ويغِلُب الش�رُّ إلى أن تطُلَع الش�مُس ِمن مغربِها . اه�.  )راِجِع التليَد والطارَف ص 

.(451 -450

ُه � يعني  وأخرَج أحمُد وُمس�ِلٌم عن ُعمَر أبي عمٍرو ء قاَل » ُثمَّ ُيرِس�ُل اللَّ

وهذا الشرك الجماعي ال يكون بعد موت عيسى ش ، ويؤيد انصراف معنى » الشرك 
« من أمة محمد ما بين الرسالة ونزول عيسى ش حديث : » لست أخشى عليكم الشرك 
من بعدي ، ولكن أخش�ى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم « 
. وعلى هذا األس�اس يفسر علم فقه التحوالت ظاهرة التشريك التي تبنتها مدارس القبض 
والنق�ض في مرحلة الغثاء بأنها تهم�ة ال دليل لها ، بل هي تهمة بدعية بحتة تبنت التحريف 
للنص�وص القرآني�ة والحديثي�ة وغاي�ة ما يمك�ن قبوله في تصحي�ح االنحراف الس�ائد بين 
المس�لمين في االعتقادات والعادات والعبادات ، يقال في المسلمين بعمومهم أنهم وقعوا 
ف�ي الغل�و واإلفراط أو الجف�اء والتفريط ، وعل�ى هذين الطرفين المتضادي�ن تبنت أحكام 
التشريك والتكفير الجائرة مدارس القبض والنقض من جهة ، وتبنت التفريط وثقافة الكفر 

مدارس العلمانية والتوليفية المعاصرة من جهة أخرى .
وكال المدرس�تين خدمت�ا » المنه�ج المس�يس « بعل�م أو بغي�ر علم وش�ددتا النكير على 
مدارس اإلس�الم األبوية المسندة مع أنهما في الجانب المقابل فتحتا الباب على مصراعيه 
لمدارس العلمانية والعلمنة والعولمة كي » تعيد هندسة الحياة المعاصرة بكل أنماطها « .

القحطاني 
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بعَد َموِت عيسى ش  � ِريًحا باِردًة ِمن قبِل الشاِم فال يبقى على وجِه األرِض أحٌد 

ِة  ٍة ِمن إيماٍن إالَّ قبَضه – إلى أن قاَل : فيبقى ِش�راُر الناِس في ِخفَّ ف�ي قلبِ�ه ِمثقاَل ذرَّ

باِع ال يعِرفون معروًفا ، وال ُينِكروَن ُمنكًرا فيتمثَُّل لهُم الشيطاُن ،  الَطيِر وأحالِم السِّ

فيقوُل أال تستحيوَن ؟ فيقولون ما تأُمُرنا ؟ فيأُمُرهم بِِعبادِة األوثاِن فيعُبدونها ، وهم 

في ذلَِك َدارٌّ ِرزُقهم َحَس�ٌن َعيُش�هم حتَّى ُينَفَخ في الصوِر )1). وتمتاُز هذه المرحلِة 

غرى . األخيرِة بما يلي ِمَن العالماِت الُكبرى والُوسطى والصُّ

)1) صحيح مسلم )7568( ، وراجع التليد والطارف 457.

ظهور إبليس في 
جيل االنهيار 
والدعوة إلى 

عبادة األصنام 
كما كاَنت في 

الجاهلية 
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َّةُ الداب

ِة ، واخُتلَف في ترتيِب وقتِها بِالنس�بِة  وِمن عالماِت الس�اعِة الُكب�رى ُظهوُر الدابَّ

لِلعالم�اِت الُكب�رى األخيرِة ، وُيش�يُر إل�ى هذا المعن�ى حديُث عبِداللَّ�ِه بِن عمٍرو 

ِه m حديًثا لم أنَس�ه بعُد ، س�ِمعُت رس�وَل  ء قاَل : حِفْظُت ِمن رس�وِل اللَّ

ِة  َل اآلياِت ُخروًجا ُطلوُع الشمِس ِمن مغِربِها ، وُخروُج الدابَّ ِه m يقوُل » إنَّ أوَّ اللَّ

عل�ى الناِس ُضًحى ، وأيهما كاَنت قب�َل صاِحبتِها ، فاألُخرى على أثِرها قريًبا« )1). 

رواه ُمسِلٌم .

ق�اَل تعال�ى )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

رون: هذه اآليَة الكريمَة جاَء فِيها ِذكُر ُخروِج  گ گ گ( ]النمل:82[ . قاَل الُمفسِّ
 ، يهم ِمَن الحقِّ الداب�ِة ، وإنَّ ذلَِك يكوُن ِعنَد فس�اِد الن�اِس وترِكهم أوامَر اللَّ�ِه وتبرِّ

ِه بُن مسعوٍد ؤ : » َوْقُع القوِل يكوُن بَِموِت الُعلماِء وَذهاِب الِعلِم  قاَل عبُد اللَّ

ورف�ِع الُق�رآِن ، ُثمَّ قاَل: أكثِروا تاِلوَة الُقرآِن قب�َل أن ُيرَفَع ، قالوا : هذه المصاحُف 

ُترَف�ُع، فكي�َف بما في ُصدوِر الِرجاِل! قال: ُيس�رى عَليِه َلي�اًل فُيصبِحون منه قفًرا ، 

ُه ، ويقعون ف�ي َقوِل الجاِهليِة وأش�عاِرهم ، وذلَِك حيَن يقُع  وينس�ون ال إل�ه إالَّ اللَّ

الَقوُل عَليهم« )2) ،وراِجْع » أشراَط الساعِة« للوابِِل)3) .

وكم�ا هو الحاُل في أخباِر ُطلوِع الش�مِس ِمن مغِربِه�ا ص 404 . وطوِل زمانِها 

)1) صحيح مسلم )7570).
)2) تفسيُر الُقرُطبيِّ )234/13).

)3) وج�اء ف�ي س�بل الهدى والرش�اد )10 : 656( في الباب الس�ابع » س�بب خروجها « قال : 
»ذلك حين ال يأمرون بمعروف ، وال ينهون عن منكر« .

 ُخروج الدابة من 
ة  مكَّ

 )ڎ ڎ ڈ 
ڈ( هو موت 

العلماء ورفع 
القرآن
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وكذلِ�َك الحاُل في ُخروِج الدابِة وآثاِر ُخروِجها على الناِس فيطوُل الزمُن بعَدها.. 

ُة  كما روى اإلماُم أحمُد عن أبي ُأمامَة ؤ يرفُعه إلى النبيِّ m قاَل : » تخُرُج الدابَّ

ي الناَس على خراطيِمهم � أي : ُأنوفِهم � ُثمَّ ُيغمرون � أي : يكُثرون � فيكم  فُتس�مِّ

حتَّى يشتري الرُجُل البعيَر ، فُيقاُل ممن اشتَريَته ؟ فيقوُل: ِمن أحِد الُمخطَّمين)1).

وروى اإلم�اُم أحم�ُد والترِم�ذيُّ ع�ن أبي ُهَري�رَة n عِن النب�يِّ m قاَل: 

» تخ�ُرُج الداب�ُة ومَعه�ا عصا ُموس�ى وخاتُم ُس�َليماَن ش فتختِ�ُم الكافَِر � أنَف 

الكافِ�ِر � بِالخات�ِم ، وتجلو وجَه المؤم�ِن بِالعصاِء حتَّى إنَّ أه�َل الخواِن)2) – أي : 

الُمجتِمع�ون على الطعاِم فوَق الخواِن � والخواُن ما يوضُع عَليِه الطعاُم ِعنَد األكِل 

� يجتِمعوَن على خوانِهم ، فيقوُل هذا : يا مؤِمُن . ويقول هذا : يا كافُِر « )3).

مِة ِمن أعظِم المس�اِجِد ، وُروَي في ذلَِك  �َة المكرَّ وق�د ذك�روا أنها تخُرُج ِمن مكَّ

أحاديُث ِمنها :

ما رواه الطبرانيُّ في األوس�ِط عن ُحَذيفَة بِن َأس�يٍد قاَل » تخُرُج الدابُة ِمن أعظِم 

َعت « )4). المساِجِد : فَبينَما هم إذ دبَِّت األرُض ، فبينما هم كذلَِك تصدَّ

وقيَل : إنَّ لها ثالثَة ُخروجاٍت . كما جاَء في حديِث ُحَذيفَة بِن َأسيٍد ِعند الحاِكم 

، وق�اَل : »له�ا ث�الُث خرج�اٍت « )5). وذكَر الحدي�َث بِطولِه ، ُثمَّ ق�اَل هذا حديٌث 

يخين ولم ُيخرجاه .  صحيٌح على شرِط الشَّ

)1) مسند أحمد )22968).
)2) وفي ِروايٍة )الحواء( ، وهي ُبيوٌت ُمجتِمعٌة ِمَن الناِس على ماٍء .

)3) سنن الترمذي )3490).
)4) الطبراني في األوسط )1635) . 

)5) المستدرك )8490).

بقاء الناس بعد 
الدابة مددا طويلة 

 ما بعد مرحلة 
ُخروج الدابة
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ِه � ُحرم�ًة وأكرِمها  ق�اَل m: » ُث�مَّ ب�َينَم�ا الن�اُس في أعظِم المس�اِجِد � عل�ى اللَّ

كِن والمقاِم تنُفُض عن رأِس�ها  المس�ِجِد الحراِم ، ل�م ترْعهم إالَّ وهي ترغو َبيَن الرُّ

التُّراَب َفاْرَفضَّ الناُس عنها شتَّى « )1) . 

ُة بِأجياٍد « )2). وعن أبي ُهَريرَة وابِن ُعمَر وعائشَة n : » تخرُج الّدابَّ

وجزَم البيضاويُّ في تفس�يره بأنها »الجساس�ُة صاحبة الدجال« )3). كما ورد في 

رواية ابن حماد والحاكم أنها تقتل إبليَس بعد انقطاِع َدْوِرِه في الحياِة وقد َفَرَغ من 

العم�ل، وَن�صُّ الحديُث: »وال يزاُل إبليُس س�اجدًا باكيًا حّتى َتْخ�ُرَج الدابُة فَتْقُتَلُه 

وُهو ساجٌد«)4) .

وأخ�رَج الطبرانيُّ واْبُن َمْرَدِويِه عن عم�ِرو بِن العاِص c قال : »إذا َطَلَعِت 

الشمُس ِمن مغربِها َخرَّ إبليُس ساجدًا ُينادي وَيْجَهُر: إلِهي ُمْرنِي َأْسُجُد لَِمْن ِشْئَت، 

ُع ؟ فيقول: إِّنما س�ألُت َربِي َأْن  فتجتمُع إليِه َزبانيٌة فيقولوَن: يا َس�يَِّدنا ما هذا التََّضرُّ

ُينْظَِرنِي إلى الوقِت المعلوِم ، وَهَذا الوقُت المعلوُم«)5). 

)1) مسند الطيالسي )1165).
مصنف ابن أبي شيبة )38762).  (2(

تفسير البيضاوي )1: 278( ، وانظر اإلشاعة ص360.  (3(
نص�ه في المس�تدرك )8590( : خروج الدابة بعد طلوع الش�مس م�ن مغربها فإذا خرجت   (4(

لطمت إبليس وهو ساجد. 
الطبراني في األوسط )94).  (5(
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الريُح القابِضةُ لِلمؤمنين

غرى في ه�ذه المرحلِة ، وتظهُر مَع ه�ذا االنهياِر الذي  وه�ي ِم�َن العالماِت الصُّ

ُيصي�ُب البش�ريَة ِمن أم�ِر دينِه�ا وعقيدتِها يبعُث اللَّ�ُه لَِمن بقَي ِم�َن المؤمنين ريًحا 

 m تقبِ�ُض أرواَحه�م ، كما ورَد في أحاديَث َمن ال ينط�ُق عِن الهوى ِمن ِمثِل َقولِه

ُه عزَّ وجلَّ ِريًحا فِيها زمهريٌر  ِه بُن مسعوٍد ؤ قاَل : » يبعُث اللَّ فيما رواه عبُداللَّ

ب�اِرٌد ال ت�دُع على وج�ِه األرِض ُمؤِمنًا إالَّ م�اَت بِتِلَك الريِح ُثمَّ تقوُم الس�اعُة على 

ِشراِر الناِس « )1) .

وع�ن عبِداللَّ�ِه بِن ُعمَر ؤ قاَل : » إنَّ ِمن آِخِر أمِر الكعبِة أنَّ الحبش�َة يغزون 

ُه عَليهم ريًحا أثُرها ش�رقيٌة ؛ فال يدُع  ه الُمس�ِلمون نحَوهم فيبعُث اللَّ الَبيَت ، فيتوجُّ

ٍة ِمن ُتقى إالَّ قبَضته ، حتَّى إذا فرغوا ِمن خياِرهم ، يقي  اللَّ�ُه عب�ًدا في قلبِه ِمثقاَل ذرَّ

ِعجاًجا ِمَن الناِس ال يأمرون بِمعروٍف وال ينهون عن ُمنكٍر ، وعمَد ُكلَّ حيٍّ إلى ما 

كاَن يعُبُد آباؤهم ِمَن األوثاِن ، فيعُبُده حتَّى يتسافدوا في الطُُّرِق كما تتسافُد البهائُم 

، فتقوُم عَليهُم الساعُة ، فمن نبأَك عن شيٍء بعَد هذا فال ِعلَم له « )2).

ُه ريًحا طيِّبًة  وما رواه ُمسِلٌم عِن النواِس بِن سمعاَن » فبينما هم كذلَِك إذ بعَث اللَّ

فتأُخُذه�م تحَت آباطِهم فتقبُِض ُروَح ُكلِّ مؤمٍن وُكلِّ ُمس�ِلٍم ، ويبقى ِش�راُر الناِس 

يتهارجون فِيها � أي: يتسافدون � كما تهارَج الحمُر فعَليهم تقوُم الساعُة )3).

)1) المستدرك )8666).
)2) المستدرك )8410(، وانظر إتحاف الجماعة )3: 34).

)3) صحيح مسلم )7560).

 الريح القابضة 
لمن بقي من 

المؤمنين 

ارتباط هدم 
الكعبة بموت 

المؤمنين وبقاء 
عجاج من الناس 



417

ُه  ُم اللَّ قاَل في اإلشاعِة : )فيكوُن على ِمثِل ذلَِك حتَّى ال ُيوَلُد أحٌد ِمن نكاٍح ُثمَّ ُيعقِّ

النِّساَء ثالثين سنًة ، ويكونون كلُّهم أوالَد ِزنا ِشراَر الناِس عَليهم تقوُم الساعُة()1). 

ص326.  (1(
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هدمُ الكعبةِ

غرى قرَب نِهايِة أمِر الَكوِن والحياِة هدُم الكعبِة الُمشرفِة  وِمن عالماِت الساعِة الصُّ

وزواِل ُبنيانِها حجًرا حجًرا ، فتخُرُب خراًبا ال تعُمُر بعَده ، وقد ورَد ذلَِك في ُجملٍة 

ُث أبا َقتادَة ؤ  ِم�ن أحاديِث الرس�وِل m وِمنها : حديُث أبي ُهَريرَة وه�و يحدِّ

كِن والمقاِم  ِه m : » يباِيُع لَِرُجٍل َبيَن الرُّ ، وُهو يطوُف بِالبيِت قاَل : قاَل رس�وُل اللَّ

ُل َم�ن يس�تِحلُّ ه�ذا الَبيِت أهُله ، فإذا اس�تحلُّوه فال تس�أل ع�ن هلكِة العرِب  ، وأوَّ

بونه خراًبا ال يعُم�ُر بعَده أبًدا ، وهُم الذيَن يس�تخرِجوَن  ، ُث�مَّ تج�يُء الحبش�ُة فُيخرِّ

كنَزه«)1).

ُب الكعبَة ذو الس�َويقَتين  ِه m قاَل : » ُيخرِّ وعن أبي ُهَريرَة ؤ أنَّ رس�وَل اللَّ

ِمَن الحبشِة « )2).

وف�ي ِرواي�ِة ابِن عبَّاٍس ء : » كأني بِه أس�وُد أفح�ُج يقلُعها حجًرا حجًرا « 

يعني: الكعبَة )3) .

ك�ِن ِمَن البي�ِت الحراِم والُق�رآِن ِمَن األرِض حدي�ُث ابِن ُعمَر  وورَد ف�ي رف�ِع الرُّ

ِه m : » اس�تمتِعوا ِمن ه�ذا البيِت ؛ فإنَّ�ه قد ُهِدَم  ء ق�اَل : ق�اَل رس�وُل اللَّ

مرَتين ، وُيرَفُع في الثالثِة « )4).

)1) مسند أحمد )8129) .
)2) متفق عليه ، صحيح البخاري )1591( ، صحيح مسلم )7489) .

)3) صحيح البخاري )1595) .

)4) صحيح ابن حبان )6753).

انهيار أهل 
ة في مرحلة  مكَّ
الخراب األخير 
وانفتاح أبواب 
الشر والدمار 
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 m َِّة « عن ُعثماَن بِن س�اٍج قاَل : بلغني عِن النبي وذك�َر الفاكه�ي في » أخبار مكَّ

أنَّ�ه ق�اَل : » أكثروا ِزي�اَرَة هذا البيِت قبَل َأْن ُيْرَفَع ، وَينَْس�ى النَّاُس َمَكاَن�ُه ، َوَأْكثُِروا 

�ِه m قاَل :  ت�الوَة الق�رآِن قب�َل َأْن ُيْرَف�َع «)1) ، وعن ُحَذيفَة ؤ أنَّ رس�وَل اللَّ

ِه عزَّ وجلَّ في َليلٍة فال يبقى في األرِض منه آيٌة«)2) . »يسري على ِكتاِب اللَّ

ومن ظواِهر هذه المرحلِة الخطيرِة ما يلي :

• هدُم الكعبِة على يِد ذي السويقَتين ِمَن الحبشِة وسلُب حليتِها .	

• دوِر .	 ُيرَفُع القرآُن ِمَن المصاِحِف والصُّ

• 	. m ِّكُن والُقرآُن ورؤيا النبي ُيرَفُع الرُّ

 

أخبار مكة للفاكهي )289).  (1(
المستدرك )8460).  (2(

 أهم ظواهر هذه 
المرحلة 
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الدخاُن

ِم�َن العالم�اِت الُكب�رى » الدخاُن « وفيه يق�وُل تعالى )گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ]الدخان:1011[ .

خاَن«  خاِن فذهَب ابُن مسعوٍد ؤ وغيُره بِأنَّ »الدَّ روَن في الدُّ  واختلَف الُمفسِّ

ِة الُجوِع ِعنَدما دعا عَليهُم النبيُّ m حيَن لم يستِجيبوا  هو ما أصاَب ُقَريًش�ا في ِش�دَّ

له فأصبحوا ُيرون في السماِء كهيئٍة » الُدخاِن « وفي هذا يقوُل : » خمٌس قد مَضيَن: 

وُم ، والبطشُة ، والقمُر ، والُدخاُن «)1) . اللِّزاُم، والرُّ

خاُن ِمَن اآلياِت الُمنتظرِة التي لم تأِت بعُد ، وهو قوُل ابِن  وفي َقوُل آخُر : هذا الدُّ

عبَّ�اٍس وبعِض الصحاب�ِة ئ ، وذكَر الُقرُطبيُّ أن ابَن مس�عوٍد كان يقوُل: ُهما 

ُدخان�اِن ، ق�د مضى أحُدهما ، والذي بقَي يمأُل ما َبيَن الس�ماِء واألرِض ، وال يِجُد 

المؤِمُن منه إالَّ الزكمَة ، وأما الكافُِر فُتثقُب مساِمُعه )2).

ِه m ، وعلى هذا  وكال الخبرين عِن ابِن مس�عوٍد صحيحان ُرِويا عن رس�وِل اللَّ

خ�اُن المش�اُر إَليه في األحاديِث يُدلُّ على أنَّه س�يأتي في آِخ�ِر الزماِن . ولعلَّها  فالدُّ

اِل، أي: في المراِحِل التي بعَده ، وروى ُمسِلٌم عن أبي ُهَريرَة ؤ  جَّ قريٌب ِمَن الدَّ

خاَن « )3).  اَل والدُّ جَّ ِه m قاَل : » باِدروا بِاألعماِل ِستاًّا ... والدَّ أنَّ رسوَل اللَّ

)1) صحيح البخاري )4825) .
التذكرة للقرطبي )655).  (2(

)3) تقدم .

 ظهور الدخان 
كعالمة 
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الُخسوفاُت الثلاثةُ 

وِمن أشراِط الس�اعِة الُكبرى الُخسوفاُت الثالثُة ، وإَليها ُيشيُر الحديُث الشريُف 

ِه m قاَل : » إنَّ الس�اعَة لن تقوَم حتَّى  عن ُحَذيفَة بِن َأس�يٍد ؤ أنَّ رس�وَل اللَّ

تَروَن عش�َر آياٍت ... « . وذكَر ِمنها ثالثَة ُخس�وفاٍت : »خس�فًا بِالمش�ِرِق ، وخسفًأ 

بِالمغِرِب ، وخسفًا بِجزيرِة العرِب « )1) . 

ِه m يقوُل : » س�يكوُن بعدي  وعن ُأمِّ س�لمَة b قاَلْت : س�مْعُت رس�وَل اللَّ

خس�ٌف بِالمشِرِق وخسٌف بِالمغِرِب وخس�ٌف في جزيرِة العرِب « . ُقلُت يا رسوَل 

ِه m : » إذا أكثَر أهُلها  ِه أُيخسُف بِاألرِض وفِيها الصالِحون ؟ قاَل لها رسوُل اللَّ اللَّ

الخبَث «)2) .

وق�د أش�اَر العدي�ُد ِم�َن الُعلماء إلى أنَّ ه�ذه الُخس�وفاِت لم تحُدْث إل�ى اآلِن ، 

ا قد جرى ِمَن الخس�ِف في بعِض  �ًة أنها ظواِهُر َكوني�ٌة عظيمٌة ، تختِلُف عمَّ وخاصَّ

ًة أن حديَث ُأمِّ سلمَة َرَبَط هذه الُخسوفاِت بِكثرِة الخبِث في الناِس؛  الباِلِد . وخاصَّ

وله�ذا ُربَّما صحَّ أنَّها فيما َبيَن مرحلِة عيس�ى ش ومرحل�ِة االنهياِر والعوِد إلى 

ُه أعلُم . خاُن ، واللَّ الجاِهليِة األخيرِة ، شأُنها شأُن الدُّ

واياِت ُأدِخَلِت الُخسوفاُت الثالثُة في اآلياِت العشِر الواِجِب الِعلُم  وفي بعِض الرِّ

بها ِمَن العالماِت الُكبرى ، كما هو في حديِث وائلِة بِن األسقِع قاَل : سمعُت رسوَل 

ِه m يقوُل : »ال تقوُم الساعُة حتَّى تكوَن عشُر آياٍت :  اللَّ

)1) صحيح مسلم )7467) .
)2) الطبراني في الكبير )19532).

 الخسوفات 
الثالثة ظواهر 

كونية كبرى وفِيها 
تهيئة لظهور 
الشمس من 

مغربها 



422

)1( خسٌف بِالمشِرِق 

)2( وخسٌف بالمغِرِب 

)3( وخسٌف في جزيرِة العرِب 

اُل  جَّ )4( والدَّ

خاُن )5( والدُّ

)6( وُنزوُل عيسى 

)7( ويأجوُج ومأجوُج 

)8( والدابُة 

)9( وُطلوُع الشمِس ِمن مغربِها 

رَّ والنمَل « )1) . )10( وناٌر تخُرُج ِمن قعِر عدٍن تسوُق الناَس إلى المحشِر ، تحُشُر الذَّ

)1) المستدرك )8317).
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ُطلوعُ الشمِس ِمن مرِغبِها وانِقطاعُ التوبةِ 

وه�ي ِمَن العالماِت الُكبرى التي أخبَر عن ُوقوِعها نبيُّنا m فيما رواه الش�يخان 

ِه m قاَل » ال تقوُم الساعُة حتَّى تطُلَع الشمُس  عن أبي ُهَريرَة ؤ أنَّ رسوَل اللَّ

ِم�ن مغربِه�ا ، فإذا طلَع�ت فرآها الناُس آمن�وا أجمعون ، ف�ذاك حيَن )ٿ ٹ ٹ 

ِر كما  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ( ]األنع�ام:158[  )1). وِم�َن الُمقرَّ
ن  ثبَت في معنى اآليِة السابِقِة أنَّ الشمَس إذا طلَعت ِمن مغربِها ال ُيقَبُل اإليماُن ممَّ

ل�م يؤِم�ْن قبَلها كما ال ُتقبُل توبُة العاصي ؛ ذلَِك ألنَّ ُطلوَع الش�مِس ِمن مغِربِها آيٌة 

عظيمٌة يراها ُكلُّ َمن كاَن في ذلَِك الزماِن ، فتنكِش�ُف لهُم الحقائُق وُيش�اِهدوَن ِمَن 

ِه وآياتِه . األهواِل ما يلوي أعناَقهم إلى اإلقراِر والتصديِق بِاللَّ

وُروَي ع�ن ِعم�راَن بِن ُحصيٍن أنَّه قاَل : » إنَّما لم ُتقَب�ُل وقَت الطُّلوِع حتَّى تكوَن 

َصيحًة فيهلُك فِيها كثيٌر ِمَن الناِس ، فمن أس�لَم وتاَب في ذلَِك الوقِت ُثمَّ هَلَك لم 

ُتقَبْل توبُته ومن تاَب بعَد ذلَِك ُقبَِلت توبُته «)2) .

ُل  ُد هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن عائشَة b قاَلت : )إَِذا َخَرَجْت َأوَّ والذي ُيؤيِّ

اآلَياِت ُحبَِسِت اْلَحَفَظُة َوُطِرَحت األَْقاَلُم َوَشِهَدِت األَْجَساُد َعَلى األَْعَماِل()3). 

ا ما كاَن قبَل ُطلوِعها  ِل اآلياِت ُهنا هو ُطلوُع الش�مِس ِمن مغِربِها ، أمَّ والُمراُد بِأوَّ

ِمَن اآليات فإنَّ األحاديَث تُدلُّ على قبوِل التوبِة ويقاِء اإليماِن .

)1) صحيح البخاري )4636) .
فتح الباري )11: 354).  (2(

المصنف )38754).  (3(

 انقطاع التوبة 
واستمرار ظاهرة 

طلوع الشمس من 
المغرب 
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ِه بِن مسعوٍد ؤ قاَل : » التوبُة مبسوطٌة ما لم  وروى جريٌر الطبريُّ عن عبِداللَّ

تطلِع الشمُس ِمن مغِربِها « )1) . 

ِل الَكونيِّ في ُطلوِع الش�مِس  وال�ذي يظهُر ِمن بعِض النُّصوِص أنَّ مرحلَة التحوُّ

ِه  ِم�ن مغِربِه�ا يس�تغِرُق ُمدًة زمنيًة طويل�ًة ، ورَدِت اإلش�ارُة إَليها فيم�ا رواه عبُد اللَّ

ب�ِن عم�ٍرو ء عِن النب�يِّ m : » يبقى الناُس بعَد ُطلوِع الش�مِس ِمن مغِربِها 

عشرين ومائَة سنٍة « اه�)2) .

�ُد ذلِ�َك أيًضا ما رواه ابن أبي ش�يبة عن عائش�َة b قاَل�ت : » إذا خرَج  ويؤيِّ

ُل اآلي�اِت ، ُطِرَح�ِت األق�الُم ، وُحبَِس�ِت الحفظ�ُة ، وَش�ِهَدِت األجس�اُم عل�ى  أوَّ

األعماِل«)3).

ِل اآلياِت ُطلوِع  ُل اآلياِت « الُم�راُد بِأوَّ وإنَّم�ا قوُله : حديُث عائش�َة » إذا خرَج أوَّ

الشمِس ِمن مغِربِها بِالنسبِة لِما بعَدها ، أما ما كاَن ِمَن اآلياِت قبَلها فالتوبُة مقبولٌة ، 

ٌق َبيَن الَقبوِل والردِّ ، ويمتدُّ هذا األمُر إلى يوِم القيامِة .   واإليماُن ُمتحقِّ

وحديُث ُمس�نِد اإلماِم أحمَد ِمن قولِه m : » ال تنقطُِع الِهجرُة ما ُتُقبَِّلِت التوبُة ، 

وال ت�زاُل التوبُة مقبولًة حتَّى تطُلَع الش�مُس ِمن مغربِه�ا ، فإذا طلَعت ُطبَِع على ُكلِّ 

قلٍب بما فيه ، وُكفَي الناُس العمَل «)4) .

)1) تفسيُر الطبريِّ )103/8)
عمدة القاري )27: 218).  (2(

المصنف )38754).  (3(
)4) مسند أحمد )1693(، وانظر أشراط الساعة ليوسف الوابل )398).

 انقطاع الهجرة 
والطبع على 

القلوب ونهاية 
العمل الصالح في 

األمم 
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الناُر الِحاشرةُ 

ُل اآلياِت بعَد ما  وِمن عالماِت الساعِة الُكبرى الناُر التي تحُشُر الناَس ، بل هي أوَّ

سبَقها مؤذنًة بِقياِم الساعِة فيكوُن مبعُثها ِمَن » اليمِن «)1) .

وبعُضها : » وتخُرُج ِمن بحِر حضَرموٍت «)2) .

ُه أعلُم . وبعُضها : » ِمن َقْعِر َعَدٍن «)3) . واللَّ

 « : m وج�اَء في حديِث ُحَذيفَة بِن َأس�يٍد في ذكِر أش�راِط الس�اعِة الُكب�رى قاَل

وآِخُر ذلَِك ناٌر تخُرُج ِمن فِْي اليمِن تطُرُد الناَس إلى محشِرهم « )4) .

ُل الناَس « )5). وفي روايٍة عن ُحَذيفَة أيًضا : » وناٌر ُتخُرُج ِمن قعرِة عدٍن ُترحِّ

 m ِه وروى أحم�ُد والترِم�ذيُّ ع�ن اب�ِن ُعم�َر ء ق�اَل : ق�اَل رس�وُل اللَّ

: » س�تخُرُج ن�اٌر ِم�ن حضرم�وَت أو ِمن بح�ِر حضرموَت قب�َل َيوِم القيامِة تحُش�ُر 

الناَس«)6).

ا أسلَم سأَل النبيَّ  ِه بَن سالٍم لمَّ وروى اإلماُم البُّخاريُّ عن أنٍس ؤ أنَّ عبَداللَّ

ُل أشراِط  ا أوَّ ُل أشراِط الساعِة؟ فقاَل النبيُّ m : » أمَّ m عن مسائَل ، وفِيها: ما أوَّ

الطبراني في الكبير )3030).  (1(
مسند أبي يعلى )5551).  (2(

الطبراني في الكبير )2961).  (3(
)4) صحيح مسلم )7467).
)5) صحيح مسلم )7468).

مسند أحمد )5146).  (6(

النار الحاشرة 
إحدى الظواهر 
الكونية األخيرة 

اليمن وعدن 
وحضرموت 
مواقع ُخروج 

النار 
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الساعِة فناٌر تحُشُر الناَس ِمَن المشِرِق إلى المغِرِب « )1) .

ُل أش�راِط الس�اعِة « أي : ُقرًبا ِمن نِهايِة النهايِة ، فال ش�يَء بعَدها ِمن  وقوُله : » أوَّ

ِل ِمن آيٍة إلى آيٍة .  نيا أصاًل إالَّ ما يشغُل الناَس ِمن ُمجرياِت التحوُّ ُأموِر الدُّ

وال ش�كَّ أنَّ الناَر الحاِشرَة ِمَن المشِرِق إلى المغِرِب ستستغِرُق وقًتا زمنياًّا مسافًة 

َر بعُضهم ، أو براكين وُحمًما ناريًة،  وزمنًا وِرحلًة ... سواٌء كاَنت ناًرا ُملتِهبًة كما فسَّ

أو موادَّ سائلٍة ، أو معاِدَن مصهورًة ، أو َغير ذلَِك .

�ُع مش�هَد المعرفِة لِمفهوِم الناِر الحاِش�رِة فقد ورَد  وقد ورَد في هذا األمِر ما ُيوسِّ

ُل َفوٌج  ف�ي حدي�ِث الُبخاريِّ وُمس�ِلٍم عن أبي ُهَريرَة أنَّه�م على ثالثِة أف�واٍج : األوَّ

راِغب�ون ، وَف�وٌج طاِعمون كاس�ون راِكبون ، والثاني َفوٌج يمش�ون ت�ارًة ويركبون 

ُأخ�رى ، يتعاقب�ون على البعيِر الواِحِد ، والفوُج الثالُِث تحش�ُرهم الناُر فُتحيُط بِهم 

ِمن ورائهم وتس�وُقهم ِمن ُكلِّ جانٍب إلى أرِض المحش�ِر ، وَمْن َتَخلََّف َأَكَلْتُه الناُر، 

وأرُض المحش�ِر عل�ى ما ورَد أنها الش�اُم ، فق�د روى اإلماُم أحمُد ع�ن حكيِم بِن 

ُمعاويَة الُمزنيِّ عن أبيه فذكَر الحديَث وفيه قوُله : » هاُهنا ُتحشرون هاُهنا ُتحشرون 

هاُهنا ُتحش�رون ُركباًنا وُمش�اًة وعلى ُوجوِهكم « . قاَل ابُن أبي بكرَة : فأش�اَر بيِده 

إلى الشاِم فقاَل : » إلى هاُهنا ُتحشرون « )2).

وروى اإلم�اُم أحم�ُد وأب�و داوَد عن عبِداللَّ�ِه بِن عمٍرو c قاَل : س�ِمعُت

ِه m س�تكوُن ِهجرًة بعَد ِهجرٍة ُتجاُز إلى مهجِر إبراهيَم ، وال يبقى في  رس�وَل اللَّ

األرِض إالَّ ِشراُر أهِلها تلفُظهم أرُضهم ُتنِذُرهم نفس الله ، تحُشُرهُم الناُر مَع الِقردِة 

)1) صحيح البخاري )3329) .
)2) مسند أحمد )20546).

 ماهي النار 
الحاشرة؟

 األفواج المتعاقبة 
بالخروج خوفا 

من النار

 الهجرة األخيرة 
إلى الشام
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والخنازيِر تبيُت مَعهم إذا باُتوا ، وَتِميُل مَعهم إذا مالوا ، وتأكُل َمن تخلََّف«)1) .

وأنكَر بعُضهم أن تكوَن الش�اُم أرَض المحش�ِر بِدلي�ِل قولِه تعالى : ) ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ( ]إبراهيم : 48[ . فأين الشاُم إذن؟ واإلجابُة أن اآليَة ال تعني عالماِت 
وِر ثانيًة  الساعِة ، وإنَّما تعني ما بعَدها ِمن أرِض المحشِر األخيِر ِعنَد النفِخ في الصُّ

حيُث ُتش�يُر اآلي�ُة )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

( ]إبراهيم:48[ .

ا المحشُر في اآلياِت  فالمحشُر الُمشاُر إَليه اجتِماُع الناِس في ظاِهِر األرِض ، وأمَّ

ُه أعلُم .  فما بعَد حياِة البرزِخ ، واللَّ

)1) مسند أحمد )7050).
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َّ انِدراُس كلمةِ التوحيِد انِدراُس الإسلاِم ثُم

غرى في ه�ذه المرحلِة كما أخ�رَج ابُن ماجه ع�ن ُحَذيفَة بِن  ِم�َن العالم�اِت الصُّ

اليم�اِن ؤ ق�اَل : » ي�دُرُس اإلس�الُم كم�ا يدُرُس وش�ُي الث�وِب – أي: يخلُق 

ويبلى – حتَّى ال ُيدرى ما صياٌم وال صالٌة وال ُنُسٌك وال صدقٌة ، وتبقى طوائُف ِمَن 

الناِس : الشيُخ الكبيُر والعجوُز الكبيرُة يقولون: أدرْكنا آباَءنا على هذه الكِلمِة ) ال 

ُه( فنحن نقوُلها « . فقاَل رُجٌل لُِحَذيفَة : فما ُتغني عنهُم الكِلمُة ؟ فأعرَض  إلَه إالَّ اللَّ

ُحَذيفُة ؛ فأعاَد عَليِه السؤاَل ثانًيا وثالًثا ؛ فقاَل في الثالثِة : » ُتنجيهم ِمَن الناِر «)1). 

واالن�دراُس ُهن�ا ُيش�يُر إلى إهماِل ُكلِّ ش�يٍء يتعلَُّق بِاإلس�الِم ِمن ِعب�اداٍت وِمن 

ع�اداٍت بدًءا بِالتعلي�ِم واإلعالِم ، ونِهاي�ًة بِالقوانين واألحكاِم ، وتتناس�ُل األجياُل 

َق ما أش�اَر إليه الحدي�ُث : »ويبقى  جي�اًل بع�َد آخَر على جه�ٍل وجاِهليٍة حتَّى يتحقَّ

طوائُف ِمَن الناِس ، الشيُخ الكبيُر والعجوُز الكبيرُة يقولون : أدرْكنا آباَءنا على هذه 

ُه « فنحُن نقوُلها « . الكِلمِة » ال إلَه إالَّ اللَّ

وتمرُّ على هذه الحالِة ُمدٌة زمنيٌة حتَّى تندِرَس أيًضا كِلمُة التوحيِد ذاُتها ، وينساها 

الناُس ، فقد أخرَج أحمُد بِسنٍد قويٍّ عن أنٍس ؤ قاَل : » ال تقوُم الساعُة حتَّى 

ِت  ُه الله «)3) فدلَّ ُه «)2) . وهو ِعند ُمسِلٍم بِلفِظ » اللَّ ال ُيقاَل في األرِض : ال إله إالَّ اللَّ

األحاديُث على أنَّ الُمراَد بِالش�راِر في َقولِه : » ويبقى فيها شرارها تلفظهم األرض 

)1) سنن ابن ماجه )4185).
)2) مسند أحمد )14186).
)3) صحيح مسلم )392) .

اندراس اإلسالم 
هو اندراس 

العمل بأوامره 
واجتناب نواهيه 
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�باِع «)2)  ِة الَطيِر وأحالِم السِّ وتقذرهم «)1) وفي ِروايٍة : » ويبقى ِش�راُر الناِس في ِخفَّ

ُه « .  ُه اللَّ ُه « أو » اللَّ ُهُم اّلِذيَن ال يقولون : » ال إله إالَّ اللَّ ؛ َأنَّ

وأنَّه ما داَم في النوِع اإلنسانيِّ َمن يقوُل هذه الكِلمَة فلن تقوَم الساعُة ، وإنَّما تقوُم 

اِر الُخلَِّص الذين ال يعِرفوَن نِكاًحا ش�رعياًّا ، وال ُيوَلدون ِمن نكاٍح ، وال  عل�ى الُكفَّ

ا ، ) ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ( ] األعراف : 179[ . يعِرفون في الحياِة ِدينًا وال رباًّ

مسند الشاميين للطبراني )2761).  (1(
)2) صحيح مسلم )392) .
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العلامةُ الأخيرةُ.. النفُخ في الصوِر

]الزم�ر:68[   ڀ(  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : تعال�ى  ق�ال 

وقال تعالى:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ( ]الح�ج:)[  ، وهذه اآلياُت 
وغيُره�ا ُتِش�يُر إل�ى النفخِة األول�ى ، وهي التي تقوُم بها الس�اعُة ، وهي ما تس�مى 

)بالراجفِة( ، كما ورَد في قوِل ابِن عباٍس، و)الرادفُة( هي النفخُة الثانيُة.

وق�د وردَ  ف�ي مجم�ِل الحديِث أّن قياَم الس�اعِة يكوُن ف�ي يوِم الُجُمَع�ِة ، ومنها  

ْمُس  حديُث أبي هريرَة v قال: قال رسول الله m : »َخْيُر َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ

يوُم الجُمعِة، فيه ُخِلَق آدُم، وفيه ُأْدِخَل الجنَة، وفيه َخَرَج منها، وال َتُقوُم الساعُة إال 

 . (1( يوَم الجُمعِة« رواُه اإلماُم أحمُد ومسلٌم والترمذيُّ

ٍة إاّل  وف�ي رواي�ٍة أخ�رى » وفي�ِه � أي: يوَم الجمع�ِة � تقوُم الس�اعُة ، وما ِم�ْن َدابَّ

�ْمُس َش�َفقًا ِمَن الس�اعِة  وِه�ي ُمْصِخَيٌة َيْوَم الُجُمَعِة ِمْن ِحيَن ُتْصبُِح َحّتى َتْطُلَع الشَّ

ٍب  «، وفي روايٍة أخرى: » َوفِيِه َتُقوُم الّس�اَعُة ، وَما ِمْن َمَلٍك ُمَقرَّ إاِّل اإِلن�ُس والِج�نُّ

وال َسَماٍء وال أرٍض وال جباٍل وال َحَجٍر إاِّل هّن ُيْشِفْقَن ِمْن َيْوِم الُجُمَعِة« )2). وعن 

مجاه�د أنه قال: الصوُر ش�يٌء كهيئِة البوِق، والصوُر كم�ا ورد في الحديث: » َقْرٌن 

ُينَْفُخ فِيِه « )3).  

صحيح مسلم )354).  (1(
)2) مسند أحمد )15548(، وانظر إتحاف الجماعة )3: 261) .

)3) مسند أحمد )6507).

 النفخ في الصور 
نِهاية الحياة 

الكونية
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وروى الش�يخان ع�ن أب�ي ُهَري�رَة ؤ مرفوًعا : » لتقوَمنَّ الس�اعُة وقد نش�َر 

الرُج�الن ثوَبهم�ا َبينَهم�ا ف�ال يتبايعان�ه وال يطويان�ه ، ولتقوَمنَّ الس�اعُة وهو يليُط 

حوَضه أي ُيلطُِّخه بِالطيِن – فال يس�قي فيه ، ولتقوَمنَّ الس�اعُة وقد رفَع ُأكلَته – أي 

: ُلقمَته – إلى فيه فال يطعُمها«)1).

�باِع « إلى أن قاَل : »  وفي روايٍة : » ويبقى ِش�راُر الناِس في خفِة الطيِر وأحالِم السِّ

ؤ : » أصغى لِيًتا ورفَع لِيًتا «)2) . واللِّيُت:  ُثمَّ ُينَفُخ في الصوِر َفال يسَمُع أحٌد إلَّ

ُل َمن يسمُعه  صفحُة العنُُق – أي : أماَل ُعنَُقه كمن يستِمُع النِّداَء ِمن فوُق قاَل : »وأوَّ

رُجٌل يلوُط َحوَض إبِله فُيصَعُق وُيصَعُق الناَس« )3)  .

)1) صحيح البخاري )6506) .
صحيح مسلم )7568) .   (2(
صحيح مسلم )7568) .   (3(
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خاتمةُ الُأسِس والُمنطلقاِت

ت�م ِكتاُب األُُس�ِس والُمنطلق�اِت بِحمِد الله تعالى.. وقد بذل�ُت ُقصارى جهدي 

في وضِع الِفكرِة التي جمعُتها حوَل هذا الموضوِع الش�ائِك المتشابِِك حسبما تهيَّأ 

ل�ي جمُعه ِمَن األحاديِث الش�ريفِة ، وم�ا كتَبه أهُل الِعلِم ، وحاول�ُت أن أتجنَب ما 

اس�تطعُت ما كاَن حديًثا موضوًعا أو ش�ديَد الضعِف)1) رغبًة في ُش�ُموِل االستِفادِة 

اِء الذين ينصِرفون عِن االستِفادِة ِمَن المواضيِع  ِمَن الكتاِب ، وُمس�اِعًدا لبعِض الُقرَّ

المطروحِة إلى ُمناقش�ِة الُجزئياِت ، التي ُتناِسُب مواِقَفهم الذاتيَة ، فيشغلون الناَس 

بِالُمتناِقضاِت ليفُس�َد أثَر الِكت�اِب وموضوِعه . وُربَّما كاَن له�ُم الحقُّ في االهتِماِم 

بِالصحيِح وتجنُِّب ما دوَن ذلَِك لِما في الصحيِح ِمن ُقوِة االس�تِدالِل ، ولِكن َليَس 

اِء عن فائدِة الموضوِع وأثِره المعِرفيِّ في الحياِة .  لهُم الحقُّ في صرِف الُقرَّ

وأتمن�ى أن أِج�َد الُمالحظ�اِت البن�اءَة التي تعوُد عل�ى الجميِع بِالفائ�دِة وِخدمِة 

ًة أنها ُبنَيت على اس�تِقراِء حديٍث صحيٍح ، وهو  الِفكرِة وتوس�يِع دراس�تِها ، وخاصَّ

حدي�ُث ِجبري�َل في ِوحدتِه الموضوعيِة ، وال مجاَل لِص�رِف الموضوِع لِلُجزئياِت 

التي تش�َغُل البعَض حوَل العالم�اِت وارتِباطِها بِأركاِن اإليماِن واليوِم اآلخِر ، وأنَّ 

لُت في هذا الكتاِب أركاَن  الس�اعَة ال أركاَن له�ا في علِم األُصوِل ، وهاأنذا ق�د فصَّ

الِعلِم بِعالماِت الس�اعِة ، وربطُت َبينَها وَبيَن واقِع الحركِة الحياتيِة حس�بما تهيَّأ لي 

الِت « . معرفُة ذلَِك.. تحَت ما ُعِرَف » بِِفقِه التحوُّ

َه على ذلَِك ، وأس�أُله أن  ف�إن كاَن م�ا وضعُته هنا أقرُب إلى الص�واِب فأحمُد اللَّ

إال ما اضطررت إليه كشاهد معلول لم أقف على غيره.  (1(

 االعتماد على 
النصوص 
الصحيحة 

والموثقة حسب 
االستطاعة 

 المالحظات 
البناءة ودورها في 
إغناء الموضوع 



433

�ُع ِخدمَتها رج�اَء ثواِب اللَِّه وخدمة  يقيِّ�َض ِمن أهِل الِعلِم من يعتني بِالِفكرِة ويوسِّ

لعالمية القرآن والسنة. 

َه أن يغِفَر لي خطأي وتجاُوزي ،  َد َنزوٍة ذاتيٍة ؛ فأس�أُل اللَّ وإن كاَنِت الِفكرُة ُمجرَّ

وأن ينفعني بما سبَق ِمن ِخدمِة الُعلماِء لِلِعلِم . 
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لاِت قاموُس الألفاِظ والتعيفاِت الُمستجدَّةِ في فِقهِ التحوُّ

بِة في  الِت ما يجري ِمن ُسنِن التغيراِت والحواِدِث في المراِحِل الُمتقلِّ فِقُه التحوُّ
األزمنِة .

اُث الش�رعيون لِلثالثِة الثوابِت ، والقائمون على تطبيِقها  الُخلفاُء الراشدون الُورَّ
وأداِء أماناتِه�ا ) ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ( ]األنع�ام : 89[ . عبَر الزماِن ، 

وليس ُمختًصا بِالخالفِة الراِشدِة .
ُسنُة الداللِة تفسيٌر لِلرمِز النصيِّ في فعٍل أو ترٍك لم يندِرْج تحَت األُصوِل الشرعيِة 

نِن الَقوليِة والِفعليِة والتقريريِة . الُمقررِة لدى الُعلماِء ِمَن استِنباِط السُّ
�رِك الُمخِرِج عِن الِملِة بِالُمس�ِلِم ، وتنزيُل اآلياِت التي  التشريُك إلصاُق ُتهمِة الشِّ

ُأنِزَلت في الُمشركين على الُمسِلمين . 
نِة . ِة على َمن له وجٌه شرعيٌّ ِمَن السُّ التبديُع إلصاُق ُتهمِة البدعِة الُمِضلَّ

االستِشراُق ُعلماُء ومدارُس العالِم الغربيِّ والش�رقيِّ الُمش�تِغلون بُِعلوِم الش�رِق 
اإلسالميِّ وتعليِل وتحليِل أفكاِره ووظائِفه سلًبا وإيجاًبا .

الُغثاُء مرحل�ُة الوه�ِن والتداع�ي الواِردُة ف�ي حديِث » ُيوِش�ُك أن تداعى عَليكُم 
األمُم ... « إلخ .

الِخالف�ِة  ضع�ِف  أي�اِم  ف�ي  اإلس�الميِّ  العال�ِم  خريط�ُة  المريِض  الرُجِل  تِركُة 
الُعثمانيِة.

نيا وكراهيُة الَموِت . الوهُن حبُّ الدُّ
اإلفراُط الشديُد الممقوُت في ُحبِّ األولياِء أو آِل البيِت .

بِحقائ�ِق الُخصوصي�اِت وإن�كاِر االنِفع�االِت  الُمتساِهُل ف�ي األخ�ِذ  التفريُط   
الُمثبتِة.

ف�اُت المتبوِع األعظ�ِم m فيما ُيعاِم�ُل بِه الموافَِق  ُسنُن المواِقِف ُس�لوُك وتصرُّ
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والُمعاِرَض ِمن سعِة األخالِق وعدِم األخِذ بِالجرايِر . 
�نِن الواِردِة بِما  سنُة الُخلفاِء ما اجتهدوا فيه ِمَن اتِّخاِذ المواِقِف بعَد النظِر في السُّ

ُة ِمن َغيِر تحيٍُّز وال غمٍط ألحٍد .  تقتضيه المصلحُة العامَّ
شُد تسلُسُل فِقِه الدعوِة بِشرطِه . الرُّ

االهتِداُء تسلسُل سنِد الِفقِه الداعي بُِشروطِه . 
الشريعُة مواِق�ُف دعوي�ٌة لِ�ذاٍت ُمطه�رٍة معصوم�ٍة وانِعكاس�اٌت ش�رعيٌة لِوحٍي 

 . ربانيٍّ
ُد فِعَل الشيِء أو ترَكه استِقراًء لِنصٍّ ُقرآنيٍّ أو نبويٍّ  اللِة ضابٌِط شرعيٌّ ُيحدِّ ِ ُسنُة الدَّ

لم يندِرْج تحَت ضوابِِط ِعلِم األُصوِل .
النبوُة األخالُق واألسانيُد الُمتِصلُة .

نُة .  فِقُه الدعوِة الكتاُب والسُّ
فِقُه الداعي هو النُّبوُة، أي: األخالِق النبويِة .

ِه وُسنُة نبيِّه m واألخالِق . األصاَلِن وُمعاِدلهما ِكتاُب اللَّ
يانِة الُمتفِق عَليها إجماًعا . القواِسُم الُمشتركُة ُأُسس الدِّ

التحريُش تسيُس الِخالِف ، واالختاِلُف لِلتفِرقِة .
يطاِن الُكفُر . عقيدُة الشَّ

الُغثائيُة مرحل�ُة التداعي والوه�ِن المنصوِص عَليها بِحدي�ِث : » أنتم يومئٍذ ُغثاٌء 
يِل « . كُغثاِء السَّ

الساعُة ُج�زٌء ِم�ن أج�زاِء الزم�اِن ، وُيعبُر عنها بِالقيام�ِة ألنَّها آِخ�ُر مراِحِل الحياِة 
ُل المراِحِل األُخرويِة . نيويِة وأوَّ الدُّ

األشراُط الظواِهُر الكونيُة المنصوصُة في األحاديِث .
لوِك لِجماعٍة أو مرحلٍة أو أفراٍد . ماُت الُمميزُة لنماذِج السُّ العالماُت السِّ

. m األماراُت الحديُث الُمطابُِق لِما أخبَر عنه
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ُه النُّصرَة والتأييَد لأِلخياِر . ساُت المرحليُة التي ُيجري فِيها اللَّ البِشاراُت التنفُّ
َة . ُة التي ُتصيُب الفرَد أِو األُمَّ الِفتُن االبتاِلءاُت العامَّ

الُمخالف�ِة  إل�ى  الطري�ِق  ِة  ج�ادَّ ع�ن  الُمخِرج�ُة  االبتِ�الءاُت  الِفَتِن  ُمِضالُت 
واالنِحراِف.

الثوابُِت هي األُُسُس التي يقوُم عَليها الديُن والِعالقاُت الشرعيُة .
عُة بِاألسباِب المنصوصِة . الُمتغيِّراُت هي األحواُل الُمتنوِّ

ُة( هي س�يدُتها ومالِكُة  بَّ َتها األمُة اس�ٌم ُيطَلُق على ُكلِّ امرأٍة ، و)الرَّ أن تلَِد األمُة ربَّ
قراِرها .

الثقافُة الغازيُة مادُة الِفكِر األجنبيِّ الُمخالِِف لِلمشروعيَِّة الدينيِة .
لُة خلي�ُط الِفك�ِر والِعل�ِم األجنبيِّ الداِخِل على ُعقوِل الُمس�ِلمين  الثقافُة الُمتحوِّ

ِل مفاهيِمهم . بِرغبتِهم وتحوُّ
�عوِب الُملِح�دِة والكافِ�رِة في بناِء الحي�اِة بعيًدا عِن  يُة تجِرب�ُة الشُّ الحضارُة المادِّ

الديِن .
الُحفاُة الذيَن ال نِعاَل لهم .

الُعراُة الذين ال يلَبسون ِمَن الثياِب إالَّ ما يسُتُر العورَة .
رعاُء الشاِء يشتِغلون بِرعِي األغناِم .

يتطاولون يتنافسون .
في الُبنياِن في إعماِر المناِزِل واألبراِج .

َهيماُء مرحلٌة ِمن مراِحِل الُغثاِء صار فِيها العوامُّ هم األسياد، والتحوت ِخالَل  الدُّ
َي بِالحرِب الباِردِة . يوعيُة فيما ُسمِّ راِع ما َبيَن الرأِسماليِة والشُّ مرحلِة الصِّ

اُر وس�الطين  اُء مرحل�ٌة ِمن مراِحِل الُغثاِء يتمُّ فِيها التآُمُر الُمش�ترُك َبيَن الُكفَّ رَّ السَّ
ورؤساِء قبائِل الباِلِد العربيِة .

األحالُس مرحل�ٌة ِمن مراِح�ِل الُغثاِء يبدُأ فِيها العمُل الُمبطَُّن لِلَس�يطرِة على باِلِد 
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الُمسِلمين .
ِه  المثلُث المدموُج التربيُة + التعليُم + الدعوُة إلى اللَّ

الُمعاِدُل الرابُِع مبدُأ االكتِفاِء الذاتيِّ في الرزِق .
وُل االستِعماريُة الُمتآِمرُة . أكلُة القصعِة الدُّ

ِد . ِر الحياتيِّ الُمجرَّ راساُت الحديثُة ذاُت الِعالقِة بِالتطوُّ ِعلُم الِخْدماِت الدِّ
األبويُة الشرعيُة منه�ُج األنبي�اِء والرُس�ِل وَم�ن س�اَر عل�ى منهِجه�م ِم�ن ُعلماِء 

الديانِة.
األنويُة الوضعيُة منهُج العقالنيِة المادِّيِّ الوضعيِّ .

المدرسُة األبويُة مدرسُة النُّبوِة الُمسندُة بِالسنِد األبويِّ الشرعيِّ .
يطاِن اإلبليسيُة القائمُة على مبدأِ » أنا خيٌر منه « . المدرسُة األنويُة مدرسُة الشَّ

اُل المسيُخ األعوُر الذي سيظهُر في آخِر الزماِن . جَّ الدَّ
َع عنها ِمَن التس�ِييِس الفكريِّ والعقديِّ  الدجُل الِفك�رُة والثقاف�ُة الكافِرُة وم�ا تفرَّ

والسياسيِّ واالقتِصاديِّ واإلعالميِّ .
دون العالَم لِسياس�ِة مرحلِة  الدجاِجلُة ال�ُوكالُء والُعمالُء والسماِس�رُة الذين ُيمهِّ

ال . جَّ الدَّ
النقُض سياسُة التبديِع والتشريِك ونقِض الُمبرِم في العاداِت والِعباداِت األبويِة.

القبُض قبُض الِعلِم بِالمنهِج الُمس�يَِّس وقبُض الُعلم�اِء بعزلِهم عن حركِة الواِقِع 
والتأثيِر فيه .

الِعلمانيُة مرحلُة نزِع القراِر اإلسالميِّ بِسقوِط الِخالفِة .
العرب�يِّ  المجتم�ِع  ، وتبنيه�ا ف�ي  الغربي�ِة  بِاألح�كاِم  الُمس�ِلمين  �ُر  تأثُّ العلمنُة 

. واإلسالميِّ
الَعولمُة مرحلُة االحتِواِء السياسيِّ واالقتِصاديِّ تحَت نِظاِم الُقطِب الواِحِد .

العالميُة الدعوُة اإلسالميُة ذاُت الثوابِِت الُمستِقرِة عبَر التاريِخ .
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�راِع االقتِص�اديِّ ف�ي الُمجتمعاِت الهالِك�ِة باالقتِصاِد  الفقُر الُمنسي تفعي�ُل الصِّ
بويِّ . الرِّ

�ُع السياس�يُّ بِالُح�روِب، وطغي�ان رأس  الغنى الُمطغي نه�ُب الث�رواِت، والتوسُّ
المال، وصرِف األمواِل الطائلِة في ااِلستِثماراِت ذاِت الطابِِع االستِهالكيِّ الُمجرِد 

الذي ال يخدُم اإلنسانيَة.
ِم�َن األم�راِض الحس�يِة أو  الُمفسُد ال�ذي ال ع�الَج ل�ه ، س�واٌء كاَن  المرُض 

المعنويِة.
الموُت الُمجِهُز الموُت الجماعيُّ في الُحروِب والتفجيراِت .

المدرسُة الحرقوصيُة مدرسُة الخواِرِج »أتباُع حرقوِص بِن ُزهيٍر« .
المدرسُة السلوليُة مدرسُة النِّفاِق .

اِب . المدرسُة الُمَسيلِميُة مدرسُة ُمَسيِلمَة الكذَّ

المدرسُة الوثنيُة مدرسُة الجاِهليُة ِمَن العرِب .
المدرسُة الِعبريُة مدرسُة اليهوِد الُمنحِرفُة .

المدرسُة الصليبيُة مدرسُة النصارى الُمنحِرفُة 
يانِة والتاريِخ . ِقراءُة التاريِخ الشرعيِّ الِقراءُة الجاِمعُة َبيَن الدِّ

دُة عِن األدياِن أِو المحرقُة له . ِقراءُة التاريِخ الوضعيِّ الِقراءُة التاريخيُة الُمجرَّ
العقالنيُة تأكيُد العقِل والقوانين ورفُض الَغيبياِت .

الحصانُة الشرعيُة التوثيُق الُقرآنيُّ أو النبويُّ لِمرحلٍة أو ذاٍت أو جماعٍة .
ِة الوارثين قراَر الِعلِم بِاألخالِق والسنِد الُمتِصِل . ى لِكافَّ الُخلفاُء ُمسمَّ

اليِّ  جَّ �ِة الم�دارِس واألف�راِد ذاِت االرتِب�اِط بِالتس�ِييِس الدَّ ى لِكافَّ الُحلفاُء مس�مَّ
ِذين له . والُمنفِّ

اُث  ِه بِالِحكمِة والموِعظِة الحسنِة على ُسنَِّة الورَّ الوسطيُة الشرعيُة الدعوُة إلى اللَّ
الحاِملين صفَة النمِط األَوسِط .
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ِذين يقيمون ُسنََّة التواُزِن الفكريِّ واالجتِماعي َبيَن الرعايا . االعتِداُل الواعي الَّ
األصوُل النصيُة أصوُل الديانِة األربعِة : اإلسالُم ، واإليماُن ، واإلحساُن ، والِعلُم 

بِعالماِت الساعِة .
النمُط األوسُط حملُة منهِج األخالِق النبويِة واألسانيِد األبويِة .

. m ِه التكليفاُت الشرعيُة أحكاُم الشريعِة الُمنزِل بها على رسوِل اللَّ
ِعلُم األصوِل الِعلُم الشرعيُّ الُمقيُد بِضوابِِط الُعلماِء في عصِر التدوين . 

ِه بِاإلجازِة وُحسِن التلقي . التسلُسُل الشرعيُّ هو انتِقاُل الِعلِم والدعوِة إلى اللَّ
ِه . ٌد رسوُل اللَّ ُه ، ُمحمَّ أمُة اإلجابِة ُكلُّ َمن قاَل : ال إلَه إالَّ اللَّ

أمُة الدعوِة ُكلُّ َمن أدرَك مرحلَة اإلسالِم وعِلَم بها ِمن األُمِم . 
وِر . الساعُة نِهايُة الكوِن بِالنفِخ في الصُّ

سالِة إلى قياِم الساعِة . عالماُت الساعِة ُمجمُل األشراِط ِمن مرحلِة الرِّ
العالماُت جمُع عالمٍة ، وهي الظاِهرُة الدالُة على ُمطابقِة الخبِر النبويِّ بُِمجرياِت 

الحياِة .
األمارُة جم�ُع أم�ٍر ، وه�ي حص�وُل أمٍر ُمعيٍَّن س�بَقِت اإلش�ارِة إَليه ف�ي أحاديِث 

. m الُمصطفى
األشراُط جمُع ش�رٍط ، وهي الظاِهرُة الكونيُة الُمخالِفُة لِلمألوِف ، كما أش�اَرت 

إَليه أحاديُث أشراِط الساعِة . 
الِفتُن الُمِضلُة وهي الفواِجُع والحواِدُث الُموقعُة في االنِحراِف .

ًة َبيَن الُمسِلمين . الهرُج كثرُة القتِل خاصَّ
المرُج ُفضوُل الكالِم وكثرُة وسائِله .

المالِحُم الِقتاُل الشديُد والُحروُب َبيَن الُمسِلمين والُكفاِر .
�ُة الت�ي أخب�َر النب�يُّ m ع�ن ُوقوِعها في ُمس�تقبِل  اإلشاراُت الُمالحظ�ُة الُمِهمَّ

الزماِن. 
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ى  ولِة الُعثمانيِة ، وُتسمَّ ولُة العليَُّة اسٌم آخُر ُيطَلُق على َدولِة القراِر اإلسالميِّ الدَّ الدَّ
أيًضا في ُكُتَب التاريِخ بِدولِة الباِب العالي .

يهوُد الدونمِة مجموع�ٌة ِم�ن يهوِد ُتركيا دخلوا اإلس�الَم لِلنَّيِل من�ه ، وارتَقوا في 
مناصَب شتَّى عبَر جمعيِة ُتركيا الفتاِة ، حتَّى وصلوا آِخَر المطاِف إلى قيادِة الجيِش 
والُحك�ِم ، ودبروا إس�قاَط الخليفِة عبِدالحمي�ِد الثاني ، وكاَن لهم َدوُر اإلش�راِف 
راِع المعروِف  ولِة الُعثمانيِة وإغراِقها في الحرِب والديوِن والصِّ على تحطيِم قوِة الدَّ

ا أدى إلى قياِم الثَّورِة العربيِة الُكبرى .  بِالتتريِك ؛ ِممَّ
االستِعماُر مرحل�ُة امتِ�داِد ال�دوِل األُروبي�ِة في البِ�الِد العربيِة واإلس�الميِة أثناَء 

الحربين العالميَتين األولى والثانيِة وما بعَدهما .
�يوعيِة في العاَلمين العربيِّ واإلس�الميِّ ، وش�طُر  وِل الشُّ االستِهتاُر بدُء هيمنِة الدُّ

العالِم إلى ُقوَتين : رأِسماليٌة وشيوعيٌة .
يوعيِة ، وبدُء مرحلِة  االستِثماُر سقوُط مرحلِة الحرِب الباردِة َبيَن الرأِسماليِة والشُّ

ِد . الَعولمِة ، وسيادُة النِّظاِم العالميِّ الُموحَّ
الِخالفُة المدونمُة هي مرحلُة ُس�قوِط الخليفِة عبِدالحميِد الثاني ُثمَّ ُتس�لَُّط يهوُد 
ولِة اإلس�الميِة ف�ي ُتركيا حتَّى  الدونمِة ومن س�اَر في ركبِهم سياس�ياًّا على قراِر الدَّ
ولِة الِعلمانيِة ، وتولى فيها الحكم الظاهري ثالثة خلفاء.  نِهاي�ِة الِخالفِة بِإعالِن الدَّ
وداَمت عشر سنواٍت َبيَن عاَمي )1909م- 1919م( . ثم 5 سنوات رضخت فيها 

تركيا لحكم عساكر الحلفاء بقيادة بريطانيا )1919م- 1924م(.
لطاِن عبِدالحميِد الثاني . العهُد الحميديُّ عهُد السُّ

راِع  قُة اصطِ�الٌح ُمعاِص�ٌر اس�تخدَمته الُقوى العالمي�ُة لتفعيِل الصِّ الفوضى الخالَّ
ِل الُمباش�ِر والصيِد في الماِء  وِل بما يس�مُح لها بالتدخُّ الداِخل�يِّ َبي�َن األنظِمِة والدُّ

عوِب . العِكِر ضمن الشُّ
السنة الرحمانية
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السنة الشيطانية
السنة

البدعة
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رماِجُع البحِث

• القرآن الكريم وأمهات كتب السنة	
• سبل الهدى والرشاد ، اإلمام الصالحي 	
• اإلشاعة ، البرزنجي	
• أشراط الساعة ، يوسف بن عبدالله الوابل 	
• إتح�اف الجماع�ة بما ج�اء في الفت�ن والمالحم بي�ن يدي الس�اعة ، حمود ب�ن عبدالله 	

التويجري 
• فقه أشراط الساعة ، د. محمد أحمد إسماعيل المقدم	
• كتاب السنن الواردة في الفتن ، أبو عمرو عثمان بن سعيد المقري الداني 	
• الفتن ، نعيم بن حماد	
• تحقيق مواقف الصحابة » مجلدان « ،  د/ محمد أمحزون	
• التليد والطارف ، أبو بكر المشهور 	
• أركان الدين األربعة  ، أبو بكر المشهور 	
• كشف األقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة ، أبو بكر المشهور	
• المؤامرة الكبرى على اإلسالم ، عالء الدين المدرس	
• ، نجدة فتحي صفوة	 الجزيرة العربية » نجد والحجاز « في الوثائق البريطانية 
• األطلس التاريخي للعالم اإلسالمي ، ماليز روثفن	
• أطلس تاريخ العرب واإلسالم ، سيف الدين الكاتب	
• أطلس الفتوحات اإلسالمية ، أحمد عادل كمال	
• علي محمد الهالبي	 الدولة العثمانية ، عوامل النهوض وأسباب السقوط 
• منهجية النمط األوس�ط من س�ادة الصلح وبقية الس�يف وبراءتهما من اإلفراط والتفريط 	

المسيس ، أبو بكر علي المشهور
• نضال داود المومني	 الشريف حسين بن علي والخالفة 
• لورنس.. الحقيقة واألكذوبة ، صبحي العمري	
• السيد محمد طاهر الدباغ ، د. محمد الجوادي	
• العراق في أحاديث الفتن والمالحم ، مشهور حسن سلمان	
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الفهرس
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فهرس الجزء الأول

املقدمة

اعتناء اإلسالم بفقه المراحل
أهمية الدراسة الجذرية

ضياع الحق بين ركام األقالم
عوامل التجني على التاريخ: الخلط المتعمد واألحكام العمومية

القراءة المادية العقالنية
القراءة الشرعية الموجهة

القراءة ال تكون إال باسم الرب
أهمية القراءة النصية

مرحلة الرسالة المحمدية
مرحلة ما بعد الرسالة إلى قيام الساعة

مرحلة ما قبل البعث
الدراسة النصية أساس حوار الحضارات وتقارب األديان

الدراسة الجديدة للركن الرابع وأهميتها
مع المؤلف في مسيرة المعاناة

االعتراضات واالحتجاجات بين األمة..
لماذا ؟..

بداية االنطالق في فقه التحوالت
تقرير الحالة

المدخل إلى معرفة الركنية الرابعة
مقدمات هامة لقراءة عالمات الساعة

تبقى األشراط في دائرة التوقع المظنون
مراعاة الترتيب الزمني لألشراط

عدم تأثير الترقب على واجب الوقت
هدي السلف أمام فقه التحوالت

النصوص وعالقتها بما يطرقه االحتمال
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حصر مصادرالتلقي
ال نعطل السنن واألسباب

رأي المؤلف فيما سبق من الضوابط
متابعة الحاديث أيسر وأولى من متابعة تعقيدات العلماء

التلميح خير من التصريح في المعاتبة
ظاهرة االحتناك واالحتكار للسالمة

األشراط المجهولة وموقعنا من معارضتها
لماذا تناول النبي m العالمات؟ لم لم يسكت عنها أو يخف من إشهارها؟

مرحلة الرسول m تأصيل
فقه التحوالت اليوم من أهم أركان الدين

فقه التحوالت يعرفنا باألوعية الحاملة للعلم ومكانتها العلمية
نصوص فقه التحوالت تعنى بمسيرة الحكم والعلم

حياة النبي m قراءة واعية لألحداث حاضرا ومستقبال
فقه التحوالت علم ضابط لمواقف الرجولة

حاجتنا لهذا العلم أكثر من حاجتنا للماء والغذاء

املنطلق
العودة إلى األساسيات من أهم المهمات

قراءة العلماء ألصول الديانة كانت على ضوء الثوابت الثالثة
قراءتنا لعالمات الساعة تأتي على أنها ركن خاص بالتحوالت

عقائد الشيطان في البشرية
إظهار العلم بالعالمات مهمة شرعية

قوله m: »بعثت أنا والساعة كهاتين«
تعريف الساعة

تعيف الساعة وما يتعلق هبا
أقسام القيامة

انقسام األمارات إلى ثالثة أقسام
معنى الفتن

معنى مضالت الفتن
معنى األشراط
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معنى العالمات
معنى األمارات
معنى البشارات

حمور املوضوع حديث جبريل ‘أم السنة’
دراسة حديث جبريل

الوحدة الموضوعية بين األركان األربعة
الثوابت والمتغير

األصول الثالثة وتدرج المكلف فيها

أراكن الدين الثلاثة وعلاقهتا ابلركن الرابع
الركن الرابع هو كشف مجريات التحوالت

الركن الرابع وأهمية دراسته
رؤوس األقالم المبينة مهمات الركن الرابع

أراكن العمل بعلامات الساعة
أركان العلم بعالمات الساعة

العلم الواجب
العلم الالزم

العلم المطلق
الفرق بين الساعة وعالماتها
إذا ولدت األمة ربتها /ربها

األمة في فقه التحوالت

الفرق بين الساعة وعلاماهتا
تطابق جزئية العالمات مع حديث بني إسرائيل

معنى »وأن ترى الحفاة.. الحديث«
وقوع الظاهرة حقيقة في مرحلتنا المعاصرة

الفرق بين الساعة والعمل بعلامات الساعة
مشكلة الخلط بين الساعة وبين العلم بعالماتها

األشراط في حديث مكحول

مفهوم فقه التحولات



447

مفهوم فقه التحوالت
اشتقاق اللفظة

مادة فقه التحوالت
الفقه في اللغة واالصطالح

اإلسالم في معناه العام
العلم بعالمات الساعة علم شرعي موثق الكتاب والسنة

األساس في النجاة هو العمل
»بادروا باألعمال« وما يترتب على مفهوم المبادرة

اإلشارة النبوية إلى ما يحل باألمة عند انقطاع األعمال
معنى »الفقر المنسي«

معنى »الغنى المطغي«
تركنا للصناعات اإلنتاجية وهجرنا لمبدأ االكتفاء الذاتي جعلنا )سوقا استهالكيا( 

وهذا ما أدى إلى الغنى المطغي
معنى )المرض المفسد(
معنى )الموت المجهز(
الدجال شر غائب ينتظر

تأصيل فقه التحولات من الكتاب والسنة 
تأصيل فقه التحوالت في الكتاب والسنة

اآليات القرآنية المعبرة عن أهمية علم الساعة
عالقة القرآن العظيم بفقه التحوالت

التحوالت البشرية والغايات المصيرية في القرآن من فقه التحوالت
معاناة األنبياء والرسل مع أقوامهم جزء من فقه التحوالت

سورة الكهف وما تشتمل عليه من دروس فقه التحوالت
سورة براءة وموقعها من أحوال المنافقين

المنافقون ومفهوم الحصار االقتصادي
معنى )الصدور( في تفسير صورة الناس

أقسام فقه التحولات
الحضارة الشرعية
الحضارة الوضعية
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الحضارة الكنعانية والكلدانية
مادية قوم نوح والطوفان

حضارة قوم عاد والريح العقيم
إبداعات قوم ثمود والصيحة
شهوانية قوم لوط والحجارة

تجارة قوم شعيب والرجفة
عمران قوم سبأ والسيل العرم

الحضارة الفرعونية وتعدد العقوبات
الحضارة العبرية وتنوع اآليات

السنة الشريفة واعتناؤها بفقه التحوالت
أساس هذا العلم هو الربط الواعي بعموم الزمان أو المكان دون تحديد، فالتحديد 

مزلة كبرى
ثمرة الدراسة لفقه التحوالت

ثمرة هذا العلم
عالقة فقه التحوالت بالدعوة إلى الله 
الثوابت الثالثة في فقه الدعوة إلى الله

علاقة فقه التحولات ابلدعوة إىل هللا
جلسة بين األنبياء والرسل ناقشوا فيها فقه التحوالت

ترتكز الدعوة إلى الله على عاملين اساسيين
دليل فقه الدعوة
دليل فقه الداعي

شرط الداعي الحق
حديث العرباض ابن سارية وموقعه من فقه التحوالت

تأصيل فهم فقه التحوالت لألحاديث السابقة
إقامة الدعوة وأمة اإلجابة

حصانات النبي m لبعض أصحابه وتجريحه آخرين وأهمية ذلك في فقه الدعوة
بعض البدع المدموغة من عهد الرسالة
التعريف بلفظ »السنة« لغة واصطالحا

سنة المواقف وسنة الداللة
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سنة املواقف وسنة الدلالة وموقعها من فقه التحولات
مفهوم السنة كموقف في حديث »عليكم بسنتي«

سنة المواقف هي التطبيق األخالقي في فقه الدعوة
سنة الداللة ضابط شرعي لم يندرج تحت ضوابط علم األصول

سنة الداللة في فقه التحوالت
االستدالل بسنة الداللة على ما لم يكن له سابق مثال

البدعة الدينية والبدعة الدنيوية كالهما مذمومان إذا انعدمت ضوابطهما الشرعية
االستدالل بسنة الداللة على مسنجدات العلوم

ظاهرة التشريك ليست ديانة
مدارس القبض والنقض وظاهرة تحريف النصوص

قاعدة: 
سالمة المرحلة: بالنص

سالمة الذوات: بالحصانة الشرعية
الشهادات الشرعية من لسان رسول الله m لصحابته حصانة ال تنقضها األحداث

مدرسة االعتدال والوسطية وموقعها من فقه التحوالت
الذي ينازع ما نحن بصدده إما لجهله بالركن الرابع أو لرفضه الطبعي له

موقع عالمات الساعة من علماء الفقه التقليدي
موقف الجماعات الجديدة من فقه التحوالت

إعادة القراءة لرباعية األركان ضرورة ملحة
الصراع التاريخي بين المذاهب يحتاج إلى إعادة نظر

غياب العلـم بفقه التحولات وما ترتب عليه
ماذا حصل من الخطأ بغياب فقه التحوالت

عالقة فقه التحوالت بقراءة المرحلة المعاصرة
ضياع األمانات وموقع ذلك من فقه التحوالت
كشف فقه التحوالت الشرعي لمرحلة التوسيد

ضياع مبدأ االكتفاء الذاتي في مرحلتنا المعاصرة
ثمرات )تداعي األمم(

دور فقه التحوالت في تصحيح الفهوم الخاطئة عن الخالفة
أهمية فقه التحوالت في ربط الجميع بمرحلتي مكة والمدينة
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المدرسة النبوية األبوية الشرعية
المدرسة األنوية الوضعية

هل ثمة عالج؟ وكيف وما هي وسائله؟ هذا الفقه يضع اإلنسان أمام مسؤولياته
مفهوم الخلفاء في فقه التحوالت

من هم الخلفاء؟ وكم عددهم؟
العدالة في فقه التحوالت مقيدة وليست مطلقة

مفهوم الخلفاء يف فقه التحولات
موقف اإلمام علي v من الخالفة

موقف اإلمام الحسن v من الحكم
اإلمام الحسين v في خروجه ال يعاب

من هم النمط األوسط؟
مقولة اإلمام علي v عن النمط األوسط

أهمية معرفة علماء النمط األوسط

من مه النمط الأوسط ؟
رجال النمط األوسط

المذاهب اإلسالمية
أهل اإلفراط والتفريط ال يدخلون في مسمى النمط األوسط

المدارس الخارجة عن النمط األوسط
المذاهب اإلسالمية لم تول أهل النمط األوسط أهمية النعدام المعرفة بفقه 

التحوالت
القدوة واألسوة في سلوك أهل النمط األوسط

أحاديث شريفة حول موقف النمط األوسط
ملخص مواقف أهل منهج السالمة

مواقف النمط الأوسط من طريف الإفراط والتفريط
اإلمام علي v في عهد الخالفة

اإلمام الحسن v إمام القرار
اإلمام الحسين إمام البيعة

ال يحق لمن بعدهم أن يتخذوا اجتهادهم قدوة إلثارة الصراع إال بشروط

عملاء فقه التحولات وعلامات الساعة 
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علماء فقه التحوالت
أحاديث العلم بالساعة

الصمت المطبق عن عالمات الساعة وما ترتب على ذلك
بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ

مقدمة الداني صاحب كتاب »السنن الواردة في الفتن«
مقدمة البرزنجي لكتابه »اإلشاعة«

مل السكوت عن الإفصاح الواحض لعلامات الساعة رككٍن من أراكن الدين؟
سبب سكوت العلماء عن اإلفصاح بالعالمات

جرابا أبي هريرة من العلم
مقولة لإلمام الشاطبي حول جديد العلم

ركنية فقه التحوالت مقولة عمن ال ينطق عن الهوى m وليس اجتهاد العلماء

موقع الأمثةل والرموز والشعارات والشارات والألوان يف فقه التحولات
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فهرس الجزء الثاني

التفصيل الجامع لأراكن العمل بعلامات الساعة
أركان عالمات الساعة

االستقراء الزمني هو الذي  حدد توسط العالمات
بعثة النبي محمد m عالمة وسطى

الركن الأول العمل اللازم ابلعلامات الوسىط
أهمية التحصين الشرعي للصحابة وما يترتب عليه

القدح في معنى الصحبة إما أن يحصل بقول لفظي أو موقف ذاتي
موت النبي m عالمة وسطى

m المواقف المطلوبة بعد موت النبي
الخالفة الراشدة عالمة وسطى

نصوص عدالة مرحلة الخالفة الراشدة ورد شبه القدح في سالمتها
فتح بين المقدس عالمة وسطى
طاعون عمواس عالمة وسطى

مقتل الخليفة عمر بن الخطاب v عالمة وسطى
مقتل الخليفة عثمان v عالمة وسطى

موقعة الجمل وصون أم المؤمنين b عالمة وسطى
خروج عائشة b وموقف اإلمام علي v وأهميته في فقه التحوالت

خروج عائشة b ال يقدح في عدالتها
موقعة صفين عالمة وسطى

ظهور الخوارج ومقتلة النهروان عالمة وسطى
فتنة الخوارج تجاوزت الزمان والمكان

المدرسة الحرقوصية التميمية
بدء ظهور مدرسة الخوارج

االمتداد الطبيعي للمدارس الخارجية حتى يظهر في أعراضهم الدجال
عالمات وسمات الخوارج

موقف اإلمام v من الخوارج في النهروان
مسمى الحرورية نسبة إلى حروراء
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v تحديد هوية الخوارج على لسان اإلمام
مقتل اإلمام علي v عالمة وسطى

صلح اإلمام الحسن v عالمة وسطى
ملك بني أمية عالمة وسطى

رؤيا النبي m للقردة والخنازير تتنزى على منبره
وقعة الحرة عالمة وسطى

فتنة ابن الزبير ومقتله عالمة وسطى
خالفة عمر بن عبدالعزيز v عالمة وسطى

ملك بني العباس عالمة وسطى
مناقشة لمعاني )الملك العضوض(

أقسام رمحةل املكل العضوض
حديث )األئمة بعدي اثناعشر كلهم من قريش(

تحديد األمراء االثني عشر ومراحلهم
مرحلة الهرج واالنفصام

مرحلة المهدي مستقلة بذاتها عن مدلول مرحلة األمراء االثني عشر
مبتدأ مرحلة الهرج المنصوص عليه بالهجمات المغولية والصليبية

سقوط قرار الخالفة على يد التتار عالمة وسطى
أحاديث الفتن

فتح القسطنطينية عالمة وسطى

شعار الدولة العلية العامثنية
عوامل الضعف واالنهيار لبني عثمان

بدء ظهور العلمنة: إفراط المسلمين في االنبهار بعلمانية الغرب
بدء ظهور العلمانية وفصل الدين عن الدولة مع سقوط القرار اإلسالمي

نبذة عن السلطان عبدالحميد الثاني

قراءة رمحةل الغثاء والوهن من واقع فقه التحولات
 إذا وسد األمر إلى غير أهله 

 مرحلة السير اإلجباري نحو جحر الضب 
فقه التحوالت يفتح آفاقا جديدة في قراءة التاريخ 

غياب الفقه الشرعي للتحوالت جرأ المترسمين على المصلين 
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 النفاق التاريخي اخترق صفوف األمة إلى اليوم 
 الغثائية من حديث ثوبان

التقسمي الرشيع لملرحةل الغثائية
 مرحلة األحالس والمؤامرة على تركة الرجل المريض

بدء الغزو البرتغالي 
 معاهدات الحماية تدخل الكفر في بالد المسلمين 

 حديث التمايز والتمايل والمعامع
 تداعي األمم أكلة القصعة على ثروات األمة

 سقوط الخالفة وبدء المرحلة العلمانية
 مؤتمرات الخيانة ضد القرار اإلسالمي 
 المكاسب االستعمارية بسقوط الخالفة

 امتداد العلمانية باالستعمار

فتنة الدهاميء .. رمحةل الاسهتتار 
فتنة الدهيماء عالمة صغرى في مرحلة الغثاء 

 تحول الفضية اإلسالمية إلى أطماع قومية إقليمية
 صراع القوتين الشرقيتين : الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي 

 الفتنة الرابعة التي يؤول أمر األمة فيها إلى الكافر 

الفتنة الرابعة ‘العمياء البمكاء الصماء’ 

‘رمحةل الاستامثر’ - ‘الألفية الثالثة’
 جبل الذهب واالقتتال عليه

مفهوم الحديث: يؤول أمر األمة إلى الكافر 
 التدخل الكافر في سياسة اإلسالم ونقض العرى

 ظاهرة الهجرة إلى العواصم وترك العمل الحرفي الزراعي 
 زيادة األسعار قلق مسيس من تدخالت الكافر في األمة

 كثرة القراء وقلة الفقهاء
 كثرة االقتتال والصراع الدموي 

مؤتمرات الحوار واالستثمار 
 العدالة من مبادئ اإلسالم وال عالقة للكفر بذلك
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 ظاهرة التخلي عن تفسير اآليات القرآنية لما فيها من إدانة للكفار
خطر الثقافات الغازية على التركيب اإلسالمي الموجه 

ملاحظة عىل هامش املرحةل الغثائية

الركن الثاين العمل املطلق ابلعلامات الصرغى
إمارة الصبيان 

إمارة الصبيان
عالمة صغرى

استفاضة المال واالستغناء عن الصدقة 
استفاضة المال واالستغناء عن الصدقة

استتباع سنن األمم الماضية
استتباع سنن األمم الماضية

نماذج االستتباع
التقليد األعمى للعالم اآلخر

ضياع األمانة
نقض أمانتي الحكم والعلم

ضياع األمانة 
قبض العلم وظهور الجهل

حديث »فال يكاد أحدهم يؤدي األمانة ...«
قبض العلم وظهور الجهل

معاني قبض العلم
انقباض / قبض العلماء

أشكال من نقض العرى في مسيرة التاريخ
ظهور مدعي النبوة

ظهور مدعي النبوة
مسيلمة الكذاب واألسود العنسي

سبعة وعشرون دجإال منهم أربعة نسوة
ابن الكواء في عهد اإلمام علي أحد الكذابين

المختار الثقفي
الحارث الكذاب
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أحمد القادياني
مدعو المهدية من الكذابين

قتال الترك والعجم 
الربط بين وظائف الدجاجلة واألعور الدجال

قتال الترك والعجم
قتال التتار في أواخر العصر العباسي

قتال الترك على حرب الماء وكنز الذهب
قتال العجم واستثارتهم حتى يكونوا كاألسد ال يفرون

كثرة القتل
كثرة القتل

كثرة الهرج حتى ال يدري القاتل فيم قتل وال المقتول فيم قتل؟
استباحة القرامطة لحجاج الحرم عام 317 ه�

حصاد الحروب العالمية لآلالف من البشر
حروب الثورات العربية والحروب القبلية والحزبية

الحروب الطائفية
زخرفة المساجد والتباهي بها
زخرفة المساجد والتباهي بها

ظاهرة تسامح بعض العلماء في زخرفة المساجد
بناء المساجد للزينة في المنتزهات

بيع الحكم
عالمة صغرى

مناذج من العلامات الصرغى يف رمحليت الدهاميء والفتنة الرابعة

قراءة نبوية للأحداث والوقائع ومواقف الأمة
بيع الحكم 

كثرة الشرط
قطيعة الرحم

نشء يكون في آخر الزمان يتخذ القرآن مزامير
قطيعة الرحم

عالمة صغرى
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نشء القرآن بأصوات المزامير
عالمة صغرى

الجرأة في الفتوى
عالمة صغرى

الجرأة في الفتوى
ظاهرة الفتوى إلرضاء الساسة

ظاهرة الفتوى في تحريف معاني القرآن
ظاهرة التجمل باأللسنة في الحديث وإخفاء الخديعة في القلوب

الفتنة التي تصاب بها األمة ثمرة المخادعة
العودة إلى الشرك

عالمة صغرى
ظاهرة تهمة الشرك على زوار القبور

العود إلى الشرك وعبادة األوثان
فقه التحوالت ال يشير في العالمات إلى تجديد التوحيد في مرحلة الغثاء

ظاهرتا اإلفراط والتفريط هما المسؤولتان عن الصراع العقدي
وجوب رد تهمة الشرك من األمة

مرحلة الشرك الجاهلي األول
المرحلة الثانية بعد موت عيسى عليه السالم

ما بين بعثة النبي محمد m وإلى نزول عيسى ش ينحصر الشرك األكبر في اليهود 
والنصارى وأهل األوثان

ظاهرة االستتباع للمشركين في آخر الزمان
علة األمة : اإلفراط والتفريط

وسائل الفحش عالمة صغرى
دور األجهزة اإلعالمية في إظهار الفحش والتفحش

األجهزة اإلعالمية ووسائل الفحش
من ظواهر الفحش ما يباع ويشاع في األفالم والمالبس
من ظواهر الفحش مشاركة الجيل في األندية المختلطة

شرب الخمر واستحاللها
شرب الخمر واستحاللها عالمة صغرى

 ظاهرة تغيير اسم الخمر وشربها بين المسلمين
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ترويج المخدرات
إسقاط الحدود الشرعية تبعا لرغبة جمعيات حقوق اإلنسان

تعظيم أرباب األعمال ورجال المال عالمة صغرى
ظاهرة تعظيم رب المال

تداخل العالمات المؤدية إلى تعظيم رب المال
رفض تعظيم األولياء وأهل األحوال أدى إلى البديل المناسب: ظاهرة تعظيم 

رجال المال واألعمال
ظهور المعازف واستحاللها عالمة صغرى

ظهور المعازف واستحاللها
بناء المؤسسات الثقافية المخصصة للفنون

تشجيع الفن وتكريم الفنانين
مظاهر الفن ومخرجات األفالم والمسارح

حديث المسخ في األمة الستحالل الحر والحرير والخمر والمعازف
الفنون الشعبية المنظمة ال تدخل في المحظور

التطاول في البنيان 
التطاول في البنيان عالمة صغرى

االستثمارات العربية الخيالية وصرفها في أبنية األبراج
الحديث يخص العرب في ذم التطاول

كثرة التجارة
كثرة التجارة 

مشاركة المرأة لزوجها في التجارة
التنافس على الدنيا

ظهور الربا عالمة صغرى
هيمنة المدرسة الربوية على االقتصاد العربي واإلسالمي دراسة وتجارة

ظهور فتنة الربا والشراكات االقتصادية المشبوهة
بدأ عهد االستعمار في ترويض الشعوب المسلمة على قبول المعامالت الربوية

دور الغثائيين من المسلمين في وضع قواعد الربا البنكي
انتشار المصارف المتعاملة بالربا

خطر الربا على الحياة اإلسالمية ووصف القرآن آلكل الربا
عالقة التطرف واإلرهاب بالربا والمعامالت المشبوهة
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الربا جزء من الكفر
ظهور الفتن من المشرق 

فقه التحوالت ووضعه الدواء موضع الداء
فتن المشرق عالمة صغرى

الجهات التي ظهرت منها الفتن عبر التاريخ
أحاديث فتن المشرق

رواية فتن المشرق بالمفرد والمثنى :» قرن/قرنا الشيطان «
تحديد األحاديث جهة المشرق بربيعة ومضر

تحليل » قرنا الشيطان « بألف التثنية
المعنى ال ينطبق على الرعايا وعموم المسلمين 

أحاديث متنوعة عن قرن المشرق
اعتناء العلماء بفتن المشرق العامة والخاصة

فتنة الخوارج
انتشار الفتنة في البالد العربية واإلسالمية

ظاهرة انتشار الفتنة المعادلة للخوارج تحت مسمى حب آل البيت
وجوب المبادرة باألعمال عند ظهور الفتن

أفضل الناس في الفتن من يعتزل الناس
العزلة عن الناس أو الجهاد ال يشمل نماذج فلسطين وما شابهها

ظاهرة الزنا عالمة صغرى
انحدار األخالق في مرحلة االستعمار

ظهور الزنا
 بروز جيل الكاسيات العاريات 

 ارتباط المخرجات الثقافية في العالم العربي واإلسالمي بالعالم اآلخر 
 منظمات الوقاية من األمراض الجنسية ودورها في نشر الفساد 

 مستقبل االنحدار الخلقي في العالم اإلسالمي 
خطورة ما يدور خلف الكواليس في المسارح واألندية وغيرها 

ظهور األمراض التي لم تكن في األسالف
نقض عرى اإلسالم واإليمان

نقض عرى اإلسالم واإليمان 
 نقض عرى اإلسالم عروة عروة 



460

 بداية النقض في العهد األموي وما تاله 
 نقض الحكم والعلم في مرحلة االستعمار 

 نماذج النقض في العالم العربي واإلسالمي 
استمرار نماذج النقض في اللعبة المشتركة إلى اليوم 

 تتصور الرموز ورجاالت العلم والثقافة » النخبة « قدرتها على تطوير األمة من 
غير إسالم 

الضحايا من الشعوب المشاركين في برامج االحتواء وااللتواء 
 مرحلة التداعي والوهن ودورها في النقض 

 شعارات الكتاب والسنة كظاهرة من ظواهر النقض 
ال أمل في نجاح البرامج المطروحة حاليا إلنقاذ األمة 

فناء بعض الشعوب والقبائل
 فناء بعض الشعوب عالمة صغرى

 طلب الملك والحمية سبب في فناء بعض الشعوب 
الهالك المحتم للشعوب بعد هدم الكعبة 

ظاهرة ترك الجهاد في سبيل الله ‘رسميا’ وبقائه ‘شعبيا’
الطائفة المنصورة.. بقاء الجهاد في سبيل الله »حصريا« إلى يوم القيامة

 الطائفة المنصورة عالمة صغرى 
 أحاديث الطائفة المنصورة 

اإلشارة إلى اإلسالم ووجود الطائفة المنصورة بها 
األحاديث الجامعة لمفهوم البقاء على الحق دون ذكر الجهاد
 أحاديث الطائفة المنصورة تشير إلى بقاء الجهاد إلى يوم القيامة

 الطائفة المنصورة ال تنتمي إلى دولة أو جماعة أو حزب 
اختفاء التعامل بالنقدين

توقف الجزية والخراج /سقوط دولة الخالفة
حصول الزالزل والخسف وهالك بعض البالد

قراءة ما اكتتب من سوى كتاب الٰله عز وجل

عرض عام لبقية العلامات الصرغى

التسلسل الزمين الرشيع الجامع لسير العلامات 

والأمارات إىل قيام الساعة
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فشل االقتصاد وامتداد سياسة التجويع والتطبيع والتشريك والتبديع

ما بعد الفتنة الرابعة.. رمحةل الاستنفار 
المرحلة السفيانية 

 االصطدام المباشر بين الشعوب ورواد الفوضى الخالقة 
المرحلة السفيانية حروب وفتن ودماء 

 السفياني يقتل العلماء أو يستفيد منهم في تنفيذ سياسته 
عالمات كونية وظواهر مناخية 

 شخصيات قيادية متنازعة
 الرايات السود والصفر رموز لقوى محلية واعدة 

 ازدياد األذى آلل البيت بعمومهم حسب االنتماء لبني هاشم 
 الجيش الذي يخسف به بين مكة والمدينة 

 مرحلة ما قبل اإلمام المهدي 
 الخالفة الراشدة بشروطها ال تكون إال بالمهدي

مرحلة ما قبل اإلمام المهدي.. وهل يسبقها قيام خالفٍة راشدٍة ؟
بعض التحريف في معاني األحاديث سببه عدم دراسة فقه التحوالت 

استمرار الجهاد في سبيل الله في عصر المهدي 
 أسباب خروج الدجال 

 األمر بيد الله.. وال تسييس للطائفة المنصورة 
 تعليالت غير صحيحة البد من اإلجابة عليها

موقف املسمل املستبرص من الفتن وأمئهتا املضلين

الركن الثالث العمل الواجب ابلعلامات الكبرى
حديث العالمات الكبرى 

 ترتيب اآليات والظواهر
 العالمات الكبرى قسمان

 اإلمام المهدي أول العالمات الكبرى 
 المرحلة المهدية.. استقرار ، سالم ، تنمية.. 

وحكمة االختالف بين العلماء حول شخصية المهدي وظهوره

املرحةل املهدية ‘ املهدي املبرش به ’
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 تغير األحوال قبيل مرحلة المهدي
 اإلحباط النفسي لدى الصالحين قبل المهدي 

صيحة في رمضان عالمة كونية قبل ظهور اإلمام 
الرايات السود من خراسان

 وجوب التحري في نصرة الرايات لتشابه الظواهر
 مهمات المهدي وسياسته العلمية والعملية 

انقطاع الربا واالقتصاد الرأسمالي 
 شك بعض العلماء المذهبيين في حقيقة اإلمام 

ظهور البركة في المنتجات المحلية 
معارك اإلمام مع السيفاني ومهادنة الروم 

املرحةل الثانية من املهدية
 انتقاض العرى وبدء الحروب 

 انتصار اإلمام على دولة الكفر والصليب وأخذ كنوزهم 
 المرحلة الدجالية وموقع الدجال من عالمات الساعة

املرحةل الدجالية : ظهور املسيخ الدجال  

هناية الدجال ودولة الهيود 

اشتباه الدجال اببن صيادٍ 

وسائل احلفظ من الدجال

املرحةل العيسوية
 أهم ظواهر مرحلة عيسى ش 

 يأجوج ومأجوج لغز من الغاز القرآن 
 شرطنا في قبول البحوث العلمية عن العالمات 

املرحةل اليأجوجية
 متابعة مختصرة للدراسة الميدانية الجديدة

دول قارة الخيل وعالقتها بالمرحلة اليأجوجية 
 اليأجوجية في كتب غير إسالمية مرحلة عدوانية يتحكم فيها الشيطان

المرحلة اليأجوجية في اإلنجيل 
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 يأجوج ومأجوج يكتسحون العالم العربي
 الطغيان اليأجوجي قبل نهايتهم الحتمية 

 عيسى ش والمؤمنون يرغبون إلى الله في إهالك قوم يأجوج ومأجوج
 ما بين هالك يأجوج ومأجوج وموت عيسى ش 

موت عيسى ش بالمدينة المنورة ودفنه بالحجرة الشريفة 

رحةل عيىس من الشام إىل املناسك

ظواهر من العلامات الصرغى ما بين الإمام املنتظ حىت رمحةل عيىس عليه السلام

رمحةل الاهنيار والعود إىل الجاهلية
القحطاني 

ظهور إبليس في جيل االنهيار والدعوة إلى عبادة األصنام كما كانت في الجاهلية 

الدابة
 خروج الدابة من مكة 

 » وإذا وقع القول عليهم « موت العلماء ورفع القرآن
بقاء الناس بعد الدابة مددا طويلة 

 ما بعد مرحلة خروج الدابة
 الريح القابضة لمن بقي من المؤمنين 

ارتباط هدم الكعبة بموت المؤمنين وبقاء عجاج من الناس 

الرحي القابضة لملؤمنين
انهيار أهل مكة في مرحلة الخراب األخير وانفتاح أبواب الشر والدمار 

 أهم ظواهر هذه المرحلة 

هدم الكعبة
 ظهور الدخان كعالمة 

الدخان

اخلسوفات الثلاثة 
 الخسوفات الثالثة ظواهر كونية كبرى وفيها تهيئة لظهور الشمس من مغربها 

طلوع الشمس من مرغهبا وانقطاع التوبة 
 انقطاع التوبة واستمرار ظاهرة طلوع الشمس من المغرب 
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 انقطاع الهجرة والطبع على القلوب ونهاية العمل الصالح في األمم 

النار الحارشة 
النار الحاشرة إحدى الظواهر الكونية األخيرة 
اليمن وعدن وحضرموت مواقع خروج النار 

 ماهي النار الحاشرة؟
 األفواج المتعاقبة بالخروج خوفا من النار

 الهجرة األخيرة إلى الشام
اندراس اإلسالم هو اندراس العمل بأوامره واجتناب نواهيه 

اندراس الإسلام مث اندراس لكمة التوحيد
 النفخ في الصور نهاية الحياة الكونية

العلامة الأخيرة.. النفخ يف الصور
 االعتماد على النصوص الصحيحة والموثقة حسب االستطاعة 

 المالحظات البناءة ودورها في إغناء الموضوع 

خامتة الأسس واملنطلقات

قاموس الألفاظ والتعيفات املستجدة يف فقه التحولات

رماجع البحث
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مُلَحٌق بِبعِض الواثئِق
نماذج من مؤامرة )فتنة السراء( المقررة في فقه عالمات الساعة

نص ِرسالٍة 523/1 : 

برقيٌة ِمن وزارِة الخارجيِة إلى المندوِب الساميِّ في القاِهرِة

25 آب/أغسطس 1915 م

الرقم 598 / عاِجل / برقيُتكم الُمرقمُة 450

ة تمَّ إقراُره . وإذا ما وجدُتم ذلَِك ُمس�تَصوًبا ؛ فإنَّ  الردُّ الُمقترُح على ش�ريِف مكَّ

ٍة بِالمعنى التالي : لكم إضافَة ِرسالٍة خاصَّ

»إنَّ ُحكوم�َة صاِح�ِب الجالل�ِة على اس�تِعداٍد لِلبحِث ف�ي اتِّفاٍق َأول�يٍّ لِضماِن 

ِه أو  اس�تِقالِل الش�ريِف وُحقوِق�ه وامتيازاتِ�ه إذا م�ا بع�َث الش�ريُف بِنجِل�ه عبِداللَّ

بِمبعوِث مفوٍض آخَر إلى ِمصَر لِهذا الغرِض . وفيما يتعلَُّق بِالِخالفِة ، فإنَّ الشريَف 

إذا ما ُنوِدَي بِه خليفًة بِاالتِّفاِق مَع أبناِء دينه ، فله أن يطمئنَّ إلى أنَّ ُحكومَة صاِحِب 

ُب بِعودِة الِخالفِة إلى عربيٍّ صحيِح النس�ِب ، وكما جرى بياُنه من  الجاللِة س�ُترحِّ

قبُل في ُمراسالِت اللورِد كتشنَر لشهِر تِشرين الثاني/نوفمبر الماضي« .

ِرسالٌة ِمن مكماهوَن إلى الشريِف ُحَسيٍن

ٍف )1 : 525( : وإنَّ مصالَِح العرِب  ش�وال 1333ه� / أغسطس 1915م بِتصرُّ

ُد لكم  ه�ي نفُس مصالِ�ِح اإلنكليِز ، والعكُس بِالعك�ِس ، ولِهذه النس�بِة فنحن نؤكِّ

أقواَل فخامِة اللُّورِد كتش�نَر التي وصَلت إلى س�يادتِكم عن ي�ِد عليٍّ أفندي ، وهي 

الت�ي كاَن ُموضًح�ا به�ا رغبَتنا في اس�تِقالِل باِلِد العرِب وُس�كانِها مَع اس�تصوابِنا 
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لِلِخالفِة العربيِة ِعند إعالنِها .

ُب بِاس�ترداِد  ًة ُأخرى أنَّ جالل�َة مِلِك بِريطاني�ا الُعظمى ُيرحِّ ُح ُهنا م�رَّ وإنَّ�ا ُنص�رِّ

ِة الُمباركِة . وحِة النَّبِويَّ الِخالفِة إلى يِد عربيٍّ صميٍم ِمن ُفروع تِلَك الدَّ

ومَع ذلَِك فإنَّنا على كاِمِل االس�تِعداِد أِلن ُنرِس�َل إلى س�احة َدولِة السيِِّد الجليِل 

رِة ِمَن  س�ِة والع�رِب الِكراِم ِم�َن الُحبوِب والصدق�اِت الُمقرَّ ولِلبِ�الِد العربيِة الُمقدَّ

ِد إش�ارٍة ِمن س�يادتِكم وفي المكاِن الذي ُتعيِّنونه  الباِلِد المصريِة ، وس�تِصُل بُِمجرَّ

. وقد عمِلنا الترتيباِت الالِزمِة لُِمس�اعدِة رس�ولِكم في جميِع س�فراتِه إَلينا ، ونحن 

تِكم الزكيةَّ ، ومستوثِقين بُِعرى  على الدواِم مَعكم قلًبا وقالًِبا ُمستنِش�قين رائحَة مودَّ

َه ُسبحاَنه وتعالى دواَم ُحسِن العالئِق َبينَنا . محبَّتِكُم الخالِصِة ، سائلين اللَّ

ِرسالٌة ِمَن الشريِف إلى مكماهوَن )1 : 529) 

ِل أنَّا على أكيِد اإلخالِص ، معتِرفين بأرجحيِة  والخالصُة يا حضرَة الشهِم الُمبجَّ

والئكم رضيُتم عنَّا كما ُأشير أم سخطُتم . نأبى أن نجعَل في إشارتِكم في رقيمكم 

ك�ِر بِأنَّه ال يزاُل بعُض أقواِمنا � في أقصى درجاِت االستِرس�اِل في ترويِج  ب�ادِئ الذِّ

ِد ف�ي رغائبِنا ، التي أنزه ش�هامة  �ًة على آث�اِر الُفتوِر والتردُّ الطل�ِب الُعثمان�يِّ � ُحجَّ

يُة  أصالتِك�م عل�ى أن تق�وَل بِأنها َليَس�ت ِمن ق�واِم حياتِن�ا . ال بل هي حياُتن�ا المادِّ

والمعنويُة واألدبيُة . ألنِّي إلى هذه الساعِة قائٌم بِذاتي وبِجميِع حواسي في إِنفاِذ ما 

ا  ٌق بِه ِممَّ ِة ما له تعلُّ كاَن ُموافًِقا لِلش�رِع اإلس�الميِّ في باِلدي ِمَن األواِمِر ، وفي كافَّ

ُه بِأمٍر َغيِر ذلَِك . يكوُن عائًدا إلى باقي المملكِة إلى أن يأتَي اللَّ

ل /  ِرسالٌة ِمَن الِجنراِل ماكسويَل إلى اللُّورِد كتشنَر ص559 في 16 تِشرين األوَّ

أكتوبر 1915 :
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 إنَّنا في ُمواجهِة قضيٍة كبيرٍة تتعلَُّق بُِمس�تقبِل اإلس�الِم ، وإذا اس�تطعنا أن نحِمَل 

الفرنسيين على إدراِك هذه الحقيقِة ، فإنهم قد يكونون أكثَر َمياًل إلى الموافقِة على 

�ريِف  ْم لِلشَّ نا ما لم ُنقدِّ ا ، وأنَّ التس�ويِة . وأش�ُعُر بِالتأكيِد أنَّ أهميَة الوقِت بالِغٌة ِجداًّ

نا . دًة ومقبولًة ، فإنَّنا قد نِجُد عالًما إسالمياًّا قائًما ِضدَّ حااًل ُمقترحاٍت محدَّ

ومن ِرسالِة وزيِر الخارجيِة إلى السفيِر البِريطاني بارسي ص575 :

سمعُت أنَّ الُممثَِّل الفرنسيَّ بِالقاهرِة على اتصاٍل بِالعرِب ، عَليكم أن تطُلبوا ِمَن 

�ريِة ، وأن تثنوا الُممثَِّل الفرنس�يَّ في  الُحكومِة الفرنس�يِة أن ُتبقَي األمَر في غايِة السِّ

ا ، وقد يحُدُث ضرٌر كبيٌر  القاهرِة عِن القياِم بأيِّ نشاٍط يتعلَُّق بِهذا األمِر الدقيِق ِجداًّ

ٍع ، وعلى أيِّ حاٍل  ياًّا ، بِنتيجِة أيِّ إجراٍء ُمتس�رِّ ، ويق�ُع الع�رُب في أيدي األت�راِك ُكلِّ

فال يجوُز إبداُء إشارٍة إلى الِخالفِة أِلنَّ العالَم اإلسالميَّ ُكلَّه سيستنِكُر أيَة ُمبادرٍة أو 

ٍل ِمن جانِب َدولٍة َغيِر ُمسِلمٍة في هذا األمِر . تدخُّ

وِم�ن ن�صِّ برقي�ِة وزارِة الخارجي�ِة إل�ى المن�دوِب الس�امي في ِمص�َر ص601 

وفِيها:

لك�ن معلوماتي أنَّ الش�ريَف ش�خٌص ال قيمَة ل�ه ، وال ُقوَة له لِتنفي�ِذ ُمقترحاتِه ، 

وأنَّ العرَب ال وحدَة لهم وال احتِماَل التِّحاِدهم ، وال أعتِقُد بِحقيقِة الثَّورِة العربيِة 

الُمقترحِة في الَجيِش وَغيِره ، وال بِجدواها .

ُثمَّ أضاَف : إنَّ الفقرَة التي تضُع ُكلَّ باِلِد العرِب تحَت الِحمايِة البِريطانيِة س�وَف 

ُر احتِماَل عقِد اتِّفاٍق مَع فرنس�ا لِما  ُترِهُقنا بِمس�ئولياٍت ُمربِكٍة وَغيِر واِضحٍة ، وُتدمِّ

نريُد عقَده ، لكْن موِقُعنا الخاصُّ ومصالُِحنا في العراِق تِجُب الُمحافظُة عَليها على 

داِت مكماهوَن . ص206 قدِر اإلمكاِن بعَد تعهُّ
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نصُّ ِرس�الِة الس�يِِّد عل�يٍّ الميرغنيِّ إلى الش�ريِف ُحَس�يٍن ص605 ، وهو زعيٌم 

�وداِن ، واستغلَّ اإلنكليُز معِرفَته بِالشريِف قبَل  سياس�يٌّ ودينيٌّ كبيٌر ِمن أشراِف السُّ

الح�رِب ، وكاَن الميرغن�يُّ يكُت�ُب رس�ائَله إلى الش�ريِف بِاطِّالِع اإلنكلي�ِز وإيحاٍء 

ِمنهم:

» ِكتاٌب «

ِمَن السيِِّد عليٍّ الميرغنيِّ إلى الشريِف ُحَسيٍن

الخرطوم 1915/11/17 م

بِريطانيا الُعظمى عقَدِت العزَم أن ُتساِعَد العرَب على استِعادِة ُحكِمهُم الُمغتصِب 

ِة  وُس�لطانِهم وعلى اس�تِرداِد اس�تِقاللِهم المفق�وِد ، لقد أضاَع العرُب ه�ذا ُمنُذ ِعدَّ

ُقروٍن بِس�بِب عس�ِف األت�راِك ومس�اوِئ ُحكِمهم ، وها ق�د س�نَحِت الُفرصُة اآلَن 

ُر حقائَق يعِرُفها العرُب أنُفَس�هم أكثر منِّي .  الس�تِعادِة ُكلِّ م�ا ضاَع ، إنَّني فقط ُأق�رِّ

والوق�ُت الراِهُن هو أنس�ُب األوقاِت لِلعرِب كي يطرُحوا ع�ن أعناِقهم النَّيَر الثقيَل 

دوا  ُقوا أمانيهُم القوميَة ومطاِمَحهُم االس�تقالليَة ، وُيجدِّ لِلُحكِم التُّركيِّ ، وكي ُيحقِّ

أمجاَد أس�الفِهُم العظم�اِء . وَليَس عَليهُم اآلَن إالَّ أن يغتنِموا الُفرصَة الس�انِحَة في 

�ا ، ويهتبلوا الُفرصَة التي  ا ، ويثوروا كما يثوُر العربيُّ حقاًّ ه�ذا الظرِف الُمالئِم ِج�داًّ

ُتت�اُح لهم بعَد ُمضيِّ ه�ذه الُقروِن العديدِة ، وكيَف ُيمِكُن لِلع�رِب أن يثوروا إذا لم 

ُر ِمن أش�رِف وأنس�ِب ُس�اللٍة  يحرْكهم ويتولَّى قيادَتهُم الرُجلُّ الُمناِس�ُب ، الُمتحدِّ

وا ُحقوَقهُم  ُمقدس�ٍة ِمن ُقَريٍش ، الذي يس�تطيعون أن يجتِمعوا تحَت رايتِه ويس�تردُّ

المغصوبَة .
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إنَّه ألمٌر صحيٌح أنَّ بِريطانيا الُعظمى بِالتعاُوِن مَع ُحلفائها الِكباِر ، ترغُب في قياِم 

ُحكوم�ٍة عربيٍة ُقرش�يٍة ، وأن تحلَّ محَل هذا العرِش التُّرك�يِّ الُمتداعي الذي طفَح 

ُس ِمثلما  كيُل مظالِِمه وعسِفه ، وهم يرغبون أن تنهَض هذه الُحكومُة الُقرشيُة وتؤسَّ

كاَن�ت قبَل ِعدِة ُقروٍن ، وأن تس�يَر يًدا بيٍد مَع الحض�ارِة الحديثِة ، وتنهُض بِالعرِب 

ق�يِّ والرخاِء . وإنَّ بِريطاني�ا الُعظمى على اس�تِعداٍد أِلن تكوَن  الِك�راِم إل�ى ِقمِة الرُّ

أص�دَق األصدقاِء لِلع�رِب ، وأِلن ُتعاِضَده�م في جميِع األح�واِل . وعلى العرِب 

أيًضا أن يس�تفيقوا ويأخ�ذوا الُمبادرَة فيبرِهنوا بِذلَِك لِلعال�ِم أجمَع أن الدمَّ العربيَّ 

الشريَف وُروَح الُحريِة وُحبَّ االستِقالِل ما تزاُل تجري في ُعروِقهم .

واآلَن ف�إنَّ بِريطاني�ا الُعظم�ى على اس�تِعداٍد أِلْن تفعَل أكثَر بِكثيٍر ِم�ن هذا . إنَّها 

ُتح�اِوُل أن تُم�دَّ يَد الَعوِن والمس�اعدِة إلى أعظِم زعيٍم عرب�يٍّ ، ِمن أجِل الُحصوِل 

ُة  عل�ى االس�تِقالِل التامِّ ولِنزِع النَّيِر الثقيِل لِلُحكِم الُعثمان�يِّ ، حتَّى ُتنقَذ بِذلَِك األُمَّ

العربي�ُة الكريم�ُة ِمن مخالِ�ِب الظالمين وأني�اِب اللِّصِّ األلمانيِّ الُمتس�لِِّط . وكما 

ًة لِكوِن  دٍة إلى أقصى حدٍّ ، خاصَّ تعلمون ، فإنَّ المشروَع ُكلَّه ُذو طبيعٍة دقيقٍة وُمعقَّ

ِة العربيِة حريصًة  بِريطانيا الُعظمى على الرغِم ِمن أنها ُتريُد الخيَر لِلُمس�ِلمين ولأُِلمَّ

ا على احتِراِم مش�اعِرهم القبليِة والدينيِة . وهذا هو الس�بُب الذي حدا بها إلى  ِج�داًّ

ِر أنفِس�هم من ُعبوديِة  �تاِر من أجِل تحقي�ِق مطاِمِحهم في تحرُّ العم�ِل من وراِء السِّ

األت�راِك ولُيح�ِرزوا اس�تِقالَل باِلِده�م التامَّ . وبم�ا أنَّ األميَر الش�ريَف هو في نظِر 

العرِب أقوى وأش�رُف األمراِء ، فإنَّ بِريطانيا ُمستِعدٌة لِتقديِم ُكلِّ ُمساعدٍة ممكنٍة له 

. وهذا هو الس�بُب الذي دفعني لُِمحاولِة الُمراس�لِة مَعكم ، ولكي أستوِضَح ِمنكم 

عن أسلِم الطُُّرِق لِتأميِن ما ُتريدون ، وال حاجَة بي لِلَقوِل إنَّ الغايَة األولى ِمن هذه 

الُمح�اوالِت تس�تهِدُف أواًل راحَة الُمس�ِلمين وحمايَتهم ، وترم�ي ثانًيا لِلُمحافظِة 
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على شرِف الِخالفِة اإلسالميِة وُقوتِها ، وثالًثا لُِمعاضدِة العرِب ِمن أجِل الُمحافظِة 

على وحدِة بالِدهم وصفاِئها . وانطِالًقا ِمن ثقتِنا بِأنََّك الرُجُل الوحيُد الذي تمتِلُك 

نا أوضْحنا تماًما لِلمس�ئولِين  الُق�درَة على النُّهوِض بِالقضيِة العربيِة وإنجاِحها ، فإنَّ

ُهنا ُكلَّ ما نعِرُفه .

نا مَع عرٍب وُمسِلمين كثيرين ال نستطيُع أن نرى رُجاًل آخَر يمتِلُك المواصفاِت  إنَّ

والمزايا الالزمَة لِنَيِل هذا الشرِف أكثَر ِمن شخِصكُم الشريِف : في المعِرفِة والخبرِة 

وش�رِف المحتدِّ والمقِدرِة . وال يستطيُع رُجٌل عاِقٌل القوَل إِنَّ العمَل يمثُِّل عصياًنا 

يُضرُّ بِمصالِِح الُمس�ِلمين ، على العكِس ، فإنَّ الُمسِلمين سيعتبرونه أقدَس واجٍب 

لِِخدمة مصالِِح الديِن . إنَّك لن تعمَل ِس�وى الُمدافعِة عن ُحقوِقَك المشروعِة التي 

تَِك وجميِع الُمسِلمين . اغُتِصَبت وُحقوِق ُأمَّ

�ئوِن  لق�د ُأعطَِيت ل�ي أقوى التأكي�داِت بِأنَّ بِريطاني�ا الُعظمى لن تتدُخَل في الشُّ

الداخليِة لِلباِلِد العربيِة أو الِخالفِة العربيِة ، ولِكنَّها س�تبُذُل ُكلَّ ما في ُوس�ِعها كما 

ا ، حتَّى تنهَض وتأُخَذ مكاَنها الالئَق  ياًّ ا ومادِّ ولِة العربيِة معنوياًّ أس�لَفُت لُِمساعدِة الدَّ

ُة ُكلُّها قومَة رُجٍل واِحٍد ، وأن يتَِّحَد  َبي�َن ال�دوِل األُخرى . ولم يبق إالَّ أن تقوَم األُمَّ

�ي ُكلُّ واِحٍد ِمنه�م بِمطاِمِعه الش�خصيِة ِمن  الُزعم�اُء الع�رَب جميًع�ا بَِحيُث ُيضحِّ

ه ... إلخ . وأنَّ بِريطانيا  ِة بِالنس�بِة لِشرِف محتدِّ ِل في األُمَّ أجِل ُمعاضدِة الرُجِل األوَّ

َل َدولٍة مَع ُحلفاِئها تعتِرُف بِاستقالِل الُحكومِة العربيِة ، وسوَف  الُعظمى ستكوُن أوَّ

َن ِم�َن النُّهوِض  ُتدافِ�ُع ع�ن هذا االس�تِقالِل ِض�دَّ أيِّ ُعدواٍن أجنب�يٍّ ، حتَّ�ى تتمكَّ

وِل وتكِسُب احتراَمها . ُكلُّ  وُتصبَِح عزيزَة الجانِِب وتأُخَذ مكاَنها الصحيَح َبيَن الدُّ

ها لَي المس�ئولون ، وتبادَر لِذهن�ي أن ُأبلَِّغكم بِمضمونِها ، حتَّى  ه�ذه الحقائِق أكدَّ

َة التي  تس�تطيُعوا تقديَر الَموِقَف ُكلَّه تقديًرا واِضًحا ، ولكي تعِرُفوا األسباَب الُمِهمَّ
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دفَعْتني لِلِكتابِة إَليكم بِشأِن هذِه المسألِة ذاِت األهميِة الُكبرى .

�ُس في�ه الُحكومُة العربيُة ،  لق�د أراُدوا أن يقوُل�وا : إنَّه حتَّى يأتَي اليوَم الذي ُتؤسَّ

ُس الُحكومُة  فإنَّ أيَة مسألٍة ُأخرى ُتعتَبر في الدرجِة الثانيِة ِمَن األهميِة . وِعنَدما ُتؤسَّ

ِل إلى اتِّفاٍق يضمُن  العربيُة ، فيكوُن ِمَن السهِل ِعنَد ذلَِك االتِّصاُل بِرئيِسها والتوصُّ

مصالَِح الفريقين . هذا معنى ما قاُلوه لكم سابًِقا بِشأِن تأجيِل بحِث هذه المسائِل . 

ا أنَّ إنشاَء َدولٍة عربيٍة جديدٍة أمٌر  لقد أوضحوا ُكلَّ هذا لي . أجْل ، إنَّه َلصحيٌح ِجداًّ

صعٌب في بادِئ األمِر ، ولكنَّه لن يكوَن صعًبا أكثَر ِمَن الالزِم لِرُجٍل حكيٍم وُمقتِدٍر 

عم�اِء واألُمراِء وِكباِر الش�يوِخ َبيَن الع�رِب ، مثل اإلماِم  مثُلك�م أن يوِح�َد كلمَة الزُّ

يحيى واإلدريسيِّ وُأمراِء نجٍد وُتهامَة والمناطِِق األُخرى .

ولِة الوحي�دِة القاِدرِة  ِة ِم�َن الدَّ وبع�َد أن حصْلنا عل�ى ُكلِّ هذه التأكي�داِت الُمِهمَّ

على ُمساعدتِنا في الوقِت الحاِضِر وفي الُمستقبِل ، تعلمون وال شكَّ أنَّ الضرورَة 

ٍة كهذه . اه� . تقضي بِتحقيِق الوحدِة َبيَن العرِب في سبيِل قضيٍة عظيمٍة وُمِهمَّ

وِمن ِرسالٍة ِمن مكماهوَن إلى ِوزارِة الخارجيِة بِلندَن ص624 : 

ًة ُأخرى أنَّ الحركَة العربيَة الحاِضرَة قائمًة على ُأُس�ٍس َقوميٍة  َر مرَّ وعَلينا أن نتذكَّ

أكثر ِمَن األُُس�ِس الدينيِة ، وتختِلُف كثيًرا عن حركِة الجامعِة اإلس�الميِة التي تأنُف 

الجماعُة العربيُة ِمَن العطِف عَليها .

نا ، أِلجِل تس�هيِل ُجهوِده في قضيتِنا الُمشتركِة ، نقوُم  ُثمَّ يقوُل : وعَلينا إخباُره بِأنَّ

بِإرس�اِل بعِض المبالِِغ إَليِه » ُمنُذ َوقِف إعاناِت الُحكومِة الُعثمانيِة لِلش�ريِف أصبَح 

�َة والمدينِة ولِلُمحافظ�ِة على ُقواتِ�ه . إنَّه ِمَن  �ٍة لِلُمحافظِة على مكَّ ف�ي حاج�ٍة ماسَّ
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ا أن نس�اعَده بِس�خاٍء ، وأقتِرُح تخصيَص ِمنحٍة قدُرها 50 .000  المرغوِب فيه ِجداًّ

ُم األُموُر . وأِلجِل أن يكوَن المبل�ُغ فعاالاًّ فإنَّه يِجُب أن  ُجنيٍه بِأقس�اٍط حس�بما تتقدَّ

يك�وَن كبيًرا ، والقس�ُم األَكبُر ِم�ن أيِة أمواٍل ُنعطيه إياها س�يِجُد طريَق�ه إلى موانِئ 

تِجارتِنا نفِسها « .

ريِف ص650 : وِمن ردِّ مكماهون على الشَّ

ني أن ُأخبَِركم بِأنَّ ُحكومَة جاللِة المِلِك صادَقت على جميع مطالِبِكم  وقد يُس�رُّ

وإنَّ ُكلَّ ش�يٍء رِغبُتم اإلسراَع فيه وفي إرس�الِه فهو ُمرسٌل مَع رسولِكم حاِمِل هذا 

. واألشياُء الباقيُة ستحُضُر بُِكلِّ ُسرعٍة ُممِكنٍة ، وتبقى في ُبور ُسوداَن تحَت أمِركم 

تي  لحي�ِن ابتِداِء الحرك�ِة وإالغنا إياها بِصورٍة رس�ميٍة » كما ذكْرُت�م « وبِالمواِقع الَّ

اهم . يقتضي َسوُقها إَليها والوسائِط التي يكونوَن حاِمليَن الوثائِق بِتسليِمها إيَّ

ِركم قد أعلَمنا بها ُمحافَِظ ُبور س�وداَن ،  إنَّ ُكلَّ التعليم�اِت الت�ي ورَدْت في ُمحرِّ

وهو س�يجريها حس�َب رغبتِكم ، وقد عمْلُت جميَع التس�هيالِت الالِزمِة إلرس�اِل 

َه أن  َته التي نسأُل اللَّ َي مأموريَّ رسولِكم حامِل ِخطابُِكُم األخيِر إلى جيزاَن حتَّى ُيؤدِّ

َلها بِالنجاِح وُحس�ِن النتائِج ، وسيعوُد إلى ُبور سوداَن وبعَدها يِصُلكم بِِحراسِة  ُيكلِّ

ِه لِيُقصَّ على مساِمِع َدولتِكم نتيجَة عمِله . اللَّ

ولتِكم في ِخطابِنا هذا ما ُربَّما لم يُكْن واضًحا لديكم  �َح لدَّ وننتِه�ُز الفرصَة لِنوضِّ

، أو م�ا عس�اه ينُت�ُج عنه س�وُء تفاُهٍم ، أال وه�و أنَّه ُيوَج�ُد بعُض المراِك�ِز أو النُقِط 

الُمعس�ِكرُة فِيه�ا بعُض العس�اِكِر التُّركيِة على س�واحِل بِ�الِد العرِب ، ُيق�اُل : إنَّهم 

ُيجاِه�رون بِالع�داِء لنا ، والذين ه�م يعملون على ضرِر مصالِِحن�ا الحربيِة البحريِة 
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هم.  ف�ي البحِر األحمِر . وعلي�ه نرى أنَّ ِمَن الضروريِّ أن نأخَذ التدابيَر الفعالَة ِضدَّ

َق َبيَن عساِكِر  ولِكنَّنا قد أصدْرنا أواِمَرنا القطعيَة أنَّه يِجُب على جميِع بواِرِجنا أن ُتفرِّ

األتراِك الذين يبدؤون بِالعداِء وَبيَن العرِب األبرياِء الذين يسُكنون تِلَك الِجهاِت ، 

يٍة . ُم لِلعرِب أجمَع إالَّ ُكلَّ عاطِفٍة ُودِّ أِلنَّنا ال ُنقدِّ

�ُفِن  اها أنَّ أعداَءنا األلِداَء باِذلون ُجهَدهم في أعماِل السُّ وقد بلَغتنا إش�اعاٌت مؤدَّ

؛ ليبث�وا بها األلغاَم في البحِر األحم�ِر وإِللحاِق األضراِر بِمصالِِحنا ، وإنَّا نرجوكم 

َق ذلَِك لديكم . ُسرعَة إخباِرنا إذا تحقَّ

وق�د بلَغنا أنَّ ابَن رش�يٍد قد ب�اَع لأِلتراِك عدًدا عظيًما ِمَن الِجماِل ، وقد ُأرس�َلت 

ُل أن تستعِملوا ُكلَّ ما لكم ِمَن التأثيِر عَليِه ؛ حتَّى يُكفَّ عن  إلى ِدمشِق الشاِم ، وُنؤمِّ

َم على ما هو عَليِه أمكنَكم عمَل الترتيِب مَع الُعرباِن الس�اكنين  ذلِ�َك ، وإذا م�ا صمَّ

ا أن يقبِضوا على الِجماِل حاَل َسيِرها ، وال شكَّ أن في ذلَِك صالًِحا  بينَه وَبيَن ُسوريَّ

لِمصلحتِنا الُمتبادلِة .
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155 ُل الِعلُم الاّلِزُم بالعالماِت الُوسطى  كُن األوَّ الرُّ

155  m َِّبْعَثُة النَّبِي
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155 بعثة النبي محمد m عالمة وسطى 
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167 بدء ظهور مدرسة الخوارج 
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172 مقَتُل اإلماِم عليٍّ ؤ 

173  c ٍُّصلُح اإلماِم الَحَسِن بن علي

173 صلح اإلمام الحسن v عالمة وسطى 



487

174  

175 ُملُك بني ُأَميَّةَ 

175 ملك بني أمية عالمة وسطى 

175 رؤيا النبي m للقردة والخنازير تتنزى على منبره 

176 مقتل اإلمام الحسين بن علي 

176  c ٍَّمقَتُل اإلماِم الُحَسيِن بِن َعلي

177 ةِ  َوقَعُة الَحرَّ

177 وقعة الحرة عالمة وسطى 

178 فتنة ابن الزبير ومقتله عالمة وسطى 

178 َبيرِ  فِتنَُة ابِن الزُّ

179 ِخالَفُة ُعَمَر بن عبِد العزيزِ 

179 خالفة عمر بن عبدالعزيز v عالمة وسطى 

180 ملك بني العباس عالمة وسطى 

180 ُملُك بني  الَعبَّاس 

183 أقساُم مرحلِة الُملِك� الَعضوضِ 

183 مناقشة لمعاني )الملك العضوض( 

186 حديث )األئمة بعدي اثناعشر كلهم من قريش( 

187 تحديد األمراء االثني عشر ومراحلهم 

187 مرحلة الهرج واالنفصام 

189 مرحلة المهدي مستقلة بذاتها عن مدلول مرحلة األمراء االثني عشر 

189 مبتدأ مرحلة الهرج المنصوص عليه بالهجمات المغولية والصليبية 
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190 سقوط قرار الخالفة على يد التتار عالمة وسطى 

192 أحاديث الفتن 

193 فتح القسطنطينية عالمة وسطى 

199 ْوَلِة الَعِليَِّة الُعْثَمانِيَّةِ  ِشَعاُر الدُّ

201  

204 عوامل الضعف واالنهيار لبني عثمان 

204 بدء ظهور العلمنة: إفراط المسلمين في االنبهار بعلمانية الغرب 

204 بدء ظهور العلمانية وفصل الدين عن الدولة مع سقوط القرار اإلسالمي 

205 نبذة عن السلطان عبدالحميد الثاني 

211 الت  ِقراءُة مرحلِة الُغثاِء والوهِن من واِقِع فِقِه التحوُّ

211 د األمر إلى َغير أهله    إذا وسِّ

212  مرحلة السير اإلجباري نحو ُجحر الضبِّ  

212 الِت يفتُح آفاًقا جديدًة في قراءِة التاريِخ   فِقُه التحوُّ

213 مين على المصلِّين   َأ المترسِّ الِت جرَّ ِغياُب الِفقِه الشرعيِّ للتحوُّ

213  الغثائية من حديث ثوبان 

215 التقسيمُّ الشرعيُّ للمرحلِة الُغثائيةِ 

215  مرحلُة األحالِس والمؤامرُة على تِركِة الرُجِل المريضِ 

215 بدُء الغزِو الُبرُتغاليِّ  

216  معنى الحلس  

216  حملة نابليون، المسألة الشرقية ، 

216 سايكس بيكو، 
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216 كلها تحوالت متتالية ذات طابع تآمري 

217 وثائق المراحل مرجع بحثي هام 

218 مرحلة فتنة السراء 

219 تفسير السهارنفوري لفتنة السراء 

تجاوزنا تفسيرنا الذي قدمناه في »التليد والطارف«  وربطنا الموضوع كله باألصل التاريخي 
219 لمسيرة المرحلة 

220 موقف الشارع الحجازي والحالة السائدة آنذاك في مكة وجدة 

221 مؤلف كتاب »لورنس كما عرفته« وقائد جيش الثوار العرب يصف الوضع القائم 

رفض الشريف حسين إلعالن الجهاد من منبر الحرم كان بداية تأزم العالقة مع االتحاديين 
223

بدء البحث في مسألة الخالفة وموقف العرب منها بدأ بعد عزل السلطان عبدالحميد 1909 
223

السياسة العالمية أكثر استثمارا للصراع من رؤى شيوخ العشائر، ويدل عليه التمعن في 
224 صياغتهم للمراسالت، 

224 ويضاف لذلك انعدام بعد النظر لدى القادة والعلماء آنذاك 

225 السذاجة السياسية لحملة قرار الحكم والعلم مكنت األعداء من النجاح 

225 ل الكفر في باِلد الُمسِلمين    معاهدات الحماية وَتَدخُّ

العبارات المعسولة في المراسالت مع الهدايا وعرابين الصداقة هي شباك الخداع  
226

شيخ اإلسالم مصطفى صبري وكتابه »الرد على منكري النعمة من الدين والخالفة واألمة« 
230

عدلت بريطانيا مواقفها تجاه الحسين والعرب عدة مرات بحسب ما أملته عليها مصالحها 
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231

231 تأمل العبارات التي تحمل العاطفة الدينية من سياسي أوروبي 

232 فكرة الخالفة العربي فكرة فرنسية، كان المرجو منها خلق بابوية إسالمية 

233 علماء الشام وفتواهم ضد ثورة الحسين 

234 الشيخ رشيد رضا يخطب في مكة بتأييد الشريف حسين 

234 الشريف ينصب نفسه ملكا لمملكة عربية ومرجعا دينيا للمسلمين 

235 الملك حسين يلقب نفسه بأمير المؤمنين 

بروز مصطفى كمال أتاتورك كبطل قومي في مقاومة الحلفاء الذين احتلوا اسطنبول 
235

236 أحمد شوقي يمتدح أتاورك في قصيدة له 

236 الخليفة عبدالمجيد الثاني ينتخب بال سلطة حقيقية 

237 الخليفة المخلوع يغادر إلى مكة ثم إلى سويسرا 

238  حديث التمايز والتمايل والمعامع 

239 ة   تداعي األمم أكلة القصعة على ثروات األُمَّ

240  سقوط الِخالفة وبدء العهد العلماني 

241  مؤتمرات األعداء ضد القرار اإلسالمي  

241  المكاسب االستعمارية بسقوط الِخالفة 

243  امتداد العلمانية باالستعمار 

244  

245 َهيماِء .. مرحلُة االستِهتاِر   فِتنُة الدُّ

245 َهيماء عالمة صغرى في مرحلة الغثاء   فتنة الدُّ
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245  تحول القضية اإلسالمية إلى أطماع قومية إقليمية 

246  صراع القوتين: الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي  

248 ة فِيها إلى الكافر    الفتنة الرابعة التي يؤول أمر األُمَّ

248 أحداث 11 سبتمبر تمثل إلى حدٍّ ما  بدء )مرحلة الفتنة الرابعة( 

248   ’ اُء الِفتنُة الرابعُة ‘العمياُء البكماُء الصمَّ

248 الثالثُة’  ‘األلفيَُّة  ‘مرحلُة االستثماِر’ - 

249  جبل الذهب واالقتتال عليه 

250 ة إلى الكافر   مفهوم الحديث: يؤول أمر األُمَّ

250  التدخل الكافر في سياسة اإلسالم ونقض العرى 

250  ظاهرة الهجرة إلى العواصم وترك العمل الحرفي الزراعي  

251 ة   الغالء في األسعار قلٌق مسيٌَّس من تدخالت الكافر في األُمَّ

251 أسباب االنحدار الشرعي في الفتنة الرابعة 

251  كثرة القراء وقلة الفقهاء 

251  كثرة االقتتال والصراع الدموي  

252 مؤتمرات الحوار واالستثمار  

252  العدالة من مبادئ اإلسالم وال عالقة للكفر بذلك 

252  ظاهرة التخلي عن تفسير اآليات القرآنية لِما فِيها من إدانة للكفار 

252 خطر الثقافات الغازية على التركيب اإلسالمي الموجه  

254 دراسة الركن الرابع تمنع الزج بالشعوب في سبيل المطالبة بالقرار 

254 مالحظٌة على هاِمِش المرحلِة الُغثائيةِ 

258 إمارة الصبيان 
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258 عالمة صغرى 

258 غرى  الركُن الثاني الِعلُم الُمطَلُق بِالعالماِت الصُّ

258 إمارُة الصبياِن  

260 استفاضة المال واالستغناء عن الصدقة 

260 االستغناء عن الصدقة له عدة معان 

260 استفاضُة الماِل واالستِغناُء عِن الصدقِة  

261 استِتباُع ُسنِن األُمِم الماضيةِ 

261 الصدقات من األموال المشبوهة 

261 سقوط قيمة العملة 

261 استتباع سنن األمم الماضية 

262 نماذج االستتباع 

262 التقليد األعمى للعالم اآلخر 

263 ضياُع األمانِة  

263 تقبيل كأس كرة القدم 

263 ضياع األمانة 

263 نقض أمانتي الحكم والعلم 

264 حديث »فال يكاد أحدهم يؤدي األمانة ...« 

265 قبُض الِعلِم وُظهوِر الجهلِ 

265 قبض العلم وظهور الجهل 

265 معاني قبض العلم 

266 انقباض / قبض العلماء 
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267 أشكال من نقض العرى في مسيرة التاريخ 

268 ظهور مدعي النبوة 

268 مسيلمة الكذاب واألسود العنسي 

268 ةِ  عي النُّبوَّ ُظهوُر ُمدَّ

269 سبعة وعشرون دجاال منهم أربعة نسوة 

269 المختار الثقفي 

269 الحارث الكذاب 

270 أحمد القادياني 

270 مدعو المهدية المعاصرون 

270 الربط َبيَن وظائف الدجاجلة واألعور الدجال 

271 قتال التُّرك والعجم 

271 قتال التتار في أواخر العصر العباسي 

272 قتال التُّرك على حرب الماء وكنز الذهب 

274 كثرة القتل 

274 كثرُة القتلِ 

275 كثرة الهرج حتَّى ال يدري القاتل فيم َقَتَل وال المقتول فيم ُقتَِل؟ 

275 استباحة القرامطة لحجاج الحرم عام 317 ه� 

276 حصاد الحروب العالمية لآلالف من البشر 

276 حروب الثورة العربية المزعومة ضد األتراك والحروب القبلية والحزبية 

276 الحروب الطائفية 

276 زخرفة المساجد والتباهي بها 
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276 زخرفُة المساِجِد والتباهي بها 

277 ظاهرة تسامح بعض العلماء في زخرفة المساجد 

277 بناء المساجد للزينة في المنتزهات 

279 َهيماِء والِفتنِة الرابِعةِ  غرى في مرحلَتِي الدُّ نماِذُج ِمَن العالماِت الصُّ

279 ةِ  ِقراءٌة نبويٌة لأِلحداِث والوقائِع ومواِقِف األُمَّ

279 َبيُع الُحكِم  

279 َرطِ  كثرُة الشُّ

279 بيع الحكم 

279 عالمة صغرى 

280 قطيعة الرحم 

280 عالمة صغرى 

280 نشء القرآن بأصوات المزامير 

280 عالمة صغرى 

280 قطيعُة الرِحمِ 

280 نشٌء يكوُن في آِخِر الزماِن يتِخُذ الُقرآَن مزاميرَ 

281 الُجرأُة في الفتوى 

281 الجرأة في الفتوى 

281 عالمة صغرى 

282 ظاهرة الفتوى إلرضاء الساسة 

282 ظاهرة الفتوى في تحريف معاني القرآن 

283 الَعوُد إلى الشرِك وِعبادِة األوثانِ 
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283 ظاهرة التجمل باأللسنة في الحديث وإخفاء الخديعة في القلوب 

283 ة ثمرة المخادعة  الفتنة التي تصاب بها األُمَّ

283 العودة إلى الشرك 

283 عالمة صغرى 

284 ظاهرة تهمة الشرك على زوار القبور 

284 فقه التحوالت ال يشير في العالمات إلى تجديد التوحيد في مرحلة الغثاء 

287 ظاهرتا اإلفراط والتفريط هما المسؤولتان عن الصراع العقدي 

288 تصحيح فتنة التشريك للمسلمين 

288 وجوب رد تهمة الشرك عن األمة 

288 ل  مرحلة الشرك الجاهلي األوَّ

288 مرحلة العودة إلى الجاهلية 

289 المرحلة الثانية بعد موت عيسى عَليِه السالم 

د m وإلى نزول عيسى ش ينحصر الشرك األكبر في اليهود والنصارى  ما َبيَن بعثة النبي ُمحمَّ
290 وأهل األوثان 

290 ظاهرة االستتباع للمشركين في آخر الزمان 

291 ة : اإلفراط والتفريط  علة األُمَّ

ط في اإلعجاب باليهود والنصارى  تحولت محبة األولياء إلى حرب عقدية حتى وقع المفرِّ
292 والمفِرط بالطعن فيهم واالستصغار 

293 األِجهزُة اإلعالميُة ووسائُل الُفحشِ 

293 وسائل الفحش عالمة صغرى 

293 دور األجهزة اإلعالمية في إظهار الفحش والتفحش 
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294 من ظواهر الفحش ما يباع ويشاع في األفالم والمالبس 

294 من ظواهر الفحش مشاركة الجيل في األندية المختلطة 

296 شرب الخمر واستحاللها عالمة صغرى 

296  ظاهرة تغيير اسم الخمر وشربها َبيَن الُمسِلمين 

296 شرُب الخمِر واستِحاللِها 

297 ترويج المخدرات 

297 إسقاط الحدود الشرعية تبعا لرغبة جمعيات حقوق اإلنسان 

298 تعظيم أرباب األعمال ورجال المال عالمة صغرى 

298 تداخل العالمات المؤدية إلى تعظيم رب المال 

298 ظاِهرُة تعظيِم ربِّ المالِ 

رفض تعظيم األولياء وأهل األحوال أدى إلى البديل المناسب: ظاهرة تعظيم رجال المال 
299 واألعمال 

300 ظهور المعازف واستحاللها عالمة صغرى 

300 بناء المؤسسات الثقافية المخصصة للفنون 

300 تشجيع الفن وتكريم الفنانين 

300 ُظهوُر المعاِزِف واستِحالُلها 

301 مظاهر الفن ومخرجات األفالم والمسارح 

301 ة الستحالل الحر والحرير والخمر والمعازف  حديث المسخ في األُمَّ

301 الفنون الشعبية المنظمة ال تدخل في المحظور 

302 التطاول في البنيان عالمة صغرى 

302 االستثمارات العربية الخيالية وصرفها في أبنية األبراج 
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302 التطاوُل في الُبنياِن  

303 الحديث يخص العرب في ذم التطاول 

304 كثرة التجارة 

304 مشاركة المرأة لزوجها في التجارة 

304 كثرُة التِّجارِة  

305 با والشراكاِت االقتِصاديِة المشبوهةِ  ُظهوُر فِتنِة الرِّ

305 التنافس على الدنيا 

305 ظهور الربا عالمة صغرى 

306 هيمنة المدرسة الربوية على االقتصاد العربي واإلسالمي دراسة وتجارة 

306 بدأ عهد االستعمار بترويض الشعوب المسلمة على قبول المعامالت الربوية 

306 دور الغثائيين من الُمسِلمين في وضع قواعد الربا البنكي 

307 انتشار المصارف المتعاملة بالربا 

307 خطر الربا على الحياة اإلسالمية ووصف القرآن آلكل الربا 

308 عالقة التطرف واإلرهاب بالربا والمعامالت المشبوهة 

308 الربا جزء من الكفر 

308 فقه التحوالت ووضعه الدواء موضع الداء 

309 ُظهوُر الِفتِن ِمَن المشِرِق  

309 فتن المشرق عالمة صغرى 

309 الجهات التي ظهرت ِمنها الفتن عبر التاريخ 

310 أحاديث فتن المشرق 

311 رواية فتن المشرق بالمفرد والمثنى :» قرن/قرنا الشيطان « 
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311 تحديد األحاديث جهة المشرق بربيعة ومضر 

312 تحليل » قرنا الشيطان « بألف التثنية 

313 المعنى ال ينطبق على الرعايا وعموم الُمسِلمين  

313 أحاديث متنوعة عن قرن المشرق 

314 اعتناء العلماء بفتن المشرق العامة والخاصة 

314 فتنة الخوارج 

315 انتشار الفتنة في البالد العربية واإلسالمية وتغلغلها في دماء الشعوب 

315 ظاهرة انتشار الفتنة المعادلة للخوارج تحت مسمى حب آل البيت 

316 وجوب المبادرة باألعمال ِعند ظهور الفتن 

316 أفضل الناس في الفتن من يعتزل الناس 

317 العزلة عن الناس أو الجهاد ال يشمل نماذج فلسطين وما شابهها 

318 ظاهرة الزنا عالمة صغرى 

318 انحدار األخالق في مرحلة االستعمار 

318 نا  ُظهوُر الزِّ

319  بروز جيل الكاسيات العاريات  

319  ارتباط المخرجات الثقافية في العالم العربي واإلسالمي بالعالم اآلخر  

319  منظمات الوقاية من األمراض الجنسية ودورها في نشر الفساد  

320  مستقبل االنحدار الخلقي في العالم اإلسالمي  

320 خطورة ما يدور خلف الكواليس في المسارح واألندية وغيرها  

321 ُظهوُر األمراِض التي لم تُكْن في األسالِف 

321 نقُض ُعرى اإلسالِم واإليمانِ 
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321 نقض عرى اإلسالم واإليمان عروة عروة 

322  بداية النقض في العهد األموي وما تاله  

322  نقض الحكم والعلم في مرحلة االستعمار  

322  نماذج النقض في العالم العربي واإلسالمي  

323 استمرار نماذج النقض في اللعبة المشتركة إلى اليوم  

ة من َغير إسالم    تتصور الرموز ورجاالت العلم والثقافة » النخبة « قدرتها على تطوير األُمَّ
323

324 الضحايا من الشعوب المشاركين في برامج االحتواء وااللتواء  

324  مرحلة التداعي والوهن ودورها في النقض  

324  شعارات الكتاب والسنة كظاهرة من ظواهر النقض  

325 عوِب والقبائلِ  فناُء بعِض الشُّ

325 ة   ال أمل في نجاح البرامج المطروحة حاليا إلنقاذ األُمَّ

325  فناء بعض الشعوب عالمة صغرى 

325  طلب الملك والحمية سبب في فناء بعض الشعوب  

327 ِه ‘رسمًيا’ وبقائه ‘شعبًيا’  ظاِهرُة ترِك الِجهاِد في سبيِل اللَّ

 نموذج آخر للجهاد.. الجهاد بالكلمة، وهو الذي دخلت به شعوب كاندنوسيا وسيالن 
328 وغيرها في اإلسالم 

328  شعار هذا الجهاد »كلمة حق عند سلطان جائر« 

329 ا« إلى يوِم الِقيامةِ  ِه »َحْصِرياًّ الطائفُة المنصورُة.. بقاُء الِجهاِد في سبيِل اللَّ

329  الطائفة المنصورة عالمة صغرى  

330  أحاديث الطائفة المنصورة  
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330 اإلشارة إلى اإلسالم ووجود الطائفة المنصورة بها  

331 األحاديُث الجاِمعُة لمفهوِم البقاِء على الحقِّ دوَن ذكِر الِجهادِ 

332  أحاديث الطائفة المنصورة تشير إلى بقاء الجهاد إلى يوم القيامة 

332  الطائفة المنصورة ال تنتمي إلى َدولة أو جماعة أو حزب  

333 اختِفاُء التعاُمِل بالنقَدين 

336 توقف الجزية والخراج /سقوط دولة الخالفة 

338 ُحصوُل الزالِزِل والخسِف وهالِك بعض الباِلدِ 

342 ِه َعزَّ َوَجلَّ  ِقَراَءُة َما اْك�ُتتَِب ِمْن ِسَوى ِكَتاِب ٱللّٰ

345 غرى  عرٌض عامٌّ لِبقيَِّة الَعالماِت الصُّ

348 التسلُسُل الزمنيُّ الشرعيُّ الجاِمُع لَِسيِر العالماِت  

348 واألماراِت إلى ِقياِم الساعةِ 

350 فشل االقتصاد وامتداد سياسة التجويع والتطبيع والتشريك والتبديع 

350 ما بعَد الِفتنِة الرابِعِة.. مرحلُة االستِنفاِر  

351 فيانيُة   المرحلُة السُّ

351  االصطدام المباشر َبيَن الشعوب ورواد الفوضى الخالقة  

351 المرحلة السفيانية حروب وفتن ودماء  

352  السفياني يقتل العلماء أو يستفيد ِمنهم في تنفيذ سياسته  

352 عالمات كونية وظواهر مناخية  

353  شخصيات قيادية متنازعة 

353  الرايات السود والصفر رموز لقوى محلية واعدة  

353  ازدياد األذى آلل البيت بعمومهم حسب االنتماء لبني هاشم  
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353 ة والمدينة    الجيش الذي يخسف بِه َبيَن مكَّ

354  مرحلة ما قبل اإلمام المهدي  

354  الِخالفة الراشدة بشروطها ال تكون إالَّ بالمهدي 

354 .. وهل َيْسبُِقَها ِقياُم ِخالفٍة راِشدٍة ؟  مرحلُة ما قبَل اإلماِم المهديِّ

355 بعض التحريف في معاني األحاديث سببه عدم دراسة فقه التحوالت  

356 استمرار الجهاد في سبيل الله في عصر المهدي  

357  أسباب ُخروج الدجال  

360  األمر بيد الله.. وال تسييس للطائفة المنصورة  

360  تعليالت َغير صحيحة البد من اإلجابة عَليها 

362 موقف المسلم المستبصر من الفتن وأئمتها المضلين 

367 ك�ن الثالُِث الِعلُم الواِجُب بِالعالماِت الُك�برى  الرُّ

367 حديث العالمات الكبرى  

367  ترتيب اآليات والظواهر 

368  العالمات الكبرى قسمان 

368  اإلمام المهدي أول العالمات الكبرى  

370  المرحلة المهدية.. استقرار ، سالم ، تنمية..  

370 وحكمة االختالف َبيَن العلماء حول شخصية المهدي وظهوره 

370 ِر بِه ’  المرحلُة المهديُة ‘ المهديُّ الُمبشَّ

371  تغير األحوال قبيل مرحلة المهدي 

371  اإلحباط النفسي لدى الصالحين قبل المهدي  

371 صيحة في رمضان عالمة كونية قبل ظهور اإلمام  
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372 الرايات السود من خراسان 

372  وجوب التحري في نصرة الرايات لتشابه الظواهر 

372  مهمات المهدي وسياسته العلمية والعملية  

373 انقطاع الربا واالقتصاد الرأسمالي  

373  شك بعض العلماء المذهبيين في حقيقة اإلمام  

374 ظهور البركة في المنتجات المحلية  

374 معارك اإلمام مَع السيفاني ومهادنة الروم  

375 المرحلُة الثانيُة ِمَن المهديةِ 

375  انتقاض العرى وبدء الحروب  

375  انتصار اإلمام على َدولة الكفر والصليب وأخذ كنوزهم  

377 اِل    جَّ اليُة : ُظهوُر المسيِخ الدَّ جَّ المرحلُة الدَّ

377  المرحلة الدجالية وموقع الدجال من عالمات الساعة 

389 اِل ودولِة اليهوِد   جَّ نِهايُة الدَّ

390 اِل بابِن صيَّاٍد   جَّ اشتباُه الدَّ

391 الِ  جَّ وسائُل الِحفِظ ِمَن الدَّ

392 المرحلُة العيسويةُ 

398  أهم ظواهر مرحلة عيسى ش  

399 المرحلُة اليأُجوجيَّةُ 

399  يأجوج ومأجوج لغز من الغاز القرآن  

400  شرطنا في قبول البحوث العلمية عن العالمات  

400  متابعة مختصرة للدراسة الميدانية الجديدة 
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402 دول قارة الخيل وعالقتها بالمرحلة اليأجوجية  

402  اليأجوجية في كتَب َغير إسالمية مرحلة عدوانية يتحكم فِيها الشيطان 

403 المرحلة اليأجوجية في اإلنجيل  

404 رأٌي آخر: الّسّد موجوٌد في القوقاز )جورجيا( 

404 ذكرنا هنا اختالف الباحثين لمجرد االستئناس 

405  يأجوج ومأجوج يكتسحون العالم العربي 

405  الطغيان اليأجوجي قبل نهايتهم الحتمية  

406  عيسى ش والمؤمنون يرغبون إلى الله في إهالك قوم يأجوج ومأجوج 

406  ما َبيَن هالك يأجوج ومأجوج وموت عيسى ش  

407 ِرحلُة عيسى ِمَن الشاِم إلى المناِسِك 

407 موت عيسى ش بالمدينة المنورة ودفنه بالحجرة الشريفة  

غرى ما َبيَن مرحلِة اإلماِم الُمنتَظِر حتَّى نِهايِة  ٌة ِمَن العالماِت الصُّ ظواِهُر وعالماٌت هامَّ
409 مرحلِة عيسى عَليِه السالمُ 

409 القحطاني والَجْهجاه والُمْقَعد 

410 مرحلُة االنهياِر والعوِد إلى الجاهليةِ 

411 القحطاني  

ظهور إبليس في جيل االنهيار والدعوة إلى عبادة األصنام كما كاَنت في الجاهلية  
412

413 الدابَّةُ 

413 ة    ُخروج الدابة من مكَّ

413  )ٱ ٱ ٱ ٱ( هو موت العلماء ورفع القرآن 
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414 بقاء الناس بعد الدابة مددا طويلة  

414  ما بعد مرحلة ُخروج الدابة 

416  الريح القابضة لمن بقي من المؤمنين  

416 ارتباط هدم الكعبة بموت المؤمنين وبقاء عجاج من الناس  

416 الريُح القابِضُة لِلمؤمنين 

418 ة في مرحلة الخراب األخير وانفتاح أبواب الشر والدمار   انهيار أهل مكَّ

418 هدُم الكعبةِ 

419  أهم ظواهر هذه المرحلة  

420  ظهور الدخان كعالمة  

420 الدخانُ 

421 الُخسوفاُت الثالثُة  

421  الخسوفات الثالثة ظواهر كونية كبرى وفِيها تهيئة لظهور الشمس من مغربها  

423 ُطلوُع الشمِس ِمن مغِربِها وانِقطاُع التوبِة  

423  انقطاع التوبة واستمرار ظاهرة طلوع الشمس من المغرب  

424  انقطاع الهجرة والطبع على القلوب ونهاية العمل الصالح في األمم  

425 الناُر الِحاشرُة  

425 النار الحاشرة إحدى الظواهر الكونية األخيرة  

425 اليمن وعدن وحضرموت مواقع ُخروج النار  

426  ماهي النار الحاشرة؟ 

426  األفواج المتعاقبة بالخروج خوفا من النار 

426  الهجرة األخيرة إلى الشام 
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428 اندراس اإلسالم هو اندراس العمل بأوامره واجتناب نواهيه  

428 انِدراُس اإلسالِم ُثمَّ انِدراُس كلمِة التوحيدِ 

430  النفخ في الصور نِهاية الحياة الكونية 

430 العالمُة األخيرُة.. النفُخ في الصورِ 

432  االعتماد على النصوص الصحيحة والموثقة حسب االستطاعة  

432  المالحظات البناءة ودورها في إغناء الموضوع  

432 خاتمُة األُسِس والُمنطلقاِت 

434 الِت  ِة في فِقِه التحوُّ قاموُس األلفاِظ والتعريفاِت الُمستجدَّ

442 مراِجُع البحِث 

443 الفهرس 

444 فهرس الجزء األول 

444 المقدمة 

444 اعتناء اإلسالم بفقه المراحل 

444 أهمية الدراسة الجذرية 

444 ضياع الحق بين ركام األقالم 

444 عوامل التجني على التاريخ: الخلط المتعمد واألحكام العمومية 

444 القراءة المادية العقالنية 

444 القراءة الشرعية الموجهة 

444 القراءة ال تكون إال باسم الرب 

444 أهمية القراءة النصية 

444 مرحلة الرسالة المحمدية 
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444 مرحلة ما بعد الرسالة إلى قيام الساعة 

444 مرحلة ما قبل البعث 

444 الدراسة النصية أساس حوار الحضارات وتقارب األديان 

444 الدراسة الجديدة للركن الرابع وأهميتها 

444 مع المؤلف في مسيرة المعاناة 

444 االعتراضات واالحتجاجات بين األمة.. 

444 لماذا ؟.. 

444 بداية االنطالق في فقه التحوالت 

444 تقرير الحالة 

444 المدخل إلى معرفة الركنية الرابعة 

444 مقدمات هامة لقراءة عالمات الساعة 

444 تبقى األشراط في دائرة التوقع المظنون 

444 مراعاة الترتيب الزمني لألشراط 

444 عدم تأثير الترقب على واجب الوقت 

444 هدي السلف أمام فقه التحوالت 

444 النصوص وعالقتها بما يطرقه االحتمال 

445 حصر مصادرالتلقي 

445 ال نعطل السنن واألسباب 

445 رأي المؤلف فيما سبق من الضوابط 

445 متابعة الحاديث أيسر وأولى من متابعة تعقيدات العلماء 

445 التلميح خير من التصريح في المعاتبة 
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445 ظاهرة االحتناك واالحتكار للسالمة 

445 األشراط المجهولة وموقعنا من معارضتها 

445 لماذا تناول النبي m العالمات؟ لم لم يسكت عنها أو يخف من إشهارها؟ 

445 مرحلة الرسول m تأصيل 

445 فقه التحوالت اليوم من أهم أركان الدين 

445 فقه التحوالت يعرفنا باألوعية الحاملة للعلم ومكانتها العلمية 

445 نصوص فقه التحوالت تعنى بمسيرة الحكم والعلم 

445 حياة النبي m قراءة واعية لألحداث حاضرا ومستقبال 

445 فقه التحوالت علم ضابط لمواقف الرجولة 

445 حاجتنا لهذا العلم أكثر من حاجتنا للماء والغذاء 

445 المنطلق 

445 العودة إلى األساسيات من أهم المهمات 

445 قراءة العلماء ألصول الديانة كانت على ضوء الثوابت الثالثة 

445 قراءتنا لعالمات الساعة تأتي على أنها ركن خاص بالتحوالت 

445 عقائد الشيطان في البشرية 

445 إظهار العلم بالعالمات مهمة شرعية 

445 قوله m: »بعثت أنا والساعة كهاتين« 

445 تعريف الساعة 

445 تعريف الساعة وما يتعلق بها 

445 أقسام القيامة 

445 انقسام األمارات إلى ثالثة أقسام 
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445 معنى الفتن 

445 معنى مضالت الفتن 

445 معنى األشراط 

446 معنى العالمات 

446 معنى األمارات 

446 معنى البشارات 

446 محور الموضوع حديث جبريل ‘أم السنة’ 

446 دراسة حديث جبريل 

446 الوحدة الموضوعية بين األركان األربعة 

446 الثوابت والمتغير 

446 األصول الثالثة وتدرج المكلف فيها 

446 أركان الدين الثالثة وعالقتها بالركن الرابع 

446 الركن الرابع هو كشف مجريات التحوالت 

446 الركن الرابع وأهمية دراسته 

446 رؤوس األقالم المبينة مهمات الركن الرابع 

446 أركان العلم بعالمات الساعة 

446 أركان العلم بعالمات الساعة 

446 العلم الواجب 

446 العلم الالزم 

446 العلم المطلق 

446 الفرق بين الساعة وعالماتها 
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446 إذا ولدت األمة ربتها /ربها 

446 األمة في فقه التحوالت 

446 الفرق بين الساعة وعالماتها 

446 تطابق جزئية العالمات مع حديث بني إسرائيل 

446 معنى »وأن ترى الحفاة.. الحديث« 

446 وقوع الظاهرة حقيقة في مرحلتنا المعاصرة 

446 الفرق بين الساعة والعلم بعالمات الساعة 

446 مشكلة الخلط بين الساعة وبين العلم بعالماتها 

446 األشراط في حديث مكحول 

446 مفهوم فقه التحوالت 

447 مفهوم فقه التحوالت 

447 اشتقاق اللفظة 

447 مادة فقه التحوالت 

447 الفقه في اللغة واالصطالح 

447 اإلسالم في معناه العام 

447 العلم بعالمات الساعة علم شرعي موثق الكتاب والسنة 

447 األساس في النجاة هو العمل 

447 »بادروا باألعمال« وما يترتب على مفهوم المبادرة 

447 اإلشارة النبوية إلى ما يحل باألمة عند انقطاع األعمال 

447 معنى »الفقر المنسي« 

447 معنى »الغنى المطغي« 
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تركنا للصناعات اإلنتاجية وهجرنا لمبدأ االكتفاء الذاتي جعلنا )سوقا استهالكيا( وهذا ما 
447 أدى إلى الغنى المطغي 

447 معنى )المرض المفسد( 

447 معنى )الموت المجهز( 

447 الدجال شر غائب ينتظر 

447 تأصيل فقه التحوالت من الكتاب والسنة  

447 تأصيل فقه التحوالت في الكتاب والسنة 

447 اآليات القرآنية المعبرة عن أهمية علم الساعة 

447 عالقة القرآن العظيم بفقه التحوالت 

447 التحوالت البشرية والغايات المصيرية في القرآن من فقه التحوالت 

447 معاناة األنبياء والرسل مع أقوامهم جزء من فقه التحوالت 

447 سورة الكهف وما تشتمل عليه من دروس فقه التحوالت 

447 سورة براءة وموقعها من أحوال المنافقين 

447 المنافقون ومفهوم الحصار االقتصادي 

447 معنى )الصدور( في تفسير صورة الناس 

447 أقسام فقه التحوالت 

447 الحضارة الشرعية 

447 الحضارة الوضعية 

448 الحضارة الكنعانية والكلدانية 

448 مادية قوم نوح والطوفان 

448 حضارة قوم عاد والريح العقيم 
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448 إبداعات قوم ثمود والصيحة 

448 شهوانية قوم لوط والحجارة 

448 تجارة قوم شعيب والرجفة 

448 عمران قوم سبأ والسيل العرم 

448 الحضارة الفرعونية وتعدد العقوبات 

448 الحضارة العبرية وتنوع اآليات 

448 السنة الشريفة واعتناؤها بفقه التحوالت 

أساس هذا العلم هو الربط الواعي بعموم الزمان أو المكان دون تحديد، فالتحديد مزلة 
448 كبرى 

448 ثمرة الدراسة لفقه التحوالت 

448 ثمرة هذا العلم 

448 عالقة فقه التحوالت بالدعوة إلى الله  

448 الثوابت الثالثة في فقه الدعوة إلى الله 

448 عالقة فقه التحوالت بالدعوة إلى الٰله 

448 جلسة بين األنبياء والرسل ناقشوا فيها فقه التحوالت 

448 ترتكز الدعوة إلى الله على عاملين اساسيين 

448 دليل فقه الدعوة 

448 دليل فقه الداعي 

448 شرط الداعي الحق 

448 حديث العرباض ابن سارية وموقعه من فقه التحوالت 

448 تأصيل فهم فقه التحوالت لألحاديث السابقة 
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448 إقامة الدعوة وأمة اإلجابة 

448 حصانات النبي m لبعض أصحابه وتجريحه آخرين وأهمية ذلك في فقه الدعوة 

448 بعض البدع المدموغة من عهد الرسالة 

448 التعريف بلفظ »السنة« لغة واصطالحا 

448 سنة المواقف وسنة الداللة 

449 سنة المواقف وسنة الداللة وموقعها من فقه التحوالت 

449 مفهوم السنة كموقف في حديث »عليكم بسنتي« 

449 سنة المواقف هي التطبيق األخالقي في فقه الدعوة 

449 سنة الداللة ضابط شرعي لم يندرج تحت ضوابط علم األصول 

449 سنة الداللة في فقه التحوالت 

449 االستدالل بسنة الداللة على ما لم يكن له سابق مثال 

449 البدعة الدينية والبدعة الدنيوية كالهما مذمومان إذا انعدمت ضوابطهما الشرعية 

449 االستدالل بسنة الداللة على مسنجدات العلوم 

449 ظاهرة التشريك ليست ديانة 

449 مدارس القبض والنقض وظاهرة تحريف النصوص 

449 قاعدة: سالمة المرحلة: بالنص 

449 سالمة الذوات: بالحصانة الشرعية 

449 الشهادات الشرعية من لسان رسول الله m لصحابته حصانة ال تنقضها األحداث 

449 مدرسة االعتدال والوسطية وموقعها من فقه التحوالت 

449 الذي ينازع ما نحن بصدده إما لجهله بالركن الرابع أو لرفضه الطبعي له 

449 موقع عالمات الساعة من علماء الفقه التقليدي 
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449 موقف الجماعات الجديدة من فقه التحوالت 

449 إعادة القراءة لرباعية األركان ضرورة ملحة 

449 الصراع التاريخي بين المذاهب يحتاج إلى إعادة نظر 

449 غياب العل�م بفقه التحوالت وما ترتب عليه 

449 ماذا حصل من الخطأ بغياب فقه التحوالت 

449 عالقة فقه التحوالت بقراءة المرحلة المعاصرة 

449 ضياع األمانات وموقع ذلك من فقه التحوالت 

449 كشف فقه التحوالت الشرعي لمرحلة التوسيد 

449 ضياع مبدأ االكتفاء الذاتي في مرحلتنا المعاصرة 

449 ثمرات )تداعي األمم( 

449 دور فقه التحوالت في تصحيح الفهوم الخاطئة عن الخالفة 

449 أهمية فقه التحوالت في ربط الجميع بمرحلتي مكة والمدينة 

450 المدرسة النبوية األبوية الشرعية 

450 المدرسة األنوية الوضعية 

450 هل ثمة عالج؟ وكيف وما هي وسائله؟ هذا الفقه يضع اإلنسان أمام مسؤولياته 

450 مفهوم الخلفاء في فقه التحوالت 

450 من هم الخلفاء؟ وكم عددهم؟ 

450 العدالة في فقه التحوالت مقيدة وليست مطلقة 

450 مفهوم الخلفاء في فقه التحوالت 

450 موقف اإلمام علي v من الخالفة 

450 موقف اإلمام الحسن v من الحكم 
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450 اإلمام الحسين v في خروجه ال يعاب 

450 من هم النمط األوسط؟ 

450 مقولة اإلمام علي v عن النمط األوسط 

450 أهمية معرفة علماء النمط األوسط 

450 من هم النمط األوسط ؟ 

450 رجال النمط األوسط 

450 المذاهب اإلسالمية 

450 أهل اإلفراط والتفريط ال يدخلون في مسمى النمط األوسط 

450 المدارس الخارجة عن النمط األوسط 

المذاهب اإلسالمية لم تول أهل النمط األوسط أهمية النعدام المعرفة بفقه التحوالت 
450

450 القدوة واألسوة في سلوك أهل النمط األوسط 

450 أحاديث شريفة حول موقف النمط األوسط 

450 ملخص مواقف أهل منهج السالمة 

450 مواقف النمط األوسط من طرفي اإلفراط والتفريط 

450 اإلمام علي v في عهد الخالفة 

450 اإلمام الحسن v إمام القرار 

450 اإلمام الحسين إمام البيعة 

450 ال يحق لمن بعدهم أن يتخذوا اجتهادهم قدوة إلثارة الصراع إال بشروط 

450 علماء فقه التحوالت وعالمات الساعة  

451 علماء فقه التحوالت 
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451 أحاديث العلم بالساعة 

451 الصمت المطبق عن عالمات الساعة وما ترتب على ذلك 

451 بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 

451 مقدمة الداني صاحب كتاب »السنن الواردة في الفتن« 

451 مقدمة البرزنجي لكتابه »اإلشاعة« 

451 لم السكوت عن اإلفصاح الواضح لعالمات الساعة كركٍن من أركان الدين؟ 

451 سبب سكوت العلماء عن اإلفصاح بالعالمات 

451 جرابا أبي هريرة من العلم 

451 مقولة لإلمام الشاطبي حول جديد العلم 

451 ركنية فقه التحوالت مقولة عمن ال ينطق عن الهوى m وليس اجتهاد العلماء 

451 موقع األمثلة والرموز والشعارات والشارات واأللوان في فقه التحوالت 

452 فهرس الجزء الثاني 

452 التفصيل الجامع ألركان العلم بعالمات الساعة 

452 أركان عالمات الساعة 

452 االستقراء الزمني هو الذي  حدد توسط العالمات 

452 بعثة النبي محمد m عالمة وسطى 

452 أهمية التحصين الشرعي للصحابة وما يترتب عليه 

452 القدح في معنى الصحبة إما أن يحصل بقول لفظي أو موقف ذاتي 

452 موت النبي m عالمة وسطى 

452  m المواقف المطلوبة بعد موت النبي

452 الخالفة الراشدة عالمة وسطى 
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452 نصوص عدالة مرحلة الخالفة الراشدة ورد شبه القدح في سالمتها 

452 فتح بين المقدس عالمة وسطى 

452 طاعون عمواس عالمة وسطى 

452 مقتل الخليفة عمر بن الخطاب v عالمة وسطى 

452 مقتل الخليفة عثمان v عالمة وسطى 

452 موقعة الجمل وصون أم المؤمنين b عالمة وسطى 

452 خروج عائشة b وموقف اإلمام علي v وأهميته في فقه التحوالت 

452 خروج عائشة b ال يقدح في عدالتها 

452 موقعة صفين عالمة وسطى 

452 ظهور الخوارج ومقتلة النهروان عالمة وسطى 

452 فتنة الخوارج تجاوزت الزمان والمكان 

452 المدرسة الحرقوصية التميمية 

452 بدء ظهور مدرسة الخوارج 

452 االمتداد الطبيعي للمدارس الخارجية حتى يظهر في أعراضهم الدجال 

452 عالمات وسمات الخوارج 

452 النهروان  موقف اإلمام v من الخوارج في 

452 مسمى الحرورية نسبة إلى حروراء 

453  v تحديد هوية الخوارج على لسان اإلمام

453 مقتل اإلمام علي v عالمة وسطى 

453 صلح اإلمام الحسن v عالمة وسطى 

453 ملك بني أمية عالمة وسطى 
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453 رؤيا النبي m للقردة والخنازير تتنزى على منبره 

453 وقعة الحرة عالمة وسطى 

453 فتنة ابن الزبير ومقتله عالمة وسطى 

453 خالفة عمر بن عبدالعزيز v عالمة وسطى 

453 ملك بني العباس عالمة وسطى 

453 مناقشة لمعاني )الملك العضوض( 

453 أقسام مرحلة الملك العضوض 

453 حديث )األئمة بعدي اثناعشر كلهم من قريش( 

453 تحديد األمراء االثني عشر ومراحلهم 

453 مرحلة الهرج واالنفصام 

453 مرحلة المهدي مستقلة بذاتها عن مدلول مرحلة األمراء االثني عشر 

453 مبتدأ مرحلة الهرج المنصوص عليه بالهجمات المغولية والصليبية 

453 سقوط قرار الخالفة على يد التتار عالمة وسطى 

453 أحاديث الفتن 

453 فتح القسطنطينية عالمة وسطى 

453 شعار الدولة العلية العثمانية 

453 عوامل الضعف واالنهيار لبني عثمان 

453 بدء ظهور العلمنة: إفراط المسلمين في االنبهار بعلمانية الغرب 

453 بدء ظهور العلمانية وفصل الدين عن الدولة مع سقوط القرار اإلسالمي 

453 نبذة عن السلطان عبدالحميد الثاني 

453 قراءة مرحلة الغثاء والوهن من واقع فقه التحوالت 
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453  إذا وسد األمر إلى غير أهله  

453  مرحلة السير اإلجباري نحو جحر الضب  

453 فقه التحوالت يفتح آفاقا جديدة في قراءة التاريخ  

453 غياب الفقه الشرعي للتحوالت جرأ المترسمين على المصلين  

454  النفاق التاريخي اخترق صفوف األمة إلى اليوم  

454  الغثائية من حديث ثوبان 

454 التقسيم الشرعي للمرحلة الغثائية 

454  مرحلة األحالس والمؤامرة على تركة الرجل المريض 

454 بدء الغزو البرتغالي  

454  معاهدات الحماية تدخل الكفر في بالد المسلمين  

454  حديث التمايز والتمايل والمعامع 

454  تداعي األمم أكلة القصعة على ثروات األمة 

454  سقوط الخالفة وبدء المرحلة العلمانية 

454  مؤتمرات الخيانة ضد القرار اإلسالمي  

454  المكاسب االستعمارية بسقوط الخالفة 

454  امتداد العلمانية باالستعمار 

454 فتنة الدهيماء .. مرحلة االستهتار  

454 فتنة الدهيماء عالمة صغرى في مرحلة الغثاء  

454  تحول الفضية اإلسالمية إلى أطماع قومية إقليمية 

454  صراع القوتين الشرقيتين : الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي  

454  الفتنة الرابعة التي يؤول أمر األمة فيها إلى الكافر  
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454   ’ الفتنة الرابعة ‘العمياء البكماء الصماء

454 الثالثة’  ‘األلفية  ‘مرحلة االستثمار’ - 

454  جبل الذهب واالقتتال عليه 

454 مفهوم الحديث: يؤول أمر األمة إلى الكافر  

454  التدخل الكافر في سياسة اإلسالم ونقض العرى 

454  ظاهرة الهجرة إلى العواصم وترك العمل الحرفي الزراعي  

454  زيادة األسعار قلق مسيس من تدخالت الكافر في األمة 

454  كثرة القراء وقلة الفقهاء 

454  كثرة االقتتال والصراع الدموي  

454 مؤتمرات الحوار واالستثمار  

454  العدالة من مبادئ اإلسالم وال عالقة للكفر بذلك 

455  ظاهرة التخلي عن تفسير اآليات القرآنية لما فيها من إدانة للكفار 

455 خطر الثقافات الغازية على التركيب اإلسالمي الموجه  

455 مالحظة على هامش المرحلة الغثائية 

455 الركن الثاني العلم المطلق بالعالمات الصغرى 

455 إمارة الصبيان 

455 عالمة صغرى 

455 استفاضة المال واالستغناء عن الصدقة 

455 استتباع سنن األمم الماضية 

455 نماذج االستتباع 

455 التقليد األعمى للعالم اآلخر 
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455 ضياع األمانة 

455 نقض أمانتي الحكم والعلم 

455 حديث »فال يكاد أحدهم يؤدي األمانة ...« 

455 قبض العلم وظهور الجهل 

455 معاني قبض العلم 

455 انقباض / قبض العلماء 

455 أشكال من نقض العرى في مسيرة التاريخ 

455 ظهور مدعي النبوة 

455 مسيلمة الكذاب واألسود العنسي 

455 سبعة وعشرون دجإال منهم أربعة نسوة 

455 ابن الكواء في عهد اإلمام علي أحد الكذابين 

455 المختار الثقفي 

455 الحارث الكذاب 

456 أحمد القادياني 

456 مدعو المهدية من الكذابين 

456 الربط بين وظائف الدجاجلة واألعور الدجال 

456 قتال الترك والعجم 

456 قتال التتار في أواخر العصر العباسي 

456 قتال الترك على حرب الماء وكنز الذهب 

456 قتال العجم واستثارتهم حتى يكونوا كاألسد ال يفرون 

456 كثرة القتل 
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456 كثرة الهرج حتى ال يدري القاتل فيم قتل وال المقتول فيم قتل؟ 

456 استباحة القرامطة لحجاج الحرم عام 317 ه� 

456 حصاد الحروب العالمية لآلالف من البشر 

456 حروب الثورات العربية والحروب القبلية والحزبية 

456 الحروب الطائفية 

456 زخرفة المساجد والتباهي بها 

456 ظاهرة تسامح بعض العلماء في زخرفة المساجد 

456 بناء المساجد للزينة في المنتزهات 

456 بيع الحكم 

456 عالمة صغرى 

456 نماذج من العالمات الصغرى في مرحلتي الدهيماء والفتنة الرابعة 

456 قراءة نبوية لألحداث والوقائع ومواقف األمة 

456 قطيعة الرحم 

456 عالمة صغرى 

457 نشء القرآن بأصوات المزامير 

457 عالمة صغرى 

457 الجرأة في الفتوى 

457 عالمة صغرى 

457 ظاهرة الفتوى إلرضاء الساسة 

457 ظاهرة الفتوى في تحريف معاني القرآن 

457 ظاهرة التجمل باأللسنة في الحديث وإخفاء الخديعة في القلوب 
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457 الفتنة التي تصاب بها األمة ثمرة المخادعة 

457 العودة إلى الشرك 

457 عالمة صغرى 

457 ظاهرة تهمة الشرك على زوار القبور 

457 فقه التحوالت ال يشير في العالمات إلى تجديد التوحيد في مرحلة الغثاء 

457 ظاهرتا اإلفراط والتفريط هما المسؤولتان عن الصراع العقدي 

457 وجوب رد تهمة الشرك من األمة 

457 مرحلة الشرك الجاهلي األول 

457 المرحلة الثانية بعد موت عيسى عليه السالم 

ما بين بعثة النبي محمد m وإلى نزول عيسى ش ينحصر الشرك األكبر في اليهود والنصارى 
457 وأهل األوثان 

457 ظاهرة االستتباع للمشركين في آخر الزمان 

457 علة األمة : اإلفراط والتفريط 

457 وسائل الفحش عالمة صغرى 

457 دور األجهزة اإلعالمية في إظهار الفحش والتفحش 

457 من ظواهر الفحش ما يباع ويشاع في األفالم والمالبس 

457 من ظواهر الفحش مشاركة الجيل في األندية المختلطة 

457 شرب الخمر واستحاللها عالمة صغرى 

457  ظاهرة تغيير اسم الخمر وشربها بين المسلمين 

458 ترويج المخدرات 

458 إسقاط الحدود الشرعية تبعا لرغبة جمعيات حقوق اإلنسان 
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458 تعظيم أرباب األعمال ورجال المال عالمة صغرى 

458 تداخل العالمات المؤدية إلى تعظيم رب المال 

رفض تعظيم األولياء وأهل األحوال أدى إلى البديل المناسب: ظاهرة تعظيم رجال المال 
458 واألعمال 

458 ظهور المعازف واستحاللها عالمة صغرى 

458 بناء المؤسسات الثقافية المخصصة للفنون 

458 تشجيع الفن وتكريم الفنانين 

458 مظاهر الفن ومخرجات األفالم والمسارح 

458 حديث المسخ في األمة الستحالل الحر والحرير والخمر والمعازف 

458 الفنون الشعبية المنظمة ال تدخل في المحظور 

458 التطاول في البنيان عالمة صغرى 

458 االستثمارات العربية الخيالية وصرفها في أبنية األبراج 

458 الحديث يخص العرب في ذم التطاول 

458 كثرة التجارة 

458 مشاركة المرأة لزوجها في التجارة 

458 التنافس على الدنيا 

458 ظهور الربا عالمة صغرى 

458 هيمنة المدرسة الربوية على االقتصاد العربي واإلسالمي دراسة وتجارة 

458 بدأ عهد االستعمار في ترويض الشعوب المسلمة على قبول المعامالت الربوية 

458 دور الغثائيين من المسلمين في وضع قواعد الربا البنكي 

458 انتشار المصارف المتعاملة بالربا 
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458 خطر الربا على الحياة اإلسالمية ووصف القرآن آلكل الربا 

458 عالقة التطرف واإلرهاب بالربا والمعامالت المشبوهة 

459 الربا جزء من الكفر 

459 فقه التحوالت ووضعه الدواء موضع الداء 

459 فتن المشرق عالمة صغرى 

459 الجهات التي ظهرت منها الفتن عبر التاريخ 

459 أحاديث فتن المشرق 

459 رواية فتن المشرق بالمفرد والمثنى :» قرن/قرنا الشيطان « 

459 تحديد األحاديث جهة المشرق بربيعة ومضر 

459 تحليل » قرنا الشيطان « بألف التثنية 

459 المعنى ال ينطبق على الرعايا وعموم المسلمين  

459 أحاديث متنوعة عن قرن المشرق 

459 اعتناء العلماء بفتن المشرق العامة والخاصة 

459 فتنة الخوارج 

459 انتشار الفتنة في البالد العربية واإلسالمية 

459 ظاهرة انتشار الفتنة المعادلة للخوارج تحت مسمى حب آل البيت 

459 وجوب المبادرة باألعمال عند ظهور الفتن 

459 أفضل الناس في الفتن من يعتزل الناس 

459 العزلة عن الناس أو الجهاد ال يشمل نماذج فلسطين وما شابهها 

459 ظاهرة الزنا عالمة صغرى 

459 انحدار األخالق في مرحلة االستعمار 
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459  بروز جيل الكاسيات العاريات  

459  ارتباط المخرجات الثقافية في العالم العربي واإلسالمي بالعالم اآلخر  

459  منظمات الوقاية من األمراض الجنسية ودورها في نشر الفساد  

459  مستقبل االنحدار الخلقي في العالم اإلسالمي  

459 خطورة ما يدور خلف الكواليس في المسارح واألندية وغيرها  

459 نقض عرى اإلسالم واإليمان  

459  نقض عرى اإلسالم عروة عروة  

460  بداية النقض في العهد األموي وما تاله  

460  نقض الحكم والعلم في مرحلة االستعمار  

460  نماذج النقض في العالم العربي واإلسالمي  

460 استمرار نماذج النقض في اللعبة المشتركة إلى اليوم  

 تتصور الرموز ورجاالت العلم والثقافة » النخبة « قدرتها على تطوير األمة من غير إسالم  
460

460 الضحايا من الشعوب المشاركين في برامج االحتواء وااللتواء  

460  مرحلة التداعي والوهن ودورها في النقض  

460  شعارات الكتاب والسنة كظاهرة من ظواهر النقض  

460 ال أمل في نجاح البرامج المطروحة حاليا إلنقاذ األمة  

460  فناء بعض الشعوب عالمة صغرى 

460  طلب الملك والحمية سبب في فناء بعض الشعوب  

460 الهالك المحتم للشعوب بعد هدم الكعبة  

460  الطائفة المنصورة عالمة صغرى  
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460  أحاديث الطائفة المنصورة  

460 اإلشارة إلى اإلسالم ووجود الطائفة المنصورة بها  

460  أحاديث الطائفة المنصورة تشير إلى بقاء الجهاد إلى يوم القيامة 

460  الطائفة المنصورة ال تنتمي إلى دولة أو جماعة أو حزب  

460 عرض عام لبقية العالمات الصغرى 

460 التسلسل الزمني الشرعي الجامع لسير العالمات  

460 واألمارات إلى قيام الساعة 

461 فشل االقتصاد وامتداد سياسة التجويع والتطبيع والتشريك والتبديع 

461 ما بعد الفتنة الرابعة.. مرحلة االستنفار  

461  االصطدام المباشر بين الشعوب ورواد الفوضى الخالقة  

461 المرحلة السفيانية حروب وفتن ودماء  

461  السفياني يقتل العلماء أو يستفيد منهم في تنفيذ سياسته  

461 عالمات كونية وظواهر مناخية  

461  شخصيات قيادية متنازعة 

461  الرايات السود والصفر رموز لقوى محلية واعدة  

461  ازدياد األذى آلل البيت بعمومهم حسب االنتماء لبني هاشم  

461  الجيش الذي يخسف به بين مكة والمدينة  

461  مرحلة ما قبل اإلمام المهدي  

461  الخالفة الراشدة بشروطها ال تكون إال بالمهدي 

461 بعض التحريف في معاني األحاديث سببه عدم دراسة فقه التحوالت  

461 استمرار الجهاد في سبيل الله في عصر المهدي  



527

461  أسباب خروج الدجال  

461  األمر بيد الله.. وال تسييس للطائفة المنصورة  

461  تعليالت غير صحيحة البد من اإلجابة عليها 

461 موقف المسلم المستبصر من الفتن وأئمتها المضلين 

461 الركن الثالث العلم الواجب بالعالمات الكبرى 

461 حديث العالمات الكبرى  

461  ترتيب اآليات والظواهر 

461  العالمات الكبرى قسمان 

461  اإلمام المهدي أول العالمات الكبرى  

461  المرحلة المهدية.. استقرار ، سالم ، تنمية..  

461 وحكمة االختالف بين العلماء حول شخصية المهدي وظهوره 

461 المرحلة المهدية ‘ المهدي المبشر به ’ 

462  تغير األحوال قبيل مرحلة المهدي 

462  اإلحباط النفسي لدى الصالحين قبل المهدي  

462 صيحة في رمضان عالمة كونية قبل ظهور اإلمام  

462 الرايات السود من خراسان 

462  وجوب التحري في نصرة الرايات لتشابه الظواهر 

462  مهمات المهدي وسياسته العلمية والعملية  

462 انقطاع الربا واالقتصاد الرأسمالي  

462  شك بعض العلماء المذهبيين في حقيقة اإلمام  

462 ظهور البركة في المنتجات المحلية  
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462 معارك اإلمام مع السيفاني ومهادنة الروم  

462 المرحلة الثانية من المهدية 

462  انتقاض العرى وبدء الحروب  

462  انتصار اإلمام على دولة الكفر والصليب وأخذ كنوزهم  

462  المرحلة الدجالية وموقع الدجال من عالمات الساعة 

462 المرحلة الدجالية : ظهور المسيخ الدجال   

462 نهاية الدجال ودولة اليهود  

462 اشتباه الدجال بابن صياٍد  

462 وسائل الحفظ من الدجال 

462 المرحلة العيسوية 

462  أهم ظواهر مرحلة عيسى ش  

462  يأجوج ومأجوج لغز من الغاز القرآن  

462  شرطنا في قبول البحوث العلمية عن العالمات  

462 المرحلة اليأجوجية 

462  متابعة مختصرة للدراسة الميدانية الجديدة 

462 دول قارة الخيل وعالقتها بالمرحلة اليأجوجية  

462  اليأجوجية في كتب غير إسالمية مرحلة عدوانية يتحكم فيها الشيطان 

462 المرحلة اليأجوجية في اإلنجيل  

463  يأجوج ومأجوج يكتسحون العالم العربي 

463  الطغيان اليأجوجي قبل نهايتهم الحتمية  

463  عيسى ش والمؤمنون يرغبون إلى الله في إهالك قوم يأجوج ومأجوج 
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463  ما بين هالك يأجوج ومأجوج وموت عيسى ش  

463 موت عيسى ش بالمدينة المنورة ودفنه بالحجرة الشريفة  

463 رحلة عيسى من الشام إلى المناسك 

ظواهر من العالمات الصغرى ما بين اإلمام المنتظر حتى مرحلة عيسى عليه السالم 
463

463 مرحلة االنهيار والعود إلى الجاهلية 

463 القحطاني  

ظهور إبليس في جيل االنهيار والدعوة إلى عبادة األصنام كما كانت في الجاهلية  
463

463 الدابة 

463  خروج الدابة من مكة  

463  » وإذا وقع القول عليهم « موت العلماء ورفع القرآن 

463 بقاء الناس بعد الدابة مددا طويلة  

463  ما بعد مرحلة خروج الدابة 

463  الريح القابضة لمن بقي من المؤمنين  

463 ارتباط هدم الكعبة بموت المؤمنين وبقاء عجاج من الناس  

463 الريح القابضة للمؤمنين 

463 انهيار أهل مكة في مرحلة الخراب األخير وانفتاح أبواب الشر والدمار  

463  أهم ظواهر هذه المرحلة  

463 هدم الكعبة 

463  ظهور الدخان كعالمة  
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463 الدخان 

463 الخسوفات الثالثة  

463  الخسوفات الثالثة ظواهر كونية كبرى وفيها تهيئة لظهور الشمس من مغربها  

463 طلوع الشمس من مغربها وانقطاع التوبة  

463  انقطاع التوبة واستمرار ظاهرة طلوع الشمس من المغرب  

464  انقطاع الهجرة والطبع على القلوب ونهاية العمل الصالح في األمم  

464 النار الحاشرة  

464 النار الحاشرة إحدى الظواهر الكونية األخيرة  

464 اليمن وعدن وحضرموت مواقع خروج النار  

464  ماهي النار الحاشرة؟ 

464  األفواج المتعاقبة بالخروج خوفا من النار 

464  الهجرة األخيرة إلى الشام 

464 اندراس اإلسالم هو اندراس العمل بأوامره واجتناب نواهيه  

464 اندراس اإلسالم ثم اندراس كلمة التوحيد 

464  النفخ في الصور نهاية الحياة الكونية 

464 العالمة األخيرة.. النفخ في الصور 

464  االعتماد على النصوص الصحيحة والموثقة حسب االستطاعة  

464  المالحظات البناءة ودورها في إغناء الموضوع  

464 خاتمة األسس والمنطلقات 

464 قاموس األلفاظ والتعريفات المستجدة في فقه التحوالت 

464 مراجع البحث 
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465 ُملَحٌق بِبعِض الوثائِق 



532


