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 المطلع القرآني

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 )١(قَمر لاقْتربِت الساعةُ وانشق ا (
 ِمرتسم رقُولُوا ِسحيوا وِرضعةً يا آيورِإن ي٢(و( 

 )٣( أَمٍر مستِقر لوكَذَّبوا واتبعوا أَهواءهم وكُ
اَأللو نم ماءهج قَد رجدزا ِفيِه ماء م٤(نب( 

 ))٥(غةٌ فَما تغِن النذُر لِحكْمةٌ با
 

 مصدق اهللا العظي
 

 سورة القمرمن  ٥-١ اتاآلي
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 اإلهداء
 ..للقدِس

 ..للواد املقدِس
للقيود.. 

حلجارة الشعب الصمود.. 
 ..دليك يا بغداإو

 .. عنوداً يا رمز
 ..ىل اجلنودإو

 .. حنو أبواب املدائِنِه التوججيِش
 واحلدود.. 
 ..ىل اإلمام املنتظرإو

داعي احلشود..  
 ..أمل اخلالصألم  ..والقادمونَ
جاءوالوعد .. وال مناص.. 
اصنال م.. 

... 
ل اً تبع؟ تعلمونْ! ري ص! 

 ..املتخمونَ
 ..وا القالعنافروا وبضت

 .. اإللهنـزحلماية الك

باعوا العهود..  
وشعوم صارت سودد..  

خلف البنود..  
 .. كالقرودصرنا غثاًء

والدالطغاةْ ملحمةُين ..  
... 
  ..د يا يهوكربأاهللا 

 ..تكفي اجتماعات الوفود.. يكفي قُعود
لةَ الوعودزهالوحِي م وبعش تِئمس..  

 ..ورغاَء جمهرِة الرواةْ
احلياةْ..  احلياةْلكم لكم .. 
لكممع املياه التراب ..  

ولنا اللحود.. 
املوتمن معانقة الغزاةْ خري .. 
 ..قريب ِهِرناِظل وغداً
اًقّحقريب .. 
وعداإلله .. 
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 شاهد الحال
 

 فمن  ،هملْ عِ ملُظهر العا  فلي بـيصحاأ ب وس - البدع :و قال أ-ذا ظهرت الفنت    إ((
 وال  يقبل اهللا لـه صـرفاً       ال ،ذلك فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني       مل يفعل 
  ))عدالً

 عن معاذ ))اجلامع((أخرجه اخلطيب يف 
 

___ 
 
ن كـامت العلـم     إف ،علم فليظهره  فمن كان عنده   هلاوأ ذا لعن آخر هذه االمة    إ((

  ))ل على حممدنـزأُا يومئذ ككامت م
  ))سننه((رواه ابن ماجه يف 

 
___ 

 
 فتنـاً   يدي السـاعة   بـنين  إ((:ρ قال رسول اهللا     : قال τعن النعمان بن بشري     

ويصـبح   و ميسي مؤمنـاً    أ ،وميسي كافراً  صبح الرجل مؤمناً  ي ،الليل املظلم  ِعطَكِق
 .)) من الدنياٍضرو بعأ ، من الدنيا يسٍريٍضرهم بعالقَ فيها خ قومعبـيي ،كافراً

ال و  وأجساماً ،وال عقول  م صوراً له اال هو لقد رأيت     إ فواهللا الذي ال   :قال احلسن 
ع بــي بـدرمهني، ي   ويروحون   ، يغدون بدرمهني  ،ٍعم طَ انَبوذُ ، نارٍ اشرفَ ،أحالم

 . ٍةنـز عه بثمِنحدهم دينأ

  )٤٧: ١( اديم بن محعنل ))الفنت((
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 تمهيد
 
ينِذر لقَيما  ) ١(ه ِعوجا   ل يجعل   ملِْكتاب و لى عبِدِه ا  ل ع لنـزِذي أَ ل ا ِهللامد  حلَا﴿

م أَجرا حسـنا    هلُاِت أَنَّ   حلَلُونَ الصا ِذين يعم لؤِمِنني ا ملُدنه ويبشر ا  لبأْسا شِديدا ِمن    
ـ م ِبِه ِمن ِعهلُما  )٤(دا ل وِذين قَالُوا اتخذَ اُهللالوينِذر ا ) ٣(ماِكِثني ِفيِه أَبدا    ) ٢( ٍم ل
كَ  آل  الو تركَب اِئِهمقُولُونَ إِ      لبِإن ي اِهِهمأَفْو ِمن جرخةً تا    الملفَ) ٥( كَـِذبـ ع ك ل

  ع كفْسن اِخعِإن    لب ذَا ا   ملْى آثَاِرِهموا ِبهِمنؤفًا   حلَ ي٦(ِديِث أَس ( عا جلِإن  ا عا مـ ن ى ل
يها صِعيدا جرزا   لاِعلُونَ ما ع  جلَوِإنا  ) ٧(  النبلُوهم أَيهم أَحسن عم   لا  هلَرِض ِزينةً   اآل
 . اهللا العظيمصدق ﴾)٨(

ن معـه   وإ(( : القائل عن الدجال   الة والسالم على سيدنا حممد بن عبد اهللا       والص
 فـواتح   أ بناره فليستغث باهللا وليقـر     ي فناره جنة وجنته نار، فمن ابتل      اً، ونار جنةً

  .))فتكون عليه بردا وسالما كما كانت النار على إبراهيم ،الكهف
وعلى التابعني هلم    ،لنهار الليل وا  بما تعاق  ،وعلى آله األطهار وصحابته األخيار    
 .بإحسان إىل يوم القرار واالستقرار

إ ف وبعد ن فقه   عالمات الساعة منتشر  ه اليوم  خرب،     ومؤلفات العصر قد أشـبعت 
ونشـرة وشـرح وحماضـرة       ، كتاب وكتيب ورسالة   بـني  ما  كثريةً منه فصوالً 
تب في مبا كُ   أن نكت  واستقراء حالة ومظهر، وكان األجدر     ،وخطابة منرب  ،وشريط

 عن الساعة وعالماا ينشر     بولكنا رأينا أن كافة ما كت     ؛  وصنف يف هذا املضمار     
عتقـد الـبعض أن     اكمعلومات متفرقة عن هذه الظواهر اخلطرية، ومع هذا فقد          

ال  إىل ما ؛    واملندوبِ  والالزمِ  واملتحتمِ  عن الواجبِ   وصرفٍ  مشغلةٍ  هلا جمرد  لالتناو
 .بحاجة له من علم الغيو
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رضيه الناس، مع أن إرضاء الناس غايـة ال          ل قد رضينا ما   بـيوكنا يف هذا الس   
 من خالل استقرائنا حلديث جربيل عليه        عظيم  نبوي برز لنا شاهد  .. فجأةً و ،تدرك

واالكتفاء مبـا هـو      ،صرف النظر عما كنا قد عزمنا عليه من السكوت        بالسالم  
 لعن آخـر هـذه   إذا((  حِل م ت شاهدٍ حت ،موجود ومعلوم عن عامل امللك وامللكوت     
 لنــز أن كامت العلم يومئذ ككامت ما       إف ،األمة أوهلا فمن كان عنده علم فليظهره      

 . رواه ابن ماجه))على حممد
       وفهمنا من هذا النداء النبوي أن مكتوم  إظهاره، فاستجبنا للدعوة     العلم واجب 
 حـديث   ،يث النبوي العظـيم   نضع السؤال من حمور احلد     نا اإلشارة وبدأنا  بـيول

 واحلامل أسـاس    ،عليه السالم احلديث احلاوي على أصول الدين وقواعده        جربيل
ثبـات ثالثـة    ما قرره علماء امللة األ    أنّ   فوجدنا   ،الديانة وثوابت الدين وشواهده   

فوقفنا عند هذا امللحظ وبـدأنا       ،وما نطقت به الذات النبوية أربعة      أصول وأركان 
 ونتحـدث عـن     ،ةدرس أركان الدين األربعة جمتمعة ال متفرق      جنمع األشتات ون  

صل من أصول بناء وعـي املسـلمني        أعالمات الساعة كركن من أركان الدين و      
ذاك جربيل أتاكم يعلمكم    (( : يف آخر احلديث   ρوفهمهم عن أمر دينهم كما قاله       

 .))دينكم
كل ركن منها   ومبا أن أمور الدين اليت مشلها احلديث أربعة فالواجب أن يدرس            

 .بالتفصيل
 من جوانـب    نيبـيوالركن الرابع منها باخلصوص حيتاج إىل هذا التفصيل والت         
 :عدة
 الثالثـة األركـان األوىل الـيت        بـنينه و بـيأن يتعرف املسلم الفرق     : أوهلا 

 اعتمدها العلماء،
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لم  بـالع  عىنألا ت  ،ن الثالثة األركان أركان ثابتة جيب تعلمها منذ الصبا        إحيث  
 التعبد إال به، وهو علم العقيدة والشريعة ومراتب         حالفرضي الواجب الذي ال يص    

 .السلوك
 ليس له ارتباط بالتعبد الذايت، وإمنا عالقته مبقاييس         :أي ،أما الركن الرابع فمتغري    

التحول ومواقع اخلري والشر يف الناس والزمان، ويرتبط بعلم التعبد من حيث امليل             
 . والوالءبـيالقل

هم م مـن حيثيـات العالمـة    فالذين يوالون الصاحلني مثال تعرف معىن عالقت  
ـم  ءاوالذين يوالون الكفر والطواغيت وأهل الدنيا تعرف حقيقـة وال         والسمة،  
 .ة والسمةمبالعال

فقه التحـوالت والعلـم     (( ةالعالمة والسمة يف هذا اجلانب علم ينبين على معرف        
 مـن أركـان الديانـة    اً يف حياتنا العلمية ركنتذَِخوإذا ما أُ    ،))بعالمات الساعة 
ومعرفة الفرد لنفسه    ، معرفة الدجل والدجاجلة   -مبتابعة الوارد فيها  -والتدين ميكن   

هل احلـق   أومعرفة   ،وعالقته بالتحوالت وموقعه منها    ،من حيثيات والئه وارتباطه   
ما ضد   وقٍفن اختاذ م  إحيث   ، عنهم وهو راضٍ   ρوالعدل الذي مات رسول اهللا      

فتنة على   و املستنبط بل رمبا جرت    أ ال تقف على فهم اتهد      الصحابة بـنيفتنة  
 وال خترجه بنص آخر من الصحبة ورتبة        ،تقدح يف مرتبته وال صحبته     ال بـيصحا

 .النجاة يف الدارين
والنصـوص   وا بعض الوقـائع   مِه فَ  ومجاعات مجاعات  يف هذا الباب   تلز وقد

شراط الساعة  أن فقه التحوالت و   أ مع   ،يف بعض الصحابة    القدح وعدوها حجة يف  
يف مصف اخللفاء الراشدين املهديني بـالنص         وجتعلهم ،والفتنة تنفي عنهم الضاللة  

 .الواضح
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    كرم اهللا وجهه و    اًفالذين حاربوا اإلمام علي τ  اثنـان يف إسـالمهم      فال خيتل 
هم  والء تريقف ومفاهيم غَ  والعداوة موا وتدينهم ولكن الذي محلهم على احلرب       

 والـرباء   ءفالوال ،م جلهات أخرى  اله لتصبح ضده، ويف ذات الوقت حتولت والء       
 وفقـه التحـوالت     ،لة ترتبط ارتباطا وثيقا بفقه التحوالت وعالمات الساعة       أمس

 ،ومقصوٍد ٍدقصاء متعم إىل  إ قبلها وما التدوين خالل مرحلة  وعلم الساعة تعرضت  
بالقرار ومواقع احلكم والسياسـة،      الفساد املعين   الركن قد تناول   ن هذا أوخاصة  
مـام  الدين من حفـظ للصـحيح كاإل       قد بذله العلماء املخلصون هلذا     ورغم ما 

يف فقه الشـريعة     وخاصة م على عظمة اجلهود املبذولة    إف البخاري ومسلم وغريه  
به مـن جتـاوز     قاموا   مقدمام ما  يف بعض  قد ذكروا  ومراتب السلوك  والعقيدة
أدخلـت يف     مـا  :يقول يف مقدمة اجلامع الصحيح     مام البخاري  فهذا اإل  ،وإقصاء

 ،ويف رواية  ،و ألجل الطول  أحلال   من الصحاح   وتركت ،صح ال ما إكتاب اجلامع   
وتركت  تركه البخاري من الصحاح العام      ما  وهذا .)١(يطول حاح حىت ال   من الص

الفنت وعالمات الساعة فال شك      حاديثأما  أ ،وعةاملتن حاديثاملتناول لكثري من األ   
لـيس كـل     :مام مسلم رمحه اهللا    ويقول اإل  ،ترك من ما ضن الكثري قد ترك منها      أ

 وقال السـخاوي   ،مجعوا عليه  أ  ما منا وضعت  إ ،ه هاهنا تفْصو صحيح شيء عندي 
ح  وقد صر  ،همابـيمل يستوعبا كل الصحيح يف كتا      ن الشيخني  إ :))فتح املغيث ((يف  

 . اهـ)٢(.كل منهما بعدم االستيعاب
بدأت من هناك من رأس الستني       ن املشكلة إ(( :))اجلفرأسرار  ((قال مؤلف كتاب    

  ومعـاملَ  يف حقـائق   ا سيحدث بـريك ألن طمسا  ،ρاليت حذر منها سيدنا حممد      
 لتحديـد  رشادهاإيف   مةتزيد األ  دقأو مبعىن    أ ،مةالطريق ترشد األ   على شاراٍتإو

                                                 
 .١٣٤ص  ))أسرار اهلاء يف اجلفر(() ١(
 .املصدر السابق) ٢(



 ١٥

ليه إستصل   حمالة وسط التيه العظيم الذي ال     ، ا املسالك واملمرات   نيبـت حروف
 ووصلتنا الصراحة  صراحة ح بأمسائهم بـيالذين لو أ    لفساد الساسة والقاده   ،مةاأل

 .)١( ))سالمية يف وجه آخرمة اإلموثقة لكانت الدنيا واأل
 اجتنـا نسـتفيد ح  ) شراط الساعة   أفقه التحوالت و  ( املهم عن    فصاحوذا اإل 

ليها كـثري  إشارة اليت غفل عن اإل) مدلول الركنية(ىل إ فهم املسلم عادةإىل  إامللحة  
ن أ وحـاول آخـرون    ،العلم والعلماء  منهم مبحاكمة  غل البعض  وش ،من الباحثني 

  ويهندسوا ألجيالنـا ،سالم كلهشرف اإل للنيل من  يندسوا من خالل هذه الثغرات    
 .املظلومني النبوي تبـيآل ال املدمر باسم صيغ الصراع املعاصرة
فات على   ذا ما إ، و سالمي خري كله  فالبنيان اإل  ،دال يف االعت  ن كل الشأ  نوالشأ

 ،ركاا الباقية أمة يف   األ فال جمال لنسف بنيان    شراط الساعة أمة فقه التحوالت و   األ
 مـن خـالل    مورومعاجلة األ  ،يف حسن التناول للقضايا العلمية     واخلري كل اخلري  

قد سلف فقـد  اما مأو ،الطوفان القادم صالحه يف مشولإميكن  صالح ما ا إل حاجتن
كُم ما كَسبتم والَ تسأَلُونَ عمـا       لا ما كَسبت و   هلَت  لك أُمةٌ قَد خ   لِت﴿ :قال تعاىل 

 .]١٣٤: البقرة[ ﴾كَانوا يعملُونَ
القرآن تتجـدد يف   عاينن مإمم السابقة فاأل لت يف شأننـزقد  ذا كانت اآلية إو

ىل إعادة مدلول الركنيـة الرباعيـة       إاملعىن من    ن نفهم أوعلينا   ،شواهد االستدالل 
هتـك   حسـاب علـى    شنعيال أن    ،مةالشواهد خلدمة األ   موقعها مبا يأ لنا من    

ـ  ،ةسالم يف املسلمني عظيم   فحرمة اإل  التاريخ ورجاله،  يف  ليـه إ حنتـاج  ا وغاية م
ىل املرحلة املعاصرة ودراسة عالمات الساعة      إجيال  ن نوجه األ  أ هلذه الركنية  تقريرنا

                                                 
 .املصدر السابق باختصار) ١(
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احلاضـر  مـن   استطعنا من براثن التبعية للكفر والكافر        خراج ما دراسة متأنية إل  
 .واملستقبل

ففي عصرنا نرى عشرات املفكرين والعلماء يصلون ويصـومون ويتعبـدون هللا       
فمنهم مـن    ،ا يف مناذج الوالء   ولكن مشكلة األمر اليف العبادة وإمن      ويتقربون إليه، 

يوايل الكفار وجيتهد يف خدمتهم وحيقق هلم من هذه اخلدمـة مكاسـب ماديـة               
يف  وفكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية، فالعلة كامنة يف والئـه وخدماتـه ال           

 وقد مشلت هذه العلة كـل       ،))نت الفِ ِتالِّضم((ـ ب فصالته وصيامه، وهذا ما يعر    
فراد الـذين ال    ال بعض األ  إاللهم   ،ة املعاصرة بال استثناء   بـيذهسالم امل طوائف اإل 

 .هلم باملؤسسات واألنظمة عالقة
وقد برز هذا االنفصام جليا يف مرحلتنا املعاصرة نتيجة احتواء املدرسة احلديثـة            

كافة مناهج التعلـيم    نتيجة احتوائها ل  ذات العالقة املباشرة بربنامج الغثاء املسيس       
وا حتقق   ، األوىل والثانية  بـِني احلر ديعب ،ة واإلسالمية بـي البالد العر  ة يف بـيوالتر

عها ملصـاحل   بــي  لتطويـع املنطقـة وتط     ع العقل اإلسالمي مرافقاً   بـيللكافر تط 
ة بـيسيل العصرنة السل   وطما ،االستعمار، ومن هنا اتسع اخلرق مع انعدام الراقع       

 ىت اندرجت غالـب عقـول املسـلمني       ة والتعليم ح  بـيعلى كثري من مواقع التر    
 حـىت   مرحلـةٍ بعد   التغيري مرحلةً  واىلوت ،ومؤسسام العلمية ضمن عجلة التغيري    

وهلذا فإننا عندما نعيد مفهوم العلم على أساس الكتاب والسنة جند            عصرنا الراهن، 
أن غالب املنطلقني يف هذا املضمار املعاصر هم ضحايا مرحلة الغثـاء والتسـيس              

ورمبا عاجلوا كثريا من قضايانا املعاصرة بأسلوب مريب وغريـب          ،  اأم أبو ا  وشاؤ
وهذا مقتل خطري جدا، قد تكلـم        .معتمدين على فهمهم املسيس للكتاب والسنة     

 خطورة مستقبل املرحلة الغثائية يف      ملوهو ينقل للعا   ρ عن اهلوى    قعنه من ال ينط   
 .فضال عن األمور األخرى ،ق الشرعيبـيالنظرية والتط
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ِهوعال أن نكشف احلقيقة ونتحمـل      بـي إىل ذلك س   انا إىل أنفسنا ما استطعن    د
مسؤوليات كشفها سواء من املعترضني علينا داخل دائرة املدرسة األبوية ذاـا أم             
من املعترضني علينا خارجها، فكال اجلهتني يعانون يف مرحلتنا املعاصرة من مشول            

 ،الذي يعاجلون به قضايا التعبد وقضايا احلياة       اإلفراط والتفريط    بـياحلرية يف جان  
بعـد  ( ولةؤ صارت وبال شك هي املس     ،ةوكال النقيضني أيضا يعيشون أزمة خطري     

وشهدا املدرسة األبويـة     ،عن كل التداعيات اليت نشهدها اليوم     ) تدخالت العدو 
إعالن  امليالدي و   عشر العاملي يف القرن التاسع    املسندة بعد سقوط القرار اإلسالمي    
 .قاض املدرسة العاملية اإلسالميةاملدرسة العلمانية يف تركيا على أن

وهذا النقض ومثراته جزء من علم التحوالت وفقه عالمات الساعة، وقد جهلـه         
 .الكثري ممن يعنيهم األمر فضال عن عامة األمة ودمهائهم

أسـاس  وهلذا السبب جند أن إعادة مفهوم القراءة الشرعية ألركان الدين علـى             
وواجب املرحلة أسهم معنا    . املعاجلة الرباعية هي واجب املرحلة وإحدى ضروراا      

 وايـةً  ρمن عصر صاحب الرسالة      ءاًبد ،ستقراء مكنونات العالمات كلها   يف ا 
نا جهدنا احملدود الستفراغ    دفاستنف ،بعصرنا الذي طغى فيه دخان التحول والتغري      

ىت بدأنا يف مجع معلومات فقه عالمات الساعة ح       و.. املعرفة يف هذا املصب اإلمياين    
 . الشق األول العرض املنظوم:تكون لدينا هذا اموع بشقيه

 .والشق الثاين شرح هذا النظم وفق املصادر املتوفرة 
 .نعم املوىل ونعم النصري ،وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ،وفوق كل ذي علم عليم

 
 املؤلف
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
))املقصود به فهم ما     ))التحوالت فقه((والقريب،   ))الطّاِرف(( و البعيد، ))يدلالت

جيري من سنن التغريات والتبدالت يف املراحل املتقلبة وما أشارت إليه اآليات            
 .والسنة النبوية يف شأن ذلك

فهي إضافة حممودة على ما تقرر لدى العلمـاء مـن            ))سنة املواقف ((وأما  
، حيث لوحظ أن هناك سـنة       ة وتقريري ة وفعلي ةة املصطفى من قولي   تقسيم سن 

وليس هذا موضع بسطنا لسنة الداللة وإمنا نتحدث عن         .. داللة وسنة مواقف  
 وهي ما اختذه الرسول من موقف ذايت يليق بأخالقـه عليـه             ،سنة املواقف 

ل يف شـأم نـص   نـزوحىت مع من     ،الصالة والسالم مع أعدائه وأضداده    
خـذْ  ﴿وس   للنص وإمنا بسطاً للعفو واستجالء للنف      خمالفةًذلك  ليس   و ،قرآين

 .﴾العفو وأمر بالعرِف وأعرض عن اجلاهلني
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 الُمقدمة

 ــا ي ــى م ــد ِهللا عل ــاحلَم ِه والفَضـلُ ِمنـه داِئـم       لِمن فَض ِهم ل
اىل على  هو الثناء على اهللا باجلميل االختياري، والناظم حيمد اهللا تع          ))احلمد((

ان املؤدي إىل استنباط املعاين من      بـيما أهلمه من الفضل الذي هو املعرفة وال       
فمنه كل شـيء ألنـه       ،يعود إىل اهللا يف كل األحوال      ))والفضل(( ،النصوص

 .الكرمي اجلواد املتفضل سبحانه
ــالم املُتِصــ  ــالةُ والس لْمث الص  ل كاِشِف الِفقِْه املُـدِ    بـيعلى الن 

دمـيني تضـرع   ، ومن املالئكة استغفار، ومـن اآل    ةمن اهللا رمح   ))الةالص((
: ودعاء، والصالة مبعىن الدعاء، وهو استجابة ألمر اهللا تعاىل للعباد يف قولـه            

 فالصالة والسالم علـى     ،﴾يمالموا تس ليِه وس لوا ع لِذين آمنوا ص  ليا أَيها ا  ﴿
 ))والسالم(( ، واجب على كل مسلم    اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حق      رسول  

له إىل األرض   نـزأ ،، وهو اسم من أمساء اهللا     إىل االطمئنان املفضي  هو األمان   
  .ليتجسد معناه يف العباد ويربز على ألسنتهم وأقواهلم وأفعاهلم وعالقام

 ،مأخوذ من النبوة   ))بـيعلى الن (( ، الدائم غري املنقطع   :أي ))املتصل((وقوله  
فقـد   ، ورسـول  بـينا عليه الصالة والسالم ن    بـيون ،ار باملغيب وهو اإلخب 

 .﴾..يا أيها الرسول﴿ ﴾..بـييا أيها الن﴿ :خاطبه اهللا بكل الصفتني
ورسول  ، ملا خفي واستتر   بـني الكاشف املظهر وامل   ))كاشف الفقه املدل  ((

ملاضي  يف اياهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أبرز يف صحيح أقواله ما استتر وخف
ألنه خيتص بعلـم عالمـات       ))فقهاً(( ومسي هذا الكشف     ،واحلاضر واملستقبل 
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أو ما يرتبك    ،أي املرشد إىل حقيقة ما جيهله اإلنسان       ))املدل((:  وقوله ،الساعة
 .يف شأن اإلفصاح عنه من سلوك الناس وأحواهلم

ــا مــن حــدد العالِئــم املَرســومةْ  ــح املَع ضــملَوأَو ةْ  املَشومؤ
 اجلارية يف قضاء اهللا وقدره يف       :أي ))املرسومة((مجع للعالمات، و  : ))العالئم((

 فهو صلى اهللا عليه وآله وسلم قد حددها كماً ونوعاً وصفةً            ،مستقبل الزمان 
 .وحاالً ومكاناً وزماناً

مجع معلم وهو املوقع واملكان، ويقال       ))املعامل(( وأجلى   بـني :أي ))وأوضح((
 مظاهر االحنراف والفساد وشؤم     :أي ))املشؤومة((اإلشارات واملالمح   : أيضاً

كما عرب عن ذلك من ال ينطق عن اهلوى صلى           ،املسلك واملقصد والتصرف  
 . اهللا عليه وآله وسلم

ــاِبِع لواآل الت ــم ومن مشى على الطريـِق الواِسـِع        واألصــحاِب ثُ
وهو  ،بـيمجع صحا  ))واألصحاب((ب  هم بنو هاشم وبنو عبداملطل     ))اآلل((

هـم مـن اجتمـع       ))والتابع(( ومات على اإلميان     ا مؤمن بـيمن اجتمع بالن  
 مـن   :أي ))ومن مشـى  ((بالصحابة أو بأحدهم من الحقي األزمنة املتعاقبة،        

 .اتبعهم بإحسان على طريق السالمة والوسع، وحسن الظن باهللا وبعباده
تسـوِد األَ     لمجالو ِهماً ِسـر ـِديآيـاِت الكَـِرِمي املُوِجـِد         ب ِسر ِمن
 مستغرقاً يف معاين أسرار آيات اهللا ليستلهم منها سر احلياة وما بعدها،             :أي

حيث أودع اهللا يف آياته من العلوم والفهوم من يكشـف أسـرار األعـايل               
من الكرمي  الكرم  نات ملن تأمل واستشف معىن      بـيفهي آيات اهللا ال    ،والتخوم
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إنّ يف ﴿، ﴾إنّ يف ذلك آلية﴿، ﴾إنّ يف ذلك آليات﴿املوجد ر اإلجياد من وس
 .﴾إنّ يف ذلك لذكرى﴿، ﴾ذلك لعربة

ــطَفَى   ــه املُص ــنةَ طَ ــاً س ــاوقارئ ــع اقِْتفـ ــٍة وأَدٍب مـ  ِمـ
 والقـارئ   ﴾اقرأ باسم ربـك   ﴿منهج هذه األمة منذ فجر الرسالة       القراءة  

 عليها مستغرقاً يف معانيها مع      ناظر إليها واملطلع  الهو   ))سنة طه املصطفى  ((ـل
كمال اهلمة يف احلصول على املراد ومع األدب املفضي إىل تعظيم ذات املعلم             

قتـداء  ملنهيات وفـق منـهج اال     اتباع للمأمورات واجتناب    اعلى   ،ومقامه
 نَ يرجو اهللاَ  ن كَا ملَ أُسوةٌ حسنةٌ     اهللاِ لكُم ِفي رسو  لقَد كَانَ   ل﴿املنصوص عليه   

 . ﴾ كَِثرياِخر وذَكَر اَهللاآليوم لوا
ــو ِملٍم محـدٍث يف العـا     ل عِ لعن كُ  لِإذْ يف اُألصمــ ج ــال ِملِة املَع 

 املتجدد املتغري املتحول،    :أي ))بالعلم احملدث ((حدد القراءة يف السنة النبوية      
ى مقتضى تطور احليـاة وجتـدد        كل علم يأيت يف هذا العامل عل       :ومبعىن آخر 
 .املفاهيم فيها

ن أصول هذا الدين جامعة لكل شيء من مظاهر التجديد والتحـول،            إإذ  
ـ ﴿،  ﴾ما فَرطْنا ِفي الِكتاِب ِمن شيءٍ     ﴿: فاملوىل يقول   شـيٍء ِعنـده     لوكُ

 . مظاهر التجديد وعالئم التغري والتبدل ))واملعامل(( ﴾ِبِمقْداٍر
 حانَ مبعِ  س عدأَو ـ ن ـ     م العـاملَني   ل ـ  ليف صدِر طَه خِري كُ سل املُر ني

فهو سبحانه أودع يف صدر املصطفى       ،يه هللا تعاىل عن كل مثل وشبه      نـزت
صلى اهللا عليه وآله وسلم كافة العلوم األولية واألخرية واملاضية واحلاضـرة            

ـ مام  إهلذه املعارف، و  إذ هو صلى اهللا عليه وآله وسلم أهل          ،واملستقبلية ن م
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مها سواء كانت شرعية أم مادية، فال يقتبس علـم نظـري وال             لمها وع لتع
 ذلك الزمان أو    بـيمادي على صفحة الوجود إال بعد إمضائه على لسان ن         

فَِإنمـا يسـرناه   ﴿:  اهللا مدلول ذلك بقولهبـنيحيث  ،من قبله أو من بعده   
 .﴾دالتِقني وتنِذر ِبِه قَوما ملُتبشر ِبِه الساِنك لِب

واملعىن اإلشاري هو كافة العلوم اليت تربز يف         ،واملقصود الظاهر هو القرآن   
 .﴾اقرأ باسم ربك﴿الوجود حتت مدلول 

ــ ــاينِْ لفَص ــاملَِ اِإلنس الع ــه َألكْــــواِن لومــــا أَراد اُهللا  ِفقْ
وأبرز يف أحاديثه فقه العـامل        بـنينه صلى اهللا عليه وآله وسلم قد        إ :أي

كما أوضح صلى اهللا عليه وآله وسـلم         ،انبـيبأدق معاين الفقه والفهم والت    
 .من هذا الفقه أيضاً مراد اهللا يف مسرية األكوان وسنن التطور يف احلياة

       ـوحالت ِري ِمـنجما ي ِلِمن ِسر ــٍر وأَو ــن آِخ ــى ِم ــا قَض  ِلوم
 ،حيث ال يعلم أغلب الناس شأن سر ما جيري         ،لكتمانإشارة إىل اخلفاء وا   

ياِة الدنيا وهم عـِن     حلَمونَ ظَاِهرا من ا   ليع﴿ ،وإمنا يشتغلون بظاهر ما جيري    
 .﴾ِخرِة هم غَاِفلُونَاآل

 وما يطرأ يف اجلوانب العلمية      ،هو تغري الزمن وأحواله يف العباد      ))والتحول((
وما جيري به قضاء اهللا من أول وآخر        .. من تبدل وحتول  والعملية والسلوكية   

ـ ملُع ا نـزك من تشاء وت   لملُتؤِتي ا ﴿ ،﴾ق ثُم يِعيده  لخلَِذي يبدأُ ا  لوهو ا ﴿ ك ل
 .﴾ من تشاءلِممن تشاء وتِعز من تشاء وتِذ

ــ ــالِعلفكُ ــح ب ــيٍء واِض ـاِس أَ    ِم ل شيف الن ِركُهدـِم    يـلُ الفَهه
ن كل متغريات األحوال واضحة لدى أهل العلم الذين منحهم اهللا سر إ :أي

ن العلم بكافة صـوره حيمـل       إ حيث   ،الفهم يف قراءة األصول وفقه التحول     
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 ،بـيعمال الفهم الوه  إفالظاهر ما ال حيتاج إىل       ،ظاهر املعرفة وسرها الباطن   
 فتربز املعرفـة    ،العقل واجلوارح  بعوامل   بـيحيث تربز مواهب العلم الكس    
 .الطافية على سطح العلم املتداول

وأما علم التحول وفقه التغري فال يربز إال لقلة من الناس ممن وهبهم اهللا معىن 
 .))العلم اللدين((خاصاً من معاين سر العلم 

ــِه   ــن أَراد اُهللا أَنْ يهِديـ  ه الصـدر كـذا يعِطيـهِ      ليشرح  ومـ
وإمنا اهلداية ذا العلم اخلاص ضـمن        ،هنا ليست مبفهومها العام    ))اهلدايةو((

فلرب عبٍد هداه اهللا للخري والعمل الصاحل ولكن مل مينحـه اهللا             ،اهلداية العامة 
فقد قال اهللا يف حق سليمان       ،فال غمط يف شأنه وال استنقاص      ،سر هذا العلم  

هنـا   ))وشرح الصدر (( ﴾مال آتينا حكْما وعِ   يمانَ وكُال لفَفَهمناها س ﴿وداود  
ـ ﴿ :قوله تعاىل  يف   الصدور املعين علم  هنا يئة   املقصود به    لب     ـاتآي ـوه 

 .﴾ملِعلِذين أُوتوا النات ِفي صدوِر ابـي
 ر أَلتيل ِبـذا       بــي س ـنمــذَالِّوكُــ أَنْ ييف اِهللا واىلَ واحت ــنم  

 يف اهللا   ه له وملـن واال    بـيواله أن يهبه هذا العلم الوه     يسأل الناظم من م   
 املقتدى صلى اهللا عليـه وآلـه        بـيواحتذا الطريق السديد الذي جاء به الن      

 .وسلم
      يف العلـِم املفيـد األبواب حفْتوي  غـا    لِمن قَبأِْيت مل أَنْ ت   ِصـيدالو يق

تحوالت وسنة املواقـف    سؤال من الناظم لربه أن يفتح أبواب العلم بفقه ال         
فيدرك األمر العاقل ويتذكر الغافـل       ،لينتشر اخلرب واألثر لدى اخلاص والعام     

ى ل نفْس يا حسرتى ع    لأَن تقُو ﴿ ويتعلم اجلاهل من قبل أن يأيت يوم ال مرد له         
أَن تـأِْتيهم    ينظُرونَ ِإالَّ    له﴿ ﴾ن الساِخِرين ِمل وِإن كُنت    ما فَرطت ِفي جنِب اهللاِ    
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آلِئكَةُ أَو يأِْتي ربك أَو يأِْتي بعض آياِت ربك يوم يأِْتي بعض آياِت ربك الَ ينفَع                ملَا
ـ ملْنفْسا ِإميانها     انتِظـرواْ ِإنـا   ل تكُن آمنت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيرا قُ

ِظرنتونَم﴾. 
 أخرب عنها من ال ينطـق عـن         املراد به حصول العالمة اليت    الوصيد  وغلق  
  .كالدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرا وغريها من اآليات، اهلوى
ــ ــدر لُّوكُ ــاٍء وقَ ــيٍء بقَض لوالِع ش       رـوالس باآلياِت ِمن ِسـر م
هذا العلـم أم مل     ن ما جيري يف كون اهللا هو قضاء وقدر سواء ظهر            إ :أي

 أَن   يِرِد اهللاُ  ملِْذين  لـِئك ا ل شيئًا أُو  ه ِمن اهللاِ  لك  لن تم ل ِفتنته فَ  ومن يِرِد اهللاُ  ﴿يظهر  
 مهقُلُوب رطَههلُيو يا ِخزينِفي الد هلُمِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر م﴾. 

 من اهللا العناية وخاصة أن هذا العلم وإمنا جيب العلم ذا الفقه ملن سبقت له     
 : وتدبر القرآن مطلب إهلي يربز يف قوله تعـاىل         ،يربز من سر القرآن وتدبره    

 .﴾ى قُلُوٍب أَقْفَالُهالقُرآنَ أَم عل يتدبرونَ االأَفَ﴿
ترى أَعاِجيب التخـوِم والسـما      فامسع أُخي مـا أَقُـولُ وافْهمـا        

وأن يعد  ، إىل ما يقوله يف شأن هذا العلميلناظم من املسلم أن يصغمطلب ا
 ،فإن من وراء ذلك أعاجيب تأخذ باللب وتبهر العقل         ،ذهنه لفهمه واستيعابه  

حيث مل يتدبرها اللب ومل يتتبعها العقل يف شأن املعرفة املعهودة يف التعلـيم              
 . والتعلم املعاصر

 )) أعاجيب التخـوم  ((تتبع هذا العلم    لذلك فإن القارئ سيربز له من خالل        
اية عن سر سلوك اإلنسان البشري وما حولـه مـن           نك ،أي أعماق األرض  

يل وشرف ما   نـزو املعرفة وعظمة الت   لكناية على ع   ))السما((و ،مكان وزمان 
  .ل من عند اهللا لتفهيم العباد وتنويرهم وإجالء غموض العاملنينـزت
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 ِفْقُه التََّحوُّالت
ـ ه أَنـواع و   الِفقْ ـ ِفيما يرى البعض بعِ   يس منحِصـر   ل  ٍم مشـتِهر  ل

ــاِة   ــالِة والزك ــِه يف الص ــاِت كالِفقْ ــذا الطَّاع ــياِم وك ويف الص
يوسع الناظم معىن الفقه ليشمل أنواعاً عديدة ليست منحصرة فيما يفهمـه     

ت واملعامالت واجلنايـات    البعض من أنه علم الفقه املشتمل على فرع العبادا        
 .اهواإلرث واألنكحة واحلدود وغري

ـ     لب  يف احلَـِديِث املُعتمـد      بـيعِن الن  مـا ورد    ل ينتِهي الِفقْـه ِبكُ
 اُهللا  ِدمن يرِ (( ما ورد من مفهوم حديث        الفقه اللغوي كلَّ   أي يشمل مدلولُ  

راً ييقِّفَِبِه خينهِفي الد ه((. 
فافْهم مدى املَعىن تـراه اجلَـاِمع       لِفقْه يف الـديِن عِظـيم واِسـع        فَا
ـ  عِ لكُل وما أَتى عـن صـاِحِب التعـِيِني        ٍم ِمـن علُـوِم الـديِن       ل

ن إن مدلول احلديث اآلنف يشري إىل املعىن الواسع يف الفقه، حيـث             إ :أي
داللة واسعة علـى     ))يفقهه يف الدين  (( :هالفقه يف معناه العام هو الفهم، وقول      

كافة علوم الديانة والتدين املنطوية حتت مدلول اإلسالم واإلميان واإلحسـان        
 .وعالمات الساعة وما تفرع عنها

 وذا يتسع معـىن الفقـه       ﴾ اِإلسالَم ِإنَّ الدين ِعند اهللاِ   ﴿ ويف اآلية الكرمية  
ألا من معىن الداللـة علـى       .. اًويصح أن يطلق على التحوالت فقهاً ودين      

 صلى اهللا عليه وآلـه      بـيأركان الدين والتدين كما ورد يف احلديث عن الن        
 .وسلم

لــنا ابـــين لُومــاطَ بــالعـ     ذي أَح   الوهـوم  لَِّديناً ودنيا مبِعـداً كُ
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ن صـاحب   إت إشارة إىل االستناد على النص النبوي ذاته حيث          بـييف ال 
فال مسوغ لنفي ركن من أركان الدين عن         ،اط بالعلوم كلها  الرسالة قد أح  

 .موقعه من األحاديث ألن العلماء مل يذكروه ركناً رابعاً كما سيأيت
 



 ٢٩

 َأْرَآاُن الدِّيِن اَألْرَبَعة
أَو لِمــن ــهمالِفقْــِه اجلَــِديِر فَه         ـهكْماحلَـِديِث ح صما جاَء يف ن

التحوالت أن نص احلديث النبوي مقدم على تقرير        أول ما جيب معرفته يف فقه       
 .أهل العلم، وإن كان إمجاعاً هلم

 السـِوي الفَِصـيِح     لَحِديثُ ِجبِري عما روى الفَـاروق يف الصـِحيِح       
 وهو  ،إشارةٌ إىل حديث جربيل املروي عن سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه            

 وأطـالوا   ،علماء وشرحوه بشروح عديـدة    احلديث الذي اعتىن بشأنه عشرات ال     
فَالنيف ذلك وخاصة فيما يتعلق بأركان اإلحسان حىت صار مـذهباً يسـمى              س 

 .التصوف عند أهله والزهد لدى غريهم
وبعده اإلميانُ ِمن أَقْـوى العـرى       فأَولُ اَألركـاِن ِإسـالم الـورى       
 النهـى   لِمن ثَاِبِت اَألركَاِن يف أَه    وبعده اإلحسـانُ وهـو املُنتهـى       

يشري الناظم إىل أن هذه الثالثة األركان هي املعتربة من هذا احلديث واملشروحة             
فيما يسمى بأركان الدين الثالثة أو األصول الثالثة عند البعض، وعنـد تأملنـا              

 وارد يف مطلـع  حلقيقة الوارد يف احلديث النبوي جند أن مدلول الركنية للثالثة غري         
احلديث وإمنا يف خامتته بعد إيراد عالمات الساعة مما يدل على أن األركان أربعـة               

 .وليست ثالثة
ــع  م بالسـاعِة فَـرض قَـاِطع       لوالِع ــن راِب ــنص ركْ ــلٌ لل كَمم

ــِه  ركِْنيِتــِه لضــاِبطُه احلــاِوي   ــِدي ِملاِهيِتـ ــياقُه املُبـ ِسـ
 أُ ال يتجز  ناظم إىل أن عالمات الساعة يف سياق احلديث ركن رابع وجزءٌ          يشري ال 

 .وضابط هذه الركنية سياق احلديث ذاته ،من حديث جربيل
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ــالِع ــاكُم ِجربِيــلُ ب ــِم الأَت  يفَصلُ الدين فمـن ذا يحتـِذي؟      ِذي ل
د انتهاء احلديث   فالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مل خيرب بأركان الدين إال بع           

اهللا : قـال  ))؟أتدري مـن السـائل    (( :وبعد ذهاب جربيل عندما قال لسيدنا عمر      
 ))يعلمكم دينكم (( :فقوله ،))ذاك جربيل أتاكم يعلمكم دينكم    (( : قال ،ورسوله أعلم 

 .وردت بعد ذكر عالمات الساعة ))أمور دينكم((أو على رواية أخرى 
 .وليس ثالثة ، نصاًعةٌل ذا على أن أركان الدين أربفيستد

      الثَّبـات ـرظْهذُ بالثَّالِث مواَألخ       التـوحالت ـرظْهم ا اَألِخـريأَم
يشري الناظم إىل عذر العلماء الذين جتاهلوا عالمات الساعة ومل يدرجوها ضمن            

ان بــي ول واملعىن واضـحة ال     املدل ةن األركان الثالثة ثابت   إحيث   ،أركان الدين 
 وينشـأ   ، ومراتب السلوك  ون العقيدة والشريعة  ؤا يتدرج املكلف يف ش     ،صدوالق

 .الفرضي الواجبعلم  الاألجيال وتوجه األمة عليها يف
 فمتغير غري مرتبط بزمـان وال مكـان وال بنـاء ذوات وال              الركن الرابع أما  
 وإمنا هـو خيـتص بـاحلوادث    والبنات،من البنني  ذات عالقة باملكلفني     وليةؤمس
 .ون التحوالت وأحوال املنافقني ومن لف لفهمؤوش

  ــر يغا التِْــأ ش ــن ــةٌ ِم المع         ِطـرخ ـاِس ِسـرها يف النوِذكْر
متغرية احلد والزمن وليسـت     وهي  ،  أعماالً وليست    عالمات  الرابع  الركن :أي

ثابتة بوظائف األوقات واألعمار، وذكرها ونشر أخبارها يكشف بعض أحـوال           
 سكت عنها الكثري حىت كـان أبـو         ، من أسرار النبوة    فهي سر  ،الناس واحنرافام 

ـ     ، من العلم  بـِنيراأعطاين خليلي جِ  (( :هريرة يقول يف شأا    ه  أما أحدمها فقد بثثت
وكأنه يشري إىل مـا      ،))ه لقطع مين هذا احللقوم     وأما اآلخر فواهللا لو بثثت     ،نكمبـي

 .مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلميعلمه من الفنت والتحول مما 
  دــد هــٍة ت نــٍة أو ِمح نِفت ــن مِسـيِخ مهـدوا    للأَو من تـراهم     ِم
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أي أن هذا الركن خمصوص بعلم الفنت واحملن اليت دد حصـون األمـة مـن                
يـق  لة الدجل والدجاجلة الذين يكون على أيديهم متهيد الطر        أ وتربز مس  ،داخلها

 .ملنهجية املسيخ الدجال
  ن سأو مأْيتوا ينصر  اإللـه لمن ك  وا ديـن      ٍرب صـادٍق يف االجتـاهح  

كما أن من وظائف الركن الرابع اإلخبار عمن سيظهر يف آخريـات الزمـان              
لنصرة الدين والشريعة يف أفجاج العامل من أهل العلم والسر والتقوى ممن حيفظ اهللا              

 .ر م سنة سيد املرسلنيم الدين وينص
وصــنفُوا ِفيهــا رقُومــاً مفْــردةْ ذا اسـتفاض ِذكْرهـا منفَـِردةْ       ل

ن عذر العلماء يف مسألة فصل الركن الرابع عن موقعه من األركان راجـع              إأي  
 فعزلوها عن مكاا وصنفوا فيها كتباً مستقلة        ،إىل ما فيها من سر التحول والتبدل      

 .خاصةومؤلفات 
قصا، جعل األجيال ترتكس يف اخلطأ وتقـع يف احملـذور           ولكن هذا العزل واإل   

فكـان  ، واختالط احلابل بالنابل، وظهور السفهاء األحداث مبظهر العلماء األثبات     
قتداء مبن ال خالق له، واالستماع واالستفادة مـن علمـاء الفتنـة             تباع واال اال

ة بــي ت وعلمـاء املذه   بــي  آل ال  والدجاجلة، وانقلب احملن على أهله فـام      
 واعترت احلرية غالب الدمهاء والسبطاء حىت ارتكـس         ،والصاحلون مبا ليس فيهم   

 وإىل هذا العلم وإظهاره يشـري احلـديث         ،اجلميع فيما ال حتمد عقباه والعياذ باهللا      
 ،خر هذه األمة أوهلا فمن كان عنده علم فليظهـره  آعن  لإذا  ((الذي رواه ابن ماجه     

 .)) على حممدلنـزكامتَ العلِم يومئٍذ ككاِمت ما أُفإن 
ألن  ))العلم بعالمات الساعة وركنيته   (( ن العلم املراد هنا يف أحد معانيه      واملعتقد أ 

إذا فهم احلديث ذا    -ما يترتب على الكتم يعادل كتم الوحي، وإظهار هذا العلم           
 . يكون واجباً عينياً-املعىن
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  مدلول إحياء سنة المواقف
  التحوالتفقهفي 

هذا العنوان يشري إىل عالقة سنة املواقف بفقه التحوالت، وإن كل حتول جيـري             
يف حياة األمة جيب أن يكون لدى العقالء موقف منه وموقف فيه وموقف جتاهـه               

 .وفق احلال الذي تشري إليه الداللة أو العالمة
ــع : يف احلـديِث الـواردِ   بـي الن لقَا ــنيت ل بس ــواِهِدي يكُم ش

ــِدي خ عب ــني ــنِة اآلت ــالَوس  عضوا عليهـا ال تكُونـوا ضـعفا      فَ
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني مـن بعـدي          ((إشارة إىل احلديث    

وا عليها بالنواجذ  عويف احلديث إشارةٌ واضحةٌ إىل املواقف اليت أقامها صـلى           ،))ض
ه من أهل احلكـم والعلـم       ؤ خلفا هوأقامها من بعد  ،   غريه اهللا عليه وآله وسلم مع    

ـ والر ))املهديني((وهي اهلداية من     ،اجتمعت فيهم شروط اخلالفة   الذين   د مـن   ش
 .))الراشدين((

وأن السنة يف هذا احلـديث ال        ،وقد أشار الناظم إىل تأكيد ربط املواقف بالسنة       
قف عند سنة املواقف لرسـول اهللا        وإمنا ت  ،تنصرف إىل القولية والفعلية والتقريرية    

 ..نظراف ،وخللفائه
 مكْتوبــٍة يف الكُتــِب ِمــن ســنٍة بــي وليس لألصحاِب ِمن بعِد الن    

 بدت سلوكاً يف الزماِن املُجِحـفِ     ذي قد كان ِمـن مواِقـِف       لغَري ا 
عىن ليس هلم   يشري الناظم إىل أن اخللفاء سواء كانوا األربعة أو غريهم يف مطلق امل            

   هناك سنة مستقلة ت  قرأ أو تصلى اهللا عليه وآله وسلم     بـيبع ختتلف عن سنة الن    ت ، 
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فيفهم مـن مـدلول      ،ρذلك مدلول العصمة هلم بعد رسول اهللا        من  حيث يلزم   
  .احلديث أن السنة املقصود ا هنا هي اهلدى والسلوك واملواقف

ـ ع((الوقوف عنـدها    ويف احلديث إشارةٌ إىل تعلمها والعمل ا و        وا عليهـا   ض
 يتها وما موقعها من مسرية احلياة ؟إذن فما هي هذه السنة وما هو ،))بالنواجذ

ــوحةُ التــنمنــها س ِلوالقصــد        وِلوما يكونُ ِمـن ِصـراِع الـد 
هو سنة املواقـف     ))خلإ.. .عليكم بسنيت وسنة اخللفاء   (( :إذن فاملقصود من قوله   

ت السياسية واالجتماعية وصراع الدول واجلماعـات واألحـزاب         عند التحوال 
 .والقبائل والفئات

ــوِة   ما قـد جـاَء يف الروايـِة         ِلكمث بةَ النــن ِيي سحــي س ــن مع
ــةِ    ــاً ملئ ــراً وافي ــالُ أج  ِمن شـهداِء الشـرِع والديانـةِ       ين

من أَحيا سـنيت    (( تأكيد آخر حول مفهوم سنة املواقف حبديث      إىل  يشري الناظم   
ـ        إىل  و ،))ِعند فَساِد أُميت فَله أجر مئِة شهيد        وأن إحياء السنة عند فساد األمة إمنا ه

 . فقطلماءوليست رسوم السنة املعلومة عند الع ،))سنة املواقف((
ــةْ  ومحــِة املَر فَســاِد اُألم ــد ِفها  ِعنعوضةْ     بـنيومـؤالقُـوى املَش 

ــِديدِ  ِنـــِه الـــدماَء بالتوحيـــِدقْحلَ سبالت ــوب ــِه القل  وجمِع
 حتولٌ و ، يف السلوك وضعفها العام يف قرارها ودينها       يشري إىل أن فساد األمة حتولٌ     

فكـل   ،حبيث يضعف صوا أمام الدول أنداداً وأضداداً ،واإلباء يف العزة والشرف 
ب األمة وتوحيد كلمتها وملّ     من أحيا سنة املواقف بإصالح ما فسد منها ومجع قلو         

شعثها ودرء أسباب الفنت والصراعات املؤدية لسفك الدماء وتقطيـع األرحـام            
تالءم مـع   ي  بـريوالوشائج نال من اهللا أجر مئة شهيد، فالثواب اجلزيل واملنح الك          

 ومثّل النـاظم    ،فيكتب اهللا له ثواب املئة الشهيد      ،املواقف املفضية إىل حقن الدماء    
 : املفهوم بقولهعلى هذا 



 ٣٤

يف شأِْن حكِْم النـاِس بانِتخـاِب       كموِقِف اإلمـاِم ِمـن أَصـحاِب       
        ِنـعقْتم ـووه يقـدالص عــاملْوِإذْ بايخــذَّ أو يشل ي ِبــعمــا ات ف

تباع بديالً عمـا    يشري الناظم إىل أن سنة املواقف عند اخللفاء تشري إىل داللة اال           
 رضي اهللا عنه مستخدمني السنن القولية والتقريرية        يملغرضون عن اإلمام عل   يشيعه ا 

 .لتأييد مفاهيهم زوراً وتاناً املنسوبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
فاإلمام علي عند مالحظة مواقفه من اخلالفة جنده قد بايع الصديق مقتنعاً بذلك             

 ، هذا يعد موقفاً وسنة تتبع وحيتذى ا       وفعله ،وصار مستشاراً له طيلة فترة حكمه     
 بكر وعمر مث يعمل يف جانب آخر        بـي أل ةحيث ال يعقل أن يكون موقفه املوافق      

فهذه أخالق املنافقني ولـيس أخـالق        ،كما يظنه أهل الفكرة املشؤومة     ،ضدمها
 :املؤمنني، ويؤكد الناظم هذا املوقف السامي من اإلمام بقوله

  رِضي اَألمر وكـان مستشـار      لب ِضـد القَـرار      يجيش أَحـداً   ملْو
ضـد   ))ومل جييش أحداً(( ،يشري الناظم إىل سكون اإلمام علي مع أصحاب الشأن    

 ولو فعل ذلك لكان موقفاً حيتذى       ، بكر وال من بعده    بـيقرار احلكم على عهد أ    
ه أن يسـكت   وال يليق ب، لديهةمع كون النص الذي يتخذه اآلخرون حجة معلوم    

فهو حجة يف سكوته وحجة يف انطوائه مع اخللفـاء           ،عنه أو أن يرضى بغريه إذن     
 فموقفـه حجـة    ، عن العمل ا   هتوقفبويتوقف االحتجاج بالنصوص    ،  الراشدين
 .وكفى

ــتِن  ح اِإلمــاِم احلَســِن لوِمثْلُــه صــ ــدِرءاً للِف ــاِة م ــع البغ م
ه من  بـيف ما فعله اإلمام احلسن مع حمار       ويستشهد على مفهوم سنة املواق     :أي

 فالنصوص الشرعية تلزمه مبحاربة البغاة وعدم التخلي عـن موقـع            ،أجل احلكم 
 ولكنا نرى موقفه غري ذلك ألنه من اخللفاء الراشـدين           ،القرار مهما كلف الثمن   

  واختذ موقفاً ال يتوقعه أحد وال يقفه إالّ خليفة من خلفاء الـدين أيـده               ،املهديني
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 فئـتني   بـنيإنّ ابين هذا سيد وسيصلح اهللا به        ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله     
 .)١( ))من املسلمني
 :قال الناظم

ــطَفَى  املُص ــار ملَوقَــد أَش ــه ــيد كســ وِقِف ــذا س ــال ه ِفِه لوق
صاُهللا ِبـِه     لسي ح بــني   ا  الِفئـات غْمحِ لرلُّذي ي     وِء افِتئَـاتِمن س 

 .يشري الناظم إىل تأييد الرسول لسنة املواقف اليت يتخذها اخللفاء يف الفنت
املواقف ملا رضي تنازل احلسـن  سنة باملعنيني ولو كان اجلانب اآلخر من اخللفاء  

بل اختذ موقفاً مع شرعية القرار؛ ولكن اجلانب اآلخر كان من محلـة النصـوص               
 .ايت واملصاحل الشخصيةاملعتمدين على استخدام السنة للمفهوم الذ

على احلُسِني يف الصـراِع الـداِئِر       وما جـرى ِمـن ِفتنـِة التـآمِر         
ـ   ـ  احلَـق واعِتدا   لضحى ألج ــاً آل ِه ل ــاً مقِْنع ــار درس ــفص  ِهل

 وهي ما  ، السنة املشار إليها بسنة املواقف     يشري الناظم إىل موقف آخر من مواقف      
 واملتعلقني ليتخذ موقفاً يف     بـنيذي دفع به الدافعون من احمل     جرى لإلمام احلسني ال   

ل إعادة احلق إىل نصابه معتمداً على اهللا ومستنداً إىل وعود األنصار والشيعة             بـيس
ته وسنة يتعلمهـا آل     بـيالذي خذلوه وتركوه فكان هذا املوقف درساً له وآلل          

لكون عند اشتداد احملـن     ال مي النفعيني    بـنياحملبعض  ن  أ و ،ت يف التحوالت  بـيال
 ،تبـي ومن مثّ يعيشون على حساب آل ال       ، والبكاء والنحيب واملدائح   ةغري التصلي 

ويبلغون إىل مآرم من خالل املواقف العكسية اليت يتخذوا بتطويع النصـوص            
 .وحتريف املنصوص

                                                 
 فئتني من بـنيولعل اهللا يصلح به ، ن ابين سيد إ((: ولفظ البخاري ،  صحاب السنن أرواه  ) ١(

 .))املسلمني



 ٣٦

ومن سنن املواقف موقف االمام علي زين العابدين السجاد الذي تـرك شـأن              
أن قد  وخاصة   ،واجته اىل العلم والعمل لربه سبحانه وتعاىل       ،احلياة الدنيا ومظاهرها  

 فاختذ موقفا عمليـا     ،ته من البالء  بـيحل بوالده احلسني يف كربالء وأهل        رأى ما 
 .ربااأمن الفتنة و

 يـن بالزهِد يف الدنيا مع ِإعـالِء دِ       اإلمـاِم زيـِن العابـدين       وموِقِف
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 ةل على َعْهِد الرِّسالَحوُِّفْقُه التَّ
 يعيد الناظم فقـه  ((ملرحلة األوىل من مراحل اإلسالم ليتابع مفهـوم         إىل ا   القارئ
كما أن   ،له جذور منذ عصر الرسالة     ))التحول((منذ بدايته، ويؤكد أن      ))التحوالت

 ..فلنتابع ،لسنة املواقف جذور منذ عصر الرسالة
 )بِعثْت والسـاعةُ شـيئاً واِحـدا     (:  اهلُـدى  ِق يف ِفقْـهِ   ليقُولُ خري اخلَ  

رأْساً وعرضاً فـافْهمن واشـرحا       يِشري باِإلصـبِع رمسـاً واضـحاً      
يبدأ الناظم يف حتديد فقه التحوالت مع سنة املواقف حبديث املصطفى صلى اهللا             

 واإلشارة ))أنا(( :ه بقوله فاإلشارة إىل ذات   ))كهاتنيبِعثْت والساعةُ   (( :عليه وآله وسلم  
 .املواقف بالبعثة واإلشارة إىل التحوالت بالساعةاىل 

  التحوالت فقه = الساعة علم + البعثة بعد الرسالة + الذات مواقف
وإشارته صلى اهللا عليه وآله وسلم بأصبعه يف قوله كهـاتني مـدلولٌ هـام إىل                

 .ألحداث زماناً ومكاناًاان املالحقة واملعاصرة ببـي
ــتِن  فالرأْس ِفيِه ما بِقـي ِمـن زمـِن          ــِع الِف ــدنيا ووقْ ــِذِه ال هل

 من  بـنيننا إذا رفعنا السبابة والوسطى إىل الشكل الرأسي فسيت        إىل أ يشري الناظم   
انياً ملا بقي من عمر الدنيا الذي ال يتجاوز أمنلة          بـيرمساً   ))كهاتني(( :املعين يف قوله  

 فـالفنت يف    ،ن رأس األصبع أعاله   إ :أي ))وقع الفنت (( وأما   ،بةالوسطى أمام السبا  
 .علو مع اية الزمان

حيثُ أَتى ِجبِريلُ بالوحِي املُصـانْ      واُألفُِقــي ِفيــِه تحِديــد املَكــانْ 
وإذا ما وضعنا األصبعني السبابة والوسطى يف وضع أفقي فإننا نفهم من قولـه              

  .ان واملالحقة يف الزمانااورة يف املك: كهاتني
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أن عالمات الساعة تظهر وتشتد ويعلو خطرها يف املكـان           ))باملكان((واملقصود  
كما أن مالحقة العالمات وإبراز شرها       ،ل فيه القرآن وليس بعيداً عنها     نـزالذي  

أي  ))أنا((من مدلول    ،وخداعها يربز مالحقاً للمكان يف كل زمان وعصر ومرحلة        
ته، واملدافعني عن ذاته وصـفاته وأخالقـه ومواقفـه          بـي آل   من حيث أقام اهللا   

فاملوقع املبارك الذي ولد فيه صـلى اهللا   .باالنطواء فيه، وليس يف النصوص وحدها   
عليه وآله وسلم وهاجر يشهد من هذا املعىن مواقف وحتوالت خطرية يف العالقـة              

 .بالذات النبوية والعالقة بالعالمات والعالقة بالنصوص
ــ ــويكُ حالت ــر ــِه أَخطَ ـ   ِلونُ ِفي  ِلنــز  أمـٍر مـربٍم م     لِمن ك
األجيا وي عدتا ِمن حيـثُ أتـى      لُخواصــم اإللــه فــاعلمن ِديــن 

ا أو ،يشري الناظم إىل خطورة التحوالت املكانية والزمانية يف ذات املوقع املبارك          
فإذا علمت ذلك    ،لدين والدنيا طوعاً أو كرهاً ستكون موقعاً ومسرحاً للخداع يف ا        

 :فهم واصمت وتابع مدلول التحول منذ بدايته حيث قالاف
       ـِر املصـطفى واخلطـرصفمنذُ ع ــذْكَر ــواٍز ي ــطٍّ م ــري يف خ يس

 املرافقة الزمنيـة    :أن معناه و ))بعثت أنا والساعة كهاتني   ((يشري الناظم إىل مدلول     
ـ  وت مالزت ))نيكهات((واملكانية للتحوالت واملواقف     الحق ـ  كت األصـبعني   ِقالح 

ولذلك سنجد يف قراءتنا هلذا العلم كيف بدأ التالزم والترافـق مـع              ،وتالزمهما
 .خطوط التحول داخل اخليمة اإلسالمية ذاا

 وما جرى ِمن فتنٍة أو ِمن شـقاق        ِنفـاق سـلوك ذو    مبتدأُ األمـِر    
يف هذا العلم يتحدد مبرحلة ظهـور اإلسـالم يف        يشري الناظم إىل أن مبتدأ األمر       

 صلى اهللا عليه وآله وسـلم األمـر بـاهلجرة           بـي وقد أمت اهللا للن    ،املدينة املنورة 
 املهاجرين واألنصار ووضع القواعد   بـنيواالستقرار بطيبة وبناء املسجد واملؤاخاة      

 كـأول بـؤرة     األوىل لدولة اإلسالم، ويف هذا الزخم املبارك برزت نواة املنافقني         
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 حيث أظهر العديد منهم اإلسالم واطمـأنوا علـى       ،فساد داخل اخليمة اإلسالمية   
وا من داخل هذا االطمئنان على إبراز مكنـون         ؤمث بد  ،أنفسهم وأمواهلم وأبنائهم  

اً للكالم عنهم وفضـح مـؤامرام       بـرين القرآن جعل حيزاً ك    إحىت   ،صدورهم
 .وأفعاهلم

وجاَء يف اآلياِت شـرح مكْـِرِهم       سـِمِهم  وسورةٌ قـد سـميت بإِ     
إشارةٌ إىل اهتمام القرآن بشأن مواقفهم اخلطرية فقد أورد سورة كاملة حتمـل             

وأورد احلق من هذه املواقـف يف هـذه    ،سورة املنافقونمبادئهم وأفكارهم وهي    
 السورة ما جيدر الوقوف عنده كشاهد أبدي علي سـلوك املنـافقني ومـواقفهم             

 .الرديئة
١ ( ﴿    كِإن دهشولُ اهللاِ لقَالُوا نساهللاُ رو  عل ي    ـكِإن اهللاُ  لمو ـولُهسِإنَّ    ر دـهشي 
 .﴾كَاِذبونَلناِفِقني ملُا

٢ ( ﴿ن سوا عدةً فَصنج مهانمذُوا أَيخاِهللالبـيات ﴾. 
٣ ( ﴿ِإن يو مهامسأَج كِجبعت مهتأَيِإذَا رو عمسلقُولُوا تِهلقَوم﴾ 
 .﴾عدوليِهم هم ال صيحٍة عليحسبونَ كُ﴿ ) ٤
 .﴾ووا رؤوسهمل كُم رسولُ اِهللالوا يستغِفر لم تعاهلُ لوِإذَا ِقي﴿ ) ٥
 .﴾ليخِرجن األعز ِمنها اَألذَلِدينِة ملَ اىلِئن رجعنا ِإليقُولُونَ ﴿ ) ٦
 .﴾ حتى ينفَضوا اِهللالى من ِعند رسولتنِفقُوا عال ﴿ ) ٧

 .فتكاد هذه املفاهيم هي أغلب ما ينتهجه أهل هذه الرؤية إىل اليوم
ـ       اِحلي اعـناإلفِك ص وزمم رم أولو اإلرجاِف يف كُ     لْفهـ  لوه حلْ م 

رموز ((ملدينة وهم   يشري الناظم إىل ما كان عليه املنافقون منذ ظهور اإلسالم يف ا           
كمـا   ،وال شغل هلم غري احليل واملخادعة      ، الكذب على اهللا ورسوله    :أي ))إلفكا

 .لوا وجلسوانـزوهي االشاعات الكاذبة حيثما  ،))اإلرجاف ولوأ((أم 



 ٤٠

بل سـامهوا يف خدمـِة الكفّـاِر        عـِة املختـاِر    لمل يستحوا مـن طَ    
 هؤالء األشقياء الذين مل يتأثروا بطلعة املختار        يشري الناظم إىل اجلرأة املركبة عند     

 حىت بلغ م األمر مبلغه أن يتـآمروا مـع           ،نهم ومل يستحوا منه وال من اهللا      بـي
 على أذى اإلسالم والنيل مـن       ةالكفار ويتحالفوا معهم ويربموا االتفاقيات املبطن     

 .رسول اهللا
 ذ كـانوا بـال     يف السر إ   همختطيِطومسجد الضـراِر شـاهد علـى       

    ِكيشري الناظم على ما تنصدورهم من احلقد واخلبث وما يرمسونه مـن الشـر           ه 
واألذى حىت بلغ إىل مستوى شق عصا املسلمني باختاذ مسجد الضرار كما سيأيت             

 .شرحه
ــقاقِ وحتــت ســقِف منــهِج النفــاِق  ــدارس الش ــلت م  تسلس
 نيــا يف اطِّــراٍد ســاِحِقينــاً ودِد ِجيالً جبيـٍل يف الزمـاِن الالحـقِ       

يشري الناظم إىل أن النفاق اتسع حىت صار منهجاً له سقفه الفكـري وجتمعـه               
الفئوي مضارعاً لوجود رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على شكل معارضـة          

 .داخلية تترصد املواقف وتتحسب الفرص



 ٤١

 َمَواِقُف الُمَناِفِقيَن نماذج 

 ةفي ُمْجَتَمِع الَمِديَن
    طَملا كان هذا التحول اخلطري ظاهرة برزت على عهد املدينة وتوليتحالف مـع  ر 

فالبد أن نتابع ونالحق هـذه      ؛   ويتجند فيه مجاعة من أهايل يثرب        ،أعداء اإلسالم 
عليه وآله وسلم يتخـذها  املظاهر لنرى سنة املواقف اليت كان رسول اهللا صلى اهللا         

 .معهم
 الن واِقــفم تــزيمِتراِق  فــاِق تــاخ ــالِم ب ــِرِب اإلس يف يثْ

ــرداتِفيــد أَنّ القَــوم كــانوا حقَّــدا  ــاِت ح ــوِس اهلالك  ويف النفُ
ـ    لِمن داخ يسعونَ يف إجهـاِض نـور امللـِة         ـ  ِحي ل الـديِن بك ِة ل

 أشار الناظم إىل الدور املتميز الذي يقوم به املنافقون يف املدينة وهو االختـراق             
مما يؤكد حقدهم الطبعـي      ،والتعرف على دقائق سلوكه ومواقفه     ،للواقع النبوي 

النفعي وسعيهم الدؤوب يف إجهاض نور اإلسالم باإلرجاف والدعايات         حردهم  و
 .واألكاذيب

ـ   لْورأس هذا األمِر كان ابن سـلُو        لْ الرسـو  ل آمـا  لمعارضاً لك
 بـن   بـيعبداهللا بن أ  ((ك أتباعه وهو    يشري الناظم إىل رأس النفاق ومصدره وحمر      

 وكان كافراً مث أسلم وكان أهل املدينة قد اتفقوا على تتوجيـه             ،يف املدينة  ))سلول
 بـي صلى اهللا عليه وآله وسلم فلما قدم الن        بـيملكاً عليهم ومرجعاً قبل هجرة الن     

 ويبدو أن إسـالمه كـان     . إىل املدينة انقطع أمله يف ذلك وحقد على رسول اهللا         
 . وهلذا رصد املسلمون كثرياً من مالبسات سلوكه النفاقية،لتأمني نفسه وماله

 حــد مآٍت ي ــار ــإنْ رأى املخت ـ       ف صـن أتانـا يلأهالً وسهالً م ح



 ٤٢

 قـوٍل سـيٍء فيـِه اجلَفـا         لبكمثّ إذا وىلّ اســتباح املصــطفى  
ع والكذب فكـان     يؤسس سلوك املدرسة النفاقية باخلدا     بـيكان عبداهللا بن أ   

 صلى اهللا عليه وآله وسلم قادماً خرج يستقبله         بـيعلى املأل من الناس إذا رأى الن      
بالبشاشة والفرح املصطنع أهالً برسول اهللا أهالً بكذا وكذا مث إذا وىل رسول اهللا              

 .صلى اهللا عليه وآله وسلم ضحك مع أصحابه واستهزأ
ــةْ   واطَنللم ــز ــأنّ الِع ــرى ب لَّوالذُّي        ـهنأْمـو مجرن جـاَء يفيم 

وإىل هـذا    ،وهو من مبادئ النفاق    ، يرسخ مبدأ املواطنة   بـيكان عبداهللا بن أ   
يخِرجن األعز  لِدينِة  ملَ ا ىلِئن رجعنا إِ  ليقُولُونَ  ﴿املبدأ أشار القرآن يف سور املنافقني       

 .﴾لِمنها اَألذَ
ــاِق   ــحِة اإلنف ــا لِش ــا دع ــد يف األرزاِق  كم ــيِق ذاِت الي وِض

كما أن من مبادئه النفاقية فرض احلصار االقتصادي على املسلمني املهـاجرين            
ظناً منه بأن هذا سيساعد على انفكاكهم عن رسول اهللا، وقد            ،ومنع التغذية عنهم  

ى من  ل ع ال تنِفقُوا  يقُولُونَ﴿ :وصف اهللا هذا املبدأ يف سورة املنافقون يف قوله تعاىل         
 .﴾ حتى ينفَضوا اِهللالِعند رسو

ــا   بكـا لسمن كَ : -فيما قال -وقال   ــد أَنْ يعِقرك ذا الب ــد عفب 
 ملا بلغه أن أحد املهاجرين تكلم يف شأن         بـيوهذه مقولة تروى عن عبداهللا بن أ      

 .كرِقعبك يلسمن ك:  فقال،بعض األنصار
حقد املذكور على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه           ويف هذا داللة على     

 .ال يستحقون وسلم وشعوره باإلنفاق عليهم وإعطائهم ما
لشق صف الديِن ِضمن الـدعوِة      ومسجد الضـراِر عـني الفتنـِة       

               يشري الناظم إىل ما سبق ذكره من سياسة النفاق اليت حتولت إىل معارضة تـود
 قـوة املؤسسـة     بـي حيث رأى ابن أ    ،ار وشق صف الدعوة اإلسالمية    شق القر 



 ٤٣

فأراد أن يتخذ    ،وأثرها يف حتريك اهلمم وجتييش األتباع      ،وهي املسجد  ،اإلسالمية
وملا فرغ منه عرف أنه لن يستمد مشروعية القـرار إال            ،مسجداً ألغراضه وأعماله  

ب من الرسول صـلى اهللا      بإذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم له، وهلذا طل          
 وهـذا مـن مواقفـه       ،عليه وآله وسلم أن يفتتح املسجد ولىب رسول اهللا الطلب         

ل عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم بالقول الفصل يف          نـزلوال أن القرآن     ،األخالقية
 .األمر
ـ  وِإرصـادا    ؤِمِننيملُ ا بـنيِذين اتخذُواْ مسِجدا ِضرارا وكُفْرا وتفِْريقًا       لوا﴿ ن ملَ

 يشـهد ِإنهـم     سـنى واهللاُ  حلُن ِإنْ أَردنا ِإالَّ ا    فُليحله ِمن قَبلُ و   ل ورسو حارب اهللاَ 
 يوٍم أَحق أَن تقُـوم     لى التقْوى ِمن أَو   لسِجد أُسس ع  ملَ.. الَ تقُم ِفيِه أَبدا    .كَاِذبونَل

 .﴾طَّهِرينملُ يِحب اجالٌ يِحبونَ أَن يتطَهرواْ واُهللاِفيِه ِفيِه ِر
 ودعـا   بــي ا رجا اسـتغفار ر    ملّ ورفْضهم ِمن سيِد اخللـِق الـدعا      

 لوِإذَا ِقي ﴿.. يشري الناظم إىل ما وصف اهللا به املنافقني يف السورة املسماه بامسهم           
ـ   كُم رسولُ اهللاِ  ل وا يستغِفر لم تعا هلُ ووا رؤوسـهم ورأَيـتهم يصـدونَ وهـم         ل

ا يقولون واسطة   وهذه إحدى مفاهيمهم املنكرة حيث ال يريدون كم        ﴾مستكِْبرونَ
 . اهللابـنينهم وبـي
 وسائطاً تدعو لنـا ِعنـد املَِجيـد       ال نِريـد   : ووا رؤوس الِكبِر قالوا   ل

ري الناظم إىل منوذج آخر من مناذج سلوكهم وهـو اإلرجـاف واإلشـاعة              يش
 وقد أشارت كتب السري والتفسري عند قوله تعـاىل مـن            ،واالستهزاء والسخرية 

 ليِهم سورةٌ تنبئُهم ِبما ِفي قُلُوِبِهم قُ      ل ع لنـزناِفقُونَ أَن ت  ملُيحذَر ا ﴿ :سورة التوبة 
يقُولُن ِإنمـا كُنـا نخـوض       لتهم  لِئن سأَ لو . مخِرج ما تحذَرونَ   اَهللاستهِزؤواْ ِإنَّ   

نقُ لو بو   أَِباهللاِ لعسراِتِه وآيونَ  ل وِزؤهتست مِه كُنت.        ـدعم بتكَفَـر واْ قَـدِذرتعالَ ت
      ذِّبعن نكُمن طَآِئفٍَة مع فعِإن ن اِنكُمِإمي     ـِرِمنيجواْ مكَان مهالتوبـة [ ﴾ طَآِئفَةً ِبأَن: 



 ٤٤

 ،بأنّ املنافقني خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف غـزوة      ] ٦٦-٦٤
 إن  :وكانوا يسريون خلف جيش رسول اهللا ويضحكون ويستهزئون ويقول قائلهم         

ـ  نـز ف ، سيهزم وسيكبله بنو األصفر باحلبال هو وأصحابه       احممد ل علـى   ل جربي
 :منهملكل   وقال   ، فطوقهم رسول اهللا باجليش    ،رسول اهللا وأخربه بشأن سخريتهم    

ل اهللا  نــز  فأ ، إمنا كنا خنوض ونلعب    : فقالوا ،))؟قلت كذا وأنت قلت كذا     أنت((
 : قال الناظم معرباً عن ذلك،ه مقرراً حال كفرهم ومروقهمبـياآليات على ن

ـ : (نيلويضحكُونَ قَائِ  يف الغزِو كانوا يرِجفُـونَ يف املَـال        ) ال(و  ) نل
ــراً وال لــف صــداً ن مى حمــري ــا ن ــود ِإالّ يف احلب عــثْقَاللي م  
ـ وشر ما قـالوا وأَج     القرآنُ يبـِدي كُفْـرهم      لنـزف ى ِسـرهم   ل

      املسـلمني ِضـد ودهوا اليِجفِ     وواطَؤـرِة األحزاِب كانوا مويف غَز ني
يشري الناظم إىل موقف املنافقني يف غزوة األحزاب ومشـاة أحـواهلم حيـث        

 صلى اهللا عليه وآله وسـلم       بـيوا مع اليهود واملشركني على تتبع أخبار الن       ؤتواط
 .وأصحابه واإلرجاف داخل املدينة

ــا لعــوداً ِإ وت عورةٌ فاسمح لنـا    بـيقَالُوا ال  يهــا فبــها أَهــلٌ لن
وتنا بــي يقُولُـونَ ِإنَّ    ﴿ :ري الناظم إىل ما ورد يف سورة األحزاب من قوهلم         يش

يِهم من أَقْطَاِرها ثُم سِئلُوا     لت ع لو دخِ لو . ِفرارا عورةٌ وما ِهي ِبعورٍة ِإن يِريدونَ ِإالَّ      
 .﴾ يِسريابثُوا ِبها ِإالَّلِفتنةَ آلتوها وما تلا

ــرآنُ  ــدهم كمــا تــال القُ آنُ   وقَصــنش مــالُهوح مهِفــرار
فقد كانت نيام حـال اعتـذارهم        ،يشري الناظم إىل مثرات العمل وهي النيات      

 . حال باطنهم العداوة:أي ))وحاهلم شنآن(( :وقوله ،الفشل والرجوع والفرار
ــغـوا كَـِذبا    لويف حديِث اإلفِك أَ    ــوا كُ ــا  لوزيفُ بــِديٍث ون ح



 ٤٥

إشارةٌ إىل ما يف صدورهم من الغيظ والتشفي، وحماولتهم استغالل حادثة اإلفك            
 .الشهرية واإلرجاف ا والكذب فيها

ــيف أه  اهلــامشيبـــييضــِعفُوا دور النل ــآِمث لـ ــِة املـ ه بتهمـ
ــوال  ـــزل ــالرباءِة ن تـــردد األخبـــار بـــالِقراَءِة ولُ اآلِي ب

ــات   الطَّ ــاً للطَّيب ــونَ دائم بييف املُوِمســات ــمظُّهثــاُء حواخلُب 
 نوعــاِنعــن خبــِثِهم وشــرِهم   مـا قـد جـاء يف القـرآنِ       لوكُ

يشري الناظم إىل تعدد آي القرآن يف تناول مكرهم وخداعهم وخزيهم على عهد             
تقل منهم إىل أشباههم    وأنه طبع يتوارث وين    ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      

أو - هذا قـوم     ئضئخيرج من ض  ((حتقيقاً لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم         ،وأمثاهلم
 .))خل احلديثإ.. .- أقوام:قال

 قاعــدةَ احليــاِة واألحكــامِ    األيــاِمليِصــري يف مســتقب 
ـ لذا يقولُ املصطفى عـن مث        األمِر ضمن أَمـِرِهم    لعند اختال  ِهمل

ــت ــاعلمن إذا رأي ــت ف  وسوف يأيت يف الزمـاِن فاحـذَرنْ        ورأي
إشارةٌ إىل تنبؤات الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم منذ عهده عما يكـون يف               
مستقبل الزمان على أيدي مدارس النفاق املتفرعة من مدرسة املدينة، فيشري عليـه             

رةٌ مبثوثـة يف    وهـذه إشـا    ))... ورأيت ...إذا رأيت (( :الصالة والسالم مبا مثاله   
مثل قوله صلى اهللا عليه وآلـه        ،عالمات الساعة وأبواب الفنت من كتب احلديث      

فإن كامت العلم    ،إذا لعن آخر هذه األمة أوهلا فمن كان عنده علم فليظهره          (( :وسلم
 .))ل على حممدنـزيومئذ ككامت ما أ

)) ي رأي   وإعجـاب كـل ذ     ، ودنيا مؤثرة  ، وهوى متبعاً  ، شحاً مطاعاً  إذا رأيت
 .))خلإ.. .برأيه فعليك خبويصة نفسك ودعك من أمر العامة



 ٤٦

  تنِسـف ميثـاق العـرى      اًقئعال ِإنْ وسد األمـر إىل الغـِري تـرى        
    إشارةٌ إىل احلديث الذي يثَؤالسائل عن الساعة فرد عليه صلى       بـياألعراعن   ر 

وكيف إضاعتها يا   :  قال ،))ةنتظر الساع ايعت األمانة ف  إذا ض (( :اهللا عليه وآله وسلم   
 .)) إىل غري أهله األمردسإذا و((: ، قال؟رسول اهللا

 املنافقني والكفار إلجهاض    بـني بـيافر السل ضويف احلديث إشارةٌ إىل بروز الت     
وتكون إضاعتها بتوسيد األمر     ،الدين والتآمر عليه، وهو ما يسمى بضياع األمانة       

 .د غري أهلهبـيلعلم وغريها  يف احلكم وا-أي وضع القرارات-
 ــرهم ــوبهم بكف ــةً قل   ِمـن مكـرهم    مهلَهال يفْقَهونَ ج   مطبوع

ك ِبأَنهم آمنوا ثُـم كَفَـروا       لذَ﴿ :إشارةٌ إىل ما وصفه اهللا تعاىل يف كتابه عنهم        
 ع لفَطُِبع    مفَه ونَ الى قُلُوِبِهمفْقَهواْ ِبأَن ﴿ ]٣: املنافقون[ ﴾ يضا   ر عواْ مكُوناخلَ يِف لو
ع طُِبعونَلوفْقَهالَ ي مفَه ٨٧: التوبة[ ﴾ى قُلُوِبِهم[. 

 لبـياتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن س     ﴿ إشارةٌ إىل ما جاء يف سورة املنافقون      
 .﴾م ساء ما كَانوا يعملُونَ ِإنهاِهللا

ــندةْ   ســٍب م شكخ مــالُه  هم العـدو يظِْهـرونَ املَفْسـدةْ       ِمث
وِإذَا رأَيتهم تعِجبك أَجسـامهم وِإن      ﴿ :إشارةٌ إىل قوله تعاىل يف سورة املنافقون      

   عمسقُولُوا تليِهلقَو   سم بشخ مهكَأَن ةٌمدونَ كُ  نبسحلي  ٍة عحيا  ل ص مه ِهملي  وـدع
قَات مهذَراُهللالفَاح مه﴾. 

ــ ــاِقي لَّوظَ ــهِج النف  ضرِب الـديِن يف اآلفـاقِ     ليسعى    دور املن
 النفاق واملنافقني القائمة على الغش واخلـداع والتـربص          سياسةَأن  إشارةٌ إىل   

منـذ عهـد     ، يف احلركة داخل اخليمة اإلسالمية      مستمرةٌ خلإ ..والفتنة واإلرجاف 

  والفضـيلةْ  سـالمِ صدوا عـن اإل    ِاتخـــذُوا أميـــانهم وســـيلةْ



 ٤٧

 يٍتِق م الٍف شىت وحتَ  تعمل على ضرب الدين والديانة بأساليب      ،الرسالة وما بعدها  
 .مع الكفار واملستعمرين متهيداً لفتنة املسيخ الدجال

     حرم ـنالرسـولُ ع ربلوأَخ  ِتـه      ِتـهنِفت ِمن عصِر عثمانَ اشـتهار 
 األسباب والعقول لقبـول     ءرةٌ إىل أن دور املنافقني وحتالفهم مع الكفار يهي        إشا

قال رسول اهللا صـلى   : أنس رضي اهللا عنه قال    يؤيده حديث    ،فتنة املسيخ الدجال  
 من بعدي، وسرييدك املنافقون علـى        إنك تلي اخلالفةَ   يا عثمانُ ((: اهللا عليه وسلم  

رواه ابـن عـدي وابـن        ))تفِطر عندي  وصم يف ذلك اليوم      ،فال ختلعها  ،خلعها
 .)١(عساكر

 ،)) الفنت قتل عثمان وآخرها خروج الـدجال       أولُ(( :وعن حذيفة رضي اهللا عنه    
ده ما من رجل يف قلبه مثقـال ذرة         بـيوالذي نفسي   (( :زاد ابن عساكر يف روايته    

 .)٢( ))من قتل عثمان إال تبع الدجال إن أدركه، وإن مل يدركه آمن به يف قربه

                                                 
 .٣٩للربزجني ص ))اإلشاعة يف أشراط الساعة(( )١(
 .٣٨ص املصدر السابق )٢(



 ٤٨

 َمْظَهُر الِفْتَنِة وَرْمُزها اَألّول
   وليس يف املنافقني    ،ه األول ئ لتتبع االحنراف من مبتد     على بدءٍ  يف هذا العنوان عود

 .فحسب وإمنا بكافة أشكال االحنراف
قد كـان يف أصـحابه معتِكفـا        وقد أتى يف الـنص أن املصـطفى        
ــإذ ذَكَروا شخصاً جـديراً بالثَّنـا        ــاياً لمصـ ــاً مؤتمنـ  وقاِنتـ

 ،ِني متوازي يشري الناظم إىل مقتضى قضاء اهللا وقدره يف سري اخلري والشر يف خطنيِ            
 أخرى   خيمتها مظاهر  وأن مرحلة الرسالة القائمة على اهلداية واإلميان كان داخلَ        

ومن ذلك ما أشارت إليه األحاديث الصـحيحة،        . ختدم سرية الشيطان والدجال   
كان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله         : ك رضي اهللا عنه قال    عن أنس بن مال   ف

فذكرناه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم         ،وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده    
 هو هذا يا رسـول اهللا،       :فقلنا ،فيما حنن نذكره إذ طلع الرجل      ف ،ووصفناه بصفته 

فأقبل علـى   :  قال ،)) الشيطان  من ةٌعفْإنكم ختربوين عن رجل على وجهه لس      ((: قال
 ما يف   : على الس   حني وقفت   هل قلت  .. اهللاَ كدشنأَ(( :الس، فقال رسول اهللا   

 لس أحدأفضلُ ا    نعم ل ال : قال ،))؟ مين    مين أو خري فقـال   ،مث دخل ليصـل    ،هم 
 قال أبوبكر رضـي اهللا     ))؟ الرجلَ ن يقتلُ م(( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      

 رجالً يصلي وقد انـا       أقتلُ ..سبحان اهللا : ، فقال يلفدخل فوجده يص   ،أنا: عنه
 فخرج، فقال له رسـول  !رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن ضرب املصلني         

 ، أنت وأمي يصـلي    بـيه بأ وجدت:  قال ،))؟مه  ((: اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم     
من يقتل الرجـل    (( : عليه وآله وسلم   وقد يتنا عن ضرب املصلني، فقال صلى اهللا       

أقتـل رجـالً واضـعاً      : فوجده ساجداً، فقال   ،أنا:  فقال عمر رضي اهللا عنه     ،))؟
 فخرج، فقـال    !وقد رجع أبوبكر رضي اهللا عنه وهو أفضل مين        ؟  جبهته هللا تعاىل    



 ٤٩

 أنت وأمي يا رسول     بـي بأ : فقال ،))؟مه  (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      
وجدته ساجداً فكرهت أن أقتله واضعاً جبهته هللا تعاىل، فقال رسول اهللا صلى             اهللا  

ه ن أدركت إأنت  (( : قال ، أنا : فقال علي  ،))؟من يقتل الرجل    (( :اهللا عليه وآله وسلم   
أنت وأمي قد خـرج     بـيوجدته بأ :  فجاء، فقال  ،فوجده علي قد خرج    ))هقتلت ، 
 .)١( اهـ .))خرهم واحداآن كان أوهلم وه ما اختلف من أميت رجاللو قتلت((: قال

ــلست أدري شـأْنه    : قال الرسولُ  ــطفى لومل يطُ ـــي باملص انه ب
      إذ جاَء ذاك الرجـلُ املوصـوف   ــوف ــم يط ــتقام خلفَه مث اس

 حايل أَبـر    ،ال: أحسن منك ؟ قال   هل ترى فيمن حضر    : بـيقال الن 
ــ ــا لومل يطُ ــل ذَهب ــاؤه ب  روضِة املسـجِد خيْطُـو غضـباً      ل  بق
ــال الن ـــيق ــه : ب ــم يقْتلُ يرحينــا مــن شــر مــا حيملُــه؟ أيكُ

ــادا   ــديق مث ع ــذهب الص ــال ف ــ: ق صــادالي ــرم فس ي مل ي 
ـ       ـ     لْوذهب الفـاروق وهـو منفَِع ـ    يريد قطـع رأِس  لْه كمـا جِب

ــال ــاد ق ــه : فع تدجــيس ســاجداً و ــه  ول تقَدــا ع ــق مب يل ح
أنت حقـاً أَجـدر     : قال الرسولُ إنــي أَقْــِدر : قــام علــي قــال

ــرباً   ــاد خم ــده مثّ ع ــم يِج  للجميــِع منــذرا بـــي النلقــافل
ـ       ــو   ِل اهـو  للو تـم قَتـلُ الرج ــاِن يف منق ــرق ِإثن  ِلمل يفت

ــدرا  ــري قَ ــر اِهللا جي ــن أم ِجيب القَدِر الذي جـرى     فانظر ع  لك
ـ      وِمـن هنـا بـدا مِسـري الِفـتِن         الـزمنِ  لحاالً حبـاٍل عـرب كُ

ات اليت أوردت مجلة واحدة الحتوائها علـى موضـوع          بـيأشار الناظم يف األ   
احلديث السالف تفصيل قصة هذا احلديث الغريب املعرب عن عمق احلكمة اإلهليـة             

                                                 
 .عمريةعبدالرمحن . حتقيق د) ٢٢٣: ١( ))نوادر األصول((حلكيم الترمذي يف رواه ا) ١(



 ٥٠

وفيها من عجيب مواقف الصـحابة أمـام ظـواهر           ،يف جمريات القضاء والقدر   
وما يترتب على هذه املواقف من قضاء نافذ ال ميلكه املرء وال يتـدخل               ،السلوك

فيه، كما أن فيها من عظيم علم املصطفى باألمور الكائنة وجتسدها يف األفراد منذ              
تحـوالت   صلى اهللا عليه وآله وسلم هلذه ال       بـيبداية البعثة والرسالة ومعاصرة الن    

 ومعايشته ملتناقضاا وإشارته صلى اهللا عليه وآله وسلم من واقع العلـم             ،وأصوهلا
 بكر وعمـر    بـيالذي يعلمه لسر بقاء الفنت والتحوالت وأمره الصريح ألمثال أ         

سني ملا يعلمان من    بـيفيجدا أنفسهما ح  . .كي يتصرفا حبزم أمام جمريات التحول     
 . العلم الذي علماهأمر الشرع وغري قادرين على جتاوز

 صلى اهللا عليه    بـيفهذا أبوبكر رضي اهللا عنه يقوم لقتل الرجل بعد أن أبرز الن           
 فريجع أبوبكر رضي اهللا عنـه ليقـول         ،وآله وسلم سر زيفه وخيانته وفساد رأيه      

دل على أن للتعبد هيبة متنع احلصيف من جتاوزها خشـية           يوهذا  ،  وجدته يصلي 
من يقتـل   (( : وقال ، عليه وآله وسلم قد أطلق األمر      اإلمث مع أن الرسول صلى اهللا     

 وهلذا قال صلى    ،ومل حيدد نوع السلوك أو احلالة اليت ينتفي ا عنه القتل           ))الرجل؟
 ))قد كنت أعلم ذلـك    (( : بكر بعد عودته وهو يبتسم     بـياهللا عليه وآله وسلم أل    

 . لست صاحبه:أي
 ،ازماً جازماً وهذا شأنه يف مواقفه     وقام عمر رضي اهللا عنه ليقوم بذات املهمة ع        

 وهو  ، وهو أيضاً الباب الواقي من انتشارها يف األمة        ،وهو أيضاً أول قتيل يف الفنت     
 ولكنه أمام الرجل املشار عاد إىل رسول        ، احلق والباطل  بـنيالفاروق الذي يفرق    

ـ     أن عمر استهاب    إ :أي ، وجدته ساجداًَ هللا   :اهللا قائالً  ة مـن   ن يقتل عبداً يف حال
حاالت القرب عند اهللا، وهيبة املقام لرجل رجاع وقّاف عند أمـر اهللا وكتابـه               

ه رأى يف مفهوم علمـه أن هـذا         لولع ،تقتضي أن ال يضع سيفه إالّ فيمن يستحق       
وكأنه نسي قول   ،   يدي اهللا ال يستحق القتل وال يليق أن يتجرأ عليه          بـنيالساجد  



 ٥١

 احلالة وال   بـنيمل ي أنه  و ))ن يقتل الرجل؟  م((ك   صلى اهللا عليه وآله وسلم       بـيالن
 .الكيفية

ويقوم اإلمام علي رضي اهللا عنه ليقوم باملهمة ويقطع دابر الفتنة ولكن بعد زمن              
 : فقال له صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم         ، وجرى فيه أمر القضاء مبا جرى      ،قد فات 

))   ا إشارةٌ منه صلى اهللا عليه وآله       ))هأنت صاحبه إن أدركتوسـلم للعالقـة     وكأ 
 طالب وأفضليته يف شأن تأهله      بـيالشرعية يف مدلول العلم اللدين منه لعلي ابن أ        

 .))هإن أدركت(( :الجتثاث الفنت ومعاجلتها؛ ولكنه علق على ذلك بقوله
بعـد األمـر    ودقائق املعرفة تشري إىل أن ترك الصديق والفاروق على غري تعمد            

اخل مظهر التعبد ويف أفضل مـواطن اإلسـالم         ها د ئواستمرالفتنة  بقتل ل النبوي  
 أو تبعة عليهما، حيث أشـرنا       ة لقواعدها على غري مسؤولي    تبـي وتث ، هلا تأصيلٌ

بعد  ))كنت أعلم ذلك  (( :سلفاً أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يقول          
فيـه  جيد الرجل    وملا عاد اإلمام علي رضي اهللا عنه وأخرب أنه مل          ، منهما لعودة ك 

  .))أنت صاحبه إن أدركته(( :إشارة تتناسب مع قول رسول اهللا
واليت كان   ، املتتبع لدقائق املعاين يف هذا احلديث تربز ملحظ الدول املتعاقبة          لولع

 بــني عات االختالف داخل اخليمة اإلسالمية مع عدالة ما جرى          نـزفيها بدء   
 .ρ أصحاب رسول اهللا

وكـأن األمـر    .. عثمان بن عفان يف هذه املسألة     والعجيب أننا مل نلحظ مكاناً ل     
 . يشري إىل عهده الذي برزت فيه قضايا الفنت عالية مدوية ومل ختمد بعد ذلك

 وهلذا كان يقول له صلى اهللا عليه        ،وقد جاء اإلمام علي يف موقع الدولة متأخراً       
 وقد  ولكن اإلمام علي رضي اهللا عنه جاء       ،))أنت صاحبه أن أدركته   (( :وآله وسلم 

ونسجت عناكب الشر خيوط الصـراع       ،انتشرت الفتنة خارج اخليمة اإلسالمية    
 . وكان هو كرم اهللا وجهه أحد ضحاياها،واخلالف



 ٥٢

 :ويف ختام األمر كشف صلى اهللا عليه وآله وسلم سر األمر بالقتل للرجل فقال             
 .))..لو قُتل هذا ملا اختلف اثنان((

ولكن ؛   تردد يف قتله     ا بقتل الرجل مل   اورولو كان صلى اهللا عليه وآله وسلم مأم       
احلكمة اإلهلية تربز لنا سر معرفة رسول اهللا للفنت منذ باكورة الرسالة كما هو يف               

 فلـن تسـلط     هنكُإن ي (( : حيث قال الرسول لسيدنا عمر ابن اخلطاب       ،ابن صياد 
ء من  فاحلق سبحانه حيميه منك ألنه جز      ، إن كان ابن صياد هو الدجال      :أي ))عليه

 .حكمة اهللا يف جمرى قضائه وقدره



 ٥٣

  لَحُظ ِفْتــَنِة الُمْسَتقبلَم
 َغْزَوِة َهواِزن ِمن

ال نـــزا ملّــ ائِفِة الطَــزويف غَــ فى ما حصـال   طَصِمن فقه عصر املُ   
الغنائمـــابــــين ـــمقَســاري قائمــا نا يمي قُــوصرفجــاء ح 

ــا أردت ِقســمةَ الغنــائِم لِإعــد: وقــال ــِمومـ   اَهللا يف املقاسـ
 ومـن يقَسـمه؟     لْوحيك من يعدِ  مـه  : فامحر وجه املصطفى وقـال    

فمن عسـاه يقِْسـمن الصـدقَةْ        ِإنْ مل يكن عـديل جـديراً بالثقـةْ     
ـ     بـيوحدق الن  جـ      : وقال ل يف ظهـِر الر  لِمن ِضئِْضـِئِه شـر يِص

ــه يف  ــوم من ــر ق ظْهــاِن ي ِميـــزتهم قـــراءةُ القـــرآِن األزم
ــاِت   ــوت باآلي ــنونَ الص سحــاِت   ي ــِم الغاي ــٍع محطَّ يف واق

مسلم عن  ات السالفة إىل معىن احلديث الوارد يف صحيح         بـييشري الناظم يف األ   
نما حنن عند رسـول اهللا صـلى اهللا        بـي:  سعيد اخلُدِري رضي اهللا عنه قال      بـيأ

:  فقال -وهو رجل من متيم   -ماً أتاه ذو اخلويصرة     سم قَ وسلم وهو يقس  عليه وآله   
ومن يعدل  ! ويلك((: ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       لِاعِد.. يا رسول اهللا  

يا رسول  :  فقال عمر بن اخلطاب    ،))بت وخسرت إن مل أعدل    إن مل أعدل؟ قد خِ    
دعه، فإن  ((:  صلى اهللا عليه وآله وسلم      فقال رسول اهللا   ،هقَن ع بِرض يل أَ  ائذنْ.. اهللا

م صالته مع صالم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القـرآن          كله أصحاباً حيقر أحد   
: ويف روايـة   ،))ال جياوز تراقيهم، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية          

إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، يقتلـون أهـل             .. .((



 ٥٤

سالم ويدعون أهل األوثان، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرميـة،             اإل
 .اهـ. )) عادللئن أدركتهم ألقتلنهم قت

ــاروق أن يقت ــتأذنَ الف ــفاس ــاله ل ــرةً أجع: وق ــين ِعب عــد ه ل
ــال ــِه : فق ــن وراِئ ــه ِإنّ ِم عد  مهــأن ــاالً ش ــأِنِه كأَرى رج ش

ــاس ــولُ الن ــداِإنّ: وال يق  ادسـج ييقتلُ ِمن أصـحاِبِه مـن         أمح
ملحظ فتنة املسـتقبل  ((ات واليت سبقتها حتت مسمى      بـيأورد الناظم يف هذه األ    

واملقصود من هذا املسمى إبراز القراءة املستقبلية لدى صاحب          ،))من غزوة هوازن  
ـ     وكشف سر  ،الرسالة صلى اهللا عليه وآله وسلم من واقع عصره         ن  تطور الفتنة م

 وأن احلـق سـبحانه      ،مصدرها األول مقارنة لربوز الشريعة من مصدرها األول       
وتعاىل جعل للخري أصوالً وثوابتمثل ذلك وللشر . 

لفتنة وما تزينه هلم عقـوهلم يف       واحلديث الشريف يربز ملحظ اجلرأة لدى أهل ا       
ن نصرة احلق من منظور النفس واهلوى والدنيا ووساوس الشيطان، فيفهمـون            شأ

ومة الئٍم علـى غـِري     لوال تأخذْك ِفي اِهللا     (( ،)) احلق ولو كَان مراً    لقُ(( :األثر القائل 
 .))معناه وال مبناه

 فهذا حرقوص بن حيمل منـهج مراحـل وأسـلوب     ز هري أو ذو اخلويصرة فرد
 ينسج حول نفسه مفاهيم الشرع بصورة األنانية حىت برزت حقيقته           لجحافل، ظ 
 .ازن متجرئاً على رسول اهللا مبا قال على خمتلف الرواياتيف غزوة هو

 ، وكل تلك املقوالت داللة على حتـولٍ       )ريد ا وجه اهللا    ما أُ   هذه قسمةٌ  لِْدعاِ(
 فالبد أن يظهر مقابل هذا التحـول        ، خطري يف أفضل اتمعات    يف الذات وطرحٍ  

آله وسـلم لـذات     موقف وبرز هذا املوقف يف قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و           
ميـزم   -وليس أفـراد -الرجل وما خيرج من أمثاله يف مدرسة اإلسالم من أقوام      

 ولكنهم مـع هـذا      ، بصحيح السنة  -ويف بعض الروايات  - ،االعتناء التام بالقرآن  



 ٥٥

 لتشابه عنصـر    ،االعتناء بالنصوص ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية         
 كما جترأ ذو اخلويصرة علـى ذات رسـول اهللا           ،منةاجلرأة منهم على الذوات املؤ    

 مع أنه يعتقد يف نفسه معرفة حق اهللا واإلسالم ملا ورد فيه الروايـة               ،لِْدعِا: يقول
 .))ن هذه قسمة ما أريد ا وجه اهللاإ((األخرى 

فاملنطق املطروح إمنا هو غرية على مراد اهللا، واحلقيقة املنشودة يف صدر الرجـل              
 وكانت إرادة اهللا متجلية خلف هذا احلـدث اخلطـري           ،رسول اهللا هو نقد موقف    

تاريخ التحـوالت   أن   فيتقرر بذلك    ،لتربز أحكام املستقبل ممن ال ينطق عن اهلوى       
 . ضابط وال قيد إالّ النظر يف هذا الفقه اخلاصاملستقبلية ليس له

 :تبـيفقراءة الواقع اإلسالمي على مدلوالت هذا الفقه تربز معىن ال
ــاِت  ي ــوت باآلي ــنونَ الص ســاِت   ح ــِم الغاي ــٍع محطَّ يف واق

واملشاهد يف عاملنا املعاصر اهتمام اجليل األوسع من املسلمني بـالقرآن طباعـةً             
وجتويداً وتالوةً وحتسيناً لألصوات وتنافساً عليه مع واقع إسالمي حمطم وضـعيف            

فكري الكـافر والـربامج     تكتنفه األمراض واألغراض والوهن والغزو ال      ،ومنهوك
 .التعليمية والتربوية املاجنة بكل صورها ومناذجها

إشارةٌ إىل   ))قتلنهم قتل عاد  لئن أدركتهم أل  (( :ويف قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم      
 .كثرم وقوة انتشارهم وعلو مظهرهم يف آخر الزمان

لـئن  (( :م فقوله صلى اهللا عليـه وآلـه وسـل         ،وهنا ملحظٌ هام يف هذه العبارة     
 ،وهو عليه الصالة والسالم قد أدرك حرقوص بذاته ؛ ولكنه مل يقتلـه             ))أدركتهم

 :د واهللا أعلم أن قوله    واملعتقَ؟   للشر من أساسه     ا أليس يف ذلك قطع    ؟هلفكيف لو قت  
 :على معنيني )) هذائخيرج من ضئض((

فلـن   ،هئوهذا يعين أن الرجل حمفوظ بقدر اهللا وقضا         من ذريته ونسله،   :األول
 ولقولـه   ،كما هو يف شأن ابن صياد وذاك الرجل السابق ذكره          ،يسلط عليه أحد  



 ٥٦

 إىل خطر اإلشاعة اليت ال يرجوها رسـول اهللا يف           اصلى اهللا عليه وآله وسلم مشري     
 ويف روايـة    ،))ن حممداً يقتل أصـحابه    إ : ال يقول الناس   ..دعه((مبتدأ التحوالت   

 .))دعه فإن له أصحاباً(( ))..ه رجاالًئدعه فإن من ورا(( :أخرى
 من مثالـه وعلـى رؤيتـه        :أي )) هذا ئخيرج من ضئض  (( :أن معىن قوله  : الثاين

ومنهجه قوم أو أقوام، وله يف املدينة أمثلة أي رجاالً وأصحاباً هـم علـى ذات                
 فيعترب القتل له يف هذه احلالة غري جمٍد وال مفيد بل رمبا صار األمـر                ،طينته ورؤيته 
 .ثراًأشد خطراً وأ

وتربز هذه التحوالت القائمة يف عهد صاحب الرسالة سعة مشهده وبعد مقصده            
 وهذا ما يؤكد بقاء هذا املعىن إذا عرفنـا سـر            ،ورسوخ دعوته بأخالقه ومواقفه   

ا احلافظ املناسب واألسلوب الناجح يف استمرارية هذا املـرياث   أأخالق نبويته، و  
 .))الكتاب والسنة((إىل جانب األصلني 

فاآلخذ هلما جمردين عن أخالق النبوة يضرب هلما مضرب املثـل يف حرقـوص              
ومثله ممن هلم اعتزاز باإلمث، ومن أخذمها حبقهما ومعادهلما الثالث عرف سر قوله             

يكفر ا هؤالء فقد وكلنا ـا   فإن  ذين آتيناهم الكتاب واحلُكْم والنبوة    لا﴿: تعاىل
 .﴾ ا بكافريناقوماً ليسو



 ٥٧

 سُة الِكْذِب َمْدَر

  الَكّذابَمَةلُمَسْي وَمواِقُف
ـ وِمن عِجيِب ِفقِْه عصِر املُ     فَــى طفى صقْتــٍد يجكَــذّاٍب بن ــورظُه

ــا  قد كان قبـلُ مسـلماً طموحـا        ــي يبوح ــةَ ك ــى إىل طيب  أت
 العـاملي  يف النظـاِم     بــي مع الن بِسر مـا يرجـوه ِمـن تقاسـِم         

عنوان املوضوع إىل مدرسة كاملة تأسست منذ بـزوغ فجـر           أشار الناظم يف    
 الكذاب وموطنها جند، ومـن      )١(الرسالة وهي مدرسة الكذب وصاحبها مسيلمة       

خالل مواقف الكذاب املشار إليه تربز معامل هذه املدرسة كنقطة حتـول جديـدة       
 وتربز معها مواقف جديدة يضع أسسها وقواعـدها         ،داخل خيمة األمة اإلسالمية   

 .ن ال ينطق عن اهلوى صلى اهللا عليه وآله وسلمم
                                                 

 ولد ونشأ باليمامة بوادي     ة،ب احلنفي أبو شام   بـي بن ح  بـريهو مسيلمة بن مثامة بن ك     ) ١(
طـاف ديـار    ،  ن، وكان يعرف برمحان اليمامة    احنيفة بنجد، وتلقب يف اجلاهلية بالرمح     

ـ            ة والسـحر   العرب والعجم وتعلم األساليب اليت يستغفل ا الناس كالكهانـة والعياف
 ،وكان يدعي النبوة قبل إسالمه على ما ذكرته بعض الروايات         ،  واستخدام اجلن وغريها  

ويف العام التاسع للهجرة أقبل     ،  ويرسل أناساً إىل مكة ليسمعوا القرآن فينسج على منواله        
ففي رواية أن ختلف عن مقابلـة       ،  وفد بين حنيفة يعلنون إسالمهم، وكان مسيلمة معهم       

إنه لـيس  (( :رس متاع قومه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عنه  رسول اهللا حي  
فلما رجعوا أعلن شركته يف النبوة معتمداً على قوله صلى اهللا عليه وآله              ،))كم مكاناً بشر
:  إمنا قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم:قال بعض الشراح ،))إنه ليس بشركم مكاناً(( :وسلم

وليس هو بأكثر شراً    ،  بل تعين أم أشرار   ،  ال تعين أنه خريهم    ))اناإنه ليس بشركم مك   ((
 .منهم بل هو شرير منهم
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 إىل فقه التحوالت الطارئة     :أي ))عجيب فقه عصر املصطفى   ((وإشارة الناظم إىل    
 .على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 وقد اختلفت الروايات يف وقت      ،عبت ي :أي ))قتفى ي  بنجدٍ  كذابٍ ظهور(( :وقوله
ويف بعـض   ،  )١(ل عليه قرآن  نـزدعى أنه ي  ا أن الرجل تنبأ و    واإلمجاع على  ،نبوءته

ومن جممـوع الروايـات      ،الروايات أنه أتى وأسلم مث عاد إىل جند وارتد بنبوءته         
فكان مسـيلمة يف     ، برزت يف تلك املرحلة يف جند واليمن       ؤيستفاد أن ظاهرة التنب   

 :وآله وسلم يف قوله    وإىل ذلك أشار صلى اهللا عليه        ،جند واألسود العنسي يف اليمن    
ائم رأيت يف يدي سوارين من ذهب فأمهين شأما فـأوحى إيلّ يف             نا أنا   منبـي((
 خيرجان من بعدي أحـدمها العنسـي        بـنيفأولتهما كذا  اانفخهما فطار م أن   املنا

وقد أسلم صاحب صنعاء فيمـا   .))صاحب صنعاء واآلخر مسيلمة صاحب اليمامة    
 . على ادعائه حىت قُتل يف معركة اليمامةبعد وحسن إسالمه وبقي مسيلمة

 يف شأن اقتسام    أسلم بادئ ذي بدء، وكان له طموح      وذكر الناظم ما روي أنه      
 .املصلحة كما يعتقد ويرى يف شأن حكم األرض

 )٢(العـاملي  يف النظـاِم     بـيمع الن بِسر مـا يرجـوه ِمـن تقاسـِم         

                                                 
أخرج منها نسـمة    . لقد أنعم اهللا على احلبلى    : ذكرت الروايات أن مما زعمه قرآناً قوله      ) ١(

ومنهم من يبقى إىل . فمنهم من ميوت ويدس إىل الثرى.  صفاف وحشابـني من .تسعى
 . يعلم السر وأخفىواهللا. أجل مسمى

أعالك يف املـاء وأسـفلك يف   . نقي ما تنقني. ضفدع بنت ضفدعني يا: ومن قرآنه
،  عن الطربي  بـيال نقله الدكتور حممد اهل    .وال املاء تكدرين  . ال الشارب متنعني  . الطني
 .٢٦٢ص ))االنشراح ورفع الضيق يف سرية الصديق((انظر 

 ،يه مسيلمة الكذاب يف مشروعية دعواه بأنه يوحى إليـه         النظام العاملي إشارة إىل ما يدع     ) ٢(
 . وافتراًءاًخري كذبقامة ثوابت الدين العاملي األإ يف ان له حقأو



 ٥٩

ر للهجرة عندما أصيب رسول اهللا صلى       حيث ورد يف الرواية أنه يف العام العاش       
اهللا عليه وآله وسلم مبرض موته جترأ مسيلمة فكتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه        
وآله وسلم يزعم لنفسه الشركة مع رسول اهللا يف النبوة وبعث رسالته مع عبادة بن               

مـن مسـيلمة رسـول اهللا    (( :، وفيها كتبةاحلارث احلنفي املعروف بابن النواح   
 أما بعد فإن لنا نصف األرض ولقـريش نصـفها           ،إىل حممد رسول اهللا   ) بِذكَ(

بسـم  (( :فرد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم         ،))ولكن قريشاً ال ينصفون   
 أما بعد فإن األرض هللا      ، إىل مسيلمة الكذاب   بـيمن حممد الن   ،اهللا الرمحن الرحيم  

 .))والسالم على من اتبع اهلدى ،يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني
فلما أسلمها لـه قـال       ،ب بن زيد األنصاري   بـيومحل الرسالة إىل مسيلمة ح    

ين رسول اهللا   أ أتشهد   : ويقول له  ،نعم: قال؟   أتشهد أن حممد رسول اهللا       :مسيلمة
ويف كل مرة كان يقطع منه عضـوا        ،ففعل ذلك مراراً   ، أنا أصم ال أمسع    : فيقول ؟

 .حىت مات
نـة يف   يمسـيلمة كـان باملد    و ρ  رسول اهللا  بـني احلوار   نأوراية أخرى   ويف  

 وكان مع رسول اهللا ثابت بن قـيس ابـن           ، بن سلول  بـيل عبداهللا بن أ   نـزم
 : فرد عليه الرسول   ،األرض نصفها يل ونصفها لك    :  وقال ،وتكلم مسيلمة  ،مشاس

لـو  (( : وقال ،ض وأخذ عوداً من األر    ،))إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده       ((
 ا عليك خيالً ورجاالً، فـوىل      ألمأل :إنه قال له   :فقيل ،))سألتين هذا ما أعطيتكه   

وهذا ثابت ابن قيس بن مشـاس  (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو يقول    
 :وإىل هذا أشار الناظم يف قوله معتمداً على هذه الرواية ،))خيطب عين

لَّوح   سـلُو   ابنِ ل ضيفاً عند نل س عاضـو       تاملُي ِكي لنـا ِسـرحلداً ي 
 الرجلني من هدف العداء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله           بـنيويشري هنا إىل ما     

 .وكيف يأيت تعاضد الكذب والنفاق يف غرض واحد ،وسلم
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ـ وجاَء خـري اخلَ    ما عنده مـن الطُّمـوِح املُفْتـرى        ِق حنـوه يـرى     ل
ــفطا ــب النل ــِم ـيب قاسكْــِم األرِض واملغــاِنِم  بالتــفَِني حِنص
 ك ِهللا رســالــيِشــري أَنّ املُ عــوداً يابســاً بـــي النلَمــحفَ

ــأمِره   ــه ب ــيوِرثُ ــاملَ شي ــا ن ــباً مرتِعش ــتاطَ ذاك غاض  فاش
 لْعليك واحلرب على الدنيا ِسـجا      لْألمــألنَّ األرض خــيالً ورجــا

  خطيبـاً متِصـف     شماسٍ بِنا نسلُعـين يِقـف    :  قـائالً  فراح طـه  
       صـراع يِف الباط  ومنذ ذاك العهِد واحلـقز نــز  املُفِْضي   ِلأمام اع

 مدرسة اإلسالم الصـادقة     بـني يشري الناظم إىل استمرار معركة احلق والباطل        
 إىل تسلسـل    بــي حيث أشـار الن    ،ومدرسة الكذب واملنافقة منذ ذلك العهد     

، وهذا ثابت بن قيس بن مشاس خيطب عنـه        : فحني يأيت من بعده بقوله     ،املنافحة
وهذا ما تشهد به     ،وفيه داللة انتقال أمر املدافعة عن اإلسالم إىل األجيال الالحقة         

افر الكفر والكذب والنفاق يف متارس واحدة أمام احلـق  ضالوقائع واحلوادث من ت  
 .الناصع

ــولٌ يف الف حــِف  ت ــِر واملواق ــائفِ ك ــوح يف الوظ ــةٌ تلُ عوِخد 
مثرته حتالفات الكفر والنفاق ومدرسة الكذب املسيلمية يف تـاريخ       أإشارةٌ إىل ما    

ويف املواقـف العامليـة    ،األمة اإلسالمية من خداع وتضليل يف الفكـر والديانـة   
 .واستمرار هذا اخلداع واإلفك يف أجلى صوره ومعانيه ،اإلسالمية

إشارةٌ إىل ما أصاب األمة من جراء هـذا          ))ِ يف الوظائف  وحلُ ت ةٌعدوِخ(( :ولهوق
 فكان يف   ،افر بعد امتالك الكافر قرار األمة اإلسالمية وبروز مرحلة الوظائف         ضالت

افرت مع قوى الشـر  ضوظائف هذه املدارس املنحرفة داخل اخليمة اإلسالمية أن ت    
دخلت إىل الواقع اإلسالمي فكـرة  أو ،قايدهمالعاملي يف حماربة شعوب اإلسالم وع 



 ٦١

ة والفئوية والصراع الديين والتعليم االنتقائي وغري ذلـك مـن           بـيالقومية واحلز 
 .املسميات ذات األصول النفاقية



 ٦٢

 موقع ابن صّياد من فقه التحوالت
ــووأَ  املصـطفى املختـارِ     عصرِ ِهقْن فِ ِم ــاِرِحض ــاِر األخب   واآلث

ـ وما بـه و    اٍدي ص عن ابنِ   فِر قد ع   يف النصوصِ  وِضم الغ نِم )١(فِص
يشري الناظم إىل أمنوذج آخر من مناذج الفنت والتحوالت اليت برزت منذ عهـد              

وما اختلف فيه الصحابة ومـن       ،وما كتب عنها من أخبار وآثار      ،صاحب الرسالة 

                                                 
 صلى اهللا عليه وآلـه   بـيولد باملدينة، ويوم ولد أرسل الن     ،  هو صايف بن صياد اليهودي    ) ١(

حيث ، حته يوم ولد ليسأل أمه عن أمور منها كم محلت به، وما هي صي       )أبا ذر ( :وسلم
 اميكـث أبـو   ((:  وكان يقول عنه   ،كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يعلم خربه         

مسـتوراً  ((: ويف رواية )) مث يولد هلما غالم أعور     ،املسيخ الدجال ثالثني عاماً ال يولد هلما      
 (( :ويقول عن أبويه ،))ه نفعاً شيٍء وأقلَّ  خمتوناً أضرأبوه رطرب اللحم طويل  مضوالٌ طَلٌج

 .))طويلة الثديني(( :ويف رواية )) وأمه فرضاخية عظيمة الثديني،نفه منقارأاألنف كأن 
عشـر  اثين  إا محلت به    : وعندما ولد الغالم وانطلق أبا ذر ليسأل قالت أم الغالم         

ابن شـهرين، عندئـذ     : ن صيحته يوم ولد كانت صيحة ابن شهر، ويف رواية         إو،  شهراً
 ، قـوراء  ه عبداهللا بن مسعود حىت أتى داراً       صلى اهللا عليه وآله وسلم ومع      بـيانطلق الن 
،  صلى اهللا عليه وآله وسلم وابن مسعود       بـيففتح ودخل الن   ))افتحوا هذا الباب  ((: فقال

فإذا غالم أعور حتت القطيفـة،       ))ارفعوا هذه القطيفة  ((:  فقال ،تبـيفإذا قطيفة وسط ال   
 فقـال   ،أتشهد إين رسول اهللا   : ، فقال الغالم  ))أين رسول اهللا  قُم يا غالم، أتشهد     ((: فقال

ين أ أتشهد   :، فقال الغالم  ))ين رسول اهللا  أأتشهد  (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      
فقـال   ))ين رسول اهللا  أأتشهد  (( : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        ،رسول اهللا 
تعوذوا باهللا من   ((:  صلى اهللا عليه وآله وسلم     بـي فقال الن  ،ين رسول اهللا  أأتشهد  : الغالم

بــني  ((وانظر بتوسع   . الصحيحرجال   رجاله   :رواه أمحد وقال اهليثمي    ))شر هذا مرتني  
 .))١٧-١٦يدي الدجال ص
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والغموض الـذي اكتنـف هـذه الشخصـية          ،بعدهم حول شخصية ابن صياد    
 .قفهاوموا

ــاحِ  ــار يف اإلفص ــه احت  عن كُنِه مـا يأتيـِه مـن أرواحِ          وأنّ ط
  ــه نازعي ــاذب ــادق وك  منذُ الصبا وليس مـن يضـاِرعه       فص

 صلى اهللا عليه وآله وسلم من أمر ابـن صـياد            بـيأشار الناظم إىل ما أهم الن     
هللا عليه وآلـه     صلى ا  بـيفقد ورد أن الن    ،حيث ظل جمهوالً يف كثري من املواقف      

فلم يشعر ابن صياد حىت ضرب       ، قد ناهز احللم   :وسلم لقيه وهو غالم، ويف رواية     
 ))أتشهد إين رسول اهللا ؟    ((: ده، مث قال  بـي صلى اهللا عليه وآله وسلم ظهره        بـيالن

 بــي  مث قال ابن صياد للن     ،أشهد أنك رسول األميني   :  فقال ،فنظر إليه ابن صياد   
 صلى اهللا عليه وآله     بـي فقال الن  ،ين رسول اهللا  أأتشهد  : لمصلى اهللا عليه وآله وس    

 .اهـ ))آمنت باهللا ورسله(( :وسلم
وملا أراد عمر بن اخلطاب أن يضرب عنق ابن صياد برزت حقيقة خطرية حيث              

إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن ال يكن هو فال           (( :قال صلى اهللا عليه وآله وسلم     
وإالّ (( ويف رواية    ،))إن يك الذي ختاف فلن تستطيعه     (( :ويف رواية  ))خري لك يف قتله   

 .))يكن هو فليس لك أن تقتل رجالً من أهل العهد
 صلى اهللا عليه وآله وسلم ومعه نفر من الصـحابة       بـيويف مرة أخرى ذهب الن    
 بــني  صلى اهللا عليه وآله وسلم خيتل        بـيفأخذ الن  ،حنو ابن صياد ناحية النخل    

يا صـاف   : ياد ويسمع منه شيئاً فسبقته أم ابن صياد، فقالت        النخل ليفاجئ ابن ص   
 ))ما ترى؟ ((:  صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال له       بـيهذا أبا القاسم، فلما جاءه الن     

أرى حقاً وأرى باطالً وأرى عرشاً على املاء، قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه     : قال
 ، فقال ))أتشهد إين رسول اهللا   (( :قال ابن صياد   ))ين رسول اهللا  أأتشهد  ((: وآله وسلم 

 .))آمنت باهللا ورسله(( : صلى اهللا عليه وآله وسلمبـيالن
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 ئاًبــي  لك خ  تأْبخ(( : قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم         :ويف رواية 
 صلى اهللا عليه وآله وسلم قد أخفى يف نفسـه قـول اهللا              بـيوكان الن  ))فما هو؟ 
 وهي آية الدخان اليت هي مـن  ﴾بـنيالسماء بدخاٍن م  فارتقب يوم تأيت    ﴿ :تعاىل

 صلى اهللا عليه وآله     بـي فقال الن  ..خ الد ..خالد: عالمات الساعة، فقال ابن صياد    
 ؟ماذا قـال  : فلما ويل صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال القوم         ))اخسأ اخسأ ((: وسلم

هللا صلى اهللا عليه وآلـه      ، فقال رسول ا   ))ذخ(( :، وقال بعضهم  ))دخ(( :فقال بعضهم 
 .))فأنتم بعدي أشد اختالفاً ،هذا وأنتم معي خمتلفون((: وسلم

ويف عبارته هذه صلى اهللا عليه وآله وسلم إشـارةٌ إىل حتـوالت املسـتقبل يف                
ومحل كل فريق معناها علـى غـري حممـل           ،االختالف حول النصوص واأللفاظ   

 .اآلخر
     القولُ يف شخصـيِته الُ يف بأنـــه حىت استفاضجالـــد ذاتيتـــه 

وخاصة  ،يشري النظم إىل ما ساور العديد من الصحابة أن ابن صياد هو الدجال             
إن يكـن   (( : صلى اهللا عليه وآله وسلم لعمر بن اخلطاب        بـيبعد أن ثبت قول الن    
 .))هو فلن تسلط عليه

  يعترب ابـن صـياد     :))عقيدة املسيخ الدجال  (( قال األستاذ سعيد أيوب يف كتابه     
هو دجال   ،ومهمته يف حدود صورته اليت ظهر ا       ،صورة حمدودة للمسيخ الدجال   
 ﴾واهللا يعصـمك مـن النـاس   ﴿ه من الناس  بـيلكنه يعمل يف جمتمع عصم اهللا ن      

لنا الـذكر   نـزإنا حنن   ﴿وعصمه من غري الناس باملعوذتني وعصم منهجه باحلفظ         
 .﴾وإنا له حلافظون
إن خيرج وأنا فيكم    (( :ه فيقول للصحابة  ئد يرصد احلدث منذ ب    بـيوقد كان الن  
ـ كُتيفَ كَ رج املسيخ الدجال وأنا فيكم حي     إن خي ((: ويف رواية  ))فأنا حجيجه  وهم(( 

 . حىت يأيت قدر اهللاغاٍر وصغاٍر يف ص سيظلُّ:أي
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وكان بعض الصحابة يرون ابن صياد هو املسيخ الدجال، قيل لإلمام علي بـن              
صـاف ابـن    ((: من هو املسيخ الـدجال ؟ قـال        :هطالب كرم اهللا وجه    بـيأ

 . )١())صياد
ألن أحلف عشر مرات أن ابن صياد هو املسيخ الدجال أحب يل            : وقال أبو ذر  

 صلى اهللا عليـه     بـيمن أحلف مرة واحد أنه ليس به، وذلك لشيء مسعته من الن           
 .اهـ.وآله وسلم

ل نــز ه وسلم إىل م صلى اهللا عليه وآلبـيوأبو ذر كما سبق هو الذي بعثه الن 
 صلى اهللا عليه وآله وسلم ما يشري إىل         بـيفلعله مسع من الن    ،ابن صياد يوم والدته   

 .ذلك
رأيت جابر بن عبداهللا حيلف باهللا أن ابن صياد هو املسيخ           : وقال حممد بن املنذر   

مسعت عمر بن اخلطاب حيلف على ذلك عنـد        :  قال ؟أحتلف باهللا : الدجال، فقلت 
 اهللا عليه وآله وسلم فلم ينكره، وكان ابن عمر وجابر حيلفان أن             رسول اهللا صلى  

 وإن  : فقـال  ،إنه أسـلم  : ابن صياد هو املسيخ الدجال ال يشكان فيه، فقيل جلابر         
 . وإن دخل: قال، إنه دخل مكة وكان يف املدينة: فقيل،أسلم

 إىل   ألن أحلف باهللا تسعاً أن ابن صياد هو الدجال أحب          :قال عبداهللا بن مسعود   
وعبداهللا بن مسعود كان مصاحباً لرسول      : من أن أحلف واحدة أنه ليس به، قلت       

 .)٢(ل ابن صياد يوم والدتهنـزاهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم ذهب إىل م
ــرِ  آخ ــنص ــر ب ــبس األم ــاطٍن والت ــن ب ــأنه م ــاهِريف ش   وظ
ـ  بـنييشري النظم إىل ما حصل من التباس         ول معارضـة   العلماء واحملـدثني ح

فما ورد عن ابن صياد هو الدجال يعارضه مـا  .. النصوص لبعضها يف أمر الدجال 
                                                 

 .لسعيد أيوب )) الدجالعقيدة املسيخ(( )١(
 .٢٢-١٣للمؤلف ص )) يدي الدجالبـني((راجع  )٢(
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وأنه لقي الدجال مسلسـالً      ،ورد يف البخاري عن متيم الداري وحديث اجلساسة       
 . جبزيرٍةباألغالل يف كهٍف

 ِهبـــينحلكمــٍة ختفــى علــى ال  الشـأِن يف التمويـهِ     لُّوالشأنُ ك 
حال املسألة وما يف متويه األمر واختالف العلماء حوله من          يشري النظم إىل حقيقة     

فاالختالف يف شأن الدجال له حكمة بالغة يف إخفاء حقيقته           ،ستر ألمر وقد قدر   
حىت ال يعرف وال يميز، كما هو احلال يف كثري من قضايا الغيب اليت موه الشارع                

نتظر وساعة اجلمعة وليلـة   ان جممع عليه كاإلمام امل    بـيفيها األمر، ومل يفصح فيه ب     
 .القدر وغريها

واملتأمل للنصوص بروية وحتقيق يستطيع أن يتفهم سر اإلخفاء ويربز لـه مـا              
 .يستأنس به مسألة التحديد لظهور تلك الذات املخفية

 كان ظهور املسيخ الدجال     :))عقيدة املسيخ الدجال  ((قال األستاذ سعيد أيوب يف      
ألـا   ،ألنه خارج منها ال حمالة     ، األمة اخلامتة أحداثه   لطفاً من اهللا تعاىل كي تفقه     

  .آخر األمم بال شك
بل  ،وظهور املسيخ الدجال مل يقتصر على الصورة اليت ظهر ا لتميم يف اجلزيرة            

ظهر مرة أخرى يف صورة أخرى من أجل أهداف أخرى، لقد ظهـر يف صـورة                
قتصر فقط على تعدد ظهور     ة مل ي  بـيوظهور القوى الغي   ،))ابن صياد ((رجل يدعى   

دحيـة  ((املسيخ الـدجال، فلقـد ظهـر جربيـل عليـه السـالم يف صـورة                 
 . )١(اهـ.))بـيالكل

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
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 ،))أتشهد إين رسـول اهللا    ((: وأضاف األستاذ سعيد أيوب عند قوله يف احلديث       
 : صلى اهللا عليه وآله وسـلم      بـي قال الن  ، أتشهد إين رسول اهللا    :فقال ابن صياد  

 .))سلهآمنت باهللا ور((
هو رسول اهللا فتنـة      ، ابن صياد مقذوف قذف اهللا به حلكمة       :قال األستاذ سعيد  

ورسل اهللا هلم مالمح عديـدة       ،له بصمات على مجيع الفنت منذ ذرأ اهللا ذرية آدم         
وما ﴿ :قوله تعاىل بيف كونه سبحانه وتعاىل، فهناك مثالً رسل مهمتهم هداية البشر           

فمن رفض منهج اهلداية سـقط يف سـلة          ،﴾يننرسل املرسلني إال مبشرين ومنذر    
 ،﴾أمل تر أنا أرسلنا الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا        ﴿ :رسل آخرين، قال تعاىل   

كما قال   ))قله نفعاً، تنام عيناه وال ينام قلبه      أأضر شيء و  ((لكنه  ؛  وابن صياد رسول    
 ، الساعة وابن صياد رسول وعالمة من عالمات     .  صلى اهللا عليه وآله وسلم     بـيالن

 صلى اهللا عليه وآله وسلم عندما قال ملـن          بـيبل من أخطر عالمات الساعة والن     
 ))املسـيخ الـدجال   ((فإنه يعين بذلك     ،)مرتني( ))وذوا باهللا من شر هذا    عت(( :حوله

 والثانية  - على عهد رسول اهللا      -ألنه بداية الطريق     ،والتعوذ من ابن صياد مرتني    
والتعوذ  ))ظهور التخويف ((رهم بالتعوذ من الظهور األول      فأم ،ايته يف آخر الزمان   

 صلى اهللا عليه وآله وسلم رغم علمـه         بـيوالن ))ظهور التدمري ((من الظهور الثاين    
 . )١(باحلدث إال أنه آخذ باألسباب

جند يف هذه العالمات املتواترة وجودها على عهد صاحب الرسالة          : ملحظ هام 
صـلى اهللا   تعامل  وكيف   ،اخلداع منذ اللحظة األوىل   وبروز مظاهر الدجل و    ،يقيناً

 .عليه وآله وسلم مع هذه اآليات

                                                 
 .١٧ - ١٦صدر السابق املص) ١(
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 الصحابة بقتله فوجدوه يصلي حىت ذهـب        بـيقصة الرجل الذي أمر الن     ) ١
 .ومل يدركه اإلمام علي

ن إ :ال يقـول النـاس    ((:  لعمر بـيقصة حرقوص بن زهري الذي قال الن       ) ٢
 .))حممداً يقتل أصحابه

إن يكن هو فلـن تسـلط       (( :لرسول لعمر ابن اخلطاب   ابن صياد، وقول ا    ) ٣
 .))عليه

 صلى اهللا عليـه     بـيوهذه احملاور الثالثة مع حمور مسيلمة الكذاب الذي قال الن         
ربز متمات االحنراف الرباعي الـذي      ت ))إنه ليس شركم مكاناً   (( :وآله وسلم للوفد  

 .ذ باهللامتتطيه قوى الشر يف العامل، للدجل والتحريف والتزيف والعيا
 
 



 ٦٩

 

  ρρρρ الُمْصَطفىِتْوَم ُراِهَظَم

 والِتَح التَِّهْقفي ِف
 صلى اهللا عليـه وآلـه       بـيكانت أخطر التحوالت يف عصر الرسالة موت الن       

 من أعظم املصائب    - الباب األول  يف ))اإلشاعة((كما أشار صاحب    -وهي   ،وسلم
إذا أصيب أحدكم   (( : بل أعظمها، ومن مث قال صلى اهللا عليه وآله وسلم          ،يف الدين 

 .رواه ابن سعد ))فإا أعظم املصائب ،بـيمبصيبة فليذكر مصيبته 
من ((: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال        : وعن عائشة رضي اهللا عنها    

فإنه لن يصـاب     ، عن مصيبته  بـيأصيب منكم مبصيبة من بعدي فليتعز مبصيبته        
 .))األوسط((رواه الطرباين يف  ))بـيأحد من أميت من بعدي مبثل مصيبته 
مويت، مث فتح   : يدي الساعة   بـنياً  ت سِ ددعاُ((: وعن عوف بن مالك رفعه، قال     

 .اهـ ))احلديث... ت املقدسبـي



 ٧٠

 ةلَمَظاِهُر َتَحوُّالُت ما َبْعَد َعْصِر الرَِّسا
 وحــي الســماِء ورِنــني صــوِتِهمات الرسـولُ وانقَضـى مبوِتـِه       

ــا لوأَظْهــر الــدين وصــار أَب يمت حتـى أَقَـام احلُججـا        ملْو ج
ــدولُ   ــولُ والع الفُح ــه ـ  يحفَظُ ٍم يصـولُ   ِلبـٍر عـا    ح لِمن كُ

أشار النظم إىل انتقال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم من عامل الدنيا إىل عامل               
 اقطع عن األرض وحي السماء الذي استمر ثالث       اآلخرة، وأن ذا األجل املقضي ان     

كما انقطع أيضاً رخيم صوت الرسول صلى اهللا عليه وآله وسـلم             ،ن سنة يوعشر
 أصحابه وأهله؛ ولكنه عليه الصالة والسالم مل ميت حىت أقام احلجج وجاهد             بـني
 ))عدولوال((من الصحابة    ))حيفظه الفُحول ((ل اهللا وأظهر الدين عالياً بلجاً       بـييف س 

 . التابعنييمن العلماء والتابعني وتابع
ــةْ   حلَوكَانَ مـوت املُصـطَفَى عالمـةْ        امــِب اِإلم ــرٍة يف منِص ي

وهي موته رسـول اهللا      ،يشري النظم إىل إحدى عالمات التحول يف هذه املرحلة        
 .ذلك األمر من مواقف متنوعةإليه وما أدى  ،صلى اهللا عليه وآله وسلم

ـ قد جرى يف املوِت بعض القَ     و ــوحاِق ل ــِة املُنطَل ــن رجفَ ــةٌ ِم ِق ل
إشارةٌ إىل املفاجأة اليت حدثت مبوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم يف               

 .أصحابه ومشول القلق واالرجتاف من هول احلدث
  إمنّا الـروح سـرى     بـيموت الن فعمر الفَـاروِق كـانَ ال يـرى        

ــِجِد لقَت من نـادى مبـوِت أَحمـِد        لوقا ونَ املَسِف دــي بالس ــه ت
إشارة إىل ما طرأ على سيدنا عمر رضي اهللا عنه عند تلقي اخلرب وإصراره علـى                
أن رسول اهللا مل ميت وإمنا ذهب إىل ربه كما ذهب موسى وإنه سريجع، وصـعد                



 ٧١

ويهدد القائلني مبوت رسول اهللا بالقتل      عمر رضي اهللا عنه على املنرب يصيح بالناس         
 .والنفاق

ــِري با حتــى أتــى الصــديق ل يــزملْو ــو احلَ ــوه ــق لذي يل ي
لفقَب       ِضـييف الوجـِه الو لوقا املختار :      يف احليـاِة واملُِضـي تِطب

أشار الناظم إىل موقف الصديق رضي اهللا عنه من مفاجأة املوت حيـث دخـل          
 اهللا حياً   لِطبت يا رسو  ((: رسول اهللا وكشف الغطاء عن وجهه وقبله، وقال       على  
مث خرج إىل املسجد ورأى ما أصاب الناس من الفزع واهللع، ومسـع ابـن                ))وميتاً

 .اخلطاب وهو يتوعد وقد تيقن موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
 شتات  واجلميع يف لموت الرسو بثَبـات وعاد للمسـجِد يـرِوي      

 بكر الصديق أمام هـذا التحـول،        بـي وكان هذا موقفاً شجاعاً من سيدنا أ      
 صلى اهللا عليه    بـيفثباته أمام مفاجأة املوت أسهمت يف لـم شعث أصحاب الن         

إذ صعد املنـرب     ،وآله وسلم وحسمت موقف احلرية اليت ضربت عقوهلم وأفهامهم        
ومـا محمـد إال     ﴿ول وتال على الناس اآلية      ـزنبعد أن أىب عمر بن اخلطاب ال      

رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقـابكم ومـن                
 .﴾ه فلن يضر اهللا شيئاً وسيجزي اهللا الشاكرينبـيينقلب علي عف

 ِمن جهـِد الـبال      لا قد نا  ملَمشٍي   الفاروق ال يقْـوى علـى       لنـزو
ــةَ  ــِمع اآلي وستــت ــى ل ـ     بـيوضج  ى فبكَ نـاً وشزاِهللا ح كات 

إذ أخذ سيدنا أبـوبكر الصـديق        ،إشارة إىل وقع اآليات القرآنية على الصحابة      
وضج النـاس    ،ل الفاروق منهار اجلسم ال حتمله رجاله      نـزف ،يرددها على الناس  

م، وقـال   بالبكاء والنحيب عند تيقنهم موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل           
كمـا  لت، حىت ورد يف بعض اآلثـار       نـز واهللا كأا اليوم أ    :بعضهم ملا مسع اآلية   

ضـطرب  اوملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم          : ابن رجب رواه احلافظ   



 ٧٢

املسلمون فمنهم من دهش فخلط، ومنهم من أُقعد فلم يطق القيام، ومنـهم مـن             
 .)١(اهـ ..  أنكر موته بالكليةاعتقل لسانه فلم يطق الكالم، ومنهم من

 بــي واضطربت احلال فكان موت الن    : )٢( بـيبن العر اوقال القاضي أبوبكر    
 .العمر قاصمة الظهر ومصيبة

ت فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فهجـر         بـيفأما علي فاستخفى يف     
 ولريجعن رسـول اهللا  ،ما مات رسول اهللا وإمنا واعده ربه كما وعد موسى   : وقال

 .فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم
ل املسجد فلم   نـزوملا مسع أبوبكر اخلرب أقبل على فرٍس من مسكنه بالسنح حىت            

يكلم الناس حىت دخل على عائشة فتيمم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو              
: فكشف عن وجهه مث أكب عليه فقبله وبكـى، مث قـال            ،)٣(ةمغشى بثوب حرب  

اهللا ال جيمع اهللا عليك موتتني، أما املوته األوىل الـيت كتبـت              أنت وأمي و   بـيبأ
وهو ماٍض   ))جلس يا عمر  ا((:  وخرج أبوبكر وعمر يتكلم، فقال     ،عليك فقد ِمتها  

أما بعـد  : فقاليف كالمه، فقام أبوبكر خطيباً يف الناس بعد أن محد اهللا وأثىن عليه         
كان يعبد اهللا فإن اهللا حـي ال        فإن من كان يعبد حممداً فإن حممداً قد مات، ومن           

فو اهللا ما إن مسعت أبا بكـر        : فنشج الناس يبكون، قال عمر     ،مث تال اآلية   ،ميوت
 .تالها فهويت على األرض ما حتملين قدماي

: بـيوهذا من أعظم مواقف الصديق وثباته أمام هذا التحول اخلطري، قال القرط           
، فإن الشجاعة واجلرأة حـدمها      هذه اآلية أول دليل على شجاعة الصديق وجرأته       

 بكر  بـيوذه الكلمات القالئل واستشهاد أ     ،ثبوت القلب عند حلول املصائب    
                                                 

 .١١٥ص )) بكر الصديقبـيشراح ورفع الضيق يف ترمجة سيدنا أناال(( )١(
 .٣٨٠ص  ))العواصم والقواسم(() ٢(
 .ةنوع من املالبس احملاك) ٣(
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الصديق بالقرآن الكرمي خرج الناس من ذهوهلم وحريـم ورجعـوا إىل الفهـم              
 .اهـ. الصحيح رجوعاً مجيالً

ــذا أَولَ  ــانَ ه ــووك حل الت ــز لومل يـــي ن ـــزنا يف املَب  لن
ــوِم يف اخلَوما جرى ِمـن مظْهـِر السـِقيفَِة         ــِع رأِْي القَ مــِة لوج يفَ

ملا علم الصحابة رضي اهللا عنهم مبوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم                
ع األول يف   بــي اجتمع األنصار يف سقيفة بين ساعدة يوم االثنني الثاين عشر من ر           

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وتداولوا        السنة احلادية عشر للهجرة يوم وفاة       
وحلقهم أبوبكر وعمر إىل السقيفة فقـام خطيـب    ،نهم يف شأن اخلالفة   بـياألمر  

أما بعد فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسـالم        ((: األنصار فحمد اهللا وأثىن عليه، وقال     
 أن   من قومكم فإذا هم يريـدون      )١(وأنتم معشر املهاجرين رهطٌ وقد دفت دافة        

وقام أبوبكر الصديق رضـي اهللا عنـه    ،))خيتزلونا من أصلنا وأن حيضنونا من األمر 
عرف هذا األمر إال هلذا احلـي       ولن ي  ، فيكم من خري فأنتم له أهل      ما ذكرمتُ : فقال

وقد رضيت لكم أحد هذين الـرجلني        ،هم أوسط العرب نسباً وداراً     ،من قريش 
 .دة بن اجلراحبـي عبـيويد أد عمر بـيفأخذ  ،فبايعوا أيهما شئتم

منا أمري ومـنكم     ،أنا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب    : فقال قائل من األنصار   
ويف رواية أمحد أن أبا بكر      . أمري يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت األصوات       

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قـال وأنـت              يا سعد  ولقد علمت : قال
 ))ع لفـاِجرهم  ب الناس تبع لربِهم، وفاجر الناس ت      رفب ،الةُ هذا األمر  قريش و (( :قاعد

 . حنن الوزراء وأنتم األمراء،صدقت: فقال سعد

                                                 
 . أي عدد قليل:دفت دافة) ١(
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 ،فبسط يـده   ))طْ يدك يا أبابكر   بساُ(( : بكر بـيوقام عمر بن اخلطاب، وقال أل     
 .)١(فبايعه وبايعه املهاجرون مث بايعه األنصار

 : ول موقفانوبرز يف هذا التح
بكر الصديق رضي اهللا عنه الذي عـرف كيـف           بـي موقف سيدنا أ   :األول

يقبض على زمام األمور بكلمته يف السقيفة كما قبض على زمامها يف املسـجد،              
 .وأيده سعد بن عبادة الذي كان له رأي آخر من قبل

موقف عمر بن اخلطاب عند ظهور اللغط واالختالف وبـدء مبايعتـه             :والثاين
 . بكر رضي اهللا عنهبـيأل

 :قال الناظم
بس اَألمِر يف السـر اخلَِفـي       لَ لتِزي ى موِقـفِ  لتةٌ جـاَءت كـأَج    لوفَ

املشار إليها قوة املوقف الناشئ عن القيام باحلجة الدامغـة           ))الفلتة((املقصود من   
ـ     .حيث أهلم اهللا أبا بكر الصديق حجج اإلقناع        ار احلـق   فأدخل إىل قلوب األنص

دون أن يعرضهم للفتنة، حيث أثىن عليهم مبا هم أهله، وذلك موقـف هـام، مث                
 صلى  بـيألن الن  ،أقنعهم بعد أن اعترف بفضلهم أنه ال يعين أحقيتهم يف اخلالفة          

اهللا عليه وآله وسلم قد نص على أن املهاجرين من قريش هم املقـدمون يف هـذا                 
 أبا بكر الصديق استدل على أن أمر اخلالفة         أنإىل   بـيوأشار ابن العر  . )٢(األمر  

 ،استوصوا باألنصار خرياً  (( :يف قريش بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم         
إن اهللا مسانـا    ((: حتج أيضاً بقولـه   اكما   ))ا عن مسيئهم  وقبلوا من حمسنهم وجتاوز   ا

خرجـوا مـن    للفقراء الذين أ  ﴿إشارة ملا ورد يف آية       ))الصادقني ومساكم املفلحني  

                                                 
 .٦٨٣٠رقم بكتاب احلدود يف البخاري رواه ) ١(
 .١١٥ص ))رفع الضيق(() ٢(
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ديارهم وأمواهلم يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً وينصرون اهللا ورسوله أولئك هـم             
 والذين تبؤوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون             .الصادقون

يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة ومـن              
وقد أمـركم اهللا    : ، مث قال   ]٩-٨ :احلشر[  ﴾نيوق شح نفسه فأولئك هم املفلحو     

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع        ﴿: أن تكونوا معهم حيثما كنا فقال تعاىل      
 .]١١٩:التوبة[﴾الصادقني

وقد ثبت فيما بعد ذلك أن أبابكر        ،وذه املواقف ومثلها توحد صف املسلمني     
ارضة خلالفته واستحلفهم جهـاراً     الصديق قام باسترباء نفوس املسلمني من أي مع       

 .على ذلك
فأبرز اإلمام علي كرم اهللا وجهه موقفاً ثالثاً فصل يف األمر وأكد اخلالفة، إذ قال               

عيت ملا قام على رجليـه،      بـي اهللا أيما رجل ندم على       واركُذاأيها الناس   : الصديق
 عتبة املنرب    طالب ومعه السيف فدنا منه حىت وضع رجالً على         بـيفقام علي بن أ   

قدمك رسـول اهللا     ،واهللا ال نقيلك وال نستقيلك    ((: واألخرى على احلصى، وقال   
 .)١(اهـ .))فمن ذا يؤخرك

 ِممـا قـد جـرى       لتناكُر األحوا نـرى  : وبعد دفِْن املُصطَفَى قـالوا    
إشارة إىل مدلول التحوالت النفسية اليت طرأت على الصـحابة عنـد فـراقهم         

وقد ألفوا االحتكام إليه     ،ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وذهابه عنهم فجأة         لرسو
ما نفضنا أيدينا من تـراب      ((حيث ورد    ،وااللتفاف واإلمجاع عليه والتشاور لديه    

ةٌ ي، وهذه ظاهرةٌ حقيق   )٢( ))رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حىت أنكرنا قلوبنا         
وخاصة  ،عاجنـزلنفوس والقلوب وحشة وا   تلحق مثل هذا التحول وتطرأ على ا      

                                                 
 .١٢١ص ))رفع الضيق((، ١٠٨ص ))العصر الراشدياألنصار يف (() ١(
 .الباب األول ))اإلشاعة((البخاري، راجع  رواه )٢(
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أن كلما اختلف عليه القوم قبل كانت عصمة الوحي تفصل يف األمر وجتـزم يف               
 .رف الفهم واالجتهادوأما ما هم فيه اآلن إمنا يرجع لِص ،شأنه

ــو حــا ت ــن هن ــر لوِم ال     ِص إىل اَألمِف اجتهاٍد يف القَراِر والـو١(ر( 
 .. وموقفتبعه قرارلزم أن ي وهذا حتولٌ

  ــو حالت ــف ــرزت مواِق قُّـــ ِلوبعالت اِقـــفوِلوِمثْلُهـــا م 
وبعد هذه املرحلة اليت انتقل فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بـرزت               

 بــني على سطح الواقع االجتماعي مواقف متنوعة أفرزها التحول اجلديد مـا            
 .دفاع وانفعالمواقف تعقل واتزان ومواقف ان
 :فمن مواقف التعقل واالتزان

 .ن قيادة األمة ال تقام إال باالختيارأ -١
 .عة أصل من أصول االختيار وشرعية القيادةبـين الأو -٢
 . اخلالفة ال يتوالها إال األكفاء ديناً وعقالً وإدارةًوأن -٣
ال تدخل اخلالفة السياسية ضمن الوراثة والقبلية إال من داخل قـرار             -٤

 .رعي الذي ال يتعارض مع أصول اإلسالمالنص الش
احلوار الذي دار يف السقيفة أدى إىل تسليم كافة العناصر للنصـوص             -٥

 .حيث كانت املرجعية يف احلوار إىل النصوص الشرعية ،اليت حتكمهم
عة باسترباء نفـوس    بـي بكر الصديق بعد ال    بـياإلعالن من سيدنا أ    -٦

واهللا ال  ((: مام علي رضي اهللا عنه قـائالً      املسلمني من أي معارضة خلالفته وقيام اإل      

                                                 
خالفاً ملـا   ،   على االجتهاد والشورى   ابعد انقطاع الوحي بقي ترجيح األمر قائم      أنه  أي   )١(

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان عليه األمر خالل عهد



 ٧٧

قدمك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم فمـن ذا              ،نقيلنك وال نستقيلنك  
 .)١(اهـ ))يؤخرك
اجتماع السقيفة يقرر مبدأ الشورى كأصل شرعي لنظام احلكـم يف            -٧

 .اإلسالم
 .عة احلرةبـياختيار رجل الدولة بالشورى وال -٨
٩- فْشموافقة مجهور املسلمني:أي ، العامةعةبـي بال االختياِرع . 
 .خطاب رجل الدولة للمسلمني عند استالم احلكم -١٠

 :مواقف االندفاع واالنفعال
 بكر رضي اهللا عنه     بـيعة أل بـيما خترص به اآلخرون حول عقد ال       -١

وكان مستخلياً بنفسه قد استفزه      ،مع غياب اإلمام علي رضي اهللا عنه عن السقيفة        
حبال فاطمة رضي اهللا     ومشغوال ، صلى اهللا عليه وآله وسلم     احلزن على رسول اهللا   

وهذا حتول طرأ عليه بسبب انتقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه             ،تهابـيعنها وأهل   
وبايع أبابكر   ،ولكنه اختذ بعد ذلك موقفاً ودخل فيما دخل فيه الناس          ،وآله وسلم 

 خبالفة، وهذا هـو  اطلب أو اعلى مأل من األشهاد، ومل يشذ أو خيالف أو يعلن مترد          
 .قتداء واالهتداءموقف اال

 بكـر  بــي عة وخمالفته أل  بـيما نسب لسعد بن عبادة من جمانبته ال        -٢
مما خيالف علمه ومقامه، كما أنه مل يصح ما ورد يف بعض املراجع أنـه                و ،وعمر
 .)٢(اهـ . بكر كان ال يصلي لصالم وال يفيض احلج بإفاضتهمبـيعة أبـيبعد 

                                                 
قدمك رسول اهللا صلى    ،  ال نقيلك وال نستقيلك   ((: ل اإلمام علي  ورد يف رواية أخرى قو    ) ١(

يعين بذلك حـني    : قال الباقالين . اهـ.))؟أال نرضاك لدنيانا    ،  اهللا عليه وآله وسلم لديننا    
 .١٢٢ص ))رفع الضيق((راجع . ه يف احلجتقدمه لإلمامة يف الصالة واستناب

 .السابقاملصدر  )٢(



 ٧٨

 أن الطمع يف الرئاسة سبب االنشغال باخلالفة عن         البعضوما روجه    -٣
 . صلى اهللا عليه وآله وسلمبـيدفن الن
شعار رفعتـه قـريش      )١( ))األئمة من قريش  ((ما يقال من أن حديث       -٤

 بكر وليس حـديثاً، وهـذا       بـيالستالب اخلالفة من األنصار وأنه جمرد رأي أل       
من منـهج    املستفيدة عض العناصر القول من نوع التشويش والتشويه الذي حيلو لب       

 .التشويش والتشويه
ــةْ  و ــديق باِخلالفَ الص ــع  تــٍة أَبعــدِت املَخافَــةْ  ليف فَ بوِي

 بكر الصديق بدايةً مـن      بـيإشارة إىل اجتماع كلمة األمة على خالفة سيدنا أ        
 وقد انعقد إمجـاع أهـل السـنة       .. عة العامة، دون خمالفة أحد    بـيالسقيفة مث ال  

 بكر الصديق باخلالفة بعـد رسـول اهللا         بـيواجلماعة سلفاً وخلفاً على أحقية أ     
 صلى اهللا عليـه وآلـه       بـيصلى اهللا عليه وآله وسلم لفضله وسابقته ولتقدمي الن        

  .وسلم إياه يف الصلوات ومل يتخلف منهم أحد
 واإلمام علي عن مبايعـة  بـريوقد وردت بعض اآلثار اليت أشارت إىل ختلف الز   

ولكن تلك األخبار مردودة مبا ورد عن مبايعتهما يف اليـوم            ،الصديق كما أسلفنا  
ملا صعد  :  لوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال أبو سعيد اخلدري            الثاين

 ، فجـاء  بـري بن العوام فدعا بالز    بـريأبوبكر املنرب نظر يف وجوه القوم فلم ير الز        
سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وحواريه أتريـد          بن عمة ر  ايا  : فقال له أبوبكر  

ال تثريب عليك يا خليفة رسول اهللا، فقام        : بـري فقال الز  ؟أن تشق عصا املسلمني   
 طالب  بـي فبايع أبا بكر، مث نظر أبوبكر يف وجوه القوم فلم ير علي بن أ              بـريالز

 عليه وآله وسلم    بن عم رسول اهللا صلى اهللا     ايا  : فدعا بعلي فجاء، فقال له أبوبكر     
                                                 

 / ٢٥ راجع ص  .رد يف الصحيحني وغريها بألفاظ متعددة     و ))األئمة من قريش  ((حديث  ) ١(
 . بكر الصديق رضي اهللا عنهبـيرفع الضيق يف سرية أ



 ٧٩

ال تثريب عليك يـا     :  فقال علي  ؟أتريد أن تشق عصا املسلمني     ،وختنه على ابنته  
 . )١(اهـ. خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقام علي فبايع أبا بكر
أشهدت وفاة  : وقد سأل عمرو من حديث سعيد بن زيد رضي اهللا عنه، فقال له            

: حىت بويع أبـوبكر، قـال  : نعم، قال: ه وسلم؟ قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وآل 
سعيد يوم مات رسول اهللا كره املسلمون أن يبقوا بعض يوم وليسوا يف مجاعـة،               

 وقد  ،مل خيالفه إال مرتد أو كاد أن يرتد       : هل خالف أحد أبا بكر؟ قال سعيد      : قال
ن عـن   هل قعد أحد من املهـاجري     :  قال ،أنقذ اهللا األنصار فجمعهم عليه فبايعوه     

 . اهـ.عتهبـيلقد تتابع املهاجرين على  ،ال: عته، قال سعيدبـي
عته فلم يفارق الصـديق يف وقـت مـن          بـيوبرزت مواقف اإلمام علي منذ      

وكـان يشـاركه املشـورة       ، ومل ينقطع عنه يف مجاعة من اجلماعات       ،األوقات
 .)٢(اهـ. أمور املسلمنيبـريوتد

                                                 
 .١٦٩-١٦٨رفع الضيق سري الصديق ص) ١(
 .١٦٩راجع رفع الضيق ص/ ٥٦ ص–اخللفاء الراشدون، للخالدي ) ٢(



 ٨٠

 ِقدَّي الّصِةَلَحْر في َموالُتَحالتَّ
  آفـــِة أي دونَإذ بـــايعوه  باخلالفـــِة اإلمجـــاعاألولُ

ــاألمِر ــام ب ــوق ــان أهلَ  هلُّــِج يمهــلُّ شــورى كواألمــر ه وك
يشري الناظم إىل أول مراحل الدولة اإلسالمية حتت ظل اخلالفة الراشدة، ويشـري    

مه باملسـؤولية   ات التحول باإلمجاع التام على خالفة الصديق وقيا       بـيجياإإىل أول   
 .على أفضل األحوال جمسداً مبدأ الشورى يف حياة املسلمني

 

 ِإْنَفاُذ َجْيِش ُأَساَمْة
أُســامةً واجلــيش باجتــهاِد   وأَنفَــذَ الصــديق للِجهــاِد   

ـ        ا يـدور ِمـن جديـِد املرحلـةْ         ملَه لَِإذْ كانَ رأْي الـبعِض أَالّ يرِس
ــا ــانَ يف ِإرس ــر ِه درلوك  ومظْهر الثبـاِت واألمـر اسـتقر      ُء اخلَطَ

كان من أول مهمات خليفة رسول اهللا يف مسؤولياته املناطة بالتحول املفـاجئ             
ملوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تنفيذ ما كان صلى اهللا عليه وآله وسلم                

 عليـه    صـلى اهللا   بـيل موت الن  بـيحيث مت جتهيز جيش أسامة ق      ،قد أوصى به  
 صلى اهللا عليـه     بـيومني فقط، وكان ابتداء ذلك قبل مرض الن       بـيوآله وسلم   
فندب الناس لغزو الروم يف آخر صفر ودعا أسامة رضـي اهللا عنـه،               ،وآله وسلم 

 ،))فقد وليتك هـذا اجلـيش      ،ك فأوطئهم اخليل  بـيسر إىل موضع مقتل أ    ((: فقال
ى اهللا عليه وآلـه وسـلم       وظل اجليش معسكر باجلرف حىت وفاة رسول اهللا صل        

فرجعوا إىل املدينة وتغريت األحوال بانتقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم              



 ٨١

ملّا قُـبض رسـول اهللا      ((:  بقوهلا ةحىت كانت عائشة الصديقة تصف احلال      ،إىل ربه 
ل نـزواهللا لقد    ،صلى اهللا عليه وآله وسلم ارتدت العرب قاطبة، واشرأب النفاق         

ل باجلبال الراسيات هلاضها، وصار أصحاب حممد صلى اهللا عليه          زنـ ما لو    بـي
 .))يف حٍش يف ليلة مطرية بأرض مسبعةمطرية وآله وسلم كأم معزى 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أمـر الصـديق           وفاة  ويف اليوم الثالث من     

 من جنـِد أُسـامة إالّ   أال ال يبقني باملدينِة أحد((املنادي أن ينادي ليتم بعث أسامة     
 .))خرج إىل عسكَِرِه باجلُرف

 املسلمني والعرب   ل إن هؤالء ج   :وقالوا ،واقترح بعض الصحابة بأن يبقى اجليش     
 .فليس ينبغي لك أن تفرق عنك مجاعة املسلمني ،على ما ترى قد انتقضت بك

 بـيىل أ وأرسل أسامة من معسكره باجلرف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما إ           
تهم وال آمن   لإن معي وجوه املسلمني وج    : بكر يستأذنه يف أن يرجع بالناس، وقال      

على خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وحرم رسول اهللا واملسـلمني أن               
 .يتخطفهم املشركون

ولكن أبابكر أصر على استمرار تسيري جيش أسامة مهمـا كانـت الظـروف              
واعترض ابن اخلطاب على تسيري      ، للتشاور يف األمر   واجتمع الصحابة  ،واألحوال
 بكر إال   بـيفلم يكن من سيدنا أ     ،بدياً أسباباً هامة وخطرية تقتضي ذلك     اجليش م 

 أن  ده لـو ظننـت    بــي  بكر   بـيوالذي نفس أ  ((: أن مجعهم مرةً أخرى، وقال    
  بعث أسامة كما أمر رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه              السباع ختطفين ألنفذت 

 .))ولو مل يبق يف القرى غريي ألنفذته ،وسلم
مث قال ألسـامة بعـد أن        ،ففعل ذلك وأثبتت األيام سالمة رأيه وصوب قراره       

وبقي عمر رضي اهللا عنـه       ))ذن له أفعل ف اعينين بعمر ف   أن ت  إذا رأيت ((جهزه للسفر   
 . بكربـيمع أ



 ٨٢
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  الرِّدَِّة َنُموَذٌج ِلَمَواِقُف َأْه

 تفي التََّحوُّال
ــد ــرِة أعــرابوارت ــريةِ   مــن اجلزي ــودةَ للحض ــوا الع  ورفض
 ومل يهاِدن أو يسـاِوم مـن جفَـا          ِمنــهم موِقفَــا الصــديقذَفاختَّــ

 وا وصـاموا يف املَـال  لحىت وإنْ ص  حــارم علــى الزكــاة والــوال
      ـذا االجتـهاد األمـر مسـ      وح   بـالَد  لورسخ اإلسـالم يف كُ

شري النظم إىل مظهر من مظاهر التحوالت اليت طرأت على مرحلة اخلالفة عند             ي
 بكـر،   بـيانتقال األمر من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل عهد أ             

ة، وقد ذكرت بعض املصادر أن      بـيومن ذلك ما ذكر من ردة بعض القبائل العر        
صلى اهللا عليه وآله وسلم أفرز      انتقال األمر من مرحلة إىل مرحلة مبوت رسول اهللا          

 .حتوالً يف حياة العرب
ومنهم وعاد إىل الوثنية وعبادة األصنام،      فمنهم من ترك اإلسالم جملة وتفصيالً       

من ادعى النبوة، ومنهم من دعا إىل ترك الصالة، ومنهم من بقي يعترف باإلسالم              
وتردد وانتظر على من    ويقيم الصالة ؛ ولكنه امتنع عن أداء زكاته، ومنهم من حتري            

 .تكون الدائرة
 ،وملّا كانت الردة مسع أبوبكر الصديق وجهات نظر الصحابة يف شأن حـرم            

فلما مسع وجهات النظر اختذ القرار، لقد كان أبوبكر الصديق أنفذ القوم بصرية يف              
  بغـري  )ال إله إال اهللا   ( نّأو ،هذا الشأن، إذ فهم أن الزكاة ال تنفصل عن الشهادتني         



 ٨٤

زكاة ال وزن هلا يف حياة الشعوب، وأن السيف يشرع دفاعاً عن أدائهـا كمـا                
 .)١()ال إله إال اهللا(يشرع دفاعاً عن 

وبعد أن عمل الصديق على إعداد جيوش اإلسالم حملاربة املرتدين كتـب هلـم              
 :كتاباً عاماً أرسله قبل تسيري جيوش يتضمن ما يلي

 .إىل اإلسالمان أساس مطالبة املرتدين بالعودة بـي -١
 .ان عاقبة اإلصرار على الردةبـي -٢
وال عـذر    ،ان أن العبد ال يعبد حممداً وإمنا يعبد احلي الذي ال ميوت           بـي -٣
 .ملرتد
من رجع إىل اإلسالم وأقر بضالله وكف عن قتال املسلمني وعمل صاحلاً             -٤

 .فهو من جمتمع املسلمني له ما هلم وعليه ما عليهم
سلمني ال مفر من حربه ولن يعجز اهللا بأية         من يأىب الرجوع إىل صف امل      -٥
 .حال

 :وذا بعث الصديق قادة اجليوش إىل حيث كان جممع القبائل املرتدة
 .جيش خالد بن الوليد إىل بين أسد مث إىل متيم مث إىل اليمامة -١
 جهل إىل مسيلمة يف بين حنيفـة مث إىل عمـان            بـيجيش عكرمة بن أ    -٢

 .واملهرة فحضرموت فاليمن
 . إىل اليمامة يف أثر عكرمة مث حضرموتةل بن حسنبـيحجيش شر -٣
 .جيش طريف بن حاجر إىل بين سليم من هوازن -٤
 .جيش عمرو بن العاص إىل قضاعة -٥
 .جيش خالد بن سعيد بن العاص إىل مشارف الشام -٦

                                                 
 .٢٠١ - ٢٠٠صبتصرف  ))رفع الضيق(() ١(



 ٨٥

 .جيش العالء بن احلضرمي إىل البحرين -٧
 .جيش حذيفة بن حمصن الغلفاين إىل عمان -٨
 .ةهرامل  إىلةجيش عرفجه بن هرمث -٩
 ).صنعاء مث حضرموت (  أمية إىل اليمن بـيجيش املهاجر بن أ -١٠
  )١(. جيش سويد بن مقرن إىل امة اليمن -١١

                                                 
 .٢١١ - ٢١٠املصدر السابق ص) ١(



 ٨٦

  اُذواتّخ بكرٍ بـي أُفِقْوَم
 آِنْر الُقِع جَماِرَرَق

ــقِ وِمن عِظـيِم موِقـِف الصـديِق        ــحِف الوِثي صللم ــه ِميعجت 
ـ   ـم    لَا رأى القت  ملّ قَـِد اس رحمن  ت       فَـرن ـبعنيِة القـرآِن سبصع

ــديِن   ــهداَء ال ــٍد ش  يحيــونَ بــاملوِت عــرى الــيِقِنييف أرِض جن
تفاساحلُفّ ِطن آيِ  ق نآِن   اظُ عــاِن القُـر أمــا ب قْلُوهــاِت ن ــر الِثقَ بع 

 عالمـات   ات إىل أحد مواقف الصديق رضي اهللا عنه عندما برزت         بـيتشري األ 
 فقد ثبت أن سبعني منهم قتلـوا يف معركـة           ،التحول يف شأن القراء محلة القرآن     

فرأى الصديق خطورة األمر وأن القرآن حيتـاج إىل          ،اليمامة خالل حروب الردة   
فاستشار كبار الصـحابة يف ذلـك        ،حفظ ومجع خوفاً من ذهابه بذهاب القراء      

عه؛ ولكن الصديق اختذ املوقف وندب      فوافقه األغلب إال عبداهللا بن مسعود ونفر م       
 .للجمع املبارك مجلة من الصحابة حتت إمرة زيد بن ثابت رضي اهللا عنه

وقد اختلف الباحثون والعلماء حول مسألة كتابة القرآن، هل كـان القـرآن             
 على صفة املصحف من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أم كان               امكتوب

 بكر الصديق علـى     بـيمث جمع على عهد أ    ؟  لود والعظام   مفرقاً يف األوراق واجل   
يف هذا الباب أستاذنا العالمة حممد بن أمحد الشاطري         كتب  صفة املصحف، وقد    

أثبت فيها وجود القرآن مكتوباً وجمموعاً منـذ عهـد          عن مجع املصاحف    رسالة  
ال وقـد   نه مل ميت عليه الصالة والسالم إ      أرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، و       

 . الدفتني كتابةً وحتقيقاً، وقد نشرتبـنيصحف مجع امل
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  ِةَلَحْر لَمدّيِق الّصداداُتْعِتْسِا
 ِهِدْعن َب ِمِلوَُّحالتَّ

ـ  أَج  الِصـديق قُـرب    ىملّا رأ    عملــِهِبمــرِض املَــوِت وقَطَــِع هِِل
ـ   ــ ِربدأدار شــأنَ األمــِر بالتـ ضفَِعووــالت ــوه ب رجــا ي كُِر م 

خلفَاست  الفَـاروق ا  فشـارواست  ابةَ النــح ـــيص ــا داراب ِفيم  
ــعو ــاروقبوِي ــ الفَ ــِهل قَب ــوا عأو  موِت عمــِهلج ــي ِإمرت ــه ِف  ي

ة طيلة خالفتـه وحـىت      بـيجياات إىل استمرار مواقف الصديق اإل     بـيتشري األ 
عادوا رهم يف شأن اخلالفة فأ    وملا ثقل به املرض مجع الناس إليه واستشا        ،مرض موته 

    إال أبا طلحة الذي قال له يف شأن استخالف الفاروق          إليه األمر ومل خيالف أحد  :
؟ فقـال   ما أنت قائل لربك إذا سألك استخالفك عمر علينا وقد تـرى غلظتـه             

هم لال:  أقول !لٍم من أمركم بظُ   دوزن ت  خاب م  ؟ أباهللا ختوفوين  ..وينسِلجأَ: أبوبكر
ذلك ألنه يـراين    :  أهلك، مث نبه من يرى غلظة عمر، فقال         عليهم خري  خلفتاست
مث كتب عهداً باستخالف     ،)١(ولو أفضى األمر إليه لترك كثرياً مما هو عليه         ،رقيقاً

وقُرئ يف املدينة، مث اختلى بـابن        ،عمر وأمر بقراءته على الناس يف كافة األمصار       
 .عته فبايعوه باإلمجاعبـيعا الناس إىل ود ،اخلطاب وأوصاه باملسلمني خرياً

ته، فقد كانـت عائشـة      بـيوملا حضرته الوفاة مل يفته أن يتخذ موقفاً هاماً يف           
 :رضي اهللا عنها تعوده وتستشهد بقول القائل

ـ   ما ي  كرمعلَ ـ   ا  يوماً وضاق  تجرشإذا ح  مـن الفـىت     راُءغين الثّ الص در 

                                                 
 .٣٩٢ص املصدر السابق )١(



 ٨٨

ليس كذلك يا أم املـؤمنني، ولكـن قـول اهللا           : مث قال فنظر إليها كالغضبان،    
مث قـال يـا      ﴾وجاءت سكرت املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيـد         ﴿ :أصدق
ن يف  إ حنلتك حائطـاً و    وقد كنت  ،إنه ليس أحد من أهلي أحب إيلّ منك       : عائشة

 .)١(اهـ.رجعته رضي اهللا عنهاأنعم، ف: فرديه إىل املرياث، قالت ،نفسي منه شيئاً
ات رمحه اهللا تعاىل ورضي اهللا عنه يوم االثنني ليلة الثالثاء يف الثاين والعشرين              وم

 .)٢( للهجرة بعد أن مرض مخسة عشر يوماً ١٣من مجاد اآلخر سنة 
 :ومنها ،وقد أبرز الصديق أمام التحوالت مواقف جديرة باإلجالل

 .املوقف من حرية الصحابة حول موت رسول اهللا ) ١
 .قيفة وإقناع األنصاراملوقف من قضية الس ) ٢
 .املوقف من بعث أسامة واإلصرار على انفاذه ) ٣
 .املوقف من حماربة أهل الردة ) ٤
 .املوقف من مسألة اخلالف حول مجع القرآن ) ٥
 
 

 
 
 

                                                 
 .ملصدر السابقا )١(
 .٣٩٧-٣٩٦ص ملصدر السابقا )٢(
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 عصر عمر بن الخطاب

))))عصر غلق الفتنة (



 ٩١



 ٩٢

الَمَواِقِف على ِبناُء َمْظَهُر التََّحوُّالِت و
 )1( يَفة الَثاِنيلالَخَعْهِد 

ــاروِق  ــر الف مع ــد هطْوكــانَ عى التــاِء وذُر ــد الِبن هـــيع ِق ب
ــا ــاِم الع ــانَ النظَ ــام أَركَ ــاِكِم  ي ِملأَق ــام يف املَح ــذَ األحك ونفَّ

عنوان املوضوع يشري إىل ما حصل من حتوالت خالل عصر الفاروق، وما نشـأ   
 .وهي كثرية جداً ،عنها من مواقف

الـذي   ،ف سيدنا عمر الفاروق    هذه املرحلة بصاحبها املستخلَ    أشار الناظم إىل  
 بكر الصديق وإمجاع الصحابة على ذلـك        بـيتوىل اخلالفة بترشيح من سيدنا أ     
 .فحسم بذلك أسباب اخلالف

ويعد هذا العصر الذي توىل فيه الفاروق سدة احلكم من أزهى عصور اإلسـالم              
 تأسيس دولة املؤسسـات والنظـام   وأكثرها امتداداً وحركة بل يعده البعض عهد      

كان إسالم عمر فتحـاً،     ((: اإلداري والعسكري واالقتصادي، قال فيه ابن مسعود      
 .))وكانت هجرته نصراً، وكانت إمارته رمحةً

                                                 
وكناه رسول ، أول من مسي بأمري املؤمنني، هو ابن حفص عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه) ١(

 حفص ملا رأى فيه من الشدة والبأس، واحلفص لغة          بـياهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بأ      
وهو ،   أسلم مبكة  ، احلق والباطل  بـنيروق؛ ألنه كان يفرق      ولقبه الرسول بالفا   ،األسد

 باجلنة وشهد له بأن اهللا      بـيوفرح املسلمون بإسالمه، بشره الن    ،  أول من جهر باإلسالم   
واستمرت ،  تعاىل جعل احلق على لسانه وقلبه، وأن الشيطان يفر منه، عاش ثالثاً وستني            

 للهجرة  ١٣الفة يف مجاد اآلخر سنة      خالفته عشر سنني وستة أشهر ومخسة ليال، ويل اخل        
 .يوم الثالثاء
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كان هو صاحب املواقف أمام مظاهر عصره ومسؤوليات خالفته، فهو أول من            
 فكتبه مـن هجـرة      ع األول سنة سبعة عشر    بـيكتب التاريخ اهلجري يف شهر ر     

 طالب، وكان هـو أول      بـي من مكة إىل املدينة مبشورة اإلمام علي بن أ         بـيالن
  بن كعب، وهو أول مـن عـس        بـيمن مجع الناس على صالة التراويح بإمامة أ       

  باملدينة، ومحل الدر ـر             ة وأدا، وهو أول من فتح الفتوح، وهو أول مـن مص ب
ة ا، وهو أول من دون الدواوين، وهـو أول          األمصار، وهو أول من وضع القضا     

من حرك أساطيل السفن باألرزاق واحلبوب من مصر إىل البحر األمحر واملدينـة،             
 .وهو الذي أخرج اليهود من جزيرة العرب إىل الشام

 . وملن أراد استزادة يف شأن مواقفه فلرياجع أمهات التاريخ والسري
    ـ  وكانَ بابـاً ِضـد ــد  الِفـتِن   لِّ كُ داً للعــن ــِن ِلوس هونَ ود 

 صلى اهللا عليه وآله     بـييشري الناظم إىل عالقة الفاروق مبجموع الفنت، وأن الن        
 ،))هذا غلق الفتنة  (( التحوالت ووقوعها حلديث     بـنيوسلم شبهه بالباب الفاصل     

 بـنينكم و بـيال يزال   ((: ده إىل عمر، وقال   بـيوأشار صلى اهللا عليه وآله وسلم       
 ابـن  أخرجه الرباز عن قُدامة )) أظهركمبـنيفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا  ال
 .عونظعون عن عمه عثمان بن مظم

ويف صحيح البخاري أن عمر سأل حذيفة رضي اهللا عنهما عن الفتنة اليت متوج              
نها باباً  بـينك و بـيال بأس عليك منها إن      ((: كموج البحر، فقال يا أمري املؤمنني     

ذاك أحـرى أن ال     ((:  قال ،))ال بل يكسر  ((:  قال ،))أيفتح أو يكسر  ((:  قال ،))مغلقاً
 . وفيه أن الباب هو عمر رضي اهللا عنه ))يغلق
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وروى الطرباين بسند رجاله ثقات أن أبا ذر لقي عمر رضي اهللا عنه فأخذ عمر               
 أن أبا   وفيه احلديث،.. . الفتنة لَفْ يدي يا قُ   لِْسرأَ: ده فغمزها، فقال له أبو ذر     بـي

 .)١( اهـ.وأشار إىل عمر ،ال تصيبكم فتنة ما دام فيكم هذا: ذر قال
ـ  ((وكان عمر رضي اهللا عنه أيضاً كما أشار الناظم           سنداً للعِلد ونَ د ـ  و ِنه(( 

 .وحكاياته يف هذا الشأن وأخباره ال ختفى رضي اهللا عنه وأرضاه
ي وإين ضعيف فقـوين،     نهم إين شديد فلي   لال((: وقد روي أنه يوم استخلف قال     

 .)٢())وإين خبيل فسخني
فت فيكم  لّ، وخ بـيأما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم       : وخطب يف الناس فقال   

ينا أهل القوة   لن كان حبضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا و         ،بـيبعد صاح 
 . ويغفر اهللا لنا ولكمه نعاقبئده حسناً ومن يسنـز فمن حيسن ،واألمانة
ع بـن زيـاد     بــي عمر رضي اهللا عنه الر    على  ن مثل ذلك ما ذكر أنه وفد        وم

يا أمري  : عبـيطعاماً غليظاً أكله، فقال الر    ه وحنوه فشكا عمر     عجبته هيئت أاحلارثي ف 
املؤمنني إن أحق الناس بطعام لني ومركب لني وملبس لني ألنـت، فرفـع عمـر      

 أردت ا اهللا وما أردت ا       أما واهللا ما أراك   : جريدة معه فضرب ا رأسه، وقال     
مثل :  قال ؟وما مثلك ومثلهم  :  قال ؟هل تدري ما مثلي ومثل هؤالء     . .إال مقاربيت 

نفق علينا، فهل حيل لـه أن       أ: قوم سافروا فدفعوا نفقام إىل رجل منهم، فقالوا له        
 .ال يا أمري املؤمنني:  قال؟يستأثر منها بشيء
عليكم عمايل ليضربوا أبشاركم وليشتموا     ستعمل  أإين مل   : عبـيمث قال عمر للر   

أعراضكم ويأخذوا أموالكم؛ ولكين استعملهم ليعلموكم كتاب ربكـم وسـنة           
لريفعها إيلّ حىت أقصه منـه،       ، فمن ظلمه عامله مبظلمة فال إذن له علي        ،كمبـين

                                                 
 .٥ص ))اإلشاعة(( )١(
 .١٢٤للسيوطي ص ))تاريخ اخللفاء(() ٢(
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 ؟يا أمري املؤمنني إن أدب أمري رجالً من رعيته أتقتص منـه  : فقال عمرو بن العاص   
ومايل ال أقتص منه وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم              : عمرفقال  

 .)١(؟يقص من نفسه 
 :قال الناظم
وما يكُونُ ِمـن مِصـِري املُجتمـع        م ِبِســر مــا يقَــع لــوِعنــده ِع

ـ            بـيإشارةٌ يف ال   ن أت إىل ما يعرفه سيدنا عمر من سر التحوالت وحقيقـة ش
 وقد أكـدت    ، صلى اهللا عليه وآله وسلم يف تقلبات املراحل         وما أخرب به   ،رجاهلا

أخرجه البخـاري عـن      ،))ثٌدح وم مهلْم((األحاديث الشريفة أنه رضي اهللا عنه       
لقد كان فيما قـبلكم     (( : صلى اهللا عليه وآله وسلم     بـيقال الن :  هريرة قال  بـيأ

٢()) فإن يكن يف أميت أحد فإنه عمر،ثونمن األمم ناس حمد(  
 :قال الناظم

حوِن املَرــؤ يف ش ــري ــويستِش ــةْ ل ــألَّكُ ــارٍف باملَس ــاٍم ع  لةْ إم
 اليمـانْ  حذَيفَـةَ  الِسر   أو صاِحبِ  ِم منطُوق الزمـانْ   ل ِباِب العِ  لكَِمث

ــ ــزِلكِمثْ ــاِفِق ل ع ــاِكٍم من ةً  حــاز ــِه جنـ ــوترِكـ  اِرِقملَـ
عمر موعة من الصحابة حوله ممن يعلم عدل رأيهـم  يشري الناظم إىل استشارة     

وسالمة مشورم وعمق فقهم بعالمات الساعة، ويأيت يف مقدمتهم سيدنا اإلمـام            
 بــي  طالب الذي كان مستشاراً ناصحاً له وملن كان قبله سيدنا أ           بـيعلي بن أ  

 وكان سيدنا عمر رضي اهللا عنه يستعيذ من معضلة ليس هلـا أبـو               ،بكر الصديق 

                                                 
 .٣٢ - ٣١مد رضا صحمل ))الفاروق عمر بن اخلطاب(() ١(
 ١٠٩ تاريخ اخللفاء ص )٢(
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 :وكان اإلمام علي يقول عند موت عمـر       . )١( طالب بـي أي علي بن أ    ،احلسن
 .)))٢(واهللا ما خلفت أحداً أحب إىل أن ألقى اهللا تعاىل مبثل عمله منك يا عمر ((

عهن كـاجلواري   بــي  أن بنات ملك الفرس أراد عمر أن ي        ومن ذلك ما روي   
بالسـوق فكشـف    ت املال وأعطاهن للدالل ينادي عليهن       بـيويضع مثنهن يف    

وشكا ) واعمراه  (  فصاح الرجل    ،الدالل عن وجه إحداهن فلطمته لطمة شديدة      
يـا أمـري    : إليه فدعاهن عمر وأراد أن يضرن بالعصا، فقال علي رضي اهللا عنه           

كرموا عزيـز قـوم ذل،   أ((:  قال،املؤمنني إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      
فقوموهن وكـن ثالثـاً      ، ال يبعن ولكن قوموهن    إن بنات امللوك   ))وغين قوم افتقر  

 بكر والثانية لعبداهللا بن عمر والثالثة       بـيفأعطاه أمثان ووهبهن واحدة حملمد بن أ      
 .)٣(البنه احلسن

استطاع علي حبسن املشـورة لعمـر أن         ))إمام املتقني ((قال الشرقاوي يف كتابه     
 الذي أغـراهم الغـىن      ن يشد أزره يف وجه أصحاب املطامع      أخيفف من شدته، و   

 طالب صديقاً على الرغم من أن عليـاً         بـياملفاجئ واطمأن عمر واختذ علي بن أ      
 .اهـ.أصغر منه بنحو عشرين عاماً

 أو((حذيفة بن اليمان    وكان ممن يستشريهم عمر رضي اهللا عنه يف مرحلة خالفته           
 .)٤( ))صاحب السر حذيفة اليمان

                                                 
 . الشرقاوي، إمام املتقني– ١٨ص) ١(
 . الشرقاوي، إمام املتقني– ٢١ص)٢(
 .٩٨ص  ))املتقنيإمام (( )٣(
خل نسبه من بين عبس املعـروف       إ...عة بن مرة  بـيهو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ر       ) ٤(

باليماين العبسي، أسلم حذيفة وأبوه أرادوا شهود بدر فصدهم املشركون وشهدا أحـداً             
استعمله ،  صلى اهللا عليه وآله وسلم الكثريبـيفاستشهد اليمان ا، وروى حذيفة عن الن



 ٩٧

ريه يف بعض أمور الناس وخاصة يف شـأن         وقد ورد أن أمري املؤمنني كان يستش      
أُتى عمر بن احلطاب    :  قال ،ما روي عن محيد بن هالل     :  ومنها ،عالمات املنافقني 

 أي قرصـه    -برجل يصلي عليه فدعا بوضوء ليصلي عليه وعنده حذيفة فمـرزه            
 مـن   "فصلوا على صاحبكم  ": مرزة شديدة، قال عمر    -بإصابعه لئال يصلي عليه     

ففي عمايل أحـد    : ال، قال :  قال ؟يا حذيفة أمنهم أنا   (( :قال عمر  ،غري أن خيربهم  
 .)١(اهـ.))عه من غري أن خيربهنـزوكأمنا دل عليه حىت  ، رجل واحد: قال؟منهم 
ـ   مه بالبـاِب كَيـف ينكَِسـر       لوِع القَت ربلَِإذْ د     اَألِشـر وِسـياملَج 

                                                                                                                  
عة علي رضي اهللا عنه     بـيى املدائن فلم يزل ا حىت مات بعد مقتل عثمان وبعد            عمر عل 

 لقـد حـدثين   :هـ، وكان حذيفة يقول عن علم بفقه التحوالت     ٣٦بأربعني يوماً سنة    
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما كان وما يكـون حـىت تقـوم السـاعة، ويف                   

 ؟ فيكم صاحب السر الذي ال يعلمه غـريه         أليس :الصحيحني أن أبا الدرداء قال لعلقمة     
 .يعين حذيفة

 كان عمر بن اخلطاب إذا بعث عـامالً         :وروى ابن سعد عن حممد بن سريين قال       
طيعوا ما عدل عليكم فلما استعمل حذيفة على املـدائن          أكتب يف عهده أن امسعوا له و      

لبخـاري  وروى ا . كتب يف عهده أن امسعوا وأطيعوا وأعطوه ما سألكم فخرج حذيفة          
 بـي لقد خطبنا الن   :ومسلم وأبو داود من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما قال           

صلى اهللا عليه وآله وسلم خطبة ما ترك فيها شيئاً من مقام الساعة إال ذكره علمه مـن                  
إن كنت ال أرى الشيء قد نسيت فأراه فأذكره كمـا يـذكر             ،  علمه وجهله من جهله   

 .  عنه مث إذا رآه عرفهالرجل وجه الرجل إذا غاب
 .)٣٤٤: ١٣( )) العمالنـزك(() ١(



 ٩٨

وأنه قد   ،ه علم بشأن الفتنة من بعده     إشارة إىل أن سيدنا عمر رضي اهللا عنه لدي        
 بــي له على يـد أ تنه يكسر أي يقتل، وكان ق  أو ،))الباب((علم أن الرسول مساه     

 .)١(لؤلؤة اوسي
وحاصل معىن األحاديث أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم شـبه            :))اإلشاعة((قال يف   

ص عمـر   وشبه شـخ   ،مدة حياة عمر رضي اهللا عنه حبصن منيع فيه أهل اإلسالم          
 ، فأخربه أنه يقتـل    ؟ أميوت أم يقتل   :بباب ذلك احلصن، وفهم عمر وسأل حذيفة      

فإن الباب إذا كان موجوداً ميكن غلقه بعد الفـتح         ،ذلك أحرى أن ال يغلق    : فقال
 وإمنا كان هو الباب دون عثمان ألن وجود الباب مينع مـن        ،خبالف ما إذا انكسر   

                                                 
 طلب املغرية بن شعبة من عمر أمري املـؤمنني أن           ،أبو لؤلؤة اوسي غالم كان بالكوفة     ) ١(

 فيها منافع للناس فكتب إليه عمر رضي املدينة املنورة ملا عنده من صنعةيأذن له يف دخول 
 كافراً جموسياً فلما وصل إىل املدينة طلب من أمري          فأذن له أن يرسل به، وكان     ،  اهللا عنه 

خراجك ليس بكثري يف كفة :  فقال عمر رضي اهللا عنه    ،املؤمنني أن يرفع عنه شدة اخلراج     
 .عملك فانصرف ساخطاً يتذمر
 ؟يرحى األرحاء، فقال له عمر أال جتعل لنا : قال؟وما عملك: ويف رواية قال له عمر

أوعدين العبد آنفاً، ويف    :  الناس ا فلما وىل، قال عمر      ألصنعن لك رحى يتحدث   : فقال
يكفينا اهللا قد علمت أنه يريد بكلمته غدراً، وأعد اوسي عـدة القتـل           : قالرواية أنه   

) وكان حينها باملدينة    ( له رأسان وشحذه ومسه، مث أتى به إىل اهلرمزان          فاصطنع خنجراً   
ك ال تضرب به أحداً إال قتلته فتحني أبـو           قال أرى أن   ؟ كيف ترى هذا اآلن      :وقال له 

لؤلؤة حىت جاء يف صالة الفجر وعمر رضي اهللا عنه يوقظ الناس للصالة حىت إذا أقيمت                
 أقيموا صفوفكم وكبر فطعنه أبو لؤلؤة ثالث طعنات واحدة يف كتفـه             : ويقول ،الصالة

 وطعن معه   ،تهوهي اليت قتل  ،  وأخرى يف خاصرته والثالثة حتت سرته وقد خرقت الصفاق        
ثالثة عشر رجالً وهلك منهم سبعة ورمى رجل على رأسه بربنس فانتحر أبـو لؤلـؤة                

 .خبنجره



 ٩٩

 يف حياة عمر رضي اهللا عنه ألن وجوده         دخول العدو احلصن، وإن الفتنة مل تظهر      
 .)١(وإمنا ظهرت يف حياة عثمان  ،كان باباً مانعاً من ظهورها

فْحتلَواس       حفَـتـذا وان األمـر         ـحجيف املَِصـِري ور ِطـريخ باب
إشارةٌ إىل انطالق الفتنة بعد كسر الباب كما هو مقرر يف األحاديث السـابقة،              

اروق مع هذا التحول اخلطري أن سأل الناس بعد أن أفاق مـن             وكانت مواقف الف  
 ،ال إسالم ملن تـرك الصـالة      :  فقال ،نعم:  قالوا ؟ هل صلى الناس     :غشيته وقال 

 .قولوا لعبدالرمحن بن عوف فليصل بالناس: وكان قبل ذلك عندما طعن قال
ؤلـؤة  أبو ل :  من قتلين؟ قالوا   :ودعا رضي اهللا عنه بوضوء فتوضأ مث صلى، وقال        

 احلمد اهللا الذي مل جيعل قاتلي حياجين عنـد          :اوسي غالم املغرية بن شعبة، فقال     
 .أنا أحب إليها من ذلك ،اهللا بسجدة سجدها له قط، ما كانت العرب لتقتلين

ودعا بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وجعـل األمـر شـورى               
 .باً أن يصلي بالناسنهم وألزمهم التشاور ثالثة أيام، وأمر صهيبـي

خرجنا به إىل حجرة عائشة ودخل عبداهللا بـن  : فلما قبض عمر، قال ابن عباس   
 .)٢(هبـيأدخلوه فأدخلوه مع صاح: يستأذن عمر ابن اخلطاب، قالت: عمر، وقال

 وتداولوا األمر حىت استقر إىل عثمان رضـي         )٣(وبعد دفنه اجتمع أهل الشورى    
 .اهللا عنه

                                                 
 .٣٣ص ))اإلشاعة(() ١(
ه بــي كان ابن اخلطاب قد طلب من عائشة وهو يف مرض موته أن يدفن جبـوار صاح           ) ٢(

 .فأذنت إال أنه طلب منهم التثبت بعد موته
 بــري عثمان وعلي وطلحـة والز    :  وهم ،روق بعد إصابته  هم الذين اختارهم عمر الفا    ) ٣(

وجعل عبداهللا بن عمر معهم مشرياً وليس ،  وقاصبـيوعبدالرمحن بن عوف وسعد بن أ
 .منهم
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 )نول الفتأ(
 

ول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج أ﴿
في  ده مامن رجلبـيوالذي نفسي .. الدجال

ال تبع إقلبه مثقال حبة من قتل عثمان 
ن لم يدرآه آمن به إ و،درآهأن إالدجال 

 ﴾في قبره
 

 ٣٩ص  ))اإلشاعة((



 ١٠٣



 ١٠٤

في َعْهِد والمواقف َمْظَهُر التََّحوُّالِت 
 )١(τَسيِِّدنا ُعْثَمان

 
ــا ــاَء عثْم ــراوج اَألم ــيم ــبرا  نُ يِق ــزاد ِش ــرق ف ــع اخلَ  ويرقَ

 خبالفتـه   ات خاصة مبظهر التحوالت على عهد سيدنا عثمان مبتدأً        بـيهذه األ 
رضي اهللا عنه، فقد كانت وفاة سيدنا عمر رضي اهللا عنه متأثرا جبراحـه حتـوالً                

مر رضي اهللا   خطرياً يف سلسلة احلكم والعلم واجتمع أهل الشورى الذين عينهم ع          
 .عنه فنظروا يف اخلالفة يف بعده واختاروا بعد طول مداولة عثمان ابن عفان

يعـين  -ملا فرغ من دفن عمر بن اخلطاب اجتمع هؤالء الرهط           : قال ابن عباس  
 فقال عبدالرمحن بن عوف اجعلوا أمركم إىل ثالثة مـنكم، قـال             -أهل الشورى 

قد جعلت أمـري إىل عثمـان،   : قد جعلت أمري إىل علي، وقال طلحة  : بـريالز
عبدالرمحن أيكم تربأ من هذا     :  فقال ،قد جعلت أمري إىل عبدالرمحن    : وقال سعد 

 : قـالوا  ،فتجعلونه إيلّ أ : فقال عبدالرمحن  ،األمر فنجعله إليه فسكت عثمان وعلي     
 لك من قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم            :د علي فقال  بـيفأخذ   ،نعم

الم ما قد علمت فاهللا عليك لئن أمرت لتعدلن ولئن أمرت عثمـان          والقدم يف اإلس  

                                                 
 إىل ويرتفـع نسـبه   ،  بن عبد مشس بن عبدمنافةهو عثمان بن عفان بن العاص بن أمي  ) ١(

 وكان  ،لم قدمياً مبكة املكرمة    وأس ، ولد يف السنة السادسة من عام الفيل       ،ي بن غالب  ؤل
هاجر اهلجرتني وتزوج رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله       ،  الصديق سبباً يف إسالمه   

حـد  أ النورين، وهو من السابقني األولني و      امث تزوج بأم كلثوم، ولذلك مسي ذ      ،  وسلم
روى عن  ،  العشر املشهود هلم باجلنة وأحد الستة الذين تويف عنهم رسول اهللا وهو راضٍ            

 . حديثئةرسول اهللا م



 ١٠٥

 وقال له مثل ذلك فلما أخذ امليثـاق  ،مث خال بعثمان   ،نعم:  قال ،لتسمعن ولتطيعن 
مث وجل أهل الـدار      ،فبايع له علي رضي اهللا عنه      ،فبايعه ،رفع يدك يا عثمان   ا: قال

 .)١(اهـ. فبايعوه
د دفن عمر رضي اهللا عنه بثالث ليال، ومنذ أن          وكانت مبايعته رضي اهللا عنه بع     

ففي السنة اليت ويل فيها      ،ويل اخلالفة قام فيهم بأمر اهللا وجيش اجليوش للفتوحات        
 .فتحت الري وفتح يف الروم حصون كثرية

وعـزل  معـط    بـي الكوفة الوليد بن أ    ما نقم عليه رضي اهللا عنه ملا وىل       وأول  
 . وقاصبـيسعد بن أ

زل لسعد بداية التحول يف عالقة اخلليفة بالرأي العام وخاصة أنـه            وكان هذا الع  
: لتفـت إلـيهم فقـال     احكي أن الوليد صلى م الصبح أربعاً وهو سكران مث           

 !أزيدكم؟
الل السنوات املتالحقة أقام اخلليفة عثمان عدداً من املنجزات اهلامة، كغزوة           خو

 .قربص مث األندلس
 ويف سنة ثالثني فتحت بالد كـثرية يف         ،سعهوزاد عثمان يف مسجد الرسول وو     

 .هقبـي مروخراسان وفتحت نيسابور صلحاً وكذا 
 إال أنه بعد    )٢(سنني مل ينقم عليه أحد     دة خالفته اثنيت عشرة سنة منها     وكانت م 

ته ووصلت إليه شكايات الناس ببعضهم      بـيه وأهل   ئذلك استعمل مجلة من أقربا    
 .فكان يكتفي بعتام ومل يعزهلم

 :قال الناظم

                                                 
 .٣٧ص ))اإلشاعة(() ١(
 .١٤٦-١٤٥ص ))تاريخ اخللفاء(() ٢(



 ١٠٦

ــتِن    ــببات الِف سم تــر ــِن  ِإذْ كَش اِإلح ــر حب ــاج ــا وه أَنيابه
ــومطْ يِعـش عصـر اهلُـدى       ملْوجاَء ِجيلٌ    ــدى ل ِض النــاِن يف أَر ع اِإلمي

ــ ــاءِ لب ــالم يف اآلب ــالغ   ورثَ اإلس ــِر ب ــم األم ه ــاض واِء لوخ
 من سري الفتنة يف أخريات عهد سيدنا عثمـان، فقـد            يشري الناظم إىل ما جرى    

ذكر املؤرخون أن جمريات التحوالت اليت عكستها سلوكيات بعض أقرباء سـيدنا    
 .عثمان جعلت الناقمني يتخذون املواقف حياهلا

 سرح، فكتب عثمـان     بـيفجاء أهل مصر إىل عثمان يشتكون يف عبداهللا بن أ         
 سرح أن يقبل ما اه عنه عثمـان وضـرب           ـيبإليه كتاباً يهدده فيه فأىب ابن أ      

لوا نــز فخر من أهل مصر سـبعمئة ف       ،بعض من شكاه من أهل مصر حىت قتله       
فذهب مجاعة منـهم إىل      ، سرح بـياملسجد وشكوا إىل الصحابة ما صنع ابن أ       

 فأشار ،اختاروا رجالً أوليه عليكم   :  فقال هلم  ، طالب بـيعثمان ومنهم علي بن أ    
 بكر الصديق فكتب عهده وواله وخرج معهم عـدد          بـيبن أ  حممد ا  الناس على 

يف الطريق إذا هم بغالم على بعري       و ليه،إ من املهاجرين واألنصار ينظرون فيما هم     
ن غـالم أمـري املـؤمنني       إ: خيبط به خبطاً كأنه يطلب أو مطلوب فسألوه، فقال        

 فقال لـه    ،ليس هذا أريد  :  هذا أمري مصر، فقال    :وجهين إىل عامل مصر، فقيل له     
 :ومرة يقول  ، غالم أمري املؤمنني   : فمرة يقول  ؟ غالم من أنت   : بكر بـيحممد بن أ  

فجمع حممد   ، سرح بـيففتشوه فإذا معه كتاب من عثمان إىل ابن أ         ،غالم مروان 
 بكر من كان عنده من املهاجرين واألنصار مث فك الكتاب مبحضر منهم             بـيبن أ 

ـ   إذا أتاك حممد وفالن وفال  ((فإذا فيه     ىن فاحتل يف قتلهم وأبطل كتابـه وقـر عل
 .))تظلم منكب  إيلءحبس من جيياو ،عملك حىت يأتيك رأيي

فاشـتد   ،وا الكتاب فزعوا ورجعوا إىل املدينة وأظهروا ذلـك للنـاس          ؤفلما قر 
فنفى عثمان أنـه     ،وذهب علي رضي اهللا عنه بالكتاب والغالم إىل عثمان         ،حنقهم



 ١٠٧

: فاخلامت خامتك، قال  :  قال علي  ،علم يل به   البه و ال أمرت   :  وقال ،بعث بالكتاب 
فحلف عثمان   ،نعم، قال كيف خرج الغالم ببعريك وبكتاب عليه خامتك وال تعلم          

ما بعثتالكتاب وال علم يل به به وال كتبت . 
مـروان  وفأىب   ،نه خط مروان وسألوه أن يدفع إليهم مروان       أوأما اخلط فعرفوه    

 غضىب وحوصر عثمان ومنعوه املاء وذهب الصـحابة          الدار، فخرج القوم   عنده يف 
 مجاعـة   تسورو ،ومكث بعضهم على باب عثمان حلراسته      ،بـنيوم معت بـيإىل  

 . )١(فدخل القوم عليه وقتلوه ،ومل يكن معه إال امرأته ،الدار على عثمان
 وقيل يوم اجلمعة لثمـان عشـر        ٣٥وكان قتله يف أوسط أيام التشريق من سنة         

 .)٢(ودفن ليلة السبت واختلف يف حتديد وفاته ، احلجةخلت من ذي

                                                 
 .١٥٠-١٤١ص ))تاريخ اخللفاء(( )١(
ن اقتضـى اخلطـأ     إقوال و موقفا سليما يف كل األ    كان  ن موقف عثمان    أومن البديهي    )٢(

ميكن  الفة ال  فرجل الدولة واخل   ،اقتضاه من تعصب وفتنة    الناشئ عن مروان بن احلكم ما     
 يريد  τ ولعل عثمان    ،ثارة على موقع القرار رد اختاذ الناس موقفا معينا        ن يفتح باب اإل   أ
 وكـأين   ،تركه الثائرون دون ضعف وال حتـد        وجيمع خيوط مؤامرته لو    نن ميلي ملروا  أ

خرج القوم عن طور االعتدال يف املطالبة كما        أباالندفاع الناجم عن املوقف املذكور قد       
 مما يؤكد بعـد     ،ابـي بل كان موقفه السياسي سل     ، جيد لدى اخلليفة منفذا جياملهم به      مل

مام علي كـرم اهللا      وهذا هو الشأن نفسه بعد ذلك يف قضية اإل         ،نظره يف معاجلة املسألة   
 . ومعاويةτوجهه و

 مل يقبلـه    ،وبعد نظر االمام يف شأن قتلة عثمان وأخذهم بعد مجع خيوط املـؤامرة            
دى يف عهد عثمان    أوقف ومعه عدد من كبار الصحابة بنفس االندفاع الذي          معاوية بل   

ليه إشار  أ عثمان يف موقفه و    ρ بـينصف الن أ حيث   ،يعرب عنه بالفتنة    وهذا ما  ،ىل قتله إ
ان النبوي ملحظ هام جدا يف      بـي ويف هذا ال   ،حمددا موقف الضاغطني عليه بأم منافقون     

ن كانت عقالنية املواقف تفيد سالمة مطلـب        إ و ،لع عثمان باخل  بـنيتقييم سلوك املطال  



 ١٠٨

إذ كـان   ،وقد أشار الناظم إىل هياج الفتنة اليت أدت إىل قتله رضـي اهللا عنـه              
بل ورث اإلسالم عـن      ،وقودها سلوك جيل مل يعش العصر األول عصر الرسالة        

طريق اآلباء، فكان من السهل على هذه األجيال أن تتجرأ على أحـد املبشـرين               
 صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل هذه املرحلـة          بـيوقد أشارت أحاديث الن    ،باجلنة

وإمنا هلـا أبعـاد      ،وأا ال تقف عند مسألة الصراع على اإلمارة        ،وما يدور فيها  
 بــي قتـل الن  (( : رضي اهللا عنه أنه قال     بـريفقد ورد يف احلديث عن الز      ،أخرى

 ال يقتل مـن   ((:  مث قال  ش صرباً من قري صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم الفتح رجالً         
قتلوا ال تفعلوا ت  إف ،إال رجل قتل عثمان بن عفان فاقتلوه       قريش بعد هذا اليوم صرباً    

 .رواه البزار والطرباين )) الشاءلَتقَ
تخذ فيه  وجيب أن ي   ، أخرب عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم       إذن فمقتل عثمان حتولٌ   

عليه وآله وسلم قد أطل على فتنة عهد عثمان          ، وكأن رسول اهللا صلى اهللا     موقف 
 هريرة رضي اهللا عنه قال وعثمان رضي اهللا عنـه           بـي فعن أ  ، فيها وامتحان الوالء 

إا ستكون فتنـة    ((: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول         :)١(حمصور
كم بـاألمري   علي((:  قال ،نا يا رسول اهللا   ر م :قلنا:  قال ،واختالف أو اختالف وفتنة   

ويف هذا احلـديث حيـدد      . هقيبـيرواه احلاكم وال   ،وأشار إىل عثمان   ))وأصحابه
 .الرسول املواقف قبل حصول التحوالت

                                                                                                                  
 .دلة القاطعةيديهم من األأالثائرين كما كانوا يعتقدون ملا يف 

ن بدا صـاحبه خمتـل    إمام قدسية القرار الشرعي و    أتقوم بشيء    فعقالنية الدوافع ال  
 اهللا  عظم عند أ فاحملافظة على القرار مع اختالل توازن صاحبه         ،مورالتوازن يف معاجلة األ   

 .يدي الغوغائية ومدبري املؤامراتأىل إمن انتقال القرار 
 . القضاءةأي حمصور مبكة عام عمر) ١(



 ١٠٩

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم          : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
ن على   فإن أرادك املنافقو   - أي موليك اخلالفة     -ك قميصاً   صإن اهللا مقم  (( :لعثمان

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه        :وعن أنس رضي اهللا عنه قال     . )١())خلعه فال ختلعه  
وسرييدك املنافقون على خلعهـا     ،يا عثمان إنك ستلي اخلالفة بعدي     (( :وآله وسلم 
 . )٢(رواه ابن عدي وابن عساكر  ))وصم يف ذلك اليوم تفطر عندي ،فال ختلعها

 على امتداد الرؤيـة النفاقيـة داخـل اجلسـد           ويف هذين احلديثني إشارة نبوية    
 وما سيحصل من تفاقم يف التحوالت وما جيب أن يتخـذ            ،االجتماعي اإلسالمي 
 .معه عثمان من املواقف

ومل تقف مسألة عثمان عند هذا احلد بل حتولت إىل قضية عاملية ينـبين عليهـا                
 .مسرية عصر بكامله ومراحل متقلبات كثر

 ))خرها خروج الدجال  آأول الفنت قتل عثمان و    ((:  قال ،هذيفة رضي اهللا عن   حفعن  
 حركة العواطف وحقائق املواقف،     بـني صلى اهللا عليه وآله وسلم       بـيوربط الن 
ده ما من رجل يف قلبه مثقال حبة        بـيوالذي نفسي   (( :عساكرابن  زاد   فيما   فيقول

 .))ربهوإن مل يدركه آمن به يف ق ،ن أدركهإمن قتل عثمان إال تبع الدجال 
 عاملياً يف حتـوالت األمـة ومسـرية         اومنعطف ))مرحلة((إذن فمقتل عثمان كان     

 .االحنراف حنو منطلقات املسيخ الدجال
إن اإلسـالم كـان يف      : وأخرج عن مسرة قال    ))تاريخ اخللفاء ((قال السيوطي يف    

 ،م ثلموا يف اإلسالم ثلمة بقتلهم عثمان ال تسد إىل يوم القيامة           إو ،حصن حصني 
 .))ن أهل املدينة كانت فيهم اخلالفة فأخرجوها ومل تعد فيهإو

                                                 
 .٣٩ص ))اإلشاعة(() ١(
 .املصدر السابق) ٢(



 ١١٠

حـىت  )١(فقد اخليل البلق يف املغازي واجليوش     مل ت ((: وأخرج حممد بن سريين قال    
ويف هذا داللة على حتول يف شأن عزة األمة وعالقتـها باجلهـاد يف               ،))قتل عثمان 

  .ل اهللا ومواقفها من عدوها العامليبـيس
 .)٢( اهـ. عثمانل األهلة حىت قتتلف يفومل خيُ

ــةِ   ــائلُ السياس ــتبكت مس ــِة الر ل واش ــي بِفتنـ ــِةئتنتِهـ  اسـ
   ــِته ــانَ يف ِسياس ــازعوا عثم ــه  ون ــو يف ِتالوِتـ ــوه وهـ وقَتلُـ

ــود أَهــ ملْو جو ــد ــِل يِف  ِلِم رواِة النقْـــلـــوســـادِة الِع ِل العقْ
ــِإذْ ب ــيلُل ــى غَ الس بالز ــد ــا   إىل ح ــلمني ورب ــالُ املس ــتد ح واش

 ،ل مقتل سيدنا عثمان   بـياع السياسي ق  نـزات إىل فتح باب ال    بـيإشارة يف األ  
ودخول هيشات األسواق يف تسيري دفة الصراع، وبروز العديد من مظاهر الثـراء             

  .والرغبة يف الرئاسة
أول منكر ظهر باملدينـة     :  قال عساكر عن حكيم بن عباد بن حنيف      ابن  أخرج  

 فلَؤ ظهرت الدعة والرفاهية اليت مل ت      : أي . الناسِ نمحني فاضت الدنيا وانتهى سِ    
 .من قبل
ــافَِة   دم أَحـــِد الصـــحابِة لوســـا باِإلض ــن ــن آم ِف مــي بس
عدد  قتل سيدنا عثمان وهو أحد صحابة رسول اهللا واملبشر باجلنة على يد              :أي
 .غوغاء مصر واملدينة ممن اجتمعوا يف فتنة الصراعمن 

 بكر الصديق كان مـع      بـيأن حممد بن أ   إىل  وقد أشارت بعض كتب التاريخ      
دخلوا عليه من جهة دار رجل من األنصـار          ،املتسورين الدار على سيدنا عثمان    

                                                 
  .يقصد قتال املالئكة مع املسلمني) ١(
 .١٥٣ ص ))تاريخ اخللفاء(( )٢(



 ١١١

 ومل يكن معـه إالّ      ،وتبـيألم كانوا فوق ال    ،دون أن يعلم م أحد ممن حوله      
:  فقال له عثمـان    ، بكر الصديق وأخذ بلحية عثمان     بـيفدخل حممد بن أ    ،أتهامر

ودخل رجالن آخران فقتاله     ،واهللا لو رآك أبوك لساءه مكانك مين، فتراخت يده        
سمع صراخها ملا كان يف الدار      وصرخت امرأته فلم ي    ، من الدار  بـنيوخرجا هار 

فدخل  ،أمري املؤمنني قد قتل   ن  إ : حىت صعدت امرأته على الناس، وقالت      ةمن اجللب 
 .)١(الناس فوجدوه مذبوحاً

 

 صــاِحِبه فَــوق اإلمــام ــبحتوان  ــه ــه جباِنِب تووا مابرــت ــى اس حت
 

ــدهِر  ــر ال ــاً آخ بــال ت ــوق  هـم لُّمل يحِسنوا صـنعاً فخـابوا كُ      م هلُ
فقد ذكـر أن     ، عثمان يشري الناظم ملوقف اإلمام علي أمام خطورة التحول بقتل        

 ،ذهبا بسيفيكما حىت تقوما على باب عثمان      ا:  وقال ،علياً بعث باحلسن واحلسني   
وخضب احلسن بن علي بالدم على الباب حيث رمـاه           ، يصل إليه  افال تدعا أحد  
  .)٢(أهل احلصار

ـ ال((: وملا علم اإلمام علي خبرب مقتل عثمان وكان يف أرٍض له فقـال             هم إين مل   ل
 .))ئْماِلأُ أرض ومل

ملا قتل عثمان جئت علياً وهـو       :  جعفر األنصاري قال   بـيقال األعمش عن أ   
تبـاً هلـم    ((:  فقال ! قُتل عثمان    : فقلت له  ،جالس يف املسجد وعليه عمامة سوداء     

 . ))آخر الدهر

                                                 
 :انة موىل صفية وغريه قالوا    أخرج عساكر عن كن   : ، ومما ذكره  ١٥٠ص ))تاريخ اخللفاء (() ١(

 . محار: من أهل مصر أزرق أشقر يقال له رجلٌ عثمانَلَتقَ
 .املصدر السابق) ٢(



 ١١٢

 العالية أن علياً رضي اهللا عنه دخل على         بـيع بدر بن سيار عن أ     بـيوروى الر 
 .)١(ل يبكي حىت ظنوا أنه سيلحق به عثمان فوقع عليه وجع

لقد كان مقتل عثمان رضي اهللا عنه حتوالً خطرياً يف تاريخ الـدعوة اإلسـالمية         
كلها؛ ألا ارتبطت بالنص مباشرة وبرزت كإحدى الركائز الثالث الـيت أشـار             

 صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل خطورا يف احلديث الـذي رواه أمحـد يف                بـيالن
 بـي يف تاريخ املدينة عن عبداهللا بن حوالة رضي اهللا عنه عن الن            ة شيب مسنده وابن 

 مـاذا يـا   :قـالوا  ))من جنا من ثالث فقد جنا((: صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال      
 .)٢()) وقتل خليفة مصطرب باحلق يعطيه، وخروج الدجال،مويت(( : قال؟رسول اهللا 

إىل أن الفتنة خمتلطة ا حبيث ختفى       ين بالتربيرات اليت تكتنف األحداث تشري       أوك
وأياً كانت عدالة املطلب الـذي اختـذه        ،   والعجول غرعلى احلصيف فضالً عن ال    

املصريون أمام عثمان يف تسليم مروان أو عقابه على ما فعل م وما فعل بعثمـان                
بل حتفز باجلميع    ،أيضاً فإن جمريات األحداث كانت ال حتمل احلل من كل الوجوه          

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       ولفتنة،  حنو ا 
فإذا قُتـل    ،إن هللا سيفاً مغموداً يف غمده ما دام عثمان بن عفان حياً           (( :وآله وسلم 
٣( ))رد ذلك السيف فلم يغمد إىل يوم القيامةعثمان ج(. 

مر بن اخلطاب وايـة      اية اخلليفة الثاين ع    : النهايتني بـنيوهذا يفسر الفرق    
 .اخلليفة الثالث عثمان بن عفان

                                                 
 .١٣٨ص  ))الفتنة املعاصرة وموقف املسلمني منها(() ١(
 . وفيه إشارة للذين سامهوا يف تأييد الناس على عثمان،)٨: ٢( ))حتقيق مواقف الصحابة(() ٢(
 .املصدر السابق) ٣(



 ١١٣

لكـون  ؛  مع أن عمر قتل أيضاً       )١(ص عثمان بذكر البالء    إمنا خ  :قال ابن بطال  
عمر مل ميتحن مبثل ما امتحن به عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا أن ينخلع من                

 عـن   هواعتذارمع تنصله عن ذلك      ،إمامته بسبب ما نسبوه إليه من اجلور والظلم       
 .)٢( ))..مث هجومهم عليه يف داره وهتكهم ستر أهله ،كل ما أوردوه عليه

فقـد   ،وقد صرب رضي اهللا عنه صرباً مجيالًَ على ما حدث له وهو يعلم مصـريه             
ن رسـول اهللا    إ : قال قال يل عثمان يوم الدار      ، موىل عثمان  ة سهل بـي عن أ  يرو

وحدث أيضـاً عـن      .داً فأنا صابر عليه   صلى اهللا عليه وآله وسلم قد عهد إيلّ عه        
إنـك  (( :قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم         : عثمان رضي اهللا عنه قال    
 .)٣( ))ستبتلى بعدي فال تقاتلن

إن الذين كفـروا بآيـات اهللا       ﴿ :بن عباس رضي اهللا عنهما قوله تعاىل      اويفسر  
ط من النـاس فبشـرهم      ني بغري حق ويقتلون الذين يأمرون بالقس      بـيويقتلون الن 
 . والة العدل عثمان وضربه: الذين يأمرون بالقسط من الناس:قال ﴾بعذاب أليم

 

                                                 
 .إشارة إىل قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم وبشره باجلنة على البلوى تصيبه) ١(
 .)٩: ٢( ))حتقيق مواقف الصحابة(( )٢(
 .)١٠: ٢(املصدر السابق  )٣(



 ١١٤

 مواقف الصحابة من قتل عثمان
 

يعترب مقتل عثمان رضي اهللا عنه منعطف حتول خطري يف تقرير مصري املعاصـرين         
تحوالت  وذا وجل كثري من الطاعنني يف بعض الصحابة على غري تثبت تبعاً لل              ،له

 .اليت طرأت وما نقله األخباريون عنهم
إىل هذا املوضـوع   ))حتقيق مواقف الصحابة من الفتنة ((وقد أشار صاحب كتاب     

ء من التآمر على عثمـان      آوأم بر  ،وأبرز مواقف الصحابة العدول    ،بتفصيل مفيد 
 .رضي اهللا عنه

رأيت ((: ال ليلى ق  بـيفقد أخرج أمحد يف فضائل الصحابة عن عبدالرمحن بن أ         
 .))هم إين أبرأ إليك من دم عثمانل ال: يقول،يتهضحعلياً رافعاً 

كنا مع علي على شاطئ الفرات فمرت سفينة مرفوع         : عن عمرية بن سعد قال    
وله اجلوار املنشـآت يف     ﴿ : يقول اهللا عز وجل    : فقال علي رضي اهللا عنه     ،شراعها

 عثمان وال ماألت على      قتلت  والذي أنشأها يف حبر من حباره ما       ﴾البحر كاألعالم 
لقد قتل عثمان يوم قتل وما أحد يتهم عليـاً يف           (( :وعن ابن سريين قال    ،)١( ))قتله
 .)٢())قتله

فإن  ،نك تعلم براءيت من دم عثمان     إاللهم  : وعن حذيفة ملا بلغه قتل عثمان، قال      
يت مـن   وا فقد تعلم براء   ؤ منه، وإن كان أخط    ء قتلوه أصابوا فإين بري    نكان الذي 

ذمته وستعلم العرب لئن كانت أصابت بقتله لتحلنب بـذلك لبنـاً وإن كانـت               

                                                 
 .)١٩: ٢(املصدر السابق  )١(
 .املصدر السابق) ٢(



 ١١٥

بذلك دماً، فاحتلبوا بذلك دماً ما رفعت عنـهم السـيوف وال             )١(أخطأت بقتله 
 .))القتل

قلت لعائشة رضي اهللا عنها فـيم       :  قال ،وروى ابن شيبة عن طلق بن حنشاف      
وروى عـن بعـض    ،))لوماً لعن اهللا قتلته    مظ لقُِت((:  قالت ،قتل أمري املؤمنني عثمان   

هجم الـبالء   (( : صلى اهللا عليه وآله وسلم إن قلن حني قتل عثمان          بـيأزواج الن 
 .)٢( ))وانكفأ اإلسالم

:  قال ،وأخرج أبو نعيم يف معرفة الصحابة بسنده إىل عبداهللا بن عمرو بن العاص            
 .)٣( )) من األجركفلنيويت  أ،عثمان بن عفان ذو النورين قُتل مظلوماً((

: وروى ابن سعد يف الطبقات بإسناده إىل عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال             
 .)٤( ))لو أمجع الناس على قتل عثمان لرموا باحلجارة كما رمي قوم لوط((

فيه عثمان عام    كان سعيد بن املسيب يسمي العام الذي قتل       ((: وعن الزهري قال  
 .)٥( ))احلزن

وغريها ثبت سالمة موقف الصحابة من الوقوع يف الفتنة اليت          ومن هذه النصوص    
أدت إىل مقتل عثمان رصي اهللا عنها ألا مرحلة حتول خطري وشر مسـتطري وال               
يتناسب ما كان فيها من اخليانات على من أخذ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله                

 .وسلم
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يمن قتل عثمان أحد    وقد سئل احلسن البصري رمحه اهللا وهو شاهد عيان أكان ف          
وملا جـاء حذيفـة      ))كانوا أعالجاً من أهل مصر    ((:  قال ،من املهاجرين واألنصار  

اليـوم نفـرت    (( :رضي اهللا عنه خرب مقتل عثمان وكان على فراش املوت، قـال           
 .)) الفنت قادا وعلوجهابـياحلمد هللا الذي سبق  ،نفارهاأالقلوب ب



 ١١٧

 



 ١١٨

آرم اهللا مام علي مرحلة التحول على عهد اإل
 رضي اهللا عنهوجهه و

 ن مع عليعلي مع القرآن والقرآ(
 ) الحوض لن يفترقا حتى يردا علي

 

فليأت  راد المدينةأفمن  بابها وعلي نا مدينة العلمأ(
 )الباب

 
ال بتكذيبهم إ ماآنا نعرف المنافقين( ذر بـيأعن (

والبغض لعلي بن  اهللا ورسوله والتخلف عن الصلوات
 )) طالب بـيأ

 

نت تعيش على ملتي أو مة ستغدر بك بعدين األإ(
بغضك أومن  حبنيأحبك أمن  وتقتل على سنتي

 يعني لحيته من –ن هذه ستخضب من هذا إو بغضنيأ
 )–سه أر

  ))املستدرك((احلاكم يف أخرجها 



 ١١٩



 ١٢٠

مظاهر التحوالت وبناء المواقف على 
 طالب آرم اهللا بـيعلي بن أ عهد اإلمام

 وجهه
  

ــع اإل ــِة وبوِيـ ــام باِخلالفَـ والظَّــرف صــعب لبلُــوِغ الغايــِة مـ
يشري الناظم إىل ما جرى بعد مقتل عثمان رضي اهللا عنه من إلزام الناس اخلالفة               

ل، حيث أشارت كتب السـري  ضي اهللا عنه واملرحلة تغلي كاملرجإىل اإلمام علي ر 
الصـحابة ودخلـوا   والتاريخ عن اضطراب حال املسلمني مبقتل عثمان فقام كبار    

إن هذا الرجل قد قتل والبد للناس مـن         ((: على اإلمام علي رضي اهللا عنه، فقالوا      
ال أقدم سابقة وال أقرب من رسول        ،إمام وال جند اليوم أحداً أحق ذا األمر منك        

 خري من أن أكون     اال تفعلوا فإين أكون وزير    :  فقال ،اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم     
فـإن   ،ففـي املسـجد   :  قال ، ال واهللا ما حنن بفاعلون حىت نبايعك       : فقالوا ،اأمري
عيت ال تكون خفياً وال تكون إال عن رضا املسـلمني، فبايعـه املهـاجرون               بـي

 .)١(واألنصار مث بايعه الناس
عته حوايل مثاين روايات كلها تشري إىل مشروعية خالفتـه،          بـيورويت يف قصة    

الب بن عبداملطلب بن هاشـم   طبـيلي بن أ  بويع ع  :يقول ابن عساكر يف تارخيه    
مناف باملدينة يوم اجلمعة حني قتل عثمان الثنيت عشرة ليلة بقيت مـن ذي          بن عبد 
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عة العامة يف مسجد رسول     بـيمث بويع ال  .. احلجة فاستقبل احملرم سنة ست وثالثني     
 .)١())اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

عثمان سعى الناس إىل علي،     ملا قتل   (( :عةبـي يف شأن ال   بـيويقول احلافظ الذه  
 وقـاص   بــي  وسعد بـن أ    بـريالبد للناس من إمام فحضر طلحة والز      : وقالوا

 .)٢())وكان أول من بايعه طلحة مث سائر الناس ،واألعيان
، قال صـاحب حتقيـق موقـف    )٣(وما روي غري ذلك من الروايات ففيها نظر     

 أن –إيراد العديد من الروايـات   بعد  - والذي يظهر من هذه الروايات       :الصحابة
عة كان يف البداية فقط كما كان علي ذاته يأباها فلما اتضح األمر             بـيالتوقف يف ال  

وليس أدل على ذلـك مـن قـول          ،عة علي بايع هؤالء   بـيواجتمع الناس على    
  . ومل يتخلف أحد من األنصار إال بايع فيما نعلم:الواقدي

معة وصعد علي املنرب بايعه مـن مل يبايعـه           فلما كان يوم اجل    :ويقول ابن كثري  
 .باألمس

هربـوا  ووكان من قدر اهللا يف حتوالت هذه املرحلة أن شق بعض بين أمية العصا  
 والذين ذهبوا إىل الشام محلـوا       ،عة اإلمام بـيمن املدينة إىل الشام ومكة فراراً من        

ـ معهم قميص عثمان رضي اهللا عنه مضرجاً بالدماء وأنامل زوجتـه ن             بنـت   ةائل
 .الفرافصة اليت بترها القتلة وهي تدافع عن زوجها

طالبا موعلق معاوية القميص على منرب جامع دمشق وأعلن العصيان على اإلمام            
 .بثار عثمان وأن لن يبايع حىت يسلم إليه القتلة
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سبباً يف التحـوالت    كانت  وواجه اإلمام علي أمام هذه األوضاع عدة مشاكل         
 .املتداعية
وهو أمر ال يتأتى يف ظـل        ،عةبـيبقتلة عثمان قبل ال   اخلوارج له    مطالبة   :األوىل

 .الوضع املضطرب
ة االستبدادية يف وجهـة نظـر       املرحل  ضرورة عزله للوالة الذين ميثلون     :الثانية
 .الناس

التزامه رضي اهللا عنه مبدأ الصراحة والصدق دون مداراة فيما يعلم أنـه             : الثالثة
 .احلق

 على بعض األمصار لتخفيـف      بـري ابن عباس بتولية طلحة والز     وقد أشار عليه  
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      إ(( : وقال ،حدة التوتر، ولكن اإلمام أىب    

 .))إن الوالية ال تعطى ملن يطلبها وال ملن حيرص عليها: قال
وأثارت اجلمهور ضد    ،وتفاقمت األمور يف الشام بتأليب الناس على قتلة عثمان        

فأرسل اإلمام علي إىل معاوية حيذره من شق عصـا الطاعـة             ،عة اإلمام علي  بـي
 .عة ودرء الفتنة ولكن معاوية مل يردبـينفاذ الإويدعوه إىل 

وتنادى الناس باملدينة وما حوهلا واحتشدوا لنصرة اإلمام علي عنـد بلـوغهم             
لذين خرجوا  احتشاد أهل الشام؛ ولكن اإلمام مل يأذن ألحد باخلروج حىت يعذر ا           

 .عن طاعته
وجاءت إىل املدينة أموال من اخلراج فاختذ اإلمام علي رضي اهللا عنه موقفاً عادالً              

 ، الناس يف القسمة واألعطية على غري ما يعهدون يف العهد السابق           بـنييف التسوية   
 ،مر لدى الكثري من الناس وفيهم بعض املهاجرين واألنصـار         ذفأثار ذلك األمر الت   



 ١٢٣

إن اهللا فرض يف أموال األغنياء أقوات الفقراء فمـا          ((: بوه يف ذلك أىب وقال    وملا عات 
 .)١( ))جاع فقري إال بتخمة غين

ونصحه املغرية بن شعبة أن يثبت معاوية على الشام يف اإلمارة حىت يلتزم الطاعة              
وال  ، املضلني عضـداً   اًإن أقررت معاوية على ما يف يده كنت متخذ        ((:  وقال ،فأىب

 .))اهللا كذلك أبداًيراين 
 موسى  بـية عمال عثمان يف األمصار ومل يبِق أحداً غري أ         وعزل اإلمام علي كاف   

 بــي نيف األنصاري والياً عليها خلعاً ملعاوية بن أ       حوأرسل سهل بن     ،األشعري
سفيان فتلقاه بتبوك فرسان من أهل الشام وهددوه بالقتل أن هو دخـل الشـام               

 .وردوه إىل املدينة
 وعرض علـيهم األمـر      بـريإلمام علي كبار الصحابة ومنهم طلحة والز      فدعا ا 

وذكر هلم أنه البد أن يتجهز لقتال معاوية وال ينتظر حىت يزحف علـى املدينـة                
 .جبيش من الشام

ويف هذه األثناء كانت عائشة رضي اهللا عنها قد فرغت من احلـج عائـدة إىل                
هي بالطريق فعادت إىل مكة وأعلنت      املدينة فبلغها خرب مقتل عثمان رض اهللا عنه و        

 .عن مطالبتها بدم عثمان
ـ              اعيات دوعلم اإلمام علي مبا جيري مبكة فأصابه احلزن واإلشفاق من هـذه الت

 ، سيتأذنا يف الذهاب إىل العمرة فـأذن هلمـا         بـريوجاءه طلحة والز   ،والتحوالت
 .)٢ (مضيااتريدان إمنا تريدان أن متضيا إىل شأنكما ف ةما العمر: وقال
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 مع أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها علـى          بـريويف مكة اتفق شأن طلحة والز     
اخلروج إىل العراق للمطالبة بدم عثمان والنظر يف األمر ووصلت األنباء إىل اإلمام             

 .علي رضي اهللا عنه خبروجهم إىل البصرة فأخذ جيهز للرحيل
ــدال  ــيم الع ــو أَنْ يق ــان يرج  أَهــال  بــلإذ كـان معــدوداً لــه وك

  ــو حــائلُ الت ــتبكت مس ــو   ِلفاش مالت ــع ــاِه م ــِع اجل ِلبطَم 
ات إىل ما برز لإلمام علي رضي اهللا عنه مـن خطـورة املوقـف               بـيتشري األ 

ا استمرار خطري ملا أخرب به صلى اهللا عليه وآله وسلم من الفـنت              أوالتحوالت و 
هابذة العلم واملعرفة ليقضى اهللا أمراً كان       األمر حىت على ج   بس  تلااملتالحقة وكيف   

 .مفعوال
  ــو حــِة الت ــِب آي ــن غَِري ـ  لما كان من بعِض الرجـا      ِلوِم ِل الكُم 

ــِف الز ـــِريكموِق ــِة ب أو احلُمــريا يف مســِري الفتنــِة    أو كطلح
ــوأَبِ  ــاِء احلَ ــالب م ــا ك  ثرِببــي  املصـطفى    لحتقيق قـو   تنبحه

تمــم ــا فص ــوِع إمنّ ــى الرج ــالٌ يح عل ــام رج ــما لق ــونَ القَس فُ
 دربــأَنَّ هــذا املــاَء لــيس مــا و   ر ـروأَم قَتدبــي فص     فَـدقـد ن 

يشري الناظم إىل ما جرى من عجيب قدر اهللا يف سلوك كبار الصـحابة كمـا                
 .ات فهؤالء كانوا على قدر عظيم من العلم والدينبـيذكرهم يف األ

 أن عائشة رضي اهللا عنها ملا بلغ ركبها إىل ناحية من نواحي الطريـق                ورد وقد
 فصـرخت يف    ، ماء احلوأب  : أي ماء هذا؟ قالوا    : فسألت عائشة  ،نبحت الكالب 

 مسعت رسول اهللا صلى     : قالت ؟ وثبت اجلميع وسألوها     ،ذعر، ما أراين إال راجعة    
جته امث   ))!بحها كالب احلوأب   تن كأين بإحداكن (( :اهللا عليه وآله وسلم يقول لشأنه     



 ١٢٥

ولكن القوم مجعوا هلا مخسـني مـن        ؛   ))ريا يا مح  إياك أن تكوين أنتِ   ((:  وقال إيل
 .األعراب فحلفوا أن ماء احلوأب قد جاوزه أول الليل

ومضى الركب يف الطريق إىل البصرة واجتمع اجليشان جيش علي وجيش طلحة            
 ،هم ثالثة أيام للصـلح والتفـاهم      ودعاقار  ل علي بذي    نـز و ، وعائشة بـريوالز

فأخذوا  ،وكان قلتة عثمان يف اجليشني فخافوا أن يصطلح القوم فيكون فيهم قتلهم           
 .حيرضون الناس على القتال

 هل  ..أنشدك اهللا :  وقال ، فخال به  ، تعال ولك األمان   : وقال بـريونادى علي الز  
ه وأنت  لتقاتلن(( :يديوأنت ألمر   مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول          

 ال  .. ال جـرم   .. الدهر رتين شيئاً أنسانيهِ   لقد ذكّ  :قال؟   )) عليك ظامل مث لينصرنّ  له  
 .)١( ))كأقاتلُ

 . على أمر يتفقاونشبت املعركة يف ظروف غامضة وقد كاد الفريقان أن
ل الناس منازهلم واطمـأنوا     نـزفلما   ))حتقيق مواقف الصحابة من الفتنة    ((جاء يف   

فلم جيدوا   ، وتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه     بـريخرج علي وخرج طلحة والز    
أمراً هو مثل من الصلح وترك احلرب، فافترقوا على ذلك وأرسل علي رضـي اهللا               

 إىل رؤساء أصحاما مـا عـدا        بـريوأرسل طلحة والز   ،عنه إىل رؤساء أصحابه   
 .أولئكم الذين حاصروا عثمان

 : وقال قائلـهم   ،الصلح وبات الذين أثاروا الفتنة بشر ليلة      فبات الناس على نية     
 وتكلم ابن السوداء عبداهللا بن سبأ وهو املشري         ،ن يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا     إ((

إذا التقى النـاس غـداً      و ،مفصانعوهالناس  خلطة   يا قوم إن عزكم يف       :فيهم فقال 
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 ومن رأى   بـريطلحة والز اهللا علياً و   ويشغل ،وال تفرغوهم للنظر   ،بوا القتال فانش
 .رأيهم عما تكرهون

فغدوا يف الغلس وعليهم ظلمة وما شعر م جريام إال وقـد وضـعوا فـيهم                
 بــري السيوف فثار أهل البصرة وثار كل قوم يف وجوه الذين باغتوهم وخرج الز            

 طرقنا أهـل    : طرقنا أهل الكوفة ليالً، وقال أهل الكوفة       :فقالوا.. وطلحة يسأالن 
 .)١(ونشبت املعركة ، ليالًالبصرة

 فتنة اجلمل على غري اختيار من علـي وال مـن             فجرت :الطحاوييقول اإلمام   
 .وإمنا أثارها املفسدون بغري اختيار السابقني ،بـريطلحة والز

نهم كانـت   بـين الواقعة بالبصرة    إ :وقال جلة من أهل العلم    : ويقول الباقالين 
  .)٢(على غري عزمية على احلرب بل فجأة

وأشري بعقر اجلمل الذي عليه اهلودج وكان فيه أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها              
وكـان معهـا    ،ةوضربت عليها قب ،فلما عقر محل اهلودج مبا فيه إىل أمري املؤمنني       

 كيف أنت   :فجاء إليها اإلمام علي فسلم عليها، وقال       ، بكر بـيأخوها حممد بن أ   
لك اهللا يغفر .. خبري: قالت؟يا أم. 

 ،مث عزمت على الرجوع حنو املدينـة       ،وأرسل ا إىل البصرة مع مجع من النسوة       
فبعث إليها اإلمام مبا ينبغي من مركب وزاد ومتاع وأرسل معها أربعني امرأة مـن    

 .نساء البصرة وسري معها أخاها حممدا
ين بــي إنه واهللا ما كـان       ،يا بين ال يعتب بعضنا على بعض      : وملا ودعها قالت  

 .نه ملن األخيارإو ،محائهاأ املرأة وبـني علي يف القدمي إال ما يكون ـنيبو

                                                 
 .١١٩ - ١١٦ص ))قف الصحابةاق موحتقي(( )١(
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كم بـيوإا لزوجة ن   ،نها إال ذلك  بـيين و بـي صدقت واهللا ما كان      :فقال علي 
 .يف الدنيا واآلخرة

وقد فعل اإلمام علي مع أم املؤمنني ما فعل من اإلكرام واألدب اعترافاً بفضـلها           
وامتثاالً لقوله صـلى اهللا عليـه    ،لى اهللا عليه وآله وسلم ومكاا من رسول اهللا ص    

 .)) اقِفراها شيئاً ف من أمِريتلِّإن و(( :وآله وسلم
 أمشركون هم؟: سئل رضي اهللا عنه عن موقعة اجلملوملا 
 .وار من الشرك فَ:قال
 أمنافقون ؟: قيل
 .إن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليالً: قال
 .)١(ا علينا وغنا بإخوان: ؟ قال فمن هم:قيل

وملا فرغ اإلمام علي من معركة اجلمل ورجع إىل الكوفة أرسل جرير بن عبداهللا              
ـ  ،إىل معاوية بالشام يدعوه إىل الدخول فيما دخل فيه الناس ويبايع          جلي  بال متنع ا ف

 وأخذ معاوية يف تسيري جيش من الشام وأخذ اإلمام         ،معاوية حىت يسلم قتلة عثمان    
يعد العدة للمقاتلة فالتقيا يف صفني، وحني عسكر اإلمام بصفني أرسل وفـداً إىل              

إن عثمـان    :معاوية يدعوه إىل حقن الدماء والدخول يف املبايعة فأرسل إليه معاوية          
 .قتل مظلوماًَ فليدفع لنا قتلته حىت نسلم هذا األمر

ال تسـتحق   : ، فقـالوا  عة واطلبوا احلق تصلوا إليه    بـي ادخلوا إىل ال   :فقال اإلمام 
  .)٢(عة وقتلة عثمان تراهم صباحاً ومساءاًبـي

لقد كان اإلمام علي رضي اهللا عنه غري مهادن وال مساوم يف مقتل عثمان وإمنـا             
الكلمة وإقامة األمن مث يكون الطلـب وتقـع الـدعوى           استيثاق  كان يرغب يف    

                                                 
 .٥٤ - ٥١ص ))اإلشاعة(() ١(
 ).١٥٣: ٢( ))حتقيق مواقف الصحابة(() ٢(
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 بـنيوال خالف   نة وجيري القضاء يف جملس احلكم،       بـيويكون اجلواب وتقوم ال   
األمة أنه جيوز لإلمام تأخري القصاص إذا أدى ذلك إىل إثـارة الفتنـة وتشـتيت                

 .الكلمة
ن موقـف  أ أنه تقرر لدى املسلمني وثبت باألدلة الشـرعية        بـيويرى ابن العر  

 .اإلمام علي هو الصحيح
 ت القتلى ثالثـني    الفريقني واقتتلوا اقتتاالً شديداً حىت بلغ      بـنيونشبت احلرب   

 ورجحت كفة اإلمام علي رضي اهللا عنه يف احلرب وقتل عمار بـن ياسـر                ألفاً،
 .))عمار تقلته الفئة الباغية(( :رضي اهللا عنه، وقد قال صلى اهللا عليه وآله وسلم

 :قال الناظم
ــثْوِم ــا ِقهلُ ــلَ م ــ يف عي البـــاغونَ اِرم لُـــهقْتـــاِر يت١( بالب( 

 ها ندــد ــةٌ حـ ـــيعالمـ ــىن  فنا بـ ــاةُ مع ــرف البغ ـــيح نا ب
لوأَع ــد قَت ــذي ق ــوا أَنَّ ال ــن ـ ذاك الذي للحـرِب طَوعـاً حم      ه لَ ه لَ

وكاد جيش معاوية أن     ،كان مقتل عمار رضي اهللا عنه حتوالً خطرياً يف املواقف         
 وخاصة أن كثرياً من املقاتلة امتنع عن القتال ملا عرف بالعالمة أن البغاة هم              ،يهزم

 ،نوا األمر على غـري وجهـه      بـي فما كان من مهندسي الفنت إال أن         ،قتلة عمار 
وهي الفئة   ،فهي اليت قتلته   ،إن الذي جاء بعمار إىل احلرب هو علي وفئته        : وقالوا
 .واستمر القتال ،وليس مجاعة معاوية ،الباغية

وعندما برز احلق وانكشف جيش الشام عمدوا إىل حيلة املصـاحف ورفعهـا             
 . حتكيم كتاب اهللاوطلب
 . ني يف فقه التحوالت احنراف خطري يف سنة العلم واحلكمقفاملو وكال

                                                 
 .))تقتله الفئة الباغيةويح عمار ((يف رواية البخاري ) ١(
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 :قال الناظم
 ــو حــِخ والت املَس ــر أَم ــار ـكِ        ِلفصاملُش ِليف األمِر والعلـِم عظـيم 

مث حرفوا سنة العلم مبـا قـالوه يف          ،عةبـيفالباغون حرفوا سنة احلكم برفض ال     
ويف سياسة رفع املصاحف فوق الرماح       ))عمار قتلته الفئة الباغية   (( :مفهوم احلديث 

 ، اإلمام علي رضي اهللا عنه للخدعـة واحليلـة  فطنمطلب حتكيم كتاب اهللا، وقد   
 إن أهل الشام ملا رفعوا املصاحف علـى         :فصاح جبيشه كما نقله الطربي يف تارخيه      

 ،مام علي رضي اهللا عنـه     الرماح ونادوا بتحكيم كتاب اهللا يف اخلالف مل يقبل اإل         
 امضوا علـى حقكـم      ..عباد اهللا (( : بقوله ةإا جمرد خديعة ومكيد   إىل  ونبه القوم   

 .))ةومكيدودهنا وحبكم أم ما رفعوها لكم إال خديعة  ،وصدقكم يف القتال
سعنا أن  و ما:  فقال قوم  ، للرأي بـنيوبرز هنا دور اخلوارج ودور األتباع املتعص      

إين ما قاتلتهم إال ليدينوا     (( : فقال هلم  ، عز وجل فنأىب أن نقبله     ندعى إىل كتاب اهللا   
حبكم هذا الكتاب فإم قد عصوا اهللا عز وجل يف أمرهم ونسوا عهـده ونبـذوا                

 .))كتابه
ال نـدفعك   إو ،عيت إليـه  يا علي أجب إىل كتاب اهللا إذا د       : فقال مجاعة القراء  

 .فعلنها أو لنفعلنها بكتواهللا ل ،ن عفاناببرمتك إىل القوم أو نفعل كما فعلنا ب
 ،أما أنا فإن تطيعوين تقاتلوا     ، احفظوا عين يي إياكم واحفظوا مقالتكم يل       :قال

 .وإن تعصوين فاصنعوا ما بدالكم
 ،وتبدأ احملاورة حول الصلح    ،وقبل القوم التحكيم واختاروا أبا موسى األشعري      

فيهم حرقوص بن زهري السـعدي      ويف هذه األثناء دخل على اإلمام قوم من القراء          
ج بنـا إىل    تك وارجع عن قضيتك واخـر     ئب من خطي  ت ،ال حكم إال هللا   : قائلني

 ،كم على ذلك فعصـيتموين    قد أردت ((:  ربنا، فقال اإلمام   عدونا نقاتلهم حىت نلقى   
 ،))نهم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطينا عليها عهوداً ومواثيقاً       بـيننا و بـيوقد كتبنا   



 ١٣٠

  ولكنه عجز  ما هو ذنب  ((:  فقال علي  ،توب منه ت أن   جيب ذاك ذنب    :قال حرقوص 
  يف العقل  يف الرأي وضعف ،  وقد تقدمت     يتفأبوا  ،))كم عنه  إليكم فيما كان منه و 

لناك نطلب بـذلك وجـه اهللا       لئن مل تدع حتكيم الرجال يف كتاب اهللا قات        : وقالوا
 .)١(ورضوانه

 التاريخ إال أن اإلمام الباقالين       روايات هتركَوجرى التحكيم على الوجه الذي ذَ     
 قـال   ،بــي  رواية التحكيم كما نقدها القاضي ابن العر       نقد ))مناقب األئمة ((يف  

 .وعلى أما لو اتفقا على ذلك مل ينخلع        ،فما اتفق احلكمان على خلعه    : الباقالين
 .اهـ

 علـي جيهـز    وبقي اإلمام ،وتفرق القوم بعد التحكيم على غري وفاق وال اتفاق        
 . اخلوارج شغله عنهمأمرال أن إجيوشه لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى 

ــاً  البـاغونَ أمـر االجتـهاد       لإذ جع  ــاد  لحقّ للفَس ــوه ــاً وظَّفُ ِزمي
ـ        صــالحاً لألنــاملَواعتــربوا القتــ اإلمـام   ِلفاجتهدوا بـالنص يف قت

 قال  ،ة لتحقيق مآرم وغايام   يشري النظم إىل اخلوارج واختاذهم النصوص وسيل      
 قبـل  وا القرآنؤ كانوا أعراباً قر- هم القراء -وأسالف اخلوارج   : ابن حزم عنهم  

 عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل يكن فيهم            أن يتفقهوا يف السنن الثابتة    
أحد من الفقهاء وال من أصحاب أحد من علماء الصحابة، ولذا جتـدهم يكفـر               

ـ   ،ل م من دقائق الفتيا وصغارها     نـزضا عند أقل نازلة ت    بعضهم بع   اوكانوا قوم
 ،موقعة صـفني  وبرز دورهم اخلطري يف      ، يف جيش اإلمام علي رضي اهللا عنه       اكثر
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 ،إال أن اخلالف كان متأصالً فيهم     ؛  هم لكتاب اهللا    أوكانوا أكثر الناس عبادة وأقر    
 .)١(فلم يفعل أمري املؤمنني شيئاً إال وخالفوه

فاعتزلوا أمـري املـؤمنني      ، وقد اتفقوا بعد التحكيم على كفر علي ومعاوية معاً        
  عبداهللا بن عباس فرجع بعضـهم وأىب       ، فأرسل إليهم اإلمام   )٢()حروراء(لوا  نـزو

 وأخذ اإلمام يقاتل اخلوارج حىت هزمهم يف موقعة النهروان فلمـا فـرغ              ،آخرون
 احلمد هللا   : قال أحدهم  ،رب مقتوالً  واستدل على ذي الثديتني يف احل      ،اإلمام منهم 

ده إن منهم   بـيكال والذي نفسي    (( : فقال اإلمام علي   ،الذي أبادهم وأراحنا منهم   
 .))ه النساء بعد وليكونن آخرهم لصاصا حرادينململن يف أصالب الرجال مل حت

 ،وهذا من فقه التحوالت لدى اإلمام ومعرفته بامتداد الفتنة وسريها عرب األزمنة           
ل األمر باإلمام علي رضي اهللا عنه فقد حكم اخلوارج بقتله وقتل معاويـة              ط ي ومل

 . وعمرو بن العاص يف يوم واحد
 ملا رجع علي رضي اهللا عنه من قتال اخلوارج وجتهز           :٥٩ص ))اإلشاعة((قال يف   

قتلـه أشـقى     ،للشام قُتل يف سابع عشر من رمضان وهو خارج لصالة الصـبح           
لجم ضربه بسيف مسموم ليلة اجلمعـة سـنة أربعـني           اآلخرين عبدالرمحن بن م   

 .للهجرة
 :قال الناظم

       ــ ِجـِم  لفقام أشـقى القـوِم نسـلُ مســِري م خ مد ــق ــدراً يري ِم لغ
      نقضـاً وانتقـاص فزادِت األمـور        نـاصمنـها م ـدعومل ي واشتبكت 

                                                 
 ).٢٠٤: ٢(املصدر السابق  )١(
 .ةيف نواحي الكوفحروراء موقع ) ٢(
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ـ            ي اهللا عنـه    إشارة من النظم إىل اختتام حلقة اخلالفة الراشدة باإلمام علي رض
 .وانتقاض األمور من بعده واشتباكها

 
 :حتوالت عصر اإلمام علي رضي اهللا عنه ومواقفه منها

 . القتلة سياسة املراوغة والدفع باألمورآثار مقتل عثمان وتبين ) ١
 معاوية ومن معه يف الشام بثأر عثمان حىت صار مطية للفتنة وسبباً             تشبث ) ٢

 .يف معركة صفني
وسبباً موصـالً إىل      وطلحة قضية ثأر عثمان بالعراق     بـريتبين عائشة والز   ) ٣

 .معركة اجلمل على غري رضا منهم
انتشار ظاهرة الثراء واإلقطاعات واملخصصات املالية اليت حجزت اإلمـام      ) ٤

 عنـها   سياسة مالية جديدة مل يـرض     علي عن إرضاء اجلميع واضطراره إىل إجياد        
 .الكثري
ته وأتباعه بعد معركة    بـيي وأهل   بروز فئتني معارضتني ملوقف اإلمام عل      ) ٥
 : وهمصفني
 .الذين قبلوا التحكيم وألزموا اإلمام به: الشيعةغالة  - أ
 . الذين رفضوا التحكيم وخرجوا على اإلمام:اخلوارج - ب

 . هاتان الفئتان قوة سياسية ذات موقع وتأثري يف الواقع االجتماعيتوصار
الشـيعة فقـد انقسـمت      وقد قاتل اإلمام علي اخلوارج وانتصر عليهم، وأما         

وتبنوا مبادئ خمتلفة متاماً عن مواقف اإلمـام   ،وعة إىل أقسام متنذلك بعد  مجاعام
 .ته إال من عصمه اهللابـيعلي وأهل 

لسالمة مل يكونـوا إال شـراذم       ومن املعلوم أن هذه الفرقة اخلارجة عن منهج ا        
ي العهـد   ، ومل يكن فيهم ذو فضل أو سابقة بل هم من األعراب وحـديث             شاذة
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باإلسالم من أبناء األمم املفتوحة، ومل يكن فيهم أحد من األئمة األعـالم الـذين               
 .)١(عرفهم تاريخ اإلسالم
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 τمام الحسن السبط مرحلة اإل
 

ن فئتين من بـين ابني هذا سيد وسيصلح اهللا به إ(
 )المسلمين

 محد والبخاري أخرجه أ
والحسن  لى علي وفاطمةإ ρ بـينظر الن(

نا حرب لمن حاربكم أ :فقال حسين رضي اهللا عنهموال
 )وسلم لمن سالمكم

   هريرةبـيأاملستدرك عن رواه احلاكم يف 
دي يسالمون من سالمت بـيآانت جماجم العرب (

 ) ويحاربون من حاربت فترآتها ابتغاء وجه اهللا
 مام احلسن بن علياإل

 



 ١٣٦



 ١٣٧

  ِهِلاُزَن وَتِنَس الَح اإلماِمُةالَفِخ
 )١(ِمْك الُحِنَع

ــنا  ــاِم احلَس ــاس اإلم الن ــايع وب ــةً ي ــرخليف ــِرج ــناميو الكَ   احملُس
ــاألمِر وجهــ  ــام ب ــودفَقَ اجلُن ز   ـ للشاِم كي ي   أَخـذَ العهـود    مهمِزلْ
     لِح خـريأى ِفي الصر ـ  ثُم منيل املُس        ِكـنيم وهـو ِميثـاق ريخ لحوالص 

ــلحٍ  ص ــاب ــوا ِكت ــزم وكَتب مـا خـص وعـم        لِّمع اشِتراِط كُ   يلت
يشري النظم إىل ما جرى بعد مقتل اإلمام علي رضي اهللا عنه من االجتماع على               
تعيني اإلمام احلسن بن علي رضي اهللا عنه خليفة للمسلمني، فتم األمر على ذلـك        

تداداً ملا كـان    وكان من أول مواقفه بعد تويل اخلالفة جتهيز اجليوش حنو الشام ام           
 .يزمع فعلهوالده اإلمام علي رضي اهللا عنه 

وتوجه بكتائب كثرية حنو أرض الشام، كما قابله معاوية جبيوش أخرى متجهـة        
حنو الكوفة، وملا التقيا يف الطريق رأى اإلمام احلسن خطورة املوقف وإصرار القوم             

ء بالشـروط فقبـل      وأخذ حياور الطرف الثاين على حقن الدما       ،على إراقة الدماء  

                                                 
، مام احلسن السبط يوم الثالثاء مخسة عشر من رمضان يف السنة الثالثة للـهجرة             ولد اإل ) ١(

ه أبــي حاديث وعن   حفظ عن جده مجلة من األ      ،))بالتقي((ويلقب   ،))با حممد أ((ويكىن  
 بــي شبههم بالنأ : قالτنس أفعن  ،  ρشبه الناس برسول اهللا     أوكان احلسن   ،  مهأوعن  

ρ     احلسن بن علي τ،  بـي وقال الن ρ حـب مـن    أحبه و أحبه ف أين  إاللهم  ((:  للحسن
  علـى قدميـه،  ماٍش  ولقد حج احلسن مخسا وعشرين حجة وهو       ، رواه الترمذي   ))حيبه

 للهجرة النبوية ٥٠ول سنة ع األبـي تويف خلمس خلون من ر،وكان حكيما كرميا صبورا
  .ودفن يف البقيعهـ  ٥٢سنة وقيل 



 ١٣٨

بـذلك وأرسـل    معاوية وأرسل إليه أن أطلب ما شئت واشترط فأين أويف لـك             
  :فاشترط احلسن على معاوية ما يلياضاً وختم يف أسفله، بـي
 .ت مال الكوفة حتت تصرفهبـيأن يكون   ) ١
 . جردبـيأن يكون له خراج دار أ ) ٢
أن تكـون    ويف روايـة     ،أن تكون اخلالفة بعد معاوية له وألخيه احلسـني         ) ٣

 .اوللمسلمني يولوا من شاؤ
 .أن ال يتعرض معاوية ألهل العراق وال ينتقم منهم  ) ٤

فتم الصلح والتوقيع على ذلك وقام احلسن بن علي خطيباً فحمد اهللا وأثىن عليه،              
وإن معاوية نازعين    ،أيها الناس إن اهللا هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا        ((: وقال

 .)١( ))وإين تركته حقناً لدماء املسلمني وطلباً ملا عند اهللا ،أمراً أنا أحق به منه
إلمـام  جتماع الناس ورفع القتال، وحتقق ل     ال ))سنة اجلماعة ((ومسيت تلك السنة    

وسيصـلح   ،إن ابين هذا سيد   (( :احلسن ما قاله فيه جده صلى اهللا عليه وآله وسلم         
 .)٢())ةنهما مقتلة عظيمبـي فئتني من املسلمني يكون بـنياهللا 

                                                 
 .٩١ص ))اإلشاعة(() ١(
 . املصدر السابق)٢(



 ١٣٩

 



 ١٤٠

 
 

 ميةأتحوالت عصر بني 
 

  ،الشح المطاع ،الملك العضوض
  ،الدنيا المؤثرة ،الهوى المتبع

 عجاب آل ذي رأي برأيهإ
غيلمة من قريش أمتي على يد أ هالك (

( 
يزال هذا الدين قائما بالقسط حتى  ال(

 )ميةأول من يلثمه رجل من بني أيكون 
 

 



 ١٤١

 َةيََّم بني ُأِدْه على َعوالِتَح التَُّراِهَظَم
 :قال الناظم

مــن ت ــوكــم رأى اإلســالمحــ ِلو ــن بعــِدِم  ِل األوِل عثمــانَ القتي
ى دن بعـده مـن الـر      وما جرى مِ   اهلـدى    ميـزانِ   العلـمِ  وبعد بابِ 

ــ ــِق لُّفك ــاِء الالح ــِر اخللف ــِم عص ــِق لْ ــن براِئ ــوض مل يكُ ضع ك
إذ هي   ، من مراحل التحول من تاريخ اإلسالم      ات إىل مرحلة جديدة   بـيتشري األ 

  القتيـلِ  من بعد عثمانَ  ((: مربوطة مبا سبقها من التحوالت كما أشار إليها الناظم        
فبهذا احلدث طرأت على املسرية األزلية حتوالت جديدة، وكذلك مبقتل           .))األوِل

 .اإلمام علي رضي اهللا عنه
ج إىل موقف جديد حيمـل كـل         اخلطرية حتتا  توكأين باألمة مع هذه التحوال    

وهو  -فكان موقف احلسن بن علي رضي اهللا عنه          ،ل اهللا بـيمعاين التضحية يف س   
حيمل من طياتـه علمـاً هامـاً         -من أجلى املواقف اهلامة يف مرحلة التحوالت        

 .وهو سنة املواقف ،ومشهداً جديداً يف التعامل مع األحداث
هادياً خيالف ما عليه اإلمجاع استناداً على       وسنة املواقف أن يتخذ املرء موقفاً اجت      

 ،االقتداء باملتبوع األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم يف مواقفه مع األعداء واملنافقني            
ن سنة املواقف ليس مصدرها الوجه املعروف لألحكام الشرعية اردة من           إحيث  

 .السنة القولية والفعلية والتقريرية
 صلى اهللا عليه وآله وسلم وحسن تعاملـه مـع           وإمنا مصدره موقف رسول اهللا    

وقـد   ، العقول وأشدها صرامةأسوأالناس وما آلت إليه هذه املواقف من استيعاب        
باعتبارهـا  .. رصدت كتب السنة أحاديث عديدة حول مرحلة بين أمية يف احلكم          



 ١٤٢

 وهذه األحاديث ال تنفي خرييـة  ،والتحوالت املوعودةالتداعيات حلقة يف سلسلة   
 .ة واستمرار فضلها، وإمنا هي تقرير حالة شرعية حول مسألة القراراألم

 هريـرة  بــي هقي عن أبـي وال حاديث ما رواه أبو يعلى واحلاكم     ومن هذه األ  
رأيت يف النوم بين    (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم       : رضي اهللا عنه، قال   

 صلى اهللا   بـيما رؤي الن   ف :قال ،))وا القردة نـزون على منربي كما ت    نـزاحلكم ي 
 .)١( ويفعليه وآله وسلم ضاحكاً مستجمعاً حىت ت

لقد كانت هذه الرؤيا عالمة من العالمات اليت أبرزت يف حياة رسول اهللا صلى              
إذ كان صلى اهللا     ،اهللا عليه وآله وسلم موقفاً ملظهر من مظاهر التحوالت من بعده          

 ومع هذا فقـد     ،ولو قبل حدوثها  عليه وآله وسلم يتفاعل مع األحداث ويعيشها        
جاء يف رواية ابن املسيب ما خفف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم                 

 .املوقف
 صـلى   بـيرأى الن ((:  قال ،هقي عن ابن املسيب رضي اهللا عنه      بـيفقد روى ال  

 إمنا هـي دنيـا      :وحي إليه فأ ،اهللا عليه وآله وسلم بين أمية على منربه فساءه ذلك         
 .))رت عينهقف ،أعطوها

إن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه         : وعن احلسن بن علي عليهما السالم قال      
 :لتنــز ف ،وسلم قد رأى بين أمية خيطبون على منربه رجالً رجالً فساءه ذلـك     

 وما أدراك ما ليلة     .لناه يف ليلة القدر   نـزإنا أ ﴿لت  نـز، و ﴾إنا أعطيناك الكوثر  ﴿
 قـال القاسـم بـن       .)) ميلكها بنو أميـة    ﴾رليلة القدر خري من ألف شه      .القدر
 .)٢(فحسبنا مدة حكم بين أمية فإذا هي ألف شهر ال تزيد وال تنقص :الفضل

                                                 
 .٦٣صاملصدر السابق  )١(
منا خيـتص   إو،  ت ومن استقام منهم   بـييشمل صاحلي هذا ال    مية ال أوهذا القول يف بين      )٢(

يعاب  مية من العلماء والدعاة والصاحلني من ال      أحيث برز يف بين     ،  بشأن القرار واحلكم  



 ١٤٣

 : قال الناظم
         ِصـيحالـذي كـان ي أبا ِهر من األمـر الق      واذْكُر نيبــي عن عاِم ِست ح

ـ   لال :يشري النظم إىل ما كان يقوله أبو هريرة رضي اهللا عنه           بلغين عـام   هم ال ت
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم         : قال ؟وما عام الستني    : الستني، قالوا 

وكأنه يشري إىل ما جرى من       ،)) من قريشٍ  أغيلمٍةيكون هالك أميت على يد      ((: يقول
غـريوا   ))اإلشاعة((الفنت على يد أمراء بين أمية، وكان خلفاء بين أمية كما ورد يف              

وأول من نكث العهد معاويـة       ، عليه وآله وسلم يف احلكم      صلى اهللا  بـيسنة الن 
 مث تتـابع األمـر مـع اإلمـام          ،وابنه يزيد مع اإلمام احلسن يف شأن تولية العهد        

بعيد عة البنه يزيد من أهل الشام       بـي رضي اهللا عنه، حيث أخذ معاوية ال       )١(احلسني
 .علمه مبوت احلسن ونكث العهد بعده

                                                                                                                  
  .وال يستنقص دينهمم أش

مام احلسني بن علي رضي اهللا عنهما باملدينة املنورة خلمس خلون من شعبان السنة ولد اإل) ١(
، ذنـه اليسـرى   أقام يف   أذنه اليمىن و  أذن يف   أ جاء و  ρخرب به   أوملا  ،  الرابعة بعد اهلجرة  

فعلي به سه وتصدقي بوزنه فضة واأاحلقي ر(( :مهوقال أل، وعق عنه بكبش، ومساه حسينا
 ، والويف ،الرشيد ( :منها،  لقاب كثرية أوله   ،))بوعبداهللاأ(( كنيته   ،))خيه احلسن أكما فعل ب  

مـا  إ((: ρخيه احلسن رضي اهللا عنهما قـال       أوفيه ويف   ،  ) واملبارك   ،والسيد، والذكي 
حب اهللا مـن    ، أ نا من حسني  أ مين و  حسني(( :وقال يف احلسني   ،))هل اجلنة أسيدا شباب   

 .الترمذي وابن ماجهرواه  ))سباطحسني سبط من األ، ناحب حسيأ
 شارك هـو    ،يام حصاره أحد حراس عثمان    أوكان  ،  كان يف شبابه مقداما شجاعا    

، مام علي كرم اهللا وجهه ورضي اهللا عنهم       هما اإل أبـيه احلسن يف معارك مجة مع       وخأو
 :ا عن استشهاده   خمرب ρ قال فيه    ،حتلى مبجموع فضائل اخلري   ،  كان كرميا مضيافا رحيما   

  ).١٩٩: ٨( ))صابةاإل(( ))فمن شهد ذلك فلينصره،  كربال:ن ابين يقتل بأرض يقال هلاإ((
 :محر وقال أ كفا من تراب     ρ ناولين رسول اهللا     :م سلمة رضي اهللا عنها قالت     أوعن  



 ١٤٤

 بالشام وغريها، وانتقل احلسني من املدينـة إىل مكـة          ومات معاوية وبويع يزيد   
عباس  ابن   فنهاه ،قدم إلينا نبايعك  اعة يزيد فأرسل إليه أهل الكوفة أن        بـيهرباً من   

وذكر له مواقفهم، مث أمره إذا أصر على الرحيل أن ال يرحل بأهله فأىب فبكى ابن                
 : وقـال ، عينيهبـنيه  مث قبل  ، وقال له ابن عمر حنو ذلك      ،واحسيناه:  وقال ،عباس

  .ستودعك من قتيلأ:  أو قال،ستودعك اهللا من شهيدأ
عة بــي وأخذ ال ،ومل يبق أحد مبكة إال وحزن ملسريه       ،بـريوكذلك اه ابن الز   

فأرسل إليه زيـاد بـن       ،للحسني بالكوفة مسلم بن عقيل وبايعه ا اثنا عشر ألفاً         
وسار احلسني رضي اهللا عنـه غـري   وتفرق عنه املبايعون    ،ه من يقتله بالكوفة   بـيأ

 ،س معك وسيوفهم مع بين أمية     اقلوب الن :  فقال ،لقي الفرزدق فسأله  فعامل بذلك   
 .ل من السماءنـزوالقضاء ي

ته ومـن   بـيويف كربالء جهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل فقاتلوه مع أهل             
يه احلسـن ومـن    وقُتل معه من إخوانه وبنيه وبين أخ،معه حىت قُتل رضي اهللا عنه  

 .)١(أوالد جعفر وعقيل تسعة عشر رجالً 
وكان صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حياته قد وصف هذه التحوالت وما جيـري            

 الصـحيح   بــني وتعددت اإلحاديث يف هذا البـاب مـا          ،خالهلا من مواقف  
وال شـك أن ـذا       ، وكلها تشري إىل تغري سنة احلكم يف هذه املرحلة         ،والضعيف

 فيقـول   ، وكأين برسول اهللا وقد عاش هذا التحول       ،سري التغري إىل العلم   التغري ي 
أول (( : ذر رضـي اهللا عنـه  بـي عن أة العاليبـيصلى اهللا عليه وآله وسلم عن أ  

                                                                                                                  
 ،))نه قتل أ فإن صار دما فاعلمي      - يعين احلسني    -هذه من تربة االرض اليت يقتل ا ابين         

اهـ . برار للهجرة النبوية بكربالء رمحه اهللا رمحة األ       ٥١كان مقتله يوم عاشوراء سنة      و
 .للكابلي ))قرة كل عني((عن باختصار 

 .٧٠ص ))اإلشاعة(() ١(



 ١٤٥

 بــي وأخرج أبو يعلى عن أ     ،يعين بين أمية   ))رجل يغري سنيت رجل من بين فالن      
ىت يكون أول من يثلمه رجل      ال يزال أمر أميت قائماً بالقسط ح      (( :ده مرفوعاً بـيع

 .)١())يزيد:  يقال لهةمن بين أمي
رة  جيش يزيد املدينة بعد موقعه احل      ومن حتوالت هذه املرحلة وتداعياا استباحة     

حىت جالت فيها اخليـول      ،الشهرية اليت وردت يف العديد من كتب السري والتاريخ        
 . الشريف ثالثة أياممبسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وتعطل املسجد

 ،ت بـاملنجنيق  بــي ورمـي ال   ،مث حوصرت مكة الشريفة أربعاً وستني يومـاً       
ومات يزيد بعد هـذه املوقعـة        ،مث احترق باقي ما فيها     ،واحترقت أستار الكعبة  

 .)٢(بثالثة أشهر 
ت خالفـاً   بــي وبويع بعده ملعاوية بن يزيد وكان رجالً صاحلاً وحمبـاً آلل ال           

: م به خالفته بل صعد املنرب وخلع نفسه عنها، قائالً يف آخر خطبة             ومل تد  ،هبـيأل
عيت مـن   بــي  وخلعت ،فخذوه ومن رضيتم به عليكم فولوه      ،شأنكم وأمركم ((

 . )٣())أعناقكم والسالم
 ودفنوه حياً حىت مات وعمـره ثـالث       ولكن قومه مل يرق هلم موقفه وأخذوه        

بعد معاوية بن يزيد وانتظم       بـريزابن ال  أقل من ذلك، وبويع      :ن سنة وقيل  ووعشر
عته إال بنو أمية    بـيومل يتخلف عن     ،حكم احلجاز واليمن ومصر والعراق والشام     

 .ومن شايعهم
واقتتلوا مع   ،وخرج م إىل دمشق من فلسطني      ،وبايع بنو أمية مروان بن احلكم     

مث  ،وغلب مروان على الشـام     ،وهو الضحاك بن قيس    ، فقتلوه بـريعامل بن الز  
                                                 

 .٧١ص املصدر السابق )١(
 .٧٤ص املصدر السابق )٢(
 .٧٥ص املصدر السابق )٣(



 ١٤٦

 ،وتويف مروان يف تلـك السـنة       ،وغلب عليها سنة مخسة وستني     ،توجه إىل مصر  
 حـىت مل    بـريواستمر يف حماربة عمال ابن الز      ،وعهد إىل ابنه عبدامللك فقام مقامه     

 ،يبق معه إال احلجاز واليمن، وجهز عبدامللك حملاربته احلجاج بن يوسف الثقفـي            
 .)١( حىت قتله مبكة بـريفحاصر بن الز

 مث تـوىل    ،توىل بعد عبد امللك ابنه الوليد مث ابنه اآلخر سليمان بن عبد امللك            مث  
 : قال الناظم،عمر بن عبدالعزيز

ـ       ل عهـد اإلمـام العـاد       اتـى  حىت  لجمدِد الـديِن الصـدوِق الفاض
ــاله   العمـــر املَوصـــوف بالعدالـــة ــد الرس ــن اي ــا م  عزيزن
ــودةْ  ــف احملمـ ــذَ املواقـ  اعــد املنشــودةْ وشــرع القوفاختـ

ــالفِ   ــف األس ــا مواق ــا لن ــالفِ   أحي ــال خ ــدين ب ــر ال صون 
ــِم   مقامـــه يف احلكـــِم لومل يطـــ ــري عل ــم بغ الس ــِقي ــل س ب

  ــو حللت ــاع ــادِت األوض ــاملي األمثــ  لفع ــق الع ــن الطري  لع

                                                 
كرت كتب السري والتاريخ مناذج وقد ذ،  تسع سنني وزيادةبـريكانت مدة حكم ابن الز) ١(

، بــري فقد هدم الكعبة وقتل ابن الز     ،  ة اليت جرت على يد احلجاج     بـيمن املواقف السل  
وبلغت ضحاياه من الناس مئة ألف وعشرين ألف وأربعة اآلف قتلهم جربا، وأهان مجلة              

ودس على عبداهللا بن عمر من ضربه حبربة مسـمومة       ،  من الصحابة منهم أنس بن مالك     
هو يف الطواف فكانت سبب قتله، وقد أشارت األحاديـث إىل موقـع احلجـاج يف                و

 قال علـي  :ب بن ثابت قال   بـيعن ح  ))الدالئل((هقي يف   بـيمنها ما رواه ال   ،  التحوالت
ليقالن له  ((:  قال ؟رجل ثقيف     ما :قيل ،))نك تدرك رجل ثقيف   إ(( :رضي اهللا عنه لرجل   

ال ،   وعشرين سنة   ميلك عشرين أو بضعاً    رجلٌ،  ايا جهنم  من زو  نا زاويةً ِفكْاِ :يوم القيامة 
ها باب  بـيننه و بـيحىت لو مل تبق إال معصية واحدة وكان         ،  يدع هللا معصية إال ارتكبها    
  .))طاعه مبن عصاهأيقتل من ، مغلق لكسره حىت يرتكبها



 ١٤٧

والـذي   رضي اهللا عنه،     عمر بن عبدالعزيز  يشري النظم إىل عهد اخلليفة اخلامس       
 .متيز عصره بنموذج متفرد من التحوالت واملواقف يف قرار احلكم وخصوصاً

عته يف صفر سـنة تسـع       بـي مكث يف اخلالفة سنتني ومخسة أشهر، وكانت        
 .٢١٤وتسعني على ما ذكره تاريخ اخللفاء للسيوطي ص

وقد بدأت حتوالت عمر بن عبدالعزيز ومواقفه قبل أن يكون خليفة فهو قد اختذ              
فاً من تنعمه ورفاهيته اليت كان يألفها، قـال السـيوطي يف تـاريخ اخللفـاء            موق
كان قبل اخلالفة على قدم الصالح إال أنه كان يبالغ يف التنعم واالختيال             : ٣١٣ص

 .يف املشية حىت عزف بعد ذلك عن ذلك كله
مث  ،ت مال املسلمني  بـيته وأقاربه فأخذ ما بأيديهم وأعادها إىل        بـيوبدأ بأهل   

 . د زوجته فاطمة بنت عبدامللكبـيخذ ما أ
 عن خالفة عمر بن عبد العزيز مـأل         ٢١٤ص ))تاريخ اخللفاء ((يف  قال السيوطي   

حىت كان يقول وهـب      .اهـ. فيها األرض عدالً ورد املظامل وسن السنن احلسنة       
تويف عمـر بـن      ،)١(بن مبنه إن كان يف هذه األمة مهدي فهو عمر بن عبدالعزيز           

بدير مسعان من أعمال محص لعشر أو خلمس بقني من شهر رجب سنة             عبدالعزيز  
ألن  ، وكانت وفاته بالسم   ،إحدى ومئة وله حينئذ تسع وثالثون سنة وستة أشهر        

عشريته من بين أمية تربموا منه لتشديده عليهم وانتزاع ما غصبوه رمحه اهللا رمحـة               
 .األبرار

ومكث أربعني يوماً يسري بسرية      ،وتوىل بعده احلكم يزيد بن عبدامللك بن مروان       
  .)٢(مث عدل عن ذلك ،عمر بن عبدالعزيز

                                                 
 .٣١٦ ))تاريخ اخللفاء(() ١(
 .٢٢٩صاملصدر السابق ) ٢(



 ١٤٨

 سـالم  : قال لـه فيهـا  ،وكان قد كتب له عمر بن عبدالعزيز وصية قبل وفاته        
فإنك تدع الـدنيا   ،فاهللا اهللا يف أمة حممد   ،بـيأما بعد فإين ال أراين إال ملا         ،عليك

 .)١(موالسال ،وتفضي إىل من ال يعذرك ،كملن ال حيمد
وقتل يزيد مبوضع قرب كربالء لدى خروج يزيد بن املهلب علـى اخلالفـة يف               

 .أواخر شعبان سنة مئة ومخس
قُتل  ، وكان فاسقاً منتهكاً حلرمات اهللا     ،وتوىل بعده الوليد بن يزيد بن عبدامللك      

 وقد ورد يف مسند اإلمام أمحد حـديث         ،يف مجاد اآلخر سنة ست وعشرين ومئة      
 فرعـون   شد على هذه األمة من    أ  هلو ،لوليده األمة رجل يقال له ا     ليكونن يف هذ  ((

 .)٢(وهو الذي رشق املصحف بالسهام ،))لقومه
نقص اجلند  أه  ن ولقب بالناقص أل   ،مث توىل بعده يزيد الناقص أبو خالد ابن الوليد        

عام الذي توىل فيه سابع ذي احلجة سنة ست وأربعـني           العطيام، ومات من    أمن  
بويـع لـه     ،مات بالطاعون مث توىل بعده إبراهيم بن الوليد بن عبدامللك          ،بعد املئة 

وتنـازل   ،خرج عليه مروان بن حممد امللقب باحلمار       ،مث خلع  ،باخلالفة سبع سنني  
وقتل فيمن قتل من     ، وعاش إبراهيم حىت سنة اثنتني وثالثني      ،إبراهيم ملروان وبايعه  

 .)٣(بين أمية على يد السفاح
يف ده  ولقب باحلمار لصربه وقوة جال     ،مار آخر خلفاء بين أمية    وكان مروان احل  

وكان مقتله يف مصر بقرية بوصري هارباً        ،القتال، وقتل مروان مع ظهور بين العباس      
  .من العباسني يف ذي احلجة سنة اثنتني وثالثني

 .وبدأ عصر جديد.. روان احلمار اختتمت مرحلة احلكم لبين أميةمبو
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 ١٤٩

 اِسّب بني الَعُرْصَع
ــاسِ  ــو العب ــِم بن ــاء للحك ــالِح وج ــوِة السـ ــراِس بقـ  واملـ
ــا وعــاجلوا األمــور بالسياســةِ   ــةِ ِلوامل ــوِح والرياس   والطم
         فـيهم وهلـم األمـر حىت اسـتتب  مهــر ــاىل أم تــاٍل ت ــبعِض أجي ل
ــارةْ    ــِة احلض ــدعوا يف خدم ــعاِر واإلدارةْ  وأب ــِم واألشـ والعلـ

ــر ــدجموا يف الفُ ــاِن وان ــاِن ِس والروم ــفةَ اليونـ ــوا فلسـ وترمجـ
ــ ــِف  لوأوغ ــأمونُ يف التفلس   املُسـِرفِ  لوقال يف القـرآِن قـو      امل

وأَظْهروا يف النـاِس بعـض البـدِع        وأغــرق احلُكَّــام يف التمتــِع   
ــلَِإالَّ القَليــ أَص ــنم مهــن  وعدلُوا ِفي النـاِس حتـى صـلُحوا        حوال ِم

يشري النظم إىل مرحلة حكم بين العباس، وهي إحدى مراحل حتول القرار داخل             
 .ومن املراحل اليت أشارت إليها أحاديث التحوالت ،اخليمة اإلسالمية

 :))تاريخ اخللفاء((فمن هذه األحاديث ما أورده السيوطي يف 
ل خيرج رج ((:  سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال      بـيأخرج أمحد يف مسنده عن أ     

يكـون   ، السـفاح  :يت عند انقطاع الزمان وظهور من الفنت يقال له        بـيمن أهل   
 .)١(اهـ )) حثياًإعطاؤه املال

 ، اإلشاعة أحاديث شديدة الوقع على مرحلة بين العباس         كتاب وقد ذكر صاحب  
 . على شرارهم-ن صحتإ- فتحمل األحاديث :وقال الربزجني بعد إيرادها

                                                 
 .٢٣٨صاملصدر السابق ) ١(



 ١٥٠

 لـه   وكانت ،املنصوربوجعفر  أ توىل بعده مث   ،احبوالعباس السف أول خلفائهم   أو
 مات بعد  القضاء مث سجنه حىت      حنيفة على باأ وهو الذي ضرب     احلكم،مميزات يف   

 .)١(فىت باخلروج عليه أيام لكونه أ
 املـوثرة   يديه بالسيوف والعمد والقـس      بـني مشي الرجال    من أحدث ول  أو 

 وكثرت الفتوحات يف    ومئة،ني   سنة سبع  املهدي املتويف بوحممد موسى بن    اهلادي أ 
ـ  نقضه   الروم بعد  غزا نقفور صاحب     الذي ،هارونعهد الرشيد      حيـث  ة،للهدن

 نقفـور   ىلإاملـؤمنني   مري  أمن هارون    .بسم اهللا الرمحن الرحيم   " : يقول ليهإكتب  
مث " تراه ال ماتسـمعه     ما واجلواب ،الكافرة بن ا كتابك يا  قرأت   قد ،الرومكلب  
 .وقتلهغزاه 

علـم  أ يكن يف بين العباس رجل       ومل ،الرشيدبن  ا العباس املأمون  اء بين خلفومن  
 ،ذلـك  الناس على    القرآن ومحل  خبلق   عصره وحكمه قوله   كان من حتوالت     منه،
ول مـن  أ املعتصم الذي كـان   ومنهم ،اخللفاء بعده مجلة من     جه من  على   وسار

" سـر مـن رأى    "نة   وبىن مدي  عاجم،باألوكان يتشبه    ،ىل الديوان إ تراكدخل األ أ
 .تراكاأل علمائه وعساكره ليها معإوانتقل 

وهو حفيد   ، ابن الرشيد  اخلالفة الواثق تراك يف بالط    أل عني سلطان من ا    وأول من 
 الناس ذه   وامتحن ،املأمون على عقيدة خلق القرآن كجده       وسار ،الرشيدهارون  

 مـن علمـاء   وهو-اخلزاعي  محد بن نصر    أنه قتل الشيخ    إحىت   ، امتحان الفتنة أي 
يف  فامتحنـه  ،مر باملعروف والنهي عن املنكر    على نشر األ    بالبصرة  قائما -احلديث

سـت سـنني    " سر من رأى  "وعلقه يف    دهبـيمث قتله    ن،خبلق القرآ  مسائل القول 

                                                 
 .٢٤١صاملصدر السابق ) ١(



 ١٥١

يضا وزيـرا  أالذي كان  محد بن داود املعتزيل  أوهو    وكان له وزير مبتدع    ،مصلوبا
 .لسلفه

ذلـك   سبب   وكان ،القرآن فتنة القول خبلق   عن   ق رجع الواث خريات عمر أويف  
بوعبـدالرمحن  أعليـه   نه دخل    أ ٢١٩ص ))تاريخ اخللفاء (( يف   ذكره السيوطي  كما
 يف فتنـة   وهو مقيد باحلديد    داود والنسائي  بـيأدريسي شيخ    بن حممد اإل   عبداهللا

علمـه  أ ،ليهإالذي دعومت    خربين عن هذا الرأي   أ :فقال الشيخ  ،القول خبلق القرآن  
 ، بل علمـه   :م شيء مل يعلمه ؟ قال ابن داوؤد       أليه  إفلم يدع الناس     ρرسول اهللا   

 فبهتوا، وضحك الواثق    :قال نتم يسعكم ؟  أليه و إيدعو الناس    الأيسعه   فكان   :قال
ن أ ρ بــي وسع الن  ":تا ومد رجليه وهو يقول    بـيودخل   وقام قابضا على فمه   

بعـدها   ىل بلده ومل ميتحن الواثق    إعاده  أر و فأمده بثالمثئة دينا   ،"يسكت وال يسعنا  
 مات الواثق سنة مئـتني وثالثـني مـن          ، داود من يومه   بـيأ ابن   تِقوم ،حداأ

 .اهلجرة
وكان على   ،بن املعتصم ا بوالفضلأعلى اهللا جعفر     للمتوكل باخلالفة وبويع بعده 

 وقطـع   ،كرامهمإالنبوي و  تبـيميله آلل ال  وهو   ،يده حتول هام مل يسبق له مثيل      
بـالغوا يف    :٣٢٠ص ))تاريخ اخللفاء ((قال السيوطي يف     ،ببدعة خلق القرآن   القول

وعمر  ،هل الردة أ بوبكر الصديق يف قتل   أ اخللفاء ثالثة    :الثناء عليه حىت قال قائلهم    
بدعـة  (ماتـة الـتجهم     إ و ةحياء السن إواملتوكل يف    ،بن عبدالعزيز يف رد املظامل    

 .)اجلهمية
ىل إوحتويلـه    يف كربالء  مام احلسني عليه السالم   هدمه لقرب اإل   ومن املآخذ عليه  

وتولية ولده املنتصـر بـاهللا رد زيـارة          وبعد موته  ، الناس من زيارته   عومن مزرعة
 اًشـهر أ الإ ومل يتمتع باخلالفـة    ،فدك اليت كانت هلم    تبـيوأعاد آلل ال   احلسني
 .ربعني بعد املئتنيأسنة مثان و مث قتل ،معدودة



 ١٥٢

الزنج  ظهرت فتنة  محد املتوكل أ العباس   بـيأخالفة املعتمد على اهللا      رويف عص 
 املقتـدر   ويف عهد  ،يف آخر خالفته   كما ظهرت القرامطة   آالف من املسلمني   وقتل

 ،يضا قتل احلالج    ويف عهد املقتدر   ةواختل نظام الدول   ضعف شأن اخلالفة العباسية   
 م املقتدر ونسـاؤه   أ وبرزت   ،كثرهاأواستولوا على    وغزوا مصر  وظهر الفاطميون 

ويف سنة ستة عشر وثالمثئة ظهرت القرامطة        ،القبض على شؤون الدولة    وحرميه يف 
خلـع    ويف سنة سبعة عشر وثالمثئـة      ،وهزمت جيوش املقتدر باهللا وانقطع احلج     

 ويف اليوم الثاين قام العسـكر      ،باهللا وبويع حملمد بن املعتضد ولقب بالقاهر      املقتدر
 . )١(عادوا املقتدر باهللا أو هروخلعوا القا

ىل املدينـة   إمن العراق    محد بن عيسى  أمام املهاجر   يضا خرج اإل  أويف هذا العام    
واستباحوا احلـرم    اججقتل القرامطة احلُ    ويف سنة مثانية عشر بعد الثالمثئة      ،املنورة
 ويف  ،مدة اثنني وعشـرين سـنة      خذوه معهم أسود و عوا احلجر األ  نـزو الشريف
كلـت  أُحىت    واجلوع ءاشتد الغال  الفضل بن املقتدر   القاسم بـيأ طيع باهللا عهد امل 

 ويف  ،ىل مكانـه  إسود  عيد احلجر األ  أ ويف عهده    ،اجليف ومات الناس على الطريق    
بسنة اثنـتني ومخسـني بعـد        على احلسني  املآمت قامةإبدأ العمل على     يضاأعهده  
حتـت   ديـرخم  عمل عيد  لعاممن ذات ا   من ذي احلجة   ويف ثاين عشر   ،الثالمثائة
بعـد   واستمرت هذه البدعة   :))تاريخ اخللفاء ((قال السيوطي يف     ،معز الدولة  رعاية
 .)٢(ذلك 

باهللا ظهرت فتنة الباطنية وعاثوا يف االرض الفساد وحارم          ويف عصر املستظهر  
 .اخلليفة وهدم قلعتهم وقتل منهم عددا كثريا
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ظهر امر الباطنية مـن      الفضل بن املستظهر   باهللا ابو منصور   ويف عهد املسترشد   
سنة تسـع وعشـرين بعـد        يف ذي القعدة   على ايديهم قتل اخلليفة    جديد وكان 
 .اخلمسمئة

على يد صالح الدين يف      حصلت فتوحات كثرية   ويف سنة مثانني بعد اخلمسمئة     
بعد بقائه يف يد االفرنج احـدى        ت املقدس بـيعهد الناصر لدين اهللا امحد وفتح       

 .سنة ست وستمئة ويف عهده ظهر التتار عني سنةوتس
 :قال الناظم

ــاِر    ــِة التت ــوا جم هتــىت ان ــارِ ح ــاِهر اإلعم ــروا مظَ مــن د م 
وحتوالً خطرياً يف    ، عظيماً على األمة   إىل مرحلة التتار اليت كانت بالءً     يشري النظم   

هو حديث  : فقال ))لفاءتاريخ اخل (( عرب عنها يف     وأزمةً ،كما سبق تاريخ كل هجمة    
 التواريخ، ونازلة تصغر     وتاريخ ينسي  ،رب يطوي كل األخبار    وخ ،يأكل األحاديث 

يسـكنون   ، الطول والعـرض   بـنيومتلؤها ما    ،وفادحة تطبق األرض   ،كل نازلة 
 وكـان أول    ،وهم سكان براري ومشهورون بالشـر والغـدر        ،بأطراف الصني 

 ، وأخـذوها  ةإىل نواحي الترك وفرغان   خروجهم يف سنة ست وستمئة من بالدهم        
باحوا مملكة خوارزم تفاس ،واستمروا يف اجتياح البالد حىت سنة مخس عشر وستمئة       

حىت وصلوا إىل    ،وأخذوا خبارى ومسرقند   ،وهي مملكة إسالمية جهة نيسابور     ،شاه
 ،وقتلوا غالب أهلـها رجـاالً ونسـاءً        ،جان وما حوهلا  بـيذرأمهدان وقزوين و  

 .ويأكلون مجيع الدواب وليس هلم نكاح يعرفون به ،بادة الشمس عوديانتهم
وملا دخلت سنة ست ومخسني بعد الستمئة وصل التتـار إىل بغـداد يقـدمهم              

 :هوالكو، قال الناظم
ــِل ــاَء هوالكَــوِ جبــيٍش جحفَ وج مــد ــيـ ــال تعقُـ  ِلر األرض بـ
       هـى ِبجيِشـِه إىل الِعـراقتــ حىت ان بهالً ونــت ــراققَ ــاراً واحِت ماً ود 



 ١٥٤

 وقد سبق ذكـر     ،اد يوم عاشوراء  دخلوا بغد : ٤٣٣ص ))تاريخ اخللفاء ((قال يف   
 .ذلك

ــوقَ وهـــدم املَســـاجد الشـــِريفةْ ــةْ لَت ــم اخلَلِيف  )١( املُستعِص
ــفَاحاورووأَخــرب الــِبالد واســتباحا     ــاَء والسِّــ  ج اخلَنــ

واجتمع يف الشام األمراء     ،سني وستمئة واألمة بال خليفة    ودخلت سنة سبع ومخ   
وقام األمري قطز حبضور الشيخ عز الدين عبدالسالم ودار          ،واألعيان وكذلك مبصر  

بامللـك  ((احلديث حول ما جيابه املسلمني، ويف هذه األثناء تسلطن قطز ولقـب             
 .وأخذ يعد العدة ملالقاة التتار ))املظفر

ووصلوا يف تقدمهم    ،والتتار يتقدم  ، بال خليفة  ني والبالء  سنة مثان ومخس   ودخلت
ويف  ، ودخلوا دمشق وقد حترك املصريون إىل الشـام للقتـال          ،إىل أطراف الشام  

واصطفوا للقتال يـوم     ،لتقى اجليشان عند عني جالوت    ا ف ،مقدمتهم امللك املظفر  
ر مقتلـة   وقتل من التتـا    ،وهزم التتار شر هزمية    ،اجلمعة خامس عشر من رمضان    

وسـاق الظـاهر     ، ودخل املظفر إىل دمشق مؤيداً منصوراً      ،عظيمة وولوا األدبار  
ربس وراء التتار إىل بالد حلب وطردهم عن البالد، واختلف الظاهر مع املظفر             بـي

ربس وبعض من معه على قتل املظفر فقتلوه يف طريق          بـيتفق  احول بعض األمور ف   
 .))رلك الظاهامل((العودة إىل مصر وغري لقبه إىل 

فأقيمـت   ،ودخلت سنة تسع ومخسني بعد الستمئة والبالد ال زالت بال خليفة          
وكان مدة انقطاع اخلالفة ثـالث سـنني         ،اخلالفة مبصر وبويع اخلليفة املستنصر    

 .ونصف
                                                 

ن أحداث إ:  قال ابن األثري يف تارخيه،يبدأ منذ هذا العهد عهد جديد يف تاريخ التحوالت) ١(
 اهــ   .أعظم كارثة حلت باإلنسـانية    بول تعج   هـ اليت وقع فيها غزو املغ      ٦١٧سنة  
 .لفؤاد علي خميمر ))الفتنة املعاصرة((من  ١٦١ص



 ١٥٥

 نصر حممد   بـيبن الظاهر بأمر اهللا أ    اأمحد أبوالقاسم   هو  اخلليفة املستنصر باهللا    و
فلما أخذ التتار بغـداد      ، وكان حمبوساً ببغداد   ،محد العباسي بن الناصر لدين اهللا أ    ا

ربس وفد عليـه فتلقـاه      بـيفلما تسلطن الظاهر     ،أطلق فهرب إىل عرب العراق    
 مث ارحتـل إىل   ،السلطان خارج مصر وأدخله يف حفل مهيب مث بويع له باخلالفـة           

يف الطريق   و ،ربس وخرج معه مجلة من األمراء واحلكام      بـيالعراق وودعه السلطان    
لقيه عسكر من التتار فتصافوا له فقاتلهم وقتل مجاعة من املسلمني وقتل اخلليفـة              

 وكانت خالفته دون    ، وذلك يف الثالث من حمرم سنة ستني بعد الستمئة         ،املستنصر
  .)١(الستة األشهر 

 علي  بـياهللا أبو العباس أمحد بن أ     وبويع من بعد املستنصر اخلليفة احلاكم بأمر        
بن اخلليفة املسترشد باهللا ابـن      ا بـي بكر بن حسن ابن علي القُ      بـي بن أ  احلسن

 ،املستظهر باهللا، وكان قد اختفى أيام التتار مث جنا وخرج من العراق ودخل دمشق             
فلما جاء امللك املظفر بعد هزمية التتار يف عني جالوت اجتمع به وبايعه باخلالفـة،            

تنصر عليهم يف عدة مواقع، وملا رجع الظاهر        وبقي يف أحناء الشام يقاتل التتار واس      
 وملا  ،ربس إىل مصر أرسل إليه ولكنه تأخر يف اجلهاد فبويع للمستنصر باخلالفة           بـي

ربس للدخول إىل مصر فـدخل وأكرمـه وبايعـه          بـيقتل املستنصر طلبه الظاهر     
 .)٢( وامتدت أيامه نيفا وأربعني وسنةباخلالفة

د الستمئة جاء إىل مصر مجاعة مـن التتـار          ويف حمرم من عام إحدى وستني بع      
، ويف سـنة  )٣(وكان ذلك بداية خفوت أمرهم وكفاية شرهم     ،مسلمني مستأنسني 

 .ثالث وستني وستمئة مات الطاغية هوالكو
                                                 

 .باختصار وتصرف ٤٤٠ - ٣٣٩ص  ))تاريخ اخللفاء(() ١(
 .٤٤١ص املصدر السابق )٢(
 . املصدر السابق)٣(



 ١٥٦

 ،ويف سنة مثانني بعد الستمئة عاد جيش التتار إىل الشـام وحصـل اإلرجـاف              
 .)١(وخرج السلطان لقتاهلم وانتصر املسلمون 

قمازان بن أرغون بن ابغابن     (( إىل اإلسالم    دخلوستمئة   وتسعني   ةربعأ نةسويف  
 .ففرح الناس بإسالمه وفشا اإلسالم يف جيشه ،ملك التتار ))بن هوالكو

وهـو آخـر     ، مات ملك التتار أبو سعيد     الستمئة،يف سنة ست وثالثني بعد      و
 .)٢(ومل تقم هلم بعد موته قائمة ،ملوكهم عدالً

 سنة ثالث وستني بعد السبعمئة توىل اخلالفة املتوكل علـى اهللا            يف مجاد األوىل  و
وويل اخلالفة   ،وامتدت أيام خالفته مخساً وأربعني سنة      ،أبوعبداهللا حممد بن املعتضد   

 .من ولده مخسة
ت بــي وكان من أعماله إحداث العالمة اخلضراء على عمائم الشرفاء من آل ال           

بن جابر األعمى صـاحب     اك أبوعبداهللا    وقال يف ذل   ،سنة ثالث وسبعني وسبعمئة   
 :شرح األلفية

جــع ــبوا َأللُ اِءنــ الر ِلوســ ع نِّإ ةًالمــ الع ــةَالم ــأنُ ش م نــ مل ي شِره 
نور ـ  الن ـ  وِةب ـ   ِف ـ م و رِيي كَ م ِهوهِِجيِنغ ِري الشيف ع ـ  ن ـ  اِزر الِط ِر األخض 

عفاً ضوما جاء بعد هذه املرحلة كان       كل،ن ومثامنئة مات اخلليفة املتو    ويف سنة مثا  
املؤرخون عصر اكتساح املغول لبغداد وسقوط      مسى  وقد  مستطرياً وبالءاً متفشياً،    

لعدم انتظام   ))عهد الدويالت ((وما جاء بعدها يطلق عليه       ،"مرحلة االيار "اخلالفة  
 . حتت دولة واحدة وقرار موحدبـيالعامل اإلسالمي والعر

 

                                                 
 .٤٤٣ص  املصدر السابق )١(
 .٤٤٦ص  املصدر السابق )٢(



 ١٥٧

 تمرحلة الدويال
 وبروز مرحلة صالح الدين األيوبي

 :قال الناظم
 الت ــاهر ــدمت مظ ــواحت حِلو ــد بــِة الت  ِلومــا جــرى مــن فتن

ــِة   ــت اخلالفـ ــت ثوابـ  آفَــِة لُِّم كُــلَ بالعــالَّوحــمتزقَـ
ــجاِم   ِم اإلســالميلَوصــار حكْــم العــا ــال انِس ــالٍت ب ــع دوي ِبض

 ،لى اخلالفة العباسية أصبح العامل اإلسالمي ممزق األوصال       جهز املغول ع  أبعد أن   
والشعوب مغلوب على أمرها تعيش      ،كل دويلة حيكمها حاكم له أطماعه ورغباته      

 .حياة البؤس واهلوان
ـ      و لـدويالت  إن اكما سبق ذكره يف األحداث اجلارية بعد سقوط دولة بغداد ف

 اللهم إذا استثنينا مرحلـة هزميـة        ،املتنازعة ال يستقيم هلا أمر وال يستقر هلا كيان        
ني وتطهري  بـي على الصل  بـياملماليك وانتصار صالح الدين األيو    يد  املغول على   

 .)١(ت املقدس منهمبـي
 :قال الناظم

ــدا  وب ــيهم ــدا واســتطمع الكــافر ف ــزو البل غي ــوش ــد اجلي نجي 
 بـييلكذا الص      ونَ عـاثوا يف الـبالد   الـد لوال صالح    ـا للِجهـادييِن أَح 

ــوخ ــرةْ لَّ ــدس ورد الكَفَ ــ ص القُ الص ــني ــوم ِحطِّ لويهــر حد يب 
 

                                                 
 .١٦٤ص ))الفتنة املعاصرة(() ١(



 ١٥٨

 إعادة القرار ودولة الخالفة 

 على يد بني عثمان
ــانِ   ــو عثم ــِم بن ــاَء للحك  دكُّوا صـروح اإلفـِك والبـهتانِ       وج
ــِة    ــراِر اُألم ــى ق ــوا عل ــديِن  وأمجع ــعاِر ال ــت ش ــِة حت واخلالف

ات إىل عهد جديد من عهود التحول يف تاريخ األمـة، حيـث             بـيأشارت األ 
اح التتار لبغداد ومـا     عاشت األمة اإلسالمية منذ سقوط اخلالفة على عهد اكتس        

حالة من التفكك والفوضى والصراع سواء كانـت         وعاشت   ،لقرارتشتيتاً ل بعدها  
أو صـراعهم    ، ضد بعضهم البعض   فوضى وصراع الغزاة واملتنافسني من املسلمني     

 .ني وغريهم من الطامعنيبـيمع الروم والتتار والصيل
إذ بدأ العثمانيون يقاتلون الـروم   ،إىل أن جاء قدر اهللا لدولة بين عثمان يف تركيا      

عام  ))القسطنطينية(( حىت انتصروا عليهم واستولوا على عاصمتهم وهي         مويناوشو
متكنوا أيضاً من االستيالء على كثري من الـبالد         و ،وجعلوها عاصمة هلم   ،م١٤٥٣
 بــي ووحدوا قـرار العـامل العر      ،ة املفككة واليت طمع فيها الربتغاليون     بـيالعر

 وكـان ذلـك     ،واإلسالمي بإعالن اخلالفة العثمانية على أنقاض اخلالفة العباسية       
 .حتوالً هاماً يف تاريخ القرار اإلسالمي العاملي بعد انتكاسه وتفككه

أسست الدولة العثمانية نسبة إىل صاحبها ومؤسسها األول عثمان بن أرطغرل           ت
بن سليمان شاه التركماين الذي انتصر يف حربه على مجلة من القبائـل يف آسـيا                

السلطان عالء الدين فقربه ووالّه     السالجقة  لوك  املفارتفع أمره عند آخر      ،الصغرى
ويف السلطان عالء الدين وصـفا      تهـ   ٦٩٩ويف سنة    ،على البالد، ولقب بامللك   

 ،اجلو لعثمان وغزا بالد الروم وحارب التتار وأخرج الروم من آسـيا الصـغرى             



 ١٥٩

وعاث  ،مع بداية استقرار ملكهم   تيمورلنك  وتواتر بنو عثمان على امللك وحارم       
وثبت آل عثمان يف حرم ضد تيمورلنك وجيوشه، كـذلك           ،يف مملكته الفساد  

 واستطاع السـلطان    ،ن جريام يف ار والصرب وغريها     م مع املسيحيني م   رح
تها نة اليت عا  بـري فتح العديد من البلدان رغم اخلسائر واملناوشات الك        مراد العثماين 

 .بالده
ا أخذ منها   ستطاع أن يدافع عن مملكته ويسترد م      ويف عهد حممد الفاتح العثماين ا     

بالد الصـرب ومـا حوهلـا       ويفتح القسطنطينية بعد أن أخذت منهم، وعاد إىل         
 ومات السلطان الفاتح يف     ، واستمرت فتوحاته يف البالد اليونانية وغريها      ،ليفتحها

 .ةستانهـ ودفن باآل٨٨٦ع األول سنة بـير
ومات  ،ويف عصره استقرت أمور الدولة     ،وتوىل بعده احلكم ابنه السلطان بايزيد     

ألول بن بايزيد الثاين بن     هـ وتوىل احلكم سليم ا     ٩١٨ع أول سنة    بـيبايزيد يف ر  
 مث حتول إىل فتح     ،يزبـريوية بإيران واحتل    فحممد الفاتح الذي حارب الدولة الص     

 .بالد الشام ومصر
والتقى جيشه مع العثمانيني قريباً من حلب        ،وكان عصر السلطان حسن الغوري    

لسلطان سـليم بـالد     اواستلم   ،تل السلطان الغوري يف املعركة    يف مرج دابق، وقُ   
وقامت معـارك    ،الشام وأعاد أعمارها وأكرم علماءها، مث سار إىل مصر ودخلها         

 ،)١( ودخلت مصر يف طاعة الدولة العثمانية        ،مع املماليك حىت قتل سلطاا طومان     
شريف مكة الشريف بركات يف شـأن       لوأرسلوا   ،واستبدلت العمامة بالطربوش  

عة يف  بــي أخذوا للسـلطان ال   و ،الدخول يف طاعة الدولة العثمانية فقبل الشريف      

                                                 
 .باختصار وتصرف) ٢٠٨: ٢(حاين بـيلل ))شرح أشعة األنوار(() ١(



 ١٦٠

هــ   ٩٢٦ وعاد السلطان إىل تركيا ومات يف مثانية شـوال           ،احلرمني الشريفني 
 .وعمره أربع ومخسون سنة

ومسي بالقـانوين    ،وتوىل بعده سليمان باشا القانوين وهو عاشر ملوك العثمانيني        
عهده فتحـت   ويف   ،ية املوافقة للشريعة اإلسالمية   نألنه سن العديد من القوانني املد     

وهي حصن منيع استعصت على      ،ضبـيوفتح جزيرة رودس يف البحر األ      ،بلغراد
ودخلـت   ،وخرجوا من اجلزيرة إىل مالطة ،ووقع معهم معاهدة استسالم  ،من قبله 

مث احتل العثمانيون بالد القرم، وطالت احلـرب مـع           ،اجليوش اإلسالمية اجلزيرة  
 .)١( الربد وبعد املسافات على التموين السلطان من فتحها لشدةالنمسا ومل يتمكن

مث تقدم إىل    ،وفتح العثمانيون بالد العجم من أرض فارس بعد متردهم وبالد ار          
وأصـلح   ،بغداد وكانت حتت حكم العجم، ورفع عليها علم اخلالفة العثمانيـة          

ـ  ، بفتح اجلزائر  ه اخلرب ومنها وصل  ،ت والقبور واملآثر، وعاد إىل تربيز     آاملنش ة وبداي
م احتـل تـونس؛     ١٥٣٤ويف سنة    ،غزو السواحل اإليطالية والفرنسية واألسبانية    

 .سبان أعادوا تونس مرة أخرىولكن اإل
وجهز القانوين جيشاً من السويس مبصر ملطاردة الربتغـاليني يف ميـاه احملـيط              

وجتديد احلملة على عـدن، واسـتطاع اجلـيش          ،زيز قوته يف اليمن   عولت ،اهلندي
ى عدن وأخرج آخر حكام الطاهريني منها، وأصبح معظم اليمن بـل           االستيالء عل 

 .)٢( اليت استوىل عليها أئمة الزيديةكله تابعاً لبين عثمان اللهم إال بعض أجزائه

                                                 
 ).٢١٧: ٢( املصدر السابق  )١(
 ).٢٢٢: ٢(املصدر السابق  )٢(



 ١٦١

ولكنـهم   ،وبعد فتح عدن توجه العثمانيون إىل اهلند ملقاتلة الربتغاليني براً وحبراً          
 العثمانيني والزيديـة حـول      بـنيوتواترت احلروب    ،)١(ازموا وعادوا إىل عدن   

 .هـ٩٧٤ السلطان سليم القانوين يف سنة صنعاء حىت تويف
وتوىل احلكم بعد سليمان القانوين سليم الثاين وواصل فتوحاته وحروبـه علـى    

واستمرت حتـت احلكـم      ،وكان من أعمال سليم الثاين غزو قربص       ،هبـينسق أ 
كيـا لإلجنليـز أيـام السـلطان        مث تنازلت عنها تر    ،هـ١٣٩٥العثماين إىل سنة    
 .)٢(عبداحلميد الثاين

                                                 
 .املصدر السابق )١(
 ).٢٢٩: ٢( املصدر السابق )٢(



 ١٦٢



 ١٦٣

 

 المرحلة الغثائية
 

وبروز  بدء انهيار دولة الخالفة 
 :الفتن

األحالس ، السراء ، الدهيماء ، 
 الّصّماُء الَعْمَياُء 

 االستعمار ، االستهتار ، االستثمار (
( 



 ١٦٤



 ١٦٥

 بدء ضعف الدولة العثمانية 

 وظهور مرحلة الغثائية
 وبرزت فيهـا شـروطُ اإلحنسـار       ضـعف بدولـِة القـرار     ملا بـدا ال   

ــا اإلدارةْ وظهـــرت معـــاِلم احلضـــارةْ  ــت ــرِب وازدان  يف الغ
 ــاس ــو اإلقتب ــراك حن ــه األت جوت        ـِق األسـاسمإىل ع ـرخلَ النخفد 

 سالطني آل عثمان مـن يشري الناظم إىل بدء ما حل بدولة اخلالفة ، حيث تواتر    
ة، واكتشـف رأس  بـيوبعد سليم الثاين يف مرحلة بدأت فيها أطماع الدول األور        

 من أسبانيا   بـية يف اجلنوب الغر   بـيووكانت الربتغال مملكة أور    ،الرجاء الصاحل 
وهلذا طمعوا   ،ا استعماري اا شعب هوشعب ،))ةلشبون((على احمليط األطلنطي وعاصمتها     

 بــي لة آل عثمان ضعفاً يف التسليح احلر      ووجدوا يف دو   ،يف السيطرة على البحار   
ومل ينتبه العثمانيون هلذا اخلطـر إال يف عهـد           ،مما يسر للربتغاليني غزو الشواطئ    

 .سليمان باشا القانوين
 :قال الناظم

  هــرظْهم ــِد قَــِويهلُ العوأَو   هرهــو ج ــذاك ــا وك ــاً ودني ِدين
 ــار ــار واي ــِد احنس هالع ــر ودخن يف احلُكِْم من حتـت السـتار        وآِخ

خـــدـــى إىل تـــوِد ِلأَفْضهِديــِد    اليجــةَ التِسياس ِمِهــمعود
غيِن   لتلُـوا يف احلُكْــِم باسـِم الــدـ غ موا زوراً بـــال يِقـــِني لِإذْ أَسـ
ـ   وا سياســةَ األحــزابِ نــووكَ ــانَ للخـ ــؤوا األوط يراِبوه 



 ١٦٦

ات إىل مرحلة الدولة العلية العثمانية وما كانت عليه يف بداية أمرها            ـيبتشري األ 
ـ         ،من القوة واملنعة والعزة    ـ   ةمما جعل هلا يف نفوس األعداء هيبة ومكان ون ؤ يف ش

وذه اهليبـة    ،ا كانت عليه من نصر ملنهج اإلسالم على منهج أهل السنة          ملالدين  
 ))التصـوف ((ز مذهب أهل الـذوق       وتعز ،انتشر املذهب السني يف أطراف العامل     

 ؛الم من اإلفـراط والتفـريط     ععض على   ؤه برغم مآخذ الب   وساد رجاله وعلما  
 ولكل مذهب ورؤية إفراط وتفريط يف الغالب،        ،ولكنها كانت مرحلة ذات أبعاد    

 . أو الوجه املظلم ال غريون دائماً ال يقفون إال عند السيءواملتربص
ريطات مع غريها من العوامل كانت مـن أهـم        وكفى أن هذه اإلفراطات والتف    

 وبدء احندارها يف العد التنـازيل أمـام ضـربات           ،أسباب ضعف الدولة فيما بعد    
ة بـيأعدائها وسياسة أضدادها ومؤامرات أبنائها الذين رم مظاهر احلضارة الغر         

فكانت مـن    ، ففتحوا على أنفسهم أبواب كل شيء      ،وأبواق الدعوات التحررية  
 :مور املؤدية إىل االيار، وتتلخص هذه العوامل فيما يليأخطر األ

 .ة والتمتع بالشهواتبـيتأثر الدولة باحلضارة الغر ) ١
ني وكثرة البعثـات إىل أوربـا       بـياتصال املفكرين واملثقفني املسلمني باألور     ) ٢

 .ةبـيوواالنغماس يف احلريات األور
ووصوهلم من خـالل   ،تغلغل يهود الدومنة يف اجلمعيات والتكتالت السياسية  ) ٣
وتشجيع هذه اجلمعيات على النمو واختراق الواقـع         ،ة إىل مواقع القرار   بـياحلز

 .التقليدي
 )١(كسياسة التتريـك     ،التأثر األعمى بسياسة القوميات اليت روج هلا اليهود        ) ٤

 .)٢(وخاصة يف شعوب البلقان املسيحية ،والتعريب وحركة االنفصال
                                                 

 ).القومية التركية ( انية روهي ما تسمى بالدعوة إىل الطو،  لألتراكيامبدأ ترك: التتريك) ١(
 .، وهي توحيد صفوف نصارى البلقان ضد املسلمني)السالفية ( انت هناك دعوة تسمى ك) ٢(
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نات البالط العثماين واجلند بـدعوة العلمانيـة        تأثر العديد من احلكام وبطا     ) ٥
بان مرحلة  إة  بـيووهو ما كانت تروج له الدول األور       ،))فصل الدين عن الدولة   ((

 .الثورة الصناعية
 :قال الناظم

  خـِري النـاسِ    لكما أتـى يف قـو      فســـميت بفتنـــِة األحـــالِس
هر      والـد وانتقـاض وحـرب ــِد امل  لب ــراِر الواح ــن الق ــع ِلبج 

 ))بفتنة األحالس ((ات إىل ما مساه الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم           بـيتشري األ 
قـد  من الفنت الـيت     وهي من أمارات الساعة، وقد صنف العلماء هذه الفتنة بأا           

قال اإلمام الشـاه ويل اهللا       ))اإلشاعة((عربت يف فنت املراحل املتقدمة، جاء يف ذيل         
ن تكون فتنة األحالس قتال أهل الشام عبـداهللا بـن           أ أعلم   يشبه واهللا : رمحه اهللا 

 .)١٩٦: ٣( ))احلجة البالغة((ذكر ذلك يف .  رضي اهللا عنهبـريالز
يس ل مجع ح  : قال ،))األحالس((يف شرح معىن    ) ١٣٢: ١٨( ))بذل اهود ((قال يف   

هو الكسـاء   :  وقيل احللس  ، حتتها ةوهو ما يبسط حتت حر الثياب فال تزال ملقا        
 .على ظهر البعري حتت القتب

كنا قعوداً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فذكر الفـنت             : قال يف املنت  
 ومـا فتنـة     ،يا رسول اهللا  : فأكثر يف ذكرها حىت ذكر فتنة األحالس، فقال قائل        

 :بفتحـتني  ))هـرب ((: قال يف شرح بذل اهود     ))بر وح بره((:  قال ،األحالس
 بفتحتني أي أخـذ     :))وحرب(( ،نهم من العداوة  بـيعضهم من بعض ملا      يفر ب  :أي

 .مال وأهل بغري استحقاق
 حدثت يف آخر خالفة عثمان رضي اهللا عنـه          والذي أظن أا فتنةٌ   : قال الشارح 

واتفق عليه بعد صـلح     ،حىت متادت وبقيت إىل زمن معاوية      ،وثارت بعد املسلمني  
 .نهاإلمام احلسن بن علي رضي اهللا ع



 ١٦٨

 الشيخ الشـاه ويل  افتنة األحالس محله :)٣٩٦: ١٨(ص   ))بذل اهود ((قال يف   
 رضي  بـري أهل الشام ابن الز    على قتال )  ١٥٩: ٣( ))حجة اهللا ((اهللا الدهلوي يف    

 .اهللا عنه
وإذا كـان   : قلـت : على مقتل عثمان رضي اهللا عنـه      ) ٨٨: ٥( ))البذل(( ويف

 أو مقتل   بـريهي ما جرى البن الز     ))األحالسفتنة  ((املفسرون للحديث قد جعلوا     
نهما زمن طويل   بـيفإن سياق احلديث يشري إىل تالزم فئتني معاً ال يفصل            ،عثمان

 مرحلتني متقاربتني كما هـو يف       بـني فاحلديث الشريف جيمع     ،وال عهد متقادم  
 مث فتنة   ،بر وح بره((: فقال قائل يا رسول اهللا وما فتنة األحالس؟ فقال        (( :النص

 السراء دخن   وإمنا  ،نه مين وليس مين   أيت يزعم   بـي من أهل    ي رجلٍ ها من حتت قدم
للربزجني  ))شرح اإلشاعة ((قال الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي يف        ،))أوليائي املتقون 

 هـو   :)١٥٩: ٣( ))حجة اهللا ((قال يف    :))مث فتنة السراء  ((: عند هذا احلديث وقوله   
: ٥( ))البـذل (( ويف   ، مسلم اخلراساين لبين العبـاس     بـيخروج أ تغلب املختار أو    

 قـال اإلمـام     :هـ، قال يف احلاشـية     ١٣٣٤ على فتنة شريف مكة سنة       :)٨٩
السهارا هي الفتنة اليت حديث يف رمضان سنة            :وري رمحه اهللا  فُنوالذي يظهر يل أ 

لـي كـان يف   ها أن الشريف حسني بن عؤومنش ،ألف وثالث مئة وأربع وثالثني 
زمن حكومة األتراك وحكومة النصرانية فلحق باحلكومة النصرانية سـراً ووافـق            

ل األتراك الذين كانوا يف مكـة املكرمـة وسـىب           تفق ،معهم على حرب األتراك   
وبقيت حكومتـه    ،))ملك احلجاز ((مث توىل احلكومة بنفسه ومسى نفسه        ،نساءهم

 الناس على حكومة ابنه علي بـن        مث اضمحل أمره واصطلح    ،قريباً من عشر سنني   
، وإمنا مسي هذه الفتنـة فتنـة        ٍعلِْض على   ٍكِركوفبقي   ،ومل ينتظم له أمر    ،احلسني

أحالتـه  فإن احلكومة النصـرانية      ،السراء ألن مبناه وأسباب حديثها كان يف السر       
 يف السر ليبغي علـى حكومـة اإلسـالم          ألوفاًهات  نيإليها وأرسلت إليه من اجل    



 ١٦٩

هات يف البدو وتوافق معهم على قتال األتراك        ني من هذه اجل   فقسم ،نهاوينحرف ع 
خرب بشـيء   تفق أن قائد األتراك الذي كان مبكة أُ       او ،املسلمني وكل ذلك يف السر    

حـىت   ،من تلك الفتنة فسأل الشريف عنها فحلف له عند الكعبة ألنه ال أصل هلا             
 .)١( ))مث وقع ما وقع ،اطمأن قائد األتراك

 
 وعلى هذا التعليل الذي فسره الشيخ السهارنفوري رمحـه اهللا           :هللا أعلم قلت وا 

 مرحلة ايار الدولة العثمانيـة ومـا طـرأ يف           :))األحالس((يكون أيضاً معىن فتنة     
ألا سبقت فتنة السراء اليت ذكرها       ،أخرياا من مؤامرات غري واضحة وال معلومة      

فتنـة  ((ن  أ هذا املعىن املشار إليـه        فاألقرب على  ،نهما تالزم زمين  بـيو ،الشارح
 -ط حتت الثياب إشارة إىل اخلفا والتمويـه       سبي احللس ما    :ويف اللغة - ))األحالس

 بعيد ظهور   بـيوتلك املرحلة احلرجة اليت حتركت فيها قوى االستعمار األور        هي  
 .الثورة الصناعية لتعمل على االستبداد املبطن على ما مسي بتركة الرجل املريض

ة بــي األور واإلسالمي مبؤامرة الـدول      بـينة األحالس مشلت العاملني العر    ففت
 .عليها بأسلوب مبطن وخفي

ة للقضـاء   بــي وسراً مع الدول األور   فيها  وفتنة السراء جتاوب حكام املسلمني      
واستتباع وكات اليهود والنصارى يف املطالبـة بالقوميـات          ،على قرار احلكم  
 بعدها من احلروب العاملية واملؤدية إىل تغيري خريطـة  وما جرى  ،واحلريات وغريها 

 . واإلسالمي وظهور القوى اجلديدة يف العاملبـيالعامل العر
 :قال الناظم

 ــد ــاء عه ــراِء(وج ــِة الس نكما أتى عـن صـاحب اإلسـراِء         )ِفت

                                                 
 .٣٩٧ص ))اإلشاعة(() ١(
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ــالتآمر الغـرب مـع الشـرِق سـوا          ــد اهل ــِق اِإلِلِض ــوا ل بطري ِت
ا املرحلة اليت خطـط     أو ،ات إىل فتنة السراء اليت أشرنا إليها سلفاً       بـي األ تشري

ة ومشايخ العشائر مبعاهـدات سـرية       بـيفيها املستعمرون مع زعماء الدول العر     
 . هذه الدول وقرار دولة اخلالفة العثمانيةبـنيتفصل العالقة 

 :ا مبا يليوقد متيزت هذه املرحلة مع مرحلة فتنة األحالس السابقة هل
 :فتنة األحالس) أ
ة ضد قرار دولة اإلسالم املتمثل      بـيالعمل السري املبطن من الدول األور      -١

 .يف تركيا
 .إثارة العرقيات والقوميات وبدء نشاط يهود الدومنة يف تركيا والعامل -٢
 .إنشاء اجلمعيات السرية والعلنية واألحزاب السياسية -٣
ة واإلسالمية بعـد اكتشـاف      بـيلعربداية األطماع التوسعية يف البالد ا      -٤

 .رأس الرجاء الصاحل وظهور مرحلة الثورة الصناعية
ة الصهيونية ضمن هذه الفتنة إلجياد وطن قومي لليهـود          بـيحترك العص  -٥

 .عرب املؤامرات والدسائس
إلسـالمي  ظهور احلركة املاسـونية وحتريـك أتباعهـا يف العـاملني ا            -٦

 .بـي الشرقي والغربـيوواألور
 : السراءفتنة) ب
 . استجابة الشريف حسني لسياسة القوميات والتخلي عن دولة القرار -١
 ومشـايخ   ،ة الغازيـة  بــي  الـدول األور   بـنيبدء املعاهدات السرية     -٢

 الدولة العثمانية وهـذه     بـنية واإلسالمية لنقض العالقة     بـيوسالطني البالد العر  
 .الدويالت



 ١٧١

ة بــي اجلمعيات العر  زعماء الدول واألحزاب و    بـنياللقاءات السرية    -٣
 .ةبـيواإلسالمية مع الدول الغر

ة والعمل املبطن   بـيتأثر املفكرين والقادة العسكريني واملثقفني باحلياة الغر       -٤
  .)١(ة واإلسالميةبـيق مناذج الغرب يف األوطان العربـيمن العائدين على تط

ـ نشاط احلركة الصهيونية وعقد املؤمترات املتتالية واملؤلفات ذات ا         -٥ لة لص
 واستقطاع أرض فلسطني للقومية اليهودية والعمل       )٢(املباشرة باحلرب ضد اإلسالم   

 .على حتقيق ذلك بشىت السبل واألساليب
 :قال الناظم

  ــعار ــزاً وش مــاِم ر ــر احلُكّ عبد احلميِد كـان مـأمونَ القـرار        وآِخ
 ــود ــح بالســالِح واجلن ــحــىت أُِزي ــودملّ ــنح األراضــي لليه  ا أىب م

وهـو   ،ات إىل آخر خلفاء الدولة العلية السلطان عبد احلميد الثاين         بـيتشري األ 
رغم  ، واإلسالمي بـيالسلطان املنقذ للدولة العثمانية ولقرار اخلالفة يف العامل العر        

                                                 
:  يل الشرف أن أقدم االقتراح التايل      :زل لعبد احلميد الثاين يف هذا الشأن يقول       تكتب هر ) ١(

إين أدرك الصعوبة اليت تواجه حكومتكم بسبب ذهاب شباب تركيا لتلقـي العلـم يف               
 وخباصة يف تأثرهم باألفكار الثورية، إننا معشر اليهود ،خلارج وما يتعرضون له من ضياعا

نلعب دوراً هاماً يف احلياة اجلامعية يف مجيع أحناء العامل، وذا نستطيع أن نقيم جامعة يف                
اهــ  . مرباطوريتكم ولتكن يف القدس مثالً، وذا خندم العلم والطالب وخندمكم أيضاً         إ

 .لداود عبدالغفور ))بـيليهود يف الوطن العرا(( ٣٩ص
عـام  وم  ١٩٠٣ عـام    رعقد يف حياة هرتزل ستة مؤمترات صهيونية كان آخرها مـؤمت          ) ٢(

ودفن ، بعد احتالل فلسطنيم  ١٩٤٩ تويف هرتزل ونقل رفاته إىل فلسطني عام ،م١٩٠٤
 .))جبل هرتزل((على جبل يف القدس مسي بامسه 
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ما أحاط به من املؤامرات واخلديعة وما كانت عليه الدولة من الضعف واإلحباط             
 .ةبـريوالديون الك

حالس وفتنة السراء إذا صح التفسري تدور حـول سياسـة           نة األ وقد كانت فت  
واإلحاطة ا وتفكيك مشلها واقتسـام       ،وتفكيك الدولة العثمانية   ،اإلطماع العاملية 

فيقـوا أيهـا    أ(( يف كتابـه     بـيتب الدكتور عبد الودود شل     ك .ثرواا وحدودها 
 : ما مثاله١٤ ص ))نواملسلم

 ألنـه   ،قدمتهتسوأ من كل القرون اليت      أريب  وقد كان القرن التاسع عشر وال       
ة، وكانت  بـيمن بقايا احلروب الصلي    )١( ))املسألة الشرقية (( فيه   القرن الذي نبعت  

وهـو دور    ،ةبـيضت عن دور آخر وراء دور احلروب الصلي       سألة الشرقية متخ  امل
وتبادل األعضاء عـن     ،)٢( دول االستعمار على تركة الرجل املريض      بـنيالتفاهم  

كل طرف متفق عليه يقع يف قبضة الطامعني فيه من املتنـازعني علـى التركـة                
 .)٣(وصاحبها على قيد احلياة

 كتـب   ،والدولة العثمانية كان هلا دور ال يستهان به يف تاريخ القرار اإلسالمي           
وال ريب أن الدولة العثمانية هي القوة        :))اإلسالم والغرب ((أنور اجلندي يف كتابه     

ة ومحت العامل اإلسالمي من الغـزو       بـيليت نشأت بعد احلروب الصلي    اإلسالمية ا 
 .)٤( مدة مخسة قرون كاملة بـيالغر

                                                 
،  تعين أول األمر ختليص املمالك املسيحية من أيدي الدولة العثمانية  كانت املسألة الشرقية  ) ١(

قبـل  ويف مرحلة ثانية أصبحت تقسيم الدولة العثمانية والدول اإلسالمية التابعة هلا من             
 .١٤ص ))أيها املسلمون أفيقوا(( اهـ .ةبـيالدول األور

  .مرحلتها األخريةة على الدولة العثمانية يف وبـياصطالح أطلقته الدول األور) ٢(
 .))أيها املسلمون أفيقوا(() ٣(
 .١٢٦ص ))اإلسالم والغرب(() ٤(
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ويعزو بعض الباحثني جناح الدولة العثمانية كون تشكيلها يف جـوهره كـان              
وكانت  ،وكانت جيوش الدولة ختوض احلرب حبماسة دينية شديدة        ،)١()اًبـيحر(

؛ ولكن هذه املبادئ واملواقف تالشى      )٢()) وإما شهيد  إما غازي ((: عبارم املشهورة 
اضطراب الدولة إىل جمارات الطوائف املتنوعة والسماح هلا        مع  أمرها يف اية األمر     

حبرية النشر وإنشاء املدارس اخلاصة، وأيضاً استعانة السلطان حممود باشا يف مرحلة            
ن الطريق الوحيـد    أ((له   يف املناهج حتت شعار أثبت فش      بـيخالفته بالعقل األورو  

وفتحه أيضاً باب خطة إصالح اجلـيش        ،)٣( ))حملاربة الغرب هي استعمال أسلحته    
م هي اليت فتحت الطريق أمام الشباب العثماين        ١٨٢١ عام   بـيطبقاً للنظام األورو  

ة حتت شعارات اإلخـاء واملسـاواة       بـية األورو بـيأن يقع فريسة القوى التغري    
 .)٤(واحلرية وما إليها

 وقيـام اجلمعيـات السـرية     بـيوقد أتاحت هذه الفرص االنفتاح الثقايف الغر      
 .)٥(واحملافل املاسونية حتت نفوذ االمتيازات

 ،إىل هذا املخطط الرهيب كان الوقت متـأخراً        )٦(وملا تنبه السلطان عبداحلميد   
عقداً  م اًوأصبحت خطر  ،)١(وا نفوذهم يف داخل اجليش    مالحرار قد ن  فالذين مسوا با  

 :له مقوماته التالية

                                                 
 .١٣٢املصدر السابق ص )١(
 .١٣٣ ص املصدر السابق)٢(
 .١٤٦ص املصدر السابق )٣(
 .١٤٧ص املصدر السابق )٤(
 .١٤٧صاملصدر السابق )٥(
م وتوىل اخلالفة بعد ١٢٥٩م  ولد السلطان عبداحلميد عا:ترمجة السلطان عبداحلميد الثاين) ٦(

ن سنة، فكان عليه أن يسـري       و وثالث م وعمره أربع  ١٢٩٣اد اخلامس سنة    عزله ألخيه مر  
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 .يهود الدومنة يف سالونيك وحمافلهم املاسونية -١
االرساليات التبشريية يف فروعها املختلفة وما حتتـوي مـن شـباب           -٢

 .املسلمني والعرب
ة بـيمجعية االحتاد والترقي واحتواء احملافل املاسونية هلا األقليات األجن         -٣

 .وتعاوا الداخلي واخلارجي
 .للبحث عن وطن قومي لليهودل نـزمشروع هر -٤

املذكورة يف احلـديث     ))فتنة األحالس ((وتكاد هذه املقومات تشري إىل ما أمثرته        
 .الالحقة ))لفتنة السراء(( مهد ذيوال

 وبرز يف عهود ومجعية االحتاد والترقي اليت لعبـت دوراً           ،ومسح حبرية املطبوعات  
 كما برز دور هرتـزل يف       ،عثمانيةخطرياً يف حماربة قرار اخلالفة وتغريب الدولة ال       

فعمل يف السـر     ،املطالبة بوطن قومي لليهود ورفض اخلليفة طلبه وحذره من ذلك         
ث وثالثني سنة   وكانت مدة حكم السلطان عبد احلميد ثال       ،على اإلطاحة باخلليفة  
 .ليلة لإلسالم واملسلمنيقدم خالهلا خدمات ج

 ونقل إىل واليـة  ،د على التنازل جرب السلطان عبداحلمي  م أُ ١٩٠٩ إبريل   ٢٧ويف  
 حيث كتـب    ،ستانبولإسالنيك مع أسرته وبعض مرافقيه مث نقل إىل أحد قصور           

واعترب اليهود واملاسونيون يـوم      ،م١٩١٨شباط   ١٠هناك مذكراته قبل وفاته يف      
وطبعـوا صـور    ) يك  نسال( ة يف مدينة    بـريفاته عيداً هلم ساروا فيه مبظاهرة ك      

 .اهـ. ات بريديةاملظاهرات يف بطاق
                                                                                                                  

بالدولة يف حبر جلي مليء باملتناقضات فحاول أن جيمع كلمة األمة بدعم املسلمني ضـد               
وقام ببعض اإلصالحات وسايس الوضع العـاملي       ،  وقرب العلماء ونظم احملاكم   ،  وروباأ
 .قامة سياسة التوازن وأباح التعليم وجعله إجبارياًبإ

 .١٤٧ص ))اإلسالم والغرب(( )١(
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ــده ت ــوبعـ ــداُءا طَلَّسـ  واؤ كيــف شــاموا العــالَمــكَوح ألعـ
ــا ع ــوجاءن هــاِءد ــو الغث ـ  يف م  وِطقُ الس دهع نه وال   الِفـتن  ِتالِّض

 من اإلطاحة بالسلطان عبد     بـييشري النظم إىل ما كسبه العامل اإلسالمي والعر       
  ى باسـم   ) حممود رشـاد (ىل شقيقه   م احلُكم من بعده إ    لِّاحلميد، حيث سوتسـم

السلطان حممد اخلامس، وكان ضعيف الشخصية إذ كان ال ميلـك وال حيكـم،              
وتسلم احلكم أعضاء االحتاد والترقي، وبدأت مرحلـة جديـدة مـن اخلـداع              
والقرارات الكافرة، وبعد فوضى داخلية تقلبت فيها الوزارة، وعقد مؤمتر لـوزان            

، وضع الوفد اإلجنليزي أربعة شروط      )١(فى أتاتورك م حضره وفد مصط   ١٩٢١عام  
 :لالعتراف باستقالل تركيا

 .إعالن إلغاء اخلالفة اإلسالمية -١
 .طرد اخلليفة خارج احلدود -٢
 .إعالن علمانية الدولة -٣

                                                 
هـ بتركيا، ونشأ مشتت العالقة احلياتية،      ١٢٩٦ولد سنة   ،  مصطفى كمال أتاتورك  هو  ) ١(

ة برتبة رائد، كون مجعية الوطن      بـية، وخترج من الكلية احلر    بـيودرس يف املدارس احلر   
م مع مجعيته إىل حزب االحتاد والترقي، وكان مستهتراً بالقيم          ض مث ان  واحلرية يف اخلارج،  

مدمناً للخمر، ترقى يف مناصب عسكرية عديدة أمهها نائباً لقيادة اجليش الثاين املرابط يف              
عند اية احلرب العاملية عني مفتشاً عاماً للجيوش، وكان له دور يف مساومة ، شرق تركيا

 السلطان عبد بـنينه وبـي مقابل الوصول إىل احلكم، وجرت احللفاء إلجناح طموحام 
حتريك اجليش ضـد اخلليفـة      من   عديدة حىت متكن مع يهود الدومنة        تاحلميد مناوشا 

وعزله، مث القيام بالتنازالت املتتالية للحلفاء للسيطرة على مقدرات الدولـة وحـدودها             
 ١٥د حكم رئاسي اسـتمر  تويف مصطفى أتاتورك بع  ،  والزج بالدولة يف حروب خاسرة    

حتـت الطبـع    ))السقوف املنـهارة  ((راجع يف ذلك    . م ١٩٣٨عاماً، وكانت وفاته عام     
 .للمؤلف
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 .مصادرة أمالك بين عثمان -٤
ومنذ تلك اللحظة والدولة العثمانية حتت قبضة العلمانية ويهود الدومنة، وكالمها           

 .راً هاماً يف إجناح اللعبةيؤدي دو
ــقَت اســ الكُم ــلمنيضر أَارفّ ـ  بِ مهوددوا ح رمثْتواس  املس ضـ  ع  نيِن ِس

بــالتعِتيِم  األجيــالَوجهلــوا  بالتقســـيِم وا الـــبالدعـــبوطَ
ـ وا يف ن  لُغَووأَ ـ  مـا يف القَ    ِبه صِةع ـــوابتديف لُاوع ـــعالقَِةب ـــِموِةي 

يشري النظم إىل ما أمثرت عنه فتنة األحالس وما صنعته بعدها فتنة السـراء مـن            
القائمة على   ،وبدأ عهد الطورانية القومية    ،خيانات مبطنة أودت باخلالفة الشرعية    

حىت  ،ة لدى العرب من جهة واألتراك وبقية األمم من جهة أخرى          بـيإثارة العص 
 .قرار املنهارةانفصلت كثري من البلدان عن دولة ال

ا والبلقان والبلغار حبجة القوميات     بـيوارتكز حمور االنقسام والتجزؤ بثورة صر     
 اـة   ا مشـترك  ا دفاعي افلة حِ بـيضد الدولة اإلسالمية، وإنشاء الدول األورو     

 روسيا وتركيـا أدى إىل هزميـة تركيـا         بـنيالدولة العثمانية، مث نشوب حرب      
ة بـيحصلت مبوجبها الدول األورو    ،دولة العثمانية وتوقيع معاهدات جمحفة ضد ال    

 .على نصيب من أراضي الدولة العثمانية
ويف هذه األثناء انتهزت إيطاليا فرصة انشغال الدولة العثمانية مبشاكلها الداخلية،           

ا على حني غرة مبساعدة فرنسا، واحتلت طرابلس وبرقـة رغـم            بـيفهامجت لي 
رنسا أرض اجلزائر وتونس مدعية أا تـدافع        ، واحتلت ف  بـيمقاومة الشعب اللي  

 .هـ١٢٩٩عنها عام 
هـ مث السودان، وتقامست بريطانيـا شـرق   ١٢٩٩واحتلت بريطانيا مصر عام  

 .إفريقيا مع فرنسا وإيطاليا واحلبشة
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، وهـي الـيت     اوكانت هذه احلروب بدء اشتعال احلرب العاملية األوىل ووقوده        
  .انتشر وارها يف العامل كله

وصـل  عنـدما   م  ١٩١٧ت أثناء ذلك ثورة البالشفة يف روسـيا عـام           وجاء
حىت  ،الشيوعيون حمل القياصرة، وقاوم املسلمون الروس هذه الثورة أعواماً طويلة         

مت للبالشفة السيطرة على املناطق فرقوها إىل قوميات وأمسوهـا مجهوريـات،            ملا  
ساجد وحول بعضها إىل نواٍد     وأُعِدم زعماء املسلمني وأُحِرقَت ديارهم وهدمت امل      

 .قَت مدارس القرآن والتعليم الشرعيلليلية، ومِنعت اجلمعة والسفر إىل احلج، وأُغْ
سارة الدولة العثمانيـة الصـورية كـثري مـن          وانتهت احلرب العاملية األوىل خب    

وبدأ العمل على يئة مصطفى كمال أتاتورك إلعالن الدولة العلمانية          ،  )١(أراضيها
ديالً عن اإلسالم، ومال إليه احللفاء، ودعموه يف كل مشاريعه الداخلية، ودعت            ب

بريطانيا إىل مؤمتر لندن حلل املسائل الشرقية حضره مندوبون من كافة األطراف،            
وحترك مصطفى أتاتورك لقلب احلكومة يف أنقرة مرات         ،ورجع املؤمتر دون اتفاق   

إلغاء السلطنة وإعالن اجلمهوريـة يف      عديدة حىت كان آخرها احلكومة اليت قررت        
وانتخـب مصـطفى     ،م١٩٢٣ تشرين األول    ٣٠هـ  ١٣٤٢ع األول   بـي ر ٢٠

أتاتورك رئيساًَ حينها باإلمجاع ووقع بعدها الصلح مع احللفاء، وإصدار مرسومات           
علمانية الدولة، وختلى أتاتورك عن مجلة من أراضي تركيا وسواحلها ومضـائقها            

 : راءات التاليةللحلفاء، وأعلن اإلج
 .مينع استعمال الطربوش التركي رمز اخلالفة -١

                                                 
عبر هنا بالدولة العثمانية الصورية إشارة إىل أن احلكم الفعلي بعد تنحية عبد احلميد الثاين ) ١(

د يهـود   بـيكان   األمر واحلقيقة أن مل يعد إسالماً، وإمنا كانت دولة إسالمية صورية،         
وـم  ،  الغثائيةوا الدولة للمرحلة    ؤالدومنة وأعضاء حزب االحتاد والترقي، وهم الذين هي       

 . القوميات على مدى السنوات العجاف اليت شهدت احلرببـنيبدأ الصراع 
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 .إلغاء حجاب املرأة -٢
 .حتويل العطلة من اجلمعة إىل األحد -٣
 .ة إىل التركيةبـيحتويل األذان من العر -٤
 .ة واستبداهلا باإلجنليزيةبـيمنع التعامل باألجبدية العر -٥
 .إلغاء القوانني الشرعية، وإقامة الدستور املدين -٦
 .مفهوم الطورانية، وتشريك الوظائف واالمتيازاتتعميق  -٧

 رجـب مـن عـام       ١٧ومن مثرات فتنة السراء قيام احلرب العاملية الثانيـة يف           
وكانت تركيا يف هذه احلرب معزولة عن جبهات         ،م١٩٣٩ أيلول   ١هـ  ١٣٥٨
 .وتشهد التحول الداخلي يف مؤسساا ،القتال

 : ويف هذه احلرب عمل احللفاء على ما يلي
 .تقسيم وجتزئة دولة اخلالفة رمسياً -١
 .إعطاء اليهود أرض قومية يف فلسطني واالعتراف ا -٢
 .ت السياسة العلمانية يف تركيابـيتث -٣

وقد نشط اإلسالميون يف تركيا حملاربة هذه التقسيمات وظهر حزب السـالمة            
الوطين وغريه، ولكن الغرب عدد األحزاب وكرر االنقالبات يف تركيا حىت ثبـت    

حد عشر  أة وجتمعات سياسية بلغت     بـي، وكون تكتالت حز   ))فرق تسد ((اسة  سي
حزباً وجتمعاً أسهموا يف اإلغراب بسياسة األمة إىل أتـون الصـراع والسياسـة              

 .ةبـيالغر
لقد أصيب اإلسالم واملسلمون يف أعز مقدرام الشرعية وحقوقهم اإلسـالمية           

ومنذ ذلك احلني وهم يتروضون على      منذ سقوط دولة القرار وسقوط قرار الدولة،        
ع مرحلة بعد مرحلة وعصراً بعد عصر، ويف ذلـك          بـيقبول سياسة التطويع والتط   

حتقيق صار قائماً أخرب عنه من ال ينطق عن اهلوى صلى اهللا عليه وآله وسـلم اهللا                 
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عليه وآله وسلم، الذي عاش هذه املراحل وحدد عالماا وفند هويتـها وهويـة              
 .ف حكامها وعلمائهاشعوا ومواق
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  اِءَمْيَه الدُِّةَنْت ِفُدْهَع
 ِةيَّاِئَث الُغوالِتَحوالتَّ

ــا ع ــوجاءن صرــد ــيتيماِءه ال ــخأَ  ال بــهر ــا عن س يدــالَ الر  ِةس
ــلْت ــمِط ــٍرلَّ كُ ــادي  حاض   مــع البــواديتبـــي اللُخدوتــ وب

ــ وهــيت ت ــعي ال ــثُب بالت دِني تــن ــلَفِس ــد أه ــالتيِن ال  ِنولَ ب
يشري النظم إىل مرحلة الغثائية اليت جاءت إىل احلياة بعد فتنيت األحالس والسراء،             
وكانت كل واحدة منها مهيأة لظهور األخرى، فبمقدار ما حصل من التحوالت            

فقد حصل أيضاً يف مرحلة السراء حملياً وعاملياً         ،العاملية واحمللية من مرحلة األحالس    
 واإلسالمي إىل مرحلة    بـيوأدخل العامل العر   ، أغرب بالسفينة عن جادة الطريق     ما

 .الغثاء وما فيها من فتنة الدهيماء
هي جزء من    -وهي مرحلة االستعمار  - أن فتنة الدهيماء     -واهللا أعلم -واملعتقد  

الوهن وحب الدنيا وكراهية    ((حتوالت مرحلة الغثائية اليت يغلب فيها على املسلمني         
 .))وتامل

 : وإليها تشري األحاديث الواردة يف عالمات الساعة، ومنها
 إذا تداعت عليكم األمم كتداعيكم على قصـعة الطعـام           كيف يا ثوبانُ  (( -١

  ))تصيبون منه؟
  بنا؟ ٍةلَّ أَِمن ِق.. أنت وأمي يا رسول اهللابـيبأ: قال ثوبان

 .))نهلولقى يف قلوبكم اأنتم يومئٍذ كثري، ولكن ي.. ال((: قال
 وما الوهن يا رسول اهللا؟ : قال
 .))حبكم للدنيا، وكراهيتكم للقتال((: قال



 ١٨١

٢- ))يوشك أن تداعاُألى عليكم ممكما ت دعلى قصعتهاةُلَكَى اَألاع ((. 
 أَِمن قلة بنا يومئذ؟: قلنا: قال
ة من قلـوب     املهاب عنـزت ،أنتم يومئٍذ كثري، ولكن تكونون كغثاء السيل      ((: قال

عدوكم، ويجلُعيف قلوبكم الو هن((. 
 ن؟هوما الو: قلنا: قال
 .)) املوت الدنيا، وكراهيةُحب((: قال

وتكاد تكون هذه األحاديث النبوي تنطبق على هذه املرحلة اخلطرية من حيـاة             
 : وقد برزت هذه املرحلة باملظاهر التالية األمة،
 .انية الدولةسقوط دولة اخلالفة، وإعالن علم -١
 . الدول الغازيةبـنيتقسيم تركة الرجل املريض  -٢
 .ظهور النظام الشيوعي -٣
 .د االستعماربـيظهور األمم املتحدة كسقف عاملي  -٤
 .بـيغرس إسرائيل يف الوطن العر -٥
 .ةبـيتغيري أنظمة احلكم داخل األوطان العر -٦
 .ةبـيترسيم خرائط احلدود وربط األنظمة بالسياسة الغر -٧
ع الداخلي باالنقسامات واألحـزاب والتكـتالت الدينيـة         نشوء الصرا  -٨

 .والدنيوية واألطماع
 : قال الناظم

ويــح ــ اليمكُ هــود ــلَّ كُ ِد ِمالَ العيِم العــالَنيــا يف النظــاِمينــاً ود 
إشارة من الناظم إىل اخلطوط البعيدة اليت يرمسها الكافر ضد اإلسالم وأوطـان             

ية هي املؤثرة يف مسرية التحول وألجلها تتحرك الدول         املسلمني، فالسياسة اليهود  
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واملنظمات، وا تتشكل والءات املستقبل، ومـن داخلـها وضـعت اخلطـوط         
 .املستقبلية لكل الفنت الساحقة املاحقة

ــ ــروواجلَ ي زــداد م عــكَ الت ـ على احلُ  ِبالُ ـ  وال اِمطَ ِب الكـاذِ  الِمس 
وهـو اجلـور     ، الساعة يف مرحلة الغثائيـة     يشري النظم إىل مناذج من عالمات     

حتقيقاً لقوله عليـه     ،والتكالب على احلطام والكالم كذباً وزوراً وتاناً عن السالم        
ساء،  الن ة، وإمارةُ نو خ ناُءم، وأُ ةٌقَس فَ راُءز، وو ةٌرو ج مراُءيكون أُ ((: الصالة والسالم 

 .)١()) املنابراِنبـي الص اإلماء، وصعودةُرومشاو
تسليم  يدي الساعة    بـنيإنَّ  ((: وروى أمحد والبخاري واحلاكم عن ابن مسعود      

 ،وقطع األرحـام   ،املرأة زوجها على التجارة   تعني  حىت   ،، وفشو التجارة  )٢(اخلاصة
 .))وكتمان شهادة احلق ،وظهور الشهادة بالزور ،وفشو القلم

ــ ــجرواهلَ ــِةجر واملَ ــع اجلهال  ِةالَــثَ واحلُوِتحــ التةُطَلْوســ  م
ــن ــضقْ ــاع واتضب وقَ ــب ــذا ِغ دا للِع ــاٌءك ــاٌء وخن ــ واعن  داِت

 كثرة القتل وإراقة الـدماء،      جرواهلَ ،من مظاهر مرحلة الغثاء كثرة اهلرج واملرج      
واملرج كثرة اخلوض يف الباطل، يشري إىل ذلك حديث خالد بن عمر رضـي اهللا               

 ..يـا خالـد   ((: ليه وآله وسلم اهللا عليه وآله وسلم قال        صلى اهللا ع   بـيعنه أن الن  
، فإذا كان ذلك فإذا اسـتطعت أن         واختالف  وفرقةٌ  وفنت ستكون بعدي أحداثٌ  

 .)٣())تكون عبد اهللا املقتول ال القاتل فافعل
                                                 

 . عن سلمان١٧٢ص ))اإلشاعة(() ١(
 .أي السالم على من تعرفه فقط )٢(
، وورد يف احلديث عن معقل بن       ١٨٦ص ))اإلشاعة((، انظر   بة شي بـيرواه أمحد وابن أ   ) ٣(

رواه  ))يف اهلرج كهجرة إيلالعياذة ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: يسار قال
ل فيها نـز يدي الساعة أياما يبـنيإن ((:  موسى األشعريبـيمسلم والترمذي، وعن أ
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قـال  :  هريرة رضي اهللا عنه قـال    بـيوروى الطرباين يف األوسط من حديث أ      
ده ال تقوم الساعة حـىت  بـيوالذي نفسي ((: ه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل     

يظهر       الفحش والبخل، وخيون األمني، ويؤمتن اخلائن، وت ِلهك ـ  الو ع  ول، وتظهـر 
التوما الوعولُ  ..يا رسول اهللا  : قالوا. وتح   الوعول وجـوه   : حوت؟ قال  وما الت

 .))م مالناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا حتت أقدام الناس ال يعل
وأما النقض فدليله يف مرحلة الغثاء والوهن قول رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه                

لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة، كلما نقضت عروة متسك الناس باليت           ((: وسلم
 .)) ال أمانة لهلتليها، أوهلن نقضاً احلكم، وآخرهن الصالة، ورب مص

يأيت على الناس زمان يقـبض  ((: ه وسلموأما دليل القبض قوله صلى اهللا عليه وآل     
عه عـن   نــز إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعاًَ ي      ((: وحديث ))فيه العلم، ويكثر اجلهل   

          صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يعاملاً اختذ الناس    ِقب 
 .)١( ))وا وأضلوالُّاالً فسئلوا فأفتوا بغري علم فضه جرؤوساء
قـال  :  سعيد اخلدري قال   بـيث رواه الطرباين يف األوسط من حديث أ       وحدي

فينشـأ   ،قبض العلم منهم  قبض العلماء وي  ي((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      
ري، يكون الشـيخ فـيهم      ري على الع  و الع نـزو بعضهم على بعض     نـزأحداث ي 
 .))مستضعفاً

مـ     انتكاسـاتٍ  ع ــاءٍ   جمـالْ  لِّ علـى كُ ــذا غث ــم أُك ــذالْيِم   وابت
يشري الناظم إىل ما حيل باملسلمني يف مرحلة االستعمار واالستهتار من االنتكاس            

ة والتعليم وغريها من مقومـات      بـييف الثقافة واالقتصاد واإلعالم والسياسة والتر     
 ،مما عابه اإلسالم واستقبحه    ،احلياة حىت يبلغ األمر إىل استتباع غثاء األمم األخرى        

                                                                                                                  
 . رواه البخاري))واهلرجاجلهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها املرج 

 .رواه البخاري يف باب العلم) ١(
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ري لدى املسلمني حسناً وتقدماً وحضارة وتطوراً، وقد أشار صلى اهللا عليـه             فيص
من كان قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع       سنن   نعِبتتلَ((: وآله وسلم إىل ذلك بقوله    

ليهود والنصـارى؟   ا ..يا رسول اهللا  :  قيل ،))حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه     
 .)١())فَمن؟((: قال
ــالثُ لُثْوِم ــا ث ــياٍءه ــت  أش ــالٌ زِع ــاللٌم ــ وأخ ح يف اهللا ع ز 

ــ وندــ الِعةُر ــِدِملْ ــتند املفي  د املسـتبِ   اخلـدماتِ  من غري علـمِ     املس
درهم : يشري الناظم إىل صورة من صور الغثائية يف األمة، وهي ندرة ثالثة أشياء            

ي اهللا  من حالل، وأخ يف اهللا، وعلم مستفاد، وقد ورد ذلك يف حديث حذيفة رض             
  اهللاُ زِعال تقوم الساعة حىت ي    ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم       : عنه قال 

 . رواه الديلمي))درمهاً من حالل، وعلماً مستفاداً، وأخاً يف اهللا: عز وجل فيه ثالثةً
 هريرة رضي اهللا عنـه      بـي داود وابن ماجه واحلاكم من حديث أ       بـيوعن أ 

ليأتني على الناس زمان ال يبقـى       ((: لى اهللا عليه وآله وسلم    قال رسول اهللا ص   : قال
 .)٢())أحد منهم إال أكل الربا، فمن مل يأكله أصابه من غباره

ويف هذه األحاديث إشارة واضحة إىل االحنراف االقتصادي وسيادة الشـبهات           
وذلك واضح كل الوضوح من خالل النظـر إىل          ،واحلرام يف اتمعات اإلسالمية   

 املال ورجال األعمال املرتبطني طوعاً وكرهاً إىل السوق العاملية واملصـرفية            سياسة
 .اليهودية البنكية
 : قال الناظم

ـ  يف كـل م    واِط األس من حاملِ   الطريـق   بعـضِ  ر يف  النا أهلُ صنفاِن  يقِض
ــثلُ ــياتنهوم ــات الكاس ــاِت  العاري ــائالت املســلمنيمــن فتي   امل

                                                 
 .رواه البخاري ومسلم من حديث أبو شعبة اخلدري) ١(
 .٣٧ صللغماري ))عات العصريةاختراال((عن ) ٢(
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ـ      ، انفالت أمور العامة   إشارة من الناظم إىل    مما يلزم املسلمني اختاذ الشط الـيت   ر
 ،تضرب ا الناس يف تفريق املظاهرات      ،تعذب الناس وحتمل السياط كأذناب البقر     

وما ماثلها من صنوف العـذاب       ،واحتواء املسريات  ،ومحاية احلكام يف املناسبات   
 .والتعذيب يف املعتقالت

 يف ظاهر األمر، العاريات يف حقيقة احلال عـن         والصنف الثاين النساء الكاسيات   
األدب واألخالق، والعاريات أيضاً بضيق اللباس الذي يصف العـورة وحيجمهـا       

 .وكأا ليست البسة ثوباً
وهذا كله يصل إىل األمة بسبب االستتباع لغثائية األنظمة الكافرة وقوة تأثريهـا        

هل النار  أ من   صنفاِن(( : حديث ، شاهده على املسلمني بالوسائل اإلعالمية وغريها    
فواه السكك يضـربون  أذناب البقر يقفون على  أ معهم سياط مثل      رجالٌ :أرمهامل  

سـنمة  أا الناس ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت على رؤوسهن مثـل            
ن رحيها ليوجد مـن مسـافة كـذا         إو ،يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها      ال ،البخت
 .))وكذا

ــأَ صــد ــ اُأل داُءيِنام يف ال ِمم ــاِلح ــدةُقَ ــارد يِن ال ــ املُم ِمِلس 
ــ معــاٍع ات ــودب   وقعـود   مـن قيـامٍ     شـيءٍ  يف كلّ   للنصــارى واليه
ـ    تقليد مـا ه ـ    م ـ   فيـه ِم ن تــ ِلذُّر ــن ووِم ــاٍحوٍمه ــ م وانفت ِلِكش 

وآله وسلم  يشري الناظم إىل ما حتدث عنه من ال ينطق عن اهلوى صلى اهللا عليه               
وهـو األمـراض    ،يف شأن داء األمم الذي حيل باملسلمني يف مرحلة الغثاء والوهن   

 .االجتماعية الكافرة
 ؛)حالقة الشـعر  ( :أصابكم داء األمم، ال أقول    ((: قال صلى اهللا عليه وآله وسلم     

ومن هذا الداء رغبة األجيـال رجـالً         ،))البغضاء واحلسد : )حالقة الدين (ولكنها  
حـىت وصـف    ،كباراً وصغاراً يف تقليد األعداء على غري وعي أو متييـز          ونساًء و 
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 صلى اهللا عليه وآله وسلم ذلك بقوله فيما رواه البزار واحلاكم من حديث              بـيالن
لتركنب سنن الذين من قبلكم شرباً بشرب، وذراعاً بذراع، وباعاً بباع،           ((: ابن عباس 

 أن أحدهم جـامع أمـه       حىت لو أن أحدكم دخل جحر ضب لدخلتم، وحىت لو         
 . وهذا ما يعرب عنه بالتقليد األعمى))لفعلتم
  اجلليـلْ   والشرعِ  اإلسالمِ عن دعوةِ   كبـديلْ   احلـديثِ   بـالعلمِ  واألخذُ

يشري الناظم إىل استحسانات األجيال املسلمة يف عصر الغثائية إىل دعوات العلم            
يث يصري الدين والشريعة    حب ،احلديث ودراسته بديالً عن اإلسالم وشرائعه العادلة      

ة تقدماً وتطوراً، ويف ذلك يقول صـلى اهللا         بـيوتعلم النظريات الغر   ،نقصاً وعاراً 
قال رسول اهللا   ((: عليه وآله وسلم من رواية أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه قال           

ال تقوم الساعة حىت يجعل كتاب اهللا عارا، ويكـون          : صلى اهللا عليه وآله وسلم    
 الناس، وحىت يقبض العلم، ويهرم الزمـان،        بـنييباً، وتبدو الشحناء    اإلسالم غر 

وينقص عمر البشر، وتنقص السنون والثمرات، يؤمتن التهماء، ويتـهم األمنـاء،            
رواه الطرباين  ... اخل ))ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويكثر اهلرج وهو القتل       

 .)١(بـرييف الك
ـ    لُثْوِم ما قد ص ـ  األَ  يف عـنيِ   ح ـ  شخى إمنا أَ  شخ أَ كرال الش  رثَ ى الضرر 

 ِسنــاِف الطَّكماِلــ متكَــلَهقــد أَ من زهـرة الـدنيا مـع التنـافسِ        
ات إىل ما حذر منه صلى اهللا عليه وآله وسلم يف خطورة التنـافس              بـيتشري األ 

إمنا الذي خيشـاه     ،على حطام الدنيا، وأنه ال خيشى من خطر الشرك يف هذه األمة           
ن تشـركوا   ألست أخشى عليكم     ينإ((: عليها الدنيا والتنافس فيها، ففي احلديث     

 كما هلك من    اوا فتهلكو ن تنافسوا فيها وتقتتل    أ خشى عليكم الدنيا  أ ولكن   ،بعدي

                                                 
 .٩٧للمؤلف ص ))كشف األقنعة يف الكشف عن الوجوه الغثائية املقنعة((راجع  )١(



 ١٨٧

أخاف  ين واهللا ما  إرض و  مفاتيح خزائن األ   يتِطعأُين قد   إو((: وحديث) ١( ))كان قبلكم 
)٢(ن تنافسوا فيهـا     أ عليكم الدنيا    خافأن تشركوا بعدي ولكين     أ عليكم

 :ويف روايـة   ،))
وهذه الظاهرة قد برزت جلية يف عصر الغثائيـة          ،))..لست أخشى عليكم الفقر   ((

 .حبيث صارت عالقة الدنيا وقطيعة التشريك والتبديع صفتان متالزمتان
فالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عندما أشار إىل اطمئنانه حول اخلوف علـى        

إمنا يبعث برسالة إىل مستقبل الزمان ملن ميتطي الشبهة واحلـرام           ؛  ة من الشرك    األم
أن الوسيلة املتخذة يف هذه املرحلة من اخلوف أو القلق           وهي   ،لك أسباب الدنيا  ميو

الصوري على األمة من الوقوع يف الشرك باطل من أساسه، وإمنا حقيقة األمر عند              
 .م واملظهر واجلاه والتملكالتمحيص ال يتعدى املنافسة على احلك

ه ما سيصل إليه حال األمة يف هذه املرحلة اخلطرية، ولـىب            بـيوقد كشف اهللا لن   
 .رسول اهللا نداء األمة املتهمة عند بعض الفئات، وأبرز احلقيقة الناصعة

ان النبوي فهناك من يستغرب نفي الرسول مادة الشـرك          بـيولكن ومع هذا ال   
واهر املشرية إليه لدى بعض املسـلمني، واجلـواب         عن األمة مع وجود بعض الظ     

احلاسم أن الظواهر القائمة لدى بعض املسلمني ليست شركاً، وإمنا هي حالة مـن          
إما إفراط أو تفريط، وكال النقيضني علـة يف توجـه األمـة احملمديـة،               : حالتني

ملوعظة ولإلفراط والتفريط معاجلات شرعية، وأمهها نشر الدعوة إىل اهللا باحلكمة وا          
إال أننا   ،احلسنة، ويف مدرسة اإلسالم من الوسائل ما يغين الصادق عن تكفري األمة           

نعتقد أن كال النقيضني إذا برزا يف شرائح اتمع وصار هلما من يغذيهما فهنـاك               
ولنا مع السياسة وأرباـا   ،وهي السياسة ،علة أخرى أكرب من اإلفراط أو التفريط    

 .عود قريب
                                                 

 .٧١ص ))منتخب الصحيحني(() ١(
 . ٧٠ص  السابق املصدر) ٢(



 ١٨٨

ـ  عِ  العصرِ  أهلِ معبود  الــدرهِمون ِصــينارد الــهلُــثْوِم املسـلمِ  لُج  
 ضر ال يقــوم بــالغ قليــٍلاٍنفَــ ضرينــاً بعــ ِدعبـــي يمهدحــأَ

من ظواهر مرحلة الغثاء والوهن ذات العالقة بعالمات الساعة ظهور الوباء العام            
مهـا ميثـل    وهو حب الدنيا، وهو يضارع ما سبق ذكره يف شأن السياسة، فكال           

واحلب اجلـم يعـين      ،﴾وحتبون املال حباً مجاً   ﴿: وجهني لعملة واحدة، قال تعاىل    
اإلفراط املطلق يف التعلق ا حىت يؤدي ذلك إىل انفراط ثوابت أخرى، وهذا مـا               

ـ            بـيمساه الن  صـنمية  ( صلى اهللا عليه وآله وسلم بعبادة الِعجل، أو ما يفسر بـ
 ).املادة

ذ منحى حساساً وخطرياً لكون املرحلة قد خرجت عن         وتكاد هذه الشؤون تتخ   
 .الضوابط اإلسالمية األوىل

ع الدنيا والدين ظواهر خطرية تنشأ يف أجيـال  بـيفعبادة العجل وصنمية املادة و 
 .املسلمني بفعل فاعل، ويبدأ بروزها بوضوح مع مرحلة الغثائية

إىل الكـافر املعـرب عنـه       ومستها نقض قرار اإلسالم املعرب عنه باخلالفة وانتقاله         
بالعدو، وتبدأ املراحل املعادية للمبادئ اإلسالمية الشرعية لتنشئ جيل الغثائية مـن     

وعلى مـدى سـنوات      ،داخل الربامج القاصرة واملنهجية الكافرة عصراً بعد آخر       
 صلى اهللا عليه وآله وسلم بالسنون اخلداعة، واخلداع مكـر           بـيطويلة مساها الن  

لها، ويف هذا يقـول     بـيمن ظواهرها حب الدنيا والفناء يف س      وحيل وتسييس، و  
يصبح الرجل مؤمناً وميسي كـافراً، وميسـي مؤمنـاً    (( :صلى اهللا عليه وآله وسلم 

دينهم بعرض من الدنيا     -ع قوم   بـيي: ويف رواية - ع أحدهم بـيي ،ويصبح كافراً 
قـابض علـى    كال((: ويف روايـة   ))قليل، املتمسك على دينه كالقابض على اجلمر      

 .رواه أمحد وأبو داود ))الشوك



 ١٨٩

االقتصـاد  : ن يف أمة اإلسالم بشكل واضح يف حمورين       ان الصفت اوقد ظهرت هات  
والسياسة، االعتقاد واحلقوق املتبادلة، وقد أبرز الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم            

 : هذه األحوال يف مجلة من أحاديث منها
وشـرفهم متـاعهم، وقبلتـهم      يأيت على الناس زمان مههم بطوم،       (( •

رواه  ))نساؤهم، ودينهم درامههم ودنانريهم، أولئك شرار اخللق عند اهللا        
  .السلمي عن علي رضي اهللا عنه

رواه أمحد   ))يأيت على الناس زمان عضوض يعض املوسر على ما يف يده          (( •
 .عن علي رضي اهللا عنه

• ))   يأيت زمان ال يلَسيٍن لذي دِ  م شاهق إىل شـاهق أو      ه إال من فر من     دين 
وذلك يف آخر الزمان إذا مل       ،من جحر إىل جحر كالثعلب يفر بأشباله      

تنل املعيشة إال مبعصية اهللا، فإذا كان كذلك حلت الغربة، يكـون يف             
ذلك الزمان هالك الرجل على يد أبويه إن كان له أبوان، وإال فعلى يد              

 بضيق  هريان، يعريون زوجته وأوالده، وإال فعلى يد األهل واألقارب واجل       
 ))املعيشة ويكلفونه ما ال يطيق حىت يورد نفسه املوارد اليت يهلك فيهـا            

 . هريرةبـيرواه الديلمي عن أ
فـأحلوا   ،وركن علماؤكم إىل والتكم    ،إذا كثر خطباؤكم ومنابركم   (( •

رواه الـديلمي    ))هم مبا يشتهون  وتفْهلم احلرام وحرموا عليهم احلالل فأَ     
 .هللا عنهعن علي رضي ا

إذا تعلم علماؤكم ليجلبوا به دنانريكم ودرامهكم، واختـذمت القـرآن           (( •
 .رواه الديلمي عن علي رضي اهللا عنه ))جتارة

وكأين ذه األحاديث وأمثاهلا تروي قصة املراحل اليت نعيشها بوضوح وصراحة           
 .يف التشخيص أكثر من أحاديث العلماء واملفكرين والساسة



 ١٩٠

ــي ســالَود ــهاج ِمِم يف الع ــا الرن ــلْوخ ب ــارهفَ ــح ي الكف مــون الو اب 
ــ يدـــي لُخ ــ فاســٍق تب ومــ ِنِمؤ ــكْن مِم ــاِرٍرِث ــ أو كالغب  ِني اهلَ

 من سياسة االقتصاد    بـيات إىل انتكاس العامل اإلسالمي والعر     بـيإشارة يف األ  
د امتالك القـرار    الشرعي إىل سيادة االقتصاد الربوي الكافر، حيث مهد الكافر بع         

إىل إدخال سياسة البنوك واملصارف الربوية إىل كل بالد، وشجع على االسـتثمار      
 صلى اهللا عليه وآله     بـيأمساه بالتسهيالت االقتصادية، وقد عاش الن      الربوي، وما 

وسلم هذه املرحلة وكشف زيفها وزيف سقوفها العلمية والسياسية واالقتصادية،          
 هريرة رضـي اهللا     بـيد وابن ماجه واحلاكم من حديث أ      فقال فيما رواه أبو داو    

ليأتني على الناس زمان ال     ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا        : عنه قال 
: ويف رواية أخرى   ،))يبقى منهم أحد إال أكل الربا، فمن مل يأكله أصابه من غباره           

كلـهم؟  : يا رسـول اهللا   : افقلن ،))سيأيت على الناس زمان يأكلون فيه كلهم الربا       ((
 .))نعم، ومن مل يأكله أصابه من غباره: قال((
ــي صدــاِذق ــِلب الك  ِلذاِئــ ذو الرونُؤ اخلَــنمؤيــ  يف احملاف
ــانُي ــ أَه ــِملُه ــ العل والت دِني ويفَــرالفاِســع قلَــ ذو التِنو 

ق لكثرة التأثر بـالكفر     ومن ظواهر مرحلة الغثاء والوهن انقالب القيم واألخال       
وما يفرزه يف الواقع االجتماعي من مسومه ونفثـات طباعـه بسياسـة              ،والكافر

واللعب بعقول األجيال يف املدارس      ،االستعمار وما يليه من االستهتار واالستثمار     
ل االحنـالل والضـالل     بـيواجلامعات واإلعالم والثقافة والفنون وغريها من أحا      

 ،ويكـذب الصـادق جهـاراً      ،وضوح تصديق الكاذب علناً   حىت يربز ب   ،املسيس
ن األمـني وحياصـر     وويؤمتن اخلائن على األموال واألعراض واحلكم والعلم، وخيُ       

 . ويعزل



 ١٩١

من أشراط الساعة الفحـش     ((: قال صلى اهللا عليه وآله وسلم واصفاً هذه احلال        
 .طرباين عن أنسرواه ال ))والتفحش وقطيعة الرحم وختوين األمني وائتمان اخلائن

رواه  ))يأيت على الناس زمان القابض على دينه كالقابض علـى اجلمـر           ((: وقوله
 .)١(الترمذي عن أنس، كناية عن عدم املساعدة والتعاون على الدين

 .رواه احلاكم عن أنس ))ةقَس فَاُءر وقُالٌه جادبيكون يف آخر الزمان ع: وقوله
 مـن   لَّذَلة أَ بـي يف الق  أشراطها أن يكون املؤمن   إن من أعالم الساعة و    ((: وقوله
 .صغار الغنم: رواه الطرباين عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، والنقد )٢())النقد
ـ  علـى الـدنيا لُ      الناسِ دعسوأَ ـ  الـدنيا وكـم منـها ج       همِهي عكَ مع 

رواه أمحـد    ))ال تقوم الساعة حىت يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابـن لكـع            ((
العبـد أو   : والترمذي عن حذيفة رضي اهللا عنه عن علي كرم اهللا وجهه، واللكع           

 .د رؤساء الناسبـيحىت يكون اللئام واحلمقاء والع: األمحق أو اللئيم، أي
ــي ــن ِدريِص ــاراً اِهللاي ــ وت ع هــ م ــاِلوس ــاِهبباً للم ــ اَأل واجل عم 
ــكْوي ــرثُـ ــاُءر القُـ ــةٌعال رآِن للقُـ ــِرمـ ــاِن يف آخـ   الزمـ

ــةً  احلنــاجِرمنحصــراً يف نغمــةِ  ــلعِةدعايـ ــاجِر لسـ   املتـ
ومن ظواهر الغثاء والوهن يف هذه املرحلة أن يعري املؤمن بالدين والتدين، ويكون             

:  واإلسالمي مـرحلتني   بـيالتدين والديانة مة، وهذه ظاهرة عرفها العامل العر       
 افيسمى املتدين متحجـر    ، من احلذر والتلطف   األوىل مرحلة االستعمار مع شيء    

، والثانية مرحلة االستهتار، وفيها كشف الكافر اللثام على الـدين           ا منغلق امتخلف
 .والديانة وبلغت التهمة يف هذه املرحلة أوجها

                                                 
 .١٥٣ص ))اإلشاعة(() ١(
 .١٥٥املصدر السابق ص) ٢(



 ١٩٢

لسنة األحرار والثوار اجلهلة شعار     أفاملتدين كهنوت، وعنصر فاسد، وتردد على       
 .سحق الكهنوت واجب: املرحلة

ويف جانب آخر وبلد أخرى وحدود إسالمية متجـاورة تـرى فيهـا الغثـاء               
والعجب، يكون الدين والتدين على املنهج اإلعالمي املرسوم سبباً يف الثراء والنفوذ            

امللحد الفاجر واملتدين القاصر حياربـان هـدفاً        : واالستعالء، ألن كال النقيضني   
 املسميات، ومن مظاهر هذه املرحلـة       واحداً، ويواليان كفراً واحداً، وإن تعددت     

كما أشار النظم كثرة القراء للقرآن، واحنصـار املعرفـة يف اللحـن، وحتسـني               
 .األصوات، وانتشار هذه الظاهرة

مما أخافه عليكم رجـل قـرأ       ((: وإىل هذا يشري صلى اهللا عليه وآله وسلم فيقول        
لخ منه ونبـذه وراء     حىت إذا رؤيت جته عليه وكان رداؤه اإلسالم انس         ،القرآن

 أيهما  .. اهللا بـيقلت يا ن  :  قال .))ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك      
 .)١())الرامي:  أو الرمي؟ قال الراميأوىل بالشرك

:  سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قـال            بـيمن حديث أ  
هم، يقتلون أهل اإلسـالم     إن بعدي من أميت قوماً يقرؤون القرآن ال جياوز تراقي         ((

ويدعون أهل األوثان، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم يف الرمية لئن أدركتهم             
دعاية لسلعة  ((: وأما قول الناظم عن القرآن يف آخر الزمان        ،)))٢(ألقتلنهن قتل عاد  

 .)٣())واختذمت القرآن جتارة((: إشارة إىل ما ورد يف احلديث ))املتاجر
روِبيــات ــالع ض ــ واحلُِرص ــ ةْثالَ همــاُءطَ خ ــدب ــالةْيِن ال   والرس

ــ ــِم ــع جر ِغــلِّن كُ ِرضيــ ز ــ ِمِن مــ اِحلِنطَّب ــِدقْ ــِميٍطِل س   نِه
                                                 

 .١٩ صلعبد اهللا حمفوظ احلداد ))السنة والبدعة((انظر . إسناده جيد: بن كثرياقال احلافظ ) ١(
 .٧٧ صللغماري ))عات العصريةاختراال((نقالً عن ) ٢(
 .١٦١ص ))اإلشاعة((راجع ، احلديث رواه الديلمي عن علي) ٣(



 ١٩٣

يشري النظم إىل ظاهرة أخرى من ظواهر مرحلة الغثاء والوهن تدور يف اتمعات             
ياسة الكفر، ومتهد للدجال،    واألنظمة املتحدثة باسم الدين، وهذه الظاهرة ختدم س       

وهي ظاهرة الرويبضات اليت عرب عنها صلى اهللا عليه وآله وسلم يف آخر الزمـان               
ومـا الرويبضـة؟   :  قالوا .))ويؤمتن اخلائن وخيون األمني ويتكلم الرويبضة     ((: كقوله
ويف  ،)١( ))يتكلم يف الناس من مل يكن يتكلم، وينكر احلق تسعة أعشـارهم           ((: قال
ويف  ،))ون العامـة  ؤالتافه يدير ش  ((: وما الرويبضة يا رسول اهللا؟ قال     : الواق: رواية
ـ    ((: ويف رواية  ،))ون العامة ؤالفاسق يتكلم يف ش   ((: رواية ون ؤالفويسق يتكلم يف ش
 .)٢( ))الوضيع من الناس((: ويف رواية ،))السفيه((: ويف رواية ،))العامة

والسـليط كـثري     ،الزمن الكذاب و ، واجلعضري اجلبار املتعجرف   ،والغر اجلاهل 
 .بالفحش مقاله يضبط  سليط اللسان أي ال:يقال ،الكالم

                                                 
  .، واحلديث عن سلمان١٦٩ املصدر السابق ص)١(
ويتابع يف بقية الصفحات شرح الكلمـات يف        ،  ١٥١ ص لسعيد أيوب  ))عقيدة املسيخ (() ٢(

 .إخل... الغر، اجلعضري، الزمن: البـيت



 ١٩٤

 غثائية الحكم والسياسة
ــقَنتلَ ضن ــري ــال خ ــاِس ق   واإلحسـاسِ يِن العـرى يف الـد   نِم  الن

ــدى ع ــى امل ــةْتورعل ــا الوثيق ــنقٍض ن ــاً ب ــافهِمنقض ــةْ ف   احلقيق
رحلة الغثاية، وهي نقض القرار وسقوط دولتـه،        يشري النظم إىل أخطر ظواهر م     

وأن لإلسالم رأي ثابت وموقف عاملي من هذا التحـول السياسـي، وال يعـاجل               
اإلسالم القضية مبا يعتقده البعض من قوى الدولة وضعفها ارد، بل إن التعليـل              

وإمنا هناك عوامـل هامـة    ،الشرعي أعم من النظر يف سقوط الدولة رد الضعف 
ط أول الزمان بآخره، وأحداث آخره مبا سبق التنبؤ عنها يف أوله، وشاهد ذلك              ترب

فكأنه عليه الصـالة     ،))بِعثْت أنا والساعة كهاتنيِ   ((: قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم     
والسالم قد جعل املراحل املتقلبة من عصره إىل قيام الساعة حتت جمهره الشـرعي              

دث يف مستوى القرار إال وهو صلى اهللا عليـه          ودعوته الشاملة، فما حيدث من حا     
وآله وسلم يفند هويته وهوية عالقته باإلسالم أو بالكفر إن كان قراراً منحرفاً عن              

حىت تأيت السـاعة بعالماـا       ،ρه عن ذلك بقوله     بـريمنذ بروز ذاته وتع    ،اجلادة
نطلق يشري صلى   زماناً ومكاناً، ومن هذا امل     ))كهاتني والساعة((فيما عرب عنه بلفظ     

اهللا عليه وآله وسلم إىل موقفه من مرحلة نقض القرار العاملي الشامل، وما يلحـق               
 .من نواقض خطرية يف مسرية األمة اإلسالمية بعمومها

 ،لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة    ((: ات إىل مدلول احلديث   بـيوقد أشارت األ  
 ، احلكم وآخرهن الصالة   أوهلن نقضاً  ،كلما نقضت عروة متسك الناس باليت تليها      

 .)) ال أمانة لهلورب مص
وهذا احلديث الشريف أعظم شاهد على معايشة الرسول صلى اهللا عليه وآلـه             
وسلم اهللا عليه وآله وسلم لألحداث اجلارية يف مستوى القرار والسياسة عند نقض             



 ١٩٥

مية من  كما كان معايشاً هلا خالل مراحل الفنت داخل اخليمة اإلسال          ،العرى عاملياً 
إشارة إىل تفكـك     ))ى اإلسالم ر ع نضقَنتلَ(( :قبل، فقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم      

  مـبين  -كما هو مالحظ  -ن الفعل   أل ،عرى الدين والشرع بأيد متنوعة غري مرئية      
وكأا يف األصل عرى منتظمـة       ،)) عرى اإلسالم عروة عروة    نقضنلت((للمجهول  

وبنقض ،  أوهلن نقضاًُ احلكم  : ض هلا من مستوى القرار    كحبات املسبحة، فبدأ النق   
احلكم وسقوط دولته يبدأ العمل اخلفي والظاهر بصور شىت على مالحقـة بقيـة              
عرى اإلسالم، والناس يف اتمعات اإلسالمية ال يستطيعون إعـادة مـا نقضـه              

عليها الفاعلون، ألم حتت قرار فاعل وسلطة مهيمنة، فيلتزمون ما بعدها حمافظني            
 .ما استطاعوا، حىت يتم نقض العرى متتابعة

))   واحلكم أعلى سقف هام يف حياة األمة،        ،)) الصالة أوهلن نقضاً احلكم، وآخرهن
حـىت يقـع الفسـاد       ،شرعة يتعبد الناس ا موالهم عرب العصور      أطول  والصالة  

 .)) ال أمانة لهلورب مص((املتالحق يف املصلي ذاته 
ضع القيادات احلاكمة يف قفص االام، ويشري باإلصبع إىل         وهذا احلديث اهلام ي   

خالفاً ملا يفعله احلكام والسياسيون اليـوم        ،موقع الفساد والتعفن يف مسرية احلياة     
من إهلاء العوام والشرائح االجتماعية باملتناقضات والصراع الطبقـي والسياسـي           

 املستقبل الـدجايل    وهم يصنعون  ،ليحجبوا خطر التهمة عن أنفسهم     ،واالعتقادي
 .يف العامل مع الشيطان وأعوانه

ــدما ت ــفعنـ ــمت  الثوابـــتضِقتنـ سكــاس ــذا   الن ــتوه  ثاب
ِهــإذ ال يمــه ِد  املفتونــا  احلــاكم ــاً غَــ حبكم ــادين  ا مطعون
ــنقِضلُوأو ــِم ال ــرى يف احلك   فهــِم دونَ الصــالةُواآلخــر  ج

ــانَِتإذ ال ائْ ــلّم ــذاك يف املص ــانَ ي آن ــد اِإلوال أم ــه عن ــاك من  رتب
ــم م ــوك ــةْ لٍّص ــه أمان ــا ل ــةُ  م ــكعالم ــةْ الش ــذا اخليان   ك



 ١٩٦

يشري النظم إىل مدلوالته حديث النقض للعرى، وقد أشارت مجلة من أحاديـث           
املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل معىن ذلك، فيقول صلى اهللا عليـه وآلـه                

 وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غـري           ال تبكوا على الدين إذا    ((: وسلم
 .))أهله
إن من أعـالم   ((: الطرباين عن ابن مسعود قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم    روى  و

 .))لة منافقوها، وكل سوق فجارهابـيالساعة وأشراطها أن يسود كل ق
هـور  ويف إطار احلكم واحلاكمية الغثائية يشري صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل ظ            

املؤسسات القائمة على اهلمز واللمز والغمز والوقيعة والتربص والتجسس وغريها،          
إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تكثـر الشـرط          ((: فيقول عليه الصالة والسالم   

رواه الطرباين عـن ابـن       ))كثر أوالد الزنا  يوأن   ،واهلمازون والغمازون واللمازون  
 .)١(مةلان الظَوهم اآلن أعو: قال السخاوي، مسعود

ـ  م بور((: إشارة إىل احلديث   "ال ائتمان يف املصلي   ": وقوله يف املنظومة   ال  لٍّص 
حيث تبقى الصالة يف الناس جمرد عادة أو إسقاط للواجب املكلف بـه               )) له أمانةَ

إن الصالة تنهى عن    (( :وليس عالجاً وذيباً وإصالحاً كما هي وظيفتها األساسية       
 .))كرالفحشاء واملن

    وهذا النموذج يف املصلني مستٍرش ويؤيد ذلك قوله    ، يف مرحلتنا املعاصرة    وظاهر
ال تقوم الساعة حىت تتناكر القلوب، وختتلف األقاويل،        ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم    

 .)٢(رواه الديلمي عن حذيفة )) من األب واألم يف الدينواِنخوخيتلف اَأل
 أي ال يؤدي الصالة على      :))ورب مصل ال أمانة له    ((: ويف بعض املعاين عن قوله    

مـن اقتـراب    : وجهها الشرعي، ويؤيد هذا املعىن قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم          
                                                 

 .١٥٦ص ))اإلشاعة(() ١(
 .١٦٢املصدر السابق ص) ٢(



 ١٩٧

: ومعنـاه :  قال الشارح  ،)) ال يقبل ألحدهم صالة    سفْ مخسون ن  يلِّصتالساعة أن   
 .نهمفال تصح ألحدهم صالة فال يقبل م ،أم ال يأتون بشروطها وأركاا

ــوي ــاِلضبقْ ــن تم الع ــ مث ل ــري دِج ــاوى غ ــاِء فت ــتبد الرؤس  املس
 لْأَن ســوا مــلُِّضــ فيبغــري علــٍم لْجــوا يف عبــيِج فيونَلُأَســن يمــ

وهـي   ،إشارة إىل ما سبق من حديث النقض للعلم وقبض العلماء آخر الزمان           
الـدعوة اإلسـالمية الـيت      إحدى ظواهر املرحلة الغثائية ومثرة من مثرات تسييس         

 .جتاوزت هذا املدلول من قبض العلماء
وقد فسر العلماء القبض مبعاٍن عديدة، فمنه القبض علـيهم وسـجنهم، ومنـه      
القبض أي االنقباض النفسي مما يشهدونه يف الواقع من اجلرأة والتسييس للـدين              

فتون رؤساء ي فيعتزلون الواقع، ويظهر علماء املؤسسات الذين يكونون رؤوساً أو          
 .فيفتنون ويفتنون يف ذلك

وهذه ظاهرة خطرية تشمل اتمع اإلسالمي يف هذه املرحلة املسيسة، وفيهـا ال       
م احلَ ستحيا من العالِ  ي  ق، وال يتبالعالِ ع الصادق، يقول فيها صلى اهللا عليه وآلـه         م 

ستحيا فيه من احللـيم، وال      ي، وال   م فيه العالِ  عبتيأيت على الناس زمان ال ي     ((: وسلم
يقَّوبـري فيه الك  ر  م قلوب         ، وال يرحم الصغري، يقتل بعضهم بعضاً على الدنيا، قلو

األعاجم، وألسنتهم ألسنة العرب، ال يعرفون معروفاً وال ينكرون منكراً، ميشـي            
 )))١(ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامـة       ،الصاحل فيهم مستخفياً، أولئك شرار خلق اهللا      

 .رواه الديلمي عن علي كرم اهللا وجهه
ويف هذا اجلو املعتم من العلم والدين تربز ظواهر املعرفة اهلشة بوجـود مظـاهر       

: ووجود رموز العلم والعلماء الذين يصفهم احلديث بوصف حاهلم         ،القرآن والسنة 

                                                 
 .١٦٦املصدر السابق ص) ١(



 ١٩٨

))     ال تذهب األيام والليايل حىت يلَخالقرآنُ ق         يف صدور هذه األمـة كمـا ت ـ خ  قلَ
إن  ،ه ال خيالطه خوف   عاً كلُّ ميكون أمرهم طَ   ،الثياب، ويكون ما سواه أعجب هلم     

 أرجو  :وإن جتاوز إىل ما ى اهللا عنه قال        ،ه األماين  نفس هتن يف حق اهللا تعاىل م     رصقَ
 أن يتجاوأفضلهم يف نفسـه     ، عين، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب        اهللاُ ز

الذي ال يأمر باحلق وال ينهى عن املنكر املداهن((. 
باُءطَوخ  يِن الـد ـ لْ ي ـ  قُ  بِرتــغقهــاً م ِف النــاسونَمــِزلْوي بِذون الكَ

إشارة إىل قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم عن مظاهر الغثاء والوهن يف املنابر من               
رار أميت،  فيجعلون حقي لش   ،وتقوم اخلطباء بالكذب  .. .((: قوله يف حديث طويل   

 .)١( ))فمن صدقهم بذلك ورضي به مل يرح رائحة اجلنة
مة لوهؤالء اخلطباء هم الذين يزينون للناس أوضاع االحنراف ويدافعون عن الظَ          

 بــي بأساليب ملتوية طلباً للوظيفة واملرتب واملقام لدى هؤالء، وقد وصفهم الن          
قوم يأكلون بألسنتهم كما    ال تقوم الساعة حىت خيرج      ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم    

 .)٢( ))تأكل البقر بألسنتها
ميدحون الناس ويظهرون حجتهم    : ومعناه :١٦٢ص ))اإلشاعة((قال الشارح يف    

 .))ويطروم وميدحون أنفسهم حىت يتسولوا إىل أخذ األموال منهم ،نفاقاً
ــي سفُ والسوِق  املنــافقونْ يف القبائــِلود جاملفسـدونْ   الزمـانِ  ار  

ذا أيضاً من مظاهر الغثائية، وقد سبق إيراد هذا احلديث الشاهد على هـذا              وه
املظهر، وكال احلالتني رمز ملرحلة الغثائية اليت ختول للكافر وأتباعـه أن يتجنبـوا              
وجود الصاحل يف سيادة القبائل أو تسيري أمورها، وكذلك يف مسـرية االقتصـاد،              

                                                 
 .١٦٢املصدر السابق ص) ١(
 .ر السابق املصد)٢(



 ١٩٩

 من العلم النظـري يف      ي عامل لى مستوى ويأيت هذا يف مرحلة يكون فيه املنافقون ع       
االقتصاد والسياسة وقضايا احلكم، كما يكون املفسدون من التجار والفجر هـم            

 .فيكون هلم الرأي والكلمة الفاصلة ،حمركو األسواق ومحلة األرصدة املالية
وزــِرخ ــ متفَ اِجســالِةد ــ  الص مــراِبع ــِب خ ــ والن القل اِتي 

رز يف هذه املرحلة الغثائية، وبصورة متميـزة، فحـىت القـرى            وهذا املظهر با  
والبوادي اليت ظهرت فيها املساجد املتعددة واجلديدة ذات الطابع الزخريف والفـن            

 قلوم بالدنيا، وهذا ما أشـار    تبِرحتوي شعوباً ومصلني خ   جتدها  العمراين املتميز   
إذا زخـرفتم   ((:  الدرداء ـيبإليه املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث أ         

 .)١( ))وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم ،مساجدكم
فعند ذلك تزخرف املسـاجد كمـا تزخـرف الكنـائس           ((: ويف رواية أخرى  

ع، وتطول املنابر وتكثر الصفوف مع قلوب متباغضة وألسن خمتلفة وأهواء           بـيوال
 .)٢( ))مجة

تقـوم   ال(( :ρسـول اهللا   قـال ر : قال τنس بن مالك     أ ويف هذا املعىن حديث   
 .)٣( ))الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد

كثرت  ما((وحديث ابن عباس     ،))زينوا مساجدهم  مةذا ساء عمل األ   إ((وحديث  
ال عنـد خـروج     إوما زخرفت مسـاجدها      ،ال زخرفت مساجدها  إذنوب قوم   
 .)٤ ())الدجال

                                                 
 .١٦٧املصدر السابق ص) ١(
 .١٦٩ املصدر السابق ص)٢(
 .بـيت األفكار الدولية طبعة ١٩٥ عمرو الداين صبـيأل ))السنن الواردة يف الفنت(( )٣(
 .١٩٦املصدر السابق ص )٤(



 ٢٠٠

 هبوط اإلميان وسوء    وهذه الظاهرة عن املساجد تلحقها ظواهر عديدة تشري إىل        
عالقة املصلني بالديانة مع التزام احلضور الصالة وكثرة الصفوف، وفسـر هـذه             

ويكثر ولد الزىن، وتفشوا الغيبة، ويعظم      ((: الظواهر قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم      
 .)١())رب املال، وترتفع األصوات يف املساجد، ويظهر أهل املنكر، ويظهر البناء

، وهـذه   )٢())وحىت تتخذ املساجد طرقاً فال يسجد هللا فيها       ((: رومن هذه الظواه  
الظاهرة مالحظة يف كثري من بالد املسلمني وهي اختاذ املسجد للعبور من شـارع              
إىل غريه، وليس ببعيد أيضاً أن حيمل املعىن على ما يفعله بعـض اجلهـالء مـن                 

      أصحاب الطرق هدانا اهللا وإياهم حيث يسمر ون ويِشنيف بعض املساجد حىت     وند 
بل رمبا أخروا صـالة      ،الفجر ملناسبة ما ولكنهم ال يعمرون هذه املساجد بالعبادة        

حة وإن كان فاعلـها     بـيالفجر لسهرهم ومسرهم يف املسجد ذاته، وهذه ظاهرة ق        
 . للخري والديناحمب
ــاُء  بالرجــاِلتفــي الرجــالُ كْوي ــذا النس ــ يف اخلَك نــا الب  اِلطّ

 ، إحدى ظواهر املرحلة الغثائية ومشوهلا حىت تدخل بـالد املسـلمني           وهذه أيضاً 
 األبنـاء   بـنيوحيصل الشذوذ اجلنسي لدى الرجال والنساء، ويتفشى هذا الدمار          

كما عرب   ،والبنات حىت يبلغ يف بعض البلدان إىل اختاذ النوادي اخلاصة ذه املفاسد           
وقد انتقل هذا الوباء إىل      ﴾ملنكروتأتون يف ناديكم ا   ﴿: عنه القرآن يف ذم قوم لوط     
 .بالد املسلمني من أوروبا

                                                 
يـأيت  ((: ، ومن الظواهر أيضاًَ ما قال عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم           ١٦٧ص ))اإلشاعة(() ١(

فال جتالسوهم فلـيس هللا     ،   زمان يكون حديثهم يف مساجدهم يف أمر دنياهم        على الناس 
 .١٦٥، املصدر السابق صهقي عن احلسن مرسالبـيرواه ال ))فيهم حاجة

مـن ذكـر أو     أَِلفَته الطريق    ملا   :أي ))فاختذوا املساجد طرقاً  ((،  ١٦٤املصدر السابق ص  ) ٢(
 .حلقات إنشاد وغريه



 ٢٠١

 ويف هذا املعىن ثالثة مناذج أشارت إليها األحاديث من حتوالت األخالق، 
 .اكتفاء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء: األول
 .تغاير على الغلمان كما يغار على املرأةي: الثاين
 .رهابنكاح املرأة يف د: الثالث

ذه الظواهر االجتماعية داللة على مدى التأثر باالحنراف القادم من بالد           وكل ه 
 .الكفر

إذا استغىن النساء بالنساء، والرجال بالرجـال،       ((: قال صلى اهللا عليه وآله وسلم     
   فبشرهم بريح محراء خترج من قبل املشرق فيسف ببعض، ذلـك  هم وخيُمسخ بعض

 .)١( ))مبا عصوا وكانوا يعتدون
إن من أعالم الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجـال          ((: طرباينوحديث ال 

تغاير ر على الغالم كما ي    تغايال تقوم الساعة حىت ي    ((: وحديث ،)٢( ))والنساء بالنساء 
 .)٣( هريرةبـيرواه الديلمي عن أ ))على املرأة
امرأته نكاح الرجل    تكون يف آخر األمة عند اقتراب الساعة أشياء منها        أن  ومنها  

يف دبرها أو أمته يف دبرها، وذلك مما حرم اهللا ورسوله وميقت اهللا عليه ورسـوله                
)٤(. 
ـــظْوتهراحملظـــورةْ املعـــازف  ــوت شربــر ــلِّ اخلم ــ بك ص ةْور 

                                                 
 .١٥٧املصدر السابق ص، رواه الديلمي عن أنس) ١(
 .١٥٥ املصدر السابق ص)٢(
 .١٦٣ املصدر السابق ص)٣(
 .١٦٤ املصدر السابق ص)٤(



 ٢٠٢

ت يف إشارة ملظاهر الغثائية فيما يسمى بالفنون واإلبداعات، فالغالب          بـيوهذا ال 
ة كثرة الفنانني والفنانات وكثرة احلفالت الغنائية       على بالد املسلمني يف هذه املرحل     

 .والرقص واملوسيقى واملعاهد اخلاصة ذه الفنون تبعاً ملا جاء به الغرب
أن هـذه  إىل  صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا عليه وآلـه وسـلم       بـيوقد نبه الن  

ـ وأا ليست مط   ،الظاهرة عالمة من عالمات الساعة يف مرحلة الغثاء والوهن          الب
، وقد يعتقد البعض أن هذا خمالف ملا هـو معـروف يف عهـد العباسـني                 اشريف

واألمويني ومن جاء من بعدهم، حيث كان هلم اعتناء بالفن وشيء من الـرقص               
واملنادمة، والصحيح أن هذه العصور وإن كانت أقرب إىل عصر اإلسـالم األول             

 جوانب التسـاهل يف     من حيث الزمن ولكنها تدخل يف عالمات الساعة وتعترب يف         
ليست حجة على اإلسالم وإمنا حيتج باإلسالم من خالل ما ثبـت     و ،الغناء واون 

ـ وات((: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا عليه وآله وسلم قولـه               ِتذَِخ
القينات ((: ويف حديث آخر عن علـي رضـي اهللا عنـه     ،)) واملعازفوزـ ِرخ  ِتفَ
وطُ املساجد ،ِتلَو وفَ  املنابر ،سِتد القلوب    ِتلَِّح، واختذوا القينات، واست املعازف (( 

إشارة إىل استحالل ما كان حراماً إما بفتاوى العلمـاء          .. حلتواست: ، وقوله )١(
 .وإما باجلرأة والكذب على اهللا ورسوله

وأما شرب اخلمر فهي أيضاً من ظواهر مرحلة الغثائية، وامك فيها املئات مـن     
وظاهرا مقرونة بنقض عرى كثرية أدت إىل شرب اخلمر وتسميتها           ،أهل اإلسالم 

بغري امسها، حىت فتح هلا يف العديد من عواصم بالد املسلمني املصانع واملستودعات             
ة حاجة السوق، وقد أشارت بعض الروايات إىل ظاهرة شـرب           بـية لتل بـريالك

وشـربت اخلمـور يف     ((: أخـرى اخلمور إطالقاً دون تعيني مكان، ويف أحاديث        

                                                 
 .١٧٧ص ))اإلشاعة(( رواه الترمذي وأورده صاحب  طويٍلمن حديٍث) ١(



 ٢٠٣

وكأا إشارة إىل احلوانيت والبارات اخلاصة وإىل شرب املارة واملتسكعني           ))الطرق
وشـربتم اخلمـور يف     ((: يف الطرقات هلا حيث ال خيشون رقيباً عليهم، ويف رواية         

 :أي ،))ذبــي إذا استحلت هذه األمـة اخلمـر بالن       ((: ويف رواية أخرى   ،))ناديكم
: ذ يتحيلون على اهللا يف تغيري امسها، وحديث الطـرباين         بـييشربوا ويسموا الن  

 .)١())إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تظهر املعازف وتشرب اخلمور((
ــ وشــةٌطَر لض ــ أحــواِلِطب  نِســ لَاٍزمــ وهاٍزمــ غَلِّن كُــِمــ نْد املُ

 .))من أهل النارصنفان (( يف شرح حديث وقد سبق تناول هذا املعىن
ــال يلَسمــد ــين ال ــو ِس ــ ِباِرى هلَ ــاِهِم ــاِهٍقن ش ــ مٍق لش  ِبجاِن

ــع ــاِةمواقـ ــارةْ احليـ ــٍب  واحلضـ ــ يكثعلـ ــارةْرِفـ   للمغـ
ات إىل ما ذكره صلى اهللا عليه وآله وسلم من اختالط األمـور يف              بـيتشري األ 

فنت أن يبحث عـن     عصر الغثاء حىت يضطر الراغب يف حفظ الدين من مضالت ال          
 .ملجأ أو معاذ يلجأ بدينه إليه

يأيت على الناس زمان ال يسلم لذي دين دينه إال          ((: قال صلى اهللا عليه وآله وسلم     
وذلك  ))من فر من شاهق إىل شاهق، أو من جحر إىل جحر، كالثعلب يفر بأشباله             

 .))يف آخر الزمان إذا مل تنل املعيشة إال مبعصية اهللا
سيصيب أميت يف آخر الزمان بالء شديد ال ينجـو          ((: م عن عمر  وحديث أبو نعي  

منه إال رجل عرف دين اهللا فجاهد عليه بلسانه وقلبه، فذلك الذي سـبقت لـه                
 .)٢( ))السوابق، ورجل عرف دين اهللا فصدق به

وم ِعن يش   يف الناس عاش   مسـتراب  ــوه ح ــالبنويقتل ــل الك ــاً قت  ق

                                                 
 .١٥٥املصدر السابق ص) ١(
 .١٦٥ املصدر السابق ص)٢(



 ٢٠٤

ش من الصاحلني مع الناس يف عواصمهم وأسـواقهم         يشري النظم ملن حاول التعاي    
فإنه يعيش يف قلق وحذر ملا يدور حوله مـن التـهم             ،وأسباب تطور حضارام  

بل قد يؤدي ذلك يف بعض األحوال واالضطرابات إىل أن يقتلوه حنقاً             ،والشكوك
 .كما تقتل الكالب

بان مرحلة  إشرقية  وهذه الظاهرة قد لوحظت يف بعض البالد اليت غزا الغثائية ال          
ة والشرقية، فقد جعلت تلك القوى هلا من        بـي القوتني العامليتني الغر   بـنيالصراع  

املعاذير والسياسة ما تستأصل به العلماء والصاحلني مـن خـالل تلـك التـهم               
حىت بلغ األمر إىل سحل العلماء وقتلهم يف شوارع املـدن، وحينـا              ،والشكوك

و أة لتربير قتل العـامل      بـيجنو العمالة للقوى األ   أة  بـيسياسية كاحلز  بإصدار م 
:  ويؤيد هذه الظواهر وحدوثها يف األمة قوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم             ،الصاحل

يأيت على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكالب، فياليت العلماء يف ذلك              ((
 .)١(رواه الديلمي ))الزمان حتامقوا
 زمان يستخفي املؤمن فيهم كما يسـتخفي املنـافق          يأيت على الناس  ((: وحديث

 .)٢( ))فيكم
 : قال الناظم

ــ هــعوِبم ــلُ الش ــوِن مأك ــ  البط والشرفــدود ــاعوِن املع   يف امل
ــد ــدينارِ ينوال ــدرهم وال  هــذا الــذي جــاء عــن املختــاِر  يف ال

ء والوهن  إشارة إىل ما أخرب عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم من ظواهر مرحلة الغثا             
 يأيت على النـاس زمـانٌ     ((: اليت تصيب شعوب امللة يف قوله عليه الصالة والسالم        

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
 .املصدر السابق) ٢(



 ٢٠٥

همم، وشرفهم متاعهم، وقبلتهم نساؤهم، ودينهم درامههم ودنـانريهم،          هم بطو
 .))أولئك شر اخللق ال خالق هلم عند اهللا

  ــوب ــوالُ والقُلُ ــف األقْ  وب والــذُنصــيانُر الِعكْثُــوي تختل
ــف اإل ــوانُيختل ــةْخ يانــي الد ــةْ   ِف ــانُ واألمانـ ــع اإلميـ  ويرفَـ

بـان  إيشري النظم إىل ما يربز جلياً من التداعيات األخالقية يف احلياة االجتماعية             
 ،هدماً ملا جاء به خري الربية من األخالق والقيم واآلداب النبويـة            ،املرحلة الغثائية 

ال تقـوم  (( عليه وآله وسلم يف حديثه الذي رواه الديلمي    وإىل ذلك أشار صلى اهللا    
الساعة حىت تتناكر القلوب وختتلف األقاويل وخيتلف األخوان مـن األب واألم يف   

 قال  :، وقال عن األمانة ورفعها ما ورد يف البخاري من حديث حذيفة           )١( ))الدين
 يف بين فالن رجالً     نإ : فيقال ،ويصبح الناس يتبايعون فال يكاد أحد يؤدي األمانة       

 ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما يف قلبه مثقال حبة خردل             : ويقال للرجل  ،أميناً
 .)٢( ))انميمن إ

وهذه الظواهر قد برزت يف احلياة االجتماعية مبا ال يدع جماالً للشك أنه املقصود              
 .املقاديرفنسأل اهللا العفو والعافية واللطف فيما جتري به  ،يف األحاديث الشريفة

ــر املُســ  ــمليباِش ــلَ قَت ــ ِمل املُسِة تهــب ِمِدوِبشــد  ي إىل ســفِْك ال
ــام ــايل  وتنطَـــوي األيـ ــوالليـ سِرمةًعــي ــي الطَ ــوايل ِف والت  

حبيث حيصـل    ،يشري الناظم إىل إحدى ظواهر التغري يف مستوى الزمان وحتوالته         
 لـدم   ومكانـةً ة احملمدية قد أعطت قيمةً املسلمني سفك دماء مع أن الرسال   بـني
فـإن دمـاءكم    (( :فقد ورد يف الصحيح قوله يف يوم النحر وهو خيطـب           ،املسلم

                                                 
 .١٦٢ص ))اإلشاعة((، )٤٩: ١٤( )) العمالنـزك(( يفمي رواه الديل) ١(
 .لفراتادار طبعة ، كتاب الفنت) ٤٢: ١٣( ))فتح الباري((راجع ) ٢(



 ٢٠٦

وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهرك هذا           
ال ((: إىل أن قال  . .))شهدااللهم  ((:  قال ، نعم :قلنا ،))؟ أال هل بلغت   ..يف بلدكم هذا  

مر بارز يف مناذج     وهذا األ  ،)١( ))ا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض      ترجعو
 .ة والفكرية واالغتياالتبـيرات والصراعات احلزأالقتل يف الث

فظاهرة تربز يف آخريات الزمان حتقيقاً لقوله صلى اهللا          ))طي األيام والليايل  ((وأما  
فتكـون السـنة كشـهر      ال تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان       (( :عليه وآله وسلم  

والشهر كاجلمعة واجلمعة كاليوم ويكون اليوم كساعة وتكون الساعة كـاحتراق           
ع الربكة من كل شيء حىت من       نـز واحلق أن املراد     :قال شارح احلديث   ))السعفة
 تقارب أحـواهلم يف     : قصر األعمار بالنسبة إىل كل طبقة، وقيل       :وقيل ،)٢(الزمان

 .الشر والفساد واجلهل
 أن تقدم احلياة العلمية وطي املسافة الزمنية بالوسائل احلديثة يبدي معـىن             ويبدو

 .من معاين التقارب املشار إليه يف احلديث واهللا أعلم
ي مل اجلُيوِش ِفي اِملحـِيِط العـا      بـني وكَثْــرةُ احلُــروِب واملَالِحــمِ  

 ، اجليوش بـني من مظاهر التحوالت يف املرحلة الغثائية كثرة احلروب واملالحم        
وإن كانت يف هذه املرحلـة       ،عتقد أن هذه احلروب ال تتحدد بالغثائية كمرحلة       أو

فاحلرب العاملية األوىل    ،ضراوة الستخدام الوسائل املتطورة يف احلروب     وأشد فتكاً   
والثانية وما جرى بعدها من حروب إقليمية هلا صلة بالدول العاملية تعترب جـزءاً ال           

 كحرب فيتنام   ،ات النبوية عن فنت وحروب ومالحم آخر الزمان       يتجزأ من اإلشار  
 .فغانستان وحرب الشيشان وغريهاأوحرب اخلليج وحرب 

                                                 
 . املصدر السابق)١(
 .كتاب الفنت) ١٩: ١٣( املصدر السابق )٢(



 ٢٠٧

  األمـِر ح  وآخر صـار   يف الِعـراق      صـراِم ومِفي الش كَذَاك    طَـاقال ي 
فاحلصار يف العـراق قـد     ،فيه إشارة لعظمة التنبؤات النبوية عن مستقبل الزمان       

ه إىل ساعتنا هذه؛ وكأنه املعىن حبديث رواه اإلمام مسلم عن جـابر بـن               امتد أثر 
  إليهم قفيز  جىبيوشك أهل العراق أن ال ي     ((:  قال ،عبداهللا األنصاري رضي اهللا عنه    

:  مث قـال   ،))مينعـون ذاك   ،العجممن قبل   (( : من أين ذلك ؟ قال     : قلنا ،))وال درهم 
))     جىب إليهم دينا  يوشك أهل الشام أن ال يدى  وال رقـال ؟   من أين ذاك     : قلنا ،)) م: 
 .وللحديث بقية ،)١( ةمث سكت هنيه ،))من قبل الروم((

وقد أبرزت لنا وقـائع األحـوال        ،واحلديث آية من آيات اهللا يف إعجاز النبوة       
 وما من شك إال وأن ما ذكره        ،وهو حصار العراق   ،منوذجا مما أشار إليه احلديث    
وقد أمت صـلى     ، وكينونته عالمة وملحظ   ،ائن ال حمالة  صلى اهللا عليه وآله وسلم ك     

مث خيرج رجل من أهـل      ((:  فقال ،اهللا عليه وآله وسلم احلديث بعد سكوته هنيهة       
 هريرة يف صحيح مسلم     بـيويف رواية أ   ))...يت ميلؤها عدالً كما ملئت جورا     بـي

ـ ِنم(( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        :أيضاً قال  العـر  ِتع هـا   درمهَ اق
دِ   ،هاوقفيزومنعت الشام ما ودينارها إومنعت مصر    ،ها ودينارها يوعدمت من   ،رد

قال اإلمام النـووي يف      )).. هريرة ودمه  بـيمث شهد على ذلك حلم أ      ،متحيث بدأ 
واألشهر أن معناه أن العجم والروم سيتولون على البالد يف آخر الزمـان             : شرحه

ـ (( :وأما قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم       .نيفيمنعون حصول ذلك للمسلم    وعدتم 
  من حيث بأْدتبدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما      ((فهو مبعىن احلديث اآلخر      ))م

 .)٢())بدأ

                                                 
 .شراط الساعةأكتاب الفنت و) ٣٨: ٦( ))صحيح مسلم(() ١(
 .فنت وأشراط الساعةكتاب ال) ٣٠: ١٦(شرح صحيح مسلم ) ٢(
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عـن   ١٣ص ))..ان يا أمة اإلسـالم    بـي آخر   ..هرجمدون((قال صاحب كتاب    
الفتـرة الزمنيـة    هي   :))ةهمث سكت هني  (( : يف احلديث  ت أو الربهة اليت ورد    اهلنيهة
 متتد آحاد السنوات، أما الربهة فقد تكون آحاد السنوات وقـد            فاهلنيهة ،الطويلة

 .متتد إىل عشراا
ــار ــواِقتقَ األس بــِم يف الع ــوِق واِص ــاِنمِ  ةٌلَّ ِح واملَغــرب ــي ال   ِف

 إشارة إىل ما قد لوحظ اليوم بالعيان من عالمات الوهن والغثـاء يف العواصـم              
هيالت التجاريـة ذات االرتبـاط بالربـا        تسفقد فتحت ال   ،ة واإلسالمية بـيالعر

 وترتب على هذا    ،، وصارت هي املثال األوحد يف أغلب املعامالت الدولية        ةوالشبه
االنفتاح االقتصادي زيادة يف األسواق واملعارض وتقارـا يف املوقـع الواحـد             

 صـنف واحـد   من الشارع كله والشارع الواحد؛ بل بلغ ببعض البالد أن يكون       
 قـال   ، مع شكوى اجلميع من قلة الربح وسوء الدخل وكثرة املصاريف          ،للبضاعة

ما تقارب  :  قلت ،))من أشراط الساعة تقارب األسواق    (( :صلى اهللا عليه وآله وسلم    
 .)١( الربح :أي ))أن يشكو الناس بعضهم إىل بعض قلة اإلسابة((:  قال؟األسوق 

  )) وتتقارب األسـواق   ،وتشارك املرأة زوجها يف التجارة    (( :ومن حديث سلمان  
 .)٢ ())كسادها وقلة أرباحها(( : قال؟ما تقارا : قال

 وذلـك   ،مذمتهم إياه أن يشكوه    و ،وأرى قوماً يذمون اهللا تعاىل    ((وحديث آخر   
 كـلٌّ  ،عند كسـادها  (( : قال ؟ وما تقارب األسواق     : قال ،))عند تقارب األسواق  

   .)٣( ))وال رازق إال اهللا تعاىل ،ع وال أشتري وال أربحبـي ما أ:يقول
رواه الطـرباين    ))رض فال جيد رحباً   طراف األ أحىت يبلغ إىل    ((حديث  عن سلمان   و

                                                 
 .١٦٧ص ))شاعةاإل(( )١(
 .١٧٠صاملصدر السابق ) ٢(
 .١٧٤املصدر السابق ص) ٣(
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 .عن ابن مسعود
ــرأةُ ــاِرك املَ شــارِةت ــي التج ــ  ِف ــي القَض ــوزارِةاوِف ــذا ال  ِء وكَ

إن ((أمحد والبخاري واحلاكم    إشارة إىل ما ورد يف حديث ابن مسعود فيما رواه           
حىت تعني املرأة زوجها علـى       ،وفشو التجارة  ، يدي الساعة تسليم اخلاصة    بـني
، ويف حديث آخـر     )٢( ))وتكون املخاطبة للنساء  ((ويف حديث آخر     ،)١( ))التجارة

 .)٣( ))وأمارة النساء((
ــ ــب الِب ــروجانَوذَروتركَ ــ  والس ــد الكُتقَلِّـ ــالعلُواار فّـ  وجـ

كظاهرة من ظواهر مرحلة     ))عن اجلدران األربعة  ((إشارة إىل حترر املرأة كما يقال       
 املراكيب بثالثـة    بـيوقد مسى الن   ،وتركب ما يركبه الرجل من الوسائل      ،الغثائية
منـها   ،كما هو يف نصوص األحاديث     ،املياثر -الرباذين   -السروج العظام   ((أمساء  
 .)٥( ))وج السروجوتركب ذوات الفر(( ،)٤(ذين وركب النساء الربا(( :قوله

 ، على الناس زمان فيـه استشـارة اإلمـاء         ليأتني((وحول إمارة النساء حديث     
 .)٦(رواه ابن املنادى عن علي كرم اهللا وجهه ))وإمارة السفهاء ،وسلطان النساء

جــاُء ح معللوالز ــم ـــزه   والســـمعِةمـــاُء للريـــالوالعهِة ن
ارة إىل تأثر مظاهر العبادة بالغثائية والوهن حىت يكون احلج الشرعي مومسـاً             إش

 ،هة ملا حيملونه معهم من وسائل الراحة والترفيه       نـز فيحج احلكام لل   ،لغري مقصده 
                                                 

 .١٥٧املصدر السابق ص) ١(
 .١٦٩املصدر السابق ص) ٢(
 .١٧٢املصدر السابق ص) ٣(
 .من حديث طويل لإلمام علي رضي اهللا عنه) ٤(
 .١٧٤ص ))اإلشاعة((عن من حديث سلمان ) ٥(
 .١٦٤ص ))اإلشاعة(() ٦(
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فال يتعرضون ملا يتعرض لـه       ،وينالوه يف املناسك من االحترام والتعظيم والتسهيل      
 ووطأة الزحام، ويكون حج األواسـط       احلجاج من اإلاك والتعب وحر الشمس     

 النـاس   بـني طلباً للمكانة    : أي ،وعلماؤهم للرياء والسمعة   ،)١(من الناس للتجارة  
 ويكون حج الفقراء للمسألة، وهذا مشاهد يف كثري         ، والشهرة وإظهار اجلاه واملقام  

حيج أمراء الناس هلـواً     ((من أحوال العصر، ويؤيد ذلك أحاديث يف املوضوع منها          
وقراء النـاس للريـاء      ، وفقراء الناس للمسألة   ،هاً، وأوساط الناس للتجارة   نـزتو

 .)٢( ))والسمعة
وعلمـاؤهم للريـاء     ،وأواسطهم للتجارة  ،هةنـزحيج أمراء أميت لل   ((ويف رواية   
 .))أولئك شرار اخللق عند اهللا ،وفقراؤهم للمسألة ،والسمعة
ــ ــاُءويكْثُـ ــالق واخلَنـ ــ ر الطَـ ــر اهلَـ ــاُءالكويظْهـ   والوبـ

ن هـذه  أ و،املرحلة الغثائيةسرة املسلمة يف  األإشارة إىل ظاهرة الطالق اليت تغزو    
 وهذه األوبئة   ،ظاهرة تكثر حىت يكون الغضب اإلهلي باألمراض واألوبئة الفتاكة        ال

يـدز  قد برز يف عصرنا خطرها وهي تفتك بالناس يف كثري من بالد العـامل كاإل              
 . ونسأل اهللا السالمة، وغريهااذي ظهر جديدوالزهري وسارس ال

ــةُ ــا إمات ــن أوقَاِته ــالِة ع ةُ  الصــر ــاحِتهاوكَثْ ــي س ــوِق ِف   العقُ
إشارة إىل ما ذكره صلى اهللا عليه وآله وسلم من ظاهرة التهاون بالصالة يف آخر               

  قال صلى اهللا   ،ن من مناذج ذلك تأخريها عن وقتها حىت يكاد أن خيرج          أ و ،الزمان

                                                 
واسط أ من ظروف احلج وكثرة الناس يف سوق العرض والطلب مما يشغل      ة لالستفاد :أي )٢(

 . املستوردين واملستهلكنيبـنيوهم مساسرة التجارة ، الناس
 . عن سلمان١٧٣ص ))اإلشاعة(() ٣(
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 إذا رأيتم الناس أماتوا الصالة، وأضاعوا األمانة، وأكلوا الربا إخل         (( :عليه وآله وسلم  
 .)١( )) فلريتقبوا عند ذلك رحياً محراء وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآياٍت...احلديث

وأما العقوق فظاهرة منتشرة وأخرب صلى اهللا عليه وآله وسلم عـن فشـوه يف               
وأطاع الرجل امرأته وعـق أمـه       (( :واملعلمني فقال   بـنيمرحلة الغثاء النعدام املر   

 وأطاع  ، وبر صديقه  ، وجفا أمه  ،وعق الرجل أباه  ((: ويف رواية . )٢())وقرب صديقه 
 ، وائتلفـت األلسـن    ،العمـل وخـِزن    ،إذا ظهر القول  (( : ويف رواية  ،)٣( ))امرأته

ند ذلك لعنـهم اهللا فأصـمهم       عف ، وقطع كل ذي رحم رمحه     ،واختلفت القلوب 
 .)٤( حامت عن سلمان موقوفاً بـيرواه أمحد وابن أ ))عمى أبصارهموأ
ــت ــظْ يلٌاوطَـ ــاِنرهـ ــم  يف البنيـ ــلطاِنرثٌإ واحلك ــين الس   يف ب

 وهي  ،ومن ظواهر الساعة على مدى حتوالت األزمنة ظاهرة التطاول يف البنيان          
 اآلن بارز    أو ما هو   ،املفاخرة واملنافسة يف احلصون الناطحة للسحاب كما تسمى       

ة من بناء األبراج الكربى اليت يبلغ بعضـها إىل عشـرات       بـييف بعض الدول العر   
 وكـان األوىل    ،األدوار طوالً رأسياً كما هو احلال لدى الكفـار يف عواصـمهم           

ألولئك العرب أن يوسعوا مساحة األعمار األفقي يف الصحراء ملا فيه النفع لألمـة              
 .مجيعاً

اا توارث احلكم كحق أسري بعيداً عـن مقصـد          ومن مظاهر الساعة وعالم   
 وهذا الشأن قد استشرى كـثرياً يف العصـرين          ،اإلسالم يف وضع الرجل املناسب    

                                                 
 .١٧٥صاملصدر السابق ) ١(
 . من حديث طويل١٧٧ص املصدر السابق )٢(
 .من حديث طويل ١٧٦ص املصدر السابق )٣(
 . املصدر السابق)٤(
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 ، واستشرى اآلن يف املرحلة الغثائية يف بعض الدول واملمالـك          ،األموي والعباسي 
 .)١( ))وصارت اإلمارة مواريث((ويف ذلك يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ــولَ ــي باملَبِعـ ــراِمِرِسـ   لألنغــاِم باملزمــاِروالضــرب  احلـ
إشارة إىل بعض مظاهر عالمات الساعة عند ضعف األمر يف املسـلمني ومـا              
يترتب على هذا الضعف من جتاوز للشريعة بظهور القمار وتداول اللعب به دون             

وفتحت  ،رادع وال مانع، وقد حصل هذا يف بعض عواصم العرب واملسلمني اآلن           
وت بــي وت القمار حتت رعاية األنظمة والدول، وصارت عائدات هـذه ال          يبـ
 . ال يتجزأ من الدخل القومي للدول شأنه شأن حركة البنوك احلراماًجزء

آلة : ومثله الضرب على آلة املزمار وغريها من اآلالت املصرح حبرمتها، واملزمار          
ـ   ،ة عرفت قبل اإلسالم وحرمها اإلسالم     بـيموسيقية شع  رم ألوانـاً مـن   كما ح

 ورد ذكرها يف العالمات من مثل قوله صلى اهللا عليـه وآلـه              ،املعازف اآلخرى 
 .)٢( ))وضربتم الكَبر والتعزفة واملزامري ،ولعبتم امليسر(( :وسلم

 من كتب العلم،    هانظ م يف العلماء ميكن العود إليه      بـنيويف هذه املسألة خالف     
يس كفتوى، وأصل اجلرأة اليت حصـلت     هنا بشأن العالمة كظاهرة ول     حيث نعتين 

يف تاريخ التحوالت كانت بسبب التساهل يف الفتاوى إضافة إىل وجود احلمايـة             
الكافرة والرضا املبطن من قادة بعض األنظمة اليت برزت يف املراحل املتقلبة، حيث             

 يسـمى   بـيحتولت مسألة التحرمي للميسر واملزامري وغريها إىل جانب معريف وأد         
وصار هلذه الفنون أساتذة ومتخصصون ومعاهد ومدارس يتعلم فيهـا           ،))نونبالف((

 ويتفقهون يف ضرب اآلالت وينالون عليها اجلوائز واألومسة         ،املولعون ذه الفنون  
                                                 

وأول من أحدث هـذا     : وفيه قال الشارح  ،   من حديث سلمان   ١٧٧ص املصدر السابق    )١(
 .بنوأمية

 .١٨٢ص املصدر السابق )٢(
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ة واإلسالمية مثل هـذا االحنـراف املعلـن      بـيوالشهادات، ومل تعرف األمة العر    
ـ قَ وت، دولة اخلالفـة بسقوِطوبصورة رمسية إالّ بعد أن ظهرت مرحلة الغثائية    ِمس 

 . للدول الغازية واملستعمرة واإلسالمي تركةًبـيالعامل العر
وقــد أشــارــ املصــطفى للمــال ِقِرش ــةُ :وق ــها فتن ــ من  ِق املنطلَ

ــي ــأيت مــن الصــراِعريِش ــا ي   واألطمــاِع الشــيطاِنوفتنــِة  م
 واإلسـالمي يف    بـيالعر انتقاض العرى يف العاملني      بـنييشر النظم إىل الربط     

 ما مساه الرسول صلى اهللا عليه وآله وسـلم         بـنيو ،مرحلة فتنة األحالس والسراء   
حـىت يصـري النـاس       ،ال تدع أحداً من هذه األمة إال لطمتـه        (( ،بفتنة الدهيماء 
 .)١( ))فسطاطني

استقراء املراحل ومقارنتها    خالل من وكأين مبدلول هذه الفتنة حسب اعتقادي     
اليت قال فيها صـلى      ))فتنة قرن الشيطان  ((ا ترتبط مبرحلة    أ :واهللا أعلم يث  حادباأل

 ،وأشار إىل املشرق   ))هاهنا أرض الفنت  (( :اهللا عليه وآله وسلم وهو يشري إىل املشرق       
يشـري إىل   ))ن الفتنة هاهنا إأال  (( : ويف رواية شعيب   ،يعين حيث يطلع قرن الشيطان    

 .)٢(املشرق حيث يطلع قرن الشيطان 
وفتنة الدهيماء إن صح هذا الفهم إا مرحلة الصراع املدعوم من القـوى             : قلت

 والـيت متيـزت     ،ة واإلسالمية بـيعيد مرحلة االستعمار داخل البالد العر     العاملية ب
 وكذلك احلرب الفكرية ضد     ،بالثورات واالنقالبات ضد اهلياكل السلطوية القدمية     

وتصـغريها   ،))الدمهاء((قودها   و وكان ،تبـية والتصوف وآل ال   بـيكل من املذه  
 .الدهيماء

                                                 
 .٣٩٨ص املصدر السابق )١(
 .كتاب الفنت) ٥٠: ١٣( ))فتح الباري(() ٢(
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مـن  ومساسـرا    من استخدمتهم القـوى العامليـة     وهم   ،والدمهاء عامة الناس  
 .)١(حلرب املدارس واهلياكل التقليدية  ))الطبقات االجتماعية((

 بعـض   جاء على يد  أن تنفيذها   مرحلة خطرية ولو     ))الدهيماء((واملعلوم أن لفظة    
كما هو يف بعض البالد اليت قاد ثوراا وانقالباا شخصيات           ،سر الصاحلة األ بناءأ

 ات اهلياكل احلاكمة، أو   بـيذات اعتبار اجتماعي معني كانت هلم مواقف ضد سل        
ـ            اليب هلم مواقف حركية تتالءم مع التحوالت اجلديدة ورغبات يف حتديث األس

مرحلة نقـض   ((ا كانت   أل.. لم أو مستوى احلكم   والوسائل سواء يف مستوى الع    
ام الغرب بتطويعهـا    وهذه املرحلة مشلت بلدانا عديدة من بالد اإلسالم ق         ،))للعرى
بل وتتالءم أيضاً مع تبين      ،م مع سياسة االستعمار وسياسة التجزئة     عها لتالئ بـيوتط

السياسة اإلقليمية جبذورها املصطنعة بديالً عـن اجلـذور اإلسـالمية التقليديـة             
 . اإلدارية املنهارةوتقسيماا

ــطْي فقــال طـــه هاهنــا مــن جنــدنا ــا  علُ ــيطَاِن اَألن ــرنُ ش   ق
ــ األعشــار كُوتســعةُ  الـــزمن طـــولَفـــنت ولٌزالِز ــنرفْ وإح  

ات إىل مجلة من األحاديث اليت تناولت أحاديث املشرق حيث يطلع           بـيتشري األ 
 ويف  : قالوا ،))ا وبارك لنا يف ميننا    هم بارك لنا يف شامن    لال(( : ومنها قوله  ،قرن الشيطان 

 )) ومنها يطلع قرن الشيطان    ،ا الزالزل والفنت  (( :يف الثالثة أو الرابعة قال    و... جندنا
 وكـان أهـل   ،ون بعد فناء آخـرين   ثُدح من الناس ي    األمةُ القرنُ: بـيقال اخلطا 

                                                 
 العامليـة حلـرب املـدارس        يستغرب البعض أن يعبر عن الصراع بأنه استخدام القوى         )١(

 واملقصود هنا باالستخدام إطالق اليد وتوفري املناخ السياسـي واالقتصـادي            ،التقليدية
وعدم االعتراض على ما تضعه القوى املتعارضة ضد بعضها الـبعض      ،  حياناأوالعسكري  

ار الكـافر ألبعـاد   م املسلمني ويسهم يف اسـتث     بـنيمادام الصراع حيقق شقة اخلالف      
 .الصراع



 ٢١٥

ون من تلك   فأخرب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن الفتنة تك         ،املشرق يومئذ أهل كفر   
فإنه ما اخنفـض     ،وهو خالف الغور   ، ما ارتفع من األرض    :أصل النجد والناحية،  

 .))يفتح البار(( ٥١ ص.ومكة من امة ، وامة كلها من الغور،منها
ـا الـزالزل    ((:  قال ،))جندنا(( :وسلمقوله صلى اهللا عليه وآله      : قلت واهللا أعلم  

 ملحظٌ هام ملرحلة من مراحل الـدهيماء        فيه ،))والفنت، ومنها يطلع قرن الشيطان    
 .))اليت ال تدع أحداً إالّ لطمته((

 أحد املعاين بال شك، وكذلك ما ذكـره         بـيفنجد العراق على ما ذكره اخلطا     
 بل إن كل شيء ارتفع بالنسبة إىل ما يليـه      هموموضع خمصوص ت  الشارح أن جنداً    

يف االستدالل عند احلاجـة ـذه       وال بأس   .. يسمى املرتفع جنداً واملنخفض غوراً    
 .املعاين إذ هي قياسية لزماا

ولكن وقائع األحوال تضع أيضاً معىن من املعاين اليت تؤيد املعىن املشار إليـه يف               
 فهذه البلد   ، هي جند مسيلمة الكذاب ذاا     :وهو أن املراد بنجدنا    ،))فتنة الدهيماء ((

متد منها من مذهب التشريك     ااً مبا   قد برزت خالل مرحلة الدهيماء بروزاً ملحوظ      
 وكان ا   ، إال لطمته  اا مل تدع أحد   إ واإلسالمي حىت    بـيوالتبديع يف العامل العر   
فالطلوع واخلـروج هـو      ))خيرج قرن الشيطان  ((أو   ))يطلع((أيضاً معىن من معاين     

 .استكمال سري حركة القرن، والقرن مئة عام كما هو معلوم عند أهل العلم
ف يف  وهي القرن املعـر   و-خالل املئة العام املاضية      ))جند مسيلمة ((ظرنا إىل   ولو ن 

لرأينا كيف جلب الشيطان خبيله ورجله خالل هـذا          - ))بقرن الشيطان ((احلديث  
املدى الزمين ليثبت طلوع وخروج جمموعات هذا الفكر ومؤسساته، لتصبح نـاراً            

قرار رمسي يصدر من ذات املنطقة      على علم ويتم رمسياً تتويج هذا املعىن الشرعي ب        
بقيام االحتفاالت املئوية اليت حشدت هلا اجلهات املعنيـة مـن املـال والـربامج               

 أحـد أو    فطن هلذا املعـىن   وامللصقات واملظاهر ما يؤيد املعىن املشار إليه دون أن ي         



 ٢١٦

 من حمققي هذا احلديث بالذات واعتربوا ان صرف حديث          يتنبه له، بل دافع العديد    
غـراض  صحاب البـدع واأل   أو شنشنة من بعض     أ ءىل جند مسيلمة افترا   إرق  املش
 بل حنـن هنـا يف   ،و النفي كما وقع فيه أولئك   أثبات  ولسنا يف معرض اإل    ،السيئة

و أ موقع التسليم مبراد اهللا سواء كان األمر املعرب عنه يف احلديث خيص جند مسيلمة             
ن جـزءا  أ ونعتقد ، وال جتامل  بـيحتا  فالنبوة ال  ،و خيصهما معا  أخيص جند العراق    

وخاصة مرحلة فتنة الدهيماء لصيقة جدا بنجد        ا من استقراء حوادث الزمان    بـريك
فرة من عدة   ضان كان البعض يأىب ذلك ويستعظمه فعالمات الساعة مت        إ و ،مسيلمة
 .زالة قناع الشك عن القلقني بشأن جند معنيوجوه إل

إشارة إىل املدرسة األنوية الـيت وضـع         ))قرن شيطان األنا  (( :ومعىن قول الناظم  
وهي املدرسة املعادلة للمدرسة األبوية      ،﴾أنا خري منه  ﴿ :الشيطان مبدأها عند قوله   

 .﴾وعلم آدم األمساء كلها﴿اليت رمسها آدم عليه السالم بأمر مواله 
بليسة من مبادئها البتر واإلقصاء واجتثاث لآلخرين، وقـد         واملدرسة األنوية اإل  

من ما أن   ك ،)١(هذه املعاين جلية يف وسائل الدعوة املمتدة من هذه املنطقة           برزت  
وسائلها القسم باهللا كذباً ويهتاناً كما أقسم إبليس آلدم وحواء بالنصيحة الكاذبة            

وقد كان هذا أحد أساليب      ،﴾مها بغرور  فدال .وقامسهما إين لكما ملن الناصحني    ﴿
 ،ماء اليت عرب عنها صلى اهللا عليه وآله وسلم        املدارس األنوية كلها يف مرحلة الدهي     

 بــي ويبدو أن فتنة الدهيماء قد مجعت ثالث مراحل خطرية يف أرجاء العامل العر            
 :واإلسالمي

                                                 
 .وخاصة يف مرحلة امتدادها) ١(



 ٢١٧

وبدأت بعد انتهاء مرحلة السراء وجنـاح احلـرب          ،مرحلة االستعمار  )أ 
ومـن   ، واإلسـالمي  بــي العاملية األوىل والثانية يف تفكيك حدود العـامل العر        

 :اهرهامظ
 .ةبالثورة البلشفي درسة الشيوعية األنويةاملبروز  -١
 .إقامة الكيان الصهيوين األنوي -٢
  .أنوي  كغطاء عامليبروز األمم املتحدة -٣
 وحدود متنـازع     واإلسالمي إىل دويالت قومية    بـيتقسيم العامليني العر   -٤
 .عليها
( دعم الربنامج القبلي يف جزيرة العرب لنقض عرى املـدارس التقليديـة              -٥
علـى عهـد     سالمي ذات العالقة بالقرار اإل    )ت والصوفية   بـيآل ال وة  بـياملذه
 .اخلالفة

 : ومن مظاهرها،مرحلة االستهتار )ب 
 . شيوعي احلادي- رأس مايل : واإلسالمي إىلبـيشطر العامل العر -١
 .ةبـينقالبات والثورات الشعالدفع باإل -٢
 .تشكيل األحزاب السياسة -٣
 . وفتح مصارفه يف العاملي دعم االقتصاد الربوي العامل -٤
 .سالميةة واإلبـيالد العرب واالعتقادي يف بعض الشعال الصراع الطبقيإ -٥
 : ومن مظاهرها،مرحلة االسثمار ) ج 
 .إعادة تشكيل النظام العاملي املوحد وإسقاط النظام الشيوعي العاملي -١
اء الطبقي الشيوعي حتت     االعتقادي املسيس بديالً عن العد     إحالل الصراع  -٢

 .الصحوةمسمى 
 . توحيد القوى االقتصادية العاملية حتت سياسة العوملة -٣



 ٢١٨

ع بــي  وتط – إسالمية أو غري إسالمية      -اجتثاث القوى احلركية املسيسة      -٤
 .)١( ذات القطب الواحد  واإلسالمي مبرحلة العوملةبـيالعاملني العر

 

                                                 
 هنا لبعض الباحثني والعلماء املهتمني بعالمـات        ةتروق هذه التحليالت املطروح    رمبا ال  )١(

متلك الدليل القطعـي يف      ن هذه التحليالت ال   أوخاصة  ،   وتناول املالحم والفنت   ةالساع
قدمت على  أنين  أ واحلقيقة اليت وددت طرحها هنا       ،مطابقتها لشرح الواقع املتحدث عنه    

حـدى  إليهـا   إ ولكين اعتربت االستنتاجات املشار      ،عتربها جزما قاطعا  أهذا التحليل مل    
ن مل يصح فاحلق    إ و ، فإن صح ذلك ففضل من اهللا      ، من مطابقة الواقع   ةاالحتماالت القريب 

 .ρينطق عن اهلوى  عرب عنه من ال ما



 ٢١٩

 : الفتنة الرابعة

 العمياء البكماء الصماء
 :قال الناظم
 ةْرفَــ الكَ املســلمِني أمــروسســي ةْرمدمـــ  رابعـــةٌوفتنـــةٌ

ـــوتـــ    الكـــبريةْ اجلزيـــرةُطُِبخــها م ــدها ورجلـ  ريةِْثبيـ
ــاح ــري ش ــ وفُر ــ وِإونٌت حــى احلُ ن ــاِمعل ــاِم والزط ــ واِملم هن 
ــىت ي ــانَح ــده ــراِرين ال ــادق ِه يف ق ــي الص ــوخيتف ج وِه داِرف 

ِسيـ  ري ـ  اجلُ  حنـو   النـاسِ  لُّ كُ ــ ِرح ــِم ــاِدٍضن راِف ــ للكٍُم وخ  ِرفْ
ــ ــا يف سـ ــازتلْه ِإِريكالمهـ ـ   الكفـارِ  ِةطَلْلس مـ  مـا ِتن غـري ان    ِم

ــر ــِةوأكثـ ــاِء اخلدمـ ــٍق  للنسـ ــوأمحـ ــي مٍغراِو مـ  رائـ
 يا رـ   ب ــوثَ  لنـا  نـاً و ع ن واحفظنا وكُ ــانَِتب ــ اإلمي ــا واه  ناِد فين

العمياء : وآله وسلم بالفتنة الرابعة    صلى اهللا عليه     النيب يشري الناظم إىل ما مساها    
 وهذه األوصاف وردت يف أحاديث متفرقة أوردهـا أصـحاب           ،الصماء البكماء 

 .السنن وعلماء التأليف يف الفنت
وهذه األحاديث مبجموعها تربز خطر هذه املرحلة اليت حتددت مـن خـالل             

األمة متهيدا لسياسـة العوملـة يف      استقراء احلوادث بالتحوالت العاملية اليت شهدا       
العامل، وما ترتبت عليها من إجراءات ومواقف حملية وعاملية على مستويات كثرية،            

بال منازع، وقد برزت مدلوالا الـيت       ) الكافر(كان احملرك والقابض على زمامها      
 ال يعلم أحدا مـداها      ،أشار النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حبصوهلا خطوة خطوة         



 ٢٢٠

 وما  ، مدا إال الذي يعلم السر وأخفى، وقد بينت األبيات بعض هذه الظواهر            وال
 . ونسأل اهللا احلفظ والعون،خفي كان أعظم



 ٢٢١

 المواقف الشرعية عند ظهور الفتن
 والتحوالت الغثائية

بعد بسط مظاهر الفنت والتحوالت حسبما تيسر لنا يف هذه العجالة ووصلنا إىل             
بارها مرحلة جتمع الكثري من العالمات والشواهد الـيت         مرحلة الغثاء والوهن باعت   
 .وسيلحقها أيضاً مرحلة الدجال واملنتظر وغريها ،نراها يف حياتنا املعاصرة

وهو ما يتضمن املواقف الشرعية      ،ولكن هنا نضع فصالً هاماً من فصول التحول       
فقد ثبـت يف   ،اليت أمرنا ا صلى اهللا عليه وآله وسلم عند هذه التحوالت اخلطرية   

السري أن كثرياً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم توقفوا عن كثري               
 .ا أو تذكروا شيئاً من العالماتمن األمور ملا قرأوا أو مسعو

وهم من قعـد     ،فحمل ذلك بعضهم على العموم     ،اختلف السلف : قال الطربي 
 عمر وحممد بن مسـلمة       املسلمني مطلقاً كسعد وابن    بـنيعن الدخول يف القتال     

 ، ومتسكوا بالظواهر املذكورة وغريها، مث اختلف هـؤالء        ، بكرة وآخرين  بـيوأ
 .اخل... وت، وقالت طائفة بالتحول عن بلد الفنت أصالً       بـيفقالت طائفة بلزوم ال   

وقد استطرد الشارح يف هذا الباب كثرياً مما ال حاجة لنا به وليبحث عنه من يرده                
 .يف موقعه

وإنكار املنكر واجب    ،والصواب أن يقال أن الفتنة أصلها االبتالء      : ربيقال الط 
ن أشكل األمـر  إ و،فمن أعان احملق أصاب ومن أعان املخطئ أخطأ        ،ملن قدر عليه  

 .فهي احلالة اليت ورد النهي عن القتال فيها
ن أحاديث النهي خمصوصة بآخر الزمان حيث حيصل التحقق أن املقاتلة           إ :وقيل

 يا رسول اهللا    : قلت : قال ،يف طلب امللك، وقد وقع يف حديث ابن مسعود        إمنا هي   



 ٢٢٢

 ))حني ال يأمن الرجل جليسه    (( : ومىت؟ قال  : وقلت ،))أيام اهلرج ((: ومىت ذلك؟ قال  
)١(. 

ــةُ الِع ِلِإذَا طَغــت عالئــم التحـــو   نــوِفت ـ ل ــِري العمـ  ِلِم بغ
ــر واستحكَم الشيطَانُ ِفـي الشـعوبِ      ــروكَثُ ــوِب ال ــى القُلُ  انُ عل

ــي  ــري ِف ــطَفَى يِش ـــيفاملُص ــد الّأَ اِنِهب بــرُء ع ــونَ املَ ــه يك   راِن
ـ ِم الشـرِيِف األَ   لر ِفي العِ  فالس ياِن النبــِوبـــي علــى العِلــطَّيولْ يِوب 

ــروي  الــدائم ينّتــأومقْتضــى احلُكْــِم ال ــي الت ــمِإذْ ِف ــرج مالئ خم 
ــيلْو ــددِأرقْـ ــم احملـ ـ  ذِْختيولْ ةْ العالئـ ـ ن ب  ِم ِدع   ها مـا اعـ ت مده 
ــ يِن الـد   أهـلَ   يسـألَ  نْ أَ ن بعـدِ  ِم ــِم ــ حلِّن كُ ــِتٍرب ــيقِني ثاب   ال

ــةُ ــدففتن ــالٌءيِن ال ــ ب وض رر والبعد   عنها واجـب     مـع احلـذر  
نفسه أن يفعلـه أمـام      يشري الناظم إىل ما جيب على املسلم اخلائف الوجل على           

 فيه، وخاصة إذا برزت عالمات الفـنت         هو بروز عالمات التحول يف العصر الذي     
واملقصود بـه   ،))ان النبويبـيطالع على ال  اال((واملطلوب من املسلم    املشار إليها،   

سـر العلـم    (( ن يف هذين األصلني   إالتأمل الواعي يف األصلني الكتاب والسنة إذ        
ن كثرياً ممـن    إحيث   ، العلمي لخذ بالتسلس قصد به سر األ   وي ،))الشريف األبوي 

فيكون يف الغالب مزلة للشيطان      ،يتحدث ذه العلوم ال ميتلك سر األسانيد األبوية       
 .)٢(رغم علمه ووعيه 

                                                 
 .كتاب الفنت) ٣٥-٣٤: ١٣( ))يفتح البار(() ١(
الدالئل النبوية املعربة عن شرف املدرسة      ((نا القول عن هذا املدلول األبوي يف كتابنا         أفض) ٢(

 املدرسة األبوية املسندة واملدرسة األنويـة       بـني عن الفرق    وفيه تفصيل وافٍ   ،))األبوية
 .األبليسية املبعدة



 ٢٢٣

 :مناذج األحاديث املعربة عن املواقف
:  فقـال  ، شكونا إىل أنس ما نلقاه مـن احلجـاج         : بن عدي قال   بـريعن الز 

 "إنه ال يأيت عليكم زمان إال والذي بعده شر منه حىت تلقـوا ربكـم              "  ..صربواا
 . رواه البخاري والترمذي.كم صلى اهللا عليه وآله وسلمبـيمسعته من ن
 وقد  :كتاب الفنت عند شرح هذا احلديث     من  ) ٢٣: ١٣( ))فتح الباري ((قال يف   

مر فمـن   كان ع :  قال ،بـي يف املوفقيات من طريق جمالد عن الشع       بـريذكر الز 
 فلما كان زياد ضرب يف      ،عوا عمامته نـزبعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس و      

 فلما كـان  ، حلق اللحيةبـريمث زاد مصعب بن الز ،اجلنايات بالسوط أو بالسياط  
 "هذا كله لعـب   ": فلما قدم احلجاج قال    ،مبسماربشر بن مروان مسر كف اجلاين       

 .فقتل بالسيف
 من أعالم النبوة إلخباره صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم            هذا اخلرب : قال ابن بطال  
 مع أن بعض األزمنة تكون يف الشر دون          اإلطالق لَِكشقد است ، و بفساد األحوال 

 وقـد   ،وهو بعد زمن احلجاج بوقت قصري      ،كعهد عمر بن عبدالعزيز    ،اليت قبلها 
زيز بعد  محله احلسن البصري على األكثر األغلب، فسئل عن وجود عمر بن عبدالع           

 أن املـراد بالتفضـيل      : وأجاب بعضهم  ،ال بد للناس من تنفيس    :  فقال ،احلجاج
فإن عصر احلجاج كان فيه كثري من الصـحابة    ،وع العصر على العصر   متفضيل جم 

أحياء، ويف عصر عمر بن عبدالعزيز انقرضوا والزمان الذي فيه الصحابة خري مـن             
:  وقولـه  ،))خري القرون قرين  (( :له وسلم  لقوله صلى اهللا عليه وآ     ،الزمان الذي بعده  

أخرجـه   )) أتى أميت ما يوعـدون     بـيفإذا ذهب أصحا   ، ألميت ةٌنم أَ بـيأصحا((
 .مسلم
ــِرلُووأَ ــطبار األم ــبالْء اص ـ  نسوح  لل س ـ   ٍري داِء يف الع  الْء والـو 



 ٢٢٤

سن  كتبه اهللا مع ح    على ما يشري النظم إىل أن أول مواقف املرء عند الفنت الصرب           
ن أسـاس   إإذ   ،املعاملة مع الناس حاكماً أو حمكوماً حمباً أو مبغضاً عدواً أو صديقاً           

وال تستوي احلسنة   ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،املعاملة األدب مع قضاء اهللا وقدره يف العباد       
 .نه عداوة كأنه ويل محيم    بـينك و بـيوال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي         

 .﴾ن صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيموما يلقاها إال الذي
ــاب ــِلمث اجتن ــالِح احلم   الكفـاحِ   واضـحِ  من غري حـربٍ     للس

ــ ــاِدفحملُ ــفْ مه دون اجله ســ ةْد ــي أَِذإالّ ِل مــاد ــقْ مٍن أج  هدِص
 ،ات إىل إحدى أبواب الفنت اليت جيب االبتعاد عنها بادئ ذي بـدء            بـيتشري األ 

اً ملعاجلة هـذه    بـريصصت األحاديث النبوية حيزاً ك    وقد خ  ،))محل السالح ((وهي  
من محل علينا السالح    (( :منها قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم       ،املسألة معاجلة وافية  

 .رواه البخاري عن عبداهللا بن عمر ))فليس منا
 صـلى اهللا    بــي مسعت أبا هريرة عن الن    :  قال ، هريرة بـيوحديث مهام عن أ   
فإنه ال يـدري لعـل    ،ال يشري أحدكم على أخيه بالسالح((: عليه وآله وسلم قال 

 .))ع يف يديه فيقع يف حفرة من النارنـزالشيطان ي
فأمر أن يأخذ    ،سهم قد بدأ نصوهلا   أديث عن جابر أن رجالً مر يف املسجد ب        احلو

 صلى  بـي موسى عن الن   بـيعن أ   بردة بـيوحديث أ  ،بنصوهلا ال خيدش مسلماً   
ـ إذا مر أحدكم يف مسجدنا أو يف سوقنا ومعـه ن          (( :الاهللا عليه وآله وسلم ق     لٌب 

يب أحداً من املسلمني منـها      ص أن ي  ِهفِّ بكَ  فليقبض : أو قال  ،صاهلافليمسك على نِ  
 .))بشيء

ويف األحاديث إشارة واضحة إىل خطر اسـتعمال السـالح يف غـري اجلهـاد               
تالها من املراحل،   سواء كان احلمل له يف عصر الرسالة أو فيما          ،  ت األمن بـيوتث

ويف احلديث أيضاً إشارة إىل أن يف محل السالح رعب على الناس سواء بقتاهلم أو               



 ٢٢٥

 ،))من محل علينا فليس منا    (( : وهلذا عرب صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله        ،بتخويفهم
ال  ، ألن من حق املسلم على املسلم أن ينصره ويقاتل دونـه       :))فتح الباري ((قال يف   

  .)١( أو قتاله هرادة قتلمل السالح عليه إلأن يرعبه حب

وترتب  ،يف املسلمني اليوم ظاهرة محل السالح دون حاجة ماسة له          انتشرت   وقد
 والعبث باألسلحة   ، ومنها ديد األحداث بعضهم لبعض     ،على ذلك مفاسد كثرية   

 وقـد ورد يف  ،النارية بقصد التعرف والتنظيف أو التجربة مما كان به حتف الكثري          
ه بــي املالئكة تلعن أحدكم إذا أشار إىل آلخر حبديدة وإن كان أخاه أل           ((احلديث  
 تعاطى السـيف  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن ي         ((، وحديث   )٢())وأمه

 .)٣( ))لعن اهللا من فعل هذا((: ويف رواية ))مسلوالً
ــدما ي ــوعن عــ أَم مــِةر ــك  الفتن ــاسوارتب ــوِل الن ــِة احمل هل  ن
ـ   حيميهِ ٍأجلْأو م  عــاذْمب ن فيــه عقــلٌ مــفليتســعذْ ـ   ِم ن شاجتـذاذْ  ر  
ات إىل ما أمر به صلى اهللا عليه وآله وسلم عنـد اجتيـاح الفـنت                بـيتشري األ 

وصعوبة الوقوف أمامها فالواجب على املسلم العاقل أن يبحث لـه عـن ملجـأ         
ستكون فنت القاعد فيها خري من      (( :وعياذ، حتقيقاً لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم       

  ومن تشـرف   ،شي فيها خري من الساعي     واملا ، والقائم فيها خري من املاشي     ،القائم
 .)٤( ))به  فليعذا فمن وجد منها ملجأ أو معاذ،هلا تستشرفه

 ، بكـرة  بـي ووقع تفسريه عند مسلم يف حديث أ       :)٣٤: ١٣( ))الفتح((قال يف   
قال  ،وذكر الغنم واألرض   ))..ه إبل فليلحق بإبله   لت فمن كان ل   نـزفإذا  ((ولفظه  

                                                 
 .الفنتكتاب ) ٢٧: ١٣( ))فتح الباري(() ١(
 .لفنتاب اكت) ٢٨: ١٣(املصدر السابق  )٢(
 . املصدر السابق)٣(
 .كتاب الفنت) ٣٣: ١٣( املصدر السابق )٤(



 ٢٢٦

ه ه فيدق على حد    إىل سيفِ  دِمعي((:  قال        إن مل يكن له ؟      أرأيت : يا رسول اهللا   :رجل
 .اهـ ))ن استطاعإ نجيحبجر مث ل

واملراد بالفتنة ما ينشأ عن االخـتالف يف        : قال الشارح تعليقاً على هذا احلديث     
طلب امللك حيث ال يمن املبطلعلم احملق . 

 :ويؤيد معىن االعتزال عن اخللق يف الفتنة حديث حذيفة الذي رواه البخـاري            
وكنت أسـأله    ،كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن اخلري           

 يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنـا           : فقلت ،عن الشر خمافة أن يدركين    
وهل بعـد ذلـك   :  قلت،))نعم(( : قال؟هل بعد هذا اخلري من شر      ف ،اهللا ذا اخلري  

 بغري  ونَده ي قوم(( : قال ؟ وما دخنه    : قلت ،))نخنعم وفيه د  (( : قال ؟الشر من خري    
هِيد ي تِرعف  منهم وت ِكندعاةٌ ،نعم((:  قال ؟فهل بعد ذلك اخلري من شر     :  قلت ،))ر 

 ، لنـا  مهفْيا رسول اهللا صِ   :  قلت ،))وه فيها على أبواب جهنم من أجام إليها قذف      
 ؟ن أدركين ذلـك     إفما تأمرين   :  قلت ،)) ويتكلمون بألسنتنا  ،ناِتدلْهم من ج  ((: قال
 :قال ،فإذا مل يكن هلم مجاعة وال إمام      : قلت ،))تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم   ((: قال

 وأنت  دركك املوت ىت ي  ح  شجرةٍ ض بأصلِ ها ولو أن تع    كلَّ قرعتـزل تلك الفِ  اف((
  .))على ذلك

 فسـاد   :الـدخن " :قال الشارح  :))نخوفيه د (( :قال يف شرح احلديث عند قوله     
، ويشري املعىن إىل أن اخلري الذي جييء بعد الشر ال يكون خرياً خالصاً بـل                "القلب
ي يكون بعدي أئمة يهتدون دا    (( ويف رواية    :قال ))يهدون دي ((قوله  و .ردفيه كَ 

 . اهـ كالم الشارح.))وال يستنون بسنيت
فاهلدي النبوي   ، ويف هذه العبارة معىن عظيم ملا يرد من الدخن على األئمة           :قلت

فيهم وهو أتباع الكتاب والسنة وخدمة مثراما حبثاً وتصنيفاً ودراسة وتعليمـاً ؛             
 سـنة   عتقد واهللا أعلم أـا    أولكن السنة غري قائمة، واملقصود بالسنة حسب ما         



 ٢٢٧

نصافه من نفسه وعدم انتصافه     إ وهي مواقفه صلى اهللا عليه وآله وسلم و        ،املواقف
  .))سنة األخالق((وهي  ،من أضداده

فمن أنكـر   (( : عند مسلم  ةقال يف حديث أم سلم     ))رِكن منهم وت  فِرعت(( :قولهو
ِربِر ومن كَئهِل س١())م(. 

 ،))ويتكلمـون بألسـنتنا   (( :وقوله ،لعربإشارة إىل أم من ا     ))من جلدتنا ((: قوله
أي  ))يتكلمون بألسـنتنا  ((: عتقد أن معىن قوله   أو ،مل يفصح الشارح فيه بأمر    : قلت

 يتكلمـون بلسـان رسـول اهللا        :أي ،يعربون ويتحدثون عما حنن نريده ظاهراً     
 .وتنطق بذلك ألستنهم وأجهزة إعالمهم ويف الباطن خمالفونوالشريعة 

 ومـن   ، فهو منهم   قومٍ  سواد رثَّن كَ م((إشارة إىل قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم         
ِضريعمل قوم كان شريك م ٢(أخرجه أبو يعلى )) بهلَِمن ع(. 
ــتِل بنْوِإ ــاخلواص ي ــك ب   اخلالص تئْ شِ نْ إِ اِس الن وام ع كروات  فعلي

يشري النظم إىل ما يصيب األمة يف عصر الغثاء والوهن من الضـياع والشـتات               
وإىل ذلك تشـري    !  وكيف يكون موقف املؤمن الوجل؟     ،وسوء االستتباع لألعداء  

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله        :األحاديث من مثل ما رواه أبو هريرة يف قوله        
 من الناس وقد مرجـت       يف حثالةٍ  بن عمرو إذا بقيت   كيف بك يا عبداهللا     (( :وسلم
م واختلفوا فصاروا هكذا      عهودفمـا  :  قـال  ، أصابعه بـنيوشبك   ))؟هم وأمانا

ويف رواية سهل ابن سـعد       ،))ك ودع عنك عوامهم   تعليك خباص (( :تأمرين ؟ قال  

                                                 
 .)٣٩: ١٣(املصدر السابق ) ١(
 ).٤١: ١٣(املصدر السابق ) ٢(

ــوال ياِرشداً يف ِف أحــكتِتــننْأو أَ هــ ي ــا بونَكُ ــطان يف ِحم  هِت



 ٢٢٨

بن وحنن يف جملس فيه عمرو       خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        : قال
 .)١( ))وإياكم والتلون يف دين اهللا((وذكر احلديث وزاد :  قال،هؤالعاص وأبنا

ويف معاين هذه األحاديث إشارة واضحة إىل ضرورة االعتزال عن مواقع الظهور            
 ويقتصر املرء   ،واالختالط بالعوام، ومظاهر الناس العامة وخاصة عند مشول االفتتان        

 ،م منه وصدقهم معـه     املرء ويعلم استفاد   وهم الذين يطمئن إليهم    ،على اخلواص 
 .وخاصة يف شأن الدين والعمل به

 ىر الـو   عن خـريِ   صكما أتى يف الن     القُـرى   أو بعـضِ    يف البدوِ  لِْزتعيولْ
يشري النظم إىل ما جيب على املسلم فعله عند اشـتباك الفـنت، حيـث ورد يف                 

يوشـك أن   (( : عليه وآله وسـلم    الصحيح مجلة من األحاديث منها قوله صلى اهللا       
 يفر بدينـه مـن      ،يكون خري مال املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال ومواقع القطر          

 .)٢( ))الفنت
واعترب التعـرب    ،واملعلوم أنّ اإلسالم حيث على بقاء املسلم يف حواضر اإلسالم         

ئر علـى    اهلجرة أي العودة إىل البداوة بعد السكىن يف املدينة أو مكة من الكبا             بعد
وأخرج النسائي يف    ،))اًبـيمن رجع بعد هجرته أعرا    ((حلديث   ،عهد صدر اإلسالم  

واملرتـد بعـد هجرتـه      ((: وفيه ))لعن اهللا آكل الربا وموكله    ((حديث ابن مسعود    
 كان من رجع بعد هجرته إىل موضعه من         :))النهاية((قال ابن األثري يف      ،))اًبـيأعرا

 .غري عذر يعدونه كاملرتد
 )) بعد هجرته  العن اهللا من بد   (( أخرج الطرباين من حديث جابر بن مسرة رفعه          وقد

 .)٣(إال يف الفتنة فإن البدو خري من املقام يف الفتنة 
                                                 

 ).٤٣: ١٣(املصدر السابق  )١(
 .كتاب الفنت) ٤٤: ١٣( املصدر السابق )٢(
 .)٤٥: ١٣(املصدر السابق  )٣(



 ٢٢٩

 صلى اهللا عليه وآله وسلم لبعض الصحابة يف البـدو، ومنـهم             بـيوقد أذن الن  
 فقد ورد يف البخاري عن سلمة بن األكوع أنه دخـل علـى             ،سلمة بن األكوع  

ال؛ ولكن  :  قال ؟ تعربت ..كبـي على عق   ارتددت ..بن األكوع ا يا   :احلجاج فقال 
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أذن يل يف البدو

 عـن  ارتـددت :  فقـال ، قدم سلمة املدينة فلقيه بريدة بن اخلصيب    :ايةوويف ر 
 وآله وسلم   من رسول اهللا صلى اهللا عليه      إن يف إذنٍ   ..معاذ اهللا :  فقال !؟هجرتك  

لة املشهورة اليت منها سلمة وأبو برزة وبريدة        بـي الق - ابدوا يا أسلم     :مسعته يقول 
أنتم مهاجرون حيث   ((: إنا خناف أن يقدح ذلك يف هجرتنا، قال       :  قالوا -املذكور  
 .)١( ))شئتم

ـ فمن يتحتم عليه املخالطة      :))يفر بدينه من الفنت   (( :عند قوله  ))الفتح((قال يف    ن مم
احلـال  ما عيناً وإما كفاية حبسـب  إ ،ت له قدرة على إزالة املنكر فيجب عليه     كان
 من يغلب على ظنه أنه يسلم يف نفسه إذا قـام يف األمـر               ن يترجح ممو ،مكانإلاو

 وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه ال           ،باملعروف والنهي عن املنكر   
 وقعت الفتنة ترجحت العزلة ملـا       وهذا حيث ال تكون هناك فتنة عامة فإن        ،يطاع

فمنـهم   ،ينشأ فيها غالباً من الوقوع يف احملذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة           
 الذين ظلمـوا مـنكم      واتقوا فتنة ال تصينب   ﴿ :من ليس من أهلها كما قال تعاىل      

 . )٢( ﴾خاصة
ص ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه أبو داود والنسائي عن عبداهللا بن عمرو بـن العـا       

كيـف بـك إذا     (( : صلى اهللا عليه وآله وسلم     بـي قال الن  : قال ،رضي اهللا عنهما  
 )) ؟ بقيت يف حثالة من الناس مرجت عهودهم وأمانام واختلفوا وكانوا هكـذا           

                                                 
 . املصدر السابق )١(
 .)٤٧: ١٣(املصدر السابق  )٢(



 ٢٣٠

 وأملك عليك   ،تك وأهلك بـيلزم  ا((: م تأمرين؟ قال  ب ف :قال ، أصابعه بـنيوشبك  
ودع عنـك    ،خاصة نفسك وعليك بأمر    ، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر      ،لسانك

 . )١( ))أمر العامة
 : مب تأمرنـا ؟ قـال      : قالوا :ويف آخره  ، موسى رضي اهللا عنه حنوه     بـيوعن أ 

 .رواه الترمذي وابن ماجه ))وتكمبـيكونوا أحالس ((
يـا  (( : ذر رضي اهللا عنه قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم             بـيوعن أ 

     ما تأمرين يـا    :  قال ، أصابعه بـنيوشبك   ))؟لٍة يف حثا  أبا ذر كيف أنت إذا كنت
 خالقوا الناس بأخالقهم وخـالفوهم يف    ..صربا .. اصرب ..صربا((:  قال ؟رسول اهللا   
 .)٢( ))دالزه((يف  هقيبـيرواه احلاكم وال ))أعماهلم

ويف هذا احلديث إشارة إىل مصانعة الواقع والصرب على أهله ما ستطاع إىل ذلك              
 بـي وعن أ  ،ات أو مذلة أو إهانة أو نقص يف الدين        ئاوز وال افت  الً من غري جت   بـيس

ال تقربـوا   (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم       : الدرداء رضي اهللا عنه قال    
، ويف  )٣( ))ضربوا أهلها إذا أقبلت   او ،تضروا هلا إذا ع   ضرعوال ت  ،الفتنة إذا محيت  

حبيـث   ،ن مناذج التعامل مـع التحـوالت      هذا احلديث أيضاً إشارة إىل منوذج م      
  حقـائق  يستطيع العاقل املؤمن أن يتجنب االخنراط املباشر يف رياح التغيري املدمرةِ          

ضطر إىل املواجهة عند إقباهلا عليه فال خمرج من حسن التصـرف            ا وإذا ما    ،الدين
 وقد فسـر  ..  وللضرورة أحكام كما يقال    ،إما بالتجاوز أو االشتباك   .. مع أهلها 

يا خالد  (( : صلى اهللا عليه وآله وسلم قال له       بـيأن الن  τحديث خالد بن عرفطة     
فإذا كان ذلك فإن استطعت أن       ،إا ستكون بعدي أحداث وفنت وفرقة واختالف      

                                                 
 .١٨٤ص ))اإلشاعة(() ١(
 .١٨٥صاملصدر السابق ) ٢(
 .١٨٥صاملصدر السابق ) ٣(



 ٢٣١

 شيبة ونعيم بن محاد     بـيرواه أمحد وابن أ    ))تكون عبد اهللا املقتول ال القاتل فافعل      
 .)١(والطرباين وغريهم 

وخيـ   للفـىت إحسـانُ     حالٍ ر ـ  فيما استطاع  ن ظَ م ـ   إحيـاءِ  ع الس نن 
يشري النظم إىل أن إحسان الظن بالناس فيما هو الزم فيه حسن الظن ما استطاع               

 مع الرب والفـاجر وجتنبـه        أخالقٍ  ومواقف  أعماالً صاحلةً  ناإلنسان وإحياءه للسن  
حتقيقاً لقوله صلى اهللا عليه      ،النجاة يف احلياتني  ب يفي   أمركل ذلك   للفنت ومضالا   

 على أن تصبح ومتسي ليس يف       ترد إن قَ  يا بين (( :وآله وسلم ألنس رضي اهللا عنه     
 ومن أحيا سنيت فقـد      ،يا بين وذلك من سنيت    ((:  مث قال  ،))فعلا ألحد ف  قلبك غش

 .)٢(رواه الترمذي  ))ومن أحبين كان معي يف اجلنة ،أحبين
رة لطيفة إىل حسن املعاملة وكمال اإلعراض عـن         ويف سياق معىن احلديث إشا    

 . إذ هي سبب كل فتنة وغش وكدورة ،صراع احلياة الدنيا
 السنة واملواقف فيجعلها شيئاً     بـنيوإحياء السنن ذا املفهوم العايل يربط حقاً        

هذه السنة اليت ال تكون إالّ من حمب صـادق           ))سنة املواقف ((واحداً فتصبح حقاً    
 صلى اهللا عليه وآله وسلم يليق به هذا املصري العظيم يف اجلنة مع رسول               لرسول اهللا 

 .اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

                                                 
 .١٨٦ص املصدر السابق )١(
   .١٨٧ص املصدر السابق )٢(



 ٢٣٢
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 ٢٣٣

 ن يدي الدجالبـي
 :قال الناظم

 واعتــرب لْيف الــديِن والــدنيا تأَمــ كُثُـر   ر أخطـا  ِل يِدي الـدجا   بـني
 مرحلـة ظهـور     بـنينها و بـيوأن   ،إشارة إىل ذات املراحل اليت سبق ذكرها      

ال تدع أحداً إال    ((اليت  ) بفتنة الدهيماء   ( ما تسمى   وخاصة   ،ةالدجال عالقة وطيد  
فانتظروا  ،ان ال نفاق فيه ونفاق ال إميان فيه       مي إ :حىت يصري الناس فسطاطني    ،لطمته

 . )١( ))الدجال من يومه أو غده
ومع أن األحاديث تشري إىل بدء زمن الفتنة الصانعة مرحلة الدجال بـدءاً مـن               

ارب جداً وتتضح عالئمها بعد مبعث رسول اهللا صلى         عصر آدم إالّ أن املسافة تتق     
 وحصاد هذا   ،اهللا عليه وآله وسلم لتتوجه قضية الدجال يف إطار واضح ومتالحق          

التالحق تغريات املراحل وتقلباا وجمريات األحداث داخلية وخارجيـة وقدميـة           
وال .. اذ باهللا وحديثة لتصب جمملها يف يئة العامل لربوز فتنته الساحقة املاحقة والعي          

شك أن قضاء اهللا كائن وال مرد منه؛ ولكن الديانة تقف من التحوالت موقـف               
 وحييـا مـن   ةنبـيليهلك من هلك عن ﴿ان واإلفصاح،   بـيالوعي واإليضاح وال  

 .﴾نةبـيحي عن 
فيق اهللا  اء الكتساب احلصانة بعد تو    بـيوسر اتباع األن   ،وهذا هو سر الرساالت   

 .﴾وما توفيقي إال باهللا﴿
 التعبد وهدايـة    يةومل يهتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بشيء بعد قض           

 وخاصة تلك الفنت املمهدة     ،الناس إليها اهتمامه بشأن الفنت السالبة سر هذا التعبد        

                                                 
 .٣٩٨ص املصدر السابق )١(



 ٢٣٤

ولكن هذا االهتمام متالزم مع العلم بعالمات الساعة وربط         ؛  لفتنة املسيخ الدجال    
إذ أشار صلى اهللا عليه وآله وسـلم أن مشـكلة            ،اتالبشرية بركنية هذه العالم   

املشاكل يف قضية الدجال وهيمنة غياب الصيغ الشرعية يف الواقع االجتماعي مـن            
خالل احنرافات علمية وعقدية داخل اخليمة اإلسالمية ذاـا، وتتـراكم هـذه             

 يدي الدجال كذات    بـنياالحنرافات مرحلة بعد مرحلة أخرى حىت يكون العامل         
 .رحلةوم

 يف القلوب والعقول وختتلط     ةتطور أساليب التمويه والعماي   تومع تطور االحنراف    
لتحمل اجلميع حنو قبول املرحلة الدجالية والدخول إليها حبماس وابتهاج           ،األوراق
 .وهكذا تكون الفاجعة ،وفق الربنامج الدعائي للطابور الدجايل املفتون ،وحيوية

ـ   منها شم  ججاجلـةْ   والد ِلولُ الـدـاتِ       مشـونَ يف الـورى معرزلن يه 
 يـدي   بــني ما  ((إا مرحلة    ))ت القصيد بـي((ت كما يقولون    بـيويف هذا ال  

وهو الصيغة العقالنية لقلب مـوازين       ،))لجالد((ومن أخطر مظاهرها     ،))الدجال
بوالً بح حقاً مق  وقلب موازين الباطل لتص    ،وقبول ذلك لدى الناس    ،احلق إىل باطل  

افرون على حتقيق هذا االنقالب الفكري ثالثة       ضيتعلمون أو يت  ف أيضاً لدى الناس،  
 :قوى

 .عبـي وهي مادة الفكر املعدة للتط،الدجل
و علمنة  أ ،)١(س الدين يتسي بـني ة الفكر املاسخ سلباً وإجياباً ما     لَم ح ،الدجاجلة

 .)٢(الدين
                                                 

رضاخ الدين ورجاله لتنفيذ سياسة دينية معينة مضـادة ألخـرى           إ :معىن تسييس الدين  ) ١(
 .مثلها

ات بــي ضعاف منهج التدين كليا وترجيح العقالنية اردة ضد الغيإ :معىن علمنة الدين  ) ٢(
 . الشريعةواخلوارق وقوانني



 ٢٣٥

 .ائل لتهيئة ظهورهبرزت االحنراف يف الوسأ الغاية اليت ،الدجال
بفتنـة  (( يدي الدجال قد وردت ضمن ما مسي         بـنيوغالب أحداث مرحلة ما     

وآخر مراحلها املُفضية إىل إعـداد العقـل    ،))الدهيماء اليت ال تدع أحداً إال لطمته     
خفـة  ((عند كون الناس يف      ،اإلنساين عموماً واإلسالمي خصوصاً للهيمنة الفاجعة     

فتنة ل مرحلة   بـي املدى بدأت ق    طويلةُ  إعالميةٌ ةٌجهن الدين م  واخلفة يف  ،))من الدين 
اليت حددت عند بعض أهل العلم باخنراط يهود الدومنة وأشـباههم يف            األحالس  

بـان   إ ،ورسم خطوط املؤامرات العلمانية للدول الكافرة      ،جسد الدولة اإلسالمية  
القرار املسلم، واسـتمرت    امتداد الدولة اإلسالمية العثمانية رمز اخلالفة ومصدر        

 بـنياليت طوت احلكام املسلمني والعرب يف دوامة احلر       فتنة السراء   خالل مرحلة   
القائمة على رسـم    مرحلة الدهيماء    ثوابت   تخسحىت ر  ،العامليتني األوىل والثانية  

آخـر مرحلـة     وها حنن اليـوم يف    .. .سياسة االستعمار واالستهتار واالستثمار   
 فاللطم له معان    ،مراحل فتنة الدهيماء اليت ال تدع أحداً إال لطمته        االسثمار أخطر   

مجة وال يأيت اللطم هلذا العدد اهلائل من البشر واملسلمني يف زمـن معـني وأيـام             
والوسائل هي   ،لوب والعقول والوجوه بعدة وسائل     ولكنه تتابع يف لطم الق     ،قالئل

 . ال صورتهآلة اللطم املؤثرة والتاركة خلفها بصمات الالطم
 ،سافل من الناس الذين يتبعون كل نـاعق        مرحلة التحوت واأل   :فتنة الدهيماء و

وهؤالء هم مطايـا   ،))هيشات األسواق(( : صلى اهللا عليه وآله وسلم     بـيمساهم الن 
بدأ تركيبـهم العلمـي والنفسـي والعقلـي          ،احلركة املاسخة أجياالً بعد أجيال    

ليتحقـق فـيهم     ،ية الغزو االستعماري العاملي   والعاطفي واإلمياين والدجايل مع بدا    
رمـوز  بدءاً مـن     ،اإلدبار من العلم   واخلفة يف الدين    مدلول  مرحلة بعد مرحلة    

واية بطالب املدارس    ،العلماء محلة األمانة ولسان الشريعة ومحاة التوحيد      احلكم و 
ى اهللا   قال صـل   ،النساء ذوات العالقة املباشرة بفتنة الدجال      واجلامعات وجحافل 



 ٢٣٦

خيرج الدجال يف خفة من الدين وإدبار من العلم فال يبقى أحد            (( :عليه وآله وسلم  
حياج    ن أكثر مـا يتبعـه األعـراب        إذهل الناس يف ذكره، و    ه يف أكثر األرض، وي

 .)))١(والنساء
 والدقة  ،موضوعيةو يدي الدجال بدقة     بـنيإذن فنحن يف حاجة إىل النظر فيما        

ا مرحلة االستثمار   أإىل  سب استقرائنا لألحداث واهللا أعلم      حتشريان  واملوضوعية  
  :مبسمياا املألوفة يف واقعنا اإلعالمي

 . السياسية والفكريةتهبكتل.. النظام العاملي املوحد ))القطب الواحد((
 . بعناصرها وأنظمتها وجمموعاا الغثائيةالصحوة
 .ةيسواالقتصادية والسيااالجتماعية مبظاهرها  العوملة

د بـيوبإمكان الباحث احلصيف أن يتعمق يف متابعة هذه النقاط اتمعة أزمتها            
 .))املسيخ الدجال((يقبع خلف جدراا املصفحة  ))قوة عاملية واحدة((

وبإمكان الباحث احلصيف أيضاً أن يتعمق يف متابعة ظواهر العالمات اليت تكلم            
ه وسلم ليفصح عن حقائق التـردي       ا من ال ينطق عن اهلوى صلى اهللا عليه وآل         

ال تزال األمة على شـريعة      (( :املتعمد يف أجيال األمة املسلمة، ومن مثل قوله حمذراً        
 :حسنة ما مل تظهر فيهم ثالث

 .مامل يقبض منهم العلم ) ١
 .يكثر فيهم ولد اخلنثو ) ٢
 .ويظهر فيهم السقارون ) ٣

                                                 
مقـدرات  من  أيديهم  ا يف   ل ظهوره مب  بـيطروحاته ق أ و ههؤالء هم وأشباههم محلة فكر    ) ١(

مث يكتسح صـنائعه ورمـوزه   ، الطويلة ))فتنة الدهيماء((احلركة ومراكز التأثري يف مرحلة    
 .عد نظام وجمموعة خلف أخرىنظاماً ب



 ٢٣٧

نهم إذا  بــي م   يكونون يف آخر الزمان تكون حتيته      - ء مجع نش  -وء  ش ن :قال
 .)١( ))تالقوا التالعن

والتعمق املشار إليه يف حديثنا هذا أن نرى كيف رسم املصطفى صلى اهللا عليـه              
 .وآله وسلم صفة التردي يف سياسة الدجال واألمة يف غاية العماية والغفلة

ة بــي طروحات السياسة التعليميـة الغر    بأفقبض العلم من املسلمني، قد جرى       
ة واإلسالمية  بـي وكثر يف اتمعات العر    ،سسات البلدان املستعمرة  والشرقية يف مؤ  

 وتكونت هلم املالجئ والدور الراعية هلـم        ،انتشار اخلناء والزنا وأبناؤه سراً وعلناً     
بنـاء األخالقـي يف األسـرة       املفضية إىل استغالل عقدم النفسية لالنتقام من ال       

 .املسلمة
ن الكثري مـن    إ حيث   ،ظيمة من دالالت النبوة   فداللة ع  ))السقارون((وأما ظهور   

أا من يشـرب    والسقارة من هذا املعىن     ،  )سقارة(ارة  جأهل عصرنا يسمون السي   
وت بـيار منه لكثرة من حيمله يف الطرقات واملواصالت وال         وخص السيج  ،التنباك

ن السـقارو  ))تجاره(( واإلسالمي له    بـيحىت يصبح ظاهرة من ظواهر اتمع العر      
 .وشركائه ومسيماته وأسواقه ودعاياته وجوائزه ومواهبهمبواقعه 

 وشوهد  ،)مرحلة الدهيماء (وهذه الظاهرة غزت بالد اإلسالم واملسلمني خالل        
بالعيان تالعن املدخنني عند لقائهم ورفع أصوام بالتالعن يف املالعب والشوارع           

 . جمتمع وآخربـنيمع اختالف بسيط  ،واملؤسسات
 حضور املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم مرحلة االستعمار واضـحاً            لقد كان 

ولكن وقفات مع التحليل النبـوي      ؛  كما هو حضوره يف سابق املراحل والحقها        
 لظاهرة انعدام العلم من أهله، وكيف يكون ذلك ؟ 

                                                 
 .١٦١ص ))اإلشاعة((انظر  ،رواه أمحد والطرباين واحلاكم) ١(



 ٢٣٨

إن مـن أشـراط     (( :فنراه حاضراً يقـول    ، يدي الدجال  بـنييكون ذلك فيما    
  أميـة اجلمحـي    بـيرواه الطرباين عن أ    ))العلم عند األصاغر  لتمس  الساعة أن ي . 

مـن أوالد املهـاجرين      )١( ومعناه أن األكـابر    :ويستطرد شارح احلديث فيقول   
ألصاغر من املوايل   اواألنصار، بل ومن قريش يشتغلون بطلب الدنيا واجلاه، ويبقى          

 .اتفيطلب منهم الفتاوى يف الواقع ،وأخالط الناس هم الذين يتعلمون
 ،وقد أشرنا سلفاً إىل الثالثة احملاور ذات العالقة باالنقالب الفكري يف هذه األمة            

 :وهي
 ..  والدجال، والدجاجلة،الدجل

وما مـن دجـل إال ولـه         ،ويبدأ العمل على ترسيخ الفتنة من عهد آدم ونوح        
ما من فتنة من عهـد آدم إال وهـي          (( : لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم      ،دجاجلة
اء أقوامهم من فتنتـه     بـيومن مث حذّر األن    ،)) لفتنة الدجال  -تضع: أو قال -ع  تصن

 إال وقـد أنـذر قومـه        بــي ما من ن  (( : فقد ورد يف صحيح البخاري     ،العظمى
مل ((:  قال ،دة رضي اهللا عنه   بـي ع بـي داود والترمذي عن أ    بـيوعند أ  ،))الدجال
لقد أنـذر نـوح   ((: د أمحدوعن ،)) بعد نوح إال وقد أنذر قومه الدجال بـييكن ن 
 .))ون من بعدهبـيأمته والن

                                                 
ويرون يف هـذا     ،))األكابر واألصاغر ((لعل بعض القراء يتأففون من إيراد الشارح لفظيت         ) ١(

 ولكين أعيد اجلميع إىل املعلم األكرم صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم           ، فارقاً طبقياً  بـريالتع
مرنا بوضع كل إنسان يف مرتبته من املعرفة والعلم وففيها أكابر وفيها أصـاغر؛              الذي أ 

ليات، و احلقوق والواجبات واملسؤبـني اجلميع يف التقوى وكرامتها وبـنيولكنه سوى 
قل ﴿والقرآن ينفي ذلك ، ن من عالمات الساعة أن يتساوى العلماء بغري العلماءبـني أو

 .﴾ن ال يعلمونهل يستوي الذين يعلمون والذي



 ٢٣٩

ومع هذا اإلنذار والتحذير من فتنة املسيخ الدجال وأثرها على العقل اإلنسـاين             
فقد أخرب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يف حوادث األزمنة وسري قضاء اهللا وقـدره       

 .عرب التاريخ ما هو أكرب من الدجال
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله        : قال ،عنهعن عمران بن حصني رضي اهللا       

رواه  )).. خلق آدم إىل قيام الساعة أمر أكرب من الـدجال          بـنيما  ((: وسلم يقول 
 .)١(مسلم

 ،))لجالـد (( "قلب احلقائق "والفتنة الكربى يف مسرية الدجال حىت ظهوره هي         
ولة التأثر مبـا     والعني جمب  ،وهو اخللط واللبس واخلدع    ،والدجال مشتق من الدجل   

والتمويه يؤثر على العواطف واملبادئ واملواقـف إال         ،وكذلك بقية اجلوارح   ،ترى
 يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا واآلخـرة          ﴿ت اهللا   من ثب..﴾، 

 . آمني.اللهم ثبتنا بقولك الثابت يف احلياة الدنيا واآلخرة
صبة الدجاجلة، والدجاجلة أفراد تتبعهم األقوام      والدجل ناجح التأثري والفعالية بع    

 وتبدأ مالحمهم يف خيمتنا اإلسالمية بوضوح من        ،والشعوب وهلم عالمات ودالئل   
ونة بـالفنت،   رخالل مواقفهم اليت رصدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مق           

لست (( :ممنها فنت عامة غري حمددة املكان والزمان كقوله صلى اهللا عليه وآله وسل            
: وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال      ،))أخشى عليكم الدجال وإمنا أخشى علماء الفتنة      

 ))إمنا أخاف على أميت األئمة املضـلني      (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم       
 .)٢(رواه أبوداود وابن ماجه 

 ن صلى اهللا عليه وآله وسلم يصـفها       اومنها فنت خاصة حمددة الزمان واملكان ك      
ويفصح عن هويتها    ،))وتكم كمواقع القطر  بـي  بـنيإين أرى مواقع الفنت     ((: بقوله

                                                 
 .٢٥٦ص  ))االشاعة(() ١(
 .١٨٤صاملصدر السابق ) ٢(



 ٢٤٠

يف الفتنة اليت صاحبت خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فيقول صلى اهللا عليه               
 ،))وآخرها خروج الدجال   ،أول الفنت قتل عثمان   (( :وآله وسلم فيما يرويه حذيفة    

ده ما من رجل يف قلبه مثقال حبـة   بـيفسي  والذي ن (( :زاد ابن عساكر يف روايته    
 .))وإن مل يدركه آمن به يف قربه ،من قتل عثمان إال تبع الدجال إن أدركه

 عن أنـس    ،ويتحدد يف هذا اخلطر موقع املنافقني ودورهم يف السياسة الدجالية         
يا عثمـان إنـك   (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم:  قال ،رضي اهللا عنه  

وصم يف ذلك    ،وسرييدك املنافقون على خلعها فال ختلعها      ،خلالفة من بعدي  ستلي ا 
 .)١(رواه ابن عدي وابن عساكر ))اليوم تفطر عندي

ومنذ تلك اللحظة ومعامل الدجالية منطلقة بوضوح علـى أيـدي الدجاجلـة             
 .)).. ودجاجلة العلم،دجاجلة احلكم((

ق عن اهلـوى عـرب مسـرية        وكال الطرفني أوضح عالمام ومسام من ال ينط       
 صلى اهللا عليه وآله وسـلم       بـيوقد أخرب الن   ،ومنهم الذين ادعوا النبوة    ،التاريخ

وحنن هنا نـرى أن   ، حتديد العددواختلفت األحاديث يف ، أمته من بـنيعن الكذا 
اخلطورة ال تكمن يف العدد وإمنا يف هوية األفكار اليت حيملـها هـؤالء املـدعون              

مسيلمة (( ا يف سابق الشرح إىل منوذج من هذه الفتنة الدجالية وهو           وقد أشرن  ،للنبوة
 . يف اإلسالمبـنيحيث كانت فتنته املسيلمية من أخطر فنت الكذا ))الكذاب

ــةْ الثالثـــةُهلُـــثْوِم ــريفُ  الدجاجلـ ــحت هم يدــلُخ ــةْلَّ كُ   عائل
ــاضِ ي  أو بــاحلكِماجلــاِهب أو باملــاِل ــارعون يف انتق ــِمس   العل
يظهرون يف فتنة   الذين  رة إىل ما ورد يف احلديث النبوي عن الدجالني الثالثة           إشا

 يف عبارة واحد داللة علـى ظهـورهم يف عصـر            بـي وقد مجعهم الن   ،الدهيماء

                                                 
 .٣٩ص املصدر السابق )١(



 ٢٤١

كما أوضح وأبرز اجلانب     وانتشرت فتنتهم يف سائر األقطار،       وقد ظهروا  ،.واحد
علـيكم بسـنيت    (( "اخللفاء" : مساهم املضيء يف املسرية الربانية النبوية األبوية فيمن      
  .)١( ))وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي

األحاديث الشريفة يف وصفه ووصف مرحلتـه       بالغت  وأما الدجال كذات فقد     
وفتنته وعالماته، وكان صلى اهللا عليه وآله وسلم مهتم كل االهتمام بكشف زيفه             

إن ((:  حىت قال عليه الصالة والسالم     ،وكذبه وخطورة مسريته يف اخليمة اإلسالمية     
 .)٢( ))ه نفِس حجيج وإن خيرج ولست فيكم فامرؤ،خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه

واحلديث يشري يف أوله وآخره إىل حتريك مستوى القلق منه صلى اهللا عليه وآله              
 ذكر رسول اهللا صلى اهللا      :وسلم يف أصحابه كما ذكره النواس بن مسعان يف قوله         

 ،فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف طائفة النخل        ،وآله وسلم الدجال ذات غداة    عليه  
 يا رسول اهللا ذكـرت  : قلنا،))؟ما شأنكم ((:  فقال،فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا    

غـري  ((: الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حىت ظنناه يف طائفة النخـل، فقـال            
 .)٣( ))وساق احلديث. .الدجال أخوفين عليكم

 )٤()) أنا والساعة كهاتني   بعثت(( : قوله وسلم يعترب معىن  لى اهللا عليه وآله     وكأنه ص 
فيفصح هلم أن مرحلة الدجال لست أخشاها عليكم أنتم بقدر ما أخشى علـيكم              

 .وكأنه يشري إىل ما حصل بعد ذلك من الفنت يف عهود التحوالت.. فتناً أخرى
 :قال الناظم
وقــد أشــارعن خطـرِ    املصــطفى فيمــا ورد  ـ   جاِل الـد ـ  ب لِّ يف كُ  دلَ

                                                 
 .راجع هذا املدلول يف أول املنظومة) ١(
 .كتاب الفنت) ٦٥: ١٣(شرح مسلم ) ٢(
 .كتاب الفنت) ٦٤: ١٣(املصدر السابق  )٣(
 .)٨٩: ١٦(املصدر السابق ) ٤(



 ٢٤٢

ــنْوأَ ـــي األنلَّ كُ ــاِءب ذَّ حــيخِ  وار ــن املس ــاِمم ــذروا لألن   أن
ــوأنّ ــا ِمـ ــٍة مـ ــيش مدآ ون فتنـ ــ إالّيع وه يــخ ــادم مس   ق

  مــــثريةْ قادمــــٍةلفتنــــٍة  اخلطـــريةْس القواعـــدتؤســـ
يــه ــراتكِل ــا عش ــِم فيه ـ  فِ بـنيما    األم وخـرابٍ  ٍقس  ـ  آد  يِم

ـ  بــني فمن جنـا     ي دـ جنا من الـدجال حـىت يف الكَ         واطمـأنْ  ي  نفَ
ــي ِهِدعــى يف مهــاوي ودرومــن تــ ذِّعب ــن ــو يك ــ يف لَوه ل ِهِدح 

 ،ات إىل خطورة املسيخ الدجال ذاتاً وفكراً ومرحلـة        بـييشري النظم يف هذه األ    
من مثل جناة مـن      النظر يف بعضها     ي وبق ،وقد سبق تناول شىت املواضيع عن ذلك      

لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة      (( قال صلى اهللا عليه وآله وسلم        ،جنا مما قبلها  
 ،رواه أمحـد والبـزار     )) ولن ينجو أحد من مثلها إال جنا منـها         ،املسيخ الدجال 

 . شيبةبـيرواه ابن أ ))لو خرج املسيخ الدجال آلمن به قوم يف قبورهم((وحلديث 
واضحة إىل خطورة العذاب على كافة أعوان املرحلـة         ويف هذا احلديث إشارة     

 فاإلشكال ليس يف خروج الدجال ولكن اإلشكال األعظم يف أثر فتنتـه             ،الدجالية
وهي اليت تسبق مرحلة     ،ورؤيته الفكرية ومشاريعه العاملية يف تاريخ املسرية البشرية       

سـواء  .. ة ومنهم الذين ادعوا النبـو ،بروز دور الدجاجلة مرحلة   :كذاتظهوره  
 ويؤيـد   ،كانت دعوى رسالة أم دعوة احنراف فكري ضد مسرية احلق الشـرعي           

بعث دجالون قريب   وحىت ي ((يف شرح البخاري عند حديث       ))الفتح((ذلك ما أورده    
وحيتمل أن يكون الـذين     : قال يف الشرح   ))..من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول اهللا      

وأن من زاد على العدد املذكور       ،و حنوها يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثالثني أ       
يكون كذاباً فقط لكن يدعو إىل الضاللة كغالة الرافضة والباطنية وأهل الوحـدة             
واحللولية وسائر الفرق الدعاة إىل ما يعلم بالضرورة أنه خالف ما جاء به حممـد               

د ويؤيد أن يف حديث علي رضي اهللا عنه عن         ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      



 ٢٤٣

وابن الكواء مل يدع النبوة وإمنا       ))ك ملنهم  وإن :قال علي لعبد اهللا بن الكواء     ف(( ،أمحد
 .)١(كان يغلو يف الرفض 

                                                 
 .)٩٣: ١٣( ))فتح الباري(() ١(



 ٢٤٤

 خبار ابن صيادأ
 :قال الناظم

ــذرا  ـــه أن ــديث أن ط خفضاً ورفعـاً فيـه حـىت أكثـرا          ويف احل
ــالوا ظَ ــنق ــن ا أنــه  يِلغ فــذاك شــجرخــ ينِْإ: فقــال ِل يف النخ

ــلُّ  الزمــاِنوإن أتــى يف الحــقِ  ــرٍدفك ــانِ  ف ــيس يف أم   ل
ــ ــ حلٌّك ــيجِج ــهه وأِه نفِس ـ     واألمر ل ـ ع ن اِكر أدىن مـن ِش  )١(ِهِل

                                                 
إشارة إىل ما يكـون عنـد        ))مرؤ حجيج نفسه  اكل  (( :وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم     ) ١(

ويف ذلك روى   ،  باعهم للمصاحل رجاء ما يف يده     متحالت الناس واستت  ظهور الدجال من    
 لنصحبه  اليصحنب الدجال أقوام يقولون إن    ((: د بن عمر  بـينعيم بن محاد يف الفنت عن ع      

ل نــز الشجر، فـإذا      نصحبه نأكل من طعامه ونرعى من       ولكنا ،وإنا لنعلم أنه لكافر   
 .))ل عليهم كلهمنـزغضب اهللا 

 على مناذج وصور    ةواألمر املطلوب شرعاً أمام الدجال عند ظهوره الوقوف بصالب        
 : خرب عنها صلى اهللا عليه وآله وسلم منهاأ

فمن لقيه  (( : أمامة رضي اهللا عنه مرفوعاً     بـيأن يتفل يف وجهه حلديث أ      -١
 .رواه الطرباين ))كم فليتفل يف وجههمن

ح والتهليل فإنه قوت املؤمن     بـيوليكثر من التس  ((أن يثبت ويصرب حلديث      -٢
وإن رماه يف النار فلـيغمض عينيـه        ،   وأن من ابتلي به فليثبت وليصرب      ،يف ذلك القحط  

 .))وليستعن باهللا تكن عليه برداً وسالماً
ما أو إىل املسجد األقصـى أو        إىل أحد احلرمني فإنه ال يدخله      ءأن يلتجي  -٣

 . ال يدخله:إىل مسجد طور، ففي بعض الروايات



 ٢٤٥

ـ  مـا ظَ    وسـر  اٍد صـي  عن ابنِ  ه مـا يف األثـر      أمـرِ  ن عجيـبِ  وِم هر 
ة ات خرب ابن صياد بعد أن كان الكالم عاماً عن الدجال والدجالي           بـيأبرزت األ 

والدجل، وابن صياد شخصية شغلت ذهن املصطفى صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     
 وقد تناولنا احلديث عن ابـن       ،كما شغلت من بعده املهتمني بشأن فقه التحوالت       

صياد يف فصل مستقل ضمن مرحلة التحوالت على عهد املصطفى صلى اهللا عليه             
 . وآله وسلم فلرياجع هناك

ــِف  باملتابعـــةْ املختـــارفانشـــغلَ ــِضلكش ــِر بع ــه أم  ه فتابع
دــد ــموحـ ــةْ العالئـ ــال   املعروفـ ــه، وق ــةٌ: عن ــخ مفتن  ةْوفَ
 ،بـابن صـياد    ات إىل اشتغال املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم        بـيتشري األ 

 أن يتحقق من أمره، وقد ترجح لدى العديد من الصحابة أن ابن صياد هو               تهورغب
ل على أن ابن صياد هو الدجال حديث جابر رضي          مما يد ((:  قال يف الفتح   ،الدجال

 مسعت  :اهللا عنه الذي يف البخاري أنه كان حيلف أن ابن صياد هو الدجال، ويقول             
 .عمر رضي اهللا عنه حيلف عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فلم ينكر عليه
 ،وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عند مسلم وعند عبد الرزاق بسند صحيح            

ه ا لقيته أخرى، فإذا عين    : ابن الصياد مرتني، فذكر املرة األوىل، ثُم قال        لقيت((: الق
مـىت  :  مثل عني اجلمل، فقلت    ه وهي خارجةٌ   عين قد نفرت (( :ويف لفظ  ))قد طفئت 
 إن  : قـال  ؟ال تدري وهي يف رأسك    : ال أدري، قلت  : ك ما أرى؟ قال   فعلت عين 

 فمسحها وخنر ثالثاً كأشـد خنـري محـار          جعلها يف عصاك هذه،   أشاء اهللا تعاىل    

                                                                                                                  
 بنـاره   يفمن ابتل ((أن يقرأ العشر اآليات من أول سورة الكهف حلديث           -٤

فليستغث باهللا وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسالماً كما كانت النـار بـرداً               
 .٢٧٧ص ))اإلشاعة(( انظر ،))وسالماً على إبراهيم



 ٢٤٦

 أين ضربته بعصا كانت معي حىت تكسرت وأنا واهللا ما           بـيأصحافزعم  مسعت،  
 .شعرت

دي صـدره،   بــي  وكان معه يهودي، فزعم اليهودي أين ضربت         :ويف لفظه 
؟ أمل إليـه ما تريـد  :  فذكرت ذلك حلفصة قالت ،اخسأ فلت تعدو قدرك   : وقلت

إمنا يبعثه على الناس غضب     : ويف لفظ . د غضبة يغضبها  تسمع أن الدجال خيرج عن    
 .)١(يغضبه 

                                                 
  .٢٨٧ص املصدر السابق ) ١(



 ٢٤٧

 ةير الدجال في الجز
وهذه األحاديث كلها ليست نصاً صرحياً يف أن ابن الصـياد هـو             : قال احلافظ 

إن يكـن   ((:  فقال ، صلى اهللا عليه وآله وسلم ردد فيه القول        بـي ألن الن  ،الدجال
 مث ملـا  ،لى اهللا عليه وآله وسلم إىل املدينة وهذا كان عند أوائل قدومه ص    :أي ))هو

  . جزم بأن الدجال هو ذلك احملبوس الذي رآه متيم،أخربه متيم الداري
 سعيد رضي اهللا عنه فغايته أن يكون ابـن          بـيوأما حلف الصحابة وحديث أ    

وفقد ابن صياد يوم احلرة      ،)١(  بـريصياد أحد الدجاجلة وأحد أتباع الدجال الك      
)٢(. 
ــوم ِلسمر ــديثَو ــدى ح ــِة اري ال ــياِعيف قص ــاِر الض   يف البح

ــٍف ــر رآه يف كه ــى جزي ــه أغــاللٌ  ةْ عل ـ علي  هريِث فلــم يـ
ــداري ــأل ال ــواهِروس ــن ظ  ؟هل كان مـا كـان مـن املظـاهرِ       ع

ــق ــروواف ــاِر األم ــدى املخت  مــا كــان خيشــاه مــن األقــداِر  ل
وهـي   ، الدجال من خرب متيم الداري     ات إىل رواية اإلمام مسلم عن     بـيتشري األ 

 ،وأهم ما ميكن التعيني له هنا ثوابت التفرد يف الروايـة  ،مبسوطة يف كتب احلديث 
 :وهي

                                                 
 حسبما كان صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم         بـري والدجال الك  ،٢٨٨ص  املصدر السابق   ) ١(

يتوقعه ليس هو ابن صياد، وسيأيت خربه يف آخر سياق املوضوع نقال عن بعض الصحف               
 .القدمية واملخطوطات املؤيدة أنه صاحب متيم الداري

 .١٩٣ص املصدر السابق ) ٢(



 ٢٤٨

واهللا ما مجعـتكم لرغبـة وال       (( :قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ألصحابه       . ١
   كم ألن متيماً الداري كان رجالً نصرانياً فجاء وأسلم وحـدثين  رهبة ؛ ولكن مجعت

 .))ثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن املسيخ الدجالحدي
 ،نا بامرأة جتر شعرها   أفإذا  : بة أهلب، ويف رواية   اهم د تفدخلوا اجلزيرة فلقي   . ٢
  .أنا اجلساسة:  من أنت؟ قالت ويلِك:قالوا
 .دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأينا قط خلقاً وأشده وثاقاً . ٣
أما إا توشك   :  قال ، نعم : قلنا سان هل تثمر؟  بـي أخربوين عن خنل     :قال . ٤

 هي كثرية املـاء،     :أخربوين عن حبرية طربية، هل فيها ماء؟ قالوا       :  قال ،أن ال تثمر  
أخربوين عن عني زغَر، هل يف العـني        :  قال ،أما إن ماءها يوشك أن يذهب     : قال

نعم هي كثرية املاء وأهلها يزرعـون مـن         : ماء وهل يزرع أهلها مباء العني؟ قلنا      
ل نـزقد خرج من مكة و    :  األميني ما فعل؟ قالوا    بـي أخربوين عن ن   :ا، قال مائه
 .يثرب
ين أوشك أن يؤذن يل يف اخلروج، فـأخرج         أين أنا املسيح و   أإين خمربكم    . ٥

فأسري يف األرض وال أدع قرية إالّ هبطتها يف أربعني ليلة غري مكة وطيبـة فهمـا                 
 .حمرمتان علي كلتامها

 أال إنه يف حبر     :عليه وآله وسلم وطعن مبخصرته    قال رسول اهللا صلى اهللا       . ٦
 .ده إىل املشرقبـيوأوحى  ،الشام أو حبر اليمن ال بل من قبل املشرق ما هو

 :ويفهم من األحاديث املتنوعة أن الدجال أحد النماذج اآلتية
كما قال  -وهذا القول    ،شيطان موثق بسبعني حلقة يف بعض جزائر اليمن        -١

 .وه من بعض كتب أهل الكتاب لعل أصحابه تلق-احلافظ
 ،ابن صياد الذي احتار يف أمره صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل يؤمر بقتلـه        -٢

 .وحيلف بعض الصحابة أنه الدجال



 ٢٤٩

صاحب اجلساسة احملبوس يف اجلزيرة كما ذكره متيم الداري لرسـول اهللا             -٣
 .صلى اهللا عليه وآله وسلم

وهذا واٍه مل   :  احلافظ  قال ،)١(أحد ولد شق الكاهن أو شق الكاهن نفسه        -٤
 . جداً

 أن  : ما تضمنه حديث متيم وكون ابن صياد هو الدجال         بـنيوغاية ما جيمع به     
وأن ابن صياد شيطانه ظهر يف صـورة         ،الذي شاهده متيم موثقاً هو الدجال بعينه      

 .واهللا أعلم ،الدجال يف تلك املدة اليت قدر اهللا تعاىل خروجه فيها
ض املصادر احلديثة وهو أن السامري صاحب       وهناك قول آخر ذكرته بع     -٥

ك أن موسى مل يقدر عليه عندما دعـا بـين           لموسى هو الدجال بعينه، ودليل ذ     
ومل يقتله إشـارة     ،﴾وإن لك موعداً لن ختلفه    ﴿: إسرائيل لعبادة العجل بل قال له     

إىل أن الدجال له موعد قادم يقتل فيه، كما قال صلى اهللا عليه وآله وسلم لعمـر                 
 .))إن يكن هو فلن تسلط عليه((اخلطاب بن 

وكل هذه األقوال املتضاربة كما هي يف النصوص ال شك أن وراءهـا حكمـة      
ن اختالف األقوال جزء من التمويه الشرعي الذي        أو ،إهلية تتالءم مع احلدث ذاته    

 .خيفي به اهللا معامل احلدث ويصعب به التمييز حىت يقضي اهللا أمراً كان مفعوالً
إن اجلدل يف هذه املسائل ال خيدم اهلدف املرجو من ذكر اآلية بقدر مـا               وهلذا ف 

ة اإلفصاح، والشـأن كـل      بـييظلم القلب ويشوش صفاء الذهن ويزيد يف ضبا       
الشأن يف اإلميان باحلدث ووقوعه يف الساعة اليت هيأها اهللا هلا وبالصـورة الـيت               

 .وضعها اهللا يف عجائب خملوقاته
                                                 

 عشقت أباه ة وكانت أمه جني،ن الدجال من ولد شق الكاهنإ : يقال:))اإلشاعة((ل يف قا) ١(
فأخذه سليمان عليه السالم فحبسه يف      ،  وكان الشيطان يعمل له العجائب    ،  فأولدها شقاً 

 .جزيرة من اجلزر؛ ولكن هذا القول واه وال يعتمد عليه



 ٢٥٠

يشمل أغلـب    غراب يف وصف األحداث العظام يرى اإل      غراباإلواملتأمل هلذا   
 فالعقل اإلنساين   ،الساعة كاملهدي املنتظر ويأجوج ومأجوج والدابة وغريها      آيات  

ال ميلك القول الفصل وإمنا ميتلك عرض النصوص وفق حدود املعقول واملنقـول             
ض وأهم ما حنن بصدد بعد عـر       ،﴾هللا األمر من قبل ومن بعد     ﴿د اهللا   بـيوالعلم  

 ملرحلة ظهـور الـدجال وكشـف        ءالنصوص أن نعلم خطورة املراحل اليت ي      
 . ثغراا خلطورة الوقوع فيهابـنيمالبساا وت

 :الناظمقال 
ــذّ   ــطفى وح ــتعاذ املص ــمــن غَ رامث اس ضٍةبت ــِعز جهــظْ في ١(راه( 

ـ  فهـو مقـدور  بـأي شـكلٍ   ـ  مـن اهللا ذُ    يأيت علـى وعـدٍ     رِد قُ  رِك
 وهنا ملحظ هـام     ، ظهور الدجال واكتساحه العامل يف غضبة يغضبها       إشارة إىل 

 فالظهور املشار إليه غري متصل بدوام       ،وهو ظهور املسيخ الدجال    ،أشرنا إليه سلفاً  
اليت يظهر بعدها اإلمام املنتظـر ميـأل         ))ةاهلنيه((آثار فتنته العاملية التارخيية ؛ بل أن        

 ما  بـني ظواهر الفنت املتالحقة و    بـنياما  األرض عدالًَ كما ملئت جوراً تقطع مت      
يأيت من ظهور املسيخ الدجال، وكأين ذه الفترة القصرية يف عمر الدنيا ال تتجاوز              
املتنفس للناس كما هو يف عصر عمر بن عبدالعزيز الذي أقيم فيه العـدل مـدى                

للـدجال   وهلذا كان تناولنا     ،سنتني فقط أو قريباً منها وعاد تيار امللك املعضوض        
ملوضوع املتنظر لعاملية فتنة الدجال وطول      اوالدجل وكذلك الدجاجلة قبل تناولنا      

 .حىت صارت قاعدة احلركة يف بعض أزمنة التحوالت ،استمرارها
                                                 

نت ذلـك دالالت    بــي وقـد   ،  ظهور الدجال يأيت متأخراً عن ظهور اإلمام املهدي       ) ١(
األحاديث النبوية ؛ ولكن سياق الفنت املتالحق منذ عهد آدم إىل فناء الدجال جتعل مرحلة 

 األخرية لغضبته الـيت     اهلنيهة مسريات الفنت؛ بل وتكون هي       بـنياملهدي مرحلة تنفّس    
 . يغضبها فيخرج



 ٢٥١

ويشري الناظم إىل هذه الغضبة اليت يغضبها الدجال نتيجة مراقبته مـا يـدور يف               
 فيبدأ طوفانه العارم    ،ي وجيوشه العامل من انتصارات لإلسالم على يد اإلمام املهد       

أربعني يوماً تنشط فيها خالياه الدجالية الكافية وتربز على سطح املدن والقـرى             
عفونة التيارات واجلماعات اليت كان وجودها يف العامل علـى ثوابـت مدرسـته           

اع والطبقية والعرقيـة    نـزوب العقليات املركبة من زخم الصراع وال       ،املنحرفة
 ة املنطلقات الدجالية حاملة لواء الربنامج العـاملي حلريـة اإلنسـان            لتساند حري
 وتبدأ املعارك كما سيأيت الحقاً يف حديثنا عن اإلمام املنتظر ومالمحـه،             ،املمسوخ
 .عيسى عليه السالم وكيف ينتهي الدجال علي يديهوظهور 
ــِه ريِشـــلْن رآه أو أتـــاه فَفمـــ ــاِتعلي ــو وي باآلي ــ ينج  رِف
ـ مأْ ففيهـا م    الكهـفِ  رِةمن سو  نـ ا من موالي حقـاً ف     واحلفظُ ه ضمنه 
وانظر ما تـرى مـن حِ       عجيب ـ ي  هِلــم مــن فســاد عودســومــا ي هِل

ــعار ةْاعــد يف الــورى خنيِنوكــم ِســ ــفش ــها التزيي  ةْ واخلالع
ــألُ ــرمي نس ــا الك ــا رب موالن  نـا مأْ حـىت ن   اِلجحفظاً مـن الـد     ن
وفيها اإلشارة إىل مـا ينبغـي أن    ،ات تكملة موضع املسيخ الدجالبـي األ هذه

  وأيضاً دعوة للنظـر يف كتـب       ،الدجاليفعله املؤمن ليحفظه اهللا من فتنة املسيخ        
السنة من كل مسلم لريى أعاجيب األخبار املقررة عن مرحلة الدجال وفتنته ومـا      

لنا وللمسلمني السالمة ظـاهراً     ، نسأل اهللا    ةيسبقه من اخلداع والتزييف واخلالع    
 .)١(آمني.. وباطناً

                                                 
 .ر عهد اإلمام املنتظرأيت تفصيل مهم عن شخصية الدجال عند مرحلة ظهوره يف آخيس )١(



 ٢٥٢

 
 

 مام المنتظر اإل
 

 اليخرج المهدي حتى يبصق (
 )بعضكم في وجه بعض 

 اليخرج المهدي حتى يقتل ثلث (
 )ويموت ثلث ويبقى ثلث 

 
  )٣٣٣نعيم بن محاد ص لالفنت (



 ٢٥٣

 تحوالت عهد اإلمام المنتظر
ةٌ يعــِدلُ يف اإلمامــِة  يفَــلخوِمن عالماِت اقتـراِب السـاعِة      

ــو ِلِت املصطفى الرسـو   بـيِمن آل    ــاء يف النق ــد ج ــق ق  ِلمحقَّ
ــاِرممــوه األخبــاِر يف اآلثــاِر    ــولِة الكف ــن ص ــونه ع صت 

وستأيت يف الحق الزمـان يكـون      ،يشري النظم إىل مرحلة عظيمة األمن واألمان      
 على الناس بالتساوي لتغطيـة احلاجـة        فيها سيادة العدل واألنصاف وحثي املال     

 ولكن هذه املرحلة املعرب عنها بعهد اإلمام املنتظر تربز يف هذا العامل على أثر               ،املادية
فنت وحتوالت وهرج ومرج وحروب وهتك وبالء، وتكون أنظمة الغثاء والـوهن            

 إذ هـي   ،وأحزاا وتكتالا عاجزة عن عن رسم حلول ألوبئة الواقع وتداعياتـه          
 إسالمية متخر يف برامج الدجل والدجاجلة وترزح حتت نري الكفـر            هإعالمية وشب 

 .والكافر
ت رسول اهللا صلى    بـيت شريف يف تركيبه العرقي من آل        بـيويأيت اإلمام من    

وكأنه عود على بدء بعد أن لفظت جمتمعات الذل واهلـوان            ،اهللا عليه وآله وسلم   
رقوماـا ومعلوماـا يف علمهـم       ت النبوي وشككت م   بـيذكر وأخبار آل ال   

لـتعلم أن    وفجأة تأيت آيات اهللا إلخضاع العنجهية اإلنسانية املستبدة          ،وعقائدهم
وقلق وتناقض أخبـار وآثـار       )١(ويكون بروز هذا اإلمام بعد متويه     ،  وعد اهللا حق  

 . يف تاريخ الفنت بالفتنة الرابعةρحددها رسول اهللا 
                                                 

إشارة إىل ما يشتغل به الباحثون والعلماء عادة من االختالف حـول             ))بعد متويه (( :قوله )١(
 ومىت خيـرج ومظـاهر      ،النص املعرب عن عالمات املهدي وأسرته ولونه وموقع خروجه        

 . عالمات خروجه
يف متويه األمر   وهذه االختالفات يف النصوص إمنا هي يف حقيقتها سر من أسرار اهللا             
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مرحلـة  (  بــني الرابعة هي املرحلة الفاصـلة      ن الفتنة   أ -علمأواهللا  -عتقد  أو
 :وقد حتددت مبا يلي ، وحتوالت عصري االمام املهدي واملسيح الدجال)الدهيماء

  ـ      تأيت جيـوش مـن بـالد الغ ِبر حشد  بــي  حر  الجتمـاعٍ   خطـري 
ــنت ــةٌوفـ ــةْ عظيمـ ـ  بهن  ومقتلـ لْ وساملرحلـةْ   يف عـريضِ   ب  
 منها مـا   ،حاديث الفتنة الرابعة الواردة يف األ     ىل مسمى إات تشري   بـيوهذه األ 

عالمة خروج املهـدي    (( : قال τعن كعب    ))كتاب الفنت ((ذكره نعيم بن محاد يف      
 :قـال  τ  هريرة بـيأوعن   ،))ةعرج من كند  ألوية تقبل من املغرب عليها رجل       أ
ال إم  ت من العرب والعج   بـييبقى   ال ،ور مور البحر  الفتنة الرابعة عمياء مظلمة مت    ((

 ،دها ورجلـها  بـي وتغشى العراق وختبط اجلزيرة    تطيف بالشام  ،مألته ذال وخوفا  
ويشتد فيها البالء حىت ينكر فيها املعروف ويعـرف          ،دميمة فيها عرك األ   عرك األ ت

ال إ وال يرقعوا من ناحيـة       ..مه.. مه :ن يقول فيها  أحد  أيستطيع   ال ،فيها املنكر 
ال من  إوال ينجو منها     ،رجل مؤمنا وميسي كافرا   يصبح ال  ،خرىأتفققت من ناحية    

تنجلي حـني تنجلـي وقـد        ،تدوم اثين عشر عاما    ،دعا كدعاء الغريق يف البحر    

                                                                                                                  
 حىت  ،على أعداء اإلسالم حىت ال جيدوا يف ظاهر النصوص ما ميكن تتبعه بوضوح وتأكد             

.  هوية قرب املرحلة ومظاهر بروزهابـنين اآليات واملالحظ تأيظهر أمر اهللا يف حينه مع 
عن :مثاله ة ما بـي طبعة املكتبه العر   ١٥٣لنعيم بن محاد ص      ))الفنت((فقد ورد يف كتاب     

ميت حىت يظهر فـيهم التمـايز       أىن  فتلن  ((: ρ قال رسول اهللا     : قال τيفة بن اليمان    حذ
ة حيدثها الناس بعدي    بـيعص(( :لتمايز ؟ قال   ا  اهللا ما  بـين  يا :فقلت ))والتمايل واملعامع 

 ،))ل فيستحل حرمتها  بـيل على الق  بـيمييل الق (( : فما التمايل ؟ قال    :قلت ،))يف االسالم 
 .))عناقها يف احلربأىل بعض ختتلف إمصار بعضها مسري األ(( :ع؟ قال فما املعام:قلت
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قتل من كـل تسـعة      يفيقتلون عليها حىت     ،احنسرت الفرات عن جبل من ذهب     
 .)١( ))سبعة

نجلـي  مث ت  ،الفتنة الرابعة مثانية عشر عاما    (( :τ هريرة   بـيخرى أل أ، ويف رواية    
مة فيقتل عليـه    تكب عليه األ   ،حني تنجلي وقد احنسر الفرات عن جبل من ذهب        

 .)٢( ))من كل تسعة سبعة
 ا متتـد حـىت يظهـر      أحاديث عن الفتنة الرابعة     ويبدو من خالل استقراء األ     

 فعـن   ،اليت حتدد بسنوات خالهلـا     مام املنتظر ال مرحلة اإل  إيفصل فيها    ال الدجال
ربعون سـنة خيففهـا اهللا      أ ؤهبقا ،رج الدجال يف الفتنة الرابعة    خي(( : قال τحذيفة  

 .)٣())على املؤمنني فتكون السنة كاليوم
ــثناَءأ  ــرات   اه ــر الف عن جبـٍل تغـزو لـه الفئـات         ينحس

ــهم تســعةُ األعشــاِر  ــلُ من ــايقت ــى للم ــن أت ــديناِر لِمم  وال
ومنـها   ،يف املرحلة الرابعة   كائنةحيصل من بداية الفنت ال     ىل ما إات  بـيتشري األ 

 : قـال  τ هريـرة    بـيأكما ورد يف حديث      ،عن جبل من ذهب    احنسار الفرات 
 ))فمن حضره فال يأخذ منه شيئا      ، من ذهب  نـزن ينحسر عن ك   أ يوشك الفرات ((

تقوم السـاعة    ال(( :ρ  قال رسول اهللا   : قال τ هريرة   بـيأويف صحيح مسلم عن     
فيقتل من كـل مئـة       ،يقتتل الناس عليه   ،من ذهب حىت ينحسر الفرات عن جبل      

ن إ(( وزاد يف رواية   ،))جنوأنا  أكون  ألعلي   :ويقول كل رجل منهم    ،تسعة وتسعون 
 ويف  ،))تكون منهم فافعل   ن ال أ باهر أ ن استطعت يا  إف((ويف رواية    ،))رأيته فال تقربنه  

مثـال  أ كبادهـا أفـالذ   أرض  تقيء األ (( :τ هريرة   بـيأملسلم عن    خرىأرواية  
                                                 

 ).٢٣٩: ١( ))الفنت(( )١(
 ).٢٣٦: ١(املصدر السابق  )٢(

 ).٥٥٥: ٢(املصدر السابق  )٣(
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ـ ت يف هـذا قَ    :فيجيء القاتل فيقول   ،سطوان من الذهب والفضة   األ وجيـيء   ،تلْ
 .)) مث يدعونه فال يأخذون منه شيئا، يديتعِط يف هذا قُ:السارق فيقول

كمثـل   ،خطورة الفتنة الرابعة وحدد سلوك املؤمن فيهـا        ρ بـيبرز الن أوقد   
 :-وذكـر الفتنـة الرابعـة     - ρ قال رسول اهللا     : قال τ هريرة   بـيأ عن   ρقوله  

ذا  إ ،هلها كل نقي خفـي    أسعد   أ ،قيالغرال من دعا كدعاء     إينجو من شرها     ال((
و راكـب   أقع  صهلها كل خطيب م   أشقى  أو ،ن جلس مل يفتقد   إو ،ظهر مل يعرف  

 .)١( ))موضع
 : قـال يف الفتنـة الرابعـة       ρن رسـول اهللا     أ  بلغين :رطأة بن املنذر قال   أوعن  

مـن سـل     والكافر ،تهبـييومئذ من جيلس يف      فاملؤمن ،الكفرىل  إتصريون فيها   ((
 .))خيه ودم جارهأوأهرق دم  سيفه

هلـا   انتـدب  ذا كانت رجفتان يف شهر رمضان     إ : قال τيضا عن كعب    أوورد  
واآلخر يطلبها بالنسك    ،حدهم يطلبها باجلربوت   أ ،ت واحد بـيهل  أثالثة نفر من    

 ويكون بناحيـة الفـرات   ،تل وامسه عبداهللا  والثالث يطلبها بالق   ،والسكينة والوقار 
 .)٢(يقتل من كل تسعة سبعة  ،جمتمع عظيم يقتتلون على املال

 ساروا  -نـز الك :أي–إذا مسع الناس به     (( : حديث ٢٠١ص ))شاعةاإل((وجاء يف   
 ،ىل واحد منـهم   إيصري   يقتتلون عنده مث ال    ،واجتمع ثالثة كلهم ابن خليفة     ،ليهإ

 فيقتتلون عليه  ،كليته ليذهنب الناس يأخذون منه    لئن تركت  واهللا :من عنده  فيقول
 .))حىت يقتل من كل مئة تسعة وتسعون

حديث عن خسـف     يضاأ ))شاعةاإل(( ويف ،))عشارهمأفيقتل تسعة   (( :ويف رواية 
رضـي اهللا    حديث ابن عمر  وهو   ،من املعادن  عند معدن  ثناء هذه املرحلة  أيف   آخر

                                                 
 ).١٤٨: ١(املصدر السابق  )١(
 ).٢٩١: ١(املصدر السابق ) ٢(
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شرار الناس  أيأتيه   ،معدن منها قريب من احلجاز     ،فة خترج معادن خمتل   :قال عنهما
 ،عجبهم معلمه أذ حسر عن الذهب ف    إ نما هم يعملون فيه   بـي ف )فرعون( :يقال له 

 .)١(رواه احلاكم وصححه  ))ذ خسف به ومإ نما هم كذلكبـيف
 ..املهدي وتتالحق بعد هذا العالمات السابقة ملرحلة

 :قال الناظم
ويــخسفليــايل البــدر ر أَ ضــانْمــو ــ وِنهلُـ ــانْهفُصـ   عالمتـ
ــت ــوالَيلُِس ــا يف ش أ رــد ــيف قَ ما ال عٍةدــ وح ــٍةج ح رــاب   طَم

   سـوى اهلـروبِ     ال متلك النـاس  ــدي ــن امله ــاً ع ــدروِبحبث   يف ال
 املقتلة العظيمة  وحصول ،ىل العالمات اليت تربز بعد احنسار الفرات      إ يشري النظم 

 كإحدى العالمـات   ،رمضان وكسوف الشمس يف شهر    ف القمر كخسو،  هناك
ول أينكسف القمر    :))شاعةاإل((قال يف    ،مام املهدي مرحلة اإل  بقرب ظهور  املرتبطة
وهذان مل يكونـا منـذ خلـق اهللا          ،والشمس ليلة النصف منه    ،من رمضان  ليلة

 .رضالسموات واأل
 ،عالمـة يف السـماء   آية احلوادث يف رمضان    :وعن بشر بن مرة احلضرمي قال     

 .استطعت كثر من الطعام ماأدركتها فأذا إف ،بعدها اختالف الناس
 وختـزين  يف منـازهلم   لزام النـاس باملكـث    إما  إكثار من الطعام هنا     ومعىن اإل 
مما قـد    ،لشدة الفنت وحدوث اهلرج واملرج     ،طول الفترات املتاحة  أىل  إحوائجهم  

قرارات مـن كـل صـاحب        حلدثحب ا طيص و رمبا أ ،مناأل ىل انعدام إيؤدي  
                                                 

 ))سـالم مة اإل  أ ان يا بـي آخر   ..هرجمدون((ورد صاحب كتاب    أو،  ٢٤١ص ))اإلشاعة(() ١(
ن السفياين حيول أ بـني ي)٩٧١(رقم ب ابونعيم حديثأروى : )ر الفرات واحنساره(حول 

 كيلـومتر   ٦٥٠ وقد حدث هذا ومت حفر جمرى جديد للنهر بطـول            : قال ،ر الفرات 
 .هواروحتول جمرى النهر واأل
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سيكون لـه    ن هذا احلدث  أل ،و حدوث الشدة وقلة املؤن    أر التجوال   ظحب حكومة
 .ة ومدمرة خطرية ستمتد فترة تؤثر على مطاعم الناسبـيآثار سل

 نـه إذا كانت صيحة يف رمضـان ف       إ :حديثيف   قال   τبن مسعود   وعن عبداهللا   
 وتسـفك الـدماء يف ذي       ة،عـد ومتيز القبائل يف ذي الق     ،يكون معمعة يف شوال   

الناس فيها هرجـا      يقتل ..هيهات هيهات  ، يقوهلا ثالثا  ؟ واحملرم وما احملرم   ،احلجة
 هدة يف النصف من رمضـان      :رسول اهللا ؟ قال     وما الصيحة يا   : قلنا :قال ،هرجا

من خدورهن يف    وخترج العواتق  وتكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم      ،ليلة مجعة 
ـ       إف ،سنة كثرية الزالزل  ليلة مجعة من      فـادخلوا   ةذا صليتم الفجر من يـوم اجلمع

ـ  ،وسدوا آذانكم  نفسكمأودثروا  كواكم  بوابكم وسدوا   أغلقوا  أو وتكمبـي ذا إف
 ، سبحان القدوس سبحان القدوس    :وقولوا فخروا هللا ساجدين   حسستم بالصيحة أ
 .))نه من فعل ذلك جنا ومن مل يفعل ذلك هلكإف

مع معطيات هذا    الدكتور حممد عيسى داود    ))املفاجأة((كتاب   وقد وقف مؤلف   
يكون هلا تأثري يف جوانـب الكـرة         ن اهلدة أ :وقفة حتليلية مفيدة مفادها    احلديث

ومنهم من يشـاهدها     من يشعر ا ومنهم من يسمعها      فمن الناس  ،رضية كلها األ
 ρ بــي بـه الن ذا وقعت نإا سنة كثرية الزالزل، و  أ وعالمة اهلدة    ،بالعني اردة 

بواب وسد النوافذ   غالق املنازل واأل  إو  كااللتزام بصالة الفجر   ةىل شروط السالم  إ
ال مثيل   ما من اخلصوصية  ن له أل ،القدوس والسجود هللا وذكر اهللا باسم     ،والكوى

 ،كثر شيوعا يف الكتاب املقدس وورودا عند اليهود والنصارى        أ ن هذا االسم  أو ،له
 .هلم بالدن اهلدة بأ فكأا حملة
 بالصـوت  واقعـة  ن هلا آثارا ماديـة    أيعين   ))حسستم الصيحة أذا  إف(( :ρوقوله  
سالمية ة اإل بـيمة العر راضي األ أ(ن  أب خيفي بعض الطمأنينة   ولكن املعىن  ،واحلركة

واملسـلمني   جياورها من بالد العرب    الشريف احلجاز وما  احلديث  وبالذات منطقة   
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مام علي كـرم اهللا     عن اإل ) اجلفر(ماورد يف    فق، وهذا يوا  )بعيدة عن بؤرة احلدث   
ـ (( :ρن قول رسـول اهللا      أكما   ،)مريكبالد األ (ا  أبرضي اهللا عنه    وجهه و  ذا إف

يف  ويقابلـه الليـل    ،بـييف العامل العر   بدء النهار  ن وقعتها أ تعين ))صليتم الفجر 
تطام نيـزك   ا ار أ : وهذا يعين كما قال املؤلف     ،التوقيت مريكيتني حبكم فوارق  األ
اهلدة   وهلذ ،وطوفان وعذاب  وحرق هائل ىل دمار إيؤدي   مريكيتنيباأل و كوكب أ

 . )١( يف علم اجلفر τمام علي شواهد ذكرها املؤلف نقال عن اإل
يف (( : قـال  τ هريـرة    بــي أ حديث عن    )٢(لنعيم بن محاد   ))الفنت((ويف كتاب   
 ويف ذي   ،ةعمع شوال م  ويف ،من خدورها  وخترج العواتق   توقظ النائم  رمضان هدةٌ 

 ويف  ، ويف شهر ذي احلجة ـراق الـدماء        ،ىل بعض إمتشي القبائل بعضها     القعدة
 .))ملك هوالء  وهو انقطاع: قال–يقوهلا ثالثا -احملرم وما احملرم 

ىل آخر مملكـة تشـهدها      إيشري   ))عند انقطاع ملك هوالء   (( :ρقوله   ورمبا كان 
 .علمأعها تربز هذه اآليات واهللا فبانقطا ،يف آخر الزمان رض احلجازأ

ظهور  يضا عالمات أتربز   مام املنتظر على قرب ظهور اإل    ومع هذه اآليات الدالة   
 .ول يف وقت متقاربالسفياين األ

                                                 
 .١٧٨-١٧٢حممد عيسى داود ص. حتقيق د ))اجلفر((راجع كتاب  )١(
 . طبعة املكتبة العلمية١٥٣ص )٢(
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 ولظهورالسفياني األ
  : قال الناظم

ــظْوي هرــروف ــفياين املع ــي  بالس ــعرقْ م ــاه ــباِنن يلق   بالقض
مرافقا وموافقا   يظهر السفياين  ة يف احلديث بالفتنة الرابعة    يف هذه املرحلة املعروف   

 خيرج((: )١())الفنت((عيم يف   بونأحديث رواه    يؤيد ذلك  ،مام املهدي ملرحلة ظهور اإل  
 واملهدي على مـا    ،يليه على ما  فيغلب السفياين  ،واملهدي كفرسي رهان   السفياين

عـن ابـن     :السفياين منها عرض مجلة من العالمات اخلاصة ب      يضاأ وقد ورد    ،يليه
وعن خالـد بـن      ،))له ذناب  ويبتدأ جنم  ،رفَتكون عالمة يف ص   (( : قال τمسعود  

رض هـل األ  أيراه   ،يطلع من قبل املشرق     من نار  عمود نه ستبدو آيةٌ  إ :معدان قال 
ذا إ(( يضـا أوعن خالد بن معدان      ،))ةطعام سن  هله أل دِعيلْأدرك ذلك ف  فمن   ،كلهم
عدوا من الطعام   أف يف السماء  يف شهر رمضان   من قبل املشرق    نار عمودا من  رأيتم

 .)٢( ))ا سنة جوعإف ،ما استطعتم

                                                 
وقد جاء يف تقرير وزع باالنترنت مكتوب عليـه مالمـح عـام             ،  )٢٣٣: ١( ))الفنت(() ١(

رض يبدأ ظهوره   ىل تزايد احتماالت مرور كوكب مذنب باأل      إويشري فيه   ،  )هـ١٤٢٤(
رض يف قرب نقطة يف األ أىل  إ قبل وصوله    ةهـ ويربز واضحا للعني ارد    ١٤٢٤يف صفر   

ن يكون ملروره آثار    أويتوقع  ،  ) مايو ١٥) (١٥-١٤(هـ  ١٤٢٤ول  ع األ بـيصف ر منت
وقد ظهـر  ، مطارعاصري واألرض كالزالزل والرباكني واألحناء من األ  أمدمرة على بعض    

  .رضاملذنب ورافق مروره عشرات الفيضانات والزالزل يف جمموع األ
 .)٢٣١: ١(املصدر السابق  )٢(



 ٢٦١

بقرية من قـرى     ن خيسف أ :ل ظهور املهدي  بـيق ومن عالمات ظهور السفياين   
 .)١( من مسجدها بـيويسقط اجلانب الغر ،))حرستا((ولعلها  ،دمشق

 ويكـون   ، سـفيان  بــي أ يزيد بن    هو من ولد خالد بن     ليهإوالسفياين املشار   
 ويكـون خروجـه   ،)وادي اليـابس  ( يقال له  خروجه من ناحية دمشق يف واد   

فريفـع لـواء     ،))صحابكأحنن  (( :و تسعة يقولون له   أسبعة   له ويلقى  شارة تظهر إب
فيخرج  ،حد اال ازم  أ يرى ذلك العلم   ال ، يديه ثالثني ميال   بـني يستفرش   امعقود
 الإحـدا   أيقرع ا    ال ده ثالث قضبان  بـي و ، قريات الوادي  من ويتبعه ناس  فيهم
 ،ىل رايته ازم  إذا نظر   إ ف ،ليقاتله فيخرج له صاحب دمشق    ، فيسمع به الناس   ،مات
 حىت جيتمـع   عليه شهر  ميضي وما ،دمشق مثئة وستني راكبا  السفياين يف ثال   فيدخل

 .خوالهأوهم  ،لفا من كلبأعليه ثالثون 
عـن مـدة     ))الفنت((يف كتابه    بو نعيم أ وذكر   ،ين بعد ذلك  وتبدأ مالحم السفيا  

 :ρ قال رسـول اهللا      :ب قال بـي ح بـيأ  بـني  عن يزيد  احديث خروج السفياين 
ن خـرج   إو ،ن شهرا ي وعشر ة كان ملكه مثاني   ،سنة سبع وثالثني  خروج السفياين   ((

خـروج   ن كان إ :وعن ابن عباس قال    ،))شهرأيف تسع وثالثني كان ملكه تسعة       
 .)٢(من سبع وثالثني لسفياينا
ويخرج ـ  مـن مِ    األبقع صجيٍش  علـى  ر   يـأيت   كذا األصـهب  ـ  ع  الِج

ــرج ــ الِكواألع ِدنــايني   يف امليــداِن املنصــوراحيــاربو  واليم
ــال ت ــف ــاركنكُ ــهم وال تش ـ  رذَواح  من ـ ج الت ن ِم  يش للمعـارك  ِي

                                                 
 .٢٠٢ص ))اإلشاعة(( )١(
 .٣٦٤ص ))الفنت(( )٢(
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ول، األ ية اليت جتري على عهد السـفياين      ىل مناذج من املالحم القتال    إ شارةإهذه  
كلـها وصـوف     ))عرجصهب، املنصور، األ  األ بقع،األ((ن هذه املسميات    أويبدو  

عـن   ول، وقد ورد يف احلـديث      للسفياين األ  بـنيلئك القادة احملار  ووعالمات أل 
 شيء الرايات السود والرايات    ولأالذي يقاتل    السفياين الذي ميوت  ((: رطأة قال أ

عليـه   محرأسان على مجل    بـيشرقي   ))املندرون((  سرة الشام خمرجه من    الصفر يف 
 الذرية ويبقـر بطـون      بـي يقبل اجلزية ويس   ،تاج يهزم اجلماعة مرتني مث يهلك     

 .)١())احلباىل
ويظهر على   فيغلب السفياين  ،نهم سنة كاملة  بـييدوم القتال    :))شاعةاإل((قال يف   

ذا ظهـر    إ :))الفـنت ((قـال يف     ،روم ويهزمهم وال  مث يقاتل الترك   ،الرايات الثالث 
 .))خرج الترك والروم فيظهر عليهم السفياين بقع واملنصورعلى األ السفياين

رمبا ملا يـراه مـن       ،ذى ضد بين هاشم   يف هذه املرحلة بتوجيه األ     ويبدأ السفياين 
 عن علـي   )٢( ))الفنت((يف   قال نعيم بن محاد    ،خروجه وانتظار باملهدي تعلق الناس 

بعدما   خبيله ةىل قائده الذي دخل الكوف    إ  يكتب السفياين  :قال τكرم اهللا وجهه و   
يف  فيضع السـيف   ةىل املدين إىل احلجاز، فيسري    إيأمره باملسري    دميعركها عرك األ  

ىل إ رجال مـن قـريش     مئة رجل، ويهرب   ربعأنصار  قريش فيقتل منهم ومن األ    
ليه فيضرب  إ فيبعث م  ن يبعث م  أ ىل عظيم الروم  إ فيبعث السفياين  ةالقسطنطيني

فتبلغ عامة   وجنوده يف البالد   ويبعث رجاله  : ويف رواية  .عناقهم على باب دمشق   أ
ىل املدينة فيأخذون من قدروا عليه      إ ويبعث السفياين بعثا     ،رض خراسان أو املشرق

ىل إويـؤتى جبماعـة منـهم        ،من آل حممد ويقتلون من بين هاشم رجاال ونساء        
 .تفرق بقيتهم يف الرباريالكوفة وي

                                                 
 .)٢٧٩: ١(املصدر السابق  )١(
 ) ٢٣٢: ١(املصدر السابق ) ٢(



 ٢٦٣

 

 ظهور المهدي وغيبته
 باملدينـة املنـورة     آل حممد  بـيوس عند مقتل (  :٢٠٤ص   ))شاعةاإل((قال يف   

 ،ويستخفون هنـاك   ،ىل مكة إ - واملنصور :ويف رواية -ض  بـيوامليهرب املهدي   
 مث جيتمع عليه جببال الطائف مجاعة يقاتل        ،)١(حدأوال يطلع على موضوع املهدي      

  حـد أمث خيتفي جببال مكة وال يطلع عليه         ،مجاعة السفياين يف مكة ويهزمهم    م، 
مـر  يكون لصاحب هـذا األ    (( :بوجعفر حممد بن علي الباقر    أورده   أ ويؤيد هذا ما  

 .)٢( ))ناحية ذي طوى ىلإده بـي وأومأ ،غيبة يف بعض الشعاب

                                                 
 جبيش اىل املدينة فيأخـذون      – اي السفياين    -يبعث  (  قال   τعن علي كرم اهللا وجهه و     ) ١(

 ويقتل من بين هاشم رجاال ونساء فعند ذلـك يهـرب            ρمن قدروا عليه من آل حممد       
الفـنت  ) مكة فيبعث يف طلبهما وقد حلقا حبرم اهللا وأمنه   ض من املدينة اىل   بـياملهدي وامل 
 .٣٢٣ول ص الد األ

 .٢٠٤شاعة ص اإل) ٢(
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 مام المهديظهور اإل
الـذين   جـيش يف طلـب     لنـز ذاإ(( : قال τكرم اهللا وجهه و    مام علي عن اإل 
 :وهو قوله عـز وجـل      ،وبباديهم داء خسف م  بـيلوا ال نـزىل مكة ف  إخرجوا  

﴿وا فَ    لوى ِإذْ فَِزعرت كَاٍن قَِريبٍ     الوأُِخذُوا ِمن مو تى      . فَوأَنا ِبِه ونقَالُوا آمـ و م هلُ
يف طلب ناقة    جل من اجليش  ر وخيرج ،قدامهمأ من حتت    ﴾التناوش ِمن مكَاٍن بِعيدٍ   

 وهو الذي حيدث النـاس      ،حدا وال حيس م   أىل الناس فال جيد منهم      إمث يرجع   ه  ل
 .))خبربهم

نه يأيت املهـدي    إف فأما البشري  ،ال بشري ونذير  إحد  أمنهم   يفلت ال(( :ويف رواية 
 ،ويكون شـاهد ذلـك يف وجهـه        ،مرهمأمبا كان من     صحابه فيخربهم أ و ةمبك

 بأصحابه لنـزوالثاين يأيت السفياين فيخربه مبا       ،لقوم قد خسف م   ن ا أ ويعلمون
 .)١( ))نه حق ملا يرى فيه من العالمةأفيصدقه ويعلم 

يغـزو جـيش    ((الذي رواه البخاري     ويؤيد هذا حديث عائشة رض اهللا عنها       
  يـا  :قالـت  ،وهلم وآخرهم أداء من الطريق خيسف ب    بـيذا كانوا ب  إالكعبة حىت   
خيسف  :سواقهم ومن ليس منهم ؟ قال     أسف بأوهلم وآخرهم وفيهم     رسول اهللا خي  
 .))ويبعثون على نيام بأوهلم وآخرهم

                                                 
 ).٣٣١: ١( ))الفنت(() ١(
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 مام المهديمبايعة اإل
 يف ذي :ρقـال رسـول اهللا     : ه عن جده قـال    بـيأعمرو بن شعيب عن      عن

 القعدة تحازالقبائل ب ،  وعامئذ ي فيكثـر فيهـا    ،مبىن فتكون ملحمة  ،نهب احلاج 
 أي املهـدي    -صاحبهم   حىت يهرب  ،دماؤهم على عقبة اجلمرة    ى حىت تسيل  القتل

 ت ضـربنا  بـيأن  إ : ويقال له  ،وهو كاره   الركن واملقام فيبايع   بـنيبه  فيؤتى   -
 .))رضوساكن األ يرضى عنه ساكن السماء ،هل بدرأفيبايعه مثل عدة  ،عنقك

وحـىت يقـول     ياسإ بعد يبعث اهللا تعاىل املهدي   (( :τ عن ابن عباس   ويف رواية 
 مئة ومخسة عشر رجال    ثهل الشام عدم ثال   أمن   أناس نصارهأ و ،هديامل :الناس
 من بطن مكة من دار     ليه من الشام حىت يستخرجوه    إيسريون   ،صحاب بدر أعدة  

مث يصعد   ،فيصلي م ركعتني صالة املسافر عند املقام       ،فيبايعونه كرها  ،عند الصفا 
 .)١(املنرب 

 التجارات والطرق  ذا انقطعت إ : قال τعن عبداهللا بن مسعود      خرىأويف رواية   
يبايع لكـل   ،على غري ميعاد من آفاق شىت  وكثرت الفنت خرج سبعة رجال علماء     

فيقولـون   ،مبكـة فيلتقـون    حىت جيتمعوا  ،رجال رجل منهم ثالمثائة وبضعة عشر    
ن أ غيينب الذي  جئنا يف طلب هذا الرجل     :فيقولون؟  جاء بكم    ما :بعضهم لبعض 
ه بــي أقد عرفناه بامسه واسـم   ،ةنييوتفتح له القسطنط ،هذه الفنت  دأ على يديه  

فيطلبونـه   ، فيفلت منهم ويلحق باملدينـة     ،فيطلبونه فيصيبونه مبكة   ،وحليته مهأو
 .)٢(عند الركن فيبايع  فيصيبونه ،ىل مكةإفيخالفهم 

                                                 
 ).٣٤٢: ١(املصدر السابق ) ١(
 ).٣٦٧: ١( املصدر السابق )٢(
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 )١(مام المنتظر وسيرته صفات اإل
ــن و ــِم ــراِء بل هــِد ِد الز ــئُ يف التعالتأكي ـــرييبِط ــِد ب  بالتردي

ــف ــتدق وآدم خفي ســٍم م أقىن أشـم أبلـج زيـن احلَـدق          حل
 ،عليها السالم  مام املهدي من ولد فاطمة    ن اإل إىل أ واحلديث   أشارت كتب السري  

 بطأ عليـه الكـالم    أوإذا   ،يف لسانه ثقل  (( :فقد جاء نص احلديث    لسانه وأما ثقل 
ـ بر  من الرجـال   ضرب مفآد وأما حليته  ،))ده اليمىن بـييسر  رب فخذه األ  ض ةٌع 
يف  ،هاقُرفْأَ الثنايا اقبر  العينني لُحكْأَ نيعأَ جلَبأَ جزأَ همشأَ نفقىن األ أ جلى اجلبهة أ

يف كتفـه   ،كث اللحية ،يضيء وجهه كأنه كوكب دري     ،سودأاألمين خال    خده
 .)٢(عالمة

ــأْي ـــني ذُخ ــركِنب ــاِم ال   احلـــراِم باملســـجِدهتعبــــي  واملق
ــ ــِلأتباع ــدٍره كأه ــ ب يف الع دد ـ   اجلهـادِ  عصائب ـ  ب ن كـلِّ   ِم  دلَ

ويف  ، الـركن واملقـام    بــني  عتهبـيو مام مبكة ىل ظهور اإل  إ شارةسبقت اإل 
 .املتفرقة ليها يف مراجعهاإاملوضوع روايات كثرية ميكن العود 

يــع ــ بالُم لسِةنــل ي ــايمِق ب ــوي ه الِبطُِقس ــد ةَعــل ي ــا ينِه ب ه
يقوم  بــي  كمـا قـام الن     يِن بالـد ويــم ــدوِنكِل ــدنيا ب ــ ت ال ِبع 
ِسكْوير  ـ  كسـراً أَ    الصـليب يِدب ــقْوي ـــز اخللُت ــ قَيرن ِدلَتــر   احل

                                                 
رض أجنيل مـن    ويستخرج التوراة واإل  ،  نه يهدي ألمر قد خفي    منا مسي املهدي أل   إ :قيل )١(

 ).٣٥٥: ١( ))الفنت(( .))نطاكيةأ(( هلا يقال
 .١٩٤-١٩٠ص ))اإلشاعة(( )٢(
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ـ  ، صلى اهللا عليه وآله وسـلم      بـيمن وصوف اإلمام أنه يعمل سنة الن       ال يف   ق
ال يتـرك    ،ةن، يقاتل على الس    دماً قيهريال يوقظ نائماً، وال     ((: ١٩٦ص ))اإلشاعة((
يقوم بالدين آخر الزمان كمـا قـام بـه           ،ة إالّ وأقامها، وال بدعة إال ورفعها      سن 
 صلى اهللا عليه وآله وسلم، ميلك الدنيا كلها كمـا ملـك ذو القـرنني                بـيالن

 .١٩٦ص ))اإلشاعة(( ))يرنـزاخلوسليمان، يكسر الصليب، ويقتل 
 الغضب يف ذات اهللا     :أي ))دراحلَ((ات إشارة إىل ما يعتري اإلمام من        بـيويف األ 

ويقتـل   ، يقطع عقيدة التثليـث املسـيحية املنحرفـة        :أي ،حىت يكسر الصليب  
 بــني  فيجمـع    ،وكالمها رمز االحنراف يف الديانة املسيحية احملرفـة        ،يرنـزاخل

 .واقتالع أكل احملرمتصويب العقيدة 
        ـدونَ عثْيـاً داملـال ح ملُ حيثو مجيع        ـدِمٍن وفـاجٍر ِمـن غـِري حؤ 

من صفات اإلمام املهدي يف معاجلة احنراف العصر والزمن الوفاء حباجة النـاس             
 وقد شهد الناس قبل ظهوره      ،إذ هي رأس الفتنة وسبب احلروب والصراع       ،املادية

هم لك ،ت النبوي بـيت وفيها بعض املنتمني إىل آل ال       الفرا نـز على ك  ةحرب إباد 
فالعلة املسيطرة على الواقـع االجتمـاعي هـي األزمـة            ،))لعلي أنا أجنو  (( :يقول

 . فيأيت اإلمام املنتظر ليحثو املال حثياً دون حد وال عد،االقتصادية
ــي ستِرخــدفائنا ج ــوز وال ــوي  الكن ــدانَتفْـ ــدائناح البلـ   واملـ

تنعم األمة برها وفاجرها يف زمن نعمة مل يسـمع          : ١٩٦ص ))اإلشاعة((قال يف   
مبثلها قط ترسل السماء عليهم مدراراً ال تدخر شيئاً من قطرهـا، تـؤيت األرض               

 ويسـتخرج   ، جتري املالحم علـى يديـه      ،ال تدخر عنهم شيئاً من بذرها      ،أكلها
وجتعل خزائنهم   ،مغلغلنييؤتى مبلوك اهلند     ، اخلافقني بـنيالكنوز ويفتح املدائن ما     

 .ت املقدسبـيحلياً ل
ــقْوي ــع الرطَ ــا ِم ـــي النب ــوعِ وِع ب ــن الرج ــا م ــةَ العمي  والفتن
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ــديارا يوحــد القلــوب واألفكــارا   ــاس وال ــزو الن  باحلــب يغ
 مهمات اإلمام املهدي إيقاف التعامل بالربا، والشـبهات املصـرفية           لومن أج 

ويكون ذلك بإسقاط    ،بان مرحلة الغثاء والوهن   إلى العامل   والبنكية اليت سيطرت ع   
راء الناس بإيقـاف    آ ومنع التعامل االقتصادي الربوي السائد، كما يوحد         ،البنوك
ة والفئوية والتيارية وقطع سياسة االستعمار واالستهتار واالستثمار القائمة         بـياحلز

 إىل املسـلمني ألفتـهم      يردو ،ليحل حملها الوئام والتفاهم   ) فرق تسد (على مبدأ   
 أال من له حاجـة  :نه يأمر منادياً يناديإحىت  ،ميأل قلوب أمة حممداً غىن    ونعمتهم،  

ن إ :ئت اخلازن فقل لـه    ا : فيقول ، أنا : فيقول ،فال يأتيه إال رجل واحد     ،يف املال 
 ،حىت إذا جعله يف حجـره نـدم   ،حثا :فيقول له املهدي يأمرك أن تعطيين ماالً،   

 - أحرصـهم : أي–أجشع أمة حممد صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    كنت   :فيقول
 ويقال  ، فريد املال فال يقبل منه     ،أعجز عما وسعهم  :  ويقول ،واجلشع أشد احلرص  

 . )١(إنا ال نأخذ شيئاً أعطيناه: له
ويرفع الربا الوبا والزنا وشرب اخلمر وتطول األعمار وتؤدى األمانـة ولـك             

 .)٢(ل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وال يبقى من يبغض آ ،األشرار

                                                 
 .١٩٦صاملصدر السابق  )١(
 .١٩٧ص املصدر السابق )٢(



 ٢٦٩

 

 ))اإلشـاعة (( قـال يف     ،يشري النظم إىل أول مالحم اإلمام املهدي مع السـفياين         
فيبعث إليهم بعثاً من الكوفة فيـأتون املدينـة          ،لسفياين خروجه ويبلغ ا : ٢٠٦ص
داء بــي  ويقصدون املهدي، فإذا خرجوا من املدينة وكانوا ب        ،حوا ثالثاً بـيفيست

فال ينجو منهم إال نذير إىل       ،ومل ينج أوسطهم   ،من األرض خسف بأوهلم وآخرهم    
 ، هـذا أوان اخلـروج     : قال ، فإذا مسع املهدي بذلك    ،السفياين وبشري إىل املهدي   

وتفـتح لـه أرض      ،فيتسنقذ من كان أسرياً من بين هاشـم        ،ر باملدينة ميفيخرج و 
  )٢(. احلجاز كلها

ــظْويهاحلــارثُر واملنصــور  ــج نـــي ال آلِلد ــت ال يب خواور 

                                                 
م أئمة اهلـدى    أ املهدي منا    ..رسول اهللا   يا : قلت : قال τمام علي   شارة ملا روي عن اإل    إ) ١(

اللة الفتنـة   ضذون من   وبنا سينق ،  خيتم الدين كما بنا فتح    ،  بل منا ((: ρ قال   ؟من غرينا 
 قلوم يف الدين بعد عداوة الفتنة       بـنيوبنا يؤلف اهللا    ،  كما استنقذوا من ضاللة الشرك    

 ).٣٧٠: ١( ))الفنت(( )) قلوم ودينهم بعد عداوة الشركألف بـنيكما اهللا 
:  هريرة رضي اهللا عنه قـال      بـيحديث عن أ   ذكر   ٢٤٥يف ص و ،٢٠٦ص ))اإلشاعة(() ٢(

فينحى ،  ما احلرة عندها إال كضربة سوط     ،  غرق فيها أحجار الزيت   تينة وقعة   يكون باملد ((
وأحجار الزيت كانت عند مشهد مالك      ،  رواه نعيم  ))عن املدينة بريدين مث يبايع املهدي     

 داود  بــي وأل .فعال الكبس عليهـا فانـدفنت     رواياهم  بن سنان يضع عليها الزياتون      
 صلى اهللا عليه وآله وسـلم       بـيأنه رأى الن  (( : اللحم بـيوالترمذي وغريمها عن موىل أ    

ويبدو أا موضـع بـاحلرة       ،))يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائماً يدعو        
 ..مبنازل بين عبد األشهل

ـ  ــأمن األرض طَـ ــهلَواوت  )١(والناس تحيـا يف ِظـالل فَترِتـه         مدِت
ــاِن    يقاتــلُ املعــروف بالســـفياين   ــر لإلمي ــِتم النص ــىت ي ح



 ٢٧٠

ـــحيـــاربون عصـــةَبفياين الس ِـــوالشـــجعانِِ األبطـــاِلِةم  
 ))احلراث((أو   ))احلارث(( النهر خبراسان يسمى     إشارة إىل ظهور الرجل من وراء     

ميكن آلل حممد صلى اهللا عليه وآله وسـلم          ))املنصور(( :على مقدمته رجل يقال له    
 ،وجب على كل مؤمن نصره     ،كما مكنت قريش حملمد صلى اهللا عليه وآله وسلم        

 مث يبايع النـاس    ، هؤالء وجيوش السفياين يف مواطن عديدة      بـنيوتطول املعارك   
 وهو  ،ه أو ابن عمه   بـيرجالً من بين هاشم بكفه اليمىن خال هو أخو املهدي من أ           

على  ،ومعه الرايات السود الصغار     فيخرج بأهل خراسان وطالقان    ،املشرق حينئذ
ميهد األمر للمهدي عليـه     ))شعيب بن صاحل  ((مقدمته رجل من متيم من املواىل امسه        

 .)١( السالم
إذا مسعتم برايات سوداء قد أقبلت مـن        (( :وآله وسلم صلى اهللا عليه     وفيه يقول 

 طالب  بـيوعن أمري املؤمنني علي بن أ      ،)٢( ))خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج     
حلق اكسر ذلك القفل والصندوق و    الو كنت يف صندوق مقفل ف     (( :كرم اهللا وجهه  

 –نصره وأنصـاره     أي فيها    –ها خليفة اهللا املهدي     يفإن ف (( : ويف رواية  ،)٣( ))..ا
 .))وإالّ فاملهدي حينئذ مبكة
 ،بـالعراق   وتقاتل جيش السـفياين    ،ىل املهدي إ عتهابـي وتبعث الريات السود  

 بــي أل ))الفنت((قال يف    ،يريد الشام فيهلك يف الطريق     ةويقبل السفياين من الكوف   
خرج وي ،ىل الكوفه إمث يسري    ،ينازعه ويظهر عليهم مجيعا     يقاتل السفياين من   :نعيم
ويسـتخلف   ،الشـام  دىنأفيموت يف    ىل الكوفه إمث يرجع    ،ىل العراق إ هاشم  بين

 .ويظهر على الناس ةتكون له الغلب  سفيانبـيأولد  آخر من رجال
                                                 

 .٢٠٧ – ٢٠٦صاملصدر السابق ) ١(
 .٢٠٧ – ٢٠٦صاملصدر السابق ) ٢(
 .٢٠٧ – ٢٠٦صاملصدر السابق ) ٣(



 ٢٧١

  ظهور السفياني الثاني 
 ،تصيبه فيموت  من قرحة  من الكوفة  هاربا -السفياين أي- خيرج   :قال الزهري 

 بـنيمتزجل املنك  ،وامسه على مثانية حروف    هبـيم ا امسه اس  رجل منهم  بعده مث يلي 
 وتستمر  ،فيهلك الناس بعده   ،محش الذراعني والساقني مصفح الرأس غائر العينني      

 ،املهدي القادمة من خراسان والعـراق       جند السفياين الثاين وجنود    بـنياملعارك  
هدي ويقبلون  ولكنهم يبايعون امل   ،احلجاز يف املهدي ويرسل السفياين جيشا ملقاتلة   

ويكاتـب   ىل الشام إ، ويسري املهدي    )٢(سد السفياين يف االرض     ويف ،)١(معه الشام   
ويذكرونه خبسـف    ،مامعة لإل بـيال صحابهأفيلزمه   ،ةعبـيمطالبا له بال   السفياين
 ويعيـد  ،ت املقـدس بــي مام يف ن يبايع ويلتقي باإل  أفيقبل   ،داءبـييف ال  اجليش
وخرج مع   العهد ذ نقض السفياين  إ نما هم كذلك  بـيو ،ىل الناس إ املظامل املهدي

ويذحبه  ويأسر السفياين  فيقاتلهم ،يقاتلون املهدي  لة كلب بـيمن ق  تباعهأمجلة من   
 .)٣(ةكما تذبح الشا

                                                 
 .٢٠٨ص ))شاعةاإل(() ١( 

يف زمان السفياين الثاين املشوه اخللق      (( :رطأة قال أىل ذلك حديث رواه جراح بن       إيشري   )٢ (
نعـيم بـن محـاد      ل ))الفنت((انظر   .))يليهم نه خراب ما  أهدة بالشام حىت يظن كل قوم       

شارة يف السـماء    إىل  إحاديث  شارت بعض األ  أوقد  ،   طبعة دار الكتب العلمية    ١٥٣ص
: ١٥١ص  ))الفنت((فقد روى نعيم بن محاد يف      ،  وج السفياين الثاين  يضا خلر أتكون عالمة   
 يف والية السفياين الثاين وخروجه عالمة ترى : أخربين شيخي عن الزهري قال:قال الوليد
 .يف السماء

 .١١٢ص ))شاعةاإل(() ٣(
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  ويهادن الـروم   ،رضمام املهدي ويدخل يف طاعته ملوك األ      لإل مث تتمهد االرض  
عن ابن مسـعود    ))الفنت((يف  حلديث رواه نعيم بن محاد       ،يف صلح يدوم تسع سنني    

معهـم   حىت يقـاتلوا   ،هدنة وصلح   الروم بـني املسلمني و  بـنييكون  (( :مرفوعا
ن الروم يغزون مع املسـلمني فـارس فيقتلـون          إمث   ،ائمهمنعدوهم فيقامسوم غ  

 فيقامسوم ، قامسونا الغنائم كما قامسناكم    :فتقول الروم  ،مقاتلهم ويسبون ذراريهم  
 :فيقولـون  ،صبتم من ذراريكم  أ قامسونا ما    :الروم فتقول ،الشرك موال وذراري األ
 ىل صـاحب  إ فترجع الروم  ،فيقولون غدرمت بنا   ،بداأ ذراري املسلمني  نقامسكم ال

مت منـهم عـدة     أكثر عددا و   أ قد غدرت وحنن   ن العرب إ :فيقولون ،ةالقسطنطيني
هلـم   لقد كانت غدر م و  كنت أل  ما :فيقول ،نقاتلهم فامددنا ،قوة شد منهم أو

 فيوجه مثـانني   ،فيخربونه بذلك  صاحب رومية  فيأتون ،علينا يف طول الدهر   الغلبة
 ذا رأيـتم  إ :ويقول هلـم صـاحبهم     ،يف البحر  لفاأ اثنا عشر  حتت كل غاية   غاية

ويأخـذون   فيفعلون ذلـك  ،نفسكمألتقاتلوا عن    حرقوا املراكب أف سواحل الشام 
ت بــي وخيربـون    ،واملعتق  مدينة دمشق  خال رض الشام كلها برها وحبرها ما     أ

 .))املقدس
 :ρ بــي  فقـال الن   ؟دمشق من املسلمني    كم تسع  :فقلت τ قال ابن مسعود  

الرحم على   كما يتسع  لتتسعن على من يأتيها من املسلمني      دهبـيوالذي نفسي   ((
رض الشام من محص على ر      أجبل ب (( : قال ؟ اهللا بـين  وما املعتق يا   :قلت ))الولد
على املعتق واملسلمون علـى ـر       أكون ذراري املسلمني يف     تف. "ريطاأل" له   يقال
 ذلك وجه يف الرب    بصر صاحب القسطنطينية  أ فإذا   ،ريط يقاتلوم صباحا ومساء   األ
ـ أَ ،لفألف  أ لف، حىت جتيئهم مادة اليمن    أىل قنسرين ثالث مئة     إ  بــني   اهللاُ فلَّ
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 يقـاتلون  ف ،ت املقدس بـيحىت يأتوا    ،لفا من محري  أربعون   أ ،ميان معهم قلوم باإل 
 .)١(حىت يأتوا قنسرين  ىل جندإمن جند  وخيرجوم فيهزموم الروم

وتطول املعارك واحلروب من املسلمني والروم يفىن فيها من املسـلمني الكـثري             
وحىت تثب الروم على من بقي يف بالدهم من العرب فيقتلـوم حـىت ال                ،الكثري

فيبلـغ ذلـك     ، إال قتل  بـية وال ولد عر   بـي و ال عر   بـييبقى بأرض الروم عر   
 ) ةالقسـطنطيني ( املسلمني فريجعون غضباً هللا جياهدون حىت يفتح هلم ويدخلون          

مئـة    ويقتسمون الذراري حىت يبلغ سهم الرجل ثالث       ةفيكيلون الذهب باألترس  
 . وخيرج عندها الدجال،عذراء

وعن عبداهللا بن بسر     :٢٢٢ص ))عةاإلشا((إذ ورد يف     ،ويف حتديد الزمن إشكال   
ن أدركـت   إفإيـاك    ،ةبن أخي لعلك تدرك فتح القسطنطيني      ا يا" :املازين أنه قال  

 خروج الـدجال سـبع      بـني فتحها و  بـنيفإن   ،فتحها أن تترك غنيمتك منها    
 .)٢( ))الفنت((رواه نعيم بن محاد يف  ."سنني

حـني غـزا     ،اعيـل أخذها طاهر بن إمس     املقدس وحليته اليت   نـزوسيخرج ك 
ومحل منها يف البحر     ،ت املقدس وأحرقها بالنريان   بـيإسرائيل فسباهم وسبا حلي     

 .مئة سفينة حىت أوردها رومية ألفاً وسبع
: قال حذيفة رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقـول              

 .))ت املقدسبـيليستخرجن املهدي ذلك حىت يرده إىل ((
 ، فكل من ملكها يقال له البـاب       ،أم بالد الروم   ))رومية(( :)) الدرر عقد((قال يف   

 ولـيس يف بـالد      ،لة اخلليفة يف املسلمني   نـز مب ،وهو احلاكم على دين النصرانية    
 .املسلمني مثلها

                                                 
 .خبارهاأوقد تركناها لطول ، راجع بقية املالحم، ٢١٦ص ))شاعةاإل(() ١(
 .٢٢٣-٢٢٢صابق املصدر الس) ٢(
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الظاهر أن املـراد بروميـة هـي        (  :اشيةيف احل  ٢٢٣ص ))اإلشاعة((كتب حمقق   
فهو احلاكم على    ، ما يسمى اآلن بالبابا    وأن من يطلق عليه الباب هو      ،)الفاتيكان(

 . دين النصرانية كما هو معروف واهللا أعلم
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 ظهور الدجال ومقتله
 :قال الناظم

ــاَء ــرأثن ــذا يظه ــدجالُ ه   والرجــالُ األمــوالُهينــِعت  ال
ــود   واليهـــوده النســـاُءأتباعـــ ــه جن ــم ل ــون ه  واملرجف

وخيرج مـن    ، ظهوره يف األرض   ات إىل بروز الدجال وبدء مرحلة     بـيتشري األ 
ت املقدس يف   بـييهود أصبهان وقد عاد اإلمام املهدي من أرض الروم بغنائمه إىل            

 .ت املقدس متتبعاً أخبار الدجال ومنتظر جميئهبـيويقيم املهدي  ،)١(ألف سفينة 
امللحمة العظمـى وفـتح القسـطنطينية       (( : حديث ٢٢٥ص ))اإلشاعة((جاء يف   

 قـال أبـو داود يف       ،))سبع سنني ((:  ويف رواية  ،))بعة أشهر وخروج الدجال يف س   
 .اهـ. من رواية سبعة أشهر: يعين، أصح-يعين رواية سبع سنني-وهذه  :))سننه((

ويكون خروجه بادئ ذي بدء يدعي اإلميان والصالح ويدعو إىل الدين فيتبـع             
 مث يـدعي    ،ه ويظهر الدين وحيبه الناس ويتبعون     ،ويظهر فال يزال حىت يقدم الكوفة     

فتغشـى عينـه    ) أنا اهللا    ( : ويقول ، مث يدعي اإلهلية   ، فيفارقه من حوله   بـيأنه ن 
فال خيفى على مسلم فيفارقه كـل        ،)ك ف ر    (  عينيه   بـنيذنه ويكتب   أوتقطع  

 . أحد من اخللق يف قلبه مثقال ذرة من إميان
ــي خرــج ــن ي ِم ــبهاِنوِده ــي  أص غــلَز ــم معاق  ــداِنو   البل
ــزلْو ــ ممل ي ِدهــدِسي   الشـمسِ  ه يف األرض مثـلُ    وعدلُ نا يف الق
يــج هزاجلــيش ــذي ي ــقاِت ال ـ  الـذي ي   فح الز بقُروي هلُ  هلُواِص
يقُِبسثـالثُ   قحـطٌ  ه   سـنوات  وترجف ثـالثَ   األرض  ر ج فـات 

                                                 
 .٢٢٤صاملصدر السابق ) ١(
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يف أربعــنيت ِوطَــني لــهالــبالد  يعحتمـاً    ها بـالكفرِ  م  والفسـاد 
ــ ويِعدــر ــه ال ــتنيبي بأن   يقــني يف الكــوِن املعبــودهنــأَو  امل
ــوي ِرخجــوز ــواال الكن ــي  واألم ــا النســاَءِرغ والرجــاالي  
ويــب ــ جبــيٍش الشــامغُلُ وع دد ياِصحـ  املَ ر ِدهيف خـريِ   ي  ـ  ب  دلَ

 وعامة من يتبعـه     ،ألف امرأة يهود أصبهان وثالثة عشر     ويتبعه سبعون ألفاً من     
 .)١(اليهود والترك والنساء

 وأنه يسـيح األرض كلـها يف        ،وتطوى له األرض مهالً مهال طي فروة الكبش       
 . أربعني يوماً

 ، فال يبقى أحد حياجه يف أكثر األرض       ،خيرج يف خفة من الدين وإدبار من العلم       
 .اءن أكثر من يتبعه األعراب والنسإو ،ويذهل الناس عن ذكره

؟ أمـك   لـك     لك أباك وبعثت    أن بعثت  أرأيت:  فيقول ،بـيوإنه يأيت األعرا  
ه وآخر علـى    بـيفيتمثل له شيطان على صورة أ      ،نعم:  فيقول ؟أتشهد أين ربك    

 . فيتبعه ،تبعه فإنه ربكاأي بين :  فيقوالن،صورة أمه
  املراد باألعراب هنا كل بعيد عـن العلمـاء         :٢٦٧ص ))اإلشاعة((قال صاحب   

سواء كان من األعراب أو األتراك أو األكراد أو غـري            ،ساكن يف البادية واجلبال   
وأكثر النفوس مائلة إىل     ، احلق والباطل  بـنيألم ليس عندهم ما مييزون به        ،ذلك

  .تصديق اخلوارق
وتأتيـه  (( :عن ابن مسعود رضي اهللا عنه بلفـظ        ))املستدرك((وروى احلاكم يف    

وم بـيو ،ا تعانق شيطاناً  إحىت   ، أحي ابين وأخي وزوجي    يا رب : املرأة، فتقول 
فيعطـيهم   ، يا رب أحي لنا إبلنا وغنمنا      : فيقول بـي ويأتيه األعرا  ،مملوءة شياطني 
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 - اللـون واحلجـم      : أي - ةشياطني أمثال إبلهم وغنمهم سواء بالسن والسـم       
 .)١(لو مل يكن هذا ربنا مل حيي لنا موتانا : فيقولون

فيأمر السماء فتمطر واألرض     ،إنه يأيت على القوم فيدعوهم فيؤمنون     (( :ويف رواية 
 :أي- أطول ما كانـت ذرى       - ماشيتهم :أي-فتنبت فتروح وعليهم سارحتهم     

 مث يأيت على القوم فيـدعوهم     - أطوله ضروعاً وأمده خواصر    :أي- ه وأسبغ -هأمسن
 ليس بأيديهم   مقحطني: فريدون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني، أي       

 .)٢( ))شيء من أمواهلم
فتتبعـه كنوزهـا     ، أخرجـي كنـوزك    : فيقول هلا  ،أنه مير على اخلربة   ((وروي  

 .رواه مسلم عن النواس بن مسعان ))كيعاسيب النحل
 ...أن قبل خروجه ثالث سنوات شدائد يصيب الناس فيها جوع شديد          ((وروي  

 يا رسـول اهللا     : قيل ،)) شاء اهللا  بقى ذات ظلف إال هلكت إال ما      ت فال   :إىل أن قال  
 جيري ذلك منـهم     بـريح والتك بـيالتس((:  قال ؟فما يعيش الناس إذا كان ذلك       

 .)٣( أمامة بـيرواه ابن ماجه وابن خزمية واحلاكم عن أ ))جمرى الطعام
وهي مـن    ،)اختزال الوقت واختالل ترتيبه   (ومن عجائب مظاهر عصر الدجال      

واختلف العلماء يف تأويـل األحاديـث        ،ن ذلك أعجب ما ورد يف األحاديث ع     
هو كناية عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفنت حـىت ال يـدرون             : فمنهم من قال  

فيكون مضي النهار عندهم كمضي الساعة والشهر كـاليوم          ،كيف ميضي النهار  
 .والسنة كالشهر
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  بل هو على ظاهره، فقد ورد من حديث أنس رضي اهللا عنه عند             :وقال بعضهم 
فتكـون   ، يتقارب الزمان  ال تقوم الساعة حىت   ((أمحد والترمذي يف أشراط الساعة      

 ويكـون اليـوم   ، وتكون اجلمعة كـاليوم  ،، ويكون الشهر كجمعة   السنة كشهر 
 معـاين  بـنيفإن مجعنا   :  قال الشارح  ،)) وتكون الساعة كالضرمة بالنار    ،كالساعة

 :األحاديث فعلى وجوه
ن أول أيـام سـنته      إ مث   ، السنني أياماً جمازاً   ى، ومس أن أيامه أربعون سنة   : األول

 مث تتناقص أيـام  ،األوىل كسنة وثانيها كشهر وثالثها كجمعة وباقي أيامها كأيامنا  
وهكذا إىل أن تكون السنة كشـهر       .. السنة الثانية حىت تكون السنة كنصف سنة      

ملدينة يصبح أحدهم على باب ا     ،رةاوالشهر كجمعة حىت يكون آخر أيامه كالشر      
  .فال يبلغ باا اآلخر حىت ميسي

 أي  -ويقربه رواية نعيم واحلاكم املارة عن ابن مسعود رضـي اهللا عنـه أنـه                
ـ         : يقول –الدجال    أفتريـدون أن    ..ذينإ أنا رب العاملني وهذه الشمس جتـري ب

 : ويقـول  ،أحبسها ؟ فيحبس الشمس حىت جيعل اليوم كالشهر واجلمعة كسـنة          
 .)١( ؟ فيحصل اليوم كساعةأتريدون أن أسريها

فيسـري حـىت    (( :ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها عند ابن حبان يف صحيحه          
فيخرج  ،ل بناحية املدينة، وهي يومئذ هلا سبعة أبواب على كل باب ملكان           نـزي

 واهللا ألنطلقن إىل    :فيتوجه قبله رجل من املؤمنني ويقول ألصحابه       ،اهللا شرار أهلها  
أهو الذي أنذرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم أم ال             هذا الرجل فألنظرن    

فإذا رآه املؤمن عرفه بنعت رسول اهللا        ، فينطلقون به إىل الدجال    :إىل أن قال  .. .؟
 أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسـول اهللا          : فيقول ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    
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ك ي فيما أمرت  نيعِطت لَ : يقول  مث ،فيشبحفيأمر به الدجال     ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    
 أو لتقَّشمن عصاه فهـو     ، أيها الناس هذا املسيخ الكذاب     : فينادي املؤمن  ،ِنيقَّ شِ ن 
 فيقول لـه    ،، فيؤمر به فيوسع ظهره وبطنه ضرباً      جلنة ومن أطاعه فهو يف النار     يف ا 

أنـت املسـيخ    : يقـول والذي أحلف به لتطيعين أو ألشقنك شقني، ف       : الدجال
 . رجليهبـني فيوشر باملنشار من مفرقه حىت يفرق فيؤمر به ،كذابال

 ، القطعتني بـني مث ميشي الدجال     ،نهما قدر رمية الغرض   بـي ويبعد   :ويف رواية 
 فيضـرب   ، بلى :م تعلمون أين ربكم؟ قالوا    ه ألست ن أحييت إم  أرأيت: ويقول ألوليائه 
 فلما رآه أوليائه صدقوه     ،ئماً قم، فيستوي قا   :عنده ويقول له  الصعيد  أحد شقيه أو    

مـا  :  فيقـول ،بــي  أال تؤمن : وقال للمؤمن ،وأيقنوا أنه رم وأجابوه واتبعوه    
فيأخذ الـدجال    ،ن هذا املسيخ الكذاب   إ أال   :مث ينادي  ،)) فيك إال بصرية   ازددت

ديه ورجليه ويقذف به فيحسب الناس      بـيال، فيأخذ   بـيليذحبه فال يستطيع إليه س    
 .)١( وإمنا ألقي يف اجلنة ، النارإمنا قذفه يف

هذا أقرب امرئ درجة مين وأعظـم       (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم       
 .))الناس شهادة عند رب العاملني

 ،وترجف املدينة يومئذ ثالث رجفات فال يبقى منافق وال منافقة إال خرج إليـه             
 .دفتنفي املدينة يومئذ خبثها كما ينفي الكري خبث احلدي

أال ترون  :  ويقول ألصحابه  ،ع فينظر إىل املدينة   لوجييء الدجال فيصعد أحداً فيط    
 .)٢(هذا مسجد أمحد  ،ضبـيإىل هذا القصر األ

          لكاً ما مقٍب من أنقامث يأيت إىل املدينة فيجد بكل نتاًِلص،  فيأيت سبةَخ ف اجلُر .
  .٢٨١ص ))االشاعة(( اهـ
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:  قـال  ؟ فأين العرب يومئذ     .. يا رسول اهللا   :كر الع بـيقالت أم شريك بنت أ    
 إىل  - الـدجال    - فيتوجه   ،ت املقدس وإمامهم املهدي   بـيهم ب  وجلُّ ،يومئذ قليل 

فيأتيهم فيحصرهم ويشد حصارهم     ،الشام فيفر املسلمني إىل جبل الدخان بالشام      
 .وجيهدهم جهداً شديداً

اهللا أـا الصـدق مـن        عة يعلم بـيحىت إذا طال احلصار يتبايعون على القتال        
 ،ل ابن مرمي عليه السـالم     نـز في ،هأخذهم ظلمة ال يبصر أحدهم كف      مث ت  ،أنفسهم

فيقولمن أنت؟   :  فيقولون ،ةمأل أظهرهم رجل عليه     بـنيحسر عن أبصارهم و   في: 
 .)١(أنا عبداهللا وكلمته عيسى

                                                 
  .٢٨٢صاملصدر السابق ) ١(



 ٢٨١

الدجال من وجهة نظر المسيخ 
 لمخطوطات قديمة ستقرائيةا

 باسم ساري   يف شاشة االنترنت   لنفسه املسيخ الدجال  بشأن نياملهتمأحد  شار  أ
 يف هـذا الشـأن     قام ـا   خاصة عن دراسة  معلومات متتابعة  وبث جمموعة  الليل

 ،)١(حىت ظهـوره   مرهأ منذ بداية  واسع عن هوية الدجال    ليخرج مبفهوم استقرائي  
ىل إونسـعى   نـه يستفاد م ما هذا نثبت يف مجعنافإننا ن احلكمة ضالة املؤمن    أومبا  

 هنا ملخصا للفكـرة    نستعرضولذا   ،مكن أ وفق ما   نسبة احلقيقة كما هي    كشف
 .كمعلومات مفيدة حتدث عنها بشأن املسيخ الدجال اليت

 :البداية املهمة
مـام  ممـا رواه اإل    فهم احلديث النبوي   من خالل  عن هوية الدجال   يبدأ البحث 

يولـد    مث ،ولد يولد هلما   عاما ال  بوالدجال وأمه ثالثني  أميكث  (( :محد يف مسنده  أ
بوه طويل ضرب   أ ،ينام قلبه  تنام عيناه وال   ،أعور، أضر شي وأقله منفعة     هلما غالم 

                                                 
  :ن هذه املعلومات حصل عليها من عدة مصادر منهاإىل أشار ساري الليل أ) ١(

حدى مـدن   إيف   مذكرات خمطوطة عند رجل ميين مسلم طاعن يف السن يعيش          -أ
 .يهود اليمن
رامية القدمية  آلخمطوطات لدى احد علماء املسلمني املختصني بدراسة النقوش ا         -ب

طوطات من قبل بعثة موسى عليه السالم مبـا يقـارب           يعيش يف القدس وعمر هذه املخ     
 اهللا  بـينه حضر ن  أو،  اسم كاتبها آزاد بن حارم بن صافور      يشري إىل    و ، عام تقريبا  ٤٠٠

ن هذه  أ) صاحب املخطوطات (ستاذ الفلسطيين   ويرى األ ،  نه سأله عن الدجال   أبراهيم و إ
 وىل ومـا  خرة واأل وحي عن اآل  براهيم عليه السالم من علم ال     إماله اخلليل   أاملعلومات مما   
 .ىل آخرإكتمان من جيل وحفاد الرجل توارثوها يف خفاء أن أ و،فيها من الفنت



 ٢٨٢

ـ    -رضاخية اللحم   فمه  أ و ،نفه منقار أاللحم كأن     طويلـة   -ةأي كثرية اللحم مسين
 . ))اليدين، عظيمة الثديني

 .سنة من الزواج ٣١ لرجل وامرأة من نسل يهوذا بعد خ ولد املسي:امليالد
 . يف فلسطنية هو السامر:املكان
وكانـت   ،مبا يقارب قرنا مـن الزمـان       قبل ميالد موسى عليه السالم     :الزمان
سرة املسيخ من عبـدة     أ وكانت ،سليمان عليه السالم   عاصمة اليهود بعد   السامرة

  .مينع احلمل ن احليض الأ وثبت علميا ، وقد محلت به يف حيضها،متثال البقرة
نهما ولد كان كذا    بـين قضى   إف(( :حاديثمالحظ بعض األ   شارتأىل ذلك   إو
وظـل   ،يصحو وقليال ما  ،ينام الليل والنهار   ، وجاء املولود معيب العينني     ))وكذا

مه باحتباس اللـنب    أ ماتت   ،حىت ظنه والده مشلوال    ال قليال إ عدة سنوات اليتحرك  
ىل إىل التسـمم ممـا يـؤدي        إ  يؤدي نبالل ن احتباس أثبت العلم   أو-لقلة رضاعه   

لنب  بوه يطعمه أوبقي   ،مهأل ))أضر شيء (( :خرب عنه سيد اخللق   أ فكان كما    -الوفاة
ال إ بوه يعلم حياتـه   أكان    وما ،ويشرب وينام  وكان يصحو  ،هظيقاإحماوال   الغنم

تنـام  (( :لقول سيد اخللق القلب تصديقا  ذنه على قلبه ليسمع نبض وحركة     أبوضع  
اليت  اآلهلة بوه نائما يف حضن البقرة    أوجده   وبعد بضع سنني   ،))م قلبه عيناه وال ينا  

 ب املسـكني  األ وكذب الناس  ،ةىل البقر إبليس تلبس به وسار به      إن  أل ،يعبدوا
 وأمر احلـاكم   ،نه الفاعل لذلك  أواموه   ،من ابنه املشلول   عندما وصف هلم ذلك   

وكـان   ،صابهأالذي   ن املس م لعالجه ىل قصره إوأخذ الولد    وتعذيبه ببسجن األ 
تصـديقا    احلاكم والـده   عدمأ  ومن مث  ،له الذي يضر وينفع   يرى نفسه اإل   احلاكم

ومن قصر احلاكم كانت بدايـة مسـرية         ،لوالده ))ضر شيء أ(( :ρلقول الرسول   
 .الدجال
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 ،بعد الطوفان  سسهاأفهو الذي   " سام بن نوح  "هي بلدة     السامرة :بلدة السامرة 
 مـن   ان بالولد مس  أشاع  أ الذي   ةكناف حاكم السامر  أبا يف   شا) الدجال( وعاش

ن هذا الولـد    أشيع  أ و ،الجه مما زاد يف شهرته    لع وجاء بالسحرة والكهنة   لشيطانا
حـىت   يتحرك نه كان يف طفولته ال    إ :نه مثل جده سام الذي قيل     أ :أي ،)سامري(

 .حيرك رجليه جاءه ملك وعلمه كيف
 وكـان يتـأىن يف      ،ن بدأ باحلركة بطيئا   أىل  إاحلاكم   يف رعاية ) السامري(بقي  

  عشية وضحاها  بـنيو ،عجز حكماء عصره عن عالجها     كالمه وعيناه ا عيوب   
طفال  الإهل زنا ولواط    أم  ا وهم نائمون أل    بأن خسف  )هل سامرة أ(هلك اهللا   أ

ليتـردد  ) حبر اليمن (ىل  إ ن حيمله أمر اهللا جربيل    أفقد   ،صغريا كان يف قصر احلاكم    
ىل هذا الطفـل الوحيـد يف       إخرى  أجربيل مرة بعد    ويعود   ،ا ومعلما بـيمر عليه
وهي جزيرة كانت تسمى جزيرة      -أي جزر احمليط اهلندي   - من جزر اليمن   جزيرة
والدابة اهللبـاء تـتكلم      ىل اجلزيرة إ فالثعبان يأكل من يصل      ،اهللباء والدابة الثعبان
  وظل جربيل عليه السـالم     ،حارسهاوهي حاكمة اجلزيرة والثعبان      ،رضاأل لغات
مهيء  غري نه بشر أل ،ن يرى جربيل  أىل النوم دون    إ ىل هذا الطفل الذي عاد    إيغدو  

 أمن العمر بـد  ة وملا بلغ الثامن  ،وجد الطعام والشراب   وكلما استيقظ  ،لرؤية امللك 
حوله مس يسمعه كالصـدى يف       وتفهم ما  ،يدور حوله  ويعلم ما  يتحرك وميشي 

 .نه جربيل وقيل غري ذلكإ :قيل ،م معناهذنه ويفهأ
 ويـوم التقـى    ،وكان يتجول يف اجلزيرة وليس معه سوى حيواناا وزواحفها        

جاحظـة   كثرية الشـعر   ة احلجم بـريوهي دابة ك   -اجلزيرة   املسيخ اللعني بدابة  
 ،ةبالسـامر  خلسـف اك اهللا من ا   أجننت الطفل الذي    أ" :خاطبته وقالت  -العينني  

 فال ختن عهـد     ،كل والشرب ورعاك باأل  ىل هنا إتى بك   أو ،ربائيلورفعك عنها ج  



 ٢٨٤

داموا على   ميان به ما   واإل -أي اهللا -سالم له   اإل ن كل ابن آدم زرع يف قلبه      إف ،اهللا
 ."وحد مؤمنا برب الكون األ  مسلمافال تكن إال نت وحدكأو ،الفطرة
قنته احلـروف   ة الفصحى ول  بـيبالعر لوح من احلجر   ىلإن يتبعها   أليه  إشارت  أو

 ىل آخر مألت بالعبـارات والرسـائل      إوهو يتعلم منها ويتبعها من لوح صخري        
 :ومنها
 .ال اهللاإله  إال ) ١
 .شريك له اهللا وحده ال ) ٢
 .فال تكن خائنا لعهد اهللا منينت رب جربيل األأ ) ٣
 .نت وحدك يف اجلزيرةأ ) ٤
واعبد اهللا على كـل      ،ومن كما تشاء   ،من رزق اهللا    واطعم كما تشاء   لك ) ٥
والد لـه    ال وحدهللا امللك األ  ا :وهي صالتك  ،الوحدانيةح  بـيتس وسبحه ب  ،لحا

 .عظم اهللا امللككرب اهللا األوال ولد اهللا األ
وال تكن رجل الغد يف هـذه اجلزيـرة يف أي      ،رجل الغد ابن اليوم    كن يا  ) ٦
 .يوم
فـإن   ،يف بداية آخر الزمـان     اءبـينبه آخر األ   يأتيك ال ما إ كتاب لك  ال ) ٧

 ن كفرت به كنت رجل الغـد املوعـود  إو ،أنت رجل الغد املؤمن باهللا  ف آمنت به 
 باخلـامت ملـن سـبق       ن آمنت م آمنت   إف اهللا اءبـينأ نك حاضر وإ ،بعذاب اهللا 

يغلف قلبـك   ن اهللا   إمبن قبله ف   ن كذبت إ و ،منيوامسه حممد األ   ،والعاقب ملن راح  
كهـذا   ،ال نفسـك  إوال يرى عقلك     النور سود فال يرى قلبك   ن األ االر بغالف
لـه   فتكون ،)الربمود القدمي (ساكن   ،بليس الرجيم إاملطرود من رمحة اهللا      امللعون

الذي ال   يكون امللعون املرحوم وامللعون املنبوذ     نأ ةملقارن ،قرينا مقارنا وساء قرين   
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 اثرأ وترك لك  مني الوحي أ  وهذا علم اهللا كتبه جربيل     :قوهلاىل  إ ..حىت حني  ميسي
 ." رسول رب العاملني نيمجربيل األ مني الوحيأصخر خامتا من ىل جوار الإ

صـخر   املكتوب عليها فوجد قطعـة    ىل جوار الصخرة السابعة   إ بـيونظر الص 
نـذار رب   إ بـه  املداد الذي كتب به جربيل     كأنه ،ع اللون عليها تراب ملون    ئرا

 ،رض كلـها  بل لـيس مـن األ      ليس من هنا   ن هذا التراب  أفهو عالمة    ،العاملني
مؤمنـا   ن يكـون  أ  بـنينه خمري   أو ،قرأه خذت الدابة تعلمه وتشرح له كل ما      أو

؟  ىل هنـا  إلذي جاء بك     ا ؟؟ وما  نتأ من   : ويسأهلا ،امثاهلا او كافرا  وملكا فطغى 
ن جربيل محلها مـن  أو مأمورة وكانت جتيب بأا  ؟   نسانإلومن علمها الكالم كا   

وهي معـه حلراسـته    ،الذي انقرض وهي الوحيدة من نسل نوعها  ،غابة يف الدنيا  
ـا  أخربته  أو ،تقوله هي من وصايا جربيل     وما ،منيومحايته حال غياب الروح األ    

حىت زمن قرب خروجـه مـن        ،ال من كالم احليوان    إ ،مأمورة بالكالم مث تصمت   
 .الدير الذي باجلزيرة آخر الزمان

جسـت   األ )ةاجلساس(وامسها   ،ينطق وعادت حيوانا ال   ومن مث صمت لساا   
 .وجس الشيء يف اللغة علمه ،اخلرب
 

 بداية كفر املسيح وضالله 
 ومجع فيه ما   ،يروح ويغدو ويتعلم وسكن كهفه     جوالته يف اجلزيرة  )  اللعني (أبد
 وهو على كفره   من عمره  بلغ العشرينات  نأىل   إ ،جبه ووفر لنفسه سبل الراحة    أع

 وكانت تـزوره مـن      ،عند الصخور  ح اليت علمته الدابه   بـيالتسا مل يؤد هللا صالة   
 بل قال هلـا     ،ال نكرا إفال يزداد    كتب يف الصخور   تذكره بأمر اهللا وما    حني آلخر 

نت أورمبا   ،ر اهللا أ ومل   ،هذا املرسول  ر جربيل أنا مل   أ" :ىل السماء يوما وهو ينظر إ   
  فصرخت الدابة يف وجهه    ،"حكمك كما حكمت اجلزيرة    أ من كتب هذا حىت ال    
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 حـويل  وكل ما  ،عرف غريي  أ نا ال أ "وهو يناديها بغروره   ىل الغابة إوهربت منه   
 ." وكلها ملكي مبا فيها له هذه اجلزيرةإين إ :ويقول خاضع يل

ن تكلمه  أمرها  أن جربيل   إ: "بلسان فصيح  خرى وهي تكلمه  أوجاءته الدابة مرة    
خـذ    "نه من عنـد اهللا أمر من هذا األ  وليتأكد،ن خيتارأن عليه أجد و  مرن األ أو

 ، على أي شيء وسوف ترى آية ذلـك        يل فضعه يف هذا املداد وضع منه      خامت جرب 
 مـر  وبدأ يفكر يف األ    "نك رجل الغد املنبوذ     أا نذيرك ب  إال ف إربك بعدها و   فاعبد
 له  ويطري عاليا آيةٌ   وإذا به يتحرك   يامألقاه على طائر ميت مات منذ       أخذ املداد و  أو

  ويسـأل   ،وليف مكانـه األ     عاد الطائر وسقط ميتا     وبعد برهة  ، له من اهللا ونذير
وهـو مـن     ،ن هذا املداد فيه من روح جربيل وقوته       إ :تمر فقال  عن األ  ةاجلساس
فال ختـن    ،كرمك بكرامة منه وال آية لك بعدها      أواهللا   ،وهو روح عظيم   ،املالئكة

 ".كن من املؤمننيعهد اهللا و
فلـو   ،يفكر يف األلوهية   ،رمخذ هو يفكر باأل   أو ،ىل صمتها إوعادت اجلساسة   

هلا فهو يعين   إن كان   إما   أ ،حكام وقوانني معينة  صبح مؤمنا فسوف يبقى خاضعا أل     أ
  فهـو ال   ،وخيضع له كل شـيء     كل شيء دون قيود    الذي حيكم ويتحكم وميلك   

حيـدث لعبـة     ورمبا كان ما   ،له الذي تتحدث عنه الدابة    يعرف اهللا ومل ير هذا اإل     
ارا وحاول   وأشعل ن  ،ضع هذه الدابة له كسائر من يف اجلزيرة       خت  لكن ملاذا ال   ،منها
نا مأمورة  أ ( :ذن را وقالت  إخرى تكلمت ب  أ لقيها مرة    وملا ،حراقها فهربت منه  إ

ينام فيها ويكـون بعـدها    ا حتذره من ليلة ال   إو ،بأمر اهللا ال بأمر غريه من اخللق      
ت رب العاملني وتكون لـه  رض اهللا لريى ملكو   أىل  إغضب اهللا وطرده من اجلزيرة      

ىل صمتها وهربت منه وعاد     إ وعادت) ويل العزم   أاء من   بـينأفرصة حضور ثالثة    
وبدأ يقنع نفسه بأن هذا املداد الذي خلقه جربيل هو سـر             ،هو اىل غروره وكفره   

 فأخذ جيمع هذه املادة من آنية طعامه اليت كان يأتيه           ،حوله ساس خلق ما  أاحلياة و 
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يام حـىت    ومتر األ  ،د لكهفه يفكر وخيطط كيف خيرج من اجلزيرة        وعا ،جربيل ا 
وتذكر كالم الدابة    ومل ينم يف الليلة املوعودة وطلعت عليه الشمس          ،جاء وعد اهللا  

على شـاطئ    خشاب وبدأ جيمع األ   ،لريدها ويأتوه  ن يشعل نارا  أ عليه   :ا قالت أو
وظل علـى هـذا      ،تعبوال جهادمن اإل  وينام كل يوم  وكان يشعل النار   ،اجلزيرة
يـأيت   مامه ورأى جسما صغريا   أا يف البحر    بـريحىت رأى جسما ك    كل ليلة  احلال
وذهـب   ،ل منه مخسة خملوقات تشبهه    نـزمث يتوقف على شاطئها وي     ىل اجلزيرة إ
ىل إبدأت قصـة خروجـه       ومن هنا  ،م يتكلمون مثله ويفر معهم    أليهم ووجد   إ

 .العامل
 

 وىل رحلة الكفر األ :ىل العاملإول اخلروج األ
حكى هلـم قصـته بكـل تفاصـيلها ومل           القارب عندما التقى املسيخ بركاب   

صابه كان من    أ ن ما أو ،حدى السفن إ  معتوه جنا بعد غرق    ا أنه واعتقدو ،يصدقوه
وكان شؤما عليهم فمنذ وطئـت قـدماه         ،ن يأخذوه معهم  أ وقرروا   ،جراء ذلك 

 ،بأقرب بر هلم   رض اليمن ألوه يف   نـزين  أوقد رأوا    ،السفينة واملوج يشتد عليهم   
 ،يف بلد امسهـا مـأرب      ببـيىل ط إهناك   ن يذهب أليه  إوأشاروا   ،وهي بلدهم 

 ، وبدأ هناك يقابل الناس ويتعلم بصورة سـريعة        ،عطوه ماال مل يعرف قيمته بعد     أو
 الـذي ) حكيم مأرب (ىل  إوذهب   ،يف التعلم والتصرف   وكانت له قدرات فائقة   

 مدركاته وسأله عن خرب السفينة واجلزيرة وعن بالده فـأخربه           عجبه ذكاؤه وقوة  أ
بـن   ا ن عشت يا  إ :له عجب به وقال  أفاستعمله عنده و   ،بفلسطني نه من السامرة  أ

 وظل يعمـل    ،"ةاجلساس"كالم    وهنا تذكر  ،و الشر أالسامرة تكون ملكا يف اخلري      
 ،هلـه أبلدة   مرةىل السا إ يرتب العودة    أمث بد  رض اليمن أيف   سنوات طويلة  ويتنقل

اليت كـان   ن يزور جزيرتهأوقرر  ،موال مجعهاأمن  ا مبا معهبـريواشترى مركبا ك 
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 ىل جزيرتـه  إوواصل رحلته حىت بلغ      ،ومعه حبارة يعملون معه    حبر مبركبه أو ،فيها
ليه بكل  إتنظر   مامهأ ة ووجد اجلساس  ،يف قارب صغري   إىل الشاطئ ل وحده   نـزو
ناء الذي مجـع    وتذكر اإل  ،ومل يلق هلا باال    ، الغابة ىلإمنه   مث رب  ،وغضب مـلأ

ىل إمتوجها   ىل سفينته إ وعاد   ،ةخذ معه صخرا من الصخور امللون     أو ثر الرسول أفيه  
مسعه من الدابة عـن       وهناك مسع ما   ة،ىل السامر إومنها   ىل حيفا إل  نـزو فلسطني

مئـة   العمرصبح له من    أنه  أ : أي ،ن له مئة عام   أو اخلسف الذي حل بأهل سامرة    
خذه احلـاكم   وسأل عن طفل صغري أ     ،ثر للكرب عليه  أوال   عام وهو شاب مل يتغري    

ـ      أخربه  أ  بـريك ه ومل جيد خربا عنه سوى رجل      بـيأمن    ننه مسع هذه القصـة م
ولكن هذا الطفل مـات      ،)ربدإ(من بلدة امسها     رينيف السن معم   شخاص كبار أ

 .عند اخلسف
أخربتـه بـه    ا  ن م أ وهنا علم املسيخ     ،ون البقر  يعبد :قالوا؟   يعبدون  ما :وسأل

قالـه حكـيم     وما مبا مسع من كالم الدابة     مال يف ذهنه  اآل ودارت الدابة صحيح، 
ختتلف عـن    نه ميلك قدرات  أورأى   ، املالئكة بـريته على يد ك   بـي وأن تر  ،اليمن
ـ عن ي أ يريد نه ال ألو ،"لهإله وابن   إنه  أ" :ثانية لديه  ىل حقيقة إوهنا وصل    ،غريه بد 
عز عنده لعنه   أوىل و أفهي   ،ن يعبد نفسه  أقرر   ال يعرف  يسمع وما  وال ال يرى  ما

 .اهللا مما حوله
 

 ىل مصر واللقاء مع موسى إ انتقاله
هـرام  ألوا رض العجائـب  أىل مصـر    إمن فلسـطني     ن يذهب أقرر السامري   

 ن يعلمه أ  نظري اخلدمة وعرض عليه  بأحد الكهنة  ليها والتقى فيها  إوتوجه   ،والسحر
يرغـب يف    وبدا املسـيخ   ،الفطانة والذكاء  فيه فوافق ملا رأى   ،والكهانة احلكمة
ويقتل   الفرعون يكره الغرباء   ألن مل حيقق مطلبه   ن الكاهن أال  إ ىل الفرعون إ التقرب
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–) موشـيه ( ومسع السامري قصة موسى    ،كما هو معلوم    طائفة اليهود  بـيويس
من مصر   بنه وقص له قصته حىت هروبه     ان رباه ك  ن فرعو أو - امللتقط من النيل   :أي

فقـال لـه     ،على الكاهن قصته   ذا وقص  عجب السامري أ و ،املصري بعد مقتل 
نه التقط مـن قصـر      أوالسبب   ،"ةولكن من السامر   نت موشيه آخر  أو" :الكاهن
 .)موسى السامري(وهنا بدأ امسه اجلديد  ،ىل اجلزيرةإاحلاكم 

 حىت التقى به ومل يقص عليه شيء من         بـيالن وبدأ السامري البحث عن موسى    
وجاء  ،ةباه كان ملكا على السامر    أن  أو ،بن يعقوب  سحاقإنه من نسل    إال أ  خربه

مسـاء  أىل موسى يعدد عليه     إسرائيل  إجاء رجل من بين      ( :يلي يف العهد القدمي ما   
مـن  كل  (( :ن قل له  أىل موسى   إفأوحى اهللا    ،جدادهأمن آبائه و   من العظماء  تسعة

 وكل ما  ن يؤمن باهللا  أوطلب منه موسى     ،))نت عاشرهم أو ،هل النار ذكرم من أ  
يفعل موسـى    ويراقب ما  سرائيلإمع بين    ىب وعاش أولكن  ؛   به من عند اهللا    جاء

ىل إوقرر موسى اخلـروج      ،وعربوا البحر   وخرج معهم يوم خرجوا    ،عليه السالم 
الذين  ن يلحق به السبعون   أعلى   يلسرائإعلى بين    نائبا عنه  وترك هارون  ميعاد ربه 
ـ  ن السامريأخربه اهللا تعاىل  أو ، ولكنهم مل يفعلوا   ،معه اختارهم  فرجـع  ،لهمأض

ملا حصل من    لبقائهم مع هارون    واعتذر السبعون عن ختلفهم    ،موسى عجال غاضبا  
 :وا خيربونه مبا حدثؤوبد ،السامري

الذي نسـي ربـه     الرسول احلقيقي لكم وملوسى       انا :للقوم قال السامري  ) ١
وهـو   ة،يف السامر  جدادهأالذي عبده   وهو العجل    ،ن فكر إهو قريب منه     نمابـي

ن الكهنة  أيعلمون    واملصريون ال  "سـيلبإعجل  "ومسوه   الذي سرقه منا املصريون   
 .خدعوهم

الذي سرقوه مـن     ن هم قدموا كل الذهب    إن يريهم اهللا    أنه قادر   أخربهم  أ ) ٢
 واحلرفيني مهر الصاغة أسرائيل  إلوا ومجع من بين      ففع ،ووضعوه يف حفرة   املصريني
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حنتـه مـن     مث صنع منه متثاال     البحر ءويربدونه مبا  واينأيف   وا يذيبون الذهب  ؤوبد
قـال   ،مباء البحر  ن برده أنهم بعد   بـيمث فصل    ،السائل لقاه يف الذهب  أالصخر و 

ولكنه ؛   لقاه السامري أذا  ام يعلمون والقوم ال  ﴾لقى السامري أوكذلك  ﴿ :تعاىل
 فخار  ،يفارقه معه ال  ناءوكان اإل  ،يف اجلزيرة  ثر الرسول أخذه من   أالذي  ) املداد(

فالعجل صار   ،﴾فأخرج هلم عجال جسدا له خوار     ﴿ :العجل كما وصفه اهللا تعاىل    
 مـا  وكان السامري يترجم   ،وجعل خيور كأنه ينادي عليهم     ،جسدا وليس متثاال  

وركعوا  ،بالركوع له  نه يأمرهم أ خربهمأ و ،ليهمإوهو رسول العجل     يقوله العجل 
جمرد  صمته وكونه  ىلإ مث عاد العجل     ،ال هارون ويوشع بن نون وهو طفل      إكلهم  
ن الفتنة وقعت علـى بـين       أال  إثر جربيل نفد    أن   أل ،صوت له وال حراك    ال متثال
 .سه غاضباأخيه هارون جير ر وجاء موسى أل،سرائيلإ

 
 حوار موسى والسامري  

وشـدة   تدل على عظم املصيبة   كلمة   )اخلطب( ﴾سامري ا خطبك يا  قال فم ﴿
علـى   جاءت كما وصفها اهللا تعاىل     من موسى   ولكن العبارة  ،و الكارثة أاحلادثة  

 جـاء غاضـبا    ن موسى  مع أ  ،وكأنه خياطب صاحب حاجة    غاية من الدقة واللني   
و أ لدجالصارت املعاملة مع ا    فكيف ،ليهإجيره   خذ بلحية هارون  ألواح و لقى األ أو

 ليهإوصل   هو ما  ن املانع من القتل   أ إذن فال شك     ،ن يقتله أوىل  وكان األ  السامري
  قبضـةً  تفقبض به رواصب مبا مل ي   ترصب﴿ : قال السامري  ،من وحي رب العاملني   

 جابة مليئة بالكرب واالستعالء   إ ﴾ يل نفسي  ا وكذلك سولت  فنبذُُ ثر الرسول أمن  
ـ  ﴿ :فرد عليه موسى   ،صحابهأال يعلم موسى و    نه يعلم ما  أو ،والربود ن إفاذهب ف

ومـن   ،حـد أتسليط علي وال يقربين      ال : أي ﴾مساس ن تقول ال  ألك يف احلياة    
: قال تعـاىل   ،ويف موعد حمتوم   حمالة آتية ال  ولكن العقوبة  ،فلن يسلط علي   حاول



 ٢٩١

بعـض   ليـه إكما ذهب    ةوالوعد ليس يوم القيام    ،﴾ن لك موعدا لن ختلفه    إو﴿
 ذ ال إ وليس الوعد يف عهـد موسـى         ،ن يوم القيامة موعد كل اخللق     أل ،فسرينامل

مل يسلط علـى قتـل      (( :τ هريرة   بـيأويف احلديث عن     ،مساس يف زمن موسى   
 .بوداودأرواه  ))ال عيسى بن مرميإالدجال 
يف الـيم    لنحرقنه مث لننسـفنه     عليه عاكفا  تلْالذي ظَ  هلكإىل  إوانظر  ﴿ :قوله
 منا كـان  إ نه ليس جمرد متثال   أل ،حراق والنسف باإل  يف القرآن  بـريتع دقة ال  ﴾نسفا

و مت تذويبـه تـزداد      أحرق  أذا  إ فالذهب   ،ثر الرسول أوجسدا بواسطة    حلما ودما 
وهنـا   ،ىل غبار بطرقه مث ذره يف البحـر       إ مث حوله    ةذابحرق باإل أولكنه  ؛  جودته  

 .لقاء آخريراقبهم من بعيد خيطط ل رحل موسى وقومه وبقي السامري
 

 ىل جزيرته إعودة املسيخ 
ىل إوحتديـدا   - وروبـا أىل  إركب سـفينته     وطرد السامري  بعد رحيل موسى  

 ىل قبائل البلغـار   إوانتقل   ،هو جديد  وتعلم كل ما   -سبانياإومشال   سواحل فرنسا 
ىل إمث   حىت استقر به املقام يف آسيا الصغرى       ورالومع سكان األ   وعاش مع الغجر  

 ،مل يتغري  عوام وهو على حاله وهيئته السابقه     ل هذه السنني واأل   وظل طو  ،جرجان
وقفـل   ، وأخذ يتعلم لغات كل البالد اليت زارها       ،يتغري وال يتبدل   وسبحان من ال  

فقد كانـت    ،ىل جزيرته ومملكته  إوهو يفكر بالعودة    ) فرنسا(الغال   ىل بالد إعائدا  
ولكنـه مل   ) ةاجلساس(عن   ثوملا وصل بدأ يبح    ،ليهاإ وأحبر   ،تغيب عن خميلته   ال

فوجـدها   ىل الصخور السبعة  إ وتوجه   ،ةلغيابه سنني طويل   يعثر عليها فظنها ماتت   
ال اهللا وحده   إله   إ ال (:هي ال عبارة واحدة  إ وكل الكالم الذي عليها اختفى     تغريت
فخاف وارجتف ولكنه عاد     ،) ومييت وهو على كل شيء قدير        يشريك له حيي   ال
ومل يعد يرغب    فهو مل جيد الدابة      ه وسئم احلياة لوحد   ، ير شيئا  وكأنه مل  ىل كفره إ
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فركب سفينته وكانت هذه السفينة      ،ويتسلط حيكم إلهبل ك  ال كملك إ يف العيش 
احلركـة   فقد تعلم كثريا من قـوانني      ،حبار وحده من تصميمه ليتمكن ا من اإل     

 مث عاد   ،ء من اهللا  ليها من عاصره ابتال   إىل حقائق مل يصل     إووصل   جتنواست والطاقة
 قـد انـدثرت    ولكنه وجدها ؛   )السامرة(جداده  أرض  أىل  إوتوجه   ىل فلسطني إ
 وـا   ،وتقع مشال القدس   ،)بنابلس(عرف اآلن   ت وهذه ما  ،)جرزمي(صبح امسها   أو

ت بــي م مثل هيكـل     هل قاموا هلم هيكال  أوقد  ) ةالسامري(امسهم   مجلة من الناس  
تزال طائفـة مـن      وال( ،على دين موسى   صادقةم البقية ال  ويدعون بأ  ،املقدس

ولكنه مل يلـق    ؛   )يتمسكون بعادام وعبادام السامرية    ىل اليوم إالسامرية اليهود   
ثناء دراسته ملخططاته مسع عن     أ، و ةفما يهمه هو حكم الدنيا وليس السامر       هلم باال 

 .ورتب للقائه  وهنا بدأ مرحلة جديدة،لليهود رسلأ جديد بـين
 

 املسيح عيسى عليه السالم ب ةمسيح الضالللقاء 
  ورسول جاء ليخلص   بـينه ن أرجل يف اليهود يدعي      مسع السامري عن ظهور   

 اءبـينواأل جاء به موسى   ما نه جاء ليكمل  أو ،من ظلم وضياع   اليهود مما هم فيه   
 ،ن خيتـربه أوعندها قرر السامري  ،مجهة األ نه من نسل داود من    أوعلم   ،من قبله 

قامة املسـيح عليـه     إىل حمل   إ وسار   ،ملما وعاملا بعلوم السحر والدجل     حصبأفقد  
 ،ىل املسيح عليـه السـالم     إمل يدخل    هو باخلارج  ليه رجال وظل  إرسل  أو السالم

ورسـوال   ابـين كنت ن  إ :بقوله عيسى عليه السالم   ن يسأل أوطلب من الرجل    
 : الوحي قـائال   هفصمت املسيح عيسى عليه السالم فجاء      ،من يف اخلارج   خربينأف
عن عباده ويعفو عن السيئات      وبةتعاىل يقبل الت   هللان ا أمن أرسلك    خربأأخي    يا(
من جربوت احلاكم ورباه يف      ن من محى الطفل النائم     إ ،تاب العبد ووحد الرب    إن

أن قـادر  مني  والصالة بكتابة جربيل األ    لهوهو صغري ولقنه توحيد اإل     جزيرة الدابة 



 ٢٩٣

ل عليه من   نـزأوما   مبسيح الرب  بـرين آمن الك  إ ين إسرائيل عن فتنة عجل ب    يعفو
 .)يل جناإل

فقال بكـل كفـر      معليه السال  قاله عيسى  بلغه ما وأ ىل الدجال إفخرج الرجل   
 ابــي نه لو كان نإ ":ل عليه الشياطنينـزنه الساحر تت أل وهو يعلم أنه احلق    وكرب
منـا  إ ،منا الغيب هللا  إ رب بالغيوب خت ال اءبـينن األ ألا  بـينوما كان    ،نامن أ  علم ما

 ".كما علمين كهنة مصر  هو تأتيه الشياطني باخلرب
نه يريـد أن     إ ،ن يصبح جمرد تابع   أيريد   فهو ال  من املواجهة  اهلروب  وهنا قرر 

نه إ ،وهو ليس مثل الناس    ،ارها ومر ا  ن ميلك الدنيا اليت ز     بل يريد أ   ،ابـييصبح ن 
و أمثلـهم    ميوت نه ال بل إ  وهو أكرب منهم  ، ميلكون ال ماولعلم والقدرات   لك ا ميت

 بـين هذا هو الن   أوأيقن    وأخذ يفكر ويسترجع املاضي    ،مع مرور السنوات   يتغري
 بــي لنن كذب اإف له ن هذه آخر فرصةأ  وتذكر كالم الدابة  ،ذي حيضره الثاين ال 

 ةن الداب أوال ميلك وأقنع نفسه      بعدها إهلا حيكم    الثالث أصبح  بـيالن الثاين وحضر 
وعرفت بذلك أنه سـوف يصـبح        ،من السماء  ق السمع يستر  شيطان إالهي   ما

ولكن هذه الدابـه مل      ،ه للحكم دون ملك   نألوحاكما   هلا وملكا وإ ذوشأن عظيم 
 عـذار واملـربرات    وأخذ خيتلق األ   ،بالغه بكل شيء  إتريد   و ال أ ختربه بكل شيء  

 امنتظـر  عيسى عليه السـالم    وظل   ،ليبتعد بنفسه عن مواجهة عيسى عليه السالم      
ن أ لعيسى عليه السالم     بـنيرحل وت   ولكن مسيخ الضاللة   ،ليه طالبا التوبة  إجميئه  

 اتباعه من فتنة الدجال املسيخ الذي       وأخذ حيذر  ،على كفره وطغيانه   السامري ظل 
 نذرهم سـحره  أو ،له ورب وهو دجال وكافر    إنه  أو ،نه املسيح وليس هو   أيدعي  

 .وبالءه وفتنته
 
 



 ٢٩٤

 ىل بالد املشرق إرحيل السامري 
 ،سـرائيل ليبتعد عن بـين إ     ىل بالد املشرق  إمن فلسطني    مري الرحيل ا قرر الس 

وجتـول يف    اهلند وأحبر اىل سواحل   ،هلا مىت حانت له الفرصة    إملكا   ليهمإوليعود  
وانتقل  ،جرام ونشر ا الدجل واإل    وتعلم منها كل جديد وزار معابدها      بالد بوذا 
مث عاد   ،وفيها تعلم فنون احلرب والقتال     )الصني( ىل بالد السور العظيم   إمن اهلند   

 ليها مبركبـه  إفرحل   ،اليت مسع عنها   ىل اهلند ليتعرف على بالد الشمس والرباكني      إ
أخـذ  و ،ورأى فيها الـرباكني    ىل اليابان إحىت وصل    خذ معه مجلة من البحارة    أو

يف خمططاتـه   يد من هذه الطاقةودراسته عليها ومصدرها وكيف يستف    حباثهجيري أ 
ويرسـم   ا ختطيطه  صباه ليتم  لفها منذ أىل جزيرته اليت    إ، ومن اليابان عاد     ةالقادم
رحلته يف سفينته وحبارته اآلخرين يف        وكانت ،بـريكيف حيكم العامل الك    ويفكر
 .خرىأسفينة 

 
 ىل اجلزيرة والسجن احملتوم إالعود 

الذي نشـأ    ىل كهفه إيف سفينته وتوجه     ما لنـزأو ىل اجلزيرة إ وصل عدو اهللا    
 ولكنها  ،ا ماتت أالدابة اليت ظن     وهي لقاؤه  ،تنتظره وكانت املفاجأة  ،فيه وترىب 

 يـديهم أ  بـنيو تشع نورا  وجوههم ةعظيمي اخللق  عشرون رجال  هذه املرة معها  
وهلـذه   ، فهو ليس من ذهب الدنيا     ،فوالذي يلمع كأنه ذهب    سالسل من حديد  

قل لـك   أمل  أ (: ففزع وذهل وبادر الدابة يسأهلا مهامجا      ،صوات كالرعد أ السلسلة
 )؟ ين تعرفينـهم  أومن   ىل هنا إتوا  أوكيف   ال من هوالء  إو ولك خدم  نك شيطان أ

ومل  عدو اهللا لقد ضيعت الفرصتني     يا ( :وقالت وجرأته  من نعنته  ةفغضبت اجلساس 
غمـي  أو  الرجال هجم عليه  ن متت كالمها حىت   أوما   ،)ال الوعد اآلخر    إيبق لك   
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 ةواجلساس ال وهو يف الكهف   إ ومل يفق    ،مما رأى من شدم    عليه من شدة اخلوف   
 .صبح مقيدا بالسالسلأنه أل ،كما كان يرجو يستطع احلركة ومل عنده

والقيام والقعـود    ولكن السالسل كانت طويلة حبيث متكنه من احلركة البطيئة        
 ولكن جبهـد    ،ىل قضاء حاجته  إو  أ ، سابقا عدهاأىل بئر قد    إ واملشي خارج كهفه  

ولكنه مل   من قوة وحيلة   ويت أ و كسرها بكل ما   أ وحاول فك القيود     ،بـريوثقل ك 
نت اآلن يف عهـد     أ له الكفر والشر  إدجال الغد و    يا  (:وهنا قالت له الدابة    ،يقدر

نت يف عـرض البحـر      أو يامأ لقد ولد منذ     ،ρب اهللا حممد    بـيح اءبـينخامت األ 
 ووعد اهللا حـان    يف بداية آخر الزمان    نت اآلن أجرى به قدر اهللا تعاىل        عما غافل
ىل الرفيـق   إوانتقالـه    ρب حممد   بـيمبوت احل  الإولن تفك من سالسلك      نهاوأ
لـه مـن     هلهأخراج  إالطيبة بعد    ىل طيبة إقرب خروجك هجرته      وعالمة ،علىاأل
تقطيـع  (متجربا   لدنيا وعالمة خروجك يف ا    ،وقتاله للعرب وانتصاره عليهم    مكة
خروج  قبل كثري  وخسف ،زغر  وغوران ماء  ،وقلة ماء حبرية طربية    ،سانبـيخنل  

 علمأنك الساحرة كيف    إ :فرد عليها السامري السجني    ،)عدوك الذي سيغضبك  
ملك هلا   ال خرج يف حكم الدنيا اليت    أل شياطينك ومىت تبعدين عين   صدق كالمك 

 تغريت وكل الدنيا من حويل    ،مل تؤثر يف عمري    يامكرب منك عمرا واأل   أنا  أ ،ناأال  إ
غلقت أ وهنا   ، تعاىل اهللا عن ذلك    ة،هلنا ابن اآل  أذا   إ ،هرمأشخ ومل أ  ومل   تغريأنا مل   أو

 و ال أاصرب   ( :خرياأوقالت له    ،جدوى من جمادلته   نه ال أوعلمت   معه الدابة احلوار  
ك منـه   لذي حـذرت  ا نت ملعون ومطرود منبوذ كإبليس    أف ،وعد اهللا حق   ،تصرب

ليه مثار اجلزيرة ليأكل منها    إومضت الدابة لتنقل     ،)على الصخر     الرسول كتابات 
 .مر اهللاأوترقب فيه 
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 زيارة متيم الداري للجزيرة 
رجال كان   يف كهفه وصلت سفينة حتمل ثالثني      والدجال حمبوس  ثناءيف هذه األ  

ة التاسعة للهجرة وكان    سلم يف السن  أ  جليل بـيوهو صحا  ،τمنهم متيم الداري    
ىل إ وحديث هجرته    ،ربعني للهجرة أ وكانت وفاته سنة   ،راهبا من العباد بفلسطني   

وهو حـديث    ،ا صحيح مسلم  هومن ،والدجال معلوم يف الصحاح    ةجزيرة اجلساس 
 بــني نه و بـي وسنورد القصة كما ورد يف احلديث مع الربط          ،مشهور ومعلوم 
 .لتعم الفائدة وقائع احلال
مـن الرجـال     ت جمموعـة  أاجلساسة ور  ىل الساحل فلمحتها  إالسفينة  وصلت  

 بـيفالتقتهم وحدثتهم بلسان عر    ،لوا على جمموعة من القوارب حنو اجلزيرة      نـز
فخاف  ،ينتظر بشرى منه   يف دير باجلزيرة   ن رجال أمتيم الداري ب   وكلمت ،واضح
ـ       من   ئهد ( :هو ومن معه فقالت له     منها يطانا روعك ومن معك فأنا لسـت ش
و يف  أيواء رجل له شأن يف دنيا الغـد         نا مأمورة من اهللا على هذه اجلزيرة إل       أمنا  إو

خاطبـك  أرحب بـك و أومأمورة من رسول اهللا من اهللا عز وجل بأن    ،غد الدنيا 
نسان كما ورد يف    إعظم  أفوجدوا فيه    ،حىت دخلوا الدير معها    فسارعوا ،)لتكلمه  
حصل هلم يف    وذكروا له ما   م من العرب  أفسأهلم عن خربهم فأخربوه      ،احلديث
حـدى مـدن   إوهي  سانبـي مث سأهلم عن خنل ،ولقاؤهم الدابة يف اجلزيرة    البحر

عن مـاء     مث سأهلم  ،،ال يثمر أنه يوشك   إما  أ: قال  نعم :قالوا ،وهل يثمر  فلسطني
 لـه   : فقالوا –ؤها حلو فرات    امئة ميل وم   ت املقدس بـيوتبعد عن   -حبرية طربية   

 عن ماء عني زغر وهـل      مث سأهلم  ،ن يذهب أما انه يوشك    أ :قال ،كثرية املاء ا  إ
ن أنه يعلـم  أومما يظهر  ،هلهاأ نعم ماؤها كثري يزرع به :قالوا؟  ها  ئمبا هلهاأيزرع  

خربتـه  أكما   خرىأمث تغور مرة     خرى دليل خروجه  أمث تفيض مرة     العني ستجف 
وقتال العرب   ميني األ بـي عن ن  مث سأل  ، غوراا من عالمات خروجه    أن ةاجلساس
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 من العرب  نه ظهر على من يليه    أىل يثرب و  إنه خرج   أخربوه  أف وله يثرب نـزو له
 نا املسـيح  أ :فقال عن نفسه  خربهمأمث   ن يطيعوه أخري هلم    نهإما  أ :قال ،طاعوهأو
 الإدع قريـة  أرض فـال  سـري يف األ أخرج فأباخلروج ف  ن يؤذن يل  أين يوشك   إو

ن أردت  أكلما   مهااما حمرمتان علي كلت   إف ،غري مكة وطيبة   ني ليلة ربعأهبطتها يف   
 ن على كل  إعنها و  صلت يصدين مده سيف   بـيملك   منها استقبلين  دخل واحدة أ

 .نقاا مالئكة حيرسواأنقب من 
 ىل طيبـة إ وملا وصلوا   ،ىل سفينتهم إىل قوارم ومنها    إصحابه  أومن مث عاد متيم و    

  الصـحابة  ρ بــي فجمـع الن   ،وروى القصـة   مر باأل بـيخرب متيم الن  أالطيبة  
 .τمن متيم الداري  ليسمعوا خرب الدجال

 
 طالق سالسله إخروج الدجال من اجلزيرة و

 اءبــي نوخامت األ  ρ مات سيد اخللق   غالل والسالسل حىت  يف األ  بقي السامري 
ـ  استيقظ الدجال ذات يوم من      فما الذي حصل ؟    ،علىوالتحق بالرفيق األ   ه نوم

ن أفـرأى    ،ρوهو عمر املصطفى     غاللقضاها مكبال باأل   بعد ثالث وستني سنة   
وكـان هـذا     ،كأن مل تكن   كلآتذوب وتت  ورجليه هالسالسل اليت كبلت ا يدي    
ذا باجلساسـة  إو ،مث وجد اللعني نفسه حرا طليقـا  ،ρتشريفا وتكرميا للمصطفى  

 ىل ملكوت إنا  أا الزيف و  دني ىلإ نتأ باألرض خبث رجل أوداعا  (  :مامه تقول له  أ
 :فقال هلا ) ال اهللا   إيعلمه   ىل برزخ ال  إورب كل شيء     ورب العاملني   وربك بـير
نـت حـان    أمع خروجك و   جلي حضر أن  أ ال تذكر أ : قالت ؟بـنيين تذه أىل  إ

ىل الـدنيا  إخروج  ،حدأبعدك  فال يدخلها مع ابتالع البحر هلذه اجلزيرة     خروجك
نـت  أو ،ال عبد منبوذ  إنت   أ وما ،ال هو امللك  إله   إ ال وألقدار رب العاملني   الفانية

 .بليس اللعنيإوتقصد ) يقر بك يف داره  اخترت قدرك لعنة اهللا عليك وعلى من
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وركـب   ،وهي غري الدابة اليت خترج يف آخر الزمان        ،ىل الغابة إوانطلقت الدابة   
 ووه سمفقد كان ير   ،مل يف سجنه  ىل حيث كان يرسم األ    إالدجال سفينته متجها    

ىل اجلزيرة  إ ىل بالد املسلمني  إول توجهه   أ وكان   ،خطط بدايات وجهته   غالليف األ 
 ،الذي آمن به النـاس     مي األ بـياجلديد وعن هذا الن    ليعرف عن الدين   ةبـيالعر

يـتعلم   ل فيـه  نـزوهو يف كل موطن ي     ،فريقياإىل  إمث انتقل    فزار العراق والشام  
ىل حيـث   إحبر  أمث   ،س الرجاء الصاحل  أحىت ر  افريقيإدغال  أىل  إمث دخل    ،ويستفيد

 )بالد العم سام  (وتأمل عالقة    ،)بالد العم سام  (ىل  إ )مريكيتنياأل(ىل  إيقيم مملكته   
 ).بالسامري(

 
 مريكية والدجال اجلزر األ

أول اجلزر  بل  نـزو ،مريكاأىل البالد اجلديدة حىت وصل سواحل       إ حبر السامري أ
ووجـد فيهـا     )الربمود(و جزيرة   أ) ةالربمود(ة  وهي سواحل جزير   ،اليت صادفها 

 ،فال قيود وال حتـرمي     ،)ساس احلرية لديهم  أهذا  (هلها يعبدون الشيطان    أف ،مبتغاه
ـ   فهي ىف نظرهم هبة    حىت فروج النساء   يشاء وكل يعبد ما    ، الشـيطان  ةمن اآلهل

نها ن الشيطان سـك   أوالسبب   ،القدمية هل البلد وبرمودة تعين شاطئ النور يف لغة أ      
 .)١(له النور والتنويرإنه أعلمهم أو منذ القدم

                                                 
له حومنا إو، )٣٤٧(وهي عبارة عن جمموعة من اجلزر عددها ،  عاصمتها هاملتونةبرمود) ١(

 تبعد عـن الواليـات املتحـدة    ةواجلزيرة الكربى هي برمود  ،  منها عشرين جزيرة فقط   
م وحـاولوا نشـر   ١٦٨٠جنليز منذ سـنة    استعمرها اإل ،   ميال فقط  ٥٨٠ ـيكية ب مراأل

م ١٩٦٨ويف سـنة    ،   من عبادة الشيطان   افقد اعتربها الكهنة جزء   ،  املسيحية دون فائدة  
 والسكان يعتربون اجلزر    ء،مريكية كاملة يف اخلفا   أدارة  إعطيت حكما ذاتيا يف الظاهر و     أ

 .نله الشيطابناء اإلاخلالية مساكن أل
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و ملك  أ رسول نهأهلها   أل بـني ي أوبد ،وهنا وجد الدجال مرتعا خصبا خلططه     
  مث بعد مدة   ،له الشيطان  اإل بـنينهم و بـي هلم ليكون واسطة   له الشيطان رسله اإل أ

يسلب  خذأو ،وهذه فتنته اآلخذة لعقله منذ بدايته      ،وحدله األ نه هو اإل  أ هلم   بـني
تعلمـه يف رحالتـه     ما وكان يستغل  ،اليت يظهرها للناس   بالسحر واخلدع  العقول

وغريهـا   خرى من الفيزيائية والكيمائية   األ والعلوم والسحرة سفاره من الكهنة  أو
 يف  ا ولكـن الكهنـة والسـحرة رأو       ،له الشيطان نه ابن اإل  أو به البعض  حىت آمن 
 فأخذوا يكيـدون للسـامري     ومركز ن سلطة فيه م  هم منافسا هلم فيما   السامري
 وركـب   ،رةمن اجلزي  تباعه ففر هاربا   وبلغه التحذير من بعض أ     ،لفتك به يريدون ا 

 ،هو جديـد   كل ما  ومكث هناك يتعلم   نكلتراإ حىت شواطئ  سفينته عرض البحر  
ن يطلع علـى  أ ويف كل بلدة حياول ،ستكلندا مث فرنسا وبولندا وهولندا أىل  إومنها  
هلها أتلك البالد لكثرة     ولكنه مل يستقر ومل يعجبه حال      ،العادات والتقاليد و العلوم

 .خرىأللبحث عن جزيرة  خرىأفقرر الرحيل مرة  ،طرافهاأواتساع 
 

 جزيرة بورتوريكو  
وهناك  )بورتوريكو(وتوجه صوب جزيرة تسمى      وروباأمن   عاد الدجال مبركبه  

اآلهلـة الـيت     وسأهلم عـن   ،نه اهللا لع خالصا يف عبادة الشيطان   إكثر  أهلها  أوجد  
شـديد متـوهج     يظهر هلم على هيئة نور     ن رجال عظيم اجلثة   إ :يعبدوا فقالوا له  

وكان ينـادي علـى      ،ق اجلبال وف مباشرة قبل مغيب الشمس   ويظهر ،كأنه النار 
 ،فيسجدون له خوفا   رضن مل يسجدوا له زلزل م األ      إم  أو نا ربكم أ :جدادهمأ

يظهر كل عام    نهإ :قالوا؟   هلم حاليا  مازال يظهر  وهل هذا الرجل   :وسأهلم الدجال 
مسـوه   جدادهمأن  أو )شراقجبل اإل (امسه   شهري عندهم  فوق جبل  و مرتني أ مرة

وخيطط ويـدبر    وبدأ الدجال يفكر   ،يشرق نوره فوقه   عظماأل ن الشيطان بذلك أل 
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ن أا شرط   فوافقو وطلب منهم موافقة حضوره    ،السنوي حضور هذا امع   فرصة
 .هلم فوافقهم على ذلك )بليسإ(اليت كتبها  ويتلوا الصالة يسجد معهم

نه حضـر ومل    أو  أ لهاإل وحضروا مجيعا مل حيضر الشيطان     وملا جاء املوعد املنتظر   
 الكون مورأ  بـريبتد مشاغله نه مل حيضر لكثرة   أوظن القوم    ،على غري عادة   يظهر

 ولكن بعد غياب   على اجلبل   هلم فجأة  فظهر وجاء اليوم الثالث   حسب اعتقادهم، 
 علـيهم   ىونـاد  ئـا متألل ا مشع ياوكان جسمه فسفور   وحلول الظالم  الشمس

ليقينه  وذلك ،عليهم نه كان هو الذي ظهر    أل ال الدجال إ بالسجود فسجدوا مجيعا  
 معـه دون    أبليس لعنه هللا تواط   إ و ،من انتظاره  يومني بعد مرور  بليس لن يظهر  إن  أ
 مشعة فسفورية نفسه مبادة   لقد دهن الدجال   ،مباشر أي اتصال  نهمبـين يكون   أ
  وقال هلم  ،ضاءةإشد  أهلم   وبدا بتركيب معني  ليهإ توصل ورمبا هو  ا الفسفور أك

 نكم رجل هـو بـين يعيش أرضاي عنكم  ن عالمةإ" :يف ظهوره بلسان الشيطان  
 لـه املنتظـر   اإل ملككم ابـن   فهو :ناداهم قائال   مث ،كله رسلته لكم وللعامل  أابين  

ـ  أن  إف ،رضكمأوهو غريب عنكم وجديد على       حيرسكم ويرعاكم  طيعوه أمركم ف
نا أفهو مين و   ،عطاكم فاسجدوا له  أن  إن طلبكم فامنحوه و   إن اكم فال تردوه و    إو
 مث  " نظر فيهما نال اجلنة والرضـا مـين        فمنه،  لوهيته غرابة يف عيني   أشارة  إو ،منه

 .يبصرونه يعودوا اختفى عنهم فلم
حتـت   احىت وجدوه نائم   عن الغريب اجلديد الذي هم يعرفونه      وا يبحثون ؤوبد
فاسـتيقظ   ،وما هـو بنـائم     ام حيسبونه نائم  وه أل ظيقأف يف مدخل الغابة   شجرة

له  اإل بـيأقوموا قد غفر لكم      :فقال هلم  ،ورضوانه يطلبون رضاه  مامهأفسجدوا  
نا أو معترفا ذنب ذنبا يأتيين  أومن   ،شئتم بعد اليوم   وافعلوا ما  ،كل ذنوبكم  عظماأل
 .يرد يل طلبا فهو ال عظمله األ اإلبـيأشفع له عند أ
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 ولكن طموحـه مل يكـن       ،والوالء هل املدينة يقدمون له فروض الطاعة     أوبدأ  
 ومن هنا بـدأ يصـنع       ،يريد ان حيكم الكون كله    بل   مقتصرا على جزيرة صغرية   

هل املدينـة   أقنع  أوذا   ،جلزيرم عةوليجعلها تاب  ا الدنيا  ليطوف سفينة ضخمة 
شرف علـى   أ و ،اهلندسي للسفينة  ورسم هلم اهليكل   ن يساعدوه يف بنائها   أوأمرهم  
 حيتاج بكل ما  وجهز السفينة  وخططه رحلته عد برنامج أ ن فرغ منها  أوبعد   ،بنائها

 .ة الرحلأوأخذ صفوة رجاله وبد
 

 مريكا أىل إالدجال يبحر 
) بورتورويكـو (من جزيرة    وىللفية امليالدية األ   اية األ  يف بسفينته توجه الدجال 

وكانت عبـارة عـن منـاطق        ،ىل فلوريدا إوتوجه بالذات    ،مريكيةحنو اجلزر األ  
 ووجد ـا كهوفـا     ،ستكون يل  رضن هذه األ   إ :تباعهفقال أل  ،واسعة صحراوية
يسـمون   ة وشبه عـرا   ةوالتقى هناك بأقوام عرا    ،منحوتة من الصخور   ومغارات

مسـاه   وهو ما  ،الذي يعبدونه  وهو اسم اآلله   )اهلرمس(صل االسم   أو ،)الكرمس(
ىل قوم آخرين يعبدون    إ الرحلة  مث واصلوا  ،بلغة اهلند القدمية   ومعناه الكذب  ،بليسإ

طلـق علـى املنطقـة اسـم     أو ،مسومه وكذبه خذ الدجال ينشر  وفيهم أ  الشمس
و أالكـرمس   (بـوه   ألذي بشرهم به    ا املنتظر و امللك أله القادم   وتعين اإل ) فلوري(

تباعه فانتصـر الـدجال     أولكن كهنة عباد الشمس حاربوا الدجال و      ؛  ) اهلرمس
برمـوده  ( وجعـل مـن      ،وبدأ حيكم قبضته على املنطقـة      ذهلم بالقوة أعليهم و 

عجبتـه  أ نالـذي  ةهرامات الفراعن أك هرمي قاعدة مثلث على شكل    )وبورتريكو  
الـذي هـو    املنتظر و الكاهنأامللك  مدينة  اهلرموأ املثلث وجعل رأس  ،حضارم
 .نفسه
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ليكـون  ) كعيون وجواسيس   (ىل بالد الدنيا    إالرسل   من هذا املثلث يرسل    وبدأ
وليستطيع رسم خططه وتصوراته حلكم هـذا        ،يف هذا العامل   يدور مواكبا لكل ما  

 .يامالعامل يوما من األ
 
 

 بليس الرجيم إلقاء الدجال مع 
حدى الليايل وهـو    إويف   طرافهاأ  بـنيوالتردد    يف حتصني مملكته   استمر الدجال 

ضـواء  أ رأى حبارته يف عرض البحر     )فلوريدا(حنو مدينته املفضلة     يف مركبه  متجه
 يفقهوـا وال   صـواتا ال  أيشبه القصر ويسمعون     تلوح من بعيد صادرة من مبىن     

فيهم وهـو     هو املبصر  بل اعتربوه  فلم يردوا جوابا   فسأل الدجال حبارته   ،يعرفوا
مـن هـذا     يظهر ىل مركبه يتابع ما   إودخل   ،مريل األ ا  فقال دعو  ،العامل مبا حيدث  

  فرأى القصـر - جيهلونحيث كان ميلك من العلم ما-مبثل املنظار الليلي   شعاعاإل
وكأـا   يفهـم  مبا ال  ومحري تتمتم  على هيئة كالب   ورأى خملوقات حتيط بالقصر   

شـيئا   ىل جهة القصـر   إتنجذب   ىل سفينته فوجدها  إلدجال   وانتبه ا  ،حترس القصر 
 .بقدرة عجيبة فشيئا وكأا موجهة

بـدأ رجالـه     ،كانت املفاجأة  تباعه لتغيري سري السفينة   عطى االوامر أل  أوعندما  
 ب لدخول ه وعندها تأ  ،جبوار القصر  حىت رست السفينة   يتثائبون ويسقطون نياما  

 بعشرات ومئات املخلوقـات    حىت فوجئ  ن وضع قدمه االوىل    أ  وما ،ذلك املكان 
وتقدم  تلتف حوله منحنية وكأا حتييه وترحب به       وقطط فاعأو من محري وكالب  

وثـور   كأنه شعر كلب  سود كثيف أوشعر   د سوداء بـي حد هذه املخلوقات  أليه  إ
ن امللك  إوكان معىن هذا الكالم      ،ذنهأب وكلمه بكالم مل يسمعه ولكن فهمه      سودأ
دخلوه على  أ مث   ،نت يف ضيافته الليلة   أو هلذا الكون  له والرب نه اإل إ كعظم ينتظر األ
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ودخل معهـم    فدخلوا منحنني  ،)لهإنا ملك   أو (:وقال منحنيا فأىب  كربسيدهم األ 
كانوا حلبات  (ضيئت بأنوار كأا النريان     أكلها   ن الغرفة أشعر   وفجأة ،سهأرافعا ر 
ن جيمد الدم يف    أوكاد   موحش املنظر  بشع اهليئة  مام خملوق أليجد نفسه   ) املصارعة
لـه   الـذين سـبقت    من يف هيئة شيخ   لرياهغري شكله    ما نه سرعان أ لوال عروقه
رجـل   يا(  :بليسإقال   ،من قبل فحيا كل منهما اآلخر      وزارهم الدجال  معرفتهم
هـذا   منـذ ظهـور   عددت لك العدةأو طويل و  أ بعيد انتظرتك منذ زمن   الساعة

نهم لـن   بـيننا و بـيوالعداء   ،مامناأ  العقبة الوحيدة  :متهأ لنهلك بـي العر بـيالن
نكون  ولو هزمنا اهللا   ،ولو انتصرنا فقد هزمنا اهللا     ،فإما انتصرنا وإما انتصروا    ،يزول

وكان الدجال  ) ونبدع كما يبدع     وساعتها خنلق كما خيلق    ،شريك لنا  ال آهلة معه 
 نه مسع من روايـات   إ (:ليسبإمقنعا لطموحه فسأل     ول مرة كالما  منصتا يسمع أل  

) عن اجلنة  وحواء ليغويهما  نه وسوس آلدم  بليس طرد من اجلنة أل    إنه رأى   أ الرسل
حـىت قـرآن    فحرفوه ل عليهم الوحي احلقنـز اءبـينن األإ :وقال بليسإفأنكر  

نـه  أو مكذوبة على آدم   وسرد ابليس قصة   ،صحابه يف بعض املواضع   أحممد حرفه   
ىل إ ل اجلميع من اجلنـة    نـزأو ،ا كان سببا يف غضب اهللا     باختياره مم  كل الشجرة أ
وطال النقاش   ،لهإو ابن   أهلا  إسيكون   ينتصر على اآلخر   الذي نأخربهم  أو رضاأل

يـرد عليـه ويقنعـه       بليسإو عن الرسل  يروى يف شأن ما   بليسإو  الدجال بـني
ـ      ،حىت اقتنعا بأما معا يسريان هلدف واحد       بأكاذيبه  دف ووقعا على خدمـة اهل
 .هم نقاط االتفاقأو حمتوى أوهذا جممل  ،و احلكومة السريةأالشراكة  اتفاقية

 :نقاط الشراكة
 .مرئي حدمها مرئي واآلخر الأما خملوق واحد أ ) ١
لـه  ظهار خطـأ اإل   إلتأكيد و  بادة املسلمني إاهلدف من هذه الوحدة هو       ) ٢
 .كرباأل
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 .الدجالني نيخرجت للناس وليس للمسلمأمة أن اليهود هم خري أان بـيل ) ٣
ـ  واحلقائق جممل مثرات العلوم   حتتوى على  تؤسس مدينة مركزية   ) ٤  ةالفزيائي

حـىت   رضيةن الكرة األ  وشؤ دارةكمقر مؤقت إل   يف العامل  اليت سبق علمها وحلق   
 .حلظة اخلروج احلقيقية

 .بقية تفاصيل االتفاق سرية ) ٥
 

 . االنترنتعرب) ساري الليل ( ي الرمزوجد يف حمتوى ملف الدجال لالسم مت ما
ومع أن هذه املعلومات ال ترضخ للقواعد العلمية الشرعية مـن حيـث املـادة               
املنقولة إذا حنن حمصناها من واقع املنقول الثابت ؛ لكننا أثبتناها هنـا اسـتنادا إىل            

  .))حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج((: حديث البخاري
منا جمـرد االسـتفادة مـن       إذ ليس مقصودنا من إيرادها تأكيد ما ذكر فيها، وإ         

مأثورات وخمطوطات املتقدمني، وخاصة أن فتنة الدجال عاملية التاريخ ، واحلكمة           
ضالة املؤمن، وتثبت وقائع احلال يف مسرية احلياة املعاصرة تضافر قوى الشر مـن              
إبليس ودجاليه للقضاء على شوكة الديانة والتدين بعقالنية واعية وعلمانية ماديـة            

كـن  {: إمنا أمره إذا أراد شـيئا أن يقـول لـه       ..  يف خلقه شؤون   وهللا. مدججة
 . }فيكون

  



 ٣٠٥

 ول عيسى وما يجري من التحوالتنـز
 

 نــز وعندها ي   مـا للُ عيسـى ع   ـ على جناِح م ٍك مـن السـما     لَ
ــارِة ال  ــِب املن ـــيِبجاِن يحِملُ سـيف الفتـِك باألعـداِء       ضاِء ب

ــدى لوي ــاِم املُقت ــع اإلم ــي م ــاً تِق ــمتِبع ــدا  ل ــه أمح نهِج طَ
ليالصــالةَ خ ــِزملــت املنتظــر ف اَألغَــر يناُهللا بــه الــد ــرصنوي

ــدجا ــلُ لل قْتــةْلي ــِه اهلَ  دون معركَ ــد تعتِري ــاِب لُ ــةْ ليف ب كَ
ــِزم اُهللا هوي جــد ــوش ال  ِلِمــن اليهــوِد بســيوِف العــد ِل جي
ــق ــماُء  وتنط ــارةُ الص ــاُء    احلج ــه الفن ــودي ل ــذا يه ه

ــر اُهللا  ــام بوينص ــى واإلم  بالتمـام   فـىن ِدين اهلدى والكفر ي   عيس
 النظم إىل مرحلة جديدة من مراحل التحول يف هذا العصر واملهـدي قـد             رييش

التجأ مع أصحابه إىل جبل الدخان فراراً من هجمة الدجال، ورغبـة يف إعـداد               
ل نــز نما إمامهم املهدي وقد تقدم يصلي م الصـبح إذ        بـيهم ملنازلته، ف  أنفس

فريجع املهدي القهقـرى ليتقـدم       ، اهللا عيسى بن مرمي عليه السالم      بـيعليهم ن 
 ليتقـدم  : فيقـول ،يا روح اهللا تقدم:  ويقال له ،عيسى عليه السالم ليصلي بالناس    

 ويقـول  ، كتفي املهدينيبـويضع عيسى عليه السالم يده  ،إمامكم فليصل بكم 
فإذا انصرف قال عيسـى عليـه        ، فيصلي م إمامهم   ، تقدم فإا لك أقيمت    :له

 ، فيفتح ووراء الدجال سبعون ألف يهـودي       -وكأنه شعار املعركة  - افتح   :السالم
 فيقول له عيسى   ،فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب امللح يف املاء وانطلق هارباً           



 ٣٠٦

 فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله       ، فيك ضربة لن تسبقين ا     إن يل : عليه السالم 
 .)١(ويهزم اهللا اليهود 

طريق (( :))اإلشاعة(( الروايات املتعددة يف هذا املضمار كتب شارح         بـنيواجلمع  
ل أوالً بدمشق على املنارة     نـز هذه الروايات أن عيسى عليه السالم ي       بـنياجلمع  

 وقد مر يف الفتوحات     ، لست ساعات من النهار    -وهي موجودة اليوم  -ضاء  بـيال
 مث مـع اشـتغاله   ،ل بعد الظهـر نـزأنه يصلي بالناس صالة العصر فيحتمل أنه ي     

 اليهود والنصارى يدخل وقت العصر فيصلي م العصر كمـا يف      بـني )٢(بالقرعة
ت املقدس غوثاً للمسلمني ويلحقهم يف صالة الصبح وقـد          بـي مث يأيت إىل     ،رواية
م املهدي والناس كلهم أو بعضهم مل حيرموا فيخرج إليه بعض مـن مل حيـرم                أحر

 ،تقـدم :  ويقول بعض الناس لعيسـى     ،بالصالة فيأيت واملهدي يف الصالة فيتقهقر     
 ليتقدم إمامكم، فيجيـب     : ويقول للقائل  ،فيضع يده على كتف املهدي أن تقدم      

ألرض فيـدركهم    مث إذا أصبحوا شرد أصحاب الدجال فتضيق علـيهم ا          ،املهدي
فيتحيل اللعني إىل اخلـالص منـه بإقامـة          ،بباب لد فيصادف ذلك صالة الظهر     

الصالة، فلما عرف أنه ال يتخلص منه بذلك ذاب خوفاً منه كما يذوب امللـح،               
 فال يبقى شيء مما خلق اهللا يتوارى به يهودي          ،ويهزم اهللا اليهود وأصحاب الدجال    

                                                 
 .٢٨٢ص ))اإلشاعة(() ١(
ضاء شرقي دمشق واضعاً كفيه على بـيل عند املنارة النـز ي:٣٠١ص ))اإلشاعة((قال يف ) ٢(

، يقعد على املنرب، حىت يأيت مسجد دمشق، أجنحة ملكني لست ساعات مضني من النهار
 مل   حىت لو ألقيت شيئاً    ،فيدخل املسلمون املسجد وكذا النصارى واليهود وكلهم يرجونه       

 ، وصاحب بـوق اليهـود     ،يصب إال رأس اإلنسان من كثرم، ويأيت مؤذن املسلمني        
 وخترج  ، وحينئذ يؤذن مؤذم   ، فيقترعون فال خيرج إال سهم املسلمني      ،وناقوس النصارى 

 . اليهود والنصارى من املسجد ويصلي باملسلمني صالة العصر



 ٣٠٧

يـا  (( :وال حجر وال حائط وال دابة إال قـال         ال شجر    ،إال أنطق اهللا ذلك الشيء    
إال الغرقد فإا   ؛  قتله  اهذا دجال فتعال ف   (( :ويف رواية  ،))عبداهللا املسلم هذا يهودي   
 .))من شجر اليهود ال ينطق

فيكون عيسى عليه السالم يف أمـيت حكمـاً         (( :قال صلى اهللا عليه وآله وسلم     
 .)١( ))وعدالً وإماماً مقسطاً

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه   : رة رضي اهللا عنه أنه قال     هري بـيوعن أ 
ل ابن مرمي حكماً عدالً فيكسـر       نـز أن ي  ده ليوشكن بـيوالذي نفسي   (( :وسلم

 .رواه الشيخان ))ير ويضع اجلزيةنـزالصليب ويقتل اخل
وِإنه ﴿ : وقال تعاىل  ،﴾ موِتهِ ليؤِمنن ِبِه قَب  لِكتاِب ِإالَّ   ل ا لوِإن من أَه  ﴿ :قال تعاىل 

 بفتح العني والالم مبعىن     ﴾ملَلع﴿ يف الشواذ    ئ وقُر ﴾)٢( لساعِة فَال تمترنَّ ِبها   لم  لِعل
 .)٣(العالمة 

ير والقردة ويضع اجلزية فـال      نـزومن عظيم سريته أنه يدق الصليب ويقتل اخل       
 - الزكـاة  :أي- الصـدقة    يقبل إال اإلسالم، ويتحد الدين فال يعبد إال اهللا ويترك         

 وتظهر الكنوز يف زمنه وال يرغب يف اقتناء املال للعلـم بقـرب              ،لعدم من يقبلها  
 ،ع سم كل ذي سم    نـز وي ،الساعة، ويرفع الشحنا والتباغض لفقد أسباما غالباً      

تـها  بوميأل األرض سلماً وينعدم القتال، وتنبت األرض بن        ويرعى الذئب والشاة،  
 النفر على القطف من العنب فيشـبعهم وكـذا الرمانـة،            كعهد آدم حىت جيتمع   

                                                 
 .٢٨٥املصدر السابق ص )١(
 .٦١: الزخرف )٢(
 .٢٩٦ص  ))إلشاعةا(() ٣(



 ٣٠٨

         راً للشريعة النبوية   وترخص اخليل ويغلو الثور ألن األرض حترث كلها، ويكون مقر
 .)١(هلذا األمة  ال رسوال

ما ورد يف حديث الطرباين     : ويف حتديد مدة إقامته يف األرض وردت أقوال، منها        
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      :  قال ،نه هريرة رضي اهللا ع    بـيوابن عساكر عن أ   

 ))ل عيسى بن مرمي فيمكث يف الناس أربعني سـنة إمامـاً           نـزي((: وآله وسلم قال  
عليه السالم حىت    ام املهدي ملإل يف هذه املرحلة   تكون ن احلكم واخلالفة  أواملعتقد  
ته يبـحدا من آل    أن  أن املشار اليه    أال  إموته   احلديث فترة  ومل حتدد كتب   ،ميوت
 ن املهـدي إ :٣٣٣ص  ))ةشـاع اإل((يف   مام الربزجني  قال اإل  ،من بعده  اخلالفة يتوىل
 هو الذي يفتح الروم وخيرج الدجال يف زمنه ويصلي عيسى عليه السالم             بـريالك

يسـلب   ن عيسى عليه السالم ال    وأ ،ن اخلالفة تكون له ولقريش من بعده      إخلفه و 
 مث يلي   ،وهو احلكم فيهم يعلمهم الدين     شورةليه امل إمنا تكون إ   و ،ساأقريشا ملكا ر  

 . اهـ.ته يف سريتهبـيهل أبعد املهدي رجل من 
 مث  ،ل عيسى بن مرمي عليه السالم فيقتله      نـزخيرج الدجال في  ((ويف لفظ للطرباين    

 .)٢( ))ميكث يف األرض أربعني سنة إماماً عادالً وحكماً مقسطاً

                                                 
  .٢٩٩ص املصدر السابق ) ١(
  .٣٠٣صاملصدر السابق ) ٢(



 ٣٠٩

 أجوج ومأجوجبـيمراحل التحوالت 
ِح بـــييــأيت امتــداد الفتنــِة القِت الســيِد املســيِح  مــولوقبــ

 بـالٍد كالسـباِع يف اخلَـال        لك ظهور يـأجوج ومـأجوج علـى      
ات إىل ما حيصل من التحول يف آخر عهد عيسى عليه السالم ومـا              بـيتشري األ 

وهـي  (( :))اإلشاعة(( قال يف    ، اهللا به أهل اإلميان من خروج يأجوج ومأجوج        ييبتل
قَـرنيِن ِإنَّ   لقَالُوا يا ذَا ا   ﴿ : قال تعاىل  ،وقد أشري إليهم يف غري آية      ، الفنت العظام  من

حتى ِإذَا فُِتحت يـأْجوج  ﴿: ، وقال تعاىل﴾يأْجوج ومأْجوج مفِْسدونَ ِفي اَألرضِ 
 .﴾ حدٍب ينِسلُونَلومأْجوج وهم من كُ

 طلوع  :ال تقوم الساعة حىت يكون عشر آيات      (( :لموقال صلى اهللا عليه وآله وس     
ول عيسى بـن    نـز و ، ويأجوج ومأجوج  ، والدابة ، والدخان ،الشمس من مغرا  

رواه ابـن    )) احلديث ...بـني ونار خترج من قعر عدن أ      ، وثالث خسوفات  ،مرمي
 .ماجه عن حذيفة بن أسيد رضي اهللا عنه

 :واختلف يف أصل نسبتهم
 . بن نوح هم من بين يافت:فقيل
 . هم من الترك:وقيل
 . ومأجوج من الديلم، يأجوج من الترك:وقيل

 ،إنكم تقولون ال عدو   (( :وأخرج أمحد والطرباين عن خالد بن عبداهللا بن ِحرملة        
عـراض الوجـوه     ،وإنكم ال تزالون تقاتلون عدواً حىت تقاتلوا يأجوج ومأجوج        



 ٣١٠

ن وجـوههم اـان     كـأ  ،ٍب ينسلون دمن كل ح   ،صغار العيون صهب الشعور   
 .)١( ))املطرقة

 هريرة رضـي    بـيوأخرج الترمذي وحسنه ابن حبان واحلاكم وصححه عن أ        
يف السد حيفرونه كل يوم حىت إذا كادوا خيرقونـه قـال الـذي              (( :اهللا عنه ورفعه  

حىت إذا بلغ مدم وأراد      ،فيعيده اهللا كأشد ما كان     ، ارجعوا فتخرقونه غداً   :عليهم
ارجعوا فستخرقونه غداً إن شـاء اهللا       " :م على الناس قال الذي عليهم     اهللا أن يبعثه  

فيخرجـون علـى     ، فريجعون فيجدونه كهيئته حني تركوه     :قال ، واستثىن "تعاىل
 .)٢(٣٢٠ص  ))اإلشاعة((اهـ  ))الناس

                                                 
 .٣١٨ص املصدر السابق  )١(
 وهو ما رواه أبو نعيم بن ،حديث يتعلق بوصول الرسالة احملمدية إليهم ))اإلشاعة((ورد يف ) ٢(

 بـيي  بعثين اهللا حني أسر   ((: عن ابن عباس رضي اهللا عنه مرفوعاً قال        ))الفنت((محاد يف   
فهم يف النار مع من     ،  إىل يأجوج ومأجوج فدعوم إىل دين اهللا وعبادته فأبوا أن جييبوين          

 .٣٢١ص ))عصى من ولد آدم وولد إبليس



 ٣١١

 عيسى عليه السالم ويأجوج ومأجوج
ـ     يرمونَ بالنشـاِب أرضـاً ومسـا        امي ِدمـا   حىت يرونَ املَطَـر اهل

ــ ــربونَ كُ شــائِنلوي ــاٍء ب ــونَ كــ   م ــائِن  ليقَتلُ ــي ك ح 
ــا   ــيهم مرض ــلُ اُهللا عل  دهم حـىت يكونـوا غَرضـا      بـييويرِس
ــرةْ   ــوراً كاس ــثُ اُهللا طي ــادرةْ ويبع ــاِر اهل ــم إىل البح  حتملُه
نعمـا   األمـواِت حـىت ت     ِمهمن ز وتغسلُ األرض بأمطـاِر السـما      

أخرج مسلم من حديث النواس بن مسعان بعد ذكر الدجال وهالكه على يـد              
 قوم قد عصمهم اهللا     - أي عيسى عليه السالم      -مث يأتيه   ((: عيسى عليه السالم قال   

نما هم كذلك إذ    بـيف ،وحيدثهم بدرجام يف اجلنة    ،من الدجال فيمسح وجوههم   
ـ  ،ن ألحد بقتـاهلم   داي يل ال    اً أن قد أخرجت عباد    :أوحى اهللا إىل عيسى    حرز ا ف

 فينشـفون   ، ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس       ،عبادي إىل الطور  
ن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيـه حـىت          إحىت   ،املاء ويشربون مياه األرض   

 اهللا  بــي  وحيصر عيسى ن   ، وميرون ببحرية طربية فيشربون ما فيها      ،يتركوه يبساً 
إشـارة   ))ن رأس الثور ورأس احلمار ألحدهم خرياً من مئة دينار         أصحابه حىت يكو  

 . إىل احلاجة إىل الطعام
لقد قتلنا من يف األرض هلم فلنقتل مـن يف          : فيقولون(( :ويف رواية ملسلم وغريه   

 بـي فريغب ن  ، فريمون بنشام إىل السماء فريدها اهللا عليهم خمضوبة دماً         ،السماء
دوداً كـالنغف   (( :ويف رواية  ،)) عليهم النغف يف رقام    اهللا عيسى وأصحابه فريسل   

 يسمع هلم حس، فيقـول      فيصبحون موتى كموت نفس واحد ال      ،)١(يف أعناقهم 

                                                 
 . النغف دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم) ١(



 ٣١٢

فيتجرد رجل منهم    ،ال رجل يشتري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو         أ: املسلمون
ل فيجدهم موتى بعضـهم علـى       نـزحمتسباً نفسه قد وطنها على أنه مقتول، في       

 إن اهللا عز وجل قـد كفـاكم         .. أال أبشروا  .. يا معشر املسلمني   :فينادي ،عضب
فيخرجون من مدائنهم وحصوم ويسرحون مواشيهم فما يكـون هلـا            ،عدوكم

وحىت  ، بأحسن ما شكرت عن شيء     – أي تسمن    -فتشكَر عنه  ،وعي إال حلومهم  
فـال   اهللا عيسى وأصـحابه إىل األرض        بـي ويهبط ن  ،ن دواب األرض لتسمن   إ

 فيؤذون الناس بنتنـهم     - نتنهم من اجليف   :أي–جيدون موضع شرب إال مأل زمههم       
فيبعث رحياً صمانية غرباء فتصري على الناس غماً         ،فيستغيثون باهللا  ،أشد من حيام  

وقد قذفت جـيفهم     ،ويكشف اهللا ما م بعد ثالث      ، وتقع عليهم الزكمة   خاناًدو
 .))يف البحر

 اهللا عليسى عليه السالم وأصحابه إىل اهللا فريسل طرياً          يبـفريغب ن (( :ويف رواية 
مث يرسل اهللا مطراً ال يكن       ،كأعناق البخت حتملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا تعاىل       

 مث يقـال    – املرآة   –ت مدر وال وبر فيغسل األرض حىت يتركها كالزلقة          بـيمنه  
انة ويسـتظلون   نبيت مثرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرم        أ :لألرض

بقحفها، ويوقد املسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشام وأترسـتهم سـبع            
 .)١( ))سنني
 زـ    لومل ي يدعونَ مـوالهم دعـاَء املُـوِقِن         مـؤمنِ  لُّ عيسـى وكُ

       عـنفيما قـد ص ونَ احلقكُرشوي  ــع ــالٍء ورفَ ــن ب ــا أَزاح ِم وم
نـزوي    لُ الروحاَء ِعيسـى م  ِمـرتلوِقيع :       إهـالٍل وِبـر حاجاً بعـد

  وزائـره  بــي ماً علـى الن   لمسويـــدخلُ املدينـــةَ املنـــورةْ 

                                                 
 .٣٢٤ص  ))اإلشاعة(() ٢(



 ٣١٣

ــةْ    ِهيــِة الب ــاِم الروض  يركَــع عيســى ركْعــةَ التحيــةْويف مق
   ــد ــٍر وزواٍج وول مع ــد ــووبع ــلوص ــر يف كُ ظْهلٍة تــ ب د ل

سال     لي ـهوحعيسـى ر ـِريفَةْ مــرِة   ش ــره يف احلج ــةْوقَب  املنيف
 ،ىل حال عيسى عليه السالم بعد هـالك يـأجوج ومـأجوج     إات  بـيتشري األ 

وكذلك زيـارة    ، فريضة احلج  ائهدأو ،ىل مكة واملدينة  إمث توجهه    ،ومكثه يف الشام  
 :ابن عساكر عنـه   ورواه  أخرجه احلاكم وصححه     يؤيد ذلك ما   ،ρقرب املصطفى   

 ،حاجاً أو معتمـراً    وليسلكن فجاً  ، ابن مرمي حكماً عدالً وإماماً مقسطاً      ليهبطن((
١( )) عليهوألردنّ ،وليأتني قربي حىت يسلم علي(. 

 أبو هريـرة يقرئـك      : إن رأيتموه فقولوا   ،ي أخي ِنأي ب : وكان أبو هريرة يقول   
وآله قال صلى اهللا عليه     :  قال ، وأخرج احلاكم عن أنس رضي اهللا عنه       .)٢(السالم  
 .)٣( ))من أدرك منكم عيسى بن مرمي فليقرئه مين السالم(( :وسلم

                                                 
يدعيه أهـل   وليس كما   ،  يالحظ يف هذا اللفظ للحديث شد عيسى للرحل لزيارة القرب         ) ١(

ن عيسى أ كما ،النقض يف تبديع من ذهب لزيارة قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
ن طائفة من الشيعة ميتنعون     أمع  ،   بكر وعمر  أبـيعليه السالم يقبل بوجود قربه جبانب       

ذا كان دفنـهما    إو،  ρ بكر وعمر جبانب رسول اهللا       أبـين قربي   من زيارة املواجهة أل   
 كما يعتقده هوالء ةو منع الزيارأن يقوم عيسى عليه السالم بنبش القربين أ ةهخطأ فبالبدي

 .ولكن احلقيقة غري هذا؛  ةالغال
  .٣٠٤ص ))اإلشاعة(() ٢(
 اقتداء بفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم            : وأقول ،٣٠٥صاملصدر السابق   ) ٣(

 ،هما مـين السـالم    رئ فليق من أدرك اإلمام املهدي وعيسى عليه السالم      ف هريرة   بـيوأ
 .وليطلب الدعاء واالستغفار



 ٣١٤

وله ويولد له مث ميوت باملدينة ولعل موته عنـد          نـزوورد أن عيسى يتزوج بعد      
 .)١( صلى اهللا عليه وآله وسلم بـيحجه وزيارته الن

 مكتـوب يف    :ن عبداهللا بن سالم قال    عوأخرج الترمذي وحسنه وابن عساكر      
 .)٢(فة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وعيسى يدفن معه التوراة ص

يدفن عيسى بن مرمي    ((:  قال ،وأخرج البخاري يف تارخيه والطرباين وابن عساكر      
 .)٣ ())ه فيكون قرباً رابعاًبـيمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وصاح

                                                 
 .٣٠٥صاملصدر السابق ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(



 ٣١٥

 تحوالت ما بعد عيسى عليه السالم
@

ــن تمــ  ــد ِم املُقْع ــر ظْهيٍش ِقيــيِم ويِميِم لأو ِمــن قُــرعبــالت 
ـــوهثَيلُـــثْ وِممهاجلهجـــاه  ــم ــالٌهل ــع جم ــاه واس   وج

ــظْوبعــد هــذا يهالقحطــاينر  ــي جددــالم ــداِن اإلس   يف البل
كلَّ يسوق      اخللق سـوقاً بعصـاه  ويفــتحالغــزاةِْفالآ بــ الــروم  

 وقد ورد   ،ارية بعد عيسى عليه السالم    ات إىل مظاهر التحوالت اجل    بـيتشري األ 
مهدي مث مـن خيلفـه      يف السري أن اخلالفة على عهد عيسى عليه السالم تكون لل          

 وإمنـا   ، ملكها رأسـاً   ه السالم ال يسلب قريشاً    ن عيسى علي  أ، و ولقريش من بعده  
 .يعلمهم الدين ،وهو احلكم فيهم ،تكون إليه املشورة

كون القحطاين مع املهـدي  ته يف سريته وي   يبـمث يلي بعد املهدي رجل من أهل        
 ،، ويكون أمرياً على السرية اليت يرسلها املهدي إىل فتح مدينـة الـروم             يف زمانه 

فيفتحها يف حال تابعيته للمهدي ال يف حال خالفته، مث ميوت عيسى عليه السالم               
فإذا مات توىل من     ،))املقعد((يسمى  من قريش   كما تقدم ويتوىل بعد عيسى رجل       

ويـدعو إىل   ،ولعله اجلهجـاه   ،فيخرج عليه املخزومي   ،قريش من ال حيسن سريته    
وهو امللقب املنصور، وميكث إحدى      ،فيخرج عليه القحطاين بسرية املهدي     ،الفرقة

مث تنتقص الدنيا وميلك املوايل ويغلب الشر إىل أن تطلع الشمس من             ،وعشرين سنة 
  .)١(مغرا واهللا أعلم 

 : يف عرض هذا املتسلسل املذكور ومنها الرواياتتواختلف

                                                 
 .٣٣٣ص املصدر السابق ) ١(



 ٣١٦

ل عيسى بن مرمي فيقتل الدجال وميكث أربعني عاماً يعمل فيهم بكتاب اهللا             نـزي
 ،))املعقد((له  يقال  بين متيم   فيستخلفون بأمر عيسى رجالً من       ،تعاىل وسنيت وميوت  

فإذا مات املقعد مل يأِت على الناس ثالث سنني حىت يرفع القرآن مـن صـدور                
 . هم ويبدو النقض فيهمبعض

بلغين أن املهدي ميلك أربـع    :  قال ،وأخرج نعيم بن محاد عن سليمان بن عيسى       
:  يقال له  ،ت املقدس مث ميوت مث يكون من بعده رجل من قوم تبع           بـيعشرة سنة ب  

، مث  ت املقدس إحدى وعشـرين سـنة      بـيكث ب  مي -أي هو القحطاين  - ،املنصور
 ))هيـثم ((مث ميلك بعده     ،وميكث ثالثة سنني مث يقتل    مث ميلك رجل من املوايل       ،يقتل

 .)١(املهدي ثالث سنني وأربعة أشهر وعشرة أيام
ال تذهب األيام والليـايل     ((:  قال ، هريرة رضي اهللا عنه    بـيوروى مسلم عن أ   

السـاعة   ال تقوم ((:  وأخرج الشيخان عنه   ،))اجلهجهاه((: حىت ميلك رجل يقال له    
 .))سوق الناس بعصاهحىت خيرج رجل من قحطان ي

كما  ،يعيش يف زمن املهدي    ن القحطاين أحاديث املتعارضة   ويبدو من استقراء األ   
 -أي القحطاين -يكون   :قال " ٣٣٣ص   ))شاعةاإل((يف   مام الربزجني ذكر ذلك اإل  

 فيفتحها حال تابعيته ال    ،ىل فتح مدينة الروم   إمريا على السرية اليت يرسلها املهدي       أ
) املقعد(وليته مث ميوت عيسى عليه السالم ويتوىل باستخالفه         ؤومسيف حال خالفته    
 فيخـرج عليـه     ،حيسن سـريته   ذا مات توىل من قريش من ال      إف ،وهو من قريش  

 ،))رجل من تبـع   ((بـ  وهو املراد    ،وهو امللقب باملنصور   ،القحطاين بسرية املهدي  
 .حاديثيف األ ))رجل من اليمن((ـ وب

 هــد عــوب ــولُ الت ــِنتأيت مش ــويقْ ف ــال ــِن ملُب الع اِملج ــر ظَه 

                                                 
 .٣٣١-٣٣٠ ص)هيثم(ورد اسم  ،))إلشاعةا((هكذا يف  )١(



 ٣١٧

ــةُ ِمــن أساِســها  حببِشــي أَفْحــٍج يطِْمســها   وتهــدم الكَعب
ــاجوي ِمن حتـِت الِبنـا      ج الكنوز خرتو احلُج ــع نمم ــاً ن ــا لَعمع ن

ات إىل مظهر من مظاهر التحوالت بعد عيسى واملهـدي عليهمـا            بـيتشري األ 
 هريرة  بـي فقد أورد الشيخان والنسائي عن أ      ، وهو غزو الكعبة وهدمها    ،مالسال

وأخرج أمحد عـن     ،))خيرب الكعبة ذوالسويقتني من احلبشة    ((: رضي اهللا عنه، قال   
ـ فَ أُ :ولكأين أنظر إليه   ،ويسلبها حليتها وجيردها كسوا   ((ابن عمر حنوه زاد      يدع 

 .))يضرب عليها مبسحاته ومعوله
مث يسيلون سـيل     ،جييش البحر مبن فيه من السودان     ((: رقي عنه قال  زوأخرج األ 

ده إين ألنظر إىل صفته     بـي والذي نفسي    ،حىت ينتهوا إىل الكعبة فيخربوا     ،النمل
 .٣٣٢ص  ))اإلشاعة(( ))) ٣(أفيدع )٢( أصلع)١(يف كتاب اهللا تعاىل أفيجع

املصدر السـابق    ))كأين به أسود أفجح يهدمها حجراً حجرا      (( :ويف الصحيحني 
 .٣٣٤ص
وي       صـاِحِفهالقـرآنُ مـن م فَعر       تأىب األخذَ مـن معارِفـه والناس

 : صلى اهللا عليه وآله وسـلم      بـيحتقيقاً ملا ورد يف احلديث عن ابن عمر عن الن         
ـ   (( يف   رقيزاأل وروى   ،))ال تقوم الساعة حىت يرفع الركن والقرآن      ((  :))ةتـاريخ مك
 .)٤()) صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املنامبـيوالقرآن ورؤيا النأول ما يرفع الركن ((

يسـرى  (( : هريرة رضي اهللا عنهما معاً قـاال بـيوروى الديلمي عن حذيفة وأ    
على كتاب اهللا ليالً فيصبح الناس وليس منـه آيـة وال حـرف يف جـوٍف إال                  

                                                 
 . أي يف رجليه إعوجاج، فيجح تصغري أفجحأ) ١(
 .من ذهب مقدمة شعر رأسه، وهو  أصيلع تصغري أصلع)٢(
 .عوجاجا يف يديه :أي،  أفيدع تصغري أفدع)٣(
 .٣٧٠ص ))اإلشاعة(() ٤(



 ٣١٨

جع القرآن  ال تقوم الساعة حىت ير    (( عن ابن عمر رضي اهللا عنهما        ي ورو .))نسخت
حل، فيقول الرب عز وجل     نمن حيث جاء فيكون له دوي حول العرش كدوي ال         

، فعند ذلك رفـع     بـيتلى فال يعمل     أُ  وإليك عدت   منك خرجت  :مالك؟ فيقول 
 .)١( ))القرآن

                                                 
 .٣٧٠ص ))اإلشاعة(() ١(



 ٣١٩

  ِسْم الشَّ وطلوُع الداّبــِةظهوُر
 هاِبِرْغن َمِم

@
 رها الدابــةُ تــأيت كالقَــدـ  وبعــد قْفُـو   فا مبكـةٍ من الصت  ـرشالب

ــافر يف اجل  ــم الك ـــِنيفتِس  بـــالتعِيِني ه املســـلملـــوِمثْ ب
عن سـابِق اآليـاِت يف الزمـاِن        اِن بــي واختلف النقْـلُ عـن ال     

ــل ــأيت : فقي ــمس ت ــرياً عِجــال لت أوالإنّ الش ــةُ س حقُهــا الداب
 ، الزمان وهو ظهور الدابـة     ات إىل إحدى عالمات التحول يف آخر      بـيتشري األ 

ويشري إىل اإلشكال الوارد عند أهل العلم يف شأن تقـدم الدابـة علـى طلـوع             
 ففي بعض الروايات أن الشمس تطلع من مغرا أوالً مث تلحق الدابـة،              ،الشمس

وقد رجحنا هنا تبعاً ملا هو وارد يف بعض الروايات سبق الدابة على طلوع الشمس               
 .كما سيأيت

عن عبداهللا بن مسعود     ))املستدرك((واحلاكم يف    ))الفنت(( ابن محاد يف     أخرج نعيم 
ال يلبثون الناس بعد مأجوج ويأجوج حىت تطلع الشمس من          ((: رضي اهللا عنه قال   

 .)١( ))خل احلديثإ.. . وجفت األقالم وطويت الصحف،مغرا
عـد  ويتمتع املؤمنـون ب    ،وهذا يدل على تأخر الدابة عن الشمس      : قال الشارح 

 .ذلك أربعني سنة ال يتمنون شيئاً إال أعطوه

                                                 
 .٣٥٦ص املصدر السابق ) ١(



 ٣٢٠

م دابةً من   هلُيِهم أَخرجنا   لقَولُ ع لوِإذَا وقَع ا  ﴿: وأما خروج الدابة فقد قال تعاىل     
 . ]٨٢ :النمل[  ﴾ يوِقنونَالمهم أَنَّ الناس كَانوا ِبآياِتنا لاَألرِض تكَ

 وقرئ  ، إذا مل يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر       :آليةقال أهل التفسري يف معىن ا     
  . جترحهم: أي،وسكون الكافبفتح التاء  ))هممتكْلُ((

ـ : ؟ فقالتكلممهم أو ل تك:بن عباس رضي اهللا عنهما  اوسأل أبو احلواري     ال  ِك
  .م املؤمن وتكلم الكافرلتك ،ذلك تفعل
ناس املؤمن والكـافر، فأمـا       وورد أا تسم ال    ،ضاوي أا اجلساسة  بـيوجزم ال 

 عينيه مؤمن، وأما الكـافر      بـنياملؤمن فريى وجهه كأنه كوكب دري ويكتب        
 .٣٦٠ص ))اإلشاعة(( )كافر( سوداء ة عينيه نكتبـنيفيكتب 

ض له وجهـه، وتسـم      بـيفتلقى املؤمن لتسمه يف وجهه ولكنه ي      (( :ويف رواية 
 الناس عنها شىت    – أي تفرق    –ض  فراف(( : ويف رواية  ،))الكافر ولكنه يسود وجهه   

حلـت  وفبدأت ـم     ، وتثبتت عصابة املؤمنني وعرفوا أم لن يعجزوا اهللا        ،ومعاً
وجوههم حىت جعلتها كأا الكوكب الدري وولت يف األرض ال يدركها طالب            

ن الرجل ليتعوذ منها يف صالته فتأتيه مـن خلفـه،           إ حىت   ،وال ينجو منها هارب   
 .)١( ))صلي، فيقبل عليها فتسمه يف وجهه مث تنطلق يا فالن اآلن ت:فتقول
معها عصـى موسـى وخـامت        )٢(خترج دابة األرض من صدع يف الصفا        : قيل

، )٣( ﴾يوقنـون ال  إن الناس كانوا بآياتنا     ﴿ :بأعلى صوا  سليمان بن داود تنادي   
 بعصـا  -أي موضع سـجوده   -ال يبقى مؤمن إال نكتت يف مسجده        ((: ويف رواية 

 وال يبقى كـافر     ،ض هلا وجهه  بـي حىت ي  ةضاء فتفشو تلك النكت   بـي ةموسى نكت 
                                                 

  .٣٦١صاملصدر السابق ) ١(
 .٣٥٧صاملصدر السابق ) ٢(
 .٣٦٠صاملصدر السابق ) ٣(
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 فتفشو تلك النكتة حىت يسود هلـا        ، سوداء خبامت سليمان   ةإال نكتت يف وجهه نكت    
 ،)) وبكم ذا يا كافر    ، بكم ذا يا مؤمن    :ن الناس ليتبايعون يف األسواق    إ حىت   ،وجهه

 ؟  ما الصالة من حاجتك    :تأيت الرجل وهو يصلي يف املسجد، فتقول      ((: ويف رواية 
 .)١( )) عينيه كذاببـنيفتخطمه وتكتب  ،ءما هذا إال تعوذ وريا

 :خرجات يف الدهرفقد ورد أن هلا ثالث وأما خروجها 
وال يدخل ذكرهـا     ،من أقصى اليمن  : خترج خرجة يف أقصى البادية، ويف رواية      

فيعلموا  ،ون تلك مث خترج خرجة أخرى د     ، مث متكث زماناً طويالً    )أي مكة (القرية  
 .)٢( ) مكة:أي(ويدخل ذكرها القرية  ،ذكرها يف البادية

نما الناس يف أعظم املسـاجد علـى اهللا         بـيمث  (( :قال صلى اهللا عليه وآله وسلم     
 الركن واملقام تنفض    بـني ترغو   يهوحرمة وأكرمها املسجد احلرام مل ترعهم إالّ        
  .٣٦٢ص ))اإلشاعة((اهـ  ))عن رأسها التراب فارفض الناس عن شىت

 .))أا خترج بأجياد(( هريرة وابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم بـيوعن أ
 ثأن هلـا ثـال     )٣( الروايـات  بـنيووجه اجلمع   : ٣٦٣ص ))اإلشاعة((قال يف   
الروايات خترج من مدينة قوم لوط ويصدق عليها أا مـن            ففي بعض  ،خرجات

                                                 
 .٣٦٢صاملصدر السابق ) ١(
 وهـذا يف  :أي،   أا خترج يف بعض أودية امـة       :اهللا عنهما وورد عن ابن عباس رضي      ) ٢(

 .٣٦٢ص ))اإلشاعة(( اهـ .بعض خرجاا
وميكن مراجعة الوجـه الثـاين يف   ،  ثبتناه هنا أاخترنا من األوجه املذكورة يف الكتاب ما        ) ٣(

 ١٨٤ص ))درجات مرقـى الصـعود    ((، وذكر صاحب    ٢٦٣ص   ))اإلشاعة((األصل من   
 أوهلـا   ، عن بعض العلماء ترتيبـها هكـذا       بـيذكر القرط :  فقال يات هكذا ترتيب اآل 
فـريح  ،  فخروج يأجوج ومأجوج  ،  ول عيسى عليه السالم   نـزف،  فالدجال،  اخلسوفات

ورفع ،  فتهدم الكعبة،فتقبض روح عيسى عليه السالم مع من معه  ،  تقبض أرواح املؤمنني  
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امة ويصدق عليها القـول مـن وراء         ويف بعضها خترج من أودية       ،أقصى البادية 
 ويف املرة األخـرية     ، الكعبة ميانية  :ومن مث قيل   ، ومن اليمن ألن احلجاز ميانية     ،مكة

 . خترج من مكة
غالرجـا      لوت أبـواب األبـواب ــٍة ق ــ تبيف توب ــا لِّ ــرَء النج غُ امل

 ــد ــيطانُ ِهللا وق ــجد الش سوي      ـدوانتهى طولُ اَألم العذاب قح 
 اللعــني ــلُ الدابــةُ ِإبلــيسقْتفت  ــاملني ــه يف الع اسوســهي و وينت

ــل ــريه : وقي ــوت غ ــى ومي ِمن ِجنِسِه حـىت يِجـي مِصـريه        يبقَ
 ــاح ــأيت ري ــدها ت ــي طَوعن ةْب ِبقْتض ـ  املُ  الصاحلنيِ  روح سغ١(ةْب( 

                                                                                                                  
فتخرج الدابـة، وذكـر   ، افتطلع الشمس من مغر، واستيالء الكفر على اخللق،  القرآن

 اهـ، قـال    .هقي عن احلاكم مثله، إال أنه جعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس           بـيال
كما ال خيفى أا هي اليت تسم املـؤمن  ،  ينبغي خروج الدابة قبل الريح القابضة     : الشارح
 . جل الريح فمن تسمهفإذا مل يبق مؤمن أل، والكافر

عث اهللا رحياً طيبة فيتوىف ا كل مؤمن يف قلبه مثقال حبة من يب(( :هذا يفسر معىن احلديث) ١(
وأخرج أمحد : ٣٦٥ قال الشارح ص،)) فيبقى من اخلري فيه فريجعون إىل دين آبائهم،إميان

 -يعين بعد موت عيسـى    -مث يرسل اهللا    :  عمرو رضي اهللا عنهما قال     بـيومسلم عن أ  
ض أحد يف قلبه مثقال ذرة من إميـا إالّ          رحياً باردة من قبل الشام فال يقى على وجه األر         

 يف خفة الطري وأحالم السباع ال يعرفون معروفاً         س فيبقى شرار النا   -إىل أن قال  -قبضته  
 ؟مرنـا أ مـا ت : أال تستحيون ؟ فيقولون:فيتمثل هلم الشيطان فيقول، وال ينكرون منكراً  

  ا، وهم يف ذلك دارفيأمرهم بعبادة األوثان فيعبدورزقهم ح سـ ن نفخ يف  عيشهم حىت ي
 .٣٦٥ص ))اإلشاعة(( اهـ .رالصو

ن إ :عدوميكن أن يقال على ب، وهذا ينايف ما قيل من قتل الدابة إلبليس: قال الشارح 
ويبقى إبليس حياً ، يقصد الشارح أنه شيطان آخر قتلته الدابة( ، هذا الشيطان ليس إبليس

 . اهـ).بدليل هذا احلديث حىت النفخ يف الصور
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ة األرض وهي طلوع الشمس     ات إىل آخر مراحل التحوالت يف حيا      بـيتشري األ 
وفيـه إشـكال بسـبب اخـتالف         ،إذا كنا أخرنا ذكرها عن الدابة      ،من مغرا 
 أن الدجال أول    : الروايات بـني وطريق اجلمع    : قال احلافظ ابن حجر    ،الروايات

 فال ينايف تقدم املهدي     : بتغري األحوال العامة يف األرض، أي      ةناآليات العظام املؤذِ  
 ذلك مبوت عيسى عليه السالم ومن بعده القحطاين وغريه، وأن           وينتهي:  قال ،عليه

 ،طلوع الشمس من مغرا هو أول اآليات املؤذنة بتغيري أحوال العـامل العلـوي             
 وأن  ،فهي والشمس كشيء واحـد     ،وينتهي ذلك بقيام الساعة، أي والدابة معها      

  .)١(النار أول اآليات املؤذنة بقيام الساعة 
ومن األشراط العظام طلوع الشمس مـن مغرـا         : ٣٤٠ص ))اإلشاعة((قال يف   

فإن طلعت الشـمس     ،وهذان أيهما سبق اآلخر فاآلخر على إثره       ،وخروج الدابة 
ت الدابة قبل طلعت    وإن خرج  ،قبل خرجت الدابة ضحى يومها أو قريباً من ذلك        

 .الشمس من الغد
جه وابن املنذر    شيبة وأمحد وعبد بن محيد وأبو داود وابن ما         بـيوأخرج ابن أ  
 : قـال  ، كلهم عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنـهما         ،هقيبـيوابن مردويه وال  

))من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن أول اآليات خروجاً طلـوع               حفظت 
     ا وخروج الدابة ضحىخرى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فـاأل     ،الشمس من مغر

 والذي يظهر أن طلوع الشمس من مغرا قبل         :عبداهللا احلاكم قال أبو  ))على إثرها 
 ولعل احلكمة يف ذلك     : قال احلافظ ابن حجر معتمداً ما قاله احلاكم        ،خروج الدابة 

                                                                                                                  
 فإن كان إبليس قد     :وعلى هذا فالريح اليت تقبض أرواح املؤمنني على وجهني        : قلت

ن صح أن   إقتله الدابة فالريح الباردة اليت تقبض أرواح املؤمنني قد حصلت قبل ذلك، و            
 . إبليس مل تقتله الدابة فيمكن أن تكون الريح الباردة فيما بعد قبل نفخ الصور

 .٣٥٠ص ))اإلشاعة((انظر  ،انتهى وهذا أمجع وأحسن) ١(
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 املـؤمن   بـنيأن بطلوع الشمس من مغرا ينسد باب التوبة فتجيء الدابة فتميز            
 .)١(والكافر تكميالً للمقصود من إغالق باب التوبة 

 تكُن آمنت ِمـن     ملْأِْتي بعض آياِت ربك الَ ينفَع نفْسا ِإميانها         يوم ي ﴿: قال تعاىل 
م على أنـه طلـوع      مجع املفسرون أو مجهوره   أ ﴾قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيرا     

 .الشمس من مغرا
 طلوع الشمس من مغرا مقتـرنني       : قال ﴾وجِمع الشمس والقمر  ﴿ :ويف قوله 

 . باختصار٣٤١ص ))اإلشاعة(( اهـ .عريين القريننيكالب
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        :  قال ، هريرة رضي اهللا عنه    بـيوعن أ 

فإذا طلعت ورآها النـاس آمنـوا        ،ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا       ((
 .٣٤٢ص ))اإلشاعة(( .مث قرأ اآلية ،فذلك حني ال ينفع نفساً إمياا ،أمجعون

 ويف روايـة  ،))آية تلكم الليلة أن تطول قدر ثالث ليـال ((:  قال ،وعن ابن عباس  
 ،))قدر ليلتني أو ثـالث    (( :هقي عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما بلفظ        بـيال

 مث يرقدون مث يقومون،     ،فيستيقظ الذين خيشون رم فيصلون ويعملون كما كانوا       
حىت إذا استيقظوا والليل     ،نقِض فيضطجعون مث يقضون صالم من الليل كأنه مل ي       

 يدي  بـني ذلك خافوا أن يكون ذلك       ا فإذا رأو  ،مكانه حىت يتطاول عليهم الليل    
فيفزعـون إىل املسـاجد فـإذا        ،ففزع الناس وهاج بعضهم يف بعض      ،أمر عظيم 

نما هم ينتظرون طلوعها من املشـرق إذا  بـيأصبحوا طال عليهم طلوع الشمس ف 
فضج الناس ضجة واحدة حىت إذا صارت يف وسط          ، من مغرا  هي طلعت عليهم  

 .)٢(السماء رجعت فطلت من مطلعها 

                                                 
 .٣٤١صاملصدر السابق ) ١(
 .٣٤٢صاملصدر السابق ) ٢(
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قـال رسـول اهللا     :  قال ،وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس رضي اهللا عنه         
حة تطلع الشمس من مغرا يصري يف هذه األمة         بـيص(( :صلى اهللا عليه وآله وسلم    

ال يزاد يف حسنة وال ينقص مـن         ،ف األقالم وتطوى الدواوين وجت   ،قردة وخنازير 
 .)١( ))سيئة، وال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خري
 : قـال  ،وأخرج الطرباين وابن مردويه عن ابن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما           

  إهلي مرين أسجد   :إذا طلعت الشمس من مغرا خر إبليس ساجداً ينادي وجيهر         ((
 إمنـا   : فيقول ؟ يا سيدنا ما هذا التضرع       : فيقولون ، فتجتمع إليه زبانيته   ،ملن شئت 
 ويف رواية نعيم    .))وهذا الوقت املعلوم   ، أن ينظرين إىل الوقت املعلوم     بـيسألت ر 

وال يزال إبليس ساجداًُ باكياً حىت خترج الدابة فتقتلـه وهـو            (( :بن محاد واحلاكم  
 .وقد فرغ من العمل وينقطع دوره يف احلياةوال ميوت إبليس إال  ،))ساجد

 

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
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مكث الناس بعد الدابة وطلوع الشمس 
 من مغربها

@
من بعِد عيسى كم وكم يبقَى اهلدى  املـدى   لواختلف الرواةُ يف طـو    

ـ    ها يف أَشــهِر لــ تطْــوى كلفقيــ  محـِو اَألثَـِر     لتتلُو ِتباعـاً مث
 وســـنواٍت بعـــده قالِئـــال  يبقى النـاس قَرنـاً كـامال       لوقي

 وكـم   ،ات إىل ما حيل بالعامل بعد أن جتري آخر التحوالت الكربى          بـيتشري األ 
:  قـال ، فقد روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما        ،يبقى الناس حىت النفخ يف الصور     

 .)١( ))ميكث الناس بعد طلوع الشمس من مغرا عشرين ومئة سنة((
 يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس مـن         :ال ق ،وروى عبد بن محيد عنه أيضاً     

 .))اآليات كلها يف مثانية أشهر((:  قال، وعن ابن املنذر.مغرا عشرين ومئة سنة
 الروايات أن املدة متـر مـراً سـريعاً          بـني وطريق اجلمع    :قال يف فتح الباري   

 هريرة رضي اهللا عنه     بـيكمقدار عشرين ومئة شهر كما يف صحيح مسلم عن أ         
وفيه اليوم كالساعة    )) احلديث ...ال تقوم الساعة حىت تكون السنة كالشهر      (( :رفعه

  .والساعة كاحتراق السعفة
 ، مرة يف زمن الـدجال     ،وعلى هذا فيكون تقارب األزمان وتقاصر األيام مرتني       

 مث تتناقص بعد موت عيسى  ،مث ترجع بركة األرض وطول األيام إىل حاهلا األوىل

                                                 
 .٣٤٦ صاملصدر السابق) ١(
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 .)١(ن تصري يف آخر الدنيا إىل ما ذكر عليه السالم إىل أ
 أي –يبقى شرار النـاس يتـهارجون     (( :وبعد الدابة وطلوع الشمس من مغرا     

 ،وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه      ))فعليهم تقوم الساعة   ، ارج احلُمر  –يتسافدون  
  مث يعود فيهم املوت ويسرع فال      ،إن املؤمنني يتمتعون بعد الدابة أربعني سنة      ((: قال

فيكونون علـى   (( : قال ،))ويبقى الكفار يتهارجون يف الطرق كالبهائم      ،يبقى مؤمن 
مث يعقم اهللا النساء ثالثني سنة ويكونـون         ،مثل ذلك حىت ال يولد أحد من نكاح       

 .)٢(عليهم تقوم الساعة ،كلهم أوالد الزنا شرار الناس
ــةْ    ــةُ املبارك ــرب املدين خالعـوادي الفاتكـةْ       وت ا غـري وما 
ــب الصــحراِء  ــام ثعل ــراِء  حــىت ين ــِة الغـ ــِرب املدينـ مبنـ

ومن األشراط القريبة خراب املدينة قبل يوم القيامة        : ٣٢٧ص ))اإلشاعة((قال يف   
أخرج أبو داود عن معـاذ رضـي اهللا عنـه            وخروج أهلها منها،     ،بأربعني سنة 

 ، امللحمـة   وخراب يثرب خروج   ،ت املقدس خراب يثرب   بـيعمران  (( :مرفوعاًُ
 .)٣( ))فتح القسطنطينية خروج الدجالو ،وخروج امللحمة فتح القسطنطينية

 مث يأيت على املدينة زمان مير السـفر علـى           ،سيبلغ البناء سلعاً  (( :وروى الطرباين 
 ،))بعض أقطارها فيقول قد كانت هذه مدة عامرة من طول الزمان وعفـر األثـر              

كلها أ فمن ي  : قالوا ،))ركها أهلها وهي مرطبة   املدينة يت (( :وروى أيضاً رجال ثقات   
 .)٤( ))السباع والعوايف(( :؟ قال

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
 .٣٦٦صاملصدر السابق ) ٢(
 .٣٦٧صاملصدر السابق ) ٣(
 .٣٦٦ صاملصدر السابق) ٤(
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ال تقوم الساعة حىت جييء الثعلب      ((:  قال ، هريرة رضي اهللا عنه    بـيوروى عن أ  
 ٣٢٧ص ))فريبض على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فال ينهضه أحـد             

 .))اإلشاعة((
مث ترجـف    ،أم خيرجون مع املهدي إىل اجلهاد      وسبب خراا واهللا أعلم      :قال

ت بـيص فيهاجرون إىل    ل مث يبقى فيها املؤمنون اخل     ،مبنافقيها وترميهم إىل الدجال   
وخيار الناس يومئذ ألزمهم مهاجر      ،ستكون هجرة بعد هجرة   ((فقد ورد    ،املقدس
 .٣٢٨ص ))اإلشاعة(( .))إبراهيم

ــِم ــِر األم حلَش ــار ــرج الن ــدٍن وخت ــن ع ــاِحلمِم ِم ــوقُهم ب ست 
من بئر برهوٍت هلا برق وصـوت       تأيت من نواحي حضـرموت     : وقيل

 نار خترج من    -وهي آخرها -ومن األشراط العظام    : ٣٧١ص ))اإلشاعة((قال يف   
 . قعر عدن حتشر الناس إىل حمشرهم

الساعة فنـار   أما أول أشراط    (( :وأخرج أمحد والبخاري عن أنس رضي اهللا عنه       
 .))خترج من املشرق فتحشر الناس إىل املغرب

  . أول ما تبدأ به ظاهرة القيامة:أي ))أول أشراط الساعة(( :ولعل قوله: قلت
لـن  (( :ة غري البخاري عن حذيفة بن أسيد رضي اهللا عنهما مرفوعاً          وأخرج الست 

 ذلك نار خترج    وآخر((: وفيه ،احلديث.. .))تقوم الساعة حىت تروا قبلها عشر آيات      
نار خترج من قعر عدن تسوق الناس       (( ىويرو ،))من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم     

 .))بـنيمن قعر عدن أ((ويف لفظ  ،))إىل احملشر
 :حسن صحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنـهما        :  وقال ،وأخرج أمحد والترمذي  

 ،))ستخرج نار من حضرموت أو حبر حضرموت قبل يوم القيامة حتشـر النـاس             ((
 وهذا هـو املـراد مبهـاجر    ،عليكم بالشام(( : قال؟ يا رسول اهللا فما تأمرنا   :قالوا

  .))إبراهيم عليه السالم
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:  قـال  ،وأخرج الطرباين وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رضـي اهللا عنـه            
 وتدور علـى    ،تأكل األنفس واألموال   ،لتقصدنكم نار هي اليوم فيها عذاب أليم      ((

 حرها بالليل أشد من حرها      ، تطري طري الريح والسحاب    ،انية أيام الدنيا كلها يف مث   
 وهي من   ،دوي كدوي الرعد القاصف    و ، السماء واألرض  بـني وهلا بئر    ،بالنهار

أسليمةٌ يومئذ على املؤمنني    !  يا رسول اهللا     : قيل ،))رؤوس اخلالئق أدىن من العرش    
 يتسافدون  ، هم شر من احلُمر    ؟وأين املؤمنون واملؤمنات يومئذ     (( :واملؤمنات ؟ قال  

 .)١( )).. مه..مه: البهائم وليس فيهم رجلٌ يقول كما يتسافد
ويف املوضوع أحاديث كثرية واختالفات مثرية ميكن تتبعها للراغب يف أشـراط            

 .ففيه غنية وكفاية للمستفيد ،))اإلشاعة((الساعة ومنها كتاب 
 

احلشــِروآخــر ِســ يذا مـا   إ حىت  راعيــانْري    بلغـا خـري كـانْ  م 
ــ  يف املدينـــةْ الـــوداِعةَيـــِنثَ خار ــن ــٍخفْل ب دــكيند  ةْ الس

      فَـخوِر نإسرافيلَ يف الص إذ صوت        ـخضوكلُّ شيٍء للفنـاِء قـد ر 
ــاليقِني  اِهللامـــرأوجـــاء    والتكـوينِ   الكـونِ  ىن مجيـع  فْي بـ

ــري ــى غ ــيس يبق ــِهول ــســبحان  اِهللا وج ــره اآلِم ــاهي ب  ل والن
 يف الصحيحني  كما ورد  ،يف هذا الكون   البشرية احلياة ىل اية إات  بـياأل تشري

املدينـة ينعقـان    يريدان ةمن حيشر راعيان من مزين   ن آخر إ(( :τ هريرة   بـيأعن  
وثنيـة   ،))بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما      ذاإحىت   ،فيجداا وحوشا  بغنمهما

 .)٢(صح ة الشام على األىل جهإالوداع قرب املدينة 
                                                 

  .٣٧٣ صاملصدر السابق) ١(
 ،للمدينة أكثر من ثنيـة    : الشارح للثنية بأا إىل جهة الشام وقال      علق احملقق على حتديد     ) ٢(
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ـ    رجالن رجل من جهينة وآخر    (( :عنه  شيبة بـيأ بنا ويف رواية   ،ةمـن مزين
ليهما ملكـان   إل  نـزفي ،ال الثعلب إفال جيدان    ةين الناس ؟ فيأتيان املدين    أ :فيقوالن

 وهذا احلشر هلمـا  :قال الشارح ،))حىت يلحقاما بالناس فيسحباما على وجومها 
  .وتقوم الساعة ينفخ يف الصور ن بعد النار املذكورةإف ،من نفخ الصور

 وقـد نشـر    لتقومن السـاعة  (( :مرفوعا τ هريرة   بـيأوروى الشيخان عن     
 :أي( ولتقومن الساعة وهو يلـيط حوضـه         ،ثوما يتبايعان فال يطويانه    الرجالن

 فيه  ىلإكلته  أ رفع   وقد  ولتقومن الساعة  ،بله ودوابه إ فال يسقي فيه     )يلطخه بالطني 
صغى ليتا ورفع   أال  إحد  أفال يسمع    مث ينفخ يف الصور   (( :ويف رواية  ، ))فال يطعمها 

فيصـعق   بلـه إ ول من يسمعه رجل يلوط حـوض      أ و -يت صفحة العنق  لال-ليتا  
 .)١( ))ةشاعاإل(( ))ويصعق الناس

                                                                                                                  
 أمـا   ، واملوقع قبالة مزينة من قبل املضف      ،فتحديد ثنية الوداع بالشامية بناء على الشهرة      

 .٣٨٣ اهـ ص .احلكم بأن ال ثنية إال الثنية الشامية فهذا حمل نظر
وأما  ،))اإلشاعة((م صاحب   وقد كانت ثنية الوداع خارج املدينة كما يف كال        : قلت

  . احلايلتوسع العمراينالاآلن فقد دخلت ثنية الوداع داخل املدينة مع 
 .٣٨٤ص املصدر السابق ) ١(
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 ؟ن نتعلم فقه التحوالتألماذا يجب 
  الواعـدةْ  لشـؤونِ  يف ا  من الكالمِ   فائـدةْ  أي  النـاسِ   بعـض  يقولُ

   الـورى  قـالقِ  إ فليس فيها غـري  ـ   بابٍ وفتح ـ  ن صـراعٍ   ِم را  وِم
أ واحلق كْن يتـ   يف علمِ  ب الس ويف العباداتِ  لوك  اليت ت ِفن  ي الشـكوك 

  يف الطريـق املوصـلةْ   يسـري  حىت  املرحلـةْ  جيـلِ  ويف بناء اجليـلِ   
ــا نــاهدر أَقلنــا وهــذا مــا ننا بــي  شـاع  ي نْأَنـا   وجر وما هن

ــا ي ــالفم ــن ق ــديال مل يك   حتـويال  و يكـن  أ عن السـلوكِ   ب
ــن ــن س ــاِء اآلِةع ــداِد واألب  والِد يف األ   معىن العلـمِ   ِفرو ص أ ج

ــإو ــا حنِي ــواتيمن ــ م الس ما ِنأيف ش  ِةن  حـول الفتنـةِ    قـالُ ي  
ــقْون ِدتــطفى يف خ ــي باملص ِربمظهـرِ   وكشفِ  العصرِ عن آخرِ  ه ه 
ـ ن تـأيت م   اِلجي الد  يدِ بـني ةْرمد املُــ الفتنــِة عــنيألنّ  ةْركَ
ويِدخم البعض   املَ  احنـراف ـ ِرع  فَـــةْلَّغ املُ بالفتنـــِةمِهـــِلهجِل ةْفَ
وخـ    يف الزمانِ   جيالً ص ِد قد خع يظُنـ   من حيـثُ   سالِم لإل ر ِم سع 
ــعي ال ــاملَ ــ والتريخ الت حالو  وليس يـ  ي مـا  ِرد يـ   د  الور يف املَ

ـ   لَّيرى الليايل كُ   ـ ن واقِ هـا ِم ـ اِقوضـا قَ  وما يكـون مـن رِ      هِع  هِع
ــم ــالتغيِريوالعل ــ والت ب حِلو ــاِلي ــِل  اجلهــلَجع ــ ملِّكُ ِلِكش 

فْويهالقضـا  مـدلولَ  نسانُ اإل م  ويرـ  ِقت ي مفهوم   ضـا ه حـىت الر 
ـ لو كُ  بـا  ن  العلم ما ازددت   باب  قال ذِْإ  بـا ميـاين ر  إ ف مـر  األ فِش
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ــأل نــد ع ــه ق ــ التمِل حأَ وراً آِخــومــا يكــونُ ال والو 
يف  وخاصـة  ،تعلم فقه التحـوالت    ىل ضرورة إ اتبـيالناظم يف هذه األ    يشري
ميت فله  أند فساد   ع حيا سنيت أمن  (( :ا جزء من السنة الشريفة    أل ،املعاصرة مرحلتنا

وطالب املدارس   من عمال اخلدمات   بل املئات   وهناك العشرات  ،))جر مئة شهيد  أ
 شـهاره وهـم ال    إو ظهارهإل  بـييف س  ويتعاونون ، خيدمون االحنراف  واجلامعات
 .يعلمون

 ووه ،مهله الناس أركان الدين   أبركن من    معاجلة للجهل  ففي علم فقه التحوالت   
 .ا سيأيت كم)فقه عالمات الساعة(

شـراطِ  باأل فالعلم ـ  ر ـ  نكْ  هــا املنــازعيأ  حتمــاًيِنيف الــد ع راِب
    جلَ  العلـمِ  هـلِ أ وقد رأينـا بعـضــه ــ يِهِل ِدخــم ــلَّ كُ  ِمد فَ

ـ  ن يكن إو ــادِمأ  الشـيطانِ  ن زمـرةِ   ِم ــاِرو خ ــاِن يف األ الكف  وط
ـ   من كل ما   ةْ اهللا لنــا الســالم فنســألُ ـ  ذَّقد ش ـ الن ع  ِم ةْم 
ــ خطــاِر باألنا احملفــوِفيف عصــِر طْوســ الكُِةو ــاِراِرفّ   والفج
ــ ِهللاواحلمــد علــى م ضــا القَر ــوح ــا ِهِولْ ــ وقَادرأَ فيم ىض 

ــألُأ ــامس ــىته اخلت  تـى ألينـا قـد     إ  املـوتِ  كلَم ما  باحلســىن م
ولطــٍف يف خــٍريمنــوت مستمسكِني نــا وه ـ   بالع ـ  رى فه  ىني املُ
ــهاد ــالِم اإلةُش ــاِن واإلس ـ ركذا الت  مي  حسـانِ رى اإل ي يف ذُ  قِّ
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 بعض فقهاء علم التحوالت
ــ ــاِءِم ــِمن فقه ــالت العل ـ ر املُ  علـمِ   باب  الرسولِ بعد ِلوح ب ِلس 
ــاإمام ــاحلَ ن برــي ــأن عل  هالُــثَلــه ِم  مــا عــاٍليف العلـمِ  ه ش
مام علي كرم اهللا وجهه و     وي عن اإل  رτ ـ ين  إيها الناس   أ(( : يف خطبة له   قوله د ق

 ،ن تفقـدوين  أفاسألوين قبـل     ، ومل يكن ليجترئ عليها غريي     ،فقأت عني الفتنة  
ال إ السـاعة  بــني نكم وبــي ده ال تسألوين عن شيء فيما   بـي فوالذي نفسي 

  .))نبأتكمأ
 مطلعا  τفقد كان    ،بالتحوالت مام غين عن التعريف وخاصة يف شأن العلم       واإل

زددت  ا  لو كشف الغطـا مـا      :وهو الذي يقول   ، الشرع ظاهرا وباطنا   على علوم 
الفـذة   ىل قدراته العلميـة والروحيـة     إكثر من موقف    أ  يلمح يف  ρ وكان   ،يقينا

ومحلها على   مةصالح حال األ  إمكاناته القادرة على    إو وصدق عزميته ومضاء وعيه   
 بـي وكيف نبه الن   ،مدرأخيرب وهو    يف ليهإ فانظر   ،الدين القومي  على هذا  ةاالستقام

ρ  مـة  عداء األ ألد  أ مام اليهود أ وخاصة ميانيةاإل مكانته وقدراته  ىلإ ة مجيع الصحاب
 .يف التاريخ

 ،لقى السمع وهـو شـهيد     أملن   من فقه التحول   ن مالمح عظيمة  أويف هذا الش  
رسـول اهللا    يدي بـنيواخلري   ةوصف بالعباد  الذي بـيعرايف قصة األ   وكذلك

ρ ذكـرمتُ (( :فقال رسول اهللا   بنفسه الرجل جاء ويف الثالثة   معرفته بـينكر الن أف 
من يقتـل   (( :ρفقال   املسجد ودخل الرجل  ،)) الشيطان سفعةُ  يف وجهه  يل رجالً 
ـ أن  إ نت صاحبه أ(( :فقال τعلي   مث قام  بوبكر مث عمر  فذهب أ  ))؟ الرجل ؛ ))هدركت

 وكان يف هـذا     ،))ميتأن  ماختلف اثنان م   تل هذا لو قُ (( :ρفقال   ولكنه مل يدركه  
يف احلكـم حـىت مل    τمام علي كرم اهللا وجهه وموقع اإل ىل تأخرإاحلديث ملمح   
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نـه  أعمر يف عهد عثمان مـع   اليت شبت بعد مقتل    الفتنة ن يدرك قطع  أقدر  ييعد  
 .))دركتهأنت صاحبه لو أ((كما ورد يف احلديث 

يف  τمـام   ن اإل أ حاديـث يف صحيح األ    وقد علم  ،هليةإمر كله حكمة    ويف األ 
وهـو ذو    ،حد املقتـولني  أيف   عن عالمة  معركته مع اخلوارج كان يطلب البحث     

ن معركتـه   أ ذ علم  إ ،لل وجهه وفرح    فلما وجده  ،من املنافقني  نهأ لعلمه الثديتني
  .وشرعية كانت عادلة مع اخلوارج

ىل إال ولو شئت مسيت سائقها وناعقهـا        إخترج  ثالمثئة  من   ما(( : يقول τوكان  
 .)١( ))ةيوم القيام

كأول معـرب يف  انفالق الذرة    قد تكلم عن   τ كرم اهللا وجهه و    امام علي ن اإل إبل  
ـ  ) ونيـل أجـون   (الباحث   ترفعوي ،هذا العلم  نسانية عن أثر  اإل تاريخ  هيف كتاب

 حد النقط املتألألة يف القرون الوسطى     أن  إ :قائال ))الذرية للهندسة احلقيقية القصة((
به  ويعين-بواحلسن صهر حممد    أقلم   سطره حيث جند ما   سالميمل اإل تأيت من العا  

رضـي اهللا    با احلسن واحلسـني   أ τ طالب كرم اهللا وجهه و     بـيأسيدنا علي بن    
ن أو ،)سـاً م يف قلبها ش   جتد ٍةر ذَ  أي ةر الذَّ ذا فلقت إ (:يقول الذي كتب  -عنهما
لنظام الشمسـي احلـديث يف      ن يلمح حقيقة ا   أببصريته الصافية قد استطاع      هذا
  .مد عيسى داودحمل ))سرار اهلاء يف علم اجلفرأ(( من كتاب ١٤٢ص اهـ  .ةالذر

 عبـاسٍ  كذا ابن   ـ   عظـيم ــذا  ِرد القَ ــوِهأك ــليِلرب ــ س ص ِرخ 
 ρ بــي دعا له الن   ،وإمام التأويل  مةحرب األ  وعبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما     

وروى العديد    العلم بعالمات الساعة   ءحد فقها أكان   ،))اللهم علمه التأويل  (( :وقال
يف جمادلـة    τمام علي كـرم اهللا وجهـه و        لإل اوكان سند  ،عنها حاديثمن األ 

                                                 
 .)٣٤: ١(لنعيم بن محاد  ))الفنت(() ١(
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 ،بعد توليته اخلالفة   مام علي وقفها اإل  اليت املواقف بل ويف كافة   ،وحرم اخلوارج
 مام ادلة إلبه ا   وبعث ،يف فقه التحوالت   بالنص مام علي اإل منطلق  بسالمة هلعلم

 وبرغم صغر   ،ربعة اآلف أمعه   فجادهلم وعاد  ،ىل حضرية احلق  إ عادمإو اخلوارج
ذا إ﴿ هو يف قصة   لوفرة علمه كما   شياخعلى األ  يقدمه كان عمر بن اخلطاب    سنه

 ،))ρاهللا     رسـولِ  جـلُ أهو  (( :عندما سئل   قال ابن عباس   ،﴾جاء نصر اهللا والفتح   
ن كان فهمهم   إو يةيف فهم اآل   ملا اعتقده االخرون   خالفا ،وهذا من فقه التحوالت   

علـم  أ بــي قل ر ﴿ :يف سورة الكهف   عن قوله تعاىل    وملا سئل  ،حد معانيها أل
  .نا من القليلأ : قال ابن عباس﴾ال قليلإيعلمهم  بعدم ما

مر ل األ نـزيت رض مثلهن اهللا الذي خلق سبع مسوات ومن األ      ﴿ :ويف قوله تعاىل  
حـاط بكـل شـيء      أن اهللا قـد     أو هللا على كل شيء قدير    ا نألتعلموا   نهنبـي
 ،))ـا   وكفركم تكن يلـم    ،لكفرمتُ كم ا لو حدثتτ:  قال ابن عباس     ،)١(﴾علما

وقـال  ؟  خربتك ا تكفـر     أن  إ ما يؤمنك    :لرجل قال ابن عباس   ويف ذات اآلية  
 )املفاجـأة ( ٢٦ص .وينمتُرفَّه لكَ تحعلما لو ب   فيها علمأ: يف نفس اآلية   لرجل آخر 

  .عيسى داوؤدمد حمل
احلـاملني علـم     حد الصـحابة  أكان   الدوسي بوهريرة عبدالرمحن بن صخر   أو

كقوله  كثرية يف هذا الشأن    وله مالمح ومالحظ   ،التحوالت وفقه عالمات الساعة   
τ: ما اآلخـر  أو نكمبـيبثثته   فقد حدمهاأما   أ ، من العلم  بـنيخليلي جرا  عطاين أ 

تـبلغين عـام    اللهم ال :نه كان يقول  أوروي   ،)٢(هذا احللقوم   فلو بثثته لقطع مين     
 .انبـيمارة الصإالستني وال 

                                                 
 .١٢آية : الطالق) ١(
 منـها   جربة بثثت أحفظت ثالثة    " :محدأففي مسند   ،  وروي احلديث بروايات متعددة   ) ٢(

 .)٢٦١: ١( ))تح الباريف((. أجربة مخسة :ويف رواية، نيبـجرا
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 :قـال ؟   انبـيمارة الص إوما   :قالوا ،انبـيمارة الص إ عوذ باهللا من   أ :ويف رواية 
: ١٣( ))البـاري فتح  (( .هلكوكمأن عصيتموهم   إو يف دينكم  مهلكت طعتموهم أ نإ

٦٢(. 
مسـاء  أو مـراء واأل مساء السالطني أ يعلم بوهريرةأكان   :))الباري فتح((قال يف    
 . ن يكون كتم علماأتأمثا  مث حدث به قبل موته وقد كتم هذا العلم ،بائهمآ

ـ ذَهم حومــثلُ    الشـانِ   عظـيم  وكان يف الفقـهِ    اليمـــاين ةُيفَـ
كـان   ،السـاعة  وعالمات علما بفقه التحوالت   كثرهمأو الصحابة فاضلأ من
 خبـار أعليه الصالة والسـالم خيصـه ب       ذ كان  إ ،ρسول اهللا   سر ر  منيأ يسمى
 :قولـه  فيما رواه مسلم   يقول عن نفسه    وكان ،مسائهمأوحىت   ومواقفهم املنافقني

ال إ بـي ما ،الساعة بـنيين و بـيفيما   هي كائنة  بكل فتنة  ين ألعلم الناس  إواهللا  
كن رسـول اهللا     ول ،شيئا مل حيدثه غريي    يف ذلك  يلإسر  أ ρن يكون رسول اهللا     أ

ρ  فقال عن الفنت  نا فيه أ جملسا حيدث قال وهو ρ   منـهن (( :الفـنت  وهو يعـد 
 قـال  ،)) ومنهن فنت كرياح الصيف منها صغار ومنها كبـار     ،شيئا يذرن ثالث ال 
  .كتاب الفنت ،١٥شرح مسلم ص .ولئك الرهط كلهم غرييأ  فذهب:حذيفة

 .كثرية حاديثأ ويف هذا الباب من علم حذيفة
  احلسـمِ  وعى من علـومِ   أى ف ور  العلـمِ   غزيـر   مسـعودٍ  ابنكذا  

                                                                                                                  
يتعلق بأشـراط    راد مع الصنف املذكور ما    أن يكون   أ حيتمل   :بن حجر اقال احلافظ   
فينكر ذلك من مل يألفه ويعترض عليه من ، حوال واملالحم يف آخر الزمانالساعة وتغري األ

 .شعور له به ال



 ٣٣٧

حد محلة كتاب اهللا وكتـاب      أو سالم يف اإل  ةحد العبادل أهو عبداهللا بن مسعود     
ومنـها   حاديث يف العلـوم   ومسع منه عشرات األ    ρلرسول اهللا    كان لزميا  ،وحيه  

 .وحتوالا يف علم الساعة حاديثأ
ــلُ ــِدومث ــِل عب ــ عاهللا جن وِرم الـذكرِ  كـثريِ  ىل العـاصِ  إ ىنمي  
عبداهللا بن عمرو بـن       اجلليل بـيالصحا يف العلم بفقه عالمات الساعة      ومنهم
 ن روايتـه هلـذا العلـم      أ ويبدو   ،حاديث كثرية أ يف هذا الباب   وقد روى  ،العاص
 بـني ان يكتب احلديث  ك نهأفقد روي    ،ويكتب كان يدون  ما  من كثرة  تجاء

 .بوهريرة بذلكأ شهد لهو ρيدي رسول اهللا 
السبطُ واحلسن     كـذلك احلسـني  ـ  مع   العابـدين   زيـنِ   علـي  ِه ابِن

 وقد كـان مطلعـا   ،τمام احلسن بن علي سيدنا اإل  ومن علماء فقه التحوالت  
املواقـف   حد رجال أرضاه  أ و τيكون   نأويكاد   ،املراحل على كثري من حتوالت   

 بـني على احلكم  فتنة الصراع  طفاءإيف   له دور عظيم   ذ كان  إ ،يف فقه التحوالت  
ولكنه اختـذ موقفـا     ؛  وغريه مبطال     يف موقفه حمقا   τمع كونه    من املسلمني  فئتني

بـه   ن ابين هذا سيد وسيصـلح اهللا      إ(( : يف احلديث بقوله   ρ بـيحامسا وصفه الن  
 .)) فئتني من املسلمنيبـني

علمـاء بـالتحوالت    ال كابرأوكان من    ،τ مام احلسني بن علي   خوه اإل أومثله  
جرحـا يـدمى يف تـاريخ        لها موقفا ظل  بـي وقد اختذ يف س    ،خبارهاأحمدثا عن   

ىل إعـادة احلـق     إل مام التحوالت أ ومن موقفه الشجاع   ،ىل يوم الدين  إ نسانيةاإل
 بــني  تثار عواصـفها     ةوتكتالت عنيد  نصابه رسم الدم الطاهر مواقف جديدة     

 .احلني واحلني
الذي  سيدنا السجاد علي زين العابدين    كذلك   تحوالتمن رجال العلم بفقه ال    و

فحفرت الظروف واحلروف يف قلبـه       ،حداثه اجلارية أقرأ الفقه وعاصر العديد من      



 ٣٣٨

إنّ يعقوب عليه السالم بكى حىت ابيضـت         :وكان يعرب عنها ويقول    ،لوحة األمل 
        ي رأيته مات، وإنبضعة عشر مـن أهـل بـييت         عيناه على يوسف؛ ومل يعلم أن 

  ؟رونَ حزم يذهب من قليب يوم واحد، أفَتيذحبون يف غَداِة
 

 :قال الناظم
ــ  ومـن لــه سهِمــم ثــةْ الوران ــمــن بِهِدعمكاحلراثــةْ فــالعلم  

ــ ــفم ِرن يــالعلِمد ــه ب ــ  اِهللا وج ِزيدــه ــتباِه فتحــاً ل ــال اش   ب
 هِعنـــز ومِه ذاِتــ عــنداًرجــت هِعــبنن م ِمــهذَخــأْ ينْأَ ِطرشــِب

ِضــيــلُِمفــال ي ــدأَ هن خيالفُــ موــ يسِفتــزالض دفُــعِر فيمــا يه 
بــل يلــزمــةً  املشــتركةْ القواســم ــاعأ جامع ــن الب ِدتب ــري  ةْكَ

نـه  أو ،بفقه التحـوالت   ىل استمرار عطاء اهللا يف هذا العلم اخلاص       إيشري النظم   
ملن يصـادر    خالفا،احلراثة بعد الوراثة سهم ونصيبولكل من  ،كاحلراثة املوروثة 

ن العلـم مـن     إذ  إ ، فليس لديه من الشرعية نصيب     ،هلهاأو يغتصبها من    أرض  األ
علـى خمتلـف     فيها الناس  فمن العلوم علوم يتفقه    ،خالص والتجرد هللا  شروطه اإل 

لعلـم  فيمتلكون زمام املعرفة جبدارة ا     ،فكارهم وحىت ديانام  أمناذجهم وعقوهلم و  
منا إ و ،واالطالعالقراءة  داومة  وميتحصل بالنظر    الفما هذا العلم    أ ،واالطالع عليه 

وكمـا ورد   ،))اللهم علمه التأويـل (( :τ يف دعائه البن عباس ρهو كما عرب عنه  
 ،﴾وتـوا العلـم   أنات يف صدور الذين     بـيبل هو آيات    ﴿ :يف اآلية الكرمية   معناه

 .من النصوص الستقراء معانيها وما حتمله روفوالنظر واالطالع شرط ملعرفة احل
 ن من شروطه سالمة الصدر عن الغل والغش واحلقد ألحد من املسـلمني            أكما  

العقل السليم يف   ( ،سالمة الصدر  صل العلم اللدين  أف ،و ضدا أولو كان معارضا له     
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اجلميع مبا يسمى بالقواسم املشـتركة يف        معاملة وجامع السالمة  ،)القلب السليم 
منا هو  إ و ،وهذا املوقف ليس من السهولة مبكان      ،فراط وال تفريط  إمن غري    السالما

وال تستوي  ﴿ :حيمله معىن قول اهللا تعاىل     ،هلهأوالتلقي عن    خذتى باأل أيت ارتياض
نـه  أنه عداوة ك  بـينك و بـيذا الذي   إحسن ف أادفع باليت هي     احلسنة وال السيئة  

 .﴾حظ عظيم ال ذوإيلقاها   وماال الذين صربواإ وما يلقاها .ويل محيم



 ٣٤٠

 ت النبوة بـيآل  عالقة

 حوالت بفقه الت
مراتب العالقات الشرعية    من وظائف فقه التحوالت يف ديننا احلنيف تعيني آثار        

ن إحيث   وعموم الناس،  رحام واجلريان واألأو عقوقهما   الوالدين  كرب   ، اخللق بـني
 الذي يثـاب فاعلـه   اعي الشرعي من الترابط االجتم   أيتجز هذه العالقات جزء ال   

 رحام فساد العمـل   مثال وقطيعة األ   ويؤمث تاركه، بل يترتب على عقوق الوالدين      
 .ركان الدينأمفصل االلتقاء مع بقية  وهذه هي ،يتب القاطع والعاق ذا ملإكله 

 يف فقه التحـوالت    وتعاىل العالقة  جعل اهللا سبحانه   ومبثل هذه العالقات اخلطرية   
 ومثل هذا يدل   ، عموم املسلمني  بـنيو ت النبوي بـيوآل ال  ملسلمني عموم ا  بـني
ليس حمصـورا يف التعبـد        العباد  به ىابتلمما  اهللا  القبول عند   موازين فساد   ن  أعلى  

 املسلمون بشأن  بتلى بل ي  ، وحدها ةوحج وزكا   من صالة وصوم   ةاملعروف وفرائضه
 ت العلـم الفرضـي    لياوته كجزء مـن مسـؤ     بـيوآل   ρ للرسول الوالء واحملبة 
  شرائح اتمع الشرعي   بـنيتنفرط عرى العالقات      وبفقدان هذا العلم   ،الواجب

مع مـن   وعداوة وجدت خلال وكراهية أخرى رمبا   أ وحتل حملها عالقات اجتماعية   
احملبة  يلزمنا وحمبة واستئناسا مبن ال    ابـييضا ميال قل  أوجدت  أ و ،العداوة يستحق ال

 وذا االنقالب يف العالقات والوالء ينـتكس       افق والكافر، به كاملن  له واالستئناس 
فمن مل   ،الفاسدة املفسدة  العالقات االجتماعية عن   كعالقات تنشأ  هلهأسالم يف   اإل

ومـن مل يعظـم      ، الكفار واملنافقني  ةته يبتليه اهللا مبواال   بـييوايل رسول اهللا وآل     
والد ومالحقة   واأل ةالزوج يمرحامه ويؤدي حقوق جريانه يبتليه اهللا بتعظ      أوالديه و 

دب أوال   على غري ضابط شرعي    وحب الدنيا وزينتها ومظاهرها    راذلالسفهاء واأل 



 ٣٤١

وهذا هو   ة،عة العالق بـياملناسب لفساد ط   والبديل احلتمية وهي العقوبة  ،)١(مرعي  
ووالءاـم   حوال املسـلمني  أاليوم يف     واملتأمل ،والعياذ باهللا  والتبدل عني التحول 

 ثر والتأثري مع غفلة   األ بارزة التحول يرى مدلوالت  ام االجتماعية واخلاصة  وعالق
 بال شك  مما يؤدي  ،ينم عن عدل وال تبصر وال تبصري       عشوائي ال  ومشول الستتباع 

ذى آلل  ألمن التنكيـل والتقتيـل وا      وعد به  ىل نفاذ قضاء اهللا وقدره وحتقيق ما      إ
 ،ضـالل والتضـليل   اإل  يف مراحل  وسوء الظن م   عراضهمأوالوقوع يف    تبـيال

 .ال باهللا العلي العظيمإوالحول وال قوة 
 

 فقه العالقة بالذات النبوية
ومرجعية النسـك    هي مصدر التشريع والقدوة احلسنة لألمة      ن الذات النبوية  أل
  وال يزال علماء   ، فالنظر يف فقه الذات النبوية واجب ومتحتم       ،خالق واملواقف واأل
علمـه   جيـب  ويفقهوم يف ما   وهم حيدون الناس   والرسالة بعثةمنذ قرون ال   امللة

 ، وصدق اخلدمـة يف الـدين      ،والوالء من احملبة واالقتداء   عليهم حنو الذات النبوية   
داء احلقوق ودراسـة نسـب      أ وبذل املعروف و   ،واجتناب املناهي  وامرباتباع األ 

 .مسجده وغريهاوزيارة قربه و ده وفضل الصالة والتسليم عليهت وشرف حمبـيالن
 

                                                 
 بذكر هذه الظواهر وانتشارها يف آخـر الزمـان          حاديث عالمات الساعة  أوقد امتألت   ) ١(

 .كشاهد على التحول واالنتكاس



 ٣٤٢

 :ت النبويبـيفقه العالقة بآل ال
 .دراسة مواقفه املعروفة بسنة املواقف ويأيت يف مقدمة هذا القسم 

 ن من مظـاهر   أ  بـنيو ،ρسالم على التفقه يف حقوق املصطفى       كما حث اإل  
 واالنشـغال  ترك االهتمام بالذات النبوية    يف عالمات الساعة   وحتول املعرفة  الفتنة

النـاس بشـأن آل      مهالإيضا  أنه قد تناول    إ ف ،لوم السنة دون صاحبها   بثمرات ع 
لقولـه   ،النبوي وقلب ان هلم وحماربتهم كعالمة من عالمات السـاعة          تبـيال
ρ: ))بــي ورفـع الن   ،))ميت قتال وتشريدا  أيت سيلقون بعدي من     بـيهل  أن  إ ρ 

ذكركم اهللا يف   أ((: خصوصا فقال  تهبـيبأهل   مهية االعتناء أوترية التحذير يف شأن     
ين تـارك فـيكم     إ(( ،))يتبـيهل  أ ليهااليت آوي إ  ن عيبيت   إال  أ(( ،))يت ثالثا بـيهل  أ

 ،)١( ))حىت يـردا علـي احلـوض       ما لن يفترقا  إيت و بـيهل  أالثقلني كتاب اهللا و   
 بــي لت ر أس ،لن يفترقا حىت يردا علي احلوض      ماإو(( :خرج الطرباين بزيادة  أو

ـ  ومها فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا وال تعلِّ       مدقَفال ت  ،ذلك هلما  م إموهم ف
يف  فقد روى احلـاكم    ، الوالء هلم والنجاة من النار     بـنيوربط   ،)٢( ))علم منكم أ
بين عبـد املطلـب      يا((:  قال ρن رسول اهللا    أ τ عن عبداهللا بن عباس    ))املستدرك((
ن يعلـم   أو ،ن يهـدي ضـالكم    أو ،ن يثبت قائمكم  أ :ين سألت اهللا لكم ثالثا    إ

 بــني ن رجال صف    أ فلو   ،ن جيعلكم جوداء جنداء رمحاء    أوسألت اهللا    ،جاهلكم
ت حممـد دخـل   بــي هل   وصام مث لقي اهللا وهو مبغض أل       ىوصل الركن واملقام 

 هـلَ أيبغضنا   ال دهبـيوالذي نفسي   (( :قال τ سعيد اخلدري    بـيأوعن   ،))النار
 بــي أوروى الديلمي يف مسند الفردوس عن        ،))اردخله اهللا الن  إال أ  حدأ تبـيال

 . ))اشتد غضب اهللا على من آذاين يف عتريت(( :ρ قال رسول اهللا :سعيد قال
                                                 

 . ٦٣صللسخاوي  ))ارتقاء الغرف((. رقم خمتصراأمن حديث زيد بن ) ١(
 .املصدر السابق) ٢(



 ٣٤٣

 :تبـيمراتب آل ال
بقـريش   الوالء بادئ ذي بـدء      يضع مقايس  ρبدأ الرسول    :الوالء لقريش -أ
 فـإذا   هـل اهللا  أقريش   ،رض من االختالف املواالة لقريش    هل األ مان أل أ(( :فقال

 :وحـديث  .خرجه الطـرباين  أ ))بليسإصاروا حزب    لة من العرب  بـيخالفتها ق 
اهــ   .))بـرياملعجم الك((رواه الطرباين يف     ))حبه اهللا أحبهم  أفإن من    حبوا قريشا أ((

 .للسخاوي ))ارتقاء الغرف((من 
ورده البخـاري يف     أ ومنها مـا   ،نطيل بذكرها  حاديث كثر ال  أويف هذا الباب    

ـ     أال  إحد  أيعاديهم   مر من قريش ال   ن هذا األ  إ(( :صحيحه ا كبه اهللا على وجهـه م
 .للسخاوي ))ارتقاء الغرف((من  ٧٦ص اهـ .خرجه البخاريأ ))أقاموا الدين

ت عموما هم بنو هاشـم وبنـو        بـي وآل ال  :ت عموما بـيالوالء آلل ال   - ب
هم يضا من ثبتت الصالة عليهم وحرموا من الصدقة مع تعويض         أوهم   ،عبداملطلب

بوهريرة رضي اهللا عنـهما     أعن عمار و   ف .ت مال املسلمني  بـيخبمس اخلمس من    
 ،رافع بن املعلى   لت يف دار  نـزف  هلب املدينة مهاجرةً   بـيأ قدمت درة بنت     :قالوا

 :ل اهللا فيـه   نــز أالذي    هلب بـيأ ابنة   :ليها من بين زريق   إفقال هلا نسوة جئن     
فبكـت   ρت درة رسـول اهللا      تأف !هجرتك   غينت فما   ﴾ هلب بـيأيدا   تبت﴿

 الظهـر  مث صلى بالناس   ، اجلسي :وقال ρقلن هلا فسكنها رسول اهللا       وذكرت ما 
ن إهلي ؟ فـواهللا     أوذى يف   أيل   مايها الناس    أ يا(( :ساعة مث قال   مث جلس على املنرب   

رواه  )) صداء وحكم وحاء وسهلب لتناهلا يوم القيامـة        نإحىت   تنال قرابيت  شفاعيت
 .الديلمي
حبـوا اهللا ملـا     أ(( : قال ρن رسول اهللا    أ عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما        وعن

 .املستدرك ))بـييت حلبـيحبوا آل أو ،واحبوين حلب اهللا ،يغدوكم به من نعمه



 ٣٤٤

أهـل  و(( :فقـال   يف دير خـم    ρ خطبنا رسول اهللا     :قال τرقم  أوعن زيد بن    
 :قيل لزيـد   ،))..يتبـيهل  أذكركم اهللا يف    أ ..يتبـيهل  أذكركم اهللا يف    يت أ بـي

آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل        :الذين حرموا الصدقة   :؟ قال  تهبـيهل  أومن  
  رواه امحـد والنسـائي     . نعـم  :ته ؟ قال  بـيهل  أكل هوالء   أ :قيل لزيد  ،العباس
 .ومسلم
 قـال   ρن رسول اهللا    أ م سلمة رضي اهللا عنها    أ عن   :الوالء ألهل الكساء   - ت
كسـاء   ρلقى عليهم رسول اهللا     أف ،فجاءت م  ،ريين زوجك وابنيك  أ :لفاطمة

 ن هوالء آل حممـد    إ اللهم   :مث رفع يديه فقال    )صبناه من خيرب  أ(كان حتيت خيربيا    
نك محيد  إبراهيم  إ كما جعلتها على آل    ك على آل حممد   فاجعل صلواتك وبركات  

نـك  إ(( : من يدي وقال   ρفجره رسول اهللا     فرفعت الكساء ألدخل معهم    ،))جميد
  .بويعلى وابن عساكرأواه  ر.))خريعلى 

كنا نلقى النفر من قريش وهـم يتحـدثون          : قال τعن العباس بن عبداملطلب     
يدخل قلـب رجـل      واهللا ال ((:  فقال ρ بـيذلك للن  فذكرنا ،فيقطعون حديثهم 

رواه ابن عساكر وابـن      ))لقرابتكم مين (( :ويف لفظ  ))حىت حيبكم هللا ولقرابيت    مياناإل
 .١٤٢ت البن تيمية صبـين رسالة آل ال اهـ ع.النجار

دار ألت  نـز ن هذه اآلية ملا   أم سلمة   أمحد والترمذي وغريمها عن     أمام  وروى اإل 
: فقـال   كساءه على علي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهللا عنـهم          ρ بـيالن
 .))ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياأيت فبـيهل أللهم هوالء ا((

  :تبـيحقوق آل ال
و أذا تعذر اخلمس لقلة مـال       إو ،املقرر هلم شرعا   هم مبنحهم اخلمس   كفالت -١

ـ  .يكفـيهم  املفروضة ما  لظلم من يتوىل على حقوقهم فيعطون من الصدقة         .اهـ
صـاحب    وكان حممد بن حيـىي : قال الرافعي،بو سعيد االصطخريأوقال بذلك   



 ٣٤٥

ت بـي آل ال  نقال عن رسالة  ) ٢٢٧: ٦(للنووي   ))املهذب(( اهـ   .يفيت ذا  الغزايل
 .٢٥البن تيمية ص

 . تقدميهم يف العلم والفتوى واملكانة والس-٢
عراضهم ونشـر   أ موالم باحملبة واخلدمة وطلب الدعاء منهم والدفاع عن          -٣

 .فضائلهم والغض عن معايبهم
 



 ٣٤٦



 ٣٤٧

 الخاتمة
ــر ــنظِموآخ ــِع ال ــذا اجلم ــألت  هل ــواليس ــِع دوام م   النف

ــت ــا مجع ــلُِط وي مب ــرا العي ــٍة م ــد األأ ويف طاع ــران يزي  ج
ــبِث ينْأَو ــي ــلَّ كُ ــاراأن  م ــي ش ــالنظِمعل ــن ب ــارا أ  وم ن

طريق و ـ ع   اجلامعـةْ  ن هـداين للطريـقِ    وم النافعـةْ   بـالعلومِ  يِي
وخالعلـمِ  رجـالَ  شـياخي أ ص    م د ومنـ خ   الفهـمِ   بـاب  تلْ
ــلُوأَ همــوالي ــدي م ــي  ذاك وال ــهورعل ــني املش  دي واِر ع

ــيِد ــواليوس ــدي م   اهلـادرِ   احملـيطِ   البحـرِ  دمح أَ نِب القادِر عب
ح الب املفرِد  الزمانِ شيخـ  اخلِ ر ضم لْن نِ ممنه سِ  ت ـ  عِ ر ـ  ٍملْ  )١(مدوقَ

مـا  ظَعأَ  جـزاءً  بــي  ر ماهزج  الكرمــا مــن الشــيوِخومجلــةٌ
ــونَأو ــا  ن يك ــهجي موافق ــ من لســاِرِةن ــاً املخت ــادقا  ج  ص

ــةَأوال  ــا أو أ رى الفتنـ ــال أوال رباـ ــا أوايل يف املـ ذناـ
ـ ب عيش ما أن  أو ـ    ات  الـدينِ  يف خدمةِ  الـزمن ي مـن    ِق باعـا للسنن 
نِيح  ميـانِ  واإل  العلـمِ  ي مـوات ــونســتعيدم نهالقــرآِنج  

أ  اهلـدى  جيـالَ أ جيالَ األ ونصنعاملـدى  صطفى طولَ  امل  دينِ حباب  
 ةْامــدنــرى ن ال  حــاٍليف كــلِّ  والسـالمةْ   الصـدقِ  مع التـزامِ  
ــتم ــالِةواخل ــالِم بالص ــى الن  والس ـــيعل ــيب ــاِم األِد س  ن

                                                 
  .القدم هو السري على الطريق إىل اهللا تعاىل) ١(



 ٣٤٨

  الغايـةْ  ِلبــي نيـا يف س    ود يناًِد  باهلدايـــةْ املبعـــوِثحممـــِد
ــةٌ  الـورى  صـالح إ ِمسـال  اإل فغايةُ ــ ِهللاوطاع ــِري ِم ــران غ   امت
  اجلنــاِنوســِعأ يف وراحــةٌ ميــاِنإ علــى  يف خــٍرياملــوتو

األ والنظر    واهـبِ  جلـى لـرب  ـ  الطَّ  يف املقـامِ   بــي  الن مع ِبي 
ــد ــا ِهللاواحلم ــى م ــا فَّو  عل ـ ح  ما  وختماً بدءاًق ـ  ي ـ  ِنزا املُ قا س 

ـ  ٍقد و ِدع ب نِم راح س بـي الروا لُيجرى س  و ما أ أَ قـد    ٍئاِن هـ م  ارطَ
 

 
 واحلمد هللا رب العاملني

 
 

 ربعاء مت شرح املنظومة يف يوم األ
 هـ  ١٤٢٤ر عام صف ٢٧

 ة احملروسةمبدينة جد



 ٣٤٩



 ٣٥٠



 ٣٥١

 المراجع
 . الكرمينالقرآ ) ١
 .فتح الباري شرح البخاري اجلزء الثالث عشر) ٢ 
 .اجلزء السادس مام النوويشرح مسلم لإل) ٣ 
 . الطبعة احملققة،شراط الساعة للربزجنيأشاعة يف اإل) ٤
 .تاريخ اخللفاء للسيوطي) ٥
 .للشافعيخبار املنتظر أاجلواهر والدرر يف ) ٦
 .لعجاجسالم أمة اإلا ان يبـيهرجمدون آخر ) ٧
 .للمؤلف يدي الدجال بـني) ٨
 .للمؤلفقنعة عن الوجوه الغثائية املقنعة كشف األ) ٩
 .للمؤلفواالحتياط  حاطةاإل ) ١٠
 .اجلزء الثامن  داؤودبـي أح سننبذل اهود شر )١١
 .ة أطروحة دكتوراه للدكتور حممد أحمزون من الفتنةحتقيق مواقف الصحاب) ١٢
 .ن تدفعوا اجلزيةأسالم قبل مة اإلا أفيقوا يأ) ١٣
 . للهندي العمالنـزك) ١٤
 .يوبأسعيد ل عقيدة املسيخ الدجال) ١٥
 .فؤاد علي خميمرلالفتنة املعاصرة ) ١٦
 .مد عيسى داودحملأة املفاج) ١٧
 .مد عيسى داؤودحملاجلفر ) ١٨
 .يوسف بن عبداهللا الوابللشراط الساعة أ) ١٩
 .بن حممد بن سليمان مدحملمجع الفوائد ) ٢٠
 .نعيم بن محاد اخلزاعيلالفنت ) ٢١



 ٣٥٢

 .حاينبـيلشيخ حممد اللنوار شعة األأ) ٢٢
 .)ساري الليل(ريقات مأخوذة من االنترنت باسم و) ٢٣



 ٣٥٣



 ٣٥٤

 

 لفهرسا
 

 ٥ املطلع القرآين
 ٧ اإلهداء

 ٩ شاهد احلال
 ١١ متهيد
 ٢١ املُقدمة

 ٢٧ ِفقْه التحوالت
 ٢٩ أَركَانُ الديِن اَألربعة

 ٣٢ مدلول إحياء سنة املواقف يف فقه التحوالت
 ٣٧ ِفقْه التحول على عهِد الرسالة
يف م اِفِقنياملُن اِقفوةمناذج مِع املَِدينمت٤١ ج 
 ٤٨ مظْهر الِفتنِة ورمزها اَألول

 ٥٣ ملحظُ ِفتــنِة املُستقبل ِمن غَزوِة هواِزن
 ٥٧ مدرسةُ الِكذِْب ومواِقف مسيلمةَ الكَذّاب

 ٦٢ موقع ابن صياد من فقه التحوالت
 ٦٩ له وسلم يف ِفقِْه التحوالِتمظَاِهر موِت املُصطَفى صلى اهللا عليه وآ
 ٧٠ مظَاِهر تحوالت ما بعد عصِر الرسالة

 ٨٠ التحوالت يف مرحلَِة الصدّيِق
 ٨٠ ِإنفَاذُ جيِش أُسامة

 ٨٣ مواِقف أَهِل الردِة نموذَج يف التحوالت
 ٨٦ مجِع القُرآِنموِقف أبـي بكرٍ واختّاذُ قَراِر 

 ٨٧ ِاسِتعدادات الصديِق ملَرحلَِة التحوِل ِمن بعِدِه
 ٩١ عصر غلق الفتنة



 ٣٥٥

 ٩٣ مظْهر التحوالِت وِبناُء املَواِقِف على عهِد اخلَليفَة الثَاِني 
 ١٠٣ قتل عثمان وخروج الدجال.. أول الفنت

 ١٠٥ ف يف عهِد سيِدنا عثمان مظْهر التحوالِت واملواق
 ١١٥ مواقف الصحابة من قتل عثمان

 ١١٩ مرحلة التحول على عهد اإلمام علي كرم اهللا وجهه
مظاهر التحوالت وبناء املواقف على عهد اإلمام علي بن أبـي 

 طالب كرم اهللا وجهه
١٢١ 

 ١٣٦ مرحلة اإلمام احلسن السبط رضي اهللا عنه 
 ١٣٨  احلَسِن وتنازِلِه عِن احلُكِْمِخالفَةُ اإلماِم

 ١٤١ حتوالت عصر بين أمية
 ١٤٣ مظَاِهر التحوالِت على عهِد بين أُميةَ

 ١٥١ عصر بين العباِس
 ١٥٩ مرحلة الدويالت وبروز مرحلة صالح الدين األيويب

 ١٦٠ إعادة القرار ودولة اخلالفة على يد بين عثمان
 ١٦٥ لغثائيةاملرحلة ا

 ١٦٧ بدء ضعف الدولة العثمانية وظهور مرحلة الغثائية
 ١٨٢ عهد ِفتنِة الدهيماِء والتحوالِت الغثَاِئيِة

 ١٩٦ غثائية احلكم والسياسة
 ٢٢١ العمياء البكماء الصماء: الفتنة الرابعة

 ٢٢٣ املواقف الشرعية عند ظهور الفنت والتحوالت الغثائية
 ٢٣٥ ـني يدي الدجالب

 ٢٤٦ أخبار ابن صياد
 ٢٤٩ الدجال يف اجلزيرة

 ٢٥٤ اإلمام املنتظر
 ٢٥٥ حتوالت عهد اإلمام املنتظر



 ٣٥٦

 ٢٦٢ ظهور السفياين األول
 ٢٦٥ ظهور املهدي وغيبته
 ٢٦٦ ظهور اإلمام املهدي
 ٢٦٧ مبايعة اإلمام املهدي

 ٢٦٨ صفات اإلمام املنتظر وسريته
 ٢٧٣ ين الثاينظهور السفيا

 ٢٧٧ ظهور الدجال ومقتله
 ٢٨٣ املسيخ الدجال من وجهة نظر استقرائية ملخطوطات قدمية

 ٣٠٧ نـزول عيسى وما جيري من التحوالت
 ٣١١ مراحل التحوالت بـيأجوج ومأجوج
 ٣١٣ عيسى عليه السالم ويأجوج ومأجوج
 ٣١٧ حتوالت ما بعد عيسى عليه السالم

 ٣٢١ وطلوع الشمِس ِمن مغِرِبهاظهور الدابــِة 
 ٣٢٨ مكث الناس بعد الدابة وطلوع الشمس من مغرا

 ٣٣٣ ملاذا جيب أن نتعلم فقه التحوالت؟
 ٣٣٥ بعض فقهاء علم التحوالت

 ٣٤٢ عالقة آل بـيت النبوة بفقه التحوالت
 ٣٤٩ اخلامتة
 ٣٥٣ املراجع
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