السياسة ابعتبار الباطن
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لقد كنا ملدة طويلة ،نتجنب الكالم يف السياسةُ ،زهدا فيها وفيما تدعو إليه من
مناصب ووظائف؛ وابتعادا عن آفاهتا ،من عصبيات جاهلية وفجور يف اخلصومة .ولقد َمن
هللا علينا منذ بداية شبابنا ابالنقطاع إليه سبحانه ،ونبذ الدنيا وما يوصل إليها من أسباب،
فضال منه ورمحة .وكان شغلنا يف كل ما مر من العمر هو هللا وحده ،من دون اعتبار ألحد
أو لشيء؛ مما جر علينا بالء ليس ابهلني ،لوال لطف هللا السابغ .ولقد صران ندعو تالميذان
إىل ما كنا عليه من نبذ كل ما سوى هللا؛ نصيحة خالصة ،ملن شاء منهم أن ينتصح؛ دون
مراعاة إلقبال أو إدابر.
ولقد ذكران ضمن تعريفنا لطريقتنا أننا ال نشتغل ابلسياسة كما يعلمها الناس اليوم؛
وإمنا نكتفي مبواقف سياسية حبسب ما أيمر به الشرع احلكيم .وكنا نريد من هذا التعريف ،أن
يُفهم عنا أننا ال نريد حكما (وال نصلح له حبمد هللا)؛ وال نريد إنشاء حزب أو مجاعة دينية
سياسية ،كما صار يُعرف يف هذا الزمان .وال زلنا على رأينا ،مل حند عنه ،ولن حنيد إن شاء
هللا؛ ألن تربية القلوب عندان تتناىف مع َشغلها ابلدنيا وما يوصل إليها .وهذا األمر عندان هو
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روح الدين ،الذي من دونه ميوت وإن أُبقي على صورته .لذلك ،فإنه ال ميكن أن يكون حمل
مساومة لنا ،وإن وقع ما وقع.
لكن موقفنا املبدئي ،ال مينعنا أن نبدي رأينا فيما نعايشه من أحداث ،هتم وطننا أو أمتنا
مجعاء ،مبا ال يُعد تسيسا ابملعىن الضيق؛ وإمنا مبا يدخل ضمن التأصيل للعمل السياسي ،من
حيث الشرع على اخلصوص؛ ومبا ميكن أن يكون تصويبا (إن صح) لِما نتناوله من
ممارسات.
ومبا أن جمتمعاتنا قد شاع فيها ما صار يسمى "اإلسالم السياسي" ،الذي تعددت
االجتهادات فيه؛ والذي خرج يف اآلونة األخرية حىت عن أصوله االجتهادية ،ليُالقي السياسة

ابملعىن العام املعروف لدى العوام؛ إىل احلد الذي كادت تضيع فيه املعامل املميزة بني الشرعي
منها ،وغري الشرعي ،فإننا نرى أنه من الواجب علينا (ال من ابب اخليار) ،أن نتكلم يف
بعض اجلوانب اليت نرى أنه ضروري للمتدين معرفتها ،قبل أن ينطلق يف العمل املباشر إن
رغب فيه .ذلك أن هللا شاء أن ال يكون الناس على مذهب واحد وال رأي واحد ،وإن كانوا
ضمن أمة واحدة.
وإننا هبذا الكالم ،ال نريد أن ننتصر لطرف على آخر؛ وال أن نبين ألنفسنا مكانة على
حساب املصلحة العامة ،وال أن نُضل أتباعنا بتوجيههم إىل غري هللا ،معاذ هللا! ..لذلك ،فلن
يهمنا إن قُبل كالمنا أو ُرد؛ ولن يهمنا أن كالمنا صب يف مصلحة فريق خمصوص ،رحب به
ملوافقته مصلحته وقتيا ،ليغيظ به خصومه؛ ولن يهمنا أن ينصرف عنا الناس؛ ما دامت
تربيتنا ،ال تُنتج دنيا يتقصدها سقيم قلب ،وما دمنا نصدر عن احلق وحده.
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مرادان من هذا الكالم ،التنبيه إىل جوانب قد ختفى عن جل املشتغلني ابلسياسة من
اإلسالميني ،إرضاء هلل وحده ،يف القيام بواجب النصيحة .ونؤكد أن كالمنا يتوجه إليهم قبل
غريهم من خمتلف التوجهات السياسية ،بسبب وحدة املرجعية بيننا .أما من خيالفنا يف
املرجعية ،فال نلزمه حنن بكالمنا ،وال ننتظر منه أن يلتزم هو به؛ إال ما كان منه تطوعا ،يف
إرادة تعرف ما نُديل به؛ أو إن كان من الباحثني عن احلق حيث كان .وإن كان هذا الصنف
األخري اندرا يف قومنا ،ألسباب معلومة للجميع ،وأخرى قد نعرض هلا يف أثناء الكالم.
وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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املعطيات الغيبية والشهادية
 .1خصوصية السياسة الشرعية:
لقد عرف القرن األخري صنفا من السياسة صار يسمى "إسالما سياسيا" عند من رأوه
شيئا مستحداث؛ بينما بقي أصحابه على إصرارهم يف زعمهم أهنم يعملون وفق أصول الشرع
احلكيم ،كما عمل على ذلك أسالفهم .وصارت اهلوة تتسع يوما عن يوم ،بني مسلمني
يظنون أهنم مواكبون للمستجدات العاملية حبسب إدراكهم ،وبني مسلمني يرومون إخضاع
العامل ملا يعرفونه من قواعد شرعية حبسب فهمهم أيضا.
وإن ما يهمنا هنا ،هو تتبع مفهوم السياسة لدى اإلسالميني ،من أجل حتقيق موافقته
ألصول الدين (ابملعىن اللغوي ال االصطالحي)؛ حىت نعلم مدى مطابقة السياسة لديهم
لإلسالم نفسه ،ابملعىن الواسع .ولقد دفعنا إىل هذا التتبع ،ما نراه من حرية لدى اجملتمعات
اإلسالمية ،أنتجت فوضى يف بعضها ،تنذر بتفاقم الوضع ،وبلوغه حد الفتنة الكربى.
وإن كانت السياسة مبعناها العام هي تدبري الشأن العام وفق املعطيات املتاحة للسياسي،
مع مراعاة حتقيق املصلحة العامة ،فإهنا ابملعىن الديين الشامل ،ينبغي أن تشمل معطيات
غيبية مضافة إىل املعطيات الشهادية املشرتكة .ذلك أن الدين نفسه ،والعامل نفسه ،هلما معا
شقان :غيب وشهادة .وإن كان املسلم ال يعترب يف عمله السياسي إال ما يشهده من العامل،
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فإنه يكون عندئذ مساواي للكافر يف ذلك ،غري متميز عنه إال ابالسم؛ واحلال أن اإلسالم
(اإلميان) غري الكفر.
وقد يتعلل السياسي املسلم ،بكونه ال يعلم الغيب؛ فنقول له :فدع عنك إذا العمل
السياسي ،ما دمت تفقد شرطا من شروطه؛ وإال فإن القصور الذي سيسم عملك ،تستحق
أن ُحتاسب عنه دنيا وآخرة .وأما إن قال قائل ،كما نسمع كثريا :إن الغيب ال يعلمه إال
هللا! ..فإننا نقول له :ينبغي التفريق يف الغيب عند الكالم ،وإال دخلنا يف فوضى املفاهيم،
اليت أصبحت من أسباب الفتنة يف زماننا .والغيب الذي نعنيه حنن هنا ،إمنا هو الغيب الذي
ُميكن علمه ،ال الغيب املطلق .والغيب ممكن العلم ،يعلمه خواص العباد من أمتنا ،كما يعلم
أحد العامة ما خيص بيته!
وإن كان العمل السياسي يتطلب علم ما يتعلق ابلشهادة ،وعلم ما يتعلق ابلغيب ،فإن
املؤهلني للعمل السياسي لدى أمة اإلسالم ،سيكون عددهم قليال ،وال شك .وعلى هذا
املنوال كان أسالفنا عاملني .وكل ما يظنه الناس اليوم تقصريا من السابقني يف جمال السياسة،
فإنه مل يكونوا هم يرونه كذلك؛ بسبب علمهم بدخول الغيب (أو بعضه على األقل) ضمن
ما يُشرتط العلم به .وكانوا حييلون ذلك ،على أصحاب األهلية دون غريهم .ففيما يتعلق
ابلشهادة ،فلقد كانوا يرجعون إىل كبار الفقهاء (العلماء العاملني) يف زماهنم؛ وأما فيما يعود
إىل العلم ابلغيب ،فإهنم كانوا يرجعون فيه إىل أولياء زماهنم .وما كان أحد سالطني األمة
يتجاوز رأي هذين الفريقني ،عند إرادته الدخول يف أمر مهم من األمور الداخلية ،أو مما
يدخل يف "العالقات الدولية" يف تلك األزمنة .والتاريخ مليء مبا يُثبت ما ذكران.
وأما حني دخل املستعمر الكافر بالد املسلمني ،وعلمهم بشىت الطرائق أن يغلِبوا علم
الشهادة (النسيب) على علم الغيب املنكر لديه واملشبوه ،حبسب منطقه الذي سيصري
ُ
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منطقهم عما قليل ،فإهنم (املسلمني) صاروا مع الكافرين على قدم سواء يف التناول؛ مما
سلبهم السبق السابق ،وأحاهلم على مدى إحاطتهم ابملعطيات الشهادية وحدها ،يف مقابل
إحاطة أعدائهم .ولقد سبقهم أعداؤهم يف هذا اجلانب مرات كثرية ،جعلت الكفة راجحة
جلهتهم ،كما هي احلال اآلن.
وإن كان املسلمون قد تفطنوا إىل قصورهم يف اإلعداد املادي الشهادي ،فإهنم قد أغفلوا
َّص ُر إَِّال ِم ْن
اإلعداد الغييب بصورة شبه اتمة .كل هذا ،مع قراءهتم لقول هللا تعاىلَ  :وَما الن ْ
ِعْن ِد َِّ
اّلل[ آل عمران .]126 :ولنعد إىل ما كنا بصدده .لقد ذكران أن إدخال املعطيات
الغيبية يف احلسبان أمر ضروري؛ وذكران أن هذا األمر ليس يف مستطاع أي أحد؛ فبقي أن
نعرف كيف ُميكن حتصيل هذا العلم ،وأين.

 .2ضرورة االسرتشاد ابلرابنية:
إن الرابنية اليت نقصدها هنا ،هي رابنية التحقق ال رابنية التعلق؛ ورابنية التحقق هي اليت
َِّ ِ
ِ ِ َّ ِ
الرَّابنِيُّو َن[ املائدة]44 :؛ فجعل
ادوا َو َّ
ين َه ُ
ين أ ْ
َسلَ ُموا للذ َ
جاء فيهاَْ  :حي ُك ُم هبَا النَّبيُّو َن الذ َ
هللا الرابنيني يف املرتبة الثانية من األنبياء عليهم السالم؛ وإن كانت النبوة أيضا رابنية يف مرتبة
أعلى .ولقد رأينا بعض إخواننا خيلطون بني رابنية التعلق وبني رابنية التحقق ،إىل احلد الذي
صرفوا فيه معىن التحقق إىل معىن التعلق بسبب قربه من إدراكهم ،فضاع عليهم خري متييز ما
هو ضروري إلقامة دينهم.
والرابنيون إما يكونون من رجال الغيب ،وإما يكونون على صلة هبم .ورجال الغيب هم
أهل احلكم من حيث الباطن ،كما هم أهل احلكم الظاهر رجال الشهادة .ورجال الغيب
الذين يرتأسهم القطب ،ال حيكمون بلدا أو إقليما وحسب ،كما هو شأن أهل حكم
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الظاهر؛ وإمنا حيكمون العامل دنيا وبرزخا .وهؤالء يعلمون ما قضى هللا يف عباده قبل أن يربز
إىل احلس يف الظاهر؛ بل يكونون هم القائمني على تنفيذه يف البلدان والقرى واألشخاص.
فمن كان منهم ،فإنه يكون على علم (إبذن من هللا) مبا قضى هللا يف خلقه .ومن يسرتشد
برجال الغيب ،أو مبن يتصل هبم ،فإنه يظفر بعلم جليل ،ميكنه أن يضبط عليه اختياراته يف
الظاهر ،إن شاء هللا له التوفيق .ومن هنا قلنا إن السالطني مل يكونوا يربمون أمرا من األمور
املهمة إال ابألخذ بتوجيههم فيه ،وإن كانت املعطيات يف الظاهر ال تؤدي إليه دائما .وهذا
كثري احلدوث يف الوجود؛ ومنه كل األحداث غري املتوقعة يف العامل اليت مرت بنا قريبا،
كسقوط االحتاد السوفيايت سابقا ،وكاندالع الثورة التونسية اليت هوت بعدها عدة أنظمة
عربية .وال ِ
ترتك التفسريات البعدية (بعد األحداث) أتخذك بعيدا عما نقول؛ فإن كالمنا عن
العلم الذي يسبق احلدث ،ال عن الذي يليه.
وال أبس هنا أن نذكر قصة أوردها اإلمام الشعراين يف "الطبقات الكربى"( ،)1ندلل هبا
على بعض ما ذكران ،إيناسا ملن كان أجنبيا عن هذا الكالم ،أو ملن كان ضعيف اإلميان
متأثرا ابلفكر الكفري الذي غزا األمة .يقول رضي هللا عنه (ضمن ترمجة الشيخ مشس الدين
احلنفي رضي هللا عنه) [وكان سيدي علي بن وفا رضي هللا عنه يوما يف وليمة ،فقال الناس
ما تتم الوليمة إال حبضور سيدي حممد احلنفي؛ فجاء إليه صاحب الوليمة فدعاه فأتى فقال:
من هنا من املشايخ؟ فقال :سيدي علي بن وفا ،ومجاعته .فقال :ادخل واستأذنه يل ،فإن
من أدب الفقراء إذا كان هناك رجل كبري ،ال يَدخل عليه حىت يُستأذن له؛ فإن أذن ،وإال
رجعنا خوف السلب .فدخل صاحب الوليمة فاستأذن له ،فأذن له سيدي علي ،وقام له،
وأجلسه إىل جانبه ،فدار الكالم بينهما .فقال سيدي علي :ما تقول يف رجل رحى الوجود
بيده ،يدورها كيف شاء! فقال له سيدي حممد رضي هللا عنه :فما تقول فيمن يضع يده
عليها ،فيمنعها أن تدور؟! فقال له سيدي علي :وهللا كنا نرتكها لك ونذهب عنها .فقال:
 - 1مطبعة العامرة الشرفية ( )80 /2ضمن ترمجة سيدي َمشس ِ
اّللُ َعْنهُ (ت 847 :هـ).
الدي ِن ْ
احلَنَ ِفي َر ِض َي َّ
ُْ
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سيدي حممد رضي هللا عنه جلماعة سيدي عليِ :
ودعوا صاحبكم ،فإنه ينتقل قريبا إىل هللا
تعاىل؛ فكان األمر كما قال .ومسع سيدي حممد رضي هللا عنه هاتفا يقول ابلليل :اي حممد،
وليناك ما كان بيد علي بن وفا ،زايدة على ما بيدك! فعلمت أن ذلك ال يكون إال بعد
موته .فأرسلت شخصا من الفقراء يسأل عن بيت سيدي علي حبارة عبد الباسط ،فوجد
الصائح (أي يصيح) أنه قد مات] .رضي هللا عن اجلميع .فالذي رحى الوجود بيده ،يديرها
كيف يشاء ،هو القطب؛ وهذا الذي أخربه أنه يضع يده عليها فال تدور ،فكأنه كان من
األفراد ،مث انل القطبية بعد األول .ذلك أن األفراد وحدهم من ال يدخلون حتت تصرف
القطب .وما كان ألحد غريهم أن يواجه سيدي عليا مبا قيل؛ وإال هلك القائل إن آخذه
القطب.
حنن نعلم أن جل الناس إزاء ما نقلناه عن اإلمام الشعراين ،يكونون بني مكذب
وجاهل .فأما املكذبون ،فهم مطموسو البصائر كالوهابية الذين ال يعقلون؛ وأما اجلاهلون،
فهم يصدقون ما ذُكر ،لكن يغلطون عند تنزيله على واقعهم ،بسبب غربتهم عن هذا العلم.
ومن هنا قد ينسبون ملن حيسنون الظن به ،ما ليس له؛ وقد يُنكرون على من هو أهل ،ما هو

له .كل هذا ،ألن هذا الشأن عزيز! ولوال هذه العزة ،ما كان رجال الغيب رجال غيب!
فافهم ،وال تعرتض فتحرم.

وأما الدليل على القطب من كتاب هللا ،فهو قول هللا تعاىل :إِِين ج ِ
اعل ِيف ْاأل َْر ِ
ض
َ
َخلِي َفة[ البقرة]30 :؛ ومن هذا الباب مسي القطب آدم الزمان؛ إذ إن لكل زمان آدم،
مبعىن املرتبة ال مبعىن الشخص .نعين أنه ال ميوت أحد منهم ،إال وخيلفه مثله؛ هذا هو معىن
الزمان هنا .وهذا اخلليفة اإلهلي ،ال يكون خليفة ،حىت يكون له التصرف يف العامل جبميع
األمساء اإلهلية .وقد غلط أانس عندما غلب عليهم النظر إىل األحكام الفقهية ،وتصوروا أن
تصرف القطب يكون من هذه املرتبة؛ بل إن تصرفه وجودي ال ُحكمي .نعين أنه قد ينصر
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مثال الكافر على املؤمن ،خبالف ما أيمر به الشرع؛ ألن فعله من فعل هللا ،ال من فعل نفسه
الذي يوزن عليه مبيزان الشرع .هذا كله من حيث مرتبته؛ أما من حيث شخصه يف الظاهر،
فهو كآحاد الناس ،خيضع للشرع كما خيضعون .ومن ال مييز ما ذكران ،فال يتعب نفسه يف
حتصيله بفكره ،وليشتغل مبا ينفعه .وحنن إمنا سقنا هذا الكالم هنا ،لننبه إىل ما يغفل عنه
كثري من اإلسالميني ،الذين صاروا يعملون كعمل الكافرين .نقصد أن من كان يظن أنه
حيكم أو يرجح أو خيتار أو حيارب أو يسامل ،خارج تصرف رجال الغيب ،فهو واهم! وأما من
يعرتض على هذا الكالم بدعوى التوحيد ،فإننا نشفق عليه من اخلوض يف مثل هذه األمور؛
وليته يرتك التوحيد والشرك ،ويبقى على إميان العجائز ،فإنه وهللا أسلم له! ..وعلى كل حال،
فليس هذا حمل اخلوض يف هذا األمر .ولنعد..
لقد سبق أن ذكران يف "العرب اإلخوانية" أن أهل هللا ال يوافقون اإلسالميني فيما هم
عليه؛ واآلن على القارئ أن يعلم أن رجال الغيب هم من حكموا عليهم هبذا التنكيل الذي
حاق هبم .وهنا قد يعود الغافل إىل االحتجاج بوجوب مواالة املؤمن على غري املؤمن ،فنقول:
 .1إن أغلب اإلسالميني ،ال جياوزون مرتبة اإلسالم؛ فهم مسلمون غري مؤمنني ،هبذا
االعتبار .واألوىل ملن هذه مرتبته ،أن يشتغل مبا ينفعه يف نفسه؛ ألنه غري خمول من قِبل
الشرع أن يتكلم يف الشأن العام .واشتغال اإلسالميني ابلسياسة من أنفسهم (من غري إذن
رابين) ،يُعد جتاوزا ملرتبتهم ،وسوءَ أدب مع من هم أوىل منهم بذلك وأحق.

 .2إن اإلسالميني ،ليسوا يف مقابل الكافرين حىت جتب نصرهتم؛ وإمنا يكونون يف الغالب يف
مقابل غريهم من املسلمني .وقد يوجد من اإلميان عند عوام الناس وبسطائهم ،ما ال يوجد
عند اإلسالميني ،وإن كان الظاهر ال يشهد هلم .وكم رأينا من عصاة الناس ،يشتاقون إىل
بذل نفوسهم يف سبيل هللا! وكم رأينا من إسالميني ،حيرصون على الدنيا حرص الكافرين أو
أقرب.
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هلذا كله ،فإن إرادة هللا قضت أن ال تقوم لإلسالميني قائمة اليوم .نعم ،قد يستشكل
كالمنا من يكون من األتباع الذين ال يعلمون دقائق الدين ،ويكتفون بظن عام ُخيدعون به،
ويُدفع هبم من ورائه ،إىل أتون الصراعات ،اليت يذهبون وقودا هلا ،وهم حيسبون أهنم على
شيء...
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أزمة الفقه وانعكاسها على السياسة
 .1اتساع اهلوة بني الفقه والواقع:
إن دخول املستعمر بالد اإلسالم ،وفْتحه هلا على الفكر الكفري والعمل املتحرر من
ضوابط الشريعة ،قد جعل واقع األمة ينطلق يف اجتاه غري االجتاه الذي كان عليه يف السابق،
رغم ما كان يعرتيها من قصور .وإن مظاهر التمدن اليت جلبها املستعمر معه ،كان الثمن
مقابلها التخلي عن كثري من األصول املعمول هبا .ولقد صارت النتيجة يف النهاية ،واقعا قليل
االتصال ابلدين ،يكاد يوازيه يف اجلانب اآلخر ،فقه توقف عن اإلنتاج منذ ما يزيد عن قرن
من الزمان؛ إن مل يكن أكثر.
ومبا أن أنظمة احلكم اليت أعقبت االستعمار ،قد وجدت الساحة خالية من أي حضور
فقهي معترب (يف مستوى العصر) ،ميكن أن تسرتشد به يف التأسيس للحكم ،فقد جلأت إىل
ما كان عليه املستعمر نفسه من دساتري وقوانني ،تستلهمها .ومن هنا نشأت هذه
االزدواجية ،اليت صارت متزق األمة شطرين ،يزدادان بعدا مع مرور الزمان .ولقد بلغ األمر
اآلن أن انقسمت اجملتمعات املسلمة إىل قسمني :قسم يبغي التخلص مما بقي من آاثر
التدين ،حىت يصح له اللحوق ابألمنوذج الذي يتمثله؛ وقسم يروم إعادة الدين إىل املواطن
اليت احنسر عنها من حياة الناس ،مع قلة احليلة.
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ومع ضعف الفقه الذي أشران إليه ،فإن اجلماعات الدينية السياسية وجدت نفسها تبين
على أساس هش ،من عدم ضبط أصول فقه السياسة الشرعية ،ومن عدم االستقامة على
الشرع يف املعامالت .ذلك ألن األحزاب املستنسخة لدينا ،مل تكن لتهتم هبذين اجلانبني معا؛
وكما أن املرء على دين خليله ،فكذلك العمل السياسي يتأثر أبحوال اخلصوم واملنافسني ،وال
بد.
ولقد بلغ األمر يف النهاية عند اجلماعات اإلسالمية السياسية ،أن غلب اجلانب
السياسي البحت ،على جانب التدين الذي كان عند املنطلق قطب رحاها .وهذا أمر له
خطورته ،يف تقييم األداء السياسي اإلسالمي ،وعلى التدين عموما قبل ذلك .وحنن وإن كنا
نعلم ِعظم الصعوابت اليت اعرتضت العمل اإلسالمي ،واليت حالت دون بروز منط يف العيش،
ميكن أن يكون مظهرا إلسالم معاصر سليم ،فإننا ال نُعفي اإلسالميني من التقصري يف
اجلانب الرتبوي ،ومن حتكيم األهواء يف أنفسهم ويف من اتبعهم .ولقد أدى هذا كله إىل
إضعاف للتدين أبمجعه ،خصوصا وأن املرتبصني من اخلارج ،الذين يريدون إدخال األمة إىل
بيت النظام العاملي اجلديد ،ال يفتأون يعرضون البدائل عند األزمات ابلرتهيب والرتغيب معا.
وإذا كنا سابقا قد الحظنا على اإلسالميني إغفال اجلانب الغييب من الدين ،فإننا هنا
نضيف إليه ضعف اجلانب الشهادي ،الذي هو أدىن ما يُتمسك به (نعين الفقه الصحيح).
وإذا كان األمر هكذا ،فإن التدين ،سيصري أمنية يتمناها املرء وسط هذا اخلضم من
املتناقضات واملتعارضات .كل هذا ،أدى إىل ضعف كبري لدى مجاعات "اإلسالم السياسي"،
جعل من معارضتها للحكم عموما أو ألحزاب خمصوصة ،معارضة عقيمة ،ال تربح مكاهنا،
وال تنتج شيئا على أرض الواقع .ولقد ظهر هذا األمر جليا لدى اإلخوان املسلمني يف مصر
عند استالمهم احلكم؛ مبا أابن عن عدم صالح له من األصل .وكل هذه املكابرة من
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اإلسالميني يف رفض االنقالب العسكري الذي تال حكم مرسي ،إمنا هي تغطية على ضعف
األداء وحسب.
نعم ،حنن نعلم أن الرافضني حلكم اإلخوان من الداخل واخلارج ،مل يدخروا جهدا يف
تثبيطهم؛ ولكن احلكم كله هكذا! نعين أن من ال ُحيسن تدبري عالقاته مع اخلصوم واألعداء،
فال يصلح للحكم ،وال له دراية به .ومن ينتظر أن جيد اإلعانة من كل اجلهات عند حكمه،
فإنه يكون وامها .بل إن من ال ُحيسن االستفادة ممن يشاركونه مبادئه ،فإنه يصعب عليه كثريا

أن ينجو من مكر خمالفيه.

 .2ضعف الفقهاء أمام اجلماعات السياسية:
وكما أن اجلماعات الدينية السياسية بدأت ضعيفة بسبب غياب فقه معاصر واضح،
يسهل على الناس تبني األحكام الشرعية إزاء املظاهر املعيشية املركبة املستجدة ،فإن الفقهاء
أيضا صاروا ضعفاء أمام هذه اجلماعات نفسها .ذلك ألن اجلماعات صار هلا وزن يف
جمتمعاهتا ،حيسب له الفقهاء حسابه؛ وصار هلا نوع اجتهاد جتاه األحداث السياسية على
اخلصوص؛ مما أدى إىل أن يصري شطر كبري من الفقهاء (علماء الدين) اتبعا هلذه اجلماعات
بدال من أن يكون متبوعا؛ أو على األقل مسموعا له.
وال خيتلف يف هذا األمر الفقهاء الرمسيون املوالون ألنظمة احلكم ،عن سواهم من
الفقهاء .هلذا ،جند الفقهاء الرمسيني ال يكادون يعارضون اجلماعات اإلسالمية السياسية ،إال
مبا يزيد من إضعاف حجتهم عند أهل النظر؛ وكادت معارضاهتم تنحصر يف االنصياع
إلمالءات سياسية من أنظمتهم جتاه تلك اجلماعات .وهذا األمر قد أوجد انطباعا لدى
عموم الناس ،بكون اجلماعات على حق ،وكون األنظمة على ابطل .وقد نتج عن هذا
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االنطباع ،تعاطف غري مشروط مع اجلماعات ضد األنظمة .وهذا أيضا ،مل يكن ليصب يف
املصلحة العامة ،بسبب جمانبة احلق يف هذا احلكم .واحلقيقة هي أن األنظمة على شطر من
احلق ،واجلماعات اإلسالمية السياسية على شطر من الباطل.
ولنأخذ من احلق الذي مع األنظمة شيئا واحدا للتدليل على صحة ما نقول ،وهو معرفة
أصول السياسة الدولية ،وحملها من السياسة الداخلية للدولة نفسها .وهذا أمر ال خرب
للجماعات اإلسالمية عنه ،إال ما كان من رشحات يتلمسوهنا عند لقاءاهتم مع سفراء دول
خارجية ،أو من يقوم مقامهم ،سرا وعالنية .ولنأخذ من الباطل الذي مع اجلماعات شيئا
واحدا أيضا ،وهو اجلهل ابخلالفة اإلسالمية وما يتعلق هبا .وهذا أمر جعلته اجلماعات سيفا
مسلطا على رقاب األنظمة ترهبها به؛ واحلقيقة أن الزمن ليس زمن خالفة ،وال الشروط
شروطها .وقد تكلمنا عما يتعلق ابخلالفة يف "الدروس املصرية" ،ملن كان يريد الرجوع إليه.
ولو كان للفقهاء الرمسيني (التابعني لوزارات األوقاف) هذا العلم (العلم ابخلالفة) ،لكانوا
قضوا على التنظيمات اإلسالمية قضاء اتما؛ خنص التنظيمات ال اجلماعات؛ ألن اجلماعة
قد تستمر من غري تنظيم ،إن هي أبقت على العمل الدعوي التثقيفي أساسا هلا.
من هنا يتضح غلط من ِ
حيمل النتائج السياسية والتنموية يف البلدان اإلسالمية لطرف
دون طرف؛ واحلقيقة أن األمر مشرتك (يف اجلانب الذي نتكلم فيه على األقل :اإلسالم
السياسي) بني األنظمة احلاكمة وبني اإلسالميني .ومن هنا أيضا نفهم أن التصور الذي
وضع اجلماعات اإلسالمية يف مقابل األنظمة على التقابل التام ،تصور جمانب للحقيقة؛
ساهم فيه ضعف األنظمة (الفقهاء الرمسيني) يف اجلانب الشرعي ،وضعف اجلماعات يف
اجلانبني :الشرعي والسياسي الصرف.
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ولعل هذا التصور املغلوط ،والذي يكاد يكون سائدا لدى كثري من أبناء أمتنا ،ساعد
عليه التصور اخلارجي حلقيقة الصراع السياسي داخل البلدان اإلسالمية .والسبب يف ذلك،
هو اجلهل شبه التام هلذه اجلهات اخلارجية أبصول ديننا .فالدول اخلارجية (ومنها الكربى)،
تنظر إىل الصراع من منطلق أصول السياسة وحدها .وحىت إن هي أدخلت بعض االعتبارات
الدينية رغبة منها يف حتقيق احلد األدىن من دقة النظر املطلوبة من أجل فهم جمتمعاتنا ،فإهنا
تتناوهلا برؤية خارجية ،ال ُميكن أن تساوي الناظر إليها من الداخل أبدا .وهذا القصور يف
تقييم أوضاعنا السياسية الذي عند الدول اخلارجية ،والذي ظهر يف التقارير اليت تصدر عن
منظمات دولية ،أو يف الدراسات اليت تنتجها مراكز األحباث هناك ،هو ما أثر على نظرتنا
إىل أنفسنا ،وجعل البعض منا يسيء فهم البعض اآلخر؛ مما جعل التفاعل السياسي الداخلي
عندان يتطلب مرورا عرب قنوات خارجية يف أحيان كثرية .وهو الشيء الذي جيعل احلوار
الداخلي ،يكاد يكون غري قابل للتحقيق؛ إال بشروط غريان.
ال شك أن هذا الذي ذكرانه ،يدخل ضمن األعراض اجلانبية للعوملة اليت دخلنا يف
تفاعالهتا األوىل منذ عقود ،واليت ال زالت تتبلور يوما عن يوم ،حبسب إفرازاهتا اجلديدة
واملستجدة .وال شك أن بلداننا ما زالت متخلفة عن إدراك حقيقة املرحلة ،مبا جيعلها متتلك
مجيع املعطيات (الظاهرة) الضرورية إلنتاج حكم سياسي حكيم.
 .3التكفري نتيجة ألزمة الفقه:
وعدم متكنهم من التوصل
إن ضعف الفقهاء عن اإلملام ابلوضع املركب للواقع الراهنَ ،
إىل األحكام مبراعاة التفاصيل واألولوايت ،واكتفاءَهم ابلعمل على األحكام يف صورها
البسيطة األوىل ،ال ميكن أن ينتج عنه إال تكفري من وقع فيما لو عُرض على األسالف
لعدوه كفرا .وغياب إدراك واقع املسلمني اآلن ،صار عند الفقهاء سببا من أسباب الضعف
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العام ،الذي يزيد من االحنرافات الطارئة على األمة .هلذا جند رفضا قاطعا هلذا التكفري من
امل َّ
كفرين ومن غريهم؛ فهم يرون أنفسهم (مبعايريهم اخلاصة) مسلمني ،ويبدو هلم تكفريهم
ُ
ظلما كبريا هلم ،وعدم اعتبار خلصوصيتهم .وهذا ال بد من أن يتنبه له الفقهاء ،حىت ال
حيكموا على الناس وكأهنم "حاالت" وحسب ،ال بشر من حلم ودم.
وإن التكفري ليس حمصورا يف أفراد يُعلنونه بني الفينة واألخرى يف جمتمعاتنا؛ وإمنا له أصل
عند أغلب املتدينني ،ومنهم اجلماعات اإلسالمية .ولقد كنا نسمع من عدة أفراد منها تسمية
رفقائهم داخل اجلماعة أو على أكثر تقدير داخل اجلماعات الشبيهة هلم" ،املسلمني"؛ مما
لآلخرين من املسلمني ،أو على األقل ببذرة تكفريُ ،حيتمل
يشعر إببطان لتكفري غري ُمعلن َ
أن تنمو مستقبال .ولقد أمهلت اجلماعات اإلسالمية القضاء على هذه اآلفة ،بسبب ضعف
الفقه لديها كما أسلفنا ،وبسبب الشعور الواهم ابلزهو ،عند تقمص "دور" الصحابة
األطهار ،وسط اجلاهلية األوىل.
ولقد كان هلذا التقمص املوهوم ،تبعات وخيمة على التدين الفردي لألشخاص ،وعلى
الوضع العام لبلدان املسلمني .فعلى املستوى الشخصي ،فإن العبد خيرج بذلك عن صفات
العبوديةِ ،
ويعرض نفسه ملقت هللا وهو ال يشعر .وعلى املستوى العام ،فقد أخذت
اجلماعات اإلسالمية تتصرف وكأهنا "الناطق الرمسي" ابسم اإلسالم ،مع إقصاء لغريها من
املسلمني ،الذين قد يكون فيهم من هو أفضل من قياداهتا أحياان بدرجات .حدث كل هذا،
بسبب إمهال التزكية الشرعية  ،اليت تقتضي أن تكون اجلماعة حتت قيادة رابنية عاملة أبمراض
القلوب وعالجاهتا.
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السيناريو احملتمل واجلو العام
 .1أطراف املشهد السياسي:
إذا أردان تبسيط املشهد السياسي العريب على اخلصوص ،فإننا سنختزله يف ثالثة أطراف
رئيسة هي :النظام احلاكم ،والعلمانيون ،واإلسالميون .وحنن نعلم أن ثقل كل طرف خيتلف
ابختالف البلدان ،وابعتبار اخلصوصيات احمللية اليت متيز كال منها .ونعلم أيضا أن بعض
البلدان ينحصر فيها الصراع بني السنة والشيعة؛ وقصران للكالم على العلمانيني واإلسالميني،
إمنا هو من ابب التغليب فحسب؛ وللقارئ أن ينزل كالمنا على بلده حبسب ما يعلمه من
تفاصيل بعد ذلك .وقد يكون النظام يف أحد البلدان منحازا إىل أحد الطرفني اآلخريْن،
فينحصر الصراع السياسي بني فريقني بدل ثالثة .غري أننا نؤكد أن أفضل البلدان اآلن
املتنافسني ،كما هو
(نسبيا) ،هو الذي يكون نظام احلكم فيه يف مرتبة وسط بني الطرفني
ْ
الشأن يف املغرب عندان .وحنن هنا نتكلم من ابب "التاكتيك" السياسي ،ال من ابب
"االسرتاتيجيا" السياسية؛ أي من ابب الراهن ،ال من ابب احلتمية القدرية.
طريف الصراع احلقيقيني ،واللذين مها الطرف العلماين والطرف اإلسالمي حبسب
إن َ
الرؤية التبسيطية ،ال بد أن جيدا نفسيهما وجها لوجه إما فكراي كما هو مأمول ،وإما ماداي
(جسداي) ،كما هو متوقع ولو بعد حني ،بسبب منط العقلية احلاكم يف اجملتمعات العربية،
والذي هو النمط اإلقصائي (اإللغائي على األصح) .ولن خنوض اآلن يف األسباب اليت
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جعلت اجملتمعات العربية ختتلف عن غريها من هذا الوجه ،ألننا ال نريد أن تضيع منا الصورة
التحليلية (املبسطة) للمشهد العام.
 .2موقف الفقه من األطراف الثالثة:
إن الفقه يف أصله هو العلم ابألحكام الشرعية ،وتبيينها للناس ،حىت يعلموا الفرق بني
سبيل الطاعة وسبيل املعصية .هذا من حيث األصل ،ويف جمتمع مؤمن ،يرجو رمحة هللا
قصدان من هذا ،أن الفقه من حيث األصل ،ال يستغين عن حد أدىن من
وخياف عذابهُ .
"الباطن" ،الذي أردان حنن أن نتناول السياسة من زاوية اعتباره هذه املرة؛ بغية التوصل إىل
قراءة خمالفة ملختلف القراءات املعروفة إىل اآلن داخليا وخارجيا.
ولقد عرفت األمة (واألمم السابقة من قبلها) منذ القرون األوىل صنف "فقهاء
السالطني" ،الذين كانوا يفتون مبا يهوى احلاكم ،وحيرفون مدلوالت "النصوص" من قرآن
وسنة ،حىت تصب فيما يرغبون .كل هذا ،ألن عوام املؤمنني ،ليس هلم من اإلدراك ما جيعلهم
يكتشفون التلبيس بسهولة ،مع وجود إميان لديهم جيعلهم خيافون من مصادمة الوحي الذي
به يؤمنون .فصار منتهى مراد الفقه السلطاين ،هو تطويع النصوص خلدمة هوى احلاكم.
ويكون أفضل الفقهاء من هذا الصنف حبسب معيارهم ،هو أوسعهم حيلة يف بلوغ تلك
الغاية.
الصنف من الفقهاء ،صنف كان حيافظ على نقاء اخلطاب الديين؛ يبني
ولقد قابل هذا
َ
حكم هللا كما هو ،من غري اعتبار لشيء آخر بقدر املستطاع .وكان على رأس هذا الفقه
الصادق األئمة األربعة املعروفون ،الذين احتملوا البالء ،ومل يُبدلوا؛ رضي هللا عنهم .لكن هذا
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الصنف من الفقهاء ،ال شك أنه على حظ غري قليل من "الباطن"؛ هو ما جعلهم يصمدون
وال يبدلون! خبالف من ظنوا الفقه كالما يُالك ،أو فكرا ُحياك!
أما الفقهاء يف زماننا ،فهم ضعاف جدا من حيث الباطن ،إىل احلد الذي تكون العامة
أسبق منهم وأحسن حاال يف أحيان كثرية .فصار الفقهاء يف زماننا ثالثة أصناف :صنف مع
احلكام ،ميكن أن نعتربهم امتدادا لفقهاء السالطني األُول؛ وصنف مع اإلسالميني ،يتبعوهنم
لضعفهم ،بدل أن يكونوا ِ
موجهني ،كما سبق أن ذكران يف غري هذا املوضع؛ وصنف مع
العلمانيني خصوصا إن كانوا حكاما ،مل يُبقوا من الدين شيئا يُذكر ،إال ما ميكن أن يدخل
يف التدين الفردي الذي تقره العلمانية .ورغم أن هذا الصنف من الفقه ال زال مل يُنب عن
وجهه كما هو يف حقيقته ،إال أنه قد بدأ يف الظهور مع "اجتهادات" علي مجعة يف مصر،
ومع من تبعه كسعد الدين اهلاليل .فصار اآلن لكل فريق فقهاؤه ،إن كان األمر ال ُحيسم
عند طائفة من الشعب إال ابلرأي الفقهي أو الفتوى .وهذا هو عينه ما عربان حنن عنه
إبفالس الفقهاء.
إن "اخلفة" اليت أصابت الفقهاء ،حىت صاروا َّ
متندرا لكثري من العامة ،ليست إال بسبب
انعدام "الثقل" الباطين ،الذي ُميسكهم عن "الطريان" إىل حيث تدعوهم القوى السياسية
مبختلف توجهاهتا .هلذا ،فإن الفقه مبعناه الصحيح غري موجود ضمن املشهد العام ،وإن كنا
ال نشك يف وجود فقهاء معتربين خارج دائرة األضواء.
 .3املواجهة أو التأجيل:
إن البلدان العربية اليت ُوجد فيها الفريقان املتصارعان وجها لوجه ،إما هي قد دخلت يف
فتنة االقتتال ،وإما هي على وشك الدخول فيها .ولقد وردت األخبار (األحاديث) -مبا ال
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شك معه -عن دخول األمة يف فتنة االقتتال (اهلرج) الداخلي يف آخر الزمان .وحنن وإن كنا
نؤمن بقضاء هللا ،ونرى حتمية وقوعه ،إال أننا نرجو بفضل هللا ،أن يكون هذا القضاء يف
أدىن حد من الشدة .ومن أجل ختفيف هذه الفتنة على األمة ،نكتب هذه الرسالة يف هذه
الفرتة من الزمان ،مع ما حييط بنا من إكراهات.
وإذا تكلمنا عن التأجيل ،فينبغي أن نعلم مداه! ..مث ،أال ميكن أن تُلغى املواجهة
ابملرة؟..
إن دخول األمة يف مرحلة الفنت لن يكون دفعة واحدة؛ بل إهنا قد بدأت هذا الدخول
يف القرن األول من عمرها؛ لكننا نتكلم هنا عن اشتداد الفنت ،الذي يفقد املرء معه املعايري
ِ
ِ ِ ِ
ِ
صبِ ُح َّ
واملعامل .وقد جاء يف احلديثَ « :ابد ُروا ِابأل َْع َمال فتَنا َكقطَ ِع اللَّْي ِل الْ ُمظْل ِم ،يُ ْ
الر ُجلُ
ُم ْؤِمنا ،وميُْ ِسي َكافِرا ،أ َْو ميُْ ِسي ُم ْؤِمنا ،ويُ ْ ِ ِ ِ
يع ِدينَهُ بِ َعَرض ِم َن ُّ
الدنْـيَا»( .)2فالفنت
صب ُح َكافرا؛ يَب ُ
َ
َ
اليت يتقلب فيها الرجل بني اإلميان والكفر هبذه السرعة ،ال شك أهنا فنت شديدة! وهذه
الفنت ،هي ما دخلت فيه األمة منذ حوايل عقد من الزمان ،مع بدء غزو العراق من قِبل
األمريكان؛ بل مع سقوط اخلالفة العثمانية على األصح منذ ما يقارب القرن من الزمان.
هذه الفنت هي املرحلة السابقة ملبعث املهدي .وأتجيل املواجهة يف بعض البلدان على األقل،
مداه ظهور املهدي ،الذي ستعود اخلالفة الراشدة على يديه .ويف زمن اخلالفة ال ميكن أن
يستمر للباطل صوت يف األمة أبدا.
ولقد تكلمنا يف السابق عن رجال الغيب املوكل إليهم التصرف يف العامل ابإلذن اإلهلي،
وذكران أن رئيسهم هو القطب .ويف العادة يكون هذا القطب من أهل الصحو من األولياء،
ويكون تدبريه ذا نسق منطقي (املنطق هنا مبعناه الواسع) ،وإن كان إدراك ذلك خيرج عن
اّللُ َعْنهُ.
 - 2أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )76 /1ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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طور جل العقول .أما عند اشتداد الفنت ،وقُبيل ظهور الدجال ،فإن األقطاب يكونون من
أرابب األحوال من األولياء (يعرفون عند املغاربة ابجملاذيب) .وقد ذكر هذا األمر أمحد بن
مبارك عن شيخه سيدي الدابغ قطب زمانه ودرة أوانه ،حيث قال رضي هللا عنه" :والذين
زال عقلهم ابلفتح هم من األولياء الكرام ،إال أنه ال يكون هلم تصرف مع األولياء ،وال يكون
منهم غوث وال قطب حىت يريد هللا تعاىل خروج الدجال ،فيجعل التصرف يف يد هذه
الطائفة ،ويكون الغوث منهم ،فيفسد احلال وخيتل النظام .ويف مدة تصرفهم خيرج الدجال،
فإذا انقطع أمره انقطعت دولتهم مث ال تعود هلم أبدا ،وهللا أعلم"( .)3حنن مل ندخل بعد هذه
املرحلة ،وقد صار الناس يضجون من شدة ما يعانون! فما ابلك بزمن يكون فيه التصرف
لقوم ال عقول هلم! ..ولنعد إىل ما كنا بصدده من التأجيل..
إن أتجيل املواجهة بني األطراف املتصارعة (سياسيا يف البداية) ،ال بد أن حيكم فيه
قانون يشبه ما تدعو إليه الدميوقراطية من قوانني .نعين أنه ال بد أن يُعرتف لكل فريق من
األفرقاء حبقه يف الوجود ويف التعبري ويف ممارسة معتقداته ،بشرط عدم حرمان اآلخرين (وإن
كانوا مناقضني ملا هو عليه) من احلق نفسه .وهذا أمر ال يكاد ينضبط من جهة العقل! بل
لو كان األفرقاء خيطر هلم أن يتواجدوا على الرقعة اجلغرافية نفسها ،مع خصومهم الدينيني أو
األيديولوجيني ،ملا كنا نتكلم هذا الكالم عن أتجيل الصراع من األصل .من هنا سيُحتاج يف
البلدان اليت يشاء هللا أن جينبها اخلراب ،أن يكون هلا نظام يقوم مبهمة احلكم بني الطرفني
املتقابلني ،مع قبوهلما ابالحتكام إليه ومسعهما ملا ي ِ
وجه به.
ُ
وهنا قد يسأل سائل :فأين الشريعة من هذا؟ وأين احلكم هبا؟ ..أم سنعود إىل الفكر
السياسي الالديين؟!..

 - 3اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز ،ط .دار الكتب العلمية( :ص.)441-440 :
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إن تناول الشريعة تناوال مطلقا عن الزمان ،هو من القصور الفقهي الذي أصاب العصور
املتأخرة .ولقد جاء يف احلديث« :إِنَّ ُك ْم ِيف َزَمان عُلَ َم ُاؤهُ َكثِري ُخطَبَ ُاؤهُ قَلِيلَ ،م ْن تَـَرَك فِ ِيه
كَ ،و َسيَأِْيت َعلَى الن ِ
َّاس َزَمان يَِق ُّل عُلَ َم ُاؤهُ َويَ ْكثـُ ُر ُخطَبَ ُاؤهُ،
عُ َش ْ َري َما يـَ ْعلَ ُم َه َوى ،أ َْو قَ َ
ال َهلَ َ
ك فِ ِيه بِعُ َش ِْري َما يـَ ْعلَ ُم َجنَا»( .)4ورغم ما قيل فيه من جهة اإلسناد ،فإن معناه
َم ْن متََ َّس َ
يصححه الواقع .والعمل ابلشريعة ال ميكن أن يستوي يف الرخاء ويف الشدة ،من جهة األجر
بسبب املشقة اليت تكون يف وقت الشدة وال تكون وقت الرخاء .وإن هذا مما هو معلوم
تقصد كثرة اخلطى إىل املساجد مثال ،وإن مل تكن الضرورة
ابلضرورة إىل حد احلض على ُّ
تدعو إىل ذلك .فكيف يكون هذا االعتبار للمشقة يف األزمنة العادية ،وال يكون يف أزمنة
الفنت اليت قد جتتمع فيها املشقة البدنية إىل املشقة القلبية؟! ..هذا ال يكون! ..ومن أراد
َبعد!..
مطالبة أهل آخر الزمان ،مبا كان عليه األولون ،فقد أ َ

أما من جهة احلكم ابلشريعة ،وهو فرع عن األول؛ فال ميكن لعاقل أن يشرتط يف حاكم
من حكام آخر الزمان أن يكون كعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه! وقد قيل ملعاوية رضي هللا
عنه يف ذلك ،فقال :وأين أنتم من رعية عمر؟! ..وليت شعري ،ما أحكمه من رد! ..بل إننا
نزيد عليه حنن اليوم ،أن هللا لو بعث عمر بن اخلطاب اليوم وويل أموران ،لكان قتلُه هذه املرة
على يد اإلسالميني قبل غريهم ،ألهنم لن يطيقوا احلق الذي معه! ..نستغفر هللا من قول،
أردانه مثال! ..فليتق هللا من يسارع إىل الكالم دون ترو!
التصرف بيد أرابب األحوال يف آخر الزمان ،ما قصدان أن
وإننا عندما ذكران جعل هللا
َ
يفهم الناس عنا أن احلمقى سيتولون التصرف! ألن هؤالء األولياء ليسوا محقى وحاشاهم!
اّللُ َعْنهُ واللفظ له؛ وعند الرتمذي يف سننه (َ )530 /4ع ْن
 - 4أخرجه أمحد يف مسنده (َ )299 /35ع ْن أَِيب َذر َر ِض َي َّ
ك ُمثَّ َأيِْيت َزَمان َم ْن َع ِم َل ِمْنـ ُه ْم بِ ُع ْش ِر َما
أَِيب ُهَريْـَرةَ َر ِض َي َّ
اّللُ َعنْهُ بلفظ« :إِنَّ ُك ْم ِيف َزَمان َم ْن تَـَرَك ِمنْ ُك ْم ُع ْشَر َما أ ُِمَر بِِه َهلَ َ
أ ُِمَر بِِه َجنَا».
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وإمنا غُلبت عقوهلم أبنوار التجلي .وهم غري مكلفني شرعا ،مبا يُكلف به العاقل .وهذا يعين
أن الفرتة اليت تسبق ظهور الدجال ،سيكون احلكم فيها للحقيقة ال للشريعة .بل إن اخلالفة
الثانية (خالفة املهدي) ،ستكون خالفة حقيقة وإن ظهرت ابلشريعة .هلذا سيكون وزراؤه
كلهم أولياء ،ال تكنوقراط وال سياسيني! ..والفرق بني اخلالفتني :األوىل والثانية ،هو أن
اخلالفة األوىل كانت الشريعة فيها ظاهرة ،واحلقيقة ابطنة؛ بينما اخلالفة الثانية أو قُبيلها،
ستكون احلقيقة ظاهرة ،والشريعة ابطنة .كل هذا ألن املعىن واحد ،وإن كان له وجهان.
نقول هذا ،حىت ال يظن ظان أن األمر خرج عن احلق؛ تعاىل هللا! .لكن علم احلقيقة ُخيتص
به األولياء أهل الباطن ،دون الفقهاء من أهل الظاهر .أال ترى كيف أفلس الفقهاء ،عندما
صار احلكم للحقيقة؟!..
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اإلصالح املمكن ،بني احلقيقة والشريعة
 .1بني معاملة النفس ومعاملة الغري:
إن أغلب املتدينني ويف مقدمتهم اإلسالميون ،ال مييزون يف النظر إىل أحكام الشريعة بني
معاملة النفس ومعاملة الغري .وأول فرق ينبغي التنبه إليه ،هو أن معاملة النفس تكون
ابالهتام ،ومعاملة الغري تكون حبسن الظن وإجياد األعذار .وهذا الفرق ميكن أن يُعد معيارا
صاحلا ملعرفة صحة تدين أي أحد من الناس .ومن ينظر إىل سري أسالفنا سيجد هذا املعيار
حاضرا بقوة ،يكاد يكون مسة عامة وأمرا ُجم َمعا عليه وتواترا عمليا .غري أنه يف أزمنة الغفلة،
انعكس املعيار ،وصار املتدين ُحيسن الظن بنفسه ويوافق هواها ،ويسيء الظن بغريه وإن كانوا
أحسن حاال عند هللا منه .ولقد رأينا تفشي هذا اخللق يف كثري من اإلسالميني ،وملسناه منهم
ملسا؛ مما جعلنا نتساءل :عن أي إصالح يتكلم هؤالء ،وهم يف أنفسهم فاسدون؟! ..أيظنون
أن حلية يف وجه رجل ،أو منديال على رأس امرأة ،يكفيان ألن يُعد املرء على دين؟! ..ال
وهللا!
إن اإلسالميني عند وجود حمبة هللا ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم يف قلوهبم ،ينسون
أن ذلك من هللا ال منهم؛ وينظرون إىل من ُحرم هذه النعمة بتعال؛ وهذا ال ميكن حبال أن
يُعد شكرا للمنعم عليهم سبحانه؛ فيعرضون أنفسهم للسلب أو للمقت .ويظهر جفاف
بعض القلوب لديهم ،بغلظتها على خلق هللا ،وكرهها اخلري هلم؛ وإن كانوا حيتالون يف إخفاء
نضب منه اخلري؟!..
ذلك .والسؤال هنا هو :كيف ميكن أن يدعو إىل اخلري من ُ
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ال ميكن لزعم االنتصار للدين ،أن يغطي على رقة الدين (الرقة هنا الضعف) .جتد
أحدهم لو أمكنه (يف زعمه) أن ميحو الكفر واملعصية من الوجود لفعل؛ حىت يعيش هو
وأمثاله يف راحة ابل ،هي ضرب من احملال! ..لو فكر املسكني قليال ،لعرف أن الوجود
حبسب منظوره سيصري ميتا ،فاقدا لكل معىن .هو يف هذه احلال ،كمن يريد أن يزيل اللون
األسود من لوحة مبدع فنان ،جملرد أنه ال حيب السواد! ..وهل ستبقى اللوحة على مجاهلا،
عند إزالة أحد ألواهنا؟!..
يزعم أنه يسعى يف مرضاة هللا ،وهو يتمىن
إن الكفر واملعصية يف الوجود مرادان هلل! فمن ُ
خمالفة إرادته سبحانه؟! ..إن العبد عليه أن يفر من الكفر واملعصية ،نعم! ..وعليه أن يكره
الكفر واملعصية لنفسه ولغريه من الناس ،نعم! ..لكن كل ما يزيد عن هذا ،ليس له أن
ب إِلَْي ُك ُم
خيوض فيه؛ ألنه من التدبري اإلهلي العلوي! ..يقول هللا تعاىلَ  :ولَ ِك َّن َّ
اّللَ َحبَّ َ
اإلميَا َن وزيـَّنَه ِيف قُـلُوبِ ُكم وَكَّره إِلَي ُكم الْ ُك ْفر والْ ُفس َ ِ
صيَا َن[ احلجرات]7 :؛ ويقول
وق َوالْع ْ
ِْ َ َ ُ
ْ َ َ ْ ُ
َ َ ُ
َّ ِ
ِِ
ني[ احلجر]2 :؛ ليُعلمنا أن
ين َك َف ُروا لَ ْو َكانُوا ُم ْسلم َ
سبحانه يف موضع آخرُ  :رَمبَا يـَ َوُّد الذ َ
نعمة اإلسالم منه سبحانه!..

رمبا يقول قائل :إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قد قاتل الكافرين فقتل منهم!
ِ
ِ
اّلل ِأبَيْ ِدي ُكم وُخيْ ِزِهم ويـْنصرُكم َعلَْي ِهم وي ْش ِ
ف
ورمبا حيتج بقول هللا تعاىل :قَاتلُ ُ
ْ ََ
ْ َ ْ َ َ ُْ ْ
وه ْم يـُ َعذ ْهبُُم َُّ
ِِ
ني[ التوبة]14 :؛ ويظن املسكني أنه هو املخاطب على التعيني؛ فينربي
ور قَـ ْوم ُم ْؤمن َ
ُ
ص ُد َ
ِ
استعدادا لالخنراط يف سلك اجملرمني ،وهو يظن أنه سيكون من اجملاهدين! ..ولقد أُغفل فقهُ
هذا الباب يف هذا الزمان ،حىت أصبح التدين يكاد ال يصلح إال للعصاابت واملافيات!..
واحلقيقة أن كل األفعال املتعدية من العباد ابلضرر إىل غريهم ،مما ال يدخل ضمن الدفاع
الضروري عن النفس وما يتعلق هبا ،مما تنحفظ به عليها حياهتا من أسباب ،حيتاج إىل إذن
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فيه من الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم إن كان يف الدنيا ،أو من خليفته يف أمته إن كان
ظاهرا؛ وإال عُد خمالفة شرعية .وهذا أيضا مما جيهله اإلسالميون من أمر اخلالفة ،واملسلمون
ِمن ِ
بعدهم.
لذلك ،فإن أوىل خطوات اإلصالح ،هي إسكات اجلهلة عن الكالم يف الدين؛ وإيقاف
السفهاء عن العمل له .إ ْن ُكفينا شرور هؤالء ،فقد ُكفينا أكرب الشر وأخطره.
 .2التفريق بني اإلصالح املمكن ،واإلصالح املفرتض:
إن كثريا ممن يتكلمون عن اإلصالح ،يتكلمون كالتالميذ الذين يستظهرون درسا
حفظوه ،حىت ينالوا عالمة جيدة من أستاذ غري خبري .ومىت كان اإلصالح كالما جمردا؟!..
ومىت كان اإلصالح بالغا "عسكراي" يعاقَب من ال ينصاع له؟! ..وكأن الناس آالت مربجمة
على تنفيذ ما تؤمر به! ..إن النفوس البشرية عوامل ال هناية لتعقيداهتا وتشابك مكوانهتا!..
أفيكون إصالحها ابلسهولة اليت ينظر إليها األغرار من اإلسالميني؟! ..أم يكون بيد الرابنيني
من أنبياء ومرسلني ،وورثة كاملني؟!..
مث إن األمة قد أصاهبا ما أصاب ،من األدواء اهلينة واملستعصية؛ فهل يكون عالجها
برتُ أعضائها املعطوبة ،أم إبعطائها األدوية الناجعة ،وابلصرب عليها حىت تعود إليها العافية
شيئا فشيئا؟!
إن أول اإلصالح ،هو احملافظة على الوضع الراهن كما هو دون احتمال لزايدة احندار؛
وهو ما يسمى طبيا وسياسيا ابالستقرار .مث بعد ذلك يُنظر من أي اجلهات واألطراف يبدأ
العالج اجلزئي؛ مث بعده أي جزء آخر ،إىل ما شاء هللا .أما من يتصورون اإلصالح ،استيالء
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على احلكم وقهرا للناس على الدين ،فإهنم يسعون إىل موت األمة ال إىل إصالحها .وهم
هبذا التصور ،معينون ألعدائها ال هلا .ومن أراد أن يعرف ،فليسأل طبيبا إذا جاءه مريض
يشكو عدة أمراض ،هل يداويه منها كلها دفعة واحدة ،أم يداويه منها الواحد بعد اآلخر،
حبسب خطورة كل مرض وأتثريه على احلالة العامة للبدن .فهكذا يؤخذ الدين ،ابحلكمة ال
ابحلُزمة.
 .3البدء من البداية:
البداية اليت ال يريد أحد أن يبدأ منها ،هي النفس! كم يتفنن املرء يف عد عيوب اآلخرين
ومثالبهم ،ويكون أجنب من أن ينظر إىل عيب واحد يف نفسه! أما لو أمكنه هللا من النظر
إىل كل عيوبه ،فإنه سيصري متمنيا للموت صباح مساء ،من شدة انقباضه! ..واجلهل
ابلعيوب ،ليس دليال على عدم وجودها ،إال عند من ال عقل له.
كل الناس يريدون أن ينصلح العامل ،وينسون أن الفاسد هو أنفسهم ال العامل .وجبنهم
عن مواجهة حقائقهم ،جيعلهم يدخلون يف تواطؤ مجاعي من أجل اإلحناء ابلالئمة على
األغيار .وال جتد واحدا منهم يشكو لك نفسه ،وتنغيصها عيشه عليه.
إن هللا ملا شرع التزكية ،شرعها ليفتح الطريق أمام العبد من أجل التخلص من آفات
نفسه ،املانعة له من التقرب إليه سبحانه .هذا هو لب الدين ملن كان يريد أن يتدين على
املنهاج القومي؛ أما التدين الذي نراه يغلب يف زماننا على العامل واجلاهل ،فهو تدين زائف؛ ال
يراد به هللا .ووهللا من مل يعرف الكفر من نفسه ،فما عرف نفسه حق املعرفة!..
 .4وحدة النفس:
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كثري من الناس عندما يسمعون الكالم عن آفات النفوس ،يقولون يف أنفسهم :حنن لسنا
من هذه الطينة ،بل نفوسنا خرية من صنف أرقى من هذه اليت نسمع عنها .وهيهات!..
لو أردان أن منثل للنفس ،وتصوران أن الكماالت والنقائص لديها مائة يف العدد.
ولنفرتض أن مخسني منها للخري ومخسني للشر؛ وجعلنا اخلمسني اليت للخري مخسا وعشرين
لإلميان ومخسا وعشرين للعمل الصاحل؛ وجعلنا اخلمسني اليت للشر مخسا وعشرين للكفر
ومخسا وعشرين لعمل الشر؛ فإن هذه األجزاء كلها ،تكون يف كل نفس ،ال تُستثىن منها
نفس واحدة .غري أن هذه األجزاء ال تكون كلها عاملة ،وإال تعطل متايز االستعدادات بني
النفوس .لذلك فمن هذه األجزاء ما هو عامل ،ومنها ما هو خامل .ولو أعطينا للعامل عدد
واحد ،وأعطينا للخامل عدد صفر ،فإننا سنجد نفسا من النفوس استعدادها هكذا:
0010001101؛ وأخرى جندها مثال هكذا1100111001 :؛ وهكذا ...فإذا عرفنا
اآلن أن النفوس ال هناية لكماالهتا ،كما ال هناية لنقائصها من حيث القابلية ،عرفنا مدى
السعة اليت جعلت أنه ال نفس متاثل نفسا أخرى من حيث االستعداد أبدا .وإذا اعتربان
األعداد اخلاصة ابالستعدادات "أكوادا" للنفوس ،فإننا سنجد عددا ال ميكن حصره من
األكواد اليت ال يتماثل فيها اثنان .وعلى هذا فإن كل ما تتصف به نفس من الصفات
املعنوية أو ما تقرتفه من األفعال ،ميكن أن تتصف به نفس أخرى وتقرتفه .ومن هنا جاء
تنبيه الصوفية إىل املريد ،أن ال يرى سيئة يف الوجود إال من نفسه؛ حىت ال يغرت مبا يكون عليه
من الطاعات أو حيتقر من يراه من الناس على معصية .وقد قال سيدي أبو مدين يف هذا
املعىن:
وال تر العيب إال فيك ِ
معتقدا
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استََرتا
عيبا بدا بيِنا لكنه ْ

يعين أن العيب الذي بدا من غريك هو مسترت فيك مل تتفطن له فحسب .وقد يظن البعض
أن مثل هذا الكالم من املبالغات اليت يستعملها املربون لرتبية مريديهم ،بينما هي حقيقة
عامة؛ يكتشفها املريد عندما أيذن هللا له يف معرفة نفسه .ومن هذا الباب وقوف النيب صلى
ِ
ت بِِه
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َمَّر ْ
هللا عليه وآله وسلم جلنازة يهودي .ورد يف احلديث« :إِ َّن النِ َّ
َّيب َ
()5
ِجنازة فَـ َقام ،فَِقيل لَه :إِ َّهنَا ِجنازةُ يـه ِ
فنظر النيب صلى هللا
ودي ،فَـ َق َ
ال :أَلَْي َس ْ
َ ُ
َ َ َُ
ََ َ
ت نـَ ْفسا؟!» ُ .
عليه وآله وسلم مل يكن إىل االستعداد "الكودي" هنا؛ وإمنا كان إىل مطلق النفس بكل
قابلياهتا ،العاملة واخلاملة .ومن هذه اجلهة ،ال فرق بني نفس ونفس .وانظر كيف أن النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم عند توضيحه ،مل يقيد النفس إبميان وال بكفر؛ وإمنا قال عليه
ِ
ِ
ك
َج ِل َذل َ
الصالة والسالم« :أَلَْي َس ْ
ت نـَ ْفسا؟!» .ومن هذا الباب أيضا قول هللا تعاىل :م ْن أ ْ
َكتَـْبـنَا َعلَى بَِين إِ ْسرائِيل أَنَّهُ َم ْن قَـتَل نـَ ْفسا بِغَ ِْري نَـ ْفس أ َْو فَساد ِيف ْاأل َْر ِ َّ
َّاس
ض فَ َكأَمنَا قَـتَ َل الن َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
َّاس َمجيعا[ املائدة .]32 :وهذا أيضا حقيقة ال جماز ،كما
َحيَ َ
اها فَ َكأََّمنَا أ ْ
َمجيعا َوَم ْن أ ْ
َحيَا الن َ
يتوهم البعض؛ وما قيد هللا النفس املقتولة بصفة ،حىت يزعم قوم أن قتل الكافر قربة إىل هللا!
كال وألف كال! كل هذا ألن النفس أحدية املعىن .ويف النفس أسرار جليلة ليس هذا موضع
عرضها؛ ومرادان هو التنبيه إىل ما ال بد منه من أجل فهم الدين فهما صحيحا فحسب.

 - 5أخرجه البخاري يف صحيحه ( )85 /2بلفظهَ :كا َن سهل بن حنَـيف ،وقَـيس بن سعد قَ ِ
اع َديْ ِن ِابل َق ِاد ِسيَّ ِة ،فَ َمُّروا
َْ ُ ُْ ُ ْ َ ْ ُ ُْ َْ
ض أَي ِمن أَه ِل ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الذ َّم ِة ،فَـ َقاالَ ... :فذكره؛ وعند مسلم يف صحيحه (/3
يل َهلَُما إِ َّهنَا م ْن أ َْه ِل األ َْر ِ ْ ْ ْ
َعلَْيه َما جبَنَ َازة ،فَـ َق َاما ،فَق َ
.)58
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السياسة من ظاهر الظاهر إىل ابطن الباطن
 .1ظاهر السياسة:
ما نقصده بظاهر السياسة ،هو ما يعرفه العقل اجملرد منها (نعين العقل الكافر ،أو العقل
املشرتك بني الكافر واملؤمن) .وهذا الصنف من السياسة ،هو الطاغي على رجال السياسة يف
العامل اليوم؛ والذي ينظر إىل السياسة جمردة عن الدين وعن األخالق ،ويراها خاضعة لِما
صار يسمى املصلحة (مع حتفظنا على املصطلح) ،بدءا من املصلحة الشخصية ،إىل
املصلحة الوطنية ،وانتهاء إىل املصلحة العاملية .غري أن املنظرين هلذا الصنف من السياسة،
سيعودون شاءوا أم أبوا إىل معايري إلدراك هذه املصلحة اليت يتغيوهنا؛ وهنا سيعودون إىل معىن
األخالق ،وإن كان معىن خاصا لديهم .بل قد يعودون إىل معىن الدين نفسه الذي فروا منه،
يف صورة دين وضعي أو أيديولوجيا عقدية .وهذه األنواع كلها موجودة يف العامل السياسي
اليوم ،لكن من جهة ابطن الظاهر ،ال من وجه ظاهر الظاهر ،الذي يبدو للناس أمجعني.

إن السياسة من وجهها الظاهر ،واليت يصنعها رجال السياسة املعروفون ،هلا معياران
أساسان:
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 .1معيار الواقع املادي :الذي ال ميكن أن يُنعت ابلكذب .وهذا أصدق املعايري ،وأدهلا على
ابطن السياسة؛ لكنه معيار يُهمل عند العامة ،بسبب التوجيه العقلي الذي يـُ َعد اإلعالم
والتعليم من أهم ركائزه.

 .2اخلطاب السياسي :والذي يكون دمياغوجيا بنسبة من النسب .وهذا املعيار يكون مراعيا
آلمال الشعوب وأغراضها ،بغض النظر عن صواهبا أو عن خطئها .والعامة ينطلي عليهم هذا
اخلطاب كثريا ،بسبب غلبة غرائزهم على عقوهلم .ومع كون جل اخلطاب السياسي تضليليا
مكشوفا ،فهو يُستساغ من قِبل السامعني ،أكثر من اخلطاب العقالين.
والشعوب العربية ،تكون شعواب طفولية إن هي تعقلنت ،وتكون شعواب خرافية ،إن هي
جنحت .واألمران قريبان جدا عندها ،وميكن أن تنتقل من أحدمها إىل اآلخر ،من دون
االحتياج إىل مرحلة وسطى .وهذه "املطاطية" العقلية تكاد تكون خصوصية عربية.
أما الوعي السياسي عند الشعوب العربية ،وحىت عند ُخنبها املثقفة ،فهو وعي سطحي؛
ميكن التخلي عنه عند أول امتحان يف الواقع .وجتد من كان يتفنن يف التحليل السياسي ،قد
انقلب إىل عامي يلوذ أبوهام الطفولة أو خبرافات الدجل ،دون أدىن حرج أو شعور
ابالزدواجية (الفكرية على األقل) .وأفضل من حيافظ على بعض اتساق من النخب ،جتده
السليب ،إىل حني اجنالء االمتحان؛ ليعود إىل وعيه املصطنع ،كمن يستفيق من
ملتزما احلياد َّ
منام.
 .2ابطن ظاهر السياسة:

34

أما ابطن ظاهر السياسة ،فهو ما يسمى كواليسها أو مطاخبها (بلغة اإلعالم) ،اليت
تُتخذ فيها قراراهتا ،واليت يتلقفها الساسة املعروفون ،ليخرجوا هبا إىل اجلماهري .ويدخل ضمن
رجال ابطن السياسة رجال املخابرات واملنظمات السرية ومجاعات النفوذ واملؤسسات الدولية
السياسية واملالية.
فرجال ابطن السياسة ،هم من حيددون "املصاحل" حبسب معايريهم غري املعلنة؛ وهم من
يرمسون للسياسيني خطوط مساراهتم ،اليت يقوم عليها خرباء من مجيع التخصصات .وهؤالء
(أي رجال ابطن السياسة) يكونون يف بلداهنم أقوى من رؤسائها أحياان .وعالقاهتم الدولية،
قد تفوق العالقات الديبلوماسية لبلداهنم .ويف الغالب ،هم من خيتارون احلكام قبل
االنتخاابت (إن كان البلد دميوقراطيا) ،وخيتارون كبار نواب الربملاانت؛ بل إن نفوذهم ،يبلغ
إىل أن يرسم السياسة الثقافية والفنية والرايضية لبلداهنم أيضا.
وأما رجال ابطن السياسة يف بلداننا العربية ،فموجودون؛ لكن جلهم مرتبط جبهات
خارجية ،بسبب استمرار التبعية االستعمارية غري املباشرة لبلداهنم .وليس املقصود هنا
ابالستعمار الدول اليت كانت مستعمرة هلم ابألمس القريب وحسب؛ وإمنا املقصود خمتلف
مراكز القوى العاملية .وهذا جيعل االستعمار غري املباشر أقوى من سابقه املباشر .يظهر هذا
االمتداد االستعماري احلديث جليا ،عند دخول أحد البلدان يف أزمة مصريية؛ كما ظهر عند
دخول روسيا وإيران طرفا يف األزمة السورية .ورغم اختالف أنظمة احلكم العربية بعضها عن
بعض قليال؛ إال أهنا ال يكاد خيرج واحد منها عن القاعدة اليت ذكرانها .كل هذا ،ألن الدولة
القطرية عندان ،مل تبلغ القوة السياسية الضرورية الستقالهلا التام .ولسنا نعين هنا ابالستقالل
االنفصال عن العامل سياسيا ،وإمنا نقصد حرية القرار ،ولو يف االنضمام إىل تكتل دويل أو
إقليمي دون آخر .نعلم أن كالمنا خمتزل ،لكن املقصود هنا أتصيل األسس ،ال الدخول يف
التفاصيل .ومن له معرفة بعامل السياسة ،فال شك أنه يعلم أبعاد هذا الكالم .وأما الكالم عن
35

القومية العربية ،فقد أصبح اليوم من املاضي ،الذي ينظر إليه الناس حبنني ال خيفى ،دون
التمكن من ملسه أبيديهم .وقد حلت التكتالت العربية اإلقليمية (ما ُوفق منها) ،حمل القومية
العربية ،بسبب شدة التمزق .وأما جامعة الدول العربية ،فإهنا ال تعرب عن القومية أبدىن تعبري؛
وإمنا هي كيان يعيش على األجهزة االصطناعية ،مع حتقق املوت السريري.
 .3ظاهر ابطن السياسة:
إن ظاهر الباطن الذي نعنيه ،هو جمال رجال الغيب الذين ذكرانهم سابقا .وإن كان
اجملاالن السابقان عن هذا (ظاهر الظاهر وابطن الظاهر) ُمدرَك ْني لكل العقول؛ وللعقول
اجملردة (الكافرة) منها سبق ال يُنكر على العقول املؤمنة فيهما ،فإن هذا اجملال ال يُدرك إال

خلواص املؤمنني .نعين أن عوام املؤمنني يؤمنون به إن آمنوا ،وال يُدركون تفاصيله .غري أن
التصديق برجال الغيب ،قد قل يف زماننا عن األزمنة السابقة ،بسبب أتثري الفكر الكفري،
الذي غزا األمة يف صورة فكر علمي ،جعلها ختلط بني اخلرافة وبني الغيب ،وتنفر من الغيب
كنفورها من اخلرافة .هذا من حيث التظاهر؛ وإال فإننا رأينا أن اخلرافة ما زالت حية بيننا.
وقد عمل الفكر الوهايب يف عقول الناس بتوحيده الشركي (نعتذر عن التعبري املتناقض ،ونصر
على معناه) ،الذي ليس هذا جمال كشف عواره( ،عمل) على فصل شطر كبري من األمة عن
الغيب الذي له تعلق بشطر الدين؛ مما جعل التدين البدعي ماداي وإن كان دينيا؛ يكاد
يكون فرعا عن اإلحلاد األكرب .نعين أنه كما فرق العلماء السابقون بني الكفر األكرب والكفر
األصغر؛ وبني الشرك األكرب والشرك األصغر؛ دون اخلروج عن املعىن اللغوي املشرتك بينهما؛
فإننا نلحق اإلحلاد الوهايب األصغر ،ابإلحلاد األكرب الذي ال يؤمن فيه أصحابه بوجود هللا.
ورجال الغيب ،هم َمن أعطاهم هللا التصرف يف العامل إبذنه ،كما سبق أن ذكران .وإذا
كنا قد رأينا قبل اآلن ،أن السياسات تُعد من قبل أصحاب النفوذ اخلفي ،من أشخاص
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ومن مؤسسات ،فإن رجال الغيب هم املتصرفون يف بواطن هؤالء كلهم ،مبا جيعلهم خيتارون
أمرا من األمور دون سواه؛ ورجال السياسة ال يشعرون بذلك ،ويظنون أهنم أصحاب قراراهتم
بشبَه بسبب ضعفها ،منها:
وسادهتا .وقد تعرتض بعض العقول املؤمنة على ما نقول ُ
فلم ال جيعلون أصحاب
إن كان رجال الغيب هبذه املكانة ،وهم من خواص األولياءَ ،
النفوذ يتخذون قرارات لصاحل األمة اإلسالمية؟ ..فنجيب:
ا -إن رجال الغيب يتصرفون حبسب مراد هللا ،ال حبسب ما ميليه انتماؤهم .وتصرفهم
وجودي ال خيضع حلكم الشرع ،حىت ميكن أن يقال إهنم خانوا أمتهم .ونعين ابلوجودي ،أن
صر هللا الكافرين على
فعلهم من فعل هللا؛ وفعل هللا فوق حكم الشرع ،كما هو معلوم .فإ ْن نَ َ

املؤمنني لسبب من األسباب ،فال يُسأل سبحانه عن فعله ذاك .يقول هللا تعاىلَ :ال يُ ْسأ َُل
َع َّما يَـ ْف َع ُل َوُه ْم يُ ْسأَلُو َن[ األنبياء.]23 :
ب -إن نصر هللا لعباده الكافرين على عباده املؤمنني ،فيه سر وهو يف قوله تعاىلَ  :وَكا َن
ِِ
ني[ الروم .]47 :قال فيه الشيخ األكرب رضي هللا عنه :مل يقيد هللا
ص ُر الْ ُم ْؤمن َ
َحقا َعلَْيـنَا نَ ْ
يف هذه اآلية اإلميان مبَ؛ فإذا تقابل املؤمنون ابهلل والكافرون الذين يكونون مؤمنني مبا عندهم،
وكان إميان الكافرين مبا عندهم أقوى من إميان املؤمنني ،فإن هللا ينصر الكافرين بسبب قوة
إمياهنم مبا عندهم ،وإن كان ابطال .وهذا الكالم فيه سر أخفى من هذا؛ ليس هذا حمله.
ج -إن معاملة رجال الغيب تكون ابألمساء ولألمساء؛ فأي اسم كان له احلكم أمضوه ،سواء
أكان يف هذا اجلانب أو يف ذاك.
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د -إن تصرفهم يكون وفق القضاء واحلكمة اإلهليني .ومن هذا الباب قول هللا تعاىل:
اّللُ يـَ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم
َ و َع َسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشْيئا َوُه َو َخ ْري لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن ُِحتبُّوا َشْيئا َوُه َو َشر لَ ُك ْم َو َّ
َال تَـ ْعلَ ُمو َن[ البقرة .]216 :نعين أن مصلحة األمة قد تكون فيما تراه عقولنا َمضرة لنا،
واألمر على غري ذلك عند هللا .وهبذا ميتاز املؤمن عن الكافر؛ أي ابلرجوع يف أموره كلها إىل
هللا ،وإيكاهلا إىل علمه فيها سبحانه .ومع هذا ،فلو أن األمة أتدبت مع رجال الغيب،
لكانت حتصل معهم خريا كثريا .كيف ال وهم مظهر اإلرادة اإلهلية يف الكون؟! ..وهنا أسرار
تقصر العقول عن تقبلها ،منسك عنها إشفاقا وحكمة .ومن كان من أهلها ،فإنه تكفيه
اإلشارة.
 .4ابطن ابطن السياسة:
أما ابطن الباطن فهو املشيئة اإلهلية ،اليت تكون اإلرادة ظاهرها .وهذا األمر هو ما يؤمن
به عوام املؤمنني ،وإن كانوا ال يُدركون حقيقته .فريجعون بسبب إمياهنم به ،إىل هللا عند نزول
النوازل واخلطوب .وإىل هذا اإلميان اإلشارة يف قول هللا تعاىل :الَّ ِذين إِ َذا أَصابـْتـهم م ِ
صيبَة
َ َ ُْ ُ
َ
قَالُوا إِ َّان َِّّللِ َوإِ َّان إِلَْي ِه َر ِاجعُو َن[ البقرة .]156 :وجمال املشيئة جمال خطري ،ال يُطالعه إال من
كان من العباد الذاتيني .ونوره يعمي البصائر فيعود ظلمة .وال مشس وال قمر يعرف هبما
هناك االجتاه؛ وإمنا هو ضالل يف ضالل عند غري أهله ممن ذكران.
والسياسيون من اإلسالميني ،كان ينبغي أن يُدخلوا كل االعتبارات السابقة يف
حسباهنم ،حىت ميكن أن نصدقهم يف زعمهم أهنم يعملون لإلسالم وللمسلمني؛ بينما هم يف
احلقيقة من حيث االعتقاد ،ال ُجياوزون مرتبة عوام املؤمنني؛ ومن حيث العمل السياسي،
يكادون يستوون مع الكافرين .وقد ظهر ذلك جليا يف احنصار أنشطتهم فيما يشبه األحزاب
السياسية األخرى والنقاابت العمالية.
38

قد جيد من ال علم له مبقتضيات الكالم ،أننا نتجىن على إخواننا ونبخسهم قدرهم؛
ولكننا يف احلقيقة ننبههم إىل موطن اخللل لديهم؛ إن كانوا لنا سامعني .ويكفي أن نذكرهم
هنا ابلرابنية اليت كثريا ما دللناهم عليها؛ فهي املفتاح ملا هو حتت الكلمات من معان .وال
التلقني أو الشرح والتفسري؛ وإمنا هي أفضال خيص هللا هبا بعضا من عباده دون
ينفع يف هذا،
ُ
بعض؛ تُطلب حيث هي ،وال يُنادى عليها فتأيت.
هلذا حكمنا على العمل السياسي للجماعات احلركية املتواجدة على الساحة اليوم
ابلفشل .بل إن إصرارهم على مواصلة ما هم عليه ،لن يزيدهم إال عنتا ومشقة؛ بسبب
خمالفتهم ألصول هذا األمر ،وجهلهم حبقيقته ،وعدم تسليمهم ألهله .ولن ينفعهم ما يزعمون
من موافقة الشرع؛ ألن العلم ابلشرع يكون حبسب العامل .وهللا تعاىل يقولَ  :وفَـ ْو َق ُك ِل ِذي
ِع ْلم َعلِيم[ يوسف.]76 :
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أخطاء اإلسالميني
بعد أن ذكران مستوايت ختليق (من اخلَْلق) "القرار" السياسي ،وذكران رجال الغيب من
حيث هم وجه لإلرادة اإلهلية ،فإن كثريا من إخواننا اإلسالميني املشتغلني ابلسياسة قد يفرون
مما ذكران ،بسبب غيابه لديهم .وكما هي عادة العقلية "العربية" النمطية ،فإهنم سيتخذون
اإلنكار سبيال للحفاظ على مكانتهم السياسية عند أتباعهم أوال ،مث عند ابقي الناس ِمن
بعدهم؛ وهذا لن يغري من األمر شيئا؛ بل سيُبني عن ضعف عقلي وإمياين فحسب .وسنذكر
اآلن بعض مواطن اخللل اليت نرجو أن يتنبهوا إليها؛ ومنها:
 .1العمل لإلسالم ليس حرفة:
إن بعض اإلسالميني قد اختذوا ما يسمونه "الدعوة" ،واليت هي يف الغالب قراءة سياسية
دينية خاصة للواقع ،حرفة يرتزقون منها؛ زايدة على ما هتواه أنفسهم من استتباع للعوام،
وحتكم يف العباد بغري احلق .وقد وطنوا أنفسهم على ذلك ،حبيث مل يعودوا يستطيعون تصور
هملني من قِبل
أنفسهم عاملني عمال مما اعتاده الناس لكسب األرزاق ،وال أن يكونوا ُم َ
الناس ،ال يسألوهنم رأيهم يف صغار األمور وعظامها .وقد جيدون هلذا كله ُمستندا شرعيا،
يظنونه ينفعهم عند هللا ،وهم ال ُحيسنون تنزيله ،بسبب طغيان األهواء على أعني البصائر.
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وإن بعض املساكني ،قد صورت هلم أنفسهم أهنم مكلفون من قِبل هللا ابإلشراف على
اإلسالم واملسلمني يف هذا الزمان؛ فصاروا من ضعف نفوسهم أمام أهوائهم ،ينظرون إىل
الناس كأقوام األنبياء مع أنبيائهم؛ فإما مؤمن هبم وإما كافر؛ وإن كانوا ال يُعلنوهنا .وصار
اجلهلة من أتباعهم ،يُبلِغوهنم وحي إبليس على ألسنتهم ،فيومهوهنم أهنم أولياء أمر اإلسالم،
يرعوه برعايتهم زال عن قريب .فنشأ من هذا الضالل واإلضالل املتبادل ،جو من
إن مل ْ
التمثيل املسرحي يف الواقع ،يعيشون به مجيعا "دور" البطولة الدينية ،دون أن يعرف املساكني
أهنم مرضى ،حباجة إىل رعاية إما قلبية وإما عقلية من طرف املختصني ،وإما مها معا.
ولقد كثُر هذا الصنف يف اإلسالميني ،حىت صاروا يُعاملون غريهم من املسلمني ،معاملة
املبشرين ابجلنة يف حياهتم الدنيا ،ملن كان من اجلاهليني؛ مع العلم أن املبشرين يكون هلم حظ
َّ
من الباطن ،مينعهم عن إتيان مثل هذه السفاهات.
مل يعلم هؤالء املساكني ،أن العمل لإلسالم يكون على قدر مقام العامل .فالعامة ال
ينبغي هلم جتاوز قدرهم من التحاض على الطاعات املعلومة ،والتناهي عن املنكرات املشهورة؛
دون الدخول يف التوجهات العامة لألمة أو لدولة من الدول .واشتغال أمثال هؤالء
ابلسياسة ،هو وابل عليهم وعلى السياسة معهم .فمن ال يتمكن من تدبري شؤون بيته أو
شؤون نفسه ،كيف يعطي نفسه احلق يف إبداء رأيه يف السياسة العامة لبلده أو ألمته؟! ..أم
أن األمر صار مرتعا لكل راتع ،وملعبا لكل العب! ..وكأن الدين وحده ،هو اجملال املشاع،
َ
الذي ال حارس له وال حامي! ..على العكس مما هو األمر عليه يف احلقيقة؛ وعلى عكس ما
ينبغي أن يكون النظر إليه!..
أما املؤهلون من العباد املقربني ،فإهنم يدخلون جمال الدعوة إىل هللا ،اليت َخيلُفون فيها
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،إبذن رابين؛ بعد أن يكونوا قد ختلصوا من شركهم وأهوائهم.
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فهؤالء إن تكلموا يف أمر من أمور املسلمني ،فإمنا يتكلمون ابهلل ،ال أبنفسهم .والواجب على
عوام املسلمني جتاههم أن يسمعوا ويطيعوا ،ال أن يزامحوهم وكأهنم أنداد هلم.
نعم ،إن األمة قد أصاهبا داء املساواة الكفرية ،اليت مل تُبق على أي مرتبة ،إال ما كان من
عمل
قبيل املناصب الدنيوية اليت ال يعرف أئمتهم من الكفرة غريها؛ لكن املصيبة هي أن يُ َ
هبذا املنطق الفاسد ،عند من يعُدون أنفسهم من أهل الدين .فإن مل يسمع عوام املسلمني
ألئمة الدين الرابنيني فيهم ،كما أمر هللا ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم ،فعن أي دين
يتكلمون؟! ..أم أن الدين عندهم قد أُدرج فيه من أصول العلمانية ،ما جيعله يف رأيهم مناسبا
للعصر؟! ..خليطا من خليط!
 .2اختالط الدين عند اإلسالميني مبا ليس منه:
لقد مسعنا من بعض إخواننا تفسريا اترخييا لإلسالم وتنظريا ،وإن كان يُربَط فيه العباد
ابلدين ،إال أنه يكاد يكون تنظريا أيديولوجيا ،يشابه التنظري اجملرد كما هو عند املاركسيني.
ورأيناهم يركزون الكالم على التغيري املادي للجماهري كما يراه املاركسيون ،وإن اختلفت
االصطالحات .كل هذا ،وهم ال مييزون األيديولوجيا الدينية من اإلميان! ..وال أبس هنا أن
نذكر الفرق بني األمرين:
إن العبد جيب عليه (وجوب اضطرار) أن يكون على صلة ابهلل ربه؛ وهذه الصلة تُبىن
تكليفيا ابلدين :عقيدة وشريعة؛ إمياان وعمال صاحلا .غري أن الناس بطبعهم ،ولغلبة احلس
عليهم ،سرعان ما جيعلون صلتهم ابلدين ال برهبم ،عند فقد االتصال الباطين بنور النبوة
أصالة أو وراثة .فيأخذون الدين مقطوعا دون أن يشعروا بذلك؛ ألهنم يعتقدون أنه مل يزل
كذلك منذ أول العهد به .وهم ما جربوا الوضع األول حىت يقارنوا إليه الوضع الثاين .ويتوىل
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هذه القطيعة فقهاء الدين الذين يبالغون يف الداللة على الوحي (الكالم) دون املتكلم.
والفقهاء أول من وقع يف القطيعة -إال من رحم هللا -بسبب اعتمادهم على الفكر يف
اكتفوا به؛ لكنهم أدمنوه ،وظنوا أن العلم
االستنباط؛ وهذا مشروع يف حده الضروري ،لو أهنم ْ

ال أييت إال عن طريقه؛ فأشبهوا الفالسفة من هذا الوجه ،وهم ال يدرون .وأما العامة،
فيتخذون الفقهاء قدوة دائما؛ فصاروا أهل فكر ديين على قدر مرتبتهم هم أيضا ،مع ما
يشوب فكرهم من قصور وتشوهات .فإذا جاء من يعطيهم تفسريا نسقيا للدين ممن يفوقوهنم
قدرة على التفكر ،ظنوه أعلم الناس به ،ونسبوه إىل االجتهاد أو إىل الرابنية ،من دون أن
مييزوا هذه املعاين .وهو يف احلقيقة يكون قد أسس هلم أيديولوجيا دينية ،يتيهون يف عمهها
حقبة من األحقاب.
أما طريق اإلميان ،فتُؤخذ فيها معاين الوحي من هللا ،ابلتعرض للتلقي عنه سبحانه؛ عن
الريون اليت غشيته ابتباع العادات وارتكاب املخالفات.
طريق التزكية اليت تزيل عن القلب ُّ
وهذا الطريق قد أصبح جمهوال يف زماننا ،مع أنه األصل؛ بسبب طغيان الفكر الكفري على
العقل املسلم ،الذي تلقاه منهاجا ونتائج عرب مؤسسات التعليم االستعماري على اخلصوص.
وملا انربى اإلسالميون للعمل السياسي ،محلوا معهم هذه الشوائب يف عقوهلم ،وأقبلوا
على الدين يفهمونه من وراء غبشها؛ فأعطى ُّ
تعقلُهم للدين تشوهات منها :أهنم صاروا
ُمياثلون ما يدعو إليه العقل الكافر من حيث الصورة يف الغالب؛ حىت صاروا يدعون إىل

العدالة االجتماعية واحلرايت وغري ذلك من مبادئ الفكر الغريب ،من غري اختالف يُذكر بني
اآلخرين .وهنا أيضا ظنوا أن إعالن
الفكرين؛ إال ما كان من مرجعية دينية لإلسالميني دون َ
كون اإلسالم مرجعية هلم ،يفي ابلطلب ،وهيهات!..
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وعلى العموم ،فإن العمل السياسي اإلسالمي ،قد أصبح عائقا دون حتقيق العبد صلته
كب الفرد على بناء هذه الصلة ،فإنه صار
بربه ،اليت هي غاية التدين األوىل .وبدل أن يْن َّ
وجه إىل اخلصومات واملغالبات اليت ينقضي عمره ،وال تنقضي هي .وصار اإلسالميون
يُ َّ

يدعون الشعوب إىل الثورة على احلكام ،وكأن العيب والقصور يف احلكام وحدهم .هذا ،دون
أن حيسبوا حساب ما لو سقط نظام احلكم واستوىل قُطاع الطرق على البالد ،فخسر الناس
الدنيا والدين معا .وهذا اإلمهال منهم للعواقب ،يدل على أن الغاية السياسية ،قد صارت
عندهم مقدَّمة على مقاصد الشريعة.
 .3جتاوزهم للرابنيني ومنهم رجال الغيب:
إن جتاوز اإلسالميني للرابنيني األحقاق ،جيعلهم كاملأموم الذي يتقدم على إمامه يف
الصالة ويسبقه .وهذا مما يُبطل الصالة إبمجاع الفقهاء ،إال عند الضرورة القاهرة إن اقتصر
على السبق على املكان ،ال على األفعال .نعين أن اإلسالميني الذين ينطلقون انطالقا أهوج
يف العمل السياسي ،دون اعتبار خلواص األمة ،فإن عملهم ذاك يكون ابطال .وعدم فالحهم
إىل اآلن يف البلدان اليت وصلوا فيها إىل احلكم ،هو من أثر ذلك البطالن .وحنن هنا ال نريد
أن ندخل يف التفاصيل ،ونفرق بني اجلاهل منهم واملتعمد؛ ألننا نريد للصورة أن تتضح للناظر
أوال؛ مث بعد ذلك يشرع هو يف تعرف تفاصيلها على قدر وسعه .مع العلم أننا لن نستطيع
اإلحاطة بكل جوانب املوضوع ،بسبب تشعبها وتركيبها .وحنن هنا نشري إشارة إىل ما
نتناوله ،فحسب.
أما رجال الغيب ،فقد يقول قائل :حنن ال نعلمهم ،حىت نقدمهم؛ ولو علمناهم
لقدمناهم! فنقول :لو كانوا يُعرفون ،ما ُمسوا رجال الغيب من األصل؛ ولكننا نعين ابلتأدب
معهم ،أن يراعيهم عامة املسلمني بقلوهبم غيبا ومن غري تعيني .فهذا جيعلهم ينظرون إىل
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الناس نظر الرمحة واإلشفاق ،وقد أعطاهم هللا االطالع على القلوب ،يعلمون ما خيطر فيها،
فضال منه ونعمة.
وأما إن أظهر هللا أحدهم ،وعُرف بقرينة من القرائن ولو عند مجاعة صغرية ،فإنه يصري
واجبا على من عرفه أن يعامله ابألدب الالئق به ،وأن ال أييت عمال ذا ابل إال إبذنه
وموافقته .فإن يف الصدور عن إذن هؤالء بركة الصدور عن إذن النبوة؛ علم ذلك من علمه،
ِ َّ ِ
ين ُخيَالِ ُفو َن َع ْن أ َْم ِرِه أَ ْن
وجهله من جهله .ويف مثل هذا املعىن يقول هللا تعاىل :فَـ ْليَ ْح َذر الذ َ
صيبـهم فِْتـنَة أَو ي ِ
ِ
صيبَـ ُه ْم َع َذاب أَلِيم[ النور .]63 :وإن هذا اإلذن النبوي هنا ،إذن مباشر
ْ ُ
تُ َ ُ ْ
يفوق إذن اخلرب الذي يعلمه الفقهاء والعامة.
وإن اإلسالميني بتجاوزهم ألهل هللا ،قد فقدوا حلقة الوصل بينهم وبني هللا .فكيف
يطمعون أن يكون التوفيق حليفهم؟! ..وأما من يزعم أن العبد ال حيتاج واسطة بينه وبني ربه؛
فإننا نقول له :ليس كل زعم ابللسان ،يُصدقه احلال! وعلى كل حال ،فمن اعترب العباد
الذين نصبهم هللا بني عباده من حيث الظاهر ومن حيث الباطن ،فإمنا يكون أدبه مع رهبم
الذي نصبهم .ومن هنا أمر هللا بتعظيم الرسل عليهم السالم وأئمة الدين والدنيا ،إن مل يؤد
ذلك (نعين تعظيم أهل الدنيا) إىل ذهاب دين.
ولقد سبق أن قلنا إن رجال الغيب هم مظاهر اإلرادة اإلهلية اليت ابطنها املشيئة املطلقة؛
لذلك فمن أساء األدب معهم (غيبا) فإمنا أساء األدب مع اإلرادة .ومن أساء األدب مع
اإلرادة خالفها ،ومل ينل مراده .ومن وقع يف ذلك ،فإنه يعرض نفسه لتصرف املشيئة ،مبا
يقتضيه احلال .ومن هنا ختم هللا ابلكفر على كثري من العلماء والعباد؛ وحكم ابلقتل واهلوان
على كثري ممن كان يزعم اإلصالح .والتاريخ مليء بشخصيات تشهد ملا نقول ،إن نظر العبد
إىل سريهم بنور العلم وابإلنصاف.
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وإن مصارعة اإلسالميني لإلرادة اإلهلية أمر ال خيفى إال عنهم؛ أما من أويت نورا ينظر
به ،فإنه يرى ذلك واضحا ال حيتاج فيه كثري كالم .وإن تعلُّلهم مبوافقة الشريعة يف سوء أدهبم،
هو من تلبيس أهوائهم وشياطينهم؛ ألن الشريعة لو عمل هبا املرء على نقاء وطهارة ابطن،
ألمثرت له التأدب مع اإلرادة .نعين أنه سيوفِق بني ظاهر الشريعة ،وبني ما تعطيه اإلرادة.
وهذا عزيز يف أهل الدين ،ال يكون إال للحكماء .يـ ْؤِيت ِْ
ت
ْمةَ َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يـُ ْؤ َ
ُ
احلك َ
ِْ
ُويت َخ ْريا َكثِريا وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْب ِ
ِ
اب[ البقرة.]269 :
َ
احلك َ
ََ َ ُ
ْمةَ فَـ َق ْد أ َ
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السياسة االجتماعية
 .1العوملة املُ ِ
صادمة:
إن أهل الدين من الناس ،صاروا جيدون أنفسهم يف حرية من أمرهم؛ فحكامهم
مسلمون ،ال يشكون يف ذلك؛ وعلماؤهم مشهود هلم؛ ومع ذلك ،يرون الدين يف بلداهنم
ُحيارب جهرة ،يف املؤسسات العمومية واألجهزة اإلدارية؛ فال يدرون من أين أييت التوجيه
بذلك!..
ومما يزيد األمر استعصاء ،أن علماء الدين ال يزالون يعيشون سذاجة القرون الوسطى
(قروننا ال قرون الغرب)؛ ويكادون جيهلون كل شيء عن العصر وأهله .أما دهاليز السياسة
العاملية ،فال أهلية هلم لفهم ظاهرها؛ فكيف بباطنها!..
ما زال العرب ال يعون -إال قليال جدا منهم -أن الزمن زمن العوملة؛ وأن النظام العاملي
املوحد بدأ يف بسط قوانينه على الدول منذ عقود؛ وأن القرى اليت يعيشون فيها ،مل تعد
مستقلة عن العامل من جهة القانون .بعض الناس يرون العوملة ميكن أن تكون اقتصادية أو
إعالمية؛ لكنهم ال يتصورون عوملة قانونية ،مع أهنم يسمعون يف نشرات األخبار يوميا عن
توقيع بلداهنم التفاقات دولية يف خمتلف اجملاالت؛ زايدة على ما يُسر منها وال يُعلن.
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إن ما جيده املسلمون من حرج يف اتباع تعاليم دينهم ،إمنا هو أحد اآلاثر القانونية اليت
أصبحت تسري على البلدان ،وليس تعمدا من احلكومات احمللية حملاربة دينها .عندما كانت
الدول مستقلة حبسب املفهوم القدمي ،كان احلاكم حياسب عما يعم البلد من طاعة أو من
فجور .وهذا احلكم (احلكم على احلاكم) يكون صادقا ،رغم وجود بعض التفاصيل اليت ميكن
أن تزحزحه قليال ،نفيا أو إثباات؛ أما اليوم ،فاحلاكم ليس له إال اإلدارة العامة للبلد ،ال احلكم
ابملعىن الصحيح.
وإن عدم إدراك الشعوب هلذه احلقيقة املخيفة ،أو إدراكها إدراكا قاصرا ال يبلغ
حقيقتها ،جيعل احلاكم أضعف مما يكون عليه لو أن اإلدراك كان صحيحا واتما .إن إحناء
الشعوب ابلالئمة على احلكام وحدهم ،هو مسامهة منهم يف تقوية النظام العاملي ،على
حساب احلكم احمللي ،من دون أن يشعروا.
ينبغي أن نعلم أن السياسة االجتماعية أصبحت نتيجة للصراع السياسي العاملي واحمللي؛
والصراع السياسي احمللي أصبح تنزيال للسياسة العاملية يف النظام الواحد ،الذي اختاره أفراد
معدودون لسكان األرض قاطبة ،دون أن يستشريوهم فيه .نعين أن الصراعات السياسية
احمللية ،أغلبها ليست تفاعال حمليا سليما؛ وإمنا هي آاثر للسياسة العاملية عند التنزيل.
والشعوب ال تُدرك إال ما هو حمسوس لديها ،فتبقى حقيقة ما جيري يف بلداهنا جمهولة هلا
ومستغربة .لو أن النظام العاملي ،أابن عن وجهه إبرسال قواته إىل خمتلف البلدان ،تسهر على
تطبيق قوانينه عالنية ،لفهمت الشعوب بعض ما جيري على أرضها؛ ولكن األمر ال زال يف
طور احلكم غري املباشر .هذا مع كون التدخل العسكري من طرف القوى العاملية ،أصبح
سافرا يف كثري من مناطق العامل ،ملن كان ذا نظر.
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 .2اجملتمع املدين:
يف العادة نفهم اجملتمع املدين ،يف مقابل اجملتمع العسكري؛ لكن األمر خمتلف يف النظام
العاملي املوحد؛ فاملقصود من اجملتمع املدين هو مقابل اجملتمع الديين .أال ترى أهنم يتكلمون
عن الدولة املدنية يف مقابل الدولة الدينية! ..وكان األحرى أن يُتكلم عن الدولة الالدينية ،يف
مقابل الدينية! ..ولكنه التلبيس العاملي املقصود.
إن جمتمعاتنا العربية صارت خمرتقة من جيش من اجلمعيات ذات الطابع "اإلنساين"
و"احلقوقي" و"الثقايف" و"الفين" و"الرايضي" ،اليت ترتبط عضواي مبراكز حكم النظام العاملي.
لذلك جند التمويل أيتيها سخيا من اخلارج ،واحلكومات احمللية تنظر ،وال تستطيع حراكا.
إن املقصود من هيئات اجملتمع املدين ،القضاء على الدين يف مظاهر العيش عند
الشعوب ،حىت تعود قطعاان حيوانية تصلح لعبادة الشيطان .واملصيبة أن النخبة السياسية اليت
بعرض
كان يُفرتض أن تقوم يف وجه هذا الغزو ،تدخل هي نفسها ضمن جنوده ،وترضى َ
قليل من الدنيا ،بديال عن بيع األوطان واألجيال.

إن الصراع املفتعل لدينا بني ما هو ديين ،وما هو ال ديين؛ وبني ما هو إسالمي ،وما هو
علماين؛ هو صراع يف احلقيقة بني املبشرين ابلنظام العاملي ،وبني من ال زالوا حيلمون
ابستقالل إنساين ،يعيش فيه الفرد حريته جبميع املعاين .حنن هنا ال نريد أن نقول إن دعاة
العلمانية هم من جنود هذا النظام ،كما سيُفهم من ظاهر كالمنا للوهلة األوىل؛ فهذا سيكون
جتنيا على فئة كبرية من الصادقني؛ ولكننا ننبه إىل أن الدعوة إىل العلمانية ،ليست دائما على
أساس فكري اجتماعي ،كما يراها أهلها عندان؛ بل هي متهيد لوضع عاملي يُهيَّأُ العامل له عن
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سبق إصرار ،ابستعمال مبادئ فكرية استعماال ضالليا ،يتصيدون به األغرار من مجيع
التوجهات .إذ َمن سيعادي احلرية واملساواة والعدل ،لو كانت على حقيقتها؟!..
ولنأخذ مبدأ احلرية اليت يزعم العامل "الرمسي" أنه يدعو إليها؛ فلو أنه كان حقا يريدها،
فلم تُقهر شعوب بكاملها على ما أتابه؟! ..وملَ يُقتل ماليني من الناس ،دون أن يطرف
َ
للمتفرجني جفن! ..إمنا احلرية عند املخادعني ،هي احلرية يف اهلدم! ..فإذا قام أحد األفراد
فهنا أتيت املنظمات العاملية للدفاع عنه
يهدم أساسا من أسس شعبه الدينية على اخلصوصُ ،
ضدا عن شعبه كله! ..ومن مل مييز ما نقول ،فليعد نفسه من العجول املسمنة ،اليت تنتظر أن
أييت دورها للذبح عن قريب...

 .3جهاد اإلسالميني احملرف:
إن قيام اإلسالميني يف بلداهنم لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر (إن صح) ،ال ميكن
اجملاهر ابملعصية ،أو
أن يكون يف صورته األصلية املباشرة ،اليت كان خياطب فيها احملتسب
َ
يقوده إىل القاضي؛ ألن العاصي اليوم ،ال علم له مبعصيته وأبعادها ،مع التضليل التعليمي
واإلعالمي؛ وقد يكون فيها عاصيا ابلنيابة ،وهو ال يدري! هذا الوضع مل يعرفه الفقه
بعد من فقهاء العصر من يؤسس له.
الكالسيكي ،ومل جيد ُ

إن قيام اإلسالميني للحكام يف بلداننا هو ظلم هلم ،وإعانة عليهم ،من حيث ال
يشعرون .ذلك أن هذا القيام جيعل احلاكم ألني يف يد أعداء الدين والوطن ،بدل أن يقوي
ظهره عند مساومتهم له .وقد ظهر جزء من هذه احلقيقة ،عند استالم اإلسالميني احلكم يف
بعض البلدان؛ فهل متكنوا من العودة إىل الوضع "املثايل" لديهم؟ ..بل لقد وجدوا أنفسهم
وجها لوجه مع ما ال قِبَل هلم به؛ فإما سيكونون كسابقيهم ،ال خيتلفون عنهم يف شيء؛ وهو
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ما يُفقدهم مصداقيتهم؛ وإما سيُطاح هبم يف أسرع وقت ،بطرائق مل تكن ختطر هلم على ابل،
وعلى أيدي "جنود" مل يكن يعلم بوجودهم أحد.
إن اإلسالميني ،عليهم أن يُعيدوا حساابهتم كلها ،وأن ال يروا العدو إال من خارج
بلداهنم وجمتمعاهتم إن أرادوا حقا بعض إصالح .نعم ،حنن نعلم أن ما ندعوهم إليه جهد
مضاعف ومشقة ال تنقضي؛ لكن الوضع هو هكذا! ..ال ُميكن أن ندخل يف معركة اليوم
أبسلحة األمس أبدا! ..لذلك فإننا ندعو اإلسالميني إىل:
 .1عدم العمل على الوصول إىل احلكم؛ ألن ذلك سيزيد من تعقيد األمر وحسب.
 .2أن يتعلموا النظر إىل حسنات احلكام والثناء عليهم هبا ،وأن يغضوا الطرف عن سيئاهتم،
وإن كانت من الكبائر؛ ألن اخلري والشر يشيعان ابلذكر .كل هذا عمال بفقه االستثناء
(الطوارئ) ال ابلفقه األصلي.
 .3أن يروا يف إخواهنم العلمانيني ،ابطنهم إن كانوا صادقني ،ال ظواهرهم .وأن ال يتهموا
أحدا منهم مبحاربة الدين ،وإن نطق كفرا؛ فلعله يكون عن جهل .ذلك ألن العدو اخلارجي،
يريد أن يدمر الشعوب ذاتيا ،بعضها ببعض .وال شيء يصلح إليقاد نريان الفتنة كالعقائد .مث
إن احلكم على األمة اآلن ،وقد تعرضت إىل كل هذا املسخ عرب عقود طويلة من الزمان،
دون أن تُعطى فرصة لتدارك أمورها ،يكون ظلما هلا وال شك.
 .4إشاعة الفهم الصحيح حلقيقة الوضع ،على قدر االستطاعة؛ حىت تصحو الشعوب من
نومتها ،أو من ومهها الذي ُحيرف إدراكها.
 .5اعتماد الرتبية الرابنية ،الرتبية ابملدد النبوي ،ال تربية الكالم والتوجيه السياسي األمحق.
وهذا يكون ابلداللة على الرابنيني ،بعكس ما هو احلال عليه اليوم من إنكار عليهم ورميهم
ابلعظائم.
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وهذا لن مينع اإلسالميني من حرب الفساد جبميع أنواعه ،ابلطرائق املتاحة ،اليت ال
جتعلهم يف صدام مع القوانني املعمول هبا قدر اإلمكان.
نعم ،إن الوضع معقد جدا ،واإلصالح يف هذه املرحلة ال ميكن أن يكون شامال .وإن
حافظت األمة -وستحافظ إن شاء هللا -على اخلمرية اليت ستبلغ هبا زمن املهدي ،فذاك هو
املطلوب اآلن .نعين أن كل عمل من أجل حتقيق اإلصالح الشامل وفق املنظور الشرعي،
سيكون هدرا للجهود والطاقات ،وتبديدا هلا يف غري حملها.
حنن واعون أبن شعوبنا ما زالت متخلفة ،ردود أفعاهلا آنية ومباشرة؛ ونعلم أن خنبنا غري
اضها الشخصية؛ ولكن مع ذلك نراهن
حقيقية ،ونظرها قصري ال يتجاوز مدى يومها وأغر َ
على من كان يريد مرضاة هللا حقيقة ،ممن رزقه هللا حسن فهم وبصرية انفذة؛ ألن أيخذوا
أبيدي إخواهنم يف لطف وحكمة ،إىل احلق.
إن الدعوة إىل الدين اليوم ،ال ينبغي أن تبقى على الصورة اليت نراها؛ بل ينبغي أن
تتطور إىل أسلوب جديد ،تكون أهم مساته ،وسع املخاطَب واحتمال أذاه .نعم ،ليس هذا
أمرا سهال يُطلب من أهل الدين ،إن مسعوا ما ينتقص من شعائر هللا وما ينتهك حرماته؛
ولكن ليس أمامنا اآلن إال هذا .ولنعترب أنه حظنا من البالء الذي يصيب الصاحلني كال يف
ِ
اه ِدين ِمْن ُكم و َّ ِ
َخبَ َارُك ْم[ حممد.]31 :
ين َونـَْبـلَُو أ ْ
زمانهَ  .ولَنَـْبـلَُونَّ ُك ْم َح َّىت نـَ ْعلَ َم الْ ُم َج َ ْ َ
الصاب ِر َ

 .4ضرورة تقوية اجلبهة الداخلية:
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إن بعض البلدان العربية قد دخل مرحلة الفوضى حبسب ما خططه رواد النظام العاملي
املوحد ،وبعضها ال زال يصارع من أجل البقاء؛ لكن ال بد للحاكم وللمحكوم أن يعلموا أن
شروط البقاء ليست أمرا هينا؛ وال هي منوطة مبا كانوا يعلمونه من أمر السياسة يف السابق.
إن بقاء أي دولة عربية قائمة ،يتطلب منها بناء جبهة داخلية قوية.
واجلبهة الداخلية ال ميكن أن تكون قوية إال إذا اخنرط اجلميع فيها؛ فال يُستثىن منها
أحد من أهل البلد .وحىت يتم هذا ،فإنه ينبغي التالقي على الثوابت األساس من دين
وقانون ،ونبذ الوقوف عند التفاصيل اخلالفية اليت أطالت األطراف املختلفة املكوث عندها؛
حىت أصبح األمر ال يُنبئ إال عن جهل كبري ،وعدم إدراك خمل.
وحىت تتحقق القوة للجبهة الداخلية ،فإنه ينبغي احلزم خبصوص الثوابت اليت تضمن بقاء
كيان الدولة قائما .وحنن نرى أن ذلك ال يكون إال إذا كانت عقوبة املخلني هبا القتل فورا.
فإن الشعوب من دون حزم ،تتمادى يف التالعب أبمنها ،وال تُدرك ضرر ذلك عليها إال بعد
فوات األوان.

وإن مما ينبغي عدم التساهل فيه:
ا -اخليانة العظمى ،وتكون عند ثبوت الدعوة إىل الكفر أوال ،مبا ال حيتمل التأويل؛ مث عند
العمل ملصلحة قوى خارجية على حساب البلد اثنيا (التخابر والعِمالة).
ب -سرقة املال العام واالرتشاء.
ج -االجتار يف املخدرات.
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هذه اآلفات ،ينبغي أن تكون عقوبتها القتل ،من غري تردد .بعدها ميكن التفرغ للعمل
على تنمية البلد وحتسني أحوال مواطنيه .وليعلم اجلميع أن األمر ال فسحة فيه ،حىت يُنظر
فيه عرب القنوات العادية املرتهلة املهرتئة؛ والسليم من سلمه هللا.
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املؤمنون ال يقودون
 .1التنظري ال يعدل الرابنية:
نعين ابملؤمنني هنا عوام املسلمني وخواص املؤمنني الذين مل خيرجوا عن حكم احلجاب.
واإلميان من حيث األصل مقرون ابحلجاب؛ فهو يف مقابل العيان .وإن اإلسالميني عند
النظر إليهم ،ال خيرج جلهم عن مرتبة اإلسالم العامة ،وقليل منهم من ُجياوزها إىل مرتبة
اإلميان .وهم هبذا الوصف ليس هلم من جهة الشرع إال أن يكونوا اتبعني ال متبوعني .غري أن
الفوضى اليت حلت ابألمة يف القرون األخرية ،واألزمة اليت حلقت التدين ،جعلت العوام
يبادرون إىل التصدي ملعاجلة الوضع العام ،حبسب ما يُدركون من الدين ،متجاوزين ملن هم
أعلى مرتبة منهم عند هللا.
واحلقيقة أن هذا مل حيدث منهم إال بعد حصول أمرين اثنني:
ا -جهلهم ابلرابنية ،وبضرورهتا لألمة يف كل زمان.
ب -أتثرهم ابلفكر السياسي الغريب ،الذي جيعل العمل احلزيب الشعيب أساسه األول.
وهذان األمران مها أصل كل تنظري للعمل اإلسالمي السياسي يف األزمنة املتأخرة .وقد
دخلت األمة هبذا الصنف من العمل ،يف فتنة جديدة مضافة إىل الفنت السابقة ،بسبب
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انقطاع هذا العمل عن هللا ،وإن كان خملوطا مبظاهر تعبدية .ومن أراد أن يعلم مدى انقطاع
العمل السياسي "اإلسالمي" عن هللا ،فما عليه إال أن ينظر مدى خشية هللا لدى أهله (أهل
العمل) ،عند تعارض مرضاة هللا مع حتقيق مصاحل احلزب أو اجلماعة .ومن وقف على ما
نقول ،فإنه سيفزع مما يرى ،ويتعجب منه .ذلك ألن املرء قد جيد من "اإلسالمي" جتاهال
اتما ملا هو ديين صرف ،يف مقابل ما هو سياسي نفعي وقيت.
وأما التنظري ،فهو أمر ال ينسجم مع أصل الدين ،من حيث كونه صلة ابهلل .ذلك ألن
من كان على صلة ابهلل ،فإنه يكفيه أن أيخذ علمه من هللا يف كل التفاصيل اليت تعرتضه ،وال
حيتاج مع هذا العلم الرابين أن يُعمل فكره .وعلى هذا النهج يكون عمل األنبياء عليهم
السالم .ومن هذا الباب كان تنبيه الشيخ األكرب إىل كون األنبياء ال يعلمون الكليات إال من
كوهنا جزئيات .يعين بذلك -رضي هللا عنه -أن األنبياء ال يستنبطون العلم ،كما شرع هللا
قصر عن تلقي العلم عن هللا يف النازلة،
للفقهاء .نعلم من هذا ،أن االستنباط رخصة ملن ُ
وليس أصال .وقد شاع عند العامة ،أن هذه املنزلة ال تكون إال لألنبياء عليهم السالم
وحدهم؛ وأن كل من ادعاها ،فإمنا هو مدع للنبوة .واألمر على غري ذلك!
إن الرابنية اليت ندل عليها ،هي التحقق ابلدين يف أعلى مراتبه .وال يصح هذا التحقق،
حىت يكون العبد ممن يتلقى العلم من ربه ،كما كان يتلقاه األنبياء (لكن ليس على طريقتهم)
 .وهذا هو معىن الوراثة ،ال غري .نعين أن الفرق بني الوارث والنيب هو التشريع الذي يكون
للنيب وال يكون للويل .هذا فقط.
وعلى هذا فإن الرابنية تغين عن التنظري ،والتنظري سيكون معها ابعتبار متغريات اإلرادة
اإلهلية ،حتكما ال بد أن تظهر خمالفته للواقع ولو بعد حني .أما إن قيل إن التنظري هو نظري
االستنباط الذي يكون للفقهاء يف األحكام ،عند غياب العلم اللدين أو الكشفي ،فإننا نرد
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عليه بكون الفقهاء املستنبطني عاملني ابلرخصة إذا قورنوا ابلرابنيني .هذا ،حىت ال ينال
العسر مجاعة املؤمنني إذا مل يكن بينهم رابين فحسب .ولو تدبران قول هللا تعاىلَ  :ولَ ْو َرُّدوهُ
ِ َّ ِ
ِ
الرس ِ
ِ
ول َوإِ َىل أ ِ
ين يَ ْستَـْنبِطُونَهُ ِمْنـ ُه ْم[ النساء ،]83 :لعلمنا أن
إ َىل َّ ُ
ُويل ْاأل َْم ِر مْنـ ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
أويل األمر املقصودين هنا هم الفقهاء (علماء الشريعة)؛ ولعلمنا أن الرابنيني داخلون يف
حكم "الرسول" يف اآلية ،ابلتبع واخلالفة .فيكون معىن اآلية أن العلم أبمر من األمور يُلجأ
فيه إىل أهل االستنباط عند تعذر سؤال الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم يف شخصه أو يف
شخص الرابين خليفته.

وقد تعدم مجاعة من اجلماعات وجود الرابين فيها ،لكن األمة لن تعدمه أبدا؛ بل ال بد
من وجود مجاعة منهم مبثوثني فيها يف كل زمن .والعدول عن اتباع هؤالء الصفوة إىل
التنظري ،فإمنا يكون من قبيل استبدال الذي هو أدىن ابلذي هو خري .والنتيجة تكون عنتا
ومشقة ،جتدها األمة كلها يف مجيع شؤوهنا ،كما هي احلال اليوم.
 .2ال قياس مع الفارق:
يلجأ اإلسالميون كثريا إىل قياس أنفسهم على الصحابة يف عمل من األعمال أو يف
موقف من املواقف؛ وينسون أن الصحابة كانوا ال أيتون شيئا إال بعد استئذان النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم .فهم يف عملهم يكونون على بينة ،ال على ظن .والتأسي الذي يكون عن
خرب ،ال يكون إال ظنا أبدا ،وإن وافق احلق أحياان .ذلك ألن املتغريات اليت تدخل ضمن
معطيات عمل من األعمال ،قد تكون أكثر مما حييط به العبد العامل .فتكون النتيجة أن
العمل مل يكن مطابقا لألصل الذي قيس عليه ،وإن تـُ ُوهم فيهما أن الصورة واحدة.
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ولقد قيل يل مؤخرا ،فيما يُعد تعقيبا على كالمنا عن رجال الغيب واستحباب موافقتهم،
من أجل ضمان الفالح ،إن احلسني عليه السالم عند قيامه على يزيد ،كان عامال ابلتكليف
دون مراعاة ما ذكرانه من الشروط الغيبية لألعمال املتعلقة على اخلصوص ابلشأن العام.
واحلقيقة أن يف هذا اإليراد شبه كبرية منها:
ا -إن احلسني عليه السالم يف زمنه ،كان رابين األمة وسيد رجال الغيب والشهادة فيها.
والقياس عليه -عليه السالم -جهل مبقامه الشريف ومبقام املقيس ،الذي يرى نفسه على
َ
قدمه عامال.
ب -إن احلسني عليه السالم مل يكن عامال ابلقاعدة العامة يف تغيري املنكر ويف نصرة الدين
كما يعمل أحد املؤمنني؛ وإمنا كان على بصرية وعلم خاص ،يوافق فيه حكم ربه مجلة
وتفصيال؛ كما يكون عمل األنبياء عليهم السالم .ال فرق من هذا الوجه أبدا.
ج -ال يقدح يف عمل احلسني عليه السالم أنه أدى إىل استشهاده؛ ألن العباد املخلَصني ،ال
أشهى عندهم من الشهادة يف هللا ويف سبيله .هلذا ،فإن من يتوهم أن االستشهاد كان عن
عدم علم أبمر القيام أو عن حجاب ،انتهى بـ"الفشل" ،فهو غالط سيئ الظن اببن رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.

د -إن من يظنون يف زماننا أهنم يف معارضتهم للحكام يقتدون ابحلسني عليه السالم ،فإمنا
هم على أكرب وهم وأسوإ قصد؛ ألهنم ليسوا على طهارة احلسني وزهده يف الدنيا ،وال على
بصريته يف األمور ورابنيته وحاشاه؛ وإمنا هم أيخذون األمر بصورته الظاهرة ،اليت هي أيضا ال
األوىل هبؤالء ،أن يقيسوا أنفسهم على أتباع احلسني
تبلغ نقاء الصورة املقيس عليها .وكان ْ
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عليه السالم يف أفضل األحوال .وحىت هذا ال يصح إال إن علمنا بكوهنم يعملون على هدي
رابين يف زماهنم .وأما العمل على الظن ،فال يبلغ هبم هذه املرتبة أبدا.
ومن علم ما ذكرانه من شروط التأسي ،فإنه سيعيد النظر يف كل ما كان يعده سنة .أو
على األقل سيفرق بني صورة السنة وبني حقيقتها .وسيجد العمل الديين اجلماعي على
اخلصوص منوطا ابلرابنية وجودا وعدما؛ وسيعلم أن التنظري السياسي للمسلمني بدعة
جرت األمة إىل األيديولوجيا السياسية بعد معرفتها لأليديولوجيا العقدية فيما
مستحدثةَّ ،
قبل .وكل هذه األيديولوجيات قد عادت وابال على املسلمني ،يتجرعون مراراهتا إىل أن يشاء
هللا.

 .3حكم اجلماعات السياسية يف اإلسالم:
إن وجود تنظيمات إسالمية سياسية ،تعمل من أجل الوصول إىل احلكم ،أمر ال أصل
له يف الدين؛ ألن وحدة األمة ال ميكن توافرها مع وجود هذه اجلماعات داخلها ،وهي
األوىل ابالعتبار .فإن قيل إن هذه التنظيمات موجودة يف بلدان قطرية ،وتعمل من
الواجبة و ْ
أجل عودة وحدة األمة ،فإننا نرد أبن هذه التنظيمات تفرق البلدان القطرية ،فكيف سيكون
نتيجتها توحيد األمة؟! ..فعلى من يريد أن يعمل من أجل التوحيد ،أن يراعي وحدة شعبه
أوال!..
إن ظاهرة اجلماعات اإلسالمية السياسية ،ال ميكن أن تكون عالجا لظاهرة التحزب
الدخيلة؛ حىت نقبل هبا؛ بل هي امتداد هلا من حيث الوظيفة وتوسيع .من كان يريد العمل
لإلسالم ،فليعلم من أين يكون البدء؛ قبل أن يشرع يف العمل .والبدء كما نذكر دائما،
يكون من الرابنية!
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وإذا علمنا أن هذه اجلماعات ال تقر مبكانة الرابنية من الدين ،وإن زعمت أحياان أهنا
ملتزمة هبا ،فإننا سنعلم أن املصاب ابلداء ال ميكن أن يكون طبيبا معاجلا! ..على اجلماعات
السياسية أن تعود إىل احلق ،وتلتزم ابتباع الرابنيني كل يف بلده؛ وأن تنشر العلم ابلرابنية بني
عموم الناس ،لتضمن العودة إىل احلق يف يوم من األايم؛ بدل أن تبقى عاملة على خالف ما
يقتضيه الشرع ،وما يؤخر هذه العودة.
إن العمل لإلسالم إذا مل يكن عن إذن رابين ،فإنه يعود ابلظلمة على أصحابه ،حىت
يصريوا فراعنة وهم ال يشعرون .بل لقد رأينا من هؤالء العاملني من يدخل يف عداد
الشياطني ،بسبب اختطافه للدين واحتقار عباد هللا املسلمني .وإن حال هؤالء يكون كمن
قال هللا فيهمَ  :وإِ َذا قِيل َهلُْم َال تُـ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
صلِ ُحو َن ( )11أََال إِ َّهنُ ْم
ض قَالُوا إَِّمنَا َْحن ُن ُم ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس قَالُوا أَنـُ ْؤم ُن َك َما
يل َهلُْم آمنُوا َك َما َآم َن الن ُ
ُه ُم الْ ُم ْفس ُدو َن َولَك ْن َال يَ ْشعُ ُرو َن (َ )12وإ َذا ق َ
الس َف َهاءُ َولَ ِك ْن َال يـَ ْعلَ ُمو َن[ البقرة.]13-11 :
الس َف َهاءُ أََال إِ َّهنُْم ُه ُم ُّ
َآم َن ُّ
أما األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فهو أمر واجب على املسلمني أفرادا ومجاعات،
ما مل حتل دونه الصفات اليت ذكرها النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله« :بَ ِل ائْـتَ ِم ُروا
ِ
ت ُشحا ُمطَاعاَ ،وَهوى ُمتـَّبَعاَ ،و ُدنْـيَا ُم ْؤثـََرة،
اه ْوا َع ِن الْ ُمْن َك ِرَ ،ح َّىت إِ َذا َرأَيْ َ
ِابلْ َم ْع ُروفَ ،وتَـنَ َ
ِ
ِ
ك َوَد ِع الْ َع َو َّام ،فَِإ َّن ِم ْن َوَرائِ ُك ْم أ ََّايما َّ
ك ِخبَ َّ
اص ِة نـَ ْف ِس َ
اب ُك ِل ذي َرأْي بَِرأْيِِه فَـ َعلَْي َ
َوإ ْع َج َ
الص ْربُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
فِي ِه َّن ِمثْل الْ َقْب ِ
ني َر ُجال يـَ ْع َملُو َن ِمثْ َل
ض َعلَى ْ
َج ِر مخَْس َ
اجلَ ْم ِر ،ل ْل َعام ِل في ِه َّن مثْ ُل أ ْ
ُ
()6
َع َملِ ُك ْم»  .واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابملعىن العام ،ال يُشرتط له الوصول إىل
احلكم؛ بل إن تطلع النفوس إىل الرائسة على الناس ،إمنا هو من الربوبية الكامنة فيها ،واليت

 - 6أخرجه الرتمذي يف سننه ( )257-258 /5واللفظ له ،وأخرجه أبو داود يف سننه ( ،)396 /6وابن ماجه يف سننه
اّللُ َعْنهُ.
()146 /5؛ َع ْن أَِيب ثـَ ْعلَبَةَ ْ
ين َر ِض َي َّ
اخلُ َش ِ ُّ
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تكون جماهدهتا أوجب الواجبات لدى صاحبها .فإن من مل ينه نفسه عن منكرها ،يكون
كاذاب يف هني غريه ،وال شك.
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ِحكم ُحكمية
ِ .1حكمة ُحكمية يوسفية:
اج َع ْل ِين َعلَى َخَزائِ ِن ْاأل َْر ِ
ض إِِين
يقول هللا تعاىل على لسان يوسف عليه السالم :قَ َ
ال ْ
َح ِفيظ َعلِيم[ يوسف .]55 :والقول من يوسف مللك مصر (يقال إنه من اهلكسوس)
"اجعلين" ،ال يكون من نيب إال عن أمر إهلي خاص؛ ال كما يعتقد بعض العامة ،أنه دليل
على جواز طلب املرء املنصب لنفسه .فهذا ال يليق بويل من األتباع ،فكيف يليق بنيب؟!..
وإن هللا إذا أراد رمحة بعباده ،وىل عليهم رحيما؛ يعاملهم ابلفضل بعد حتقيق شرط
العدل .وملا كان اجلدب الذي سيدوم يف مصر وقتها سبع سنني ،وعلم هللا أن خلقا كثريين
سيَهلكون به ،بعث إليهم يوسف مظهرا مجاليا لعنايته سبحانه ،يدفع عنهم غائلة البالء

ظاهرا وابطنا .وذلك أن هللا ال يبتلي قوما ببالء إال وأصحبه لطفا من عنده حىت حيتملوه؛
وإال كان كل بالء ماحقا ملن نزل به .وهذا من أسرار التالزم بني اجلالل واجلمال.
واملنصب الذي طلبه يوسف عليه السالم لينفع به "الدولة" ،هو منصب وزاري .ومل يرفع
عليه السالم -عينه إىل منصب امللك قط؛ ولو شاء لفعل ولو بعد أن اتسعت شهرتهوعمت حمبته الشعب ،لو كان األمر على ما يفهمه احملجوبون؛ لكنه وقف عند ما ُحد له.
نعين أنه ما فعل ذلك إال عن أمر إهلي ،كما سبق أن ذكران .ولو تفطن إخواننا "اإلسالميون"
إىل ما يف طي هذه العربة من احلكمة ،ملا تشوفت أنفسهم إىل الوصول إىل حكم بلداهنم
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قط .كيف ال ،وهم ال يصدرون إال عن أهوائهم املتقنعة بقناع "احلكم مبا أنزل هللا" .أال يعلم
املساكني أن احلكم مبا أنزل هللا ،ال يكون إال عن أمر هللا؟! ..واألمر الذي نعنيه هنا ،هو
اإلذن يف وقوع الشيء ،ال األمر القويل فحسب .لكن ما نقوله ،ال تتمكن عقول جلهم من
إدراكه ،بسبب بقائهم عند أوىل مراتب الدين وعدم جماوزهتم هلا .وما نتكلم عنه ال يُفهم إال
ألهل التوحيد اخلاص ،الذي يسدون عنهم اببه بسوء أدهبم.
وليعلم القارئ أن يوسف كان هو صاحب احلكم يف الباطن؛ نعين أنه كان أعلى من
امللك من حيث الباطن ،وإن كان امللك أعلى منه من حيث الظاهر .وأهل هللا دائما يعطون
احلضرات حقها ،ويعملون يف كل جمال مبا يناسبه ال مبا يُعلم منه .وهذا ابب ال يدخله إال
الرابنيون ،أهل هللا الذين ال يتحركون وال يسكنون إال عن إذن إهلي .ومعلوم أن امللك ما كان
يعلم حقيقة يوسف من حيث الباطن؛ وإال تشوش عليه ملكه ،وصار خيشى على نفسه منه،
يبد منه شيء يف الظاهر ،الحتمال وقوعه .وهذا كان سيمنع إيصال الفائدة للناس
ولو مل ُ
(الشعب) .لذلك فإن من علم ما قلناه ،فإنه ال خياطب امللوك إال من أسفل ،وإن كان من
حيث الباطن هو صاحب احلكم .وال يكون األمر إال هكذا..
أما العوام الذين صاروا يتكلمون يف شؤون احلكم يف القرن األخري ،فإهنم ال يعلمون
مقتضيات املقامات؛ فيسيئون األدب مع رهبم قبل ملوكهم (امللوك ابملعىن الشرعي هم امللوك
والرؤساء مجيعا) .وهللا ال حيب من العباد إال األدابء! ..واالستناد هنا على ما يعطيه ظاهر
النصوص الشرعية ،هو مغامرة يف حبر املعامالت مبجذاف واحد .ذلك أن الشريعة هلا ظاهر
وهلا ابطن .ومن مل يكن علمه هبا كامال ،فاألسلم له أن يصمت ويشتغل مبا خيصه يف نفسه.
والسبب الذي جعل هذه الطائفة من املسلمني تقع فيما وقعت فيه ،هو اجلدب الذي
أصاب الفقه الرمسي؛ حىت عاد قوانني ال سند هلا يف ابطن الناس .فأمثر هذا لديهم ما يناسب
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القحط من الثمار الشائكة .وأما الدين من حيث األصل ،فال يُسار فيه (ألنه طريق) إال
بقدمي الظاهر والباطن معا .فحيث يكون احلكم للظاهر ،تكون الوزارة للباطن؛ وحيث
َ
يكون احلكم للباطن ،تكون الوزارة للظاهر.
ِ .2حكمة ُحكمية موسوية:
ال َك َّال فَا ْذ َهبَا ِِب َايتِنَا إِ َّان َم َع ُك ْم ُم ْستَ ِمعُو َن ( )15فَأْتِيَا فِْر َع ْو َن فَـ ُق َوال
يقول هللا تعاىل :قَ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ول ر ِ
ِ
يل[ الشعراء .]17-15 :فاملهمة
ب الْ َعالَم َ
إ َّان َر ُس ُ َ
ني ( )16أَ ْن أ َْرس ْل َم َعنَا بَِين إ ْسَرائ َ
األوىل ملوسى وهارون عليهما السالم ،كانت هي إخراج بين إسرائيل من مصر .ومعلوم أن
األنبياء كانوا يُبعثون إىل أقوامهم خصوصا ،غري حممد صلى هللا عليه وآله وسلم املبعوث

للعاملني .فلما عاند فرعون ،استلزم ذلك إقامة احلجة عليه وعلى قومه ،وانتهت القصة مبا
أخرب هللا عنهم من الغرق .نقصد من هذا الكالم ،أن موسى عليه السالم ما كان يفعل يف
كل طور من أطوار جمادلة فرعون إال ما كان هللا أيمره به ،ال ما كان يظهر له حبسب القواعد
الشرعية الكلية .ولو افرتضنا أن فرعون مسح ملوسى أن أيخذ معه بين إسرائيل من أول مرة ،ملا
وقع كل الذي وقع؛ والنصرف موسى وهارون ومن معهم بسالم.
وحنن وإن كنا مكلَّفني مبا أمر هللا به من إتيان الطاعات واجتناب املعاصي فرادى
ومجاعات ،فإن القيام على حتكيم الشريعة ال يكون إال للرابنيني الذين يفهمون عن هللا
فهم اآلن يف األمة ،كاألنبياء يف
خطابه ،ويعملون ابإلذن اخلاص زايدة على اإلذن العامُ .
أممهم فيما سبق من الزمان .هذا من حيث جتديد الدين ،ال من حيث املرتبة.
ولينظر املرء إىل قصة موسى عليه السالم أيضا ،ملا سئل هل على وجه األرض أعلم منه؛
فأجاب :ال؛ وكان صادقا؛ لكنه مل يستثن .وهللا ال حيب من عبده أن يقطع يف أمر مبا بلغه
علمه فيه وحده؛ وإمنا حيب منه أن يرجع إىل علم هللا ،وإن قال بعلمه هو .فدله هللا على عبد
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أدىن منه رتبة (اخلضر عليه السالم) ،يصحبه أبمر منه ،ليجد عنده من العلم ما ليس عنده؛
أتديبا من هللا له عليه السالم ،ولنا من بعده .فإن كان هذا حال الصديقني من األنبياء عليهم
السالم يف معاملة رهبم ،فكيف أبقوام ال علم هلم وال صدق ،إال ما التقطوه من أقوال بعض
من حيسنون هبم الظن أو من يستهووهنم ،جيزمون يف احلكم على الناس وعلى األمور؛ وكأنه
ال أعلم منهم على وجه األرض!..
وليعترب من ينظر يف كالمنا ،كيف أن األمور اليت فعلها اخلضر عليه السالم كانت من
أشد املنكرات حبسب علم موسى فيها ،على ما يعطيه الظاهر وحده؛ كل ذلك حىت يعلم أن
علم هللا يف األشياء ليس حمدودا مبا شرع فيها سبحانه حبسب ما يبدو للناس .وال ميكن
ألحد أن يقطع حبكم من األحكام ،إال وهو يُرجع العلم فيه إىل هللا؛ حىت خيرج من تبعات
قوله عند ربه .وهذا هو سبب حرص علمائنا األولني أن يقول أحدهم بعد اإلفتاء وتبيني
األحكام :وهللا أعلم!.
ما نريد أن ننبه إليه هنا ،هو أن ما يظهر للعيان ،قد خيالف احلقيقة اليت يعلمها هللا؛
وكم من إنسان مذموم عند الناس ،هو من أشدهم نفعا لدينه وأمته؛ إما من مستوى منصبه،
وإما بسبب سعة دائرة عالقاته ،أو بسبب قربه من دوائر اخلصوم واألعداء ،وغري ذلك...
واحلكم على مثل هذا ،حبكم سطحي متعجل ،يكون ظلما بينا له وألمته معه .مع العلم أن
ال أحد جيوز أن يكون الرقيب على أسرار العباد .والدين نفسه ،جيعل العبد مراقبا لربه وحده؛
حىت ال يعود التدين نفاقا وتسلطا على الناس بغري حق.
ِ .3حكمة ُحكمية َعلوية:
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احلَ ُّق َم َع َعلِي
احلَ ِق ،أَ ِو ْ
جاء عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قالَ « :علِي َم َع ْ
ث َكا َن»( .)7هذا املقام الذي أثبته رسول هللا لعلي عليه السالم ،ليس موقوفا عليه؛ وإمنا
َحْي ُ
هو لكل حمقق على قدره .وهذا مما يُعلم عند أهل هللا ابلضرورة .والشخص عندان (عدا النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم واخلتم) ،يكون مظهرا للمقام يف زمانه .وهذا العلم غاب عن
الشيعة الذين أخذوا األمر ابملعىن السياسي لإلمامة .ولو حمص الناس اخلالف املذهيب لدى
املسلمني ،لوجدوا أغلبه من هذا القبيل .نعين أن السبب يكون فيه تنزيل املعاين على غري
وجهها .وإمامة علي عليه السالم ابملعىن املقامي اثبتة دائما عندان؛ خبالف إمامته ابملعىن

السياسي ،اليت ال تثبت إال يف زمن خالفته رضي هللا عنه .ومن هنا فإننا نقول :إن من كان
مع علي كان على احلق ،ومن خالفه (زمن خالفته على اخلصوص) عليه السالم ،فقد
خالف احلق؛ بغض النظر عن اعتبار األشخاص يف هذا الصف أو يف ذاك .ولن ندخل اآلن
يف تفاصيل ذلك اخلالف ،ألنه ال يدخل ضمن مرادان يف هذا الكتاب.
ومقصودان حنن هنا ،هو الداللة على رجال من األمة ،من أهل التحقيق ،يكون احلق
حيث كانوا .وهذا املعىن أعلى من كون العبد مع احلق .فالرواية احلديثية اليت أوردانها ،واليت
يظهر فيها الرتدد من الراوي بني لفظني ،تصدق ابللفظ الثاين على علي عليه السالم ،أكثر
من األول؛ ألن األول اثبت لعامة املؤمنني على اختالف درجاهتم فيه (أي يف احلق) .وكون
احلق مع علي ،يعين أن العبد املتحقق ابحلق ،يصري هو عني الدليل على احلق .نعين أنه ال
ُحيتاج للقياس على مثل هذا العبد ،وإمنا يُكتفى مبعرفة رأيه .ومثل هذا العبد لو شاء شيئا،
فإن مشيئته تكون واجبة النفاذ يف العامل ُحكما أو وجودا ،أو مها معا.

 - 7اهليثمي يف كشف األستار عن زوائد البزار ( )96-97 /4وابن عساكر يف اتريخ دمشق (َ )361-360 /20ع ْن
اّللُ َعْنهُ.
َس ْع ِد بْ ِن أَِيب َوقَّاص َر ِض َي َّ
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وهذا املقام له أهل يف كل زمان ،يُعرف هبم احلق عند املتعرفني .واألمة لو أذن هللا هلا يف
معرفة أهل هذا املقام (وتكون اإلمامة فيه لواحد يف الزمان) ،وأ َِذن هللا هلا بعد ذلك يف اتباعه
واألخذ برأيه ،النقلب حاهلا أبيسر مما تظن؛ بل يكون هذا االنقالب نظري انقالب األعيان،
يف احلال .نعين هبذا ،أن األمة احملمدية ال حتتاج إىل الشروط املعلومة لدى السياسيني ،حىت
يتحقق هلا ما تصبو إليه؛ ألن هذه الشروط مطوية عندها يف رجال يكون احلق معهم حيث
كانوا .وال ينقص ليتحقق هذا ،إال أن أيذن هللا يف ذلك.
غري أن إلذن هللا عالمة ظاهرة ،يُعلم هبا جميء أجل هذا األمر املخصوص؛ وهو أن ينظر
هؤالء الرجال من أهل هللا إىل األمة بعني الرضى .وال يكون هذا ،حىت تعود هي إىل معرفة
قدرهم وإىل التأدب معهم .هذا يعين أن الزمن الذي حنن فيه ،ليس هو أوان ما نتكلم عنه؛
لسنن األمم األخرى يف طرق
بسبب إدابر األمة (يف عمومها) عن هذا األمر ،واتباعها َ
الضالل ،كما أخرب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن ذلك يف قوله« :لَتَـْتـبَـعُ َّن َسنَ َن َم ْن َكا َن
ِ
ِ
ِ ِ
اّللِ،
وه ْم .قُـ ْلنَاَ :اي َر ُس َ
ول َّ
قَـْبـلَ ُك ْم ش ْربا ش ْرباَ ،وذ َراعا بِذ َراع َح َّىت لَ ْو َد َخلُوا ُج ْحَر َ
ضب تَبِ ْعتُ ُم ُ
ال :فَ َم ْن!»( .)8هذا يعين أن التغيري املطلوب هو تغيري ما ابلنفوس ،كما
َّص َارى؟ قَ َ
آلْيَـ ُه ُ
ود َوالن َ
اّللَ َال يـُغَِريُ َما بَِق ْوم َح َّىت يـُغَِريُوا َما ِأبَنْـ ُف ِس ِه ْم[ الرعد .]11 :وتغيري ما
قال هللا تعاىل :إِ َّن َّ

املهملة منذ قرون لدى السواد األعظم من األمة .وهكذا
ابلنفوس ،يعيدان إىل التزكية الرابنية َ
جند الرابنية حمور حياة األمة ،ال يستقيم أمرها إال عليها .فمن ابدر من املسلمني إىل طلب
تزكية نفسه ،فقد أعان األمة على استعادة عافيتها؛ ومن بقي مع التنظري السياسي ،فليعلم
أنه ما زال داخل جحر الضب .نسأل هللا العافية لنا وإلخواننا.

 - 8أخرجه البخاري يف صحيحه ( )103 /9واللفظ له ،ومسلم يف صحيحه ()57 /8؛ َع ْن أَِيب َسعِيد ا ْخلُ ْد ِر ِي َر ِض َي َّ
اّللُ
َعْنهُ.
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وعلى كل حال ،فكما قيل :ما ال يُدرك كله ،ال يُرتك جله .وإذا مل يكن هذا أوان عودة
األمة كلها إىل احلق ،فال مانع من عودة بعضها ،على قدر املستطاع .نعين أنه ميكن لبلد من
البلدان أو أكثر ،أن يبدأ بتحقيق هذه العودة ،ابحلكمة الالزمة ،اليت حتفظ التوازن السياسي
احمللي والعاملي .فإن األمور ال بد أن تسري يف تناسق يعلمه أهل اخلربة ،حىت ال يزداد احلال
تدهورا ،بوقوع اخللل يف العالقات داخل اجملتمعات.
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السياسة بني الواقعية والتمين
 .1التمين السياسي:
ال شك أن لكل طرف من األطراف السياسية املتنافسة على احلكم ،أو على األقل
املختلفة يف الرأي السياسي ،توجها مباينا لغريه من التوجهات؛ وال شك أن كل طرف يرى
أن توجهه هو الطريق الصحيح إىل حتقيق املراد (مصلحة أو موافقة احلق) .وإن اعتبار
التوجهات السياسية املختلفة يف نظرة مشولية ،سيجعل الناظر يتنبه إىل ضرورة وجود عامل
خارجي ،يكون ِ
مرجحا ألحد هذه التوجهات يف وقت من األوقات.
إن أغلب الناظرين إىل املشهد السياسي ،يُرجعون احلسم فيه إىل القوة مبختلف معانيها؛

بل ال يكون إال هذا من حيث الظاهر .لكن احلقيقة هي أن املرجح هو املشيئة اإلهلية،
والقوة اليت تبدو السبب الظاهري هي يف احلقيقة اإلرادة اإلهلية احلاكمة .وقد يقودان هذا
الكالم إىل السؤال املتكرر فيما يعود إىل اإلنسان ،وهل هو خمري أم مسري؛ غري أنه يف هذه
املرة يَِرد متعلقا ابلعامل كالا وأبعاضا .واجلواب كما ال خيفى سيكون واحدا؛ لكننا ال نريد أن
نتناوله بطريقة مباشرة ،قليال ما تكون جمدية.

وعلينا أن نالحظ أن اختالف احملل (زاوية النظر) جيعل النظرة خمتلفة عند األطراف فيما
بينها ،وهي تنظر إىل أمر واحد .ومن هنا ختتلف املصاحل لدى األطراف ،وختتلف الطرق
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إليها .كل هذا ،وكل طرف مستغرق يف نظرته اخلاصة ،وغافل عن نظرة اآلخرين ،إىل احلد
قصد غلبة اخلصم على
الذي يرى معه رأيهم ضررا على مصلحته .وقد يشتد التنافس ويطغى ُ
كل طرف ،فتنحجب الرؤية الشمولية للمشهد ،وال يُهتم إال ابلنتيجة النهائية اليت حتكم
لطرف دون ابقي األطراف.

إن هذه اخلصومات السياسية اليت تكون فيما يتعلق ابلشأن العام ،هي نفسها اليت
جيدها املرء من نفسه يف شأنه اخلاص ،وهو ال يشعر .وأصل ذلك كله ،هو اختصام األمساء
اإلهلية عند إرادة كل منها اخلروج إىل العامل ابألثر املناسب ملعناه خاصة؛ واألمساء خمتلفة
املعاين فيما بينها ،إىل حد التقابل (التعارض) أحياان .من هنا كان ال بد من مرجح وجودي
جيعل بعض املعاين يغلب ما يقابله ،أو يلغيه وقتيا .وليس إال املشيئة كما ذكران ،اليت هي
أصل القضاء .واملشيئة ابطنها التجلي الشأين الذي ال قرار له.
 .2الواقع السياسي:
قلنا إن األمساء اإلهلية كلها وعلى اختالفها ،تريد أن يظهر أثرها يف العامل ،وقلنا إنه ال
بد هلا من مرجح يكون له اختيار من يكون له احلكم منها يف الوقت ،ممن ال يكون له ذلك؛
احلكْم إَِّال َِِّ
ِِ
ّلل[ األنعام]57 :؛ واملقصود من
وليس إال االسم "هللا" .يقول هللا تعاىل :إن ُْ ُ
احلكم يف املظاهر.
احلكم هنا ،هو الرتجيح كما ذكران؛ فهو حكم بني األمساء ،يعطيها هي
َ
وهذا االسم (هللا) يكون من نصيب القطب يف زمانه ،الذي قد يكون خليفة إن كان له
احلكم يف الظاهر .وهذا هو السر يف كون نظام احلكم يف اإلسالم هو نظام اخلالفة.

خرب عنه يف األحاديث.
وأما إذا كان احلكم لغري القطب ،فإن النظام يصري إىل املُلك املُ َ
وهنا تنتقل اخلالفة إىل الباطن كما هو احلال يف أزمنتنا .ويصري احلاكم يف الظاهر يف هذه
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األزمنة حتت تصرف اخلليفة الباطن؛ نعين أنه يصري حتت تصرف االسم (أو األمساء) اليت
احلكم عليه .ويكون هو من هذا االسم حاكما على رعيته؛ فيوافقه من رعيته
يُعطيها "هللا"
َ
من يكون حتت حكم اسم من األمساء املوافقة لالسم احلاكم ،ويعارضه من رعيته من يكون
حتت حكم اسم من األمساء املعارضة له .وهلذا السبب ،تكون الرعية مطيعة لـ"هللا" إذا كان له
احلكم ظاهرا؛ وتظهر "املعارضة" للحكم ،إذا كان احلكم السم حتته ،بسبب عدم اإلحاطة
لدى االسم احلاكم؛ ألن اإلحاطة ال تكون إال لـ"هللا" أو لـ"الرمحن" .وهلذا جاء يف القرآن:
احلُ ْس َىن[ اإلسراء]110 :؛ أي مها
َمسَاءُ ْ
قُ ِل ْادعُوا َّ
الر ْمحَ َن أَاي َما تَ ْدعُوا فَـلَهُ ْاأل ْ
اّللَ أَ ِو ْادعُوا َّ

معا هلما األمساء احلسىن .فتكون األمساء احلسىن هبذا املعىن أمساء هلل وللرمحن.

وأما إن سأل سائل عن عدم استتباب األمر لعلي عليه السالم ،وهو الذي كان "هللا"
معه ،حىت عارضه معاوية بن أيب سفيان ِ
ومن بعده اخلوارج؛ فإننا نرد :ال يكون ذلك إال إذا
كان علي هو الذي أراد ذلك من جهة ابطنه عليه السالم .غري هذا ال يكون! ..وال يريد
علي ذلك ،إال إذا علم أن هللا قضى بذلك يف علمه .نعين أن الزمن كان زمن افرتاق احلكم
خرب عنها .وقد وقع األمر نفسه وتتابع ،مع
الظاهر عن الباطن ،لتدخل األمة مراحل امللك املُ َ
ما حصل للحسن وللحسني عليهما السالم .فاألول كان خليفة يف الظاهر والباطن ،فتنازل
عن حكم الظاهر ملعاوية؛ والثاين كان خليفة يف الباطن ،أراد أن يعود إىل الظاهر؛ والقضاء
كان قد سبق مبا ذكران .وإذا قلنا عن احلسني عليه السالم أنه أراد أن يعود إىل حكم
الظاهر ،فإننا ال نقصد أنه قصد انتزاع اخلالفة لنفسه من نفسه كما قد يتوهم اجلاهلون
وحاشاه؛ وإمنا نعين أنه عليه السالم كان جمربا على فعل ذلك ،بسبب مكانته عند هللا وعند
املسلمني .وقد عرب عليه السالم عن هذا املوقف بقوله الشريف (قاصدا يزيد)« :مثلي ال
يبايع مثله!» .فرغم أن احلكم يف الظاهر كان قد انفصل عن خالفة الباطن اليت كانت
للحسني عليه السالم؛ إال أنه مل يكن عليه السالم كآحاد األقطاب ،الذين جاءوا بعده يف
األمة ،وكانوا جمهولني لدى عموم الناس .فهم كان يسهل عليهم اخلضوع يف الظاهر للحكم
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من دون أن يؤدي ذلك إىل تضرر الدين واحنرافه عن وجهته األصلية؛ أما احلسني عليه
السالم ،فكان يف بيعته ليزيد -لو أنه ابيع -ضرر كبري للدين .ومن هنا نفهم أن استشهاده
الشريف كان ضرورة ال حميد عنها ،لدخول األمة مرحلة امللك .وهو عليه السالم ،ما كان
يؤثر بقاءه يف الدنيا على سالمة أمة جده ودين جده صلى هللا عليه وآله وسلم .حاشاه!..
وقد قتلوه وهم له ظاملون! لبئس ما فعلوا ،ولبئس بعد فعلهم ما يقولون! ولنعد إىل ما كنا
بصدده:
أردان أن نقول :إنه ال يظهر يف احلس عند الناس ،إال ما وقع احلكم به يف حضرة
األمساء .وال يكون احلكم يف هذه احلضرة ،إال مبا حكم به القطب ،الذي يكون يف الظاهر
واحدا من الناس؛ وال حيكم القطب إال مبا يوافق القضاء اإلهلي .هلذا السبب كنا ندل األمة
يف األجزاء السابقة على الرابنيني من رجال الغيب ومن غريهم؛ ألهنم سيكونون على اتصال
مباشر أو غري مباشر ابلقطب الذي بيده احلكم .وهذا االتصال ينفعهم فيما يدخل يف
احلكم حبسب مشيئة القطب .وإىل هذا املعىن
متغريات القضاء ،اليت ميكن أن يُبدَّل فيها
ُ
ت و ِعْن َده أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
اب[ الرعد .]39 :أما إن
يشري قول هللا تعاىل :ميَْ ُحو َّ
اّللُ َما يَ َشاءُ َويـُثْبِ ُ َ ُ

استطاع احلاكم الظاهر أن يعرف قطب زمانه (نعين إن أَذن هللا له يف ذلك) ،فإنه يُستحب
له أن يكون له خادما (فيما بينه وبينه على األقل) ،حىت يكون يف مأمن من أمساء اجلالل أن
جتد طريقها إليه .ولو علم الناس ما يف هذا الكالم من نفع ،ملا انصرفوا إىل غريه البتة؛ ولكنها
ك َجلََع َل
مشيئة هللا حتكم على كل شيء .ومن هذا الباب أمثال قول هللا تعاىلَ  :ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
احدة وَال يـزالُو َن خمُْتلِ ِفني ( )118إَِّال من رِحم ربُّ ِ ِ
ِ
ك َخلَ َق ُه ْم[ هود:
ك َول َذل َ
َْ َ َ َ َ
َ َ
َّاس أ َُّمة َو َ َ ََ
الن َ
 .]119-118يعين سبحانه ،أنه خلق الناس ليكونوا مظاهر لفعل األمساء كلها ،ال لفعل
شطر منها وحسب.
 .3ارتباط السياسة ابلدين:
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إن الكالم السابق ،يبني رجوع السياسة (مجيع مظاهر السياسة يف العامل) إىل هللا وحده.
وإذا كان األمر هكذا ،فإن السياسة تكون على ارتباط وثيق ابلدين طردا وعكسا ،نفيا
وإثباات؛ ال يشذ عن هذه القاعدة مظهر واحد .واالرتباط ابلدين الذي نعنيه هنا ،ليس
االرتباط الظاهر املوافق دائما ،وإمنا هو االرتباط الباطن وإن كان على غري املوافقة .واالرتباط
الظاهر ،يتحقق يف زمان اخلالفة ،حيث تكون طاعة هللا سائدة يف اجملتمعات؛ أما االرتباط
الباطن ،فهو اثبت كيفما كانت أحوال الناس ،يف الطاعة ويف املعصية؛ بل إن البلدان الكافرة
ال تُستثىن منه ،وال يصح أن تُستثىن .ومن هذا الباب ،كنا ندعو إىل التأسيس لفقه استثنائي،
يُبني صورة تنزيل األحكام الشرعية ،عند غياب احلكم مبا أنزل هللا يف الظاهر.
ولقد كنت أستمع إىل أحد اإلسالميني البارزين يف هذا الزمان على إحدى الفضائيات،
وهو يتكلم عن كون اإلنسان حرا يف أن يطيع هللا أو يعصيه؛ والدولة ليس هلا إال أن توفر
األمن واحلرية ليختار الناس ما شاءوا ،دون أن ترغم أحدا على فعل بعينه؛ فبادره املذيع أبن
هذا القول مل يقل به فقيه واحد طيلة العصور اإلسالمية املاضية! فبقي اإلسالمي حائرا ،حيتج
لرأيه مبا ليس حجة .وكان عليه ،لو كان على علم بفقه "االستثناء" الذي نتكلم عنه ،أن
يقول :إن األحكام إابن قوة الدولة اإلسالمية (واخلالفة من شروط القوة وال شك) كانت
على صورة؛ وملا تغريت احلال إىل الضعف واالنقسام ،صران إىل صور أخرى من األحكام،
مناسبة للحال الثانية؛ والشرع هو الشرع .نعين أن األحكام ابقية ،وصور تنزيلها تتغري بتغري
احلال .ومن هنا نقول حنن بعدم تكفري الناطق ابلكفر يف زماننا ،حىت يُعطى فرصة التفريق
بني مقتضى قوله ،وبني مراده هو .وهذا األمر وحده (أمر تعليم الناس الفرق) يتطلب يف
زماننا جهدا كبريا ،بسبب شيوع الفكر الكفري بني املسلمني ،من دون أن يشعروا به.
ولعل قائال يقول :وما فائدة اخلوض يف هذه العلوم ،وربطها ابلسياسة اآلن؟ فنجيب:
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إن األمة تعيش اليوم أزمة شاملة يف التدين؛ والسياسة ليست إال وجها واحدا من وجوه
هذه األزمة .وإن اختالط الفكر السياسي الذي لألمم األخرى مبفاهيم السياسة الشرعية
األصلية لدينا ،قد جعل الناس يف حرية من أمرهم .وأدىن مواطن احلرية املعيشة لدى
املسلمني ،مسألة املرجعية .فاملسلمون مل يعودوا يفرقون بني ما هو عبادة هلل من معامالت
سياسية ،وبني ما هو عائد إىل الفكر "اإلنساين" الذي ال دين له .وحنن بكالمنا عن ابطن
الباطن يف السياسة ،فإمنا نريد أن يَرجع املسلم إىل ربه ظاهرا وابطنا ،فيما يراه موافقا للشريعة؛
وأن يرجع ابطنا فيما يراه خمالفا ،كما هو األمر يف كثري من املسائل يف زماننا.

وأما كالمنا عن القطب وعن رجال الغيب ،فليس ألننا نريد أن ننتحل شيئا من هذه
املراتب لنفسنا ابإلشارة إليها ،فلسنا حبمد هللا اآلن هناك؛ وإمنا نريد أن تعيد األمة االعتبار
إىل فئة هي حمل نظر هللا يف األرض ،ال ميكن أن تذوق للعزة طعما وهي عنها مدبرة .فإن
ُوفقنا يف ذلك ،فلله املنة وله الفضل؛ وإن مل نوفق ،فإليه سبحانه وحده املشتكى.
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عودة إىل األصل من أجل الربط والضبط
 .1مرحلة النبوة:
عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:
اّللُ أَ ْن تَ ُكو َنُ ،مثَّ يـَ ْرفَـعُ َها إِذَا َشاءَ أَ ْن يـَ ْرفَـ َع َها؛ ُمثَّ تَ ُكو ُن ِخ َالفَة
«تَ ُكو ُن النُّـبُـ َّوةُ فِي ُك ْم َما َشاءَ َّ
اّللُ أَ ْن يـَ ْرفَـ َع َها؛ ُمثَّ تَ ُكو ُن
َعلَى ِمْنـ َه ِ
اّللُ أَ ْن تَ ُكو َنُ ،مثَّ يـَ ْرفَـعُ َها إِذَا َشاءَ َّ
اج النُّـبُـ َّوةِ ،فَـتَ ُكو ُن َما َشاءَ َّ
اّللُ أَ ْن يَ ُكو َنُ ،مثَّ يـَ ْرفَـعُ َها إِذَا َشاءَ أَ ْن يـَ ْرفَـ َع َها؛ ُمثَّ تَ ُكو ُن ُم ْلكا
ُم ْلكا َعاضا ،فَـيَ ُكو ُن َما َشاءَ َّ
اّللُ أَ ْن تَ ُكو َنُ ،مثَّ يـَ ْرفَـعُ َها إِذَا َشاءَ أَ ْن يـَ ْرفَـ َع َها؛ ُمثَّ تَ ُكو ُن ِخ َالفَة َعلَى
َج ِْربيَّة ،فَـتَ ُكو ُن َما َشاءَ َّ
اج النُّـبُـ َّوةِ»(.)9
ِمْنـ َه ِ
معىن أن تكون النبوة يف الناس ،هو أن يكونوا على بينة من أمورهم كلها؛ ما يتعلق
ابلدنيا ،وما يتعلق ابآلخرة منها؛ ألن النبوة واسطة بني الناس ورهبم ،والوحي ينزل كلما دعت
الضرورة إليه تشريعا وتعريفا .فلم يكن مطلواب من الناس يف زمن النبوة إال صحة االتباع ،ال
ِ
الص َال َة
يموا َّ
غري .وقد دل القرآن على هذا االتباع يف مواضع كثرية ،منها قول هللا تعاىلَ  :وأَق ُ
الزَكا َة وأ ِ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تـُ ْر َمحُو َن[ النور .]56 :والرسول يف هذا الزمان كان هو
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
َوآتُوا َّ َ
اخلليفة اإلهلي الذي يتوىل من ابطنه الشريف حكم العامل (العوامل) ،مبا شاء هللا أن يكون.

 - 9أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ( )350 -349 /1وأمحد يف مسنده (َ )355-356 /30ع ْن ُح َذيْـ َفةَ بْ ِن
الْيم ِ
اّللُ َعْنـ ُه َما.
ان َر ِض َي َّ
ََ
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ومن هذا الوجه يكون النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،آدم زمانه؛ إذا اعتربان أن آدم هو أول
ك لِْل َم َالئِ َك ِة إِِين
خليفة ظهر يف عامل الطبيعة ،كما أخرب هللا عنه يف قوله تعاىلَ  :وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
جِ
اعل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفة[ البقرة]30 :؛ هذا ،وإن كانت احلقيقة هي كون آدم خليفة عن
َ
حممد صلى هللا عليه وآله وسلم من جهة حقيقته ،السابقة عن وجود آدم ،و ِ
اخللق أمجعني.
وأما من جهة الظاهر ،فقد كان النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،إىل جانب التشريع ،يقوم
مبهام رئيس دولة املؤمنني.
هذا يعين أن اخلالفة احملمدية يف زماهنا كانت أمت خالفة وأعالها على اإلطالق؛ بل هي
األصل كما قلنا ،وهلا األولية ،وإن أتخرت يف الزمان .ومن قول هللا:إِِين ج ِ
اعل ِيف ْاأل َْر ِ
ض
َ
َخلِي َفة ،نعلم أن اخلليفة ال بد أن يكون من أهل الدنيا؛ ألن الربزخ الذي هو مرحلة العبور

إىل اآلخرة ،ال اعتبار لألرض فيه؛ واآلخرة ستبدل فيها األرض ،كما قال هللا تعاىل :يَـ ْوَم
ض َغ ْ َري ْاأل َْر ِ
ات[ إبراهيم .]48 :واخلليفة ال يكون خليفة حىت حيكم
تـُبَد ُ
ض َو َّ
الس َم َاو ُ
َّل ْاأل َْر ُ
يف اململكة حكم من استخلفه (هللا) .وال يكون ذلك إال حبيازته اإلذن ابلتصرف جبميع
َمسَاءَ ُكلَّ َها
آد َم ْاأل ْ
األمساء اإلهلية .وهذا هو ما علمه هللا آلدم ،كما يف قوله تعاىلَ  :و َعلَّ َم َ
[البقرة]31 :؛ أي :علمه التصرف ابألمساء اإلهلية كلها .غري أن هذا التصرف يكون من
ابطن اخلليفة؛ وأما ظاهره فيخضع لقانون الطبيعة ،كما خيضع غريه .ومن هنا قيل :إن
القطب إذا كان يف سفينة ،أيتيه األولياء ميشون على املاء ،ليستشريوه؛ وهو إذا نزل من
السفينة ،فإنه يغرق .ومن كون اخلالفة متعلقة بباطن اخلليفة ،قبلت االنفصال عن احلكم يف
الظاهر ،يف األزمنة اليت جاءت بعد زمن اخلالفة الراشدة األوىل.

 .2اخلالفة الراشدة:
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ومبا أن اخلالفة حملها الدنيا ،فإن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ملا انتقل عن الدنيا ،قد
أانب عنه فيها صاحبه أاب بكر الصديق رضي هللا عنه ،فصار هو أول قطب يف األمة هبذا
املعىن .وملا كان القطب انئبا عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فإنه يكون خليفة اخلليفة يف
احلقيقة؛ لكن مبا أنه صار متصرفا يف العامل ،فإنه أخذ صفة اخلالفة حكما .وقد كان هذا
املنصب قبل البعثة احملمدية ،ال ُميكن منه إال األنبياء عليهم السالم ،كل يف زمنه .وقد ذكر
ابن مبارك يف اإلبريز عن شيخه الدابغ رضي هللا عنه ،أن حضور األولياء جملس احلكم
(الديوان) ،خصيصة اختص هللا هبا هذه األمة من دون األمم؛ وقد كان قبل هذه األمة،
حضوره حمصورا يف املالئكة عليهم السالم .واألولياء الذين حيضرونه ،يكون منهم األحياء
ومنهم األموات؛ ألن التصرف يشمل اليوم الدنيا والربزخ؛ ولكل عامل رجاله ،الذين يقومون
عليه.
يظهر مما ذكران أن تعيني القطب يكون إهليا ،وإن ظهر يف عامل احلكمة عن توافق
بشري ،كما حدث إابن بيعة أيب بكر رضي هللا عنه يف سقيفة بين ساعدة .وهذا األمر
تأوال من القرآن ،أو
(كون التعيني إهليا) ،قد تفطنت إليه الشيعة ،لكنهم جعلوه تنصيصا ُم َّ
مصرحا (حبسبهم) من كالم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وقد أخطأوا يف هذا .أما "أهل
السنة" ،فإهنم غفلوا عن اخلالفة اإلهلية ،وجعلوا "خالفة" احلكم (امللك) أمرا اجتهاداي
فقصروا عن إدراك احلقيقة.
خالصاُ ،
والشيعة ملا جعلوا اخلالفة (اإلمامة) ابلتنصيص ،فقد جعلوها لواحد ،يف نفسه ويف
ِ
عقبه ،وهو علي عليه السالم .ومل يكن منهم هذا التنظري لإلمامة ،إال يف زمن خالفة علي
ومنازعة معاوية له؛ غري أن هذا التنظري (ألنه عمل فكري ،وليس علما حقيقا) ،صار له أثر
رجعي عندهم ،حىت ال تنهد نظرية اإلمامة من أصلها؛ فاضطروا إىل إنكار كل خالفة كانت
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قبل خالفة علي عليه السالم ،فوقعوا يف جهل كبري ،وسوء أدب مع هللا املستخلِف عظيم.
كل هذا وقع منهم ،ألهنم مل يعلموا حقيقة اخلالفة (اإلمامة) ،وال علموا مكانة احلكم الظاهر
منها .ومن هنا عدوا كل من ويل اخلالفة قبل علي عليه السالم غاصبا هلا؛ ولو علموا أن
اخلالفة قد تكون ابطنة ،ال شأن هلا ابحلكم يف الظاهر ،لوجدوا متسعا لتنظريهم جينبهم سوء
األدب مع اخللفاء رضي هللا عنهم.
وبعد خالفة أيب بكر رضي هللا عنه ،جاءت خالفة عمر رضي هللا عنه؛ وكان رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم ،قد أخرب أنه (أي عمر) الباب الذي بني األمة وبني الفنت؛ فعن
اّللِ
ظ قَـو َل رس ِ
َن ُعمر بْن اخلَطَّ ِ
اّللُ َعْنهُ ،قَ َ
ول َّ
اب َر ِض َي َّ
ال :أَيُّ ُك ْم َْحي َف ُ ْ َ ُ
حذيفة رضي هللا عنه" :أ َّ َ َ َ
صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم ِيف ِ
ِ
َّك َجلَِريء،
ال ،قَ َ
ظ َك َما قَ َ
الفْتـنَ ِة؟ فَـ َق َ
َح َف ُ
الَ :هات ،إِن َ
ال ُح َذيْـ َفةُ :أ ََان أ ْ
َ ُ َْ ََ َ
ول َِّ
الصالَةُ،
ال َر ُس ُ
قَ َ
الر ُج ِل ِيف أ َْهلِ ِه َوَمالِِه َو َجا ِرِه ،تُ َك ِف ُرَها َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم« :فِْتـنَةُ َّ
اّلل َ
ِ
ال :لَْيس ْ ِ ِ ِ َّ
ِ
وج َك َم ْو ِج
َو َّ
الص َدقَةَُ ،واأل َْم ُر ِابلْ َم ْع ُروفَ ،والنـ ْ
ت َهذهَ ،ولَك ِن ال ِيت متَُ ُ
َّه ُي َع ِن املُْن َكر» ،قَ َ َ
ِِ
ِ
ال :يـُ ْفتَ ُح
ك َوبـَْيـنَـ َها َاباب ُم ْغلَقا ،قَ َ
البَ ْح ِر ،قَ َ
ك ِمْنـ َها ،إِ َّن بـَْيـنَ َ
س َعلَْي َ
الَ :اي أَم َري املُْؤمن َ
ني ،الَ َأبْ َ
ِ
اب؟
ْس ُر ،قَ َ
ْس ُر؟ قَ َ
الَ :ذ َاك أ ْ
َحَرى أَ ْن الَ يـُ ْغلَ َق ،قُـ ْلنَاَ :عل َم ُع َم ُر البَ َ
البَ ُ
ال :الَ ،بَ ْل يُك َ
اب أ َْو يُك َ
َن دو َن َغد اللَّيـلَةَ ،إِِين ح َّدثْـتُه ح ِديثا لَيس ِابألَ َغالِ ِ
يط ،فَ ِهْبـنَا أَ ْن نَ ْسأَلَهَُ ،وأ ََم ْرَان
قَ َ
ال :نـَ َع ْمَ ،ك َما أ َّ ُ
ْ
َ ُ َ ْ َ
ال :عُ َم ُر"( .)10وكان هذا مؤذان ابفرتاق اخلالفة عن
اب؟ ،قَ َ
َم ْس ُروقا فَ َسأَلَهُ فَـ َق َ
الَ :م ِن البَ ُ
احلكم ولو بعد حني؛ ألن الفنت ال تشتد إال عند هذا االفرتاق ،وهي ال بد أن تشتد؛
وسيكون احلكم يف الظاهر سببا أساسا من أسباهبا .وإىل هذا االفرتاق يشري النيب صلى هللا
ِ
ِ
تاب»(.)11
عليه وآله وسلم يف قوله« :أََال َوإِ َّن ُّ
اب َسيَـ ْف َِرتقَان ،فَال تُفا ِرقُوا الْك َ
الس ْلطَا َن َوالْكتَ َ
فالكتاب ال يكون إال مع اخلالفة التامة كما هي اخلالفة الراشدة ،اجلامعة بني اخلالفة اإلهلية

 - 10أخرجه البخاري يف صحيحه ( )196 /4واللفظ له ،ومسلم يف صحيحه (.)173 /8
 - 11ابن حجر يف املطالب العالية (َ )574 /17ع ْن ُم َع ِاذ بْ ِن َجبَل َر ِض َي هللا َعْنه.
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يف الباطن ،وخالفة احلكم يف الظاهر .ويف لفظ "الكتاب" الذي هو من الكْتب ،والذي هو
اجلمع؛ ومنه الكتيبة لدى اجلنود؛ إشارة إىل املعىن املذكور.
وملا جاءت خالفة عثمان رضي هللا عنه ،بدأت الفنت تطل برأسها ،وانتهى األمر
ابستشهاده رضي هللا عنه .وكان السبب التفات القلوب إىل الدنيا؛ واختالفها بسببها ،بعد
املتو َّجه واملبتغى ،فيما قبل .وأما علي عليه السالم ،فلم يستقر له احلكم
أن كانت اآلخرة َ
ابملعىن الظاهر ،وانتهى األمر ابستشهاده هو أيضا .وافرتقت اخلالفة الباطنة عن الظاهرة يف
زمن احلسن بن علي عليهما السالم ،ملا تنازل ملعاوية؛ وابفرتاق اخلالفتني ،افرتقت األمة إىل
شيعة وسنة .فمالت الشيعة إىل الباطن ،وإن مل تتبني تنزيله على الوجه الصحيح دائما ،كما
ذكران عن اخللط الذي وقعوا فيه سابقا؛ ومال "أهل السنة" إىل الظاهر ،فاجنر عن ميلهم ما
أصاب احلكم من آفات ال زالت األمة تعاين آاثرها إىل اليوم.
 .3اإلمامة والعصمة:
إن الشيعة ملا جعلت اإلميان ابإلمامة ركنا من أركان الدين ،مل يكن ذلك جهال منهم وال
احنرافا ،إذا نزلنا هذا املعىن على خالفة الباطن .وإذا عرفنا أنه ابخلليفة تقوم دار اخلالفة؛ نعين
أنه عند غياب اخلليفة ينتقل احلكم إىل اآلخرة بفناء الدنيا ،فإننا سنعرف أمهية اخلالفة
ابلنسبة إىل الدين والدنيا معا .واخلليفة (اإلمام) من مكانته ،هو الوصي (ابملعىن اللغوي ال
االصطالحي الشيعي) على األمة وممدها ابلعلم الضروري الستيعاب املستجدات ،املتجلي يف
الفقه التجديدي .فهو املرجع (ابملعىن اللغوي أيضا) حقيقة ،إن كنا على معرفة به على
التعيني؛ وإال كان مرجعا غيبيا ،وال بد.
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وأما "أهل السنة واجلماعة" ،فبجهلهم مبرتبة اخلليفة ،فإهنم دخلوا (جلهم ال كلهم) يف
مرحلة التدين املقطوع ،الذي جعلوا أنفسهم فيه مرجعا تفسرياي للوحي ،حبسب ما يعطيه
الرأي .فظهرت املذاهب العقدية البدعية ،اليت اختلفت حبسب اختالف عقول أصحاهبا .وال
زالت هذه املذاهب (الكالمية) عامال من عوامل التفرقة يف األمة ،وسببا من أسباب الفتنة
إىل أن أيذن هللا ابخلالفة الثانية.
وأما العصمة اليت تثبتها الشيعة لإلمام ،فهي ما ذكرانه سابقا عن القطب (ورجال
الغيب معه) من أن تصرفه يف الوجود ،وجودي ال ُحكمي؛ ألنه مظهر لقضاء هللا ،وهللا َال
يُ ْسأ َُل َع َّما يـَ ْف َع ُل َوُه ْم يُ ْسأَلُو َن[ األنبياء .]23 :فالعصمة أصلها ،كون فعل اخلليفة فوق
تناول حكم الشرع .كل هذا من جهة الباطن ال من جهة الظاهر .وأما "أهل السنة" ،فلما
جهلوا معىن اخلالفة وصرفوه إىل الظاهر وحده ،فقد رأوا أن القول ابلعصمة ،يُدخل اإلمام يف
طور النبوة اليت ال يعلمون العصمة إال هلا .وهذا من "أهل السنة" خلط يف املراتب واملعاين،
شاء هللا أن يضلوا به عن حقيقة األمر.
نريد أن نقول من وراء هذا :إن الشيعة و"أهل السنة" ،قد انل كل منهما شطرا من
األمر ال كله .وإن الشطر الذي انفرد به كل منهما ،ليس على أصله عندمها؛ وإمنا قد
عرضت للفريقني شوائب فكرية عملت على بلورة عقيدتيهما؛ فابتعدا عن احلق بقدر النقص
الذي حلقهما من غياب شطر األمر لديهما ،وبقدر أتثر العقيدة لديهما ابلفكر.
وقد زاد األمر سوءا ملا طالبت الشيعة ابحلكم (السياسي) ألئمة الباطن لديها؛ فكان
هذا خلطا بني أحكام متعلقة جبانبني خمتلفني .زد على هذا الشبهة اليت أدت هبم إىل حصر
اخلالفة (اإلمامة) يف األئمة املعلومني لديهم؛ وهو حتكم بني .وحنن وإن كنا نقر إبمامة الباطن
لألئمة من أهل البيت عليهم السالم ،فإننا نفرق بينها وبني معىن اخلالفة الوارد يف حديث:
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ضي ح َّىت ميَْ ِ
«إِ َّن ه َذا ْاألَمر َال يـْنـ َق ِ
ض َي فِي ِه ُم اثْـنَا َع َشَر َخلِي َفة»()12؛ ونرى أن معىن اخلالفة
َ
َ
َْ َ
خالفيت الظاهر والباطن معا؛ فهذا هو الذي لن يتحقق إال الثين عشر
هنا ،هو اجلمع بني
ْ
رجال على مدى عمر األمة كله .وإن التكلف يف التنظري الذي وقعت فيه الشيعة ،ال ختفى
معه األزمة اليت مل ُحتل عندهم إال بنظرية "الغيبة" ،اليت ال أصل هلا يف الدين.
كل ما سبق ،يدل على أن فقه السياسة الشرعية من جانبيه الظاهري والباطين ،قد
أحاط به القصور منذ البداية؛ ويدل على أن الفرقتني املعتربتني يف هذا اجملال (الشيعة
والسنة) ،مل تظفرا إال بشذرات مما يتعلق ابجلانب الذي مالت إليه كل منهما يف مقابل
صاحبتها .فصار هذا الفقه ِمزقا ،ينبغي مجعها من هنا وهناك ،إن ُوجد من الفريقني من
سيتمكن من جماوزة العصبيات املوروثة والثارات املطلوبة؛ وهو ما جنزم أن هللا سيهيئ له
رجاال ،يعودون ابألمة إىل وحدهتا به ،إن مل يكن اليوم ،فغدا؛ إن شاء هللا.
 .4بني اخلالفة وامللك:
قلنا سابقا إن نظام احلكم يف اإلسالم هو اخلالفة ،وذكران أن اخلالفة هي ما اجتمع فيه
حكم الظاهر حبكم الباطن (التصرف) .وكنا قد ذكران يف غري هذا الكتاب ،أن امللك يف
ُ
االصطالح الشرعي ،هو كل حكم ظاهر ،ال يكون صاحبه قطب زمانه .واحلقيقة أن امللك
ُ
هو ما كان احلاكم فيه خليفة للقطب يف الظاهر؛ مبعىن أن يكون احلاكم خليفة للخليفة يف
الزمان ذاته ،أو قل :أن يكون مظهرا حلكم القطب غري املعلوم للناس .وعلى هذا فإن اخلالفة
تكون حكما بطريقة مباشرة من القطب ،ويكون امللك حكما غري مباشر .كل هذا ،وامللِك
َ
ُ
ال علم له ابألمر.

اّللُ َعْنهُ.
 - 12أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)81 /9ومسلم يف صحيحه ( )3 /6واللفظ له؛ َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َمسَُرَة َر ِض َي َّ
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وابلرجوع إىل احلديث الذي أوردانه سابقا عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه ،فإن
اخلالفة يعقبها نوعان من امللك ،مها امللك العاض ،وامللك اجلربية .وهذا امللك يكون ابعتبار
وحدة البالد اإلسالمية ،إال فيما ندر؛ ألنه مشروط بشروط اخلالفة من حيث الظاهر ،ولو
بصورة من الصور .وهلذا ،مل تكن العامة مييزون بني اخلليفة وامللِك يف عصور اإلسالم كلها؛
وإمنا كانوا يسمون كل حاكم خليفة.
وأول امللوك بعد اخلالفة األوىل ،كان معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه .وقد يعجب
كثري من إخواننا "اإلسالميني" ،ومن الشيعة خصوصاِ ،من ترضينا عن معاوية مع إقراران
بكونه أول امللوك؛ لكن نظران حنن ،ليس إىل األشخاص هنا ،وإمنا إىل قدر هللا .نعين أن ما
ِ َِّ
ب
حدث مل يكن أحد يستطيع صرفه وال تبديله .وهللا تعاىل يقول :قُ ْل لَ ْن يُصيبَـنَا إال َما َكتَ َ

اّللُ لَنَا[ التوبة .]51 :فال احلسن عليه السالم كان بيده إمساك اخلالفة الظاهرة ،وال
َّ
معاوية رضي هللا عنه كان بيده دفعها .كل هذا الكالم ،من جهة احلقيقة والقدر؛ واخلالفة
هي كأي شيء غريها ،هلا أجلها الذي تكون فيه ،وأجلها الذي أتفل فيه .يقول هللا تعاىل:
إِ َّن أَجل َِّ
اّلل إِ َذا َجاءَ َال يـُ َؤ َّخ ُر لَ ْو ُكْنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن[ نوح.]4 :
ََ
مث إننا كنا نذكر اخلالفة الثانية يف مقابل اخلالفة األوىل اليت كانت للخمسة األُول ،ورأينا
اضطران إىل ذلك بُعد
أنه ال بد أن نبني أن اخلالفة واحدة ال فرق فيها بني أوىل واثنية؛ وإمنا َّ
الزمان ،والفرتة اليت حنن فيها من انقطاع اخلالفة إىل أوان جميء مهدي آخر الزمان.
والشبهة اليت وقع فيها جل الناس ،هي ظنهم أن اخللفاء يكونون يف األمة متتالني،
الواحد بعد الواحد .والشبهة األخرى ،جاءهتم من عدم تفريقهم بني امللِك واخلليفة؛ مما جعل
اخللفاء يف الغالب عندهم:
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 إما اثين عشر خليفة على التتابع .وهذا قد ضل فيه بعض "أهل السنة" ،عند اعتقادهمبعدم جتاوز اخلالفة دولة األمويني بسبب كون عدد من توىل احلكم منهم ثالثة عشر رجال؛
وضلت فيه الشيعة عند اعتقادهم احنصار اخلالفة (اإلمامة) يف األئمة من أهل البيت عليهم
السالم ،يف عدم اعتبار منهم لشرط احلكم يف الظاهر.

 -وإما كما هو الشائع عند جل "أهل السنة" ،أن اخلليفة هو كل من ويل أمر املسلمني يف

الظاهر؛ وهؤالء ما تقيدوا فيهم بعدد؛ مع العلم أبن احلديث نص على اثين عشر خليفة.
وهذا التضارب يف معىن اخلالفة ،خلف لدى املسلمني تشوشا يف الفهم ،كان من آاثره
طلب اخلالفة ممن مل يكن من أهلها ،بسبب عدم العلم بشروطها ،واحتمال خمالفة اخلليفة
احلق ،بسبب اجلهل مبقامه .وقد زاد هذا االلتباس عند املتأخرين من هؤالء اإلسالميني،
الذين صاروا يظنون أن إقامة اخلالفة أمر يعود إليهم ،من غري اعتبار لعدد وال معىن؛ بل
صاروا يظنون أن أي نظام يكون احلكم فيه بشرع هللا حبسب مبلغ علمهم ،يكون خالفة وال
بد .وصاروا يُبايعون أمراءهم على هذا ،ويبذلون يف سبيله أنفسهم وأمواهلم .واحلقيقة على

غري هذا ،لو كانوا يسمعون.

وأما اخللفاء ابملعىن التام ،فهم اثنا عشر رجال كما جاء يف احلديث« :إِ َّن َه َذا ْاأل َْمَر َال
ضي ح َّىت ميَْ ِ
يـْنـ َق ِ
ت
الُ :مثَّ تَ َكلَّ َم بِ َك َالم َخ ِف َي َعلَ َّي ،قَ َ
ض َي فِي ِه ُم اثْـنَا َع َشَر َخلِي َفة ،قَ َ
ال :فَـ ُق ْل ُ
َ
َ
()13
ِ
الُ :كلُّ ُه ْم م ْن قُـَريْش» ؛ ويف رواية أخرى عن جابر بن مسُرة نفسه ،رضي
ال؟ قَ َ
ِألَِيبَ :ما قَ َ
ِ ِ
ول َِّ
ِ
ِ
ول:
َسلَ ِم ُّي ،يـَ ُق ُ
ت َر ُس َ
هللا عنهماَ " :مس ْع ُ
وسلَّ َم يـَ ْوَم ُمجُ َعة َعشيَّةَ ُرج َم ْاأل ْ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َ
ِ
الد ِ
اعةُ ،أ َْو يَ ُكو َن َعلَْي ُك ُم اثْـنَا َع َشَر َخلِي َفةُ ،كلُّ ُه ْم ِم ْن
وم َّ
الس َ
ين قَائما َح َّىت تَـ ُق َ
«َال يـََز ُال ُ
قُـَريْش»"( .)14وعلى هذا ،فإن اخللفاء االثين عشر ،الذين ال يزيدون وال ينقصون ،هم:
اّللُ َعنْهُ.
 - 13أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)81 /9ومسلم يف صحيحه ( )3 /6واللفظ له؛ َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َمسَُرةَ َر ِض َي َّ
اّللُ َعْنهُ.
 - 14أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)81 /9ومسلم يف صحيحه ( )4 /6واللفظ له؛ َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َمسَُرَة َر ِض َي َّ
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 -1أبو بكر الصديق ،رضي هللا عنه.
 -2عمر بن اخلطاب ،رضي هللا عنه.
 -3عثمان بن عفان ،رضي هللا عنه.
 -4علي بن أيب طالب ،رضي هللا عنه.
 -5احلسن بن علي بن أيب طالب ،رضي هللا عنه.
 -6معاوية بن يزيد ،رضي هللا عنه :من الدولة األموية.
 -7عمر بن عبد العزيز ،رضي هللا عنه :من الدولة األموية.
 -8أبو الفضل جعفر بن حممد ،امللقب ابملتوكل ،رضي هللا عنه :من الدولة العباسية.
 -9حممد بن أمحد الناصر ،امللقب ابلظاهر أبمر هللا ،رضي هللا عنه :من الدولة العباسية.
 -10مراد الثاين ،رضي هللا عنه :من دولة العثمانيني.
 -11سليم األول ،رضي هللا عنه :من دولة العثمانيني.
 -12مهدي آخر الزمان :مل أيت أوانه بعد.
هؤالء االثنا عشر ،منهم املعلوم لدى العموم كاألربعة من الصحابة؛ ومنهم من أخرب عنه
الشيخ األكرب رضي هللا عنه يف مصنفاته ،وهو األحرى ابإلخبار عنهم من كونه ختم الوالية
احملمدية .وقد صحح الكشف عندان ما ذُكر ،كما هو.
وعلى هذا ،فإن كل من ويل حكم املسلمني غري هؤالء االثين عشر ،على مدى التاريخ
اإلسالمي كله ،فإنه يكون ملِكا ال خليفة .وهذا جيعلنا ال نفهم أن أصناف احلكم الوارد
ذكرها يف احلديث الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه( ،)15واليت هي اخلالفة وامللك
العاض وامللك اجلربية ،أييت كل منها بعد انقطاع سابقه انقطاعا اتما؛ بل إن يف األمر تداخال
 - 15أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ( )350 -349 /1وأمحد يف مسنده ()355-356 /30
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ال خيفى .ولقد وقع تقدمي ذكر اخلالفة على منهاج النبوة بعد مرحلة النبوة مباشرة ،بسبب
تتابع اخللفاء اخلمسة رضي هللا عنهم ،ال لكون اخلالفة حمصورة فيهم وحدهم .وهذا من
التغليب ،كما ال خيفى.
وأما امللك العاض ،فاملقصود منه امللك الوراثي الذي ينتقل بني أفراد العائلة الواحدة؛
وأما امللك اجلربية ،فهو ينطبق على احلكم الذي جاء بعد سقوط دولة العثمانيني ،ووقوع
األقطار حتت حكم العسكريني أو من هم يف حكمهم .وهذا يعين أن الفرتة اليت نعيشها
اليوم ،ال خالفة فيها ،وال ميكن أن تقوم فيها خالفة؛ بسبب ُمضي أحد عشر خليفة يف
األزمنة السابقة ،وعدم ظهور خامت اخللفاء إىل اآلن .وهذا اخلليفة األخري ال ُميكن االختالف
عليه ،لورود النص عليه يف مجلة من األخبار النبوية ،اليت ال لبس فيها .لذلك فإننا نرى أنه
من احلُمق البني ،أن يزعم أحد من الناس أنه اخلليفة املنتظر .ولقد رأينا كثريا ممن تالعب
الشيطان بعقوهلم ،وجعلهم يدعون املهدوية يف غري أواهنا .أما من يطمع يف خالفة غريها
قبلها ،فهو ال يدري أن األمر صار حماال بتمام عدد اخللفاء السابقني أحد عشر خليفة.
واجلهل ال يكون عذرا يف مثل هذه األمور.

 .5ماذا علينا اليوم؟:
إن احنصار اهتمام اإلسالميني يف اخلالفة اليت مل حييطوا هبا علما ،جعل جل املسلمني
يتومهون أن التكاليف (اجلماعية على اخلصوص) تكون ساقطة عنهم يف حال غياهبا؛ وهذا
أمر ال ُميكن إقراره البتة .والتكاليف اليت من أمهها إقامة العدل بني الناس ،وتسهيل ُسبل
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الطاعة عليهم ،ال ينبغي أن تُغفل يف مثل زماننا ،على قدر املستطاع .وقد قال هللا تعاىل يف
ِ
هذا :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
َح َس َن َع َمال[ الكهف:
َجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
الصاحلَات إ َّان َال نُض ُ
َ َ َ
.]30
وأما أنظمة احلكم ،فال داعي إىل االنشغال هبا اآلن؛ وأفضل ما ميكن أن يفعله املرء،
هو إعانة أهلها من احلكام على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ وإن كنا نعلم أن هذا
العمل ليس ابألمر اهلني يف هذا الزمان ،بسبب اختالط األمور على الناس ،وتدخل األمم
األخرى يف شؤوننا ،كما هو معلوم.
وإن منازعة اإلسالميني للحكام (وهو قدر ال بد منه يف وقته) ال ميكن إال أن تكون يف
شق منها عامال من عوامل الفتنة الداخلية .وإن وصول اإلسالميني أنفسهم إىل احلكم يف
بعض البلدان ،لن يكون هو احلل املنتظر الذي يعود ابألمة إىل ذروة كماهلا؛ بل سيكون هو
أيضا من عوامل الفتنة ،بسبب إذهابه الثقة يف الدين من بعض النفوس الضعيفة ،اليت تقع
حتت أتثري خمتلف األيديولوجيات الوافدة من كل جهات العامل ،عند بدو قصورهم عن بلوغ
منوذج اخلالفة الراشدة (العمرية مثال).
غري أن كل ما ذكرانه ونذكره من تدهور أحوال األمة يف آخر الزمان ،ودخوهلا يف فنت
كقطع الليل املظلم ،هو نقص من جهة الظاهر وحسب؛ أما من جهة الباطن ،فهو من
دالئل كمال هذه األمة .وإن يف احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه ،والذي
ِ
ِ
ِ ِ
ضب
جاء فيه« :لَتَـْتـبَـعُ َّن َسنَ َن َم ْن َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم ش ْربا ش ْرباَ ،وذ َراعا بِذ َراع؛ َح َّىت لَ ْو َد َخلُوا ُج ْحَر َ
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ول َِّ
ال :فَ َم ْن!»( ،)16ما يشري إىل هذا الكمال
َّص َارى؟ قَ َ
وه ْم .قُـ ْلنَاَ :اي َر ُس َ
اّلل ،آلْيَـ ُه ُ
تَبِ ْعتُ ُم ُ
ود َوالن َ
من وجه ابطن ،نعرض له إن شاء هللا ،يف الفصل املوايل.

 - 16أخرجه البخاري يف صحيحه ( )103 /9واللفظ له ،ومسلم يف صحيحه ()57 /8؛ َع ْن أَِيب َسعِيد ا ْخلُ ْد ِر ِي َر ِض َي َّ
اّللُ
َعْنهُ.
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كمال األمة احملمدية
 .1كمال األمة ال يقتضي كمال كل األفراد:
إن هللا تعاىل جعل األمة احملمدية أكمل األمم ،جبمعها لكل ما تفرق يف األمم األخرى،
وبكون ال ُكمل من األولياء لديها أيتون يف مقابل الكمل األنبياء لدى األمم السابقة .كل
هذا ،ألن نبيها صلى هللا عليه وآله وسلم كان هو اخلليفة اإلهلي والنيب ابألصالة.
ومبا أن اململكة ،قد أعدها هللا ليظهر حكم اخلليفة فيها؛ فإن العامل كان حتت حكم هذا
اخلليفة منذ أن أوجده هللا .غري أن هذا احلكم مل يكن أكمل منه كما كان لدى مبعث
الشخص احملمدي األشرف؛ فكان هذا األوان أوج التجلي اإلهلي الدنيوي على اإلطالق.
وكان هذا املبعث الشريف رمانة ميزان الوجود ،اليت امتاز هبا احلكم العام لالسم الباطن من
االسم الظاهر ،وانقسم هبا الزمان إىل القبل والبعد؛ نعين ما قبل البعثة احملمدية وما بعدها.
ففيما قبل ،بعث هللا األنبياء عليهم السالم إىل األمم املختلفة مبا يُكمل استعداداهتا،
ويهيئها لقبول أماانهتا؛ فكان حممد صلى هللا عليه وآله وسلم هو الباطن يف املظاهر النبوية
املختلفة ،وكانت هي كلها مبشرة مبقدمه عند اكتمال استعداد االستقبال .ومن هنا كان
املؤذن ابلوصول؛ فقال عليه
التشريع يف تطور مع النبوات إىل أن بلغ الكمال العيسوي ْ
اّللِ إِلَي ُكم م ِ ِ
ِ ِ
ي ِم َن التـ َّْوَراةِ َوُمبَ ِشرا بَِر ُسول
يل إِِين َر ُس ُ
ني يَ َد َّ
صدقا ل َما بَْ َ
ول َّ ْ ْ ُ َ
السالمَ  :اي بَِين إ ْسَرائ َ
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َمحَ ُد[ الصف .]6 :وكان االسم أمحد تعليما للسامعني أبنه املظهر
امسُهُ أ ْ
َأيِْيت ِم ْن بـَ ْع ِدي ْ
األكمل ،الذي سيتجلى فيه األصل األول .ومن هنا كان بعض أهل هللا يسمون احلقيقة
احملمدية ابألمحدية؛ وجعلها بعضهم أيضا ابطن احلقيقة احملمدية؛ ومن عرف املعاين ،فال ضري
عنده من تغري اإلطالقات.
وملا عرفنا أن اخللفاء من هذه األمة اثنا عشر ،علمنا أنه ال بد أن يكون يف مقابلهم اثنا
عشر خليفة من األنبياء عليهم السالم .أوهلم آدم وخامتهم حممد صلى هللا عليه وآله وسلم.
يكون هلم احلكم يف الظاهر كما هو هلم من حيث الباطن .ويكون األقطاب من غري اخللفاء
من هذه األمة يف مقابل األنبياء الذين ال حكم هلم يف الظاهر .ومن هنا يكون األقطاب من
أمتنا على قدم األنبياء عليهم السالم.
وقد جعل هللا ديوان أهل التصرف حتت رائسة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أو رائسة
أقطاب أمته يف أزماهنم ،كما كان حتت رائسة األنبياء يف السابق .واختص هللا هذه األمة،
جبعل أوليائها حيلون حمل املالئكة الذين كانوا يف زمن األمم السابقة من أهل الديوان .فصار
احلكم هلا يف العامل بنيابة صفوهتا عنها ،وإن كانت هي ال تشعر بذلك .ومن تكون أموره
على هذا النحو ،فال بد أن تؤول إىل خري ،ولو بعد حني.
وقد أردان هنا أن نفرق بني كمال األمة وبني كمال أفرادها؛ حىت ال يقع املسلمون (ومل
يقعوا حبمد هللا) فيما وقعت فيه بنو إسرائيل ملا قالوا ما أخرب هللا به يف قوله تعاىل :وقَالَ ِ
ت
َ
اّللِ وأ ِ
َحبَّ ُاؤهُ[ املائدة .]18 :فنالت هذه األمة ما متناه بنو
الْيَـ ُه ُ
ود َوالن َ
َّص َارى َْحن ُن أَبْـنَاءُ َّ َ
إسرائيل ،مع زايدة حفظ األدب ببقائها على التواضع .هذا من حيث العموم؛ أما على
التعيني ،فإن من أفراد هذه األمة من سيلحقه الذم بلسان الشرع ،عند خمالفتهم أحكامه.
وهذا ال ميكن أن يُعد إال نقصا فيهم ،كما هو معلوم .غري أن هذا النقص املتعني ،هو من
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الكمال العام وال بد .ومن هذا الباب ستكون املغفرة اإلهلية اخلاصة هبذه األمة شاملة ألهل
الكبائر منها عند شفاعة نبيها فيها؛ حىت يظهر فضلها على غريها .وهذا الكمال الكلي،
هو سبب وقوع هذه األمة يف كل املخالفات اليت وقعت فيها األمم السابقة ،كما أخرب بذلك
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَـْبلِ ُك ْم ِش ْربا بِ ِش ْرب َوِذ َراعا
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله« :لَتَـتَّبعُ َّن َسنَ َن الذ َ
ِ
ول َِّ
َّص َارى؟
وه ْم .قُـ ْلنَاَ :اي َر ُس َ
بِذ َراعَ ،ح َّىت لَ ْو َد َخلُوا ِيف ُج ْح ِر َ
اّلل ،آلْيَـ ُه َ
ضب َالتـَّبَـ ْعتُ ُم ُ
ود َوالن َ
ال :فَ َم ْن!»( .)17فإتيان األمة لكل ما أتته األمم السابقة ،هو من متام املقابلة ،املقتضية
قَ َ
جلمع كل ما تفرق يف غريها؛ وليس هذا اجلمع إال ما يتعلق ِباثر األمساء اإلهلية .نعين أن
األمة احملمدية كانت حمال لظهور آاثر كل األمساء اإلهلية ،مبا ال ميكن أن تطيقه أمة غريها،
وهي من هذا الوجه أرضى أمة لدى األمساء .ومن هنا أيضا تكون شهادة هذه األمة على
األمم السابقة؛ فلو مل تكن أكمل منها فيما خيصها ،ما صحت هذه الشهادة .وقد أخرب هللا
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس
عن هذه الشهادة يف قوله تعاىلَ  :وَك َذل َ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهيدا[ البقرة .]143 :والوسط العلو .فظهر أنه ال شاهد علينا إال
الر ُس ُ
َويَ ُكو َن َّ
نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم؛ أما األمم األخرى فيشهد عليهم أنبياؤهم وحنن .ومن هذا
كل امللل اليت عرفتها
الباب أيضا كنا نقول إن من هذه األمة يهودا ونصارى (مسلمني) ،و َّ
البشرية مجعاء .وهذا علم غريب ما رأينا من نبه إليه.

 .2عصمة األمة احملمدية:

 - 17أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)169 /4ومسلم يف صحيحه ( )57 /8واللفظ له؛ َع ْن أَِيب َسعِيد ْ
اخلُ ْد ِر ِي َر ِض َي َّ
اّللُ
َعْنهُ.
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اّللَ َزَوى ِيل
عن ثوابن رضي هللا عنه ،قال :قال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :إِ َّن َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يت
ي ِيل مْنـ َها؛ َوأ ُْعط ُ
ض ،فَـَرأَيْ ُ
ْاأل َْر َ
ت َم َشارقَـ َها َوَمغَارَهبَا؛ َوإ َّن أ َُّم ِيت َسيَـْبـلُ ُغ ُم ْل ُك َها َما ُزِو َ
ط
ت َرِيب ِأل َُّم ِيت أَ ْن َال يـُ ْهلِ َك َها بِ َسنَة َع َّامةَ ،وأَ ْن َال يُ َسلِ َ
الْ َكْنـَزيْ ِن ْاأل ْ
ض؛ َوإِِين َسأَلْ ُ
َمحََر َو ْاألَبْـيَ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ت
ضتَـ ُه ْمَ ،وإِ َّن َرِيب قَ َ
ال َاي ُحمَ َّم ُد :إِِين إِ َذا قَ َ
يح بـَْي َ
ضْي ُ
َعلَْيه ْم َع ُدوا م ْن س َوى أَنْـ ُفسه ْم فَـيَ ْستَب َ
قَضاء ،فَِإنَّه َال يـرُّد؛ وإِِين أَعطَيـت ِ
ِ ِ
ط َعلَْي ِه ْم
ُسلِ َ
ك أل َُّمتِ َ
ُ َُ َ ْ ْ ُ َ
َ
ك أَ ْن َال أ ُْهل َك ُه ْم ب َسنَة َع َّامةَ ،وأَ ْن َال أ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ني
اجتَ َم َع َعلَْي ِه ْم َم ْن ِأبَقْطَا ِرَها؛ أ ََو قَ َ
يح بـَْي َ
الَ :م ْن بَْ َ
ضتَـ ُه ْمَ ،ولَ ِو ْ
َع ُدوا م ْن س َوى أَنْـ ُفسه ْم يَ ْستَب ُ
ِ
ض ُه ْم بـَ ْعضا»( .)18يظهر من هذا
ض ُه ْم يـُ ْهل ُ
ك بـَ ْعضا َويَ ْسِيب بَـ ْع ُ
أَقْطَا ِرَها؛ َح َّىت يَ ُكو َن بـَ ْع ُ
احلديث أن األمة احملمدية معصومة أن يتسلط عليها عدو من خارجها ،يقطع دابرها .ولعل
القارئ خيطر يف ابله الغزو الذي تعرضت له األمة عرب اترخيها ،كغزو التتار واالستعمار
األوريب ،فيظن أن ذلك خمالف ملا جاء به احلديث؛ واحلقيقة أن األمة قد غُزيت يف أجزاء
منها ،ومع ذلك مل هتلك ومل يذهب دينها؛ وإمنا بقيت مع كل ما أصاهبا حمافظة على
خصوصيتها ،فضال من هللا ونعمة .وإن سؤال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ألمته أن ال
يهلكها هللاُ بعدو من خارجها ،موافق ملا تعطيه احلقائق ،من كوهنا جامعة ملا تفرق يف األمم
األخرى .واجلزء ال ميكن أن ينقض الكل أبدا؛ بل سينقض ما يقابله من الكل فحسب؛
ويبقى ما هو زائد على ذلك قائما.
وأما هالك بعض األمة على يد البعض اآلخر ،فهو يشبه هالك أمة من األمم السابقة
على يد أمة أخرى؛ ألن ِ
الفَرق من هذه األمة تكون يف مقابل األمم السابقة كما ذكران آنفا.
وقد جاء عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال« :افْرتقَ ِ
ت
ََ
ت النَّصارى علَى اثْـنَـتَ ِ ِ
الْيـهود علَى إِ ِِح َدى وسبعِني فِرقَة ،وافْرتقَ ِ
ني فِْرقَةَ ،وتَـ ْف َِرت ُق أ َُّم ِيت
ْ
ََ َ
َُ ُ َ
ني َو َسْبع َ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ

 - 18أخرجه مسلم يف صحيحه (.)171 /8
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ِ
ني فِْرقَة»( .)19ويتضح من هذا احلديث تطور الدين مع األمم ،حبيث تصري
َعلَى ثَالث َو َسْبع َ
كل أمة شاملة ملا سبقها من األمم .وهذا يعين أن عدد األمم اليت كانت قبل اليهود يبلغ
السبعني .ومبا أن األمة احملمدية أمة جامعة ،فإهنا جتمع داخلها حقائق كل األمم األخرى.
ونعين أهنا جتمعها من حيث عقيدهتا اخلاصة ،كما تنطبع الصور يف املرآة ،دون أن تتغري
حقيقة املرآة فتنقلب إىل حقيقة ما تصور فيها .وهذه الفرق التفصيلية ضمن األمة ،هي اليت
سيقع بينها التناحر ،كما أخرب احلديث السابق .من هنا نعلم أن األمم املغايرة لنا ،مبا أن هللا
قد منعها أن تقطع دابر هذه األمة ،فليس هلا إن أرادت أن هتلك شطرا من األمة (ألن
هالك األمة كلها ال يكون) إال أن تُعِني بعضها على بعض .هذا أقصى ما ميكن أن تناله
منها .وهذا هو ما يشهد به الواقع كما نرى.
 .3هذه أمة مرحومة:
ِِ
س َعلَْيـ َها
جاء عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال« :أ َُّم ِيت َهذه أ َُّمة َم ْر ُح َ
ومة ،لَْي َ
ع َذاب ِيف ْاآل ِخرةِ؛ ع َذاهبا ِيف ُّ ِ
الزَال ِزُل َوالْ َقْت ُل»( .)20وهذه الرمحة العامة نتيجة
نت َو َّ
َ
الدنْـيَا الْف َُ
َ َ َُ

لكماهلا الذي تكلمنا عنه سابقا .ونَصيبها من العذاب ،يكون عليها يف الدنيا فتنا وبالء؛
حىت إذا انقلبت إىل رهبا ،انقلبت مغفورا هلا ،قد ُكفرت عنها ذنوهبا .ويظهر معىن احلديث يف
()21
الس ِ
وق
صورة أجلى ،يف رواية للحاكم يف مستدركه  ،عن أيب بردة قال" :بـَْيـنَا أ ََان َواقِف ِيف ُّ
ِ
صا ِر ،قَ ْد
ُخَرى تَـ َع ُّجبا؛ فَـ َق َ
ت إبِِ ْح َدى يَ َد َّ
ِيف إَِم َارِة ِزَايد ،إِ ْذ َ
ي َعلَى األ ْ
ضَربْ ُ
ال َر ُجل م َن األَنْ َ
اّللِ صلَّى َّ ِ ِِ َّ ِ
َكانَ ِ ِ ِ ِ
ِ
ت:
ْ
ب َاي أ ََاب بـُْرَد َة؟ قُـ ْل ُ
ص ْحبَة َم َع َر ُسول َّ َ
ت ل َوالده ُ
اّللُ َعلَْيه َوآَله َو َسل َم :ممَّا تَـ ْع َج ُ
 - 19أخرجه الرتمذي يف سننه ( ،)25 /5وابن ماجه يف سننه ( ،)128 /5وأبو داود يف سننه ( ،)5 /7وابن حبان يف
ِ
الرتِم ِذ ُّ ِ
ِ
ص ِحيح.
يَ :حد ُ
صحيحه ( )140 /14واللفظ له؛ وقال ْ
يث أَِيب ُهَريْـَرةَ َحديث َح َسن َ
20
وسى األَ ْش َع ِر ِي
 أخرجه أبو داود يف سننه ( )334 /6واللفظ له ،وأمحد يف مسنده (َ )453-454 /32ع ْن أَِيب ُم َاّللُ َعنْهُ.
َر ِض َي َّ
 -21طـ دار املعرفة (.)253 /4
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اح َدة ،وح ُّجهم و ِ
احد ،ود ْعوُهتُم و ِ
احد ،ونَبِيُّـهم و ِ
أ َْعجب ِمن قَـوم ِدينُـهم و ِ
احدَ ،و َغ ْزُوُه ْم
َ ُ ْ ْ
َ َ ُْ َ
ََ َ ْ َ
َ ُْ َ
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ََربِين أَنَّهُ َمس َع
ض ُه ْم قَـْت َل بَـ ْعض .قَ َ
َواحد ،يَ ْستَح ُّل بـَ ْع ُ
ت َوالدي ،أ ْ
ب ،فَِإِين َمس ْع ُ
ال :فَال تَـ ْع َج ْ
ول َِّ
ِ ِ
اّلل َعلَْي ِه وآَلِِه وسلَّم ،يـ ُق ُ ِ
اآلخرةِ
َر ُس َ
اّلل َ
ول« :إ َّن أ َُّم ِيت أ َُّمة َم ْر ُح َ
َ ََ َ َ
صلَّى َُّ
س َعلَْيـ َها يف َ
ومة ،لَْي َ
ِ
نت».
ِح َساب َوال َع َذاب؛ إَِّمنَا َع َذ ُاهبَا ِيف الْ َقْت ِلَ ،و َّ
الزال ِزُلَ ،والْف َُ
وقد يعجب كثري من الناس من هذه املكانة اخلاصة اليت هلذه األمة؛ وقد يتسرب الشك
إىل بعض أبنائها ،ويظن أن مثل هذا الكالم يكون عن عصبية وادعاء لألفضلية على األقوام
اآلخرين ،كما يفعلون هم فيما يُنقل عنهم من عقائدهم .وهذا يكون ضعفا شديدا يف
اإلميان ،الذي يقتضي أن يُصدَّق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،يف كل ما يقول ،وإن
مل تبلغه عقولنا .ومن رجع إىل ما ذكرانه عن خصائص هذه األمة ،فإنه سيجد احلديث
منسجما معها ،ال خيالفها يف أي تفصيل من تفاصيلها .كيف ال ،ونبيها صلى هللا عليه وآله
وسلم ،هو من سيتوىل حساهبا كرامة من هللا له وهلا .وماذا ميكن أن يُفهم غري هذا ،مما
ذكرانه من أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم هو خليفة هللا ابألصالة ،وهو قطب األقطاب
وغوث األغواث؟!..
وهذه الرمحة احملمدية املذكورة هنا ،هي الرمحة الرحيمية ،اخلاصة هبذه األمة؛ وإليها يشري
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني
قول هللا تعاىل :لََق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُسول م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِزيز َعلَْيه َما َعنت ُّْم َح ِريص َعلَْي ُك ْم ِابلْ ُم ْؤمن َ
َرءُوف َرِحيم[ التوبة]128 :؛ أما الرمحة الرمحانية ،فإهنا أوسع من هذه وأعم؛ ومن

عمومها ،فإهنا ال خترج عنها أمة من األمم .ومن يقول بكون االسم "الرمحن الرحيم" امسا
مركبا ،فإمنا يشري إىل كون نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ،له أمة خاصة هي هذه ،وله أمة
عامة ،هي كل األمم من غري استثناء .وعلى هذا فإن األمم كلها تكون مرحومة ،لكن
بصنفني خمتلفني من الرمحة وال بد؛ حىت تظهر أفضلية هذه األمة على غريها.
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 .4العمل يف زمن الفنت:
إن ِ
الفَرق التفصيلية ،ال شك أهنا ستعمل حبسب معتقداهتا التفصيلية ،وسيكون الصدام

بينها فيما اختلفت فيه ،وفيما يرى كل منها أنه فيه على احلق وحده .وهذا من قضاء هللا
الذي ال يُرفع يف الدنيا؛ بل رفعه ال يكون إال يف اآلخرة كما أخرب هللا عن ذلك يف قوله
اّللِ مرِجع ُكم َِ
ِ
مجيعا فَـيُـنَـبِئُ ُك ْم ِمبَا ُكْنـتُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن[ املائدة]48 :؛ أي :فتعلمون
تعاىل :إ َىل َّ َ ْ ُ ْ
من هللا حقيقة ما كنتم فيه ختتلفون يف دنياكم .من هنا يتضح أن اخلوض يف العقائد ،ال ينفع
يف أحيان كثرية.
وبدال من الدخول يف جدل عقدي ال ُجيدي كثريا ،فإن املوفقني من أبناء هذه األمة،
عليهم أن ينظروا إىل ما ات ُِّفق عليه ،ال إىل ما اختلف فيه .وهبذه الطريقة ،سيكونون من
أسباب متاسك هذه األمة وأسباب قوهتا .وكلما اتسعت هذه النظرة بني الفرق املختلفة وبني
أفراد كل فرقة على حدة ،فإن اخلري سيعم ،واملنعة ستزداد .لكن العمل يف هذا االجتاه،
يتطلب صفاء وعلما صحيحا ،ال يكون غالبا إال عن تزكية؛ مما يعيدان مرة أخرى إىل هذه
املسألة اليت تُعد حبق قطب رحى الدين .ولو أننا ذكران منذ البداية أن السياسة ال ينصلح
أمرها عندان إال ابلتزكية ،لبادران جل من خناطبهم ابلقول :وما شأن السياسة ابلتزكية؟! ..أما
اآلن ،فنرجو أن يكون القارئ قد اكتسب بعض النور يف النظر إىل كل هذه األمور .وهللا
يتوىل سبحانه من عنده إمتام ما بدأان؛ فإنه القادر على ذلك وحده.
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حقيقة السياسة
 .1السياسة والفيزايء:
ال شك أن السياسة عند أهلها هي تدبري للعامل ،إما كال وإما جزءا؛ وإذا كان األمر
هكذا ،خصوصا عند املاديني ،فإن السياسة ستكون تدبريا للفيزايء .وحنن نعلم أن قرار
الدخول يف احلرب ،هو قرار سياسي؛ وإن كانت هذه احلرب نووية مثال ،فإهنا ستغري فيزايء
العامل بال ريب ،اليت منها اجلغرافيا.
لكن التأثري الفيزايئي للسياسة ،هل سيكون حبسب فيزايء نيوتن ،أم حبسب فيزايء الكم؟
نعين هل سيكون الفعل السياسي سائرا يف اجتاه واحد ،أم أنه سيكون متعدد االجتاهات؟..
قد يتساءل متسائل :وما دخل السياسة يف الفيزايء؟ حىت نتكلف اجلواب عن هذه األسئلة؟
فنقول :إن كال من السياسة والفيزايء معنِيان إبدراك العامل؛ وال شك أن طريقة إدراكنا للعامل،
هلا دخل يف فعلنا فيه .والفعل السياسي ال خيفى أثره على العامل عن أدىن عاقل .فلم مل يتطور
التفكري السياسي ،كما تطور التفكري الفيزايئي ،مع كل هذا التالزم بني اجملالني؟!..
حنن ال نشك أن فيزايء الكم اليت تُعد فتحا للفيزايء على كل االحتماالت ،تصل هبا إىل
ما يشبه العدم ،بسبب التقابل بني املسارات؛ متاما كما هو الشأن بني تقابل املادة واملادة
املضادة ،الذي ينتج عنه انعدامهما معا .وحنن نعلم أن علم العدم ،ما زالت الفيزايء بعيدة
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عنه؛ بسبب طغيان تصور وجود العامل وجودا حقيقيا على العقل الفيزايئي ،وبسبب عدم
دخول الرايضيات جمال العدم ،كما سبق هلا أن دخلت جمال اخليال .نريد أن نتوصل من هذا
إىل :هل السياسة فعل حقيقي؟ أم هي فعل نسيب؟ ميكن أن يكون من انحية فعال ،ومن
انحية أخرى ال فعال؟ وأبي معيار يكون اعتبار الفعل السياسي فعال أو ال فعال؟..
إن فيزايء الكم ،جتعل إدراك العامل منوطا ابلناظر إليه؛ وعلى هذا ،فإن صورة العامل تكون
نسبية ،ابعتبار كل انظر .وهذا سيجعل العامل متعددا يف األذهان .والسياسة من غري شك
هي عمل نسيب ،حبسب الغرض منها ،والذي خيتلف حبسب الشخص .وإذا كان األمر
هكذا ،فما هو املعيار الذي جيعلنا نفرق بني الفعل السياسي النافع ،وبني الفعل السياسي
الضار؟ وهل النفع والضرر شخصيان؟ حبيث يكوانن مها أيضا نسبيني؟ ..وإذا كان األمر
هكذا ،فما املعيار املشرتك الذي حيكم على كل األفعال السياسية؟ ..هذا ،وإال سينعدم
الربط بني خمتلف األفعال ،وندخل يف فوضى معرفية ،ال أول هلا وال آخر.
 .2السياسة والشريعة:
إن اإلسالميني الذين يزعمون أهنم يريدون أن ُخيضعوا السياسة ألحكام الشريعة ،ينسون
أن إدراك هذه األحكام وإدراك العامل املفعول فيه ،مها إدراكان يعودان إليهم؛ وهو ما سيعيدان
إىل النسبية السياسية مرة أخرى .نعين أن ما سرياه هذا موافقا للشرع منها ،قد يراه آخر
خمالفا ،ولو يف جزئية من اجلزئيات .مث إن الفعل السياسي ،كسائر األفعال ،ال بد أن تكون
له نسبتان عند املؤمنني :نسبة إهلية ،ونسبة عبدية .وهااتن النسبتان تعودان إىل مقام (مكانة)
الشخص يف مراتب التوحيد ،اليت تُعرف ابلتوحيد اخلاص ،يف مقابل التوحيد العام.
ومبا أن التوحيد العام متعلق مبرتبة اإلسالم يف الغالب ،فإن االشتغال ابلسياسة منه،
يكون متعذرا؛ إال ما يكون من قبيل االتباع ملن تُظن فيه أهلية اإلمامة .وهذا التعذر ،سببه
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عدم إدراك الفرق بني النسبتني اإلهلية والعبدية يف الفعل الواحد؛ بل إن هذا الفرق من
أغمض املسائل لدى املستوى العام من العقول .ومن هذا الباب ،قلنا حنن سابقا بعدم جواز
قيادة املؤمنني (ابملعىن العام) السياسية لألمة.
أما الرابنيون (املتحققون) ،فإهنم على علم بنسبة األفعال ،مبا يعطيه الكشف والشهود.
ولو قاران علم هؤالء إىل علم أهل الفيزايء ،فإننا سنجد كل ما تتوقف عنده الفيزايء (ومنها
فيزايء الكم) من معضالت ،له حل عندهم .هذا ،لو افرتضنا قبول الفيزايئيني من الرابنيني،
الذي يكاد يكون حماال؛ بسبب احنصار العقل الفيزايئي يف حدوده املعلومة ،وانطالق العقل
الرابين فيما ال ُحيد ،من دون فقد ملعامل احلدود ،وال بد.
ومبا أن العقل السياسي العام ،الذي ال يكون رابنيا يف الغالب ،سيعجز عن إدراك
األمور على ما هي عليه ،وهو ما سيؤدي إىل قصور عن بلوغ النتائج املأمولة ،فإن احلل
بعد يف
داخل أمة املؤمنني هو أن يكون السياسي اتبعا للرابين ال متبوعا .وهذا أمر مل يُتناول ُ
اجملتمع السين على اخلصوص؛ بسبب القصور املتعلق بتصور نظام احلكم الشرعي لديه .أما
الشيعة ،فهم أكثر تقدما يف هذا اجملال ،وإن كان تصورهم قاصرا أيضا؛ لكنه قصور دون
قصور األولني .وإدراك الشيعة هلذا األمر يف األزمنة األخرية ،هو ما حدا هبم إىل صياغة نظرية
"والية الفقيه" ،اليت هي كما هو معلوم سد لفراغ الغيبة لديهم .نعين أن األصل عندهم ،هو
والية اإلمام الرابين .ولعل القارئ سيجد تشاهبا بني "والية الرابين" اليت نقول هبا ،يف مقابل
"والية الفقيه" الشيعية .وإننا جنزم لو أن الشيعة كانوا يعلمون أن الرابنيني يف األمة ال خيلو
منهم زمان ،لكانوا قالوا إبمامتهم حتما .واللبس جاءهم من عدم ضبط معىن الرابنية ،وخلطه
مبعىن اإلمامة (اخلالفة) ،الذي ال يدركونه هو اآلخر على حقيقته .نعين أن أحكام الشيعة
أحكام صحيحة ،لكن على وضعية خاطئة من حيث التصور .
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وإن "والية الرابين" اليت نقول هبا ،ليست نظاما سياسيا كما أرادت الشيعة لوالية الفقيه؛
وإمنا نريد هبا معناها اللغوي ،الذي جيعل األمة تسرتشد برابنييها حيثما ُوجدوا ،ويف كل
اجملاالت ،من غري تقيد ابلرمسيات .ولو أن املسلمني أخذوا ابحلسبان وجود الرابنيني الذين
دل عليهم القرآن ،لعلموا أن هلم مهام داخل األمة ،ال يقوم هبا إال هم؛ وال ميكن ألحد
دوهنم أن ينوب عنهم فيها .وإن استمرار املسلمني فيما هم عليه ،وكأنه ال وجود لرابين بينهم،
هو جهل حبقيقة األمر من جهة ،وخمالفة ألمر هللا من جهة أخرى ،هلا عواقبها الدنيوية
واألخروية.
وإن أهم ما مييز الرابين ،هو مجعه بني مراعاة األمر (احلكم الشرعي) ،وبني مراعاة اإلرادة
(القدر)؛ وهذا جيعل املصادمة بني هذين األمرين تكاد تكون منعدمة معه .ذلك ألن أزمة
السياسة عند اإلسالميني ،هي سريها على قدم واحدة ،هي قدم األحكام (إن صحت).
وهذا جيعلهم يف صدام دائم مع اإلرادة اليت يظهر هلم منها ما يعاكس توجههم يف أحيان
كثرية .واملصيبة هي أن هذا الصدام يعود عليهم بضعف اإلميان ،كلما أرجعوا فشلهم
السياسي إىل عدم توافر األسباب وعدم إحكام العمل .نعم ،هذا يكون صحيحا أيضا؛ لكن
من وجه واحد وحسب.
إن الفعل السياسي الرابين ،هو فعل هلل يف مظهر بشري؛ لذلك يكون اتما .ومن هنا
يُستدل على فالح األمة أو على عدمه ،مبدى ائتمامها ابلرابنيني .وحنن إن عدان إىل وقتنا

الراهن ،فإننا سنجد األمة يف جمال السياسة ،تعمل حبسب الفكر السياسي العاملي ،املقطوع
عن هللا من جهة األمر ،وإن كان ال خيرج عن اإلرادة .وهذا جيعلها منسجمة مع عامل الكفر،
غري منسجمة مع نفسها وأصوهلا .وغري خاف ما سينتج عن وضع كهذا ،من تبعية فكرية
وسياسية صارت ابدية للعيان.
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عندما ذكران تقليص اهلوة بني احلكم الشرعي واإلرادة عند الرابين ،فإننا مل جنعل ذلك
على حساب احلكم الشرعي وحده؛ بل إن الرابين قد جيعل اإلرادة تكون خادمة للحكم
الشرعي ،إما بصورة مباشرة ،وإما بصورة غري مباشرة ومركبة .هذا ألن اإلرادة من الرابين ،هي
اإلرادة اإلهلية نفسها؛ ومشيئته هي املشيئة اإلهلية نفسها .هذا هو األصل الذي يكون عليه
الرابين؛ وأما املرات اليت تبدو اإلرادة اإلهلية فيها خمالفة إلرادة الرابين ،فإهنا من ابب آخر ،وال
تؤثر يف األصل .وذلك كما حدث للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم عند عزمه على العمرة عام
احلديبية ،فلم أيذن هللا فيها يف العام ذاته.
ويف احلقيقة إن إرادة الرابين ال ختالف إرادة هللا أبدا من حيث الباطن؛ وإمنا يكون
اخلالف بني املشيئة واإلرادة اإلهليتني؛ ألن هللا قد يشاء شيئا وال ُميضيه ،فتنسخ املشيئة

نفسها .وال يظهر الناسخ من املشيئة إال عند ظهور اإلرادة ،اليت هي ما خيرج منها إىل
الوجود احلسي .وهلذا ،قلنا إن إرادة الرابين ال ختالف إرادة ربه أبدا؛ مع تبعية إرادة العبد
إلرادة الرب يف احلكم وال بد .ومن علم ما نقول ،فإنه سيعلم مدى النفع الذي تناله األمة
من وراء حتكيم الرابنيني يف أمورها.
 .3االسرتاتيجيا السياسية:
يتحدث السياسيون كثريا عن االسرتاتيجيا ،وجيعلوهنا يف الغالب حمصورة يف أمنياهتم
الوطنية وما خيدمها من دوائر ،قد تصل إىل العامل كله عند الدول القوية .وحنن نريد من
االسرتاتيجيا ،النسق الوجودي الذي تسري عليه اإلنسانية كلها ،حبسب ما أخرب به الوحي
من عند هللا .وعلى هذا ،فإن االسرتاتيجيا ابملعىن الضيق ،ال ميكن أن تكون اسرتاتيجيا
حقيقية؛ وإمنا هي ظن من مجلة الظنون .أما االسرتاتيجيا املنبنية على الوحي ،فإهنا حقيقية؛
وابلتايل فإن العمل على ضوئها يكون انفعا ،وإن اعرتضته بعض الصعاب مرحليا.
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وال أحد يعترب هذه االسرتاتيجيا اإلهلية كالرابنيني ،الذين ارتفعوا عن ضيق أنفسهم،
وضيق املرحلة الزمانية اليت يعيشون فيها .فهم ابستطاعتهم (إبذن هللا) أن يقيموا األداء
السياسي تقييما مشوليا ضمن السياق الزمين كله؛ خبالف غريهم من الناس ،الذين يكونون
أسارى زماهنم ،وإن مل يكونوا أسارى مكاهنم أحياان .وقد كنا أشران إىل هذه اخلصيصة يف
كتاب "مراتب العقل والدين" عند كالمنا عن احنجاب العقل (ومنه العقل الفلسفي)
ابلزمان .وال أحد يف إمكانه خرق حجاب الزمان كالرابنيني .ومبا أن االسرتاتيجيا ،تكون
متعلقة مبستقبل الزمان من حيث الغاية ،فإن غري الرابنيني ال ميكن أن تُنسب إليهم إال جمازا.
وال أحوج من األمة اإلسالمية اليوم ،للعمل االسرتاتيجي ،الذي غاب عنها بسبب
ختلفها يف مجيع اجملاالت ،واليت منها السياسة .وإن األمة اليوم ليست غري عاملة لنفسها
ضمن اسرتاتيجيا معلومة وحسب ،بل هي تعمل ضمن اسرتاتيجيا غريها ،وإن كان ذلك
ضد نفسها .وهذا يعد منها انتحارا سياسيا ،ال بد أن تؤدي مثنه غاليا .ومن مل يتعلم من
نفسه ،فاألايم كفيلة بتعليمه.
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شخصية الدولة

 .1املثل النبوي:
ِِ
ني ِيف
عن النعمان بن بشري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :مثَ ُل الْ ُم ْؤمن َ
امح ِهم وتَـعاطُِف ِهم ،مثل ْ ِ
ِِ
ِ
اجلَ َس ِد
اعى لَهُ َسائُِر ْ
اجلَ َسد إِذَا ا ْشتَ َكى ِمْنهُ عُ ْ
ضو تَ َد َ
تَـ َواده ْم َوتَـَر ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
احلُ َّمى»()22؛ فشبه صلى هللا عليه وآله وسلم مجاعة املؤمنني ابجلسد الواحد ،الذي
لس َه ِر َو ْ
ِاب َّ

يتأثر كل عضو منه حبال سائر األعضاء ،بسبب الرتابط العضوي والوظيفي بينهم .وال شك
أن أكرب مظهر هلذا الرتابط ،يكون عند اكتمال حتلي جسد األمة حبلة الدولة القائمة على
اإلميان وما يتفرع عنه من تواد وتراحم وتعاطف.
ومبا أن اخلرب جاء ابنتقاض احلكم كما يف احلديث الوارد عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا
ض َّن عُرى ِْ
اإل ْس َالِم ،عُ ْرَوة عُ ْرَوة؛
عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال« :لتُـْنـ َق َ َ
ِ َّ ِ
احلكْم ،و ِ
آخ ُرُه َّن
ت عُ ْرَوة ،تَ َشبَّ َ
ضْ
فَ ُكلَّ َما انْـتَـ َق َ
َّاس ابل ِيت تَل َيهاَ ،وأ ََّوُهلُن نـَ ْقضا ُْ ُ َ
ث الن ُ

الص َالةُ»( ،)23فإننا قد عرفنا ابلنظر إىل الواقع التارخيي ،أن انتقاض احلكم ليس هو سقوط
َّ
الدولة ،كما قد يفهم ألول وهلة؛ ولكن هو خروجها عن حكم اخلالفة الرابنية .نعين أن
 - 22أخرجه البخاري يف صحيحه ( )10 /8ومسلم يف صحيحه ( )20 /8واللفظ له.
 - 23أخرجه أمحد يف مسنده (.)485 /36
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الشيء املفقود املؤدي إىل االنتقاض هو املعىن ال الصورة .ولقد كان هذا منذ القرن األول،
التقسيم الذي نتجت عنه الدول القطرية .والشَّبه بني احلكم
بالد املسلمني
وقبل أن يصيب َ
ُ
والصالة أيضا واقع من جهة بقاء الصالة صورة ،مع انتقاضها حكما .وليس انتقاض الصالة
إال انقطاع الرتبية (التزكية) ابالصطالح حبسب ما نبه إليه بعض الصوفية منذ قرون.
وحيث أنه ال كالم اآلن عن دولة اخلالفة ،فإننا سننزل املثل النبوي على الدولة القطرية،
ابعتبارها دولة للمؤمنني ،وإن خالطت إمياهنم شوائب طرأت عليه.
وعلى هذا ،فإن اجلسد سيكون األرض اليت تقوم عليها الدولة؛ وأنسجة اجلسد هم أهل
البالد وسكاهنا .والرأس سيكون هو احلاكم ،الذي تُعينه على القيام مبهامه أجهزة أمنية

وعسكرية واستخبارية ،هي مبثابة حواسه من مسع وبصر وكالم وغري ذلك .ويكون اجلزء
األمين من اجلسد أهل البلد املوالني للحاكم ،الراضني حبكمه؛ ويكون اجلزء الشمال الذين
خيالفونه يف الرأي .وأما حياة اجلسد ،فتكون من جهة الروح ابإلميان وما يعضده من العمل
الصاحل؛ وتكون احلياة الطبيعية من جهة الغذاء الذي هو االقتصاد الذي ينبغي أن يصل
نفعه إىل مجيع األعضاء ابلعدل .وأما الغاية من وجود الدولة فهي كما أخرب هللا تعاىل :قُ ْل
ِِ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِ
ِ
إِ َّن َ ِ
ت
ك أُم ْر ُ
اي َوممََ ِايت َّّلل َر ِب الْ َعالَم َ
ني (َ )162ال َش ِر َ ُ َ
ص َاليت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
[األنعام .]163-162 :وهذا يشمل كل دولة دولة ،حبيث يتحقق هلا ما ذُكر من جهة
األمر واحلقيقة معا ،كما هو شأن دولة اإلميان؛ أو يتحقق هلا ذلك من جهة احلقيقة
فحسب ،كما هو حال كل الدول من غري استثناء .فالكل هلل حمياه ومماته يف احلقيقة ،ال
يشذ عن ذلك شيء.
وإن الدولة القطرية هي يف حكم اجلسد املريض ،الذي تتخلل اجلراثيم املضرة أعضاءه؛
وليس ذلك إال ما داخل األمة من الفكر الكفري واأليديولوجيات اليت أصبحت عاملة فيها
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جنبا إىل جنب مع اإلميان؛ مع ما تفرع عنها كلها من عادات خمالفة للشريعة وللعقل السليم.
وقد أدى هذا إىل ضعف اجلسد ،وإصابة بعض أجزائه ابحلمى ،اليت ليست إال الفنت
واالقتتال.
إن فالح الدولة اليوم ،ليس هو يف إقامة اخلالفة كما يتوهم البعض؛ وإمنا هو يف احلد
من األضرار اليت أصابتها .ذلك ألن للخالفة زمنا ال تتخلف عنه ،والعمل هلا يف غري زماهنا،
مدرك! واحلد من تدهور احلال،
قد يزيد من استفحال املرض ،بدل أن حيد منه .فما كل مراد َ
يكون ابلتلطف يف املعاجلة .فمحاربة األفكار الدخيلة ،ال يكون دفعة واحدة ،وال يكون
ابإلكراه؛ وإمنا يكون ابحملاورة املستمرة ،وابلرتغيب يف احلق والرمحة.

إن رئيس الدولة احلكيم ،ال ينبغي عليه أن مييل إىل طرف دون آخر -وإن كان يف نفسه
على رأي خمصوص من حيث كونه فردا من األفراد ،حيق له االنتماء إىل ما يراه صوااب -بل
عليه أن يكون مع مجيع التوجهات ،حمافظا عليها كلها ،حىت يكون األفراد هم من خيتارون
تغيري توجهاهتم .هو عليه أن يوجد املناخ الصاحل للحوار فحسب ،وأن يوفر األمان الضروري
له؛ حىت ال ينقلب اخلالف العقدي أو الفكري إىل صراع دموي.
واحلاكم احلكيم ،يسعى إىل التودد إىل خصومه ،قبل موافقيه؛ ألن احلكم ليس انتماء
لرأي (وإن كان هذا هو الغالب يف الواقع) ،وإمنا هو رعاية جملموع األطراف .وكلما فرط
احلاكم يف هذا األصل ،فإنه يبتعد عن كمال احلكم؛ وما يلبث عن قريب ،أن يقع يف قهر
شعبه والتنكيل به.
إن ما ندل عليه هنا ،نعلم أنه ليس أمرا هينا؛ ونعلم أن العمل به أصعب بكثري من
الكالم؛ بسبب تداخل العوامل الداخلية واخلارجية اليت تكاد تشل اإلرادة لدى األمة كلها.
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وهذا هو ما جتهله الشعوب عند حماسبتها حلكامها ،وهو أيضا ما ال ميكن للحكام اإلفصاح
عنه للعموم .نعين أن التحسيس هبذه العوائق ،ينبغي أن يكون من عمل النخبة والقيادات،
ال من عمل احلكام الناصحني .والتقصري يف هذا التحسيس يكون خيانة لألمانة وتزويرا
للشهادة ،ال ختفى آاثره الضارة عن عاقل .نقول هذا ،ألن اخلصومة السياسية ،كثريا ما
تُعمي عن احلق واإلنصاف.
وإن التداخل احلاصل بني السياسة الداخلية والسياسة اخلارجية اليوم ،يكاد يشل حركة
دولنا شلال اتما؛ لكون ردود األفعال للفعل احمللي ،قد تكون إقليمية أو عاملية ،على غري
املتوقع .وعلى احلاكم وعلى شعبه معه ،أن خيتاروا :فإما أن تكون حركتهم (الفعل السياسي)
عن علم ابألمور ،فيلتزموا مبا ينفع منها ،وإن كان قليال وبطيئا من حيث الظاهر؛ وإما
ستكون حركتهم سطحية ،ال أييت منها خري وإن بدت مسرعة وقوية .وهنا حيدث التباين بني
ستهزأ ابلناس من ورائها.
السياسة مبعناها الصحيح ،وبني السياسة "الشعبوية" اليت يُ َ
 .2أمران ينبغي جتنبهما:
إن حالة اجلسد املَرضية ،ال حتتمل أمرين على اخلصوص:
َ
 متركز املال يف طبقة خمصوصة. قيادة العوام يف جمال السياسة.فاألمر األول ،يفقد اجلسد توازنه احليوي ،وجيعل بعضه يتقوى على حساب بعض؛
وهذا ينتهي به إىل فقدان حياته من جهة كلِيته .وفقدان احلياة الذي نقصده ،هو اهنيار
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الدولة ودخوهلا يف الطريق املسدود .واألمر الثاين ،يدخل البلد يف الفوضى ،وجيعلها عُرضة
للتالعب اخلارجي بسهولة.
يعلم
ومن ْ
وير طريقة عملهاْ ،
يتتبع احلركات السياسية على مواقع التواصل االجتماعيَ ،
أن االندفاع خلف الشعارات الراننة من غري تثبت ،ميكن أن جير الويالت اليت ال حصر هلا.
والتحكم يف هذه "املبادرات" السياسية ،ال يكون يف مستطاع الدولة وال يف مستطاع عامة
الناس ،بسبب اجلهل أبصحاهبا احلقيقيني ،واجلهل بغاايهتا غري املعلنة .وال خيفى أن أكثر
الفئات عُرضة هلذا التوجيه املغرض ،هم الشباب؛ لعدم خربهتم العملية من جهة ،واندفاعهم
إىل التغيري حبماس مفرط ،من جهة أخرى.
وإن أي عمل سياسي ال يعترب ما ذكران ،ال ُميكن أن يكون مواكبا للمستجدات
العاملية؛ وابلتايل فلن يكون انفعا يف الوقت احلاضر .ولعل أغلب الدول العربية اآلن ،ال زالت
تعيش من الناحية السياسية يف املاضي؛ بسبب عدم املزامنة لديها بني احمللي والعاملي ،اليت مل
يبلغ العقل العريب إىل إدراكها على حقيقتها بعد .وحنن هنا ال نتكلم عن املزامنة
االستهالكية ،اليت قد يظنها البعض مواكبة منه للعصر؛ وإمنا كالمنا عن املزامنة السياسية،
اليت ما يزال أمرها جمهوال لدى أغلب النخبة؛ فكيف مبن عداها!..
 .3السياسة احلزبية:
إن األحزاب السياسية ،ما زالت هي الوعاء الوحيد الرمسي لدى دولنا؛ وهذا أيضا من
التخلف الذي نعانيه .والسبب فيه هو تقليدان للدول األخرى ،من غري افرتاض حللول أخرى
قد تكون ممكنة ،وأكثر مالءمة .وكالمنا على التحديد ينصب على خصوصيتنا اإلسالمية،
اليت هي أوسع بكثري مما أُنتِج لدينا إىل اآلن.
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واألحزاب السياسية التقليدية اليت تعرفها بلداننا ،قد فارقت السياسة مبعناها "اإلجيايب"
منذ مدة؛ وأصبحت أحزااب نفعية ،جتمع من يريد الرتامي على ما ال يستحق من أموال
عمومية وامتيازات .وهذا جعل منها حاضنة للفساد الذي صارت دولنا تعاين منه ،إىل احلد
الذي مل يعد حيتمل املزيد.
إن قيام هذه األحزاب على إدارة احلكومات ،صار مبثابة إعالن إلفالس دوهلا ،منذ
بداية تنصيبها .وإن استمرار هذه الدول على النهج نفسه ،رغم بُ ُدو النتائج للعيان ،يُعد
مغامرة خطرية مبصائر البلدان ،وعمى سياسيا ال يُقبل إال عند من اختلت موازينه.
ولوال أن األحزاب اإلسالمية ختلط بني العقيدة والعمل السياسي ،وهتمل اجلانب
الرتبوي ،لكنا نفضلها على غريها من األحزاب؛ لكن ضررها عند اإلخالل ابلشروط ،يكون
أشد على األمة من غريها .واملصلحة العامة أوىل ابالعتبار ،كما هو معلوم .ولو أن األحزاب
اإلسالمية عرفت للرابنية قدرها ،لكنا نعتربها عاملة من أجل اإلصالح كما حض على ذلك
الدين؛ ولكن تنكرها هلذا الركن الركني من الدين (عمليا وإن أقرته نظراي) ،جيعلها عقبة أمام
العودة إىل احلق.
ولوال اعتبار الدين بداية وغاية ،ما كانت بلداننا تعيش هذا الرتدد السياسي؛ ولكانت
كغريها من البلدان ،ال هتتم إال بشؤون حياهتا احليوانية؛ وهو أمر هني .ومن هنا ،كان قياس
بلداننا على غريها من البلدان الكافرة ال يصح ،وإن بدت من حيث الظاهر أحسن حاال.
فنحن وإن كنا على َمَرض ،فإننا نرجو اآلخرة؛ وغريان هم كما قال هللا عنهم :قَ ْد يَئِ ُسوا ِم َن
ْاآل ِخرةِ َكما يئِس الْ ُكف ِ
َصح ِ
اب الْ ُقبُوِر[ املمتحنة.]13 :
َّار م ْن أ ْ َ
ُ
َ َ َ َ
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الدولة املسلمة احلديثة
 .1يف غياب اخلالفة والوحدة:
عندما نتكلم عن الدولة يف غياب اخلالفة والوحدة ،فهذا يشبه الكالم عن الرخص يف
األحكام الشرعية يف مقابل العزائم .وهذا يعين القيام ابلتكاليف يف حدها األدىن ،لوجود علة
قاهرة .ولو أننا نظران إىل اخلالفات اليت تشغل الناس ،لوجدانها ال خترج عما ذكران .وبسبب
بطريف األحكام ،فإن اآلخذ ابلعزمية يظن أن املرتخص متهاون ومستهني؛ ويظن
اجلهل َ
صاحب الرخصة أن اآلخر متشدد ُمغال .وال أحد منهما نظر إىل احلكم ابعتبار شروطه يف
ُ
نفسه وجودا وعدما.
إن أول شيء ينبغي اعتباره ،الواقع نفسه؛ ألنه املنطلَق لكل عمل سنعمله .وعدم اعتبار
الواقع كما هو؛ أي كما وجدانه حنن ،ال كما عاشه َمن قَـْبلنا ،جعلنا أحياان نعيش يف عامل
مواز .وهذا قد يؤدي مبن كان على هذه احلال ،أن يصري خصما للواقع من كل وجوهه.
وهذا ،هو أصل التطرف الذي عرفته أمتنا ،والذي ما زالت تعاين منه إىل اآلن.
إن قليل اخلربة ،عندما يبدأ يف التعرف على األحكام الشرعية ،ال يُعلِمه أحد أن َمن
شرع الشرائع ،هو من أوجد الواقع ،الذي هو خمالف اليوم لكثري منها .فيظن من ُمنطلق

جهله ،أن األحكام ينبغي أن حتكم على الواقع وجودا؛ وإن ظهرت له خمالفة الواقع
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لألحكام ،فإنه يظن أن رده إليها قسرا ،أمر واجب .ويظن املسكني أن هذه الغاية ،هي
املطلوبة من التدين كله؛ فيبين عليها معيارية تقييمه لنفسه ولغريه من الناس ،أفرادا ومجاعات.
ومع انشغال الشخص ابلتكاليف اجلماعية (واليت منها احلكم) ،ينسى أهم التكاليف
الفردية اليت كان ينبغي أن تكون األساس يف كل عمل له ،بسبب كون اجلماعة ليست إال
جمموعة أفراد يف النهاية؛ تصلح إذا صلحوا ،وتفسد إذا فسدوا .وإن طغيان االنشغال
ابجلانب السياسي ،على جانب حتقيق العبودية يف النفس على الفرد ،جيعل تدينه منحرفا عن
مساره األصلي .وقد يتفطن املرء إىل هذا االحنراف من جهة ابطنه ،فيعمد إىل التغافل عنه
إبغراق نفسه يف العمل اجلماعي (التنظيمي على اخلصوص) ،وابلركون إىل من يشبهونه يف
احلال ،ظنا منه أن هذا سيؤخر مواجهته حلقيقة نفسه ،اليت ال بد هو عائد إليها ،مهما طال
األمد.
وإن الدولة اليت وجدانها حنن يف الواقع أمامنا ،هي دولة تتمثل النموذج الغريب يف كثري
من جوانبه ،وتدعي أهنا سائرة على هنجه ،لسبب أو آلخر .وإن إرادة القفز على كل
الرتاكمات اليت أوصلت الواقع إىل ما هو عليه ،جملرد قراءة أولية للقرآن أو للسنة ،أو لفكر
إسالمي ماض أو معاصر ،هي قفز على احلقائق نفسها ،وإمهال ملقدمات ضرورية لعملية
معاجلتنا النظرية هلذا الواقع .أما الدخول يف الطور العملي هلذه املعاجلة ،فإنه سيكون مغامرة
خطرية بنفس الفرد وابجلماعة معا.
ومن غريب األمر لدينا ،أن أغلب من تصد َّْوا ملعاجلة الواقع ،هم من سفهائنا الذين مل
يربعوا يف أي جمال من اجملاالت املعرفية أو املهارية ،وجاءوا إىل جمال الدين حني وجدوه ِخلوا
من أهله املعتربين ،فصاروا يُنظرون ويُفتون مبا يعن هلم ،فضلوا وأضلوا؛ حىت صاروا يرومون
بلوغ الغاايت يف غري أواهنا ،ويف غياب شروطها.
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ولقد زاد من استفحال األمر ،جهل جل احلكام أبصول الدين ،واتباعهم لِبنات الفكر
الدخيل من غري متييز؛ مما جعل سفهاء املتدينني يعتقدون أهنم على صواب فيما أيتون .وهذا
جيعل التبعات مناصفة بني ِ
املفرطني من اجلانبني ،حكاما وحمكومني .أما بعض مفكرينا ،فإهنم
انساقوا خلف الفكر الغريب على اخلصوص ،يبغون تنزيله على جمتمعاتنا عنوة؛ فال هم
اسرتاحوا من عناء التنزيل ،وال هم نفعوا أمتهم بشيء حمسوس يف واقعها ،حتمدهم عليه .وأما
علماء الدين ،فقلة منهم من له أهلية الكالم يف عصره؛ بسبب احنصار إدراك جلهم يف
عصور خلت وانقضت.
إن ما صار يسمى "دولة حديثة" اليوم ،من احلمق جتاهله ،أو جماوزته يف املعامالت.
حنن أمام وضعية ينبغي تقييمها تقييما صحيحا ،ومعاجلتها معاجلة صحيحة أيضا ،على ضوء
علم شرعي واسع وصحيح .إن أهل كل زمان مطالبون إبعمال الشريعة يف واقعهم ،ال يف
واقع غريهم .وإن فالح أهل كل زمان ،يكون يف جعل واقعهم أكثر مالءمة ألحكام الشريعة،
يف صورة غري مسبوقة؛ مبا أن صورة الواقع نفسها ال تتكرر عرب األزمان .إن هذه اجلدلية ،هي
ما كان ينبغي أن ينكب عليه أئمتنا يف الدين والفكر معا؛ لو أهنم كانوا يف مستوى تناوهلا.
وبدل هذا ،وبسبب القصور اجللي ،صار سفهاؤان يتولون ذلك مبا جيدونه حتت أيديهم.
فظهرت التشوهات العقدية والعملية ،اليت جتعل املرء خيجل أن ينتسب إىل دين صورتُه ما
نرى وما نسمع.
إن غري املسلمني الذين صاروا خيافون من تنامي اإلسالم يف بلداهنمِ ،وْزُر خوفهم علينا
متسكهم ابلعلمانية ،كما هي
مجيعا؛ ألننا جعلناهم يرون الرمحة عذااب أبقوالنا وأفعالنا .وإن ُّ

احلال يف بعض الدول األوربية ،ينبغي أن نتفهمه وحنرتمه .ولكن يف املقابل ،علينا أن نعلم أنه
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يلقي علينا عبئا ثقيال ،ال نستطيع منه فكاكا؛ أال وهو تبليغ اإلسالم كما هو يف أصله :رمحة
للعاملني.
نعم ،حنن نعلم أن تعديل الصورة الشائهة ،ليس يف مقدور كل واحد من عامة الناس أو
من عامة العلماء؛ وإمنا هو عمل منوط مبن أهله هللا لتجديد الدين يف زمنه خصوصا .وحنن
ال نرى هذا التجديد يف أزمنتنا إال متعدد الواجهات ،بسبب تشعب األمور وتداخلها؛ مما
يستدعي أكثر من جمدد واحد غالبا .كل هذا ضمن الظروف االستثنائية اليت نعيشها ،ال
على الصورة األصلية اليت نعلمها من دراساتنا اجملردة.
 .2الدولة احلديثة والدين:
إن أهم إشكال يعرتض سبيلنا هنا ،هو تعدد الدول اإلسالمية ،بدل أن تكون واحدة.
وهذا األمر ،سيجعلها أقل أو أكثر إسالما (ولو من حيث الظاهر) ،فيما بينها .وهذا
سيُدخلنا يف جدل إسالمي-إسالمي جانيب ،زايدة على احلوار اإلسالمي-العلماين ،أو احلوار
بني األداين املعلوم .وهو ما مل نعمل عليه إىل اآلن ،وال هيأان أنفسنا له.

واحلداثة ستجران إىل حوار فكري ،غري متكافئ؛ ألن الزمان عند الفالسفة واملفكرين،
الفرق بني الزمان يف الفيزايء النيوتنية ،وفيزايء
ليس هو الزمان يف الدين .وهذا يشبه من وجه َ
الكم؛ وإن كنا نرى أن الفيزايئيني كما الفالسفة ،لن يتمكنوا من إدراك حقيقة الزمان خارج
الدين أبدا .ولوال أن الدين كان ضرورة معرفية لدينا ،ملا كنا نكلف أنفسنا الكالم فيه ،أو
ندل عليه ،من األصل!..
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تصور السياسيني اليوم للدولة احلديثة على أهنا دولة علمانية ابلضرورة ،مل أيت من
إن ُّ
فراغ .وإن عدم اعتبار هذا التصور والقفز عليه ،لسبب وحيد ِمن قِبَلِنا ،هو أن أسالفنا كانوا
مؤمنني ،وعلى عقيدة خمصوصة ،هو إخالل ابلتناول واختزال ُمضر .ال ميكن أن نلزم

العلمانيني ،مبا ال يرونه صوااب من وجهة نظرهم .وحنن هنا ،ال جنعل الدين حتت حكم العقل،
كما سيبدو ألول وهلة ،عياذا ابهلل؛ وإمنا مرادان النزول يف احلوار اإلسالمي -العلماين إىل
العمق الضروري ،لنخرج منه بطائل؛ وإال سنكون ممن خيدعون أنفسهم ،ليس غري.
 .3العلمانية اليت حناورها:
إن العلمانية اليت نعتربها ،ليست هي املعادية للدين؛ وإمنا هي اليت تعطي املتدين حقه،
وغري املتدين حقه .وعلى كل حال ،فإن دولنا مجيعا علمانية بنسبة من النِسب؛ ومن مل يقر
هبذا ،فال كالم لنا معه ،جلهله ابلواقع .هذا الصنف احليادي من العلمانية ،ينفع أهل الدين
وال يضرهم؛ إال إن كانوا ضعفاء من جهة تدينهم نفسه .وهذا ،ال عذر هلم فيه! ..وقد
الكالم منا بعض الناس ،لظنهم أن التدين مظهر أو كالم .بل إننا نرى أن
يستغرب هذا
َ

ارمتاء كثري من أبناء املسلمني يف أحضان التطرف السطحي املقيت ،هو فرار من املواجهة
العلمية الربهانية خلصوم الدين؛ فهو (أي االرمتاء) جنب ال إقدام ،كما يُراد له أن يبدو؛ وإال
فما الذي جيعل شااب يقطع آالف الكيلومرتات طلبا للشهادة يف زعمه ،ويفر من رابين يعينه
على معرفة احلق ،قد يكون من سكان احلي نفسه ،الذي تركه يف قريته؟!..
إن حماورة العلمانيني ،إما أن جتعل الكفة متيل إىل جانبهم ،فنعلم أننا غري مأذونني
للكالم يف الدين ،ونرضى مبا ُجيريه هللا علينا من تسليط هلم علينا؛ وإما سنتمكن من األخذ
أبيديهم إىل احلق ،وهذا مرادان .أما غري هذا ،من إرادة قهر الناس على ما ال يُدرك وال يُعلم،
فليس هو من هدي اإلسالم قطعا.
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واحلاكم الذي يرتدد اليوم بني املعسكرين ،دون أن جيد سندا ملواالة فئة على أخرى ،يزيد
من تفاقم الداء ،وال يعمل على التعايف منه .كان حراي به ،أن يفتح للحوار جماال ،وأن يرعاه
على مدى الزمن الذي يكفيه ،من دون استعجال وال أتخري؛ إىل أن يتفق الفريقان على أمر
مرضي لديهما معا .وحنن هنا نعين أن احلكم بغلبة فريق آلخر ،ينبغي أن يكون ابلتغليب؛
ألن تصور عدم وجود إميان أو عدم وجود مقابله ،هو حمال وال ريب .نقول هذا ،ألن هذا
الكالم من ال ُحيسن النظر؛ حىت صاروا يقولون ابملحاالت ،وهم ال يدرون.
الزمان أابح
َ
ُ
إن احلوار اإلسالمي -العلماين الداخلي ،إن كان قد أتخر قليال ،فإننا نرى أن وقته قد
حان اآلن .وكل من يتجاهله أو يتجنبه من الفريقني ،فإنه يكون عامال على تسعري انر الفتنة
يف بلده .وعلى عامة أهل البلد ،أن يعينوا كل من يريد االخنراط يف هذا احلوار ،وأن ينبذوا
كل من يعارضه أو يقاطعه.
وال خيفى أنه ما كل أحد من اجلانبني يصلح للحوار؛ لذلك ينبغي أن ُخيتار له أهله من

ذوي الدراية واخلُلق؛ وإال كانت نتيجته أسوأ من بدايته .وعندما نتكلم عن الدراية ،فإننا ال
نعين العلم الشرعي املدروس يف الكليات املتخصصة وحده ،وال الفكر الفلسفي املجرت
ُ
وحده؛ وإمنا نقصد أهل النور من أهل الدين ،ونقصد أهل اخلربة من أهل الفكر ،قبل
غريهم .وال يضر إن كان الصنفان األوالن إىل جنب هذين األخريين ،بعد ذلك.
إن أمتنا -وهي أهل هلذا -ينبغي أن ترقى إىل ما يليق هبا من معامالت ،واليت يكون
احلوار العلمي أوهلا؛ وأن خترج من هذه الوهدة اليت يريد هلا أعداؤها أن ال تربحها أبدا .إن
اإلسالم ليس يف حاجة إىل القوة ،إال ما كان من قوة احلجة .أما هذا الذي نراه اليوم ،من
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استسهال للقتل ،فهو من شأن سفلة الشعوب .وهذا جيران إىل الكالم عن السياسة
اخلارجية؛ وهو ما سنعرض له إن شاء هللا يف اجلزء املوايل.
 .4عدم اعتبار اإلسالميني للعلمانيني جهل:
ال بد قبل أن نواصل الكالم ،من أن نذكر مبا سبق أن ذكرانه يف املقدمة ،من كون هذا
املكتوب ال يتوجه إىل العلمانيني ،وإمنا إىل اإلسالميني؛ لذلك ،فال ينتظر منا القارئ أن
ندخل يف مناقشة املبادئ العلمانية .وتنبيهنا إىل نقائص العمل اإلسالمي السياسي ،هو من
ابب الغرية على الدين وأهله ،ال من ابب اخلصومة السياسية .ولنعد إىل موضوعنا.
إن املراقب لعالقة اإلسالميني ابلعلمانيني ،لن يرتدد يف اجلزم أبن تعامل اإلسالميني
يتسم ببعض التعايل .ولقد داخلهم ذلك التعايل ،بسبب ظنهم أهنم وحدهم أولياء هلل من
املعتربين لديه سبحانه ..وأهنم وحدهم من يستحق النصر منه..
دون الناس ،وأهنم وحدهم َ
وأهنم اجلديرون وحدهم ابحلكم ..إىل غري ذلك مما استقر عندهم ...ولعلهم يستندون يف
اّللُ َم َع ُك ْم
الس ْل ِم َوأَنْـتُ ُم ْاأل َْعلَ ْو َن َو َّ
هذا ،إىل مثل قول هللا تعاىل :فَ َال َهتِنُوا َوتَ ْدعُوا إِ َىل َّ
اّللُ َم َع ُك ْم؛ وقد سبق أن قلنا يف أجزاء
[حممد .]35 :وقد فاهتم أن السر يف قوله تعاىلَ  :و َّ
سابقة ،إن االسم "هللا" هو االسم املختص ابخلليفة؛ ولوال هذا ،ما كانت اخلالفة من
األصل .ولقد كان اخلليفة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ابألصالة وقت نزول هذه
اآلية ،وصارت اخلالفة (القطبية) بعده إىل اخللفاء املعروفني ،مث إىل خلفاء الباطن .وعلى
هذا ،فإن اآلية حىت تنطبق على اإلسالميني ،ينبغي أن يكون القطب معهم ،بعد أن يكونوا
معه .والقطب ال يكون معهم ألمرين (وكالمنا هنا عن ظاهر األحكام):
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 ألهنم ال يعتربونه ،وال يعتربون األقطاب الذين حتته؛ بل ينكروهنم يف الغالب ويتنقصون منيرون منه تصديقا هبم .ولقد سبق أن ذكران يف غري هذا املوضع ،أن التصديق برجال الغيب
لدى العموم ،يكون غيبا ال على التعيني.
ِ
وحكم هللا
 -ألن صفة التعايل اليت يظهرون هبا ،خمالفة ملا أمر هللا به املؤمنني من التواضعُ .

لفئة أبهنم األعلون ،هو غري حكمها لنفسها بذلك .بل إن هللا ما حكم هلا بتلك الصفة إال
وهي متواضعة له؛ وال يكون متواضعا ،من يرى نفسه أفضل من أحد من الناس؛ وهذا أمر
معلوم عند أهل السلوك ابإلمجاع .مث إن احلكم بصفة األعلوية هو حكم عام ،ال ميكن تنزيله
على التعيني على كل أفراد اجلماعة الذين نزلت فيهم اآلية الكرمية؛ فكيف مبن عداهم؟!..
نعين أن هذا احلكم قد يكون من ابب التغليب؛ وهذا ال مينع أن يكون ضمن مجاعة
املؤمنني ،من ليس مرضيا عند هللا .بل إن شطرا كبريا من اإلسالميني اليوم ،هم بعيدون جدا
من صفات املؤمنني .وال ينكر هذا ،إال جهول ابلدين.
مث إن العلمانيني وغريهم ،ممن يُظن فيهم أهنم خمالفون للحق ،إمنا أيتيهم املدد من اخلليفة
الباطن كما أييت للمؤمنني واملقربني .والفرق بني املددين هو يف األمساء املتولية له ،ال يف ذاته.
نعين أن عقائد املخالفني ال ختلو من حق فيها ،وإال ما ظهرت أصال .وهذا املعىن من ابب
قيومية احلق يف األشياء .وهلذا ،كان الكافر كافرا وحسب؛ نعين أنه يسرت احلق الذي معه ،ال
أنه فاقد للحق ابلكلية .ولو علم الكفار أو من يُتهمون ابلكفر ظلما حقيقة الكفر ،ما
غضبوا من نعتهم به ،ما دام يُثبت هلم وجها من احلق .وهذا من عدل هللا الساري يف كل
العباد .بل لو حققنا معىن الكفر ،لوجدان املؤمنني كافرين أيضا بوجه من وجوه احلق؛ وهو ما
مساه بعض الصوفية احلجب النورانية ،يف مقابل احلجب الظلمانية اليت للكافرين .واحلقيقة أن
احلجب كلها ظلمانية ،وإمنا مسيت تلك املختصة ابملؤمنني نورانية ،ملراعاة أصلها عند وضع
الشارع هلا فحسب.
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وإذا اعتربان جتوزا ،أن اإلسالميني على حق ،من حيث الظاهر ،فإن العلمانيني (وهم
أقرب من الكافرين حتما) على حق من حيث الباطن .ولوال أن العقول ال تطيق اخلوض يف
حقائق التوحيد اليت حتت كالمهم ،ألظهران منها العجب .ومرادان من هذا الكالم ،هو عدم
جواز التنكر للعلمانيني من كل وجه ،وكأهنم منقطعون عن احلق انقطاعا اتما .واكتفاء
اإلسالميني يف هذا الباب أبحكام الظاهر حبسب علمهم ،ليس من العلم وال من الدين يف
شيء .هلذا ،قلنا سابقا إن عوام املؤمنني ال ينبغي أن يقودوا غريهم؛ كنا نعين أهنم ليس هلم
من العلم ما يؤهلهم لذلك.
إن أحكام الظاهر يسهل احلكم هبا إذا كان احلكم يف الظاهر للشريعة ،كما كان األمر
يف النصف األول من القرن األول؛ وأما عندما صار احلكم للحقيقة (الباطن) يف الظاهر،
كما هو األمر يف هذه األزمنة ،فإن علم املعامالت ال يتحقق إال ابحلقيقة والشريعة معا .وأما
أولئك الذين يُنكرون علم احلقيقة من أصله ،فهم عندان كالعمي الذين ينكرون الشمس ،جملرد
أهنم ال يروهنا .وقد قلنا سابقا إن الواقع احملسوس ،هو احملك الذي يَبني معه العامل من غري
العامل؛ ذلك ألن العامل هو من تكون له اإلحاطة (اإلمجالية) ابلواقع .وأما غري العامل ،فإنه
يدخل يف صراع مع الواقع ،خيالف فيه معلومه مشهوده .ولسنا نعين ابلصراع هنا ،ما كان
يُعرف من اقتتال بني املؤمنني والكافرين يف وقته؛ ألن ذلك من ابب اختالف األمساء اإلهلية
عينها .وهذا الصراع الذي نذكره هنا ،صراع معريف ،ينتج عن اجلهل ابحلقائق.

 .5عربة نبوية:
[عزمت قريش أن حتول بني املسلمني وبني زايرة مكة ظلما نكاية هبم ملا خالفوا دينها.
وما برح املسلمون ينتظرون اليوم الذي تُتاح هلم فيه فرصة العودة إليها والطواف ببيتها العتيق،
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إىل أن جاء ذلك اليوم الذي أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه برؤايه اليت رأى فيها
دخوله ملكة وطوافه ابلبيت .فاستبشر املسلمون هبذه الرؤاي.
ويف يوم االثنني خرج الرسول صلى هللا عليه وسلم ،يريد العمرة ومعه ألف وأربعمائة من
الصحابة؛ وليس معهم إال سالح السفر .فأحرموا ابلعمرة من ذي احلليفة ،وملا اقرتبوا من
مكة بلغهم أن قريشا مجعت اجلموع ملقاتلتهم وصدهم عن البيت.
فلما نزل الرسول ابحلديبية أرسل عثمان رضي هللا عنه إىل قريش وقال له  :أخربهم أان مل
أنت لقتال؛ وإمنا جئنا ُعمارا ،وادعهم إىل اإلسالم .وأ ََمَره أن أييت رجاال مبكة مؤمنني ونساء
مؤمنات ،فيبشرهم ابلفتح ،وأن هللا عز وجل مظهر دينه مبكة ،حىت ال يستخفى فيها
ابإلميان .فانطلق عثمان ،فمر على قريش ،فقالوا :إىل أين؟ فقال :بعثين رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أدعوكم إىل هللا وإىل اإلسالم ،وخيربكم :أنه مل أيت لقتال ،وإمنا جئنا عمارا .قالوا:
قد مسعنا ما تقول ،فانفذ إىل حاجتك.
ولكن عثمان احتبسته قريش فتأخر يف الرجوع إىل املسلمني ،فخاف الرسول صلى هللا
عليه وسلم عليه ،وخاصة بعد أن شاع أنه قد قتل؛ فدعا إىل البيعة ،فتبادروا إليه ،وهو حتت
الشجرة ،فبايعوه على أن ال يفروا .وهذه هي بيعة الرضوان اليت أنزل هللا فيها قوله :لََق ْد
ِِ
الس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم
َر ِض َي َّ
َّجَرِة فَـ َعلِ َم َما ِيف قُـلُوهبِِ ْم فَأَنْـَزَل َّ
ني إِ ْذ يـُبَايِعُونَ َ
اّللُ َع ِن الْ ُم ْؤمن َ
ك َْحت َ
ت الش َ
َوأَ َاث َهبُْم فَـْتحا قَ ِريبا[ الفتح.]18 :

وأرسلت قريش عروة بن مسعود إىل املسلمني فرجع إىل أصحابه ،فقال :أي قوم ،وهللا
لقد وفدت على امللوك (كسرى وقيصر والنجاشي) ،وهللا ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما
يعظم أصحاب حممد حممدا .وهللا ما انتخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم ،فدلك هبا
وجهه وجلده ،وإذا أمر ابتدروا أمره ،وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ،وإذا تكلم
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خفضوا أصواهتم ،وما حيدون إليه النظر تعظيما له .مث قال :وقد عرض عليكم خطة رشد
فاقبلوها] .إن هذه الصفة اليت كان الصحابة رضي هللا عنهم عليها مع خليفة هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم ،هي ما كان جيلب هلم نعمة أن يكون هللا معهم وهلم .وإذا قاران حال
الصحابة إىل حال اإلسالميني اليوم ،فإننا جند االختالف جليا غري خفي .فالصحابة كان
عمدهتم تعظيم رسول هللا ،وهؤالء يعظمون أنفسهم؛ والصحابة كانوا على أمر رسول هللا،
وهؤالء على أمر أهوائهم ،وإن تدثروا بظاهر الشريعة.
[مث أسرعت قريش يف إرسال سهيل بن عمرو لعقد الصلح  ،فلما رآه النيب صلى هللا
عليه وسلم قال :قد سهل لكم أمركم ،أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل .فتكلم سهيل
طويال مث اتفقا على قواعد الصلح ،وهي:
 .1رجوع الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من عامه وعدم دخول مكة؛ وإذا كان العام
القادم دخلها املسلمون بسالح الراكب ،فأقاموا هبا ثالاث] .هذا ،حىت ال يظهر للناس أن
املسلمني دخلوا مكة إبرادهتم .فقريش كانت تراعي ما يسمى اليوم بلغة السياسة "السيادة
الوطنية".
[ .2وضع احلرب بني الطرفني عشر سنني ،أيمن فيها الناس.
 .3من أحب أن يدخل يف عقد مع حممد وعهده دخل فيه ،ومن أحب أن يدخل يف عقد
مع قريش وعهدهم دخل فيه] .وهذا يسوي يف الظاهر بني احلق والباطل ،وبني الكفر
واإلميان؛ ومع ذلك فقد قبله رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .ولو رجعنا إىل اإلسالميني
اليوم ،لرأيناهم يسارعون إىل إعالن رفض التنازالت ،وإن كانوا سينقلبون بعدها إىل اهلزمية.
وهذا ال شك أنه من ضعف الرأي واحلكمة.
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[ .4من أتى حممدا من قريش من غري إذن وليه رده إليهم ،ومن جاء قريشا ممن مع حممد مل
يرد إليه] .وهذا أيضا ،قد يعده اإلسالميون اليوم تنازال خمالفا للحق .وإن قال قائل :إمنا كان
الصحابة يوافقون ،ألن األمر كان يتم على يد النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ فإننا نرد :ال
ختلو األمة من خليفة للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،أو من رجل رابين؛ وهو سيعمل فيهم
هبدي النيب ،ال برأي نفسه؛ فهل سيسمعون له اليوم ،كما مسع الصحابة أمس؟!..
[مث قال الرسول صلى هللا عليه وسلم :هات اكتب بيننا وبينك كتااب ،فدعا الكاتب (وهو
علي بن أيب طالب) فقال :اكتب :بسم هللا الرمحن الرحيم؛ فقال سهيل :أما الرمحن ،فما
أدري ما هو! ولكن اكتب :ابمسك اللهم؛ كما كنت تكتب .فقال املسلمون :وهللا ال نكتبها
إال بسم هللا الرمحن الرحيم! فقال صلى هللا عليه وسلم :اكتب :ابمسك اللهم .مث قال :اكتب
 :هذا ما قاضى عليه حممد رسول هللا ،فقال سهيل :وهللا لو نعلم أنك رسول هللا ما
صددانك عن البيت؛ ولكن اكتب حممد بن عبد هللا .فقال :إين رسول هللا ،وإن كذبتموين؛
اكتب حممد بن عبد هللا .مث متت كتابة الصحيفة ،ودخلت قبيلة خزاعة يف عهد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،ودخلت بنو بكر يف عهد قريش] .هذا الفعل مل يكن من رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم ،تنازال عن احلق الذي معه ،وحاشاه؛ وإمنا هو احتكام إىل املعلوم
املشرتك ،الذي يقتضيه اإلنصاف يف املعامالت اليت تكون بني مجاعة املؤمنني وغريها من
الناس .مث هو صلى هللا عليه وآله وسلم ،مل خيالف احلق؛ وإمنا عدل إىل ما يعرفه اخلصم منه.
فإبدال بسم هللا الرمحن الرحيم ببامسك اللهم ،ال يغري املعىن العام؛ وإبدال صفة الرسالة بذكر
النسب الشريف ،ال يغري الشخص .فما حدث هو االتفاق على الصيغة الدالة على املعىن
صب يف نفسه.
لدى اجلانبني؛ وأما املعىن فإنه مل يُ َ
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[فبينما هم كذلك ،إذ جاء أبو جندل بن سهيل (ابن الشخص املبعوث من طرف
قريش) ،وقد خرج من أسفل مكة يرسف (ميشي مقيدا) يف قيوده ،حىت رمى بنفسه بني
أظهر املسلمني ،فقال سهيل :هذا اي حممد! أول ما أقاضيك عليه أن ترده إيل؛ فقال النيب
صلى هللا عليه وسلم :إان مل نقض الكتاب بعد! (أي مل نبدأ يف تنفيذ االتفاقية) فقال :إذا
وهللا ال أصاحلك على شيء أبدا .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :فأجزه يل (أي ال ختضعه
لالتفاقية)؛ قال :ما أان مبجيزه لك .قال :بلى ،فافعل (إصرار من قِبل النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم)؛ قال :ما أان بفاعل (إصرار من قِبل األب) .قال أبو جندل :اي معشر
املسلمني! كيف أرد إىل املشركني وقد جئت مسلما؟! ..أال ترون ما لقيت؟! -وكان قد
عذب يف هللا عذااب شديدا -قال عمر بن اخلطاب :وهللا ما شككت منذ أسلمت إال يومئذ
(شك رضي هللا عنه يف موقف اإلسالم من أبنائه ومن خصومه) .فأتيت النيب صلى هللا عليه
وسلم ،فقلت :اي رسول هللا! ألست نيب هللا؟ قال :بلى؛ قلت :ألسنا على احلق ،وعدوان على
الباطل؟ قال :بلى .قلت :عالم نعطي الدنية يف ديننا؟ ونرجع وملا حيكم هللا بيننا وبني
أعدائنا؟ (أي من غري حرب؟) فقال :إين رسول هللا ،وهو انصري ،ولست أعصيه] .هذا من
إعمال الفكر اجملرد من طرف عمر رضي هللا عنه .األمر عنده حق وابطل ،ووجوب لنصرة
احلق مبا حيفظ له مكانته يف الظاهر وحبسب املعلوم؛ وجواب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم
له ،مل يكن مباشرا ،ومل يكن إعالما له ابحلكمة من األمر ،وإمنا بتذكريه ابألصل الذي ال
ينبغي أن يضيعه ،وهو اتباع رسول هللا من غري شرط .وحصر األصل يف الثالثة أمور ،اليت
هي أنه رسول هللا ،وأن هللا سينصره ،وأن فعله صلى هللا عليه وآله وسلم ليس معصية هلل،
يسد كل مداخل الشيطان من نفس عمر أو من نفس غريه من الناس؛ ويوحي أبن يف األمر
حكمة ال تبلغها العقول[ .قلت :ألست كنت حتدثنا :أان أنيت البيت ،ونطوف به؟ قال:
بلى ،أفأخربتك أنك أتتيه العام؟ قلت :ال]؛ مع أن اخلروج يف الظاهر ،مل يكن إال للعمرة.
ولو بقي عمر مع ما يعطيه الظاهر ،لعصى هللا ورسوله .ولكن الكالم يدل على أن اخلروج
كان يف الظاهر للعمرة ،ويف احلقيقة لشيء آخر ،هو ابتالء الصحابة يف دينهم[ .قال :فإنك
119

آتيه ومطوف به] .وهذا جزم من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،يفيد علما مبا هو األمر
عليه حقا ،وإن ظهر للعيان ما خيالفه[ .قال  :فأتيت أاب بكر ،فقلت له مثلما قلت لرسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،ورد علي كما رد علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سواء ،وزاد:
فاستمسك بغرزه حىت متوت ،فوهللا إنه لعلى احلق] .رجوع عمر إىل أيب بكر رضي هللا
عنهما ،يدل على أن عمر كان مير مبحنة قلبية شديدة ،يتوزعه فيها علمه بكون رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم على احلق ،وما يشهده يف الظاهر مما خيالف ما ينبغي أن يكون
عليه األمر .وهذا ال يكون إال عندما يكون للفكر سلطان على اإلميان .وما دامت احلال
هكذا ،فإن إميان املرء ال يكون قد كمل بعد .وأما أبو بكر رضي هللا عنه ،فإنه كان على
إميان خالص ،ال أثر للفكر عليه؛ وعنده أن كل ما يفعله النيب صلى هللا عليه وآله وسلم
حق ،سواء أعلم حكمته أم مل يعلم .مث إن نصحه لعمر بلزوم غرز النيب ،هو من إشفاقه
عليه ،أن يتبع عقله دون رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فيهلك .وإن كل هذا يدل على
شدة البالء الذي سيعرفه الصحابة رضي هللا عنهم يف هذه احلادثة ،والذي -ال شك-
بعد من أحداث .ولزوم الغرز ،ال يكون إال مع من
سيكون له األثر اخلطري ،فيما سيأيت فيما ُ
يكون على بينة من ربه ،كما هو الشأن هنا .أما إذا عدان إىل اإلسالميني ،فإننا جندهم يف
الغالب من غري إمام رابين ،تتقاذفهم أفكارهم ذات اليمني وذات الشمال ،بعيدا عن علم هللا
يف األمور .وهذا هو موطن الضعف األكرب لديهم ،لو كانوا يعلمون.
[فلما فرغ من قضية الكتاب ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه :قوموا
فاحنروا ،مث احلقوا ،وما قام منهم رجل؛ حىت قاهلا ثالث مرات] .املوقف يدل على أن
الصحابة كانوا حتت هول الصدمة ،من خمالفة ظاهر ما أاته النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،
ملا يعلمونه حبكم العادة .وهذا التوقف منهم رضي هللا عنهم ،كان وقوفا بني طاعة هللا ورسوله
وبني املعصية اليت قد تنتهي إىل الردة .واملؤمن ال يُستغرب منه هذا ،إذا علمنا أن اإلميان
والثبات عليه ،مها من فضل هللا ونعمته على عبده ،ال من أثر االقتناع العقلي .ولو تفطن
املؤمنون اليوم إىل ما هم عليه ،لوجدوا أن أغلب ما يظنونه إمياان ،هو مما تُنتجه عقوهلم ،ال مما
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أيخذونه عن هللا ورسوله[ .فلما مل يقم منهم أحد ،قام ومل يكلم أحدا منهم حىت حنر بدنه
ودعا حالقه .فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ،وجعل بعضهم حيلق بعضا ،حىت كاد بعضهم يقتل
بعضا] .وقد كان ألم سلمة رضي هللا عنها الفضل على املسلمني ،عند إشارهتا على رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،بفعل النحر بدل االكتفاء ابألمر به .فلما رأى الصحابة فعل
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ابدروا إىل االقتداء به ،فنجوا .وهذا يدل على أن اخلري يف
كثري من األحيان ،يكون يف االقتداء ابلرابين ال مبجادلته وحماولة الفهم عنه .كل هذا ،ألن
معاملة هللا ،ال تكون دائما ُحماطا بتفاصيلها وغيبها[ .مث جاء نسوة مؤمنات ،فأنزل هللاَ  :اي
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وه َّن[ املمتحنة .]10 :ويف مرجعه
ين َآمنُوا إِ َذا َجاءَ ُك ُم الْ ُم ْؤمنَ ُ
ات ُم َهاجَرات فَ ْامتَحنُ ُ
أَيـُّ َها الذ َ
ِ ِ
اّللُ َما
ك َّ
ك فَـْتحا ُمبِينا ( )1ليَـ ْغفَر لَ َ
صلى هللا عليه وسلم :أنزل هللا سورة الفتح :إِ َّان فَـتَ ْحنَا لَ َ
َخَر[ الفتح ،]2 ،1 :فقال عمر (وكأنه ما زال يعاين من ثقل
ك َوَما َأت َّ
َّم ِم ْن َذنْبِ َ
تَـ َقد َ
االمتحان على نفسه)َ :أو فتح هو اي رسول هللا؟ قال :نعم! قال الصحابة :هذا لك اي رسول
الس ِكينَةَ ِيف قُـلُ ِ ِ ِ
ني لِيَـ ْزَد ُادوا إِميَاان َم َع إِميَاهنِِ ْم
هللا ،فما لنا؟ فأنزل هللاُ  :ه َو الَّ ِذي أَنْـَزَل َّ
وب الْ ُم ْؤمن َ
ِِ
اّلل علِيما ح ِكيما ( )4لِي ْد ِخل الْمؤِمنِني والْمؤِمنَ ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ات
ُ َ ُْ َ َ ُْ
َو َّّلل ُجنُ ُ
ض َوَكا َن َُّ َ
َ
ود َّ َ َ
جنَّات َجت ِري ِمن َحتتِها ْاأل َْهنَار خالِ ِدين فِيها وي َك ِفر عْنـهم سيِئاهتِِم وَكا َن َذلِك ِعْن َد َِّ
اّلل فَـ ْوزا
ْ
َ
ْ َْ
َ
ُ َ َ َ َُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َع ِظيما[ الفتح.]]5-4 :
[وملا رجع إىل املدينة جاءه أبو بصري (رجل من قريش) مسلما ،فأرسلوا يف طلبه رجلني،
العهد الذي بيننا وبينك! فدفعه إىل الرجلني ،فخرجا به ،حىت بلغا ذا احلليفة .فنزلوا
وقالواَ :

أيكلون من متر هلم .فقال أبو بصري ألحدمها :إين أرى سيفك هذا جيدا .فقال :أجل ،وهللا
إنه جليد ،لقد جربت به مث جربت .فقال :أرين أنظر إليه ،فقتله بسيفه ،ورجع أبو بصري إىل
املدينة .فقال :اي نيب هللا! قد أوىف هللا ذمتك ،قد رددتين إليهم فأجناين هللا منهم ،فقال صلى
ويل أمه ُمسعر حرب ،لو كان له أحد .فلما مسع ذلك عرف أنه سريده
هللا عليه وسلمَ :
إليهم ،فخرج حىت أتى سيف البحر ،وتفلت منهم أبو جندل ،فلحق أبيب بصري ،فال خيرج
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من قريش رجل -قد أسلم -إال حلق به ،حىت اجتمعت منهم عصابة .فما مسعوا بعري لقريش
خرجت إىل الشام إال اعرتضوا هلا ،فقاتلوهم وأخذوا أمواهلم؛ فأرسلت قريش إىل النيب صلى
هللا عليه وسلم تناشده هللا والرحم أن من أاته منهم فهو آمن] .إن وفاء النيب ابلعهد كان
اتما ،ال حساب فيه لشيء مما قد يُقتطع ضمن املصلحة السياسية ،كما تُعرف اليوم .وإن
هللا جعل للمؤمنني الذين كانوا سيتضررون من االتفاقية خمرجا من حيث ال حيتسبون ،إىل أن
صارت قريش هي اليت تطلب إلغاء العمل ابلبند اخلاص هبم.
 .6خالصات:
أوال :إن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،مل يكن خيفى عليه من جهة ابطنه كل ما حدث؛
بل إن ما حدث مل حيدث إال إبرادة منه صلى هللا عليه وآله وسلم .هذا هو مقتضى اخلالفة
اإلهلية .غري أن اخلليفة قد ينحجب ظاهره عما يعلمه ابطنه أحياان ،ليُمضي هللا ما شاء من
حكمه .وهذا يشبه ما وقع ملوسى عليه السالم مع اخلضر عليه السالم؛ نعين أن موسى كان
على علم من جهة ابطنه مبا علمه اخلضر من غري شك؛ لكن احلجاب كان بني ابطن موسى
وظاهره فحسب .وهذا يدخل ضمن قول هللا تعاىلَ  :و ْاعلَ ُموا أ َّ
ني الْ َم ْرِء َوقَـ ْلبِ ِه
اّللَ َحيُ ُ
َن َّ
ول بَْ َ
[األنفال .]24 :وقد أشار اجليلي رضي هللا عنه إىل ما يشبه هذا ،يف كتابه "اإلنسان
الكامل" ،عندما أخرب أن بعض األولياء يتصرفون يف الغيب ،فإذا عادوا إىل احلس ،مل جيدوا

لديهم ذلك التصرف .وهذا األمر ال يُعلم إال ذوقا ،وأما العقل فيستبعده إىل احلد الذي قد
يراه حماال .وإن العلم هبذه احلقيقة ،يفسر كثريا مما يظهر على األنبياء والورثة يف أوقات
خمصوصة ،يظن اجلاهلون أن حاهلم فيها ينسحب على غريها من األوقات؛ فيضلون ضالال
بعيدا.
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اثنيا :إن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من كونه مربيا ،أراد أن ميتحن أصحابه ويرقيهم إىل
مرتبة اإلميان الذي ال خيالطه نظر وال قياس .هذا يعين أن صلح احلديبية مل يكن شأان سياسيا
خالصا ،وإمنا كان شقه اآلخر تربواي .وهكذا يكون شأن الرابنيني من هذه األمة أيضا؛ نعين
أهنم ال يفصلون السياسة عن الرتبية ،كما فعل اإلسالميون اليوم .وإن من يزعم لنفسه اجلمع
بينهما ،فإنه غالبا جيمع بينهما على انفصال ،ال على تداخل واتصال ،إال فيما ندر .وهذا
أمر قد ال يتفطن إليه كل أحد .وهذه الرتبية اليت تكون مزاوجة للسياسة على انفصال ،ال
تكون تربية ابملعىن الصحيح الذي نراه واضحا يف الرتبية النبوية.
اثلثا :إن اتباع الرابين ليس أمرا هينا ،يدعيه كل أحد؛ وإن عالمة اتباع الرابين ،تكون عندما
يتخلى املرء عن استنتاجاته العقلية ،ويُسلم نفسه هلل ،من غري علم يستند إليه ،إال اعتقاده أن
متبوعه على احلق .وهذا أمر عزيز الوجود يف املؤمنني ،فكيف يف غريهم!..

عاهد عليه؛ وإال فإن
رابعا :إن معرفة احلق الباطن الذي عند اخلصم ،هي أساس الوفاء مبا يُ َ
الباطل احملض ال يُعترب مجلة .وال شك أن قريشا كانت حتت تصرف النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم من حيث الباطن .وال يسار ْع أحد إىل القول أبنه لو كان األمر كذلك ،لكان
أخضعهم ومل ُميكنهم مما بدا يف صاحلهم؛ ألن هذا القول ال يصدر إال عن جاهل مبجال
الباطن .وهو يقيس الباطن على الظاهر ،ويظن أنه سيحصل معرفة به؛ واحلقيقة أن الباطن
(نقصد احلقائق هنا ال القلب) ال فرق عنده بني مؤمن وكافر ،وال حىت بني النفس والغري؛

ألن احلقيقة أحدية احملتد.
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السياسة الداخلية واخلارجية

 .1السياسة الداخلية هي األساس:
إن الدول اإلسالمية القطرية متر مبرحلة مصريية؛ فإما أن تستمر ،أو أن تلحق أبخواهتا
اليت دخلت يف الفوضى .لقد اعتادت هذه الدول (خصوصا منها الدول البرتولية) أن تدبر
أمورها ابليوم ،يف غياب كامل السرتاتيجيا وطنية ،تعمل على ضوئها من أجل الظفر مبكان
يف اخلارطة اجليوسياسية على املدى املتوسط .ولقد فاجأ الزمان هذه الدول ،ابزدايد يف وترية
التسارع لدى السياسة العاملية ،والذي كان من أهم عوامله التطور املطرد للتقانة التواصلية.
إن هذه الدول ما زالت مل تتخلص من تبعات االستعمار ،اليت جتعلها إىل اليوم مقيدة
احلركة داخليا ،قبل أن تكون مقيدة خارجيا .وهذه الوضعية من الرتدد السياسي ،تركت
الشعوب عرضة للمساومات اخلارجية ،ولو بطريقة غري مباشرة .وهو ما أدى إىل ضعف
احلس الديين-الوطين الضروري لبقاء الدولة نفسها.
تعد أن تكون سياسة أمنية ،يف غياب شبه اتم
إن السياسة الدينية للدول القطرية ،مل ُ
الستثمار (معنوي) حقيقي للدين ،الذي كان ميكن أن يكون أهم دعامة يف احلفاظ على
التماسك الداخلي للدول ،ويف التصدي حملاولة االخرتاق اخلارجي املتوقع.
124

وإن "تبجيل" هذه الدول للقوالب الدينية املوروثة لديها ،يف عامل منفتح على كل
الدايانت واملذاهب واأليديولوجيات ،لن يكون عامل استقرار كما توهم واضعو هذه
السياسات ،بقدر ما سيكون عامل تنفري للشباب من التقليد املقيت .وقد فتح هذا النفور
الشبايب نوافذ داخل الدول ،ملذاهب جديدة عليها ،ال زال َجتاهلُها يُعد من أسباب الفنت
املستقبلية ،إن مل يُتدارك األمر يف بعض هذه الدول على األقل.
إن اعتبار الدين ترااث وطنيا ،خيرج به عن سعته إىل الضيق الذي يناقض أصله ،ويضعه
يف مواجهة صور له خمالفة ،قد تكون لدى اجلريان أو اإلخوان من داخل األمة .وإن العوملة
لن حترتم إال دينا واحدا جامعا حبسب ما تقتضيه مشوليتها؛ أما املذاهب اجلزئية ،فإهنا
ستستعملها إلضعاف أي أمة وإخضاعها .وهذا حيتم على الدول اإلسالمية -شاءت أم
أبت -الدخول يف حوار إسالمي-إسالمي ،بطريقة أو أبخرى .نعين أن هذه الدول إن مل ترع
احلوار رعاية رمسية من قِبلها ،فإنه سيُفرض عليها من شعوهبا ،ضمن احلوار املعريف احلر قطعا.
وهذا سيجعلها متأخرة عن شعوهبا مبسافة ،لن تكون يف مصلحتها أبدا.
وإن الدول اإلسالمية ،إن كانت تظن أن احلفاظ على وطنيتها ،قد يُنال بغري الدين،
فإهنا تكون وامهة؛ ألن الدين هو أساس كل عمل وطين حقيقي .ولنُذكر هنا ،ابحلركات
الوطنية اليت أخرجت املستعمر من البلدان ،وكيف أهنا لو مل تركب اإلميان ،وتعلن اجلهاد ضد
الكافر الغاصب ،ما كانت لتبلغ الغاية اليت بلغتها .وكان حراي ابحلركات الوطنية ،أن متضي
عرضت هلم ،فنالت
على النهج نفسه ،من أجل أتسيس دوهلا بعد االستقالل؛ ولكنها الدنيا َ
منهم يف الرخاء ،ما مل تنله يف الشدة.
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وإذا كان الدين ضروراي لتحقيق الوطنية (الوطنية هنا غاية مرحلية) ،فإن كل تقصري من
هذه الدول يف العناية ابلدين ،يكون مساواي لفتح احلدود يف وجه الغزاة على اختالف
مشارهبم .ولقد بدأان نرى يف جمتمعاتنا نتوءات غريبة عن النسيج العام ،تتكلم بغري كالمنا،
وتسعى إىل ما ليس من غاايتنا .وإن هذا األمر يُعد اخرتاقا هلذه البلدان ،ما يلبث أن يصري
مشاركة سياسية ،تؤثر يف التوجه العام ،رغما عن الرافضني .إنه صنف من سياسة األمر
الواقع املعد له قَـْبليا.
إن وحدة اجلبهة الداخلية لكل دولة ،هي ضمان بقائها؛ وإن كل تفريط يف هذه
الوحدة ،سيكون عامل إضعاف للدولة من غري شك .من أجل هذا ،كنا ندعو اإلسالميني
على اخلصوص ،إىل عدم مناوءة احلكام ،وإىل عدم جتاوز العلمانيني الذين يشاركوهنم
أوطاهنم ،مهما كلف األمر .وإن كان أهل الدين ال يعون خطورة ما نقول ،فال عتب على
غريهم إن سعوا إىل هدم الوطن .إن قصور اإلسالميني (إن أحسنا هبم الظن) ،أو تعمدهم
استعمال الدين لبلوغ غاايت سياسية صرف ،ليس عمال لصاحل الدين وال للوطن ،وإمنا هو
إضرار هبما معا ،يف سبيل بلوغ غاايت أاننية ذميمة ،قد يرتفع عنها أصحاب املبادئ من غري
املتدينني.

 .2السياسة اخلارجية:
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وإذا حققت الدولة (أو الدول) وحدهتا الداخلية ،املبنية على املشاركة والتوافق ،احملميني
بقوانني صارمة عند التنزيل ،ال تفرق بني شريف ووضيع ،عندئذ ميكن أن نتكلم عن سياسة
خارجية؛ وإال فإن األمر يكون ضراب من اهلزل ،كما هو اآلن.
إن الدول العربية على اخلصوص ،يف وضعها احلايل ،ميكنها بسهولة االستغناء عن وزراء
اخلارجية وما يتبعهم من جهاز ديبلوماسي ،ألهنا ال متارس السياسة اخلارجية مبعناها األصلي؛
وإمنا هي تقوم ابإلشراف على عالقات عامة ،بسبب ضعف أنظمتها من الناحية العقدية
الوطنية ،وبسبب انشطار جبهتها الداخلية إىل عدة واجهات ،يعمل بعضها ضد بعض.
قد يظن بعض الناس أننا نُنظر لنظام مشويل ،كما عرفت ذلك البشرية مع الشيوعية
املؤس ِ
س على مقتضى املعرفة،
والفاشية؛ ولكننا يف احلقيقة نتكلم عن نظام يقوم على العدل َّ

ال على املغالبة السياسية اليت جتعل شطرا من اجملتمع قواي ،وجتعل الشطر اآلخر يف مقابله
ضعيفا؛ فيختل توازن اجلسد الواحد .قلنا سابقا ،إن هذا النظام قريب من النظام الدميوقراطي
احلق؛ ألنه يشبهه يف املظهر ،وإن كان خيالفه يف األساس املعريف (الفكري فيما يرجع إىل
الدميوقراطية) .هذا النظام الذي نتكلم عنه حنن هو نظام ديين ،إسالمي ابلضرورة ،منفتح
ِ
ومستوعب .هو عكس ما ُخيرجه سفهاؤان إىل العامل من صور ،تنزل عن صور اجلاهلية األوىل
نفسها ،يف كثري من األحيان.
إن الدولة إذا حققت وحدهتا الداخلية ومتاسكها ،وأصبحت مؤهلة ملعاملة مثيالهتا من
العامل ،فإنه ينبغي أن تبين عالقاهتا على أسس تضمن اخلري للعامل أبمجعه .وهذا ليس ابالدعاء
والزعم ،كما هي احلال اليوم ،مع الدول الكربى اليت ترفع الشعارات الراننة ،وتعمل على
استعباد أغلبية سكان العامل .إن الدولة املسلمة تراعي بناء هللا الذي هو اإلنسان ،وحتافظ
عليه قائما ماداي ومعنواي ،من غري ابتزاز أو عوض عاجل (دنيوي).
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حنن نعلم أن ما نقوله ،هو أقرب إىل اخليال منه إىل الواقع اليوم؛ لكنه ليس حمال
اإلجناز ،إن مل نتقيد ابحلساابت الضيقة التقليدية ،اليت ليست إال األاننية نفسها ،عندما
تتجاوز الدائرة الفردية ،إىل الدائرة اجلماعية والعاملية .إن العوائق عن بلوغ الغاايت السامية،
ال توجد يف خارجنا ،وإمنا هي يف داخلنا.
إن السياسة اخلارجية اإلسالمية ،ينبغي أن تقوم على احرتام الغري ،وعلى مساعدهتم يف
معرفة احلق الذي لديهم؛ وعلى إعانة احليارى من سكان العامل على اخلروج من حريهتم
املهلكة ،اليت تدفع هبم إىل سبل االنتحار املختلفة .فتارة ينتحرون عن طريق الفعل املباشر،
واترة عن طريق املخدرات ،وأخرى عن طريق االستغراق يف العمل بقصد اهلروب من الواقع،
ومرة أخرى ابفتعال الصراعات واحلروب ،كنوع من التسلية املكلفة.
وال ينبغي أن تبقى السياسة اخلارجية لدينا حبيسة الدهاليز الديبلوماسية الرمسية ،ألن
ذلك سيقتلها عند حتكيم فئة قد ال تكون دائما يف مستوى ما يُنتظر منها؛ بل ينبغي أن
تكون السياسة اخلارجية شعبية يُشارك فيها كل أبناء الوطن الذين يُقيمون يف اخلارج أو الذين
يسافرون إليه لغرض من األغراض ،يف املرتبة األوىل .مث أييت بعد ذلك دور الشعب كله ،عند
استقبال الوفود والزوار (السياح) ،الذين ينبغي أن ال يُنظر إليهم بنظرة جتارية صرف .ولن
يتأتى هذا ،إال جبعل الشعوب تصدر عن مؤسسات ثقافية وعلمية م ِ
بادرة وغري اتبعة من
ُ

حيث هنج العمل ،ملا هو سائد اآلن .ولن يكون هذا ،إال إذا كان العمل يُبتغى به وجه هللا
حقيقة .وهذا يعود بنا مرة أخرى إىل الرتبية الرابنية الضرورية ،لبناء شخصية الفرد على
العبودية هلل ،ونفع الناس.
 .3اجلهاد:
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إن متكني السفهاء من الكالم يف الدين ،أخرج لنا صورا من اجلهاد ،ليست إال أعماال
إجرامية انجتة عن محق حمقق .ولذلك فإننا نؤكد أن كل اقتتال داخلي أو قتل خارجي اليوم،
هو إجرام بنظر الشرع ،يعود أثره السيء على الناس وعلى الدين معا .وقد سبق أن ذكران يف
غري هذا املوضع ،أنه ال جهاد اليوم إال جهاد الدفع ،الذي يُضطر إليه املسلمون من أجل
صد الغازي واملستعمر؛ أما ما عدا هذا ،فإنه يكون خمالفة صرحية للشرع.
وإننا دائما نقول إن إخوتنا الشيعة كانوا أفقه هلذه األحكام من "أهل السنة" ،عندما
ربطوها بوجود اإلمام (اخلليفة) .وعلى هذا ،فإن كثريا من األحكام الشرعية موقوفة العمل
اليوم؛ لكوهنا تبقى يف عمومها الذي ال ُخيرجه إىل التخصيص إال اإلمام .هذا يشبه ما يفعله

الفقيه عند تنزيل احلكم على الواقع ابلفتوى ،مع الفارق الذي بني اإلمام والفقيه من جهة
التسديد (العصمة عند الشيعة) الذي يكون لإلمام وقد ال يكون للفقيه .ولوال هذا الرتابط
بني وجود اإلمام والعمل ابألحكام ،ملا كانت بيعته حتوز هذه املكانة املعلومة من الدين
ابلضرورة .ويف هذا املعىن جاء مثل قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :م ْن َخَر َج ِم َن
اهلِيَّة؛ ومن قَاتَل َحتت راية ِع ِميَّة يـ ْغض ِ
اجلماعةَ فَمات ،مات ِميتة ج ِ
الطَّ ِ
صبَة
َ
ب ل َع َ
ََ ْ َ ْ َ َ َ
اعة َوفَ َار َق َْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ ُ
ِِ
ِ
ب بـََّرَها
صبَة فَـ ُقتِ َل ،فَقْتـلَة َجاهليَّة؛ َوَم ْن َخَر َج َعلَى أ َُّم ِيت يَ ْ
ص ُر َع َ
صبَة أ َْو يـَْن ُ
أ َْو يَ ْدعُو إِ َىل َع َ
ض ِر ُ
ِ
اشى ِمن م ْؤِمنِها ،وَال ي ِفي لِ ِذي عهد عه َده ،فَـلَي ِ
ت ِمْنهُ»(.)24
س م ِين َولَ ْس ُ
َوفَاجَرَها َوَال يـَتَ َح َ ْ ُ َ َ َ
َْ َْ ُ ْ َ
وليس املقصود ابلطاعة هنا إال اخلليفة (اإلمام) ،ال كل حاكم؛ كما يقول بذلك فقهاء
السالطني.
وأما اجلهاد الذي ينفع حقا يف زماننا ،فهو اجلهاد الرتبوي (اجملاهدة) ،الذي خيلص املرء
من رعوانته وربوبيته الكامنة يف نفسه ،ويؤهله ألن يكون ترمجاان عن اإلسالم يف العامل أو يف
اّللُ َعْنهُ.
 - 24أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )20 /6ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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دائرته اخلاصة ،حىت يقدمه يف صورته األصلية اليت لن يرفضها إال الشياطني .ومن أجل هذا،
فعلى األمة حكاما وحمكومني ،منع الشباب اجلاهل من االنسياق خلف دعوات اجلهاد
الزائفة ،اليت يقوم عليها جتار احلروب من بيننا ومن خارج أمتنا.
حنن لسنا من احلمق ،حىت ندعو إىل سالم عاملي أتابه احلقائق؛ ولكننا ندعو إىل مساملة
عاقلة لكل من يسعى إىل خري البشرية مبعىن من املعاين؛ ونتعاون معه ابلقدر الذي نراه
ضروراي ،من أجل نيل السبق يف اخلري ،ال جملرد املشاركة؛ ألن السبق يف اخلري هو السبق يف
الدين عينه ،إن كنا نعقل.
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أسباب اخلطإ عند اإلسالميني
 .1إساءة استعمال امليزان:
إن امليزان الذي نعنيه هنا ،هو ميزان الشريعة ،الذي يُعلم به ما يُؤتَى وما ُجيتنَب .وهذا
امليزان كأي وحدة قياس يُنتج قيما يف مقابل األشياء ،هبا يكون أحدها أعلى أو أدىن من
غريه ،يف سلم احلُسن والقبح الشرعيني .ولقد طغت العناية ابمليزان على أهل الدين ،حىت كاد

يغيب معها اجلانب األهم ،والذي هو اجلانب التعريفي .وهذا مما ال خيتلف عليه اثنان ،إذا
رأينا عدد النصوص الواردة يف األحكام من القرآن والسنة ،ابملقارنة إىل تلك اليت تتعلق
ابلتعريف.
وملا طغى النظر إىل امليزان على قلوب أهل الدين ،فإهنم صاروا ال يرون شيئا إال عرضوه
على مقياس األحكام .ولقد أصاب هذا اإلفراط يف العناية ابألحكام الفقهاء خصوصا بنوع
من اإلدمان ،أنساهم الشق اآلخر التعريفي ،إىل احلد الذي كاد الدين يكون عندهم أحكاما
وحسب .ومن املعروف أن اإلفراط أو التفريط إذا أصااب أمرا ،فإهنما ينحرفان به عن حقيقته،
وخيرجانه عن أصله.
ولقد كان من نتائج هذا االحنراف ،أن صار جل الناس يظنون أن امليزان أُنزل ال لتُقيم

به األشياء ،وإمنا ليُعاد ترتيب العامل على ضوئه .وقد ساعد على هذا النزوع ،الوجه التكليفي
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يف اخلطاب الديين .فصار املرء املتدين املنحرف ،يرى العامل صنعة معوجة أو غري مرتبة ،ينبغي
ِ
َح َس َن ُك َّل َش ْيء
تقوميها وإعادة ترتيبها؛ تعاىل هللا عن ذلك ،وهو القائل سبحانه :الَّذي أ ْ
َخلَ َقهُ[ السجدة .]7 :واختلط عند الناس املعياران :الوجودي واحلكمي؛ وبدل أن يكون
امليزان تقييميا حكميا ،صار قالبا وجوداي يف أوهام املتومهني.

وقد انبهم تبعا لذلك معىن اإلصالح؛ فهل يكون اإلصالح ُحكميا كما هو أحياان عند
اعتبار النيات املختلفة يف صورة العمل الواحدة ،واليت قد جتعله مناطا لكل أقسام احلكم
الشرعي ،من غري تغيري حسي يقع عليه؛ أو يكون وجوداي ،ترتتب عليه إعادة "خلق"
العامل؟ ..نستغفر هللا.
إن العقول اليت ال خربة هلا مبثل هذه األمور ،مل تكلف نفسها التمييز بني ما ذكران ،وال
هو من طورها؛ فصار عندها اإلصالح ،هو تغيري العامل طوعا أو كرها .وهذه النزعة يُغذيها
لديها شرك مالزم للتوحيد العام ،يرى أصحابه أن للناس إرادة وقدرة مستقلتني ،مها مناط
التكليف؛ وال يُتصور عندهم غري هذا .ولقد مسعنا كبار الفقهاء يف هذا الزمان ،يقولون هذا

من غري أدىن حرج؛ والناس أيخذون عنهم هذا ،على أنه دين! ..وهيهات!..

ال شك أن لألمر عالقة مبعرفة األفعال ،ونسبتها إىل احلق واخللق معا .نعين أن مكانة
املرء العلمية هلا دخل يف إنتاج احلكم على األشياء ،واليت منها الدين .وال شك أن القصور
الذي يكون يف هذا العلم ،ينتج عنه تشوه لتصور الدين نفسه .وإذا انتقل الناس من طور
التصور (الفهم) إىل طور العمل ،فإنه سينتج عن التصور اخلاطئ ،فساد يف العمل ،حيسبه
صاحبه ُحسنا .ويف مثل هذا الصنف ،يقول هللا تعاىلَ  :وإِ َذا قِيل َهلُْم َال تـُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض
َ
قَالُوا إَِّمنَا َحنن م ِ
ِ
ِ
ِ
ين أ َْع َماال
صل ُحو َن[ البقرة]11 :؛ ويقول أيضا :قُ ْل َه ْل نـُنَـبئُ ُك ْم ابْأل ْ
ُْ ُ ْ
َخ َسر َ
َّ ِ
ِ
احلَيَ ِاة ُّ
صْنعا[ الكهف:
ض َّل َس ْعيُـ ُه ْم ِيف ْ
ين َ
الدنْـيَا َوُه ْم َْحي َسبُو َن أ ََّهنُْم ُْحيسنُو َن ُ
( )103الذ َ
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 .]104-103ولقد يغيب املعىن الذي كنا نشري إليه ،عندما يعلم املرء أن هاتني اآليتني نزلتا
يف الكافرين؛ ذلك ألن الناظر فيهما ينحجب مبعىن الكفر االصطالحي ،عن معناه اللغوي،
الذي قد ينسحب على بعض املسلمني أيضا ،بقدر من األقدار.
 .2اإلصالح املفسد:
عندما يفهم املرء الدين فهما معوجا ،ويكون غافال عن السوء الذي يف نفسه ،ينظر إىل
ليحسن حاهلم إن هم
أمر اإلصالح نظرة آلية؛ يكفي فيها أمر الناس مبا يراه هو َحسنا،
ُ
اتبعوا األمر (النصح)؛ وإال فإنه يُنت َقل من األمر اللفظي ،إىل اإلكراه الفعلي؛ إذ ال مسوغ
لعدم االتباع يف اخلري حبسب َمن هذه حاله ،إال رفضه والرغبة يف الشر .وهذا جييز له يف نظره
اإلكراه والقهر ،حفاظا على اجملتمع من أن ينهد .وعقول العامة ،ال ترى أبسا يف مثل هذا،
إذا كانت النتيجة صالحا يف نظرها؛ لكن األمر ليس هبذه البساطة ،وال هو موكول إىل
العامة من األصل.
وهذا الصالح املتصور ،ليس هو الصالح ابملعىن الشرعي؛ ألنه سينتُج عنه قتل للدين،
ومن ِ
ِ
بعده لألمة .إن الدين ليس هيئة خمصوصة يكون الناس عليها ،أو قوانني خمصوصة
يُساس هبا الناس ،كما هو قانون املرور؛ وإمنا هو معاملة هلل يف خمتلف األحوال .وإذا مل يُفرق

املرء بني املعنيني ،فإن الدين (حبسب فهمه) قد يصري ُمبعدا له عن هللا ،ال مقراب .ويف مثل
هؤالء نزل قول هللا تعاىلَ  :وقَ ِد ْمنَا إِ َىل َما َع ِملُوا ِم ْن َع َمل فَ َج َع ْلنَاهُ َهبَاء َمْنـثُورا[ الفرقان:
 .]23ومرة أخرى ،فإن معىن اآلية أوسع من أن ُحيصر يف َمن حتقق كفره.
مل يتفطن أصحاب النظرة القاصرة إىل الدين ،أن نظرهتم ال تُبقي فرقا بني الشرائع
املختلفة؛ حبيث يكون العمل ابلشرائع السابقة اليوم ُكفرا .فهل يكون الكفر متعلقا ابلعمل
ابلشرائع خارج نطاقها الزماين وحسب؟ ..وكيف يكون ذلك ،وكل الشرائع (القوانني الدينية)
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إمنا ُشرعت للصالح؟ ..فهل يكون الصالح متغريا ،إىل احلد الذي يصري فسادا مع بقاء
رجع فيه إليه ،حىت يُعلم
صورته؟ ..أم هو أمر نسيب؟ ..وإذا كان نسبيا ،فما املعيار الذي يُ َ
أَهو ابق على أصله ،أم أن حكمه قد تبدل! ..نعين هنا أن العمل ابلشرائع ليس مناطا
لإلميان أو الكفر إال ابالعتبار الثاين .فما هو إذا االعتبار األول؟ ..هل هو جمرد شخص
املرسل إىل قوم دون قوم؟ ..وملَ كان ذلك االعتبار؟..
الرسول َ
ال شك أن اإلجابة عن مثل هذه التساؤالت ،هلا تعلق ابلشق التعريفي من الدين .وال
شك أن ما أصاب أمتنا يف زماهنا ،قد أصاب أمما أخرى يف أزمنتها .وقد حكى هللا لنا عن
بعض أحواهلم يف تدينهم ،لنعترب ونعلم مواطن اخللل لدينا ،بدل أن نتمادى وكأن األمر
أبيدينا وحدانِ .من ذلك قوله تعاىلِ  :من الَّ ِذين هادوا ُحي ِرفُو َن الْ َكلِم عن مو ِ
اضعِ ِه[ النساء:
َ َ َُ َ
َ َ ْ ََ

 .]46وقد شاع عند املسلمني أن ديننا مل ينله التحريف الذي انل الدين عند األولني؛
واحلقيقة غري هذا؛ ألن التحريف ال يكون دائما بتحريف األلفاظ كما فعلت اليهود ،وإمنا
يكون أيضا بتحريف املعاين عن حقيقتها .وهذا ال شك ،قد وقعت فيه أمتنا يف شطر منها؛
وإال من أين يكون بعض االختالف الذي بني طوائفها ومذاهبها؟! ..ومنه ما قال هللا عنه:
اّللِ لِيَ ْش َرتُوا بِِه َمثَنا قَلِيال[ البقرة]79 :؛ ليبني سبحانه أن
ُ مثَّ يـَ ُقولُو َن َه َذا ِم ْن ِعْن ِد َّ
التحريف كان ألغراض دنيوية ،ال تعلم العامة عن "خلفياهتا" شيئا؛ وإمنا هم أيخذون املعىن
احملرف ،على أنه من هللا .هذا يعين أهنم سينظرون إىل اإلفساد الناتج عن املعىن الفاسد ،على
أنه عبادة خالصة هلل ،يتقربون هبا إليه سبحانه .ولك أن ترى بعد ذلك ،ما سينتج يف األمة
من خالف بني احملقني وبني املبطلني ،أو بني املبطلني إن كانوا طرائق شىت!..

 .3طامة العصر:

134

إن الفهم املنحرف للدين ،الذي أدى إىل تصور خاطئ للصالح ولإلصالح ،انضاف
إليه العمل الفكري البشري ،من أجل بلوغ الغاية املنشودة أبقصر الطرق؛ بل من أحبها إىل
النفوس ،والذي هو احلكم والسلطان .ظن اجلاهلون أهنم إن حكموا الناس ،فإهنم
سيحملوهنم على الدين بقوة السلطان؛ وهكذا تنتفع األمة وينالون هم أجر املصلحني.
وفهموا كلمة عثمان رضي هللا عنه" :إن هللا ليزع ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن" على غري
وجهها؛ ألن الناطق هبا خليفة وارث مأذون من هللا ،وليس كآحاد الناس.
إن هذا التفكري الطفويل الذي وقع فيه اإلسالميون ،مل يتنبهوا معه إىل ما ُميكن أن
حيدث عند بلوغهم مأرهبم ،مما مل يكن يف حسباهنم؛ ومنه:
 ما العمل ،إن كان فهمهم للدين قاصرا ،وعجز عن استيعاب فهوم صحيحة للدين لدىغريهم؟ ..هل يصريون انسخني لشريعته حبصره فيما يوافقهم وحدهم؟! ..وأبي سلطان هلم
حق هذا الفعل؟! ..أَيكون مبجرد كوهنم بلغوا أن حيكموا الناس؟! ..فإن كان األمر هكذا،
فإنه سيكون استبدادا أشد وأسوأ ،من ذلك الذي زعموا الفرار منه ،إبسقاط حكامهم!..
 ما العمل ،إن هم تغري رأيهم -وال يضمنون -عندما يصلون إىل احلكم؟! ..هل حيملونالناس على ما يرونه ِ
آخرا ،فيكونون خائنني هلم ،ابعتبار ما عاهدوهم عليه سابقا؟! ..أم
سيعطون احلق ألنفسهم ،أن يشرعوا للناس ما يرونه هم صوااب ،يف كل مرة؟! ..والناس ليس
هلم إال السمع والطاعة؟! ..وهذا قطعا خمالف ألسس الدين!
كل هذا ،واإلسالميون يتصرفون من أنفسهم ،وكأن هللا أورثهم دينه وخلقه ،يفعلون هبما
اّللُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن[ النمل.]63 :
ما يرونه صوااب ،حبسب إدراكهم هم.تَـ َع َاىل َّ
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إن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عندما شبه األمة ابجلسد الواحد يف قولهَ « :مثَ ُل
امح ِهم وتَـعاطُِف ِهم ،مثل ْ ِ
الْمؤِمنِ ِ ِ ِ
ِ
اعى لَهُ َسائُِر
اجلَ َسد إِ َذا ا ْشتَ َكى ِمْنهُ عُ ْ
ضو تَ َد َ
ُْ َ
ني يف تَـ َواده ْم َوتَـَر ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
احلُ َّمى»( ،)25يريد منا أن نتبني أعضاء اجلسد ،حىت يسهل علينا احلفاظ
لس َه ِر َو ْ
ْ
اجلَ َس ِد ِاب َّ

على سالمته .ولقد سبق لنا أن نزلنا هذا احلديث على الدولة القطرية ،وجعلنا الرأس فيها
للحاكم؛ غري أن املعىن األصلي للحديث ،والذي ينطبق على األمة مجعاء ،ال تكون الرأس
فيه إال للنبوة .فبالنبوة وحدها يصلح أمر األمة ،ال بفكر وال حكم (نعين جمرده) وال غريمها.
ولقد وقع االختالف يف معاملة النبوة ،بعد انتقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن
اخلربي ،وعدوه أقصى ما يُدرك منها؛
الدنيا .فأخذ "أهل السنة" يف غالبيتهم ابالتصال َ
وأخذت الشيعة ابالتصال عن طريق األئمة ،وحصروه يف معىن اترخيي مضى وانقضى .وغفل
الفريقان أن يف كل زمان رجاال جعلهم هللا امتدادا للنبوة ابلوراثة ،يوصلوهنا إىل من يتصل هبم
ندية طرية .وإال ،فكيف سيستمر الدين حيا؟! ..نعم ،إن أغلب العوام ال يتمكنون من
إدراك هذه املراتب ،ويفرون منها لكوهنا تشوش عليهم اعتقادهم البسيط يف النبوة؛ ولكن
العلماء أو طاليب احلقيقة ،ما كان ينبغي هلم الوقوف عند حدود العوام؛ وكان جيدر هبم
البحث يف الدين عن األبواب اخلاصة املؤدية إىل الدرجات الرفيعة .ولو أهنم فعلوا ،ملا وقعوا
فيما وقع فيه اإلسالميون من أدجلة الدين ،وحتكيم عقوهلم فيه.
إن "أهل السنة" مبنهجهم ،قد انقطعوا عن النبوة ،عن غري قصد منهم ،إال ما كان من
حدها األدىن (اخلرب)؛ وإن الشيعة حبصرهم للوراثة يف األئمة املعتربين لديهم ،قد صاروا
كاملتربكني يف التدين؛ والدين عبادة ال تربك .نعين أن كلتا الطائفتني ،قاصرة عن بلوغ حقيقة

 - 25أخرجه البخاري يف صحيحه ( )10 /8ومسلم يف صحيحه ( )20 /8واللفظ له؛ ع ِن النـُّعم ِ
ان بْ ِن بَ ِشري َر ِض َي َّ
اّللُ
َ َْ
َعْنهُ.
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الدين مبا اعتمدته من أسباب؛ مع بعض التقدم للشيعة يف تصور أدىن للحكم ،حيفظون به
بعض معامل الدين الظاهرة املتعلقة هبذا الوجه خصوصا.
إن أزمة التدين اليت تعيشها األمة اليوم ،ال ينبغي أن تُرتك للعامة يتناولوهنا بعقوهلم
القاصرة ،اليت ال تلبث أن تنتهي إىل العنف املادي؛ بل على أويل النهى أن يتولَّوها ،مبا يفتح
آفاقا جديدة للتدين ،يف هذه العصور املتأخرة؛ جبسارة وإقدام ،ال يتهيبون معهما اخلوض يف
كل التفاصيل؛ َبروية وإمعان .ال يليق أبمتنا أن تتخبط ،وكأهنا فقدت ما يربطها ابحلق متاما؛
وإال فلنصمت عن زعم أننا على الدين احلق! ..على األقل ،إىل أن نتبني أمران!..
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السياسة والتعريف
 .1احلدث:
السياسة متعلقة ابحلدث علما و" َخلقا" وتفسريا واستثمارا .يقول هللا تعاىل :فَ َم ِال
ِ
حدث واحلادث.
َه ُؤَال ِء الْ َق ْوِم َال يَ َك
ادو َن يـَ ْف َق ُهو َن َحديثا[ النساء .]78 :احلديث مبعىن امل َ
ُ
ُ
وهذا يعين أن احلوادث ينبغي أن تُفقه؛ وفقهها ينبغي أن يكون على نور ،ال على ظن كما
هي حال أغلب املشتغلني ابلسياسة .يقول هللا تعاىل أيضاَ  :ما َأيْتِي ِه ْم ِم ْن ِذ ْكر ِم ْن َرهبِِ ْم
حدث القرآن املتلو،
ُْحم َدث إَِّال
استَ َمعُوهُ َوُه ْم يـَْل َعبُو َن[ األنبياء .]2 :املقصود ابلذكر امل َ
ْ
ُ
واخللق املتجدد؛ وهذا املعىن أييت يف مقابل الكالم القدمي .وهذا التقابل يُفيد أن للقرآن وجها
قدميا وآخر حديثا؛ وتفطُّ ُن املعتزلة إىل معىن احلدوث ،هو ما جعلهم يقولون خبلق القرآن.
وخطأهم يف هذا القول ،مل يكن إال بتعميمه من كل وجه؛ وتعميمه مل يكن إال ألهنم أعملوا
فكرهم يف تعقله .وهذه املعاين ،ال تُؤخذ إال من هللا! .وأولئك الذين رفضوا القول خبلق
لكن مبا أن هذا املعىن يوافق عقيدة اإلميان الغييب ،اليت
القرآن ،مل يكن هلم إال نصف احلقيقة؛ ْ

هي الغالبة على أهل اإلسالم (العوام) ،فإهنا كانت املعتربة لدى العلماء ،الذين أييت يف
مقدمتهم اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه.
واملطابقة اليت بني الكتاب املسطور والكتاب املشهود الذي هو العامل ،تقتضي أن يكون
احلدوث يف هذا الثاين ،وجها ِ
للقدم الذي هو به قائم .وليست املعرفة ،إال الربط بني هذين
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الوجهني ،ال غري .وجهل اإلسالميني هبذا الربط ال من جهة اإلميان ،والغفلةُ احلاكمة عليهم،
جيعالهنم يدخلون يف معامالت جاهلية ،هو ما يُفقدهم األهلية الشرعية ،للخوض يف الشأن
العام .وأما العمل منهم مبنطق السياسة عند الكافرين أو عند أهل الدنيا من أمتنا ،ومنافستهم
يف ذلك ،فهو من ابب غ ِري الذي نتكلم حنن فيه اآلن.
وضرورة حتقق املعرفة للقيادات يف األمة ،هو ما كان جيعلنا دائما نشرتط اتباع األفراد
واجلماعات للرابنيني؛ خصوصا يف العمل اجلماعي الذي يعود أثره على العموم .لكن
االنسياق خلف األهواء ،والتعجل لبلوغ املآرب ،جعال اإلسالميني ينخرطون يف عمل غري
مضمون النتائج دنيواي وأخرواي .فأما من جهة الدنيا ،فإهنم صاروا من أسباب الفتنة املؤدية
إىل االقتتال بني املسلمني .وال يُهمنا هنا أن نعني الظامل من املظلوم ،حبسب ما تُدركه العقول
الضعيفة .وأما من جهة اآلخرة ،فإهنم بعملهم خارج الشرع مبا يعطيه فقه االستثناء وأزمنة
الفنت ،يدخلون يف املخالفات اليت يُؤاخذهم هللا هبا عند احلساب؛ إال أن يعفو سبحانه!
ما سبق أن ذكرانه ،يُفيد أن العمل السياسي عند املسلمني ال ينبغي أن يكون كما هو

عند غريهم ممن ال يعلمون إال ظاهرا من احلياة الدنيا .وهذا ينطبق على حكومات البلدان
اإلسالمية ،قبل اإلسالميني؛ ألهنا فتحت بلداننا على أمناط من املعامالت بني احلكام
واحملكومني ،خمالفة ألصول ديننا .وهذا هو ما أدخلنا يف اضطراب سياسي اجتماعي
بعد من آاثر االستعمار
اقتصادي ،مستفحل مع مرور الزمان .كل هذا ،ألننا مل نتخلص ُ

الذي هيمن على البالد والعباد زماان .وهذه التبعية للمستعمر ،مستساغة من حيث املنطق
التارخيي ،وابعتبار العقود اليت تفصلنا عن إعالن االستقالل وقتا غري طويل ابلنظر إىل أعمار
الدول واألمم .نعين هبذا ،أن حتميل الشعوب فوق ما حتتمل بعد االستعمار ،يكون من الظلم
لكن مع ذلك ،فإن العمل على حتقيق االستقالل التام ،ينبغي أن يكون الشاغل
البني هلاْ .
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هلذه الشعوب يف هذه اآلونة ،إن هي كانت غري متخلفة عن املعاملة اآلنية (احلية)
لألحداث.
 .2معاملة احلدث:
نقصد مبعاملة احلدث التفاعل معه أتثرا وأتثريا ،فاعلية وانفعاال .وهذه املعاملة ،ال شك،
تتطلب علما خاصا منوطا ابلزمن املخصوص للحدث .وعلى هذا ،فإن معاملة احلدث
تكون على ثالثة أضرب ،حبسب الزمان نفسه ،هي:
ا -االستشراف :وهذا يكون ملن يُطلعهم هللا على بعض الغيب املتعلق أبحداث خمصوصة،
يُعطيهم إمكان االستعداد هلا مبا يليق من معامالت .وللرابنيني مدخل كبري يف هذا الصنف
من املعاملة ،منه ما ذكر القرآن -مثال -من رؤاي عزيز مصر اليت عربها يوسف عليه السالم؛
وكانت أساس السياسة االقتصادية املستقبلية وقتها .ومثل هذا كثري يف السرية النبوية الشريفة
ويف سري الصاحلني والسالطني من األمة ،نرتك للقارئ التوسع فيه من مظانه.
ب -املزامنة :وهي معاملة احلدث مبا يليق به ،يف الوقت املالئم الذي جيعل هذه املعاملة
جمدية ومعتربة .وهذا النطاق من املعاملة ،هو ما تقع فيه أغلب ردود األفعال عند األسوايء
من األفراد ومن الدول.
ج -التأخر :ويكون إذا كانت املعاملة (رد الفعل) ،بعد انقضاء زمن احلدث ،ودخول زمن
حدث آخر .وهذا النطاق تقع فيه أغلب معامالت األفراد من غري األسوايء (كاجلبناء
واألغبياء) ،ومعامالت الدول اليت تكون حكوماهتا فاقدة للكفاءة التدبريية.
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وقد يالحظ القارئ أننا مل نذكر الصنف الرابع ،الذي ال يكون له رد فعل (معاملة) إبزاء
احلدث البتة؛ ذلك ألن وجود مثل هذا ،يكون كعدمه من جهة؛ ويكون امتناعه أو سكوته
مضافا إىل احلدث نفسه من حيث القيمة ،ال إليه .نعين أن هذا املوقف يكون كالتنازل
لآلخر عن احلق ،من الشخص .وهذا مع سوئه ،قليل احلدوث يف الوجود ،إن استثنينا
للمكره ،كما هو معلوم.
اإلكراه .واإلكراه قد اعتربه الشرع عذرا
َ
نقصر املعامالت على األحداث االعتيادية ،فإننا
وإذا عدان إىل أحوال بلداننا ،ومل ُ
سنجد أن أغلب معامالهتا لألحداث اخلطرية تكون إما متأخرة يف الزمان أو يف القوة ،وإما
فيهما معا .ونعين ابلتأخر يف القوة ،أن يكون رد الفعل أضعف من الفعل من حيث القيمة.
ويف أحيان كثرية تكون هذه املعامالت عدمية ،يقع فيها التنازل عن احلقوق إما جهرة
وعالنية ،وإما بقناع من التصدي اإلعالمي ،الذي يُقصد منه إانمة العوام عن إدراك حقائق
ما جيري.
وأما معاملة اإلسالميني لألحداث فإهنا إما تكون متأخرة مبعىن خاص؛ وإما تكون بقوة
مصطنعة ،يُراد منها إيهام العوام أبهنم يقظون ومستعدون ،على عكس ما تعمل عليه
احلكومات من إانمة .وأما التأخر ابملعىن اخلاص الذي أردانه ،فإننا نعين به عدم فقه احلدث
مبا يستوجبه العصر من اعتبار لتفاصيل كانت غائبة عند التقعيد للفقه الذي تعمل عليه
مجاعات اإلسالميني .وهذا الصنف من التأخر ،وإن كان مزامنا للحدث من حيث الزمان،
فإنه ال يعطي النتائج املرغوبة أبدا؛ بل قد تكون نتائجه عكسية على التمام .وهذا هو ما
جعل اإلسالميني يفشلون يف العمل السياسي على مدى عقود طويلة ،وجعل هنايتهم مرات
كثرية إىل كوارث فردية ومجاعية .والعجيب أهنم مع ذلكُ ،خيَ ِطئون الواقع (احلدث) ،وال خيطر
يف ابهلم ختطئة أنفسهم!.
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والسبب الرئيس يف هذا الوضع غري السوي ،هو أن اإلسالميني يقعون حتت حكم
الغفلة ،أحياان أبكثر مما تكون عليه العامة .نقول هذا ،ألن العوام بسبب اشتغاهلم أبمور
أنفسهم ،يكونون يف سعة ال ينعم هبا اإلسالميون ،مع اشتغاهلم مبا هو فوق طورهم .والغفلة
لدى اإلسالميني ،جتعلهم جيهلون ُمراد هللا ،حىت بعد وقوعه .وهذا ال أدىن منه يف الرتتيب
العقلي إال احلُمق املتحقق .وإذا قاران مرتبتهم هذه املتأخرة ،مع مرتبة الرابنيني ،الذين يعلمون
أحياان مراد هللا (إبذنه) قبل وقوعه ،فإننا سنعلم من أين أتتينا اهلزائم ترتى.
إن املكانة العلمية للشخص واليت تنسحب على الدولة أو اجلماعة إن كان حاكما أو
قائدا ،هلا أثر ابلغ يف احلكم على معاملة األحداث .وهذا األساس من االعتبار ،قد غفل عنه
الناس ،عندما صار حكامهم وقادهتم ال ُجياوزون إدراك العوام يف كثري من األحيان .وصاروا

يعتربون يف الشخص املرتبة الوظيفية بدل املرتبة العلمية ،وصاروا يعتربون يف الدولة املقومات
األصلية (التعريفية) ،بدل القوة احليوية واجلاهزية .ومن هنا ،كانت دولنا جمتمعة ،مع كثرة
عددها ووفرة مواردها ،ال تعدل دولة واحدة من الدول املعتربة يف العامل اليوم.
تغري احلال:
 .3تغيري املنهاج قبل متين ّ
إن األزمة السياسية العامة لدينا من حيث حنن دول أو مجاعات ،لن تنحل عقدهتا
بتغيري احلال من فقر إىل غىن أو من ضعف إىل قوة ابملعىن البسيط املادي؛ وإمنا بتغيري منهاج
النظر إىل األمور وتقييمها .لو نظران إىل الغىن املادي ،لوجدان دولنا العربية من أغىن دول
العامل؛ غري أن غناها ال يعود عليها بنفع ،بل إنه صار يف حقها جالبا للمصائب والبالاي؛
على غرار ما يقع للسفيه الوارث.
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إن قدر السرقات اليت تقع يف بلداننا ،فيما يعود إىل املال العام ،ال ُميكن ألي دولة يف
العامل أن حتتمله؛ ومع ذلك ،فإنه ال حيرك فينا شيئا ،من أجل تغيري النهج الذي نسري عليه؛
خمالفني يف ذلك قواعد الفيزايء ابإلضافة إىل قواعد العقل .وإذا كان مثل هذا الفعل يُعد محقا
ابلنظر إىل شخص بعينه ،فإنه صار يُعد ضراب من احلمق اجلماعي ابلنظر إىل شعوبنا كلها.

لعل العرب (خصوصا) اليوم ،ينتظرون قَ َدرا يُغري ما هبم ،بعد أن عجزوا عن تغيري ما
أبنفسهم .وإن هذا القدر قد صارت لوائحه تبدو ماثلة للعيان ،ملن كانت به بقية إبصار .إن
ما نذكره يف هذا الكتاب ،مما مل يكن يُذكر على املإل يف األزمنة املاضية ،هو من قبيل اإلنذار
مبا هو قادم؛ لعل أن تكون يف أمتنا بقية من أهل العقل والصالح ،تُنقذ ما ُميكن إنقاذه من
سفينة تنهال عليها األمواج العاتية من كل حدب وصوب.
إن سفهاءان الذين قد يكونون من بعض حكامنا أحياان ،ال تُدرك عقوهلم من املكان إال
موقع أقدامهم ،وال تُدرك من الزمان إال الساعة اليت هم فيها من يومهم؛ فهم مع كل هذا
االضطراب يف العامل ،وتغري وجهه السياسي املتسارع ،ما يزالون يعيشون يف زمن "ألف ليلة
وليلة" العريب ،الذي يكاد ال ينتهي إال بقارعة حتل هبم.
كنا نرجو مع هذه احلال ،أن يكون عمل اإلسالميني صااب يف املصلحة العامة ،مبا يليق
بذلك من أسباب؛ ولكن الذهنية العربية املتأخرة هي نفسها ،يف مجيع املواقع لدينا؛ وكأننا مل
نتفق على شيء ،إال على ما فيه خرابنا ودماران .نسأل هللا ألمتنا مجعاء السالمة بفضله
ومنه.
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خطوات على طريق اإلصالح املمكن
 .1اإلصالح ال ميكن أن يكون شامال اآلن:
إن املرء عندما يعلم مدى استطاعته ،ومدى إمكان حتقق غاايته ،يكون أقرب إىل نيل
مآربه بعد توفيق هللا له؛ والذي يعمل على غري هدى ،ويطمع يف نيل احملال ،ال يشفع له أن
يكون على حق من حيث منطلقاته؛ ومن مل يفرق بني التنظري والعمل املثمر ،خري له أن
يشغل نفسه أبموره الشخصية ،وينسى الشأن العام وما يتعلق به.
إن اإلصالح يقتضي منا أن حنافظ أوال على ما لدينا اآلن ،ليكون أرضية للبناء عليه يف
مستقبل األايم؛ وال ميكن أن يتحقق هذا ،مع وجود الصراعات الداخلية املتوخية لإلقصاء
ولإللغاء .ال بد من حتديد منطلقات مشرتكة لدى مجيع األفرقاء يلتقون عليها؛ وإال كان
اإلصالح عند كل فريق مساواي لفساد (انداثر) الفريق اآلخر املخالف .وإذا كان هذا
متبادال ،فإنه يدخل ابلبلدان إىل الفوضى التامة.
وإن الظروف اليت متر هبا األمة اإلسالمية اليوم ،من غياب للخالفة اجلامعة ،وغياب
للوحدة السياسية والرتابية ،جتعل اإلصالح جزئيا إن حتقق .نقول هذا ،ألنه من املتوقع أن
تواصل بلدان مسلمة كثرية تدهورها واحندارها إىل الـ "ال دولة"  .واألسباب كثرية ،ينضاف
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منها إىل ما ذكران ،ما حييط ابألمة من مكر خفي ومعلَن ،ال تتمكن اآلن من رده وصرف
آاثره.
والبلدان اليت يُتوقع هلا أن تعيش استقرارا نسبيا قليلة جدا ،إن كنا ال نريد أن نعيش يف
األوهام؛ والوعي السياسي اجلماعي ضعيف جدا لدى جلها ،يزيد منه ضعفه لدى الشعوب
اليأس منها أقرب إىل النفوس من أي شيء آخر.
نفسها ،اليت تظن أهنا حتتمي حبكومات ُ
والسياسة العاملية اليت تتوزع الناس ،بني خري وشرير ،ما زال بعض قومنا يرجون أن
يتجنبوا أضرارها ،ابلتدليل على حسن نواايهم ،والتجرد مما ُميكن أن خييف (يُرهب) اخلصوم
واألعداء ،مهما كانت دواعي ذلك من الواقع راجحة .إن املعامالت السياسية الدولية (نسبة
إىل الدولة) ،ما زالت مل تنفصل عن املعامالت الشخصية اليت تغلب عليها السذاجة وقِصر
النظر .هذا ال ُميكن أن جيعلنا مؤهلني حتما ،يف جمال املنازالت السياسية العاملية ،للعمل
الندي املتكافئ.
ومما يزيد صعوبة الوضع عندان ،وقوع أمة اليهود والنصارى حتت هيمنة عبدة الشيطان
يف بلداهنم؛ حبيث إن السياسات اليت تنتهجها تلك البلدان ،صارت تعادي األصول اليت
تُبقي على عقائد شعوهبا ،واليت -من غري شك -هي أقرب إلينا من غريها .وهذا األمر
جيعلنا يف مواجهة قوى الشر مواجهة نكون فيها شبه منفردين؛ مع ما حنن عليه من ختلف يف
معاملة األحداث مبا يليق.

 .2ما يتحتم على اإلسالميني:
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لقد سبق أن أحملنا يف غري هذا املوضع إىل ضرورة حل اإلسالميني لتنظيماهتم السياسية
اليوم ،إن هم أرادوا املسامهة يف العمل اإلسالمي اجلماعي لألمة ،مبا يعود ابلنفع ال مبا يُثبط؛

وكنا نرجو أن يقع ذلك منهم ،ال من حكوماهتم؛ حىت يربهنوا على بعض نضجُ ،حيسب هلم
عند هللا مث عند شعوهبم؛ ولكن الظاهر أهنم ليسوا على هذا القدر املأمول .وها هم قد
أخطأوا موعد األحداث مرة أخرى ،حىت بدأت احلكومات يف حظر نشاطاهتم بقوة القانون.
وحنن هنا نوافق ما قامت به دولة اإلمارات ودولة السعودية ودولة مصر ،فيما ذهبت إليه من
منع لنشاط "اإلخوان املسلمون" ،ما دام هذا النشاط سيكون على عكس املطلوب ،يف هذه
املرحلة.
إن التنظيمات السياسية اإلسالمية كان لوجودها مسوغ فيما مضى من الزمان ،بسبب
التطرف العلماين الذي كانت عليه بعض األنظمة ،كما هو حال نظام مجال عبد الناصر يف
وقته .ولقد كانت تلك الفرتة اليت عقبت االستقالل عند جل دولنا ،تستدعي متسكا ابلدين،
يكافئ القوة اليت كانت تريد أنظمة احلكم االرمتاء هبا يف أحضان العلمانية سواء عن طريق
االشرتاكية امللحدة ،أو عن طريق الرأمسالية املنحلة املتحلِلة .أما اليوم فإن هذه الدول قد
اجتازت تلك املرحلة ،وصارت تطمح إىل دعم للشخصية احمللية (اهلوية) بقدر من األقدار؛
وإن كنا نراه أضعف مما ينبغي أن يكون.
إن التنظيمات اإلسالمية هبذا املعىن ،كانت ظرفية واستثنائية ،مبا أهنا ختالف األصل
الذي عليه أمر احلكم .وهي إن استمرت اليوم على ما هي عليه ،فإهنا ستصري تكتالت
بِ ْدعية ،تعمل على شق صفوف شعوهبا .كما أنه مل تعد احلاجة اليوم تدعو إىل قلب أنظمة

احلكم ،وإمنا إىل إعانتها على انتهاج الطريق القومي ،مبا يتيسر من أسباب .وأما من كان يريد
أن يعمل يف جمال التعليم أو الرتبية الدينيني ،وكان مؤهال لذلك ،فال أحد له سلطة إيقافه
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عما هو عامل له ،يف وضوح وعالنية .وال أبس من االجتماع على العبادة والتعلم ،يف
املساجد ويف غريها ،كما كان السابقون يفعلون؛ وإن كنا نرى أن الشروط لدى املتأخرين،
هي على غري ما كانت يف املاضي ،بسبب ضعف إدراك الدين ،وضعف الباطن ،كما هو
الشائع .وهذا يضيف تبعات على الدول ،من أجل مراقبة ما يُلقَّنه الناس يف األماكن
وجهونه من توجيهات.
العمومية من معلومات وما يُ َّ
إننا هبذا الكالم ،لسنا على الرأي السطحي الذي يكون لألنظمة يف جمال مراقبة "الشأن
الديين"؛ وإمنا ندعو إىل االنتقال من مستوى املراقبة األمنية ،إىل املراقبة العلمية احلق .وهذا لن
يكون ،إال إذا تغريت لدى هذه األنظمة الرؤية االسرتاتيجية أبسرها؛ أو على األصح ،إال إذا
تولدت لديها هذه الرؤية ،اليت ما زالت غائبة.
إن ما كان يطغى على الدول عندان ،هو احلفاظ على نظام احلكم؛ وهذا كان يف أحيان
كثرية على حساب الدين .أما اليوم ،فإن احملافظة على نظام احلكم ،تقتضي احملافظة على
الدين أوال؛ ألنه الوعاء الذي جيمع الشعوب ،ومن بعدها األمة.
إن من ال يعرف اخلصوصيات اليت متيز املراحل بعضها عن بعض ،ال يصلح ألن يشتغل
ابلسياسة وتدبري الشأن العام ،من قريب أو بعيد .وإن اختيار املؤهلني لشغل املناصب
السياسية ،هو من أوىل أولوايت العمل يف هذه املرحلة؛ بعد التخبط الذي طبع املرحلة
السابقة ،اليت كانت املناصب تؤخذ فيها ابعتبارات مصلحية ضيقة ،بيعت فيها األوطان،
إكراما لشخص أو لعائلة أو حزب .وهذا من املنطق اهلدام ،الذي ال ينبغي أن يُسمح له
ابالستمرار بعد اليوم.
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مل تعد يف األمر فسحة ،نغامر فيها بتجربة ما دأبنا على جتربته من حلول؛ فإما أن نعمل
على جناة السفينة كلها ،أو أن نغرق مجيعا .نعين أن الشأن مل يعد فرداي وال مجاعيا ابملعىن
الضيق؛ وإمنا هو مجاعي ابملعىن الشامل الكلي.
 .3ما يتحتم على الدولة:
إن السياسة العامة شركة بني الدولة واإلسالميني ،كيفما كانت الصلة بينهما؛ سواء
أكانت مبنية على االتفاق أو على املخالفة؛ جزئيا أو كليا .كل ذلك ،ألن السياسة مفاعلة
بني عدة أطراف؛ وال ُميكن أن تكون من طرف واحد إال ابعتبار التغليب ،وجمازا.
إن الدولة اليوم ،نراها تريد اهليمنة على كل شؤون حياة الشعوب ،خصوصا تلك اليت
ترى هلا أتثريا مباشرا على السياسة العامة؛ ومنها الدين .وإن رعاية الدولة للدين ،كما جندها
اليوم ،ال ميكن أن تؤدي إىل خري ،بسبب ختلفها عن املرحلة.
ومما ال بد لكل دولة أن متيزه ،هو أن العوملة اليت أرخت مبظلتها على العامل ،ال تستثين
العامل اإلسالمي؛ حىت يبقى على ما كان عليه قبلها .ومن أهم ما خيضع هلذا املنطق اليوم،
جانب العقائد .فمعلوم أنه كان لكل دولة عقيدة تتمسك هبا وحترسها؛ بل لرمبا قامت تلك
الدولة من األساس عليها؛ لكن االنغالق على عقيدة واحدة ،مل يعد ممكنا؛ بسبب انفتاح
الشعوب على كل العقائد .وقد بدأان نرى يف كل بلد بؤرا عقدية خمالفة للعقيدة العامة لديه؛
وال شك أن تفاعل العقائد سيزداد مع األايم؛ وسيشهد كل بلد ،حوارا (إن مل يكن صراعا)
عقداي ،ال عهد له به من قبل.
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وإن ما نراه من تدبري للشأن الديين من قِبل الوزارات املختصة يف عاملنا العريب ،مل يبلغ
من النضج ما جيعله يستعد ملا ذكران .ولو أن تلك الوزارات كانت مد ِركة حلقيقة األمر،
لرتكت التزام عقيدة خمصوصة مما أنتجه املتكلمون سابقا ،وألبقت يف مقابل ذلك على
العقيدة العامة املشرتكة تُرسخها بني مجيع املسلمني (عقيدة العجائز) ،عمال منها على متهيد
طريق الوحدة ،الذي ال حميد لألمة عنه ،اليوم أو غدا .أما املذاهب الفقهية اليت خيتص هبا
كل بلد ،فال أبس من اإلبقاء عليها؛ ألن أثرها ال يكون من أسباب الفرقة إال إذا كان اجلهل
ُمطبقا .هذا ابلنسبة إىل عموم الشعب؛ وأما فيما يعود إىل الدارسني ،فال أبس من تناول
خمتلف العقائد ،كما هو معلوم؛ بشرط عدم إنشاء األجيال عليها ،املخالف ملا سبق أن
ذكران.

ولو أمعنا النظر ،لوجدان عمل العقائد وإن كان سابقا ،يُشبه عمل التنظيمات
اإلسالمية يف األمة ،وإن كانت متأخرة عنه يف الزمان .نعين أن كل التقييدات ،هي بِدع
وجعلِها شيعا .وال يهم أن تكون هذه التقييدات عقدية
مستحدثة ،أسهمت يف تفريق األمة ْ
أو أن تكون سياسية ،أو أن تكون خليطا بني هذه وتلك ،ما دامت النتيجة واحدة.
نعم ،حنن نعلم أن التقليد يغلب على إدراك الدين لدى الدول ووزاراهتا؛ لكن قضاء هللا
القدر ال ينتظر أحدا .إن الرتابط العكسي أحياان ،بني الدول وتنظيماهتا
ال يشاور أحدا ،و َ
اإلسالمية ،يقتضي من احلكومات أن تغري ما هبا ،حىت تتمكن التنظيمات من تغيري نفسها؛
وإال فإن إصرار كل طرف على البقاء كما هو ،يُطيل عمر اآلخر وإن مل يشعر هو بذلك.
إننا ندعو الدول اإلسالمية إىل فتح حوار علمي حقيقي ،خترج منه مبا جينبها الصدمات
اليت ال واحدة منها تتمكن من احتماهلا اليوم .وحىت يكون احلوار حقيقيا ،ينبغي أن ال يكون
خاضعا للسياسة الرمسية إال من حيث اإلشراف ،ال التوجيه .وينبغي أن ال حيضره القاصرون
149

من املنتسبني إىل العلم ،الذين يتومهون أن عقيدهتم األيديولوجية ،هي احلق الذي ينبغي أن
يتبعه اآلخرون؛ كما نرى عند من يزعمون أهنم على التوحيد وحدهم ،وهم ال خرب هلم عن
التوحيد ،إال خترصات أخرجتهم ابلنظر من جمال التوحيد العام املشرتك ،إىل شرك ملفق ،وهم
ال يشعرون.
قصر.
إن خروج األمة إىل الفسحة بعد الضيق ،ال يكون إال مبا ذكران؛ طال الزمان أم ُ
سبق أي دولة فيما ذكران ،سيجعلها رأسا لألمة ،تقود ما تبقى من الشعوب على طريق
وإن ْ

النجاة .وهذا األمر يف البداية ،يتطلب جسارة استثنائية ،ال تكون إال ألشخاص استثنائيني
يهيئهم هللا لتغيري ما بنا .فلنكن من املعينني هلم على مهامهم العظيمة إن عرفنا منهم أحدا،
وال نكن ممن يرهقوهنم بتمسكهم ابلقوالب املوروثة اليت أصبحت تعوق عن صحيح التدين،
من غري شك.
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القوة السياسية من القوة اإلميانية
 .1الضعف العام من االنفصال عن مدد النبوة:
ال بد أن نعرتف أبن األمة تعيش ضعفا بينا ،ال ميكن أن تُغفل أسبابه ،إن حنن أردان
الكالم عن إصالح أبي معىن كان .ويف مقدمة هذه األسباب ما هو ديين ،يُتوارث عرب
األجيال ،من دون متحيص ،لغلبة التقليد على التدين لدينا على العموم ،والحتماء بعض
األنظمة خلف صور خمصوصة من التدين ،جتعلها "إسالما" منطيا وطنيا ،خبالف ما هو عليه
الدين يف األصل.
وقد مهد هلذا االحنراف ،إدراك الفقهاء (جلهم) عرب القرون للدين ،الذي جيعله عندهم
مقطوعا عن أصله ،وقابال لتحريف معانيه ،بشرط أن ُحيسن احملرف تلفيق األدلة "الشرعية"
ملا يريد أن يصل إليه من غاية .ولقد استفحل هذا االنقطاع عن األصل ،مع مرور الزمان؛
حىت وصلنا إىل دين يف زماننا يقبل تفسريات كثرية ،تكون متقابلة يف أحيان كثرية.
ولقد فسح البعد عن األصل النوري للدين ،لدخول عمل الفكر البشري ،الذي حول
الدين إىل أيديولوجيا ،والناس ال يشعرون .وقد يتساءل القارئ :عن أي أصل نوري
نتحدث؟ فنقول:
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إن الدين له ظاهر وابطن يف مقابل ظاهر اإلنسان وابطنه؛ ومن مل يُدرك هذا ،فهو على
خطإ من البداية .وكما هو واضح ،فإن ظاهر الدين هو كل هذا املعروف اليوم منه ،كالقرآن
والسنة من حيث الرسم واللفظ ،وكالعلوم الشرعية من حيث التحصيل والكسب ،وكاألعمال
والشعائر من حيث الصورة واحلد .أما ابطن الدين ،فال نقصد به هنا ما يتعلق ابلقلب أثناء
العمل من أحوال ،قد تناولتها طائفة من العلماء ابلكالم والتحليل على مر العصور؛ ولكننا
نعين ابطن هذا أيضا ،والذي هو املدد النوري الذي يسقي القلوب كما يُسقى الزرع ،حىت
كو األعمال.
تنمو به األحوال وتز َ
َ
هذا املدد النبوي ،كان ِ
مباشرا يف زمن الصحابة املرضيني ،وكانت وسيلته بسيطة ،تتحقق
مبجرد أن يتعلق قلب املؤمن بنبيه صلى هللا عليه وآله وسلم .وكان هذا املدد يزداد ابجملالسة
والعشرة مع األايم؛ وقد أنتج تلك النماذج البشرية عالية املكانة من أمثال أيب بكر وعمر
رضي هللا عنهما .ومع موت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،وبعد انتقال جيل الصحابة عن
الدنيا ،بدأت تغلب العادة على الناس ،وظنوا أن النبوة انقطع مددها الباطين ،ومل يبق منها
إال اخلرب ،الذي يُعمل عليه حبسب االستطاعة .ومل يتفطنوا أهنم هبذا االعتقاد ،قد جعلوا نبوة

حممد صلى هللا عليه وآله وسلم كسائر النبوات .ولو أن هذا األمر كان صحيحا ،الستلزم أن
يبعث هللا نبيا جديدا يف هذه األزمنة املتأخرة ،كما كان يبعث األنبياء السابقني بعد الفرتات.
وهذا سيُخالف ما تعلمه األمة من صريح القرآن ،حيث يقول هللا تعاىلَ  :ما َكا َن ُحمَ َّمد أ ََاب
ول َِّ
وخيالف صحيح السنة
َحد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِك ْن َر ُس َ
ني[ األحزاب]40 :؛ ُ
امت النَّبِيِ َ
اّلل َو َخ ََ
أَ
ِ ِ
ك نَِيب َخلَ َفهُ نَِيبَ ،وإِنَّهُ َال
وس ُه ُم ْاألَنْبِيَاءُ ُكلَّ َما َهلَ َ
كما يف حديثَ « :كانَ ْ
يل تَ ُس ُ
ت بـَنُو إ ْسَرائ َ
ال :فُوا بِبَـْيـ َع ِة ْاأل ََّوِل فَ ْاأل ََّوِل؛
يب بـَ ْع ِدي َو َسيَ ُكو ُن ُخلَ َفاءُ فَـيَ ْكثـُ ُرو َن .قَالُوا :فَ َما َأتْ ُم ُرَان؟ قَ َ
نَِ َّ
أ َْعطُوهم حقَّهم ،فَِإ َّن َّ ِ
اه ْم»(.)26
اس َْرت َع ُ
اّللَ َسائلُ ُه ْم َع َّما ْ
ُْ َ ُْ

اّللُ َعْنهُ.
 - 26أخرجه البخاري يف صحيحه ( )169 /4ومسلم يف صحيحه (َ )17 /6ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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فبقي أن نوفق بني انتقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن الدنيا ،وبني امتناع النبوة
من بعده؛ مع ضرورة استمرار املدد الذي ذكرانه آنفا .وليس اجلواب إال يف احلديث نفسه:
« َو َسيَ ُكو ُن ُخلَ َفاءُ» .وهذا يفيد أن املدد النبوي ،يصل عن طريق اخللفاء ،الذين ستكون
مهمتهم كتلك اليت كانت ألنبياء بين إسرائيل .غري أن معىن اخلالفة قد انبهم عند الناس حىت
ما عادوا يفهمون منه إال احلكم؛ وهو (أي املعىن) أوسع من ذلك .نعين أن احلاكم يف
اإلسالم قد يكون خليفة ،وقد ال يكون؛ فإن كان خليفة ،فإنه سيكون املمد من غري شك؛
وإال ،فال مدد .فإن كان الزمن زمن انقطاع للخالفة ،كما هو زمننا ،فإن املدد يكون بيد
خليفة ابطن (القطب) وال بد؛ ألنه ال ُميكن أن يستمر وجود الدنيا من غري وجود هلذا
اخلليفة .وعلى هذا ،فإن احلديث السابق ،يكون له معىن ظاهر وآخر ابطن ،كما هو شأن
الوحي دائما.
وس ُه ُم ْاألَنْبِيَاءُ» ،لنعلم معىن السياسة يف الشرع .فهل املقصود من
مث لنعد إىل لفظ« :تَ ُس ُ
السياسة احلكم؟ ..لو كان األمر كذلك ،لكان كل أنبياء بين إسرائيل ملوكا؛ واألمر على غري
هذا ،كما نعلم يقينا .فلم يبق إال أن السياسة تكون بيد احلاكم إن كان نبيا عند بين إسرائيل
أو كان خليفة عندان؛ أو تكون بيد النيب عند بين إسرائيل مع وجود ملك زمانه ،وعند
خليفتنا الباطن مع وجود حاكم (ملك) ليس خبليفة .وهذا ،يعين أن احلاكم عندان إذا مل يكن
خليفة ،فإنه يتوجب عليه اتباع هدي صاحب زمانه (اخلليفة الباطن) إن كان يعلمه ،أو يتبع
أحد الرابنيني من الذين يتلقون عنه أو من األفراد الذين يكونون خارج دائرته.
وقد جهل فقهاؤان هذا احلكم ،وأغفلوه ألسباب ال ندخل فيها اآلن؛ فنتج عن هذا
االنقطاع عن املدد النبوي ،ما نراه من جفاف يف جسد األمة ،ووهن يف إمياهنا ووظائفها .وال
خمرج من هذه احلال ،إال ابلرجوع إىل موافقة اهلدي الرابين يف هذا اجملال.
 .2قوة احلاكم وضعفه:
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ال خيفى عن عاقل ما لقوة احلاكم من أمهية ابلنظر إىل ما يُنتظر منه فيما يتعلق
ابلسياستني الداخلية واخلارجية .والقوة اليت نعنيها هنا هي قوة القلب ،اليت عليها مدار كل
قوة غريها .وقوة القلب ال تكون إال ابملدد النبوي الذي ذكرانه سابقا ،وال ميكن أن تكون
بغريه .وكم من حاكم يظنه الناس قواي ،بسبب بطشه بشعبه أو بشعب آخر يستضعفه ،كما
حدث كثريا يف التاريخ ،وهو من أضعف الناس يف نفسه؛ بل إن شدة البطش يف الغالب ال
تكون إال عن ضعف ،ما مل تكن السرتجاع حق من احلقوق.
واحلاكم يف الدول العربية ،يعود ضعفه على شعبه وال بد .وقد حبث احلكام عن القوة
لدى حلفائهم من دول الشرق أو من دول الغرب ،ومل حيصلوا على شيء يذكر منها .أوال،
َّ ِ
َن الْ ُق َّوَة َِّّللِ
ِ
اب أ َّ
ين ظَلَ ُموا إ ْذ يـََرْو َن الْ َع َذ َ
ألن القوة هلل مجيعا؛ يقول هللا تعاىلَ  :ولَ ْو يـََرى الذ َ
َِ
مجيعا[ البقرة]165 :؛ واثنيا ،ألن تلك الدول تتحرى مصلحتها اليت قد ال تتفق مع
مصاحل دولنا دائما؛ فتكون النتيجة إسالما لنا إىل األعداء ،إن اقتضت مصلحتهم ذلك.
وهذا ما حيدث كثريا.

ومبا أن القوة هلل وحده ،فإنه ال مناص للحاكم إن أراد اكتساهبا من أن يعود إىل املدد
النبوي ،الذي جيده عند أحد الرابنيني املوجودين يف بلده أو يف بلد من البلدان األخرى.
نقول هذا ،ألن الرابنيني ال جنسية ( انتماء وطنيا) هلم من حيث الباطن؛ ألن انتماءهم
يكون إىل الرب وحده كما تدل عليه صفتهم .وهذا مما حيجب الناس عنهم كثريا ،عندما
ينظرون إليهم مبعايري أنفسهم الغافلة .ومن أراد أن يتخلص من حكم معايري العادة ،فليعترب
نفسه كأنه مات ،ولينظر إىل األمور من وراء القرب؛ فإنه سيحكم عليها يف الغالب ابحلكم
احلق .وحكامنا أيتيهم الضعف من كوهنم أُسارى الدنيا ،اليت حذران هللا كثريا يف كالمه منها.
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مث إن احلاكم إذا كان ضعيف الباطن غري حمصن مبدد نبوي ،فإن معاملة الناس له
ابلتعظيم ،ستحرف لديه مع الوقت إدراكه حلقيقة نفسه؛ فيتوهم أنه قوي ،وهو ليس كذلك.
وقد يتولد لديه ازدواج الشخصية ،فيصري قواي على الضعفاء من شعبه ،ضعيفا أمام من هم
أقوى منه داخليا أو خارجيا .ومثل هذا ،سيكون وابال على بلده ،من غري شك.
إن احلكام يف السابق ،كانوا يبحثون عن القوة لدى علماء الدين ،بسبب تقليد الناس
هلم وعملهم برأيهم؛ وقليل منهم من كان يستمدها من أهل الباطن من أمتنا .ولقد كان أتثري
أهل الباطن واضحا جليا ،يف من كانوا على صلة هبم من السالطني ورجال الدولة .غري أنه
بعد دخول الفكر االستعماري إىل بالدان ،صار جل احلكام واحملكومني يتنكرون هلذه الطائفة
من صلحائنا .فعاد ذلك ابلضعف على األمة كلها ،إىل أن وصلنا إىل ما حنن عليه اليوم من
وهن.
ومبا أن األمة عائدة ال حمالة إىل سواء حاهلا ،فإنه سيأيت اليوم الذي يعود ألهل الباطن
التوجيه واإلرشاد العام ،والذي نرى أنه سيبدأ جزئيا قبل بعثة املهدي .وقد بدأان نرى بشائر
هذه العودة يف أمور كثرية ،منها بُ ُدو إفالس فقهاء الظاهر الذين كانوا السبب يف انقطاع
األمة عن املدد النبوي قروان؛ ومنها ضعف دولنا وانفراط عقدها ،إىل احلد الذي سيجعل
الناس ييأسون من أنفسهم ،ويعودون إىل هللا رهبم عودة اضطرار.

 .3قوة الشعوب وضعفها:
إن أول ما يضعف الشعوب اإلسالمية ،غلبة اعتبار الدنيا عندها على اآلخرة .ولقد
ساهم الفقهاء كثريا يف هذا الضعف ،ملا جعلوا أنفسهم قدوة للناس ،وهم أنفسهم يُعظمون
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الدنيا .فانتقل الداء منهم إىل الناس ،واستشرى بعد ذلك .مث جاءت العادات االستعمارية
اليت أصلُها ُك ْفري ،فحلت حمل األصول اإلسالمية يف عيش الناس؛ حىت ما عاد املرء يستطيع
اليوم التمييز بني املسلمني وغريهم ،إال ببعض بقااي لديهم ما زالت تعلق بشؤوهنم .ولقد جاء
عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال« :اللَّ ُه َّم َال يُ ْد ِرْك ِين َزَمان أ َْو َال تُ ْد ِرُكوا َزَماان َال يـُْتـبَ ُع
احللِي ِم ،قُـلُوهبم قُـلُوب ْاألَع ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
اج ِمَ ،وأَلْ ِسنَـتُـ ُه ْم أَلْ ِسنَةُ الْ َعَر ِب»(.)27
ُُ ْ ُ َ
يمَ ،وَال يُ ْستَ َحى فيه م َن َْ
فيه الْ َعل ُ
واملقصود من العجم هنا ليس هو غري العرب كما تفيد اللغة؛ وإمنا هم غري املسلمني .وقد
عدل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن اللفظ األصلي ،حىت ال يُكفر أمته ،أو يكفرها أحد
من بعده .وليست عُجمة القلب ،إال هيمنة املنطق الكفري عليها ،كما نراه أبعيننا .وإذا
صارت الشعوب على هذه احلال ،فال ميكن إال أن تكون ضعيفة.
وأما قوهتا ،فهي أيضا لن تكون إال ابلرجوع إىل الرابنيني ،تتزكى على أيديهم مما علق هبا
من أدران التقليد للكافرين .ولن يكون منها هذا ،حىت تيأس مما هي عليه ،إما بذهاب
دنياها ،كما هو شأن البلدان اليت دخلت يف الفوضى؛ وإما بتسلط بعضها على بعض ،حىت
ميَلوا العذاب .هذا يف حق العموم؛ وأما يف حق فئات من الشعوب ،فإهنا ما تزال حبمد هللا

طائفة منها على احلق ،به ينحفظ أمرها كلها وإن مل تشعر بذلك.

وإن العودة إىل اتباع الرابنيني ،ستكون عالمة على انتهاء زمن الضعف والتقليد ،وبشارة
بقرب انصالح احلال ،وعودة العزة والقوة واالعتدال .واألمر إىل هللا تعاىل ،يُقربه أو يؤخره،

كما يشاء .وأما ما يتومهه البعض ،من بلوغ ما ذكران ،إبصالح سياسي نقتفي فيه آاثر
األعاجم ،أو بتنمية اقتصادية تضمن عيشنا احليواين ،أو ابقتناء األسلحة املتطورة وحدها،
فهو من عالمات استمرار ما حنن فيه؛ ال غري .وهللا وحده املستعان.

27
الس ِ
اّللُ َعْنهُ.
اع ِد ِي َر ِض َي َّ
 -أخرجه أمحد يف مسنده (َ )518 /37ع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْعد َّ
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غربة الدين
 .1غربة الدين يف مقابل الفرتة:
الفرتة ،هي ما بني الرسو ْلني من زمن انقطاع الرسالة؛ وهي يف اللغة الضعف .ومبا أنه ال
رسول بعد حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،فإنه ال يصح أن يطلق لفظ الفرتة على زمن
ضعف الدين عندان .وقد علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ما نقول ،يف حديث:
وب لِْلغَُرَاب ِء»( .)28فالغربة عندان ،هي يف
«بَ َدأَ ا ِإل ْس َال ُم َغ ِريباَ ،و َسيَـعُ ُ
ود َك َما بَ َدأَ َغ ِريبا؛ فَطُ َ

مقابل الفرتات اليت كانت يف األزمنة السابقة؛ والشبه بني الغربة والفرتة اثبت ،ولكن مع فرق
أساس ،هو بقاء طائفة من هذه األمة على احلق ،وسط هذا احمليط من الغفلة واالنقطاع .أما
األمم السابقة ،فإهنا كانت زمن الفرتة يعمها حكمها؛ أي حكم الفرتة الذي هو االنقطاع؛
وإن بقيت بعض رسوم الدين قائمة عندها ،بسبب االحنراف الذي حلقها .واألمة اإلسالمية،
ال يصيب صورة الدين عندها احنراف؛ بل إهنا اعتنت بتلك الصورة أكثر مما ينبغي ،بسبب
ضعف الباطن الذي أصاهبا يف املقابل .وهذا يعين أن غربة الدين ،ستكون مع بقاء صورته
قائمة؛ على األقل عند املتدينني.

اّللُ َعْنهُ.
 - 28أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )90 /1ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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فالغربة اليت نتكلم عنها ،هي غربة مع متسك بظاهر الدين عند شطر من املسلمني.
وهذه أشد من االنقطاع الذي يُنتظر بعده جميء رسالة جمددة للدين .واملقصود بغربة الدين
عندان اآلن ،هو االنقطاع عن حقيقة الدين من حيث الباطن .وهذا هو احلاصل يف زماننا.
إن أغلب املسلمني ،عوامهم ،يعتقدون أن هللا ال فعل له يف الدنيا؛ فيما يتعلق هبم أو
بغريهم من الناس ،وفيما يعود إىل حياهتم الشخصية أو العملية ،وفيما يتعلق ابلشأن العام.
وهم إن قالوا ما يفيد غري هذا أبلسنتهم ،فإمنا يقولونه من ابب اجملاز عندهم والعادة .وفعل
هللا عندهم على التحقيق ،ال يكون إال يف اآلخرة ،حيث يكون احلساب واجلزاء .ومن
املسلمني األرقى درجة ،من يرى هلل فعال يف الدنيا من الدرجة الثانية ،بسبب غلبة احلس على
بصائرهمُ  .سْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع َّما يـَ ُقولُو َن عُلُوا َكبِريا[ اإلسراء .]43 :وقد مسعنا ما يدل

على هذا ،من قيادات ألحزاب إسالمية! وهذا االعتقاد الشركي ،هو ما مينح هؤالء فسحة
الرتكاب اآلاثم ،حبسب ما متليه رغباهتم وأغراضهم .مع هؤالء ،يصري الدين احلق غريبا.
ينظرون إىل الدال عليه ،وكأنه يريد أن أييت ابآلخرة قبل أواهنا .هكذا يتصورون!..
وإذا كان الدين ،الذي هو عمدة األمر ،غريبا ،فإن كل شؤون الناس سيصيبها اخللل
والعوار تبعا لذلك .واإلدراك الشركي املنحرف الذي سينشأ عن تدين مقطوع شبيه بتدين
الفرتات ،سيجعل األمور تُرى على غري ما هي عليه .ومن ذلك السياسة العامة ،اليت ينبغي
أن تكون عليها األمة مجعاء.
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 .2السياسة زمن الغربة:
إن السياسة زمن الغربة ال صلة هلا ابلدين البتة؛ بل هي سياسة مستنسخة عن سياسات
الدول االستعمارية ،يف صورة أقل نضارة وحيوية؛ ألن األسياد ال يسمحون للعبيد (مبقتضى
منطقهم) أن خيالفوهم ،وال أن يلحقوا هبم؛ يف اآلن ذاته.
وعلى هذا ،فإن سياسة كتلك ،لن تكون منسجمة مع اتريخ األمة وال مع أصول دينها؛
وهذا ما سيزيد من غربتها عن نفسها ،وابتعادها عن حقيقتها .وكل هذه الصراعات
األيديولوجية اليت تعيشها األمة ،هي نتيجة مباشرة هلذا الضياع وازدواجية املشرب.
وحنن عندما تكلمنا عن السياسة ابعتبار الباطن ،فإننا ال ننتظر أن يُفهم كالمنا على
حقيقته ،أو أن يُقبل إن فُهم؛ ألن املناخ العام معاكس له على التمام .لكننا نريد لكالمنا أن
يكون سببا لوقفة أتمل يف احلال واملآل ،عسى أن يستفيق بعض إخواننا من غفلتهم .ولسنا
نفرق هنا بني حاكم وحمكوم ،وال بني مسلم وإسالمي؛ ألننا نرى أن مقتضى غربة الدين قد
مشل اجلميع .لذلك فإن كالمنا عام ،نريد به كل من ذكران.
 .3العمل زمن الغربة:
إن عودة الدين غريبا كما بدأ غريبا ،جتعل البيئة الغافلة اليوم ،يف مقابل البيئة املشركة
زمن البعثة .وهذا ليس مببالغ فيه؛ ألن الشرك قد تطرق إىل القلوب ،وإن كانت األلسن تنطق
الشهادة .ولو تدبر املرء يف حاله ،وحتقق من معبوداته يف يوم واحد من حياته ،هلاله عدد
األصنام اليت يعبدها من دون هللا ،وهو حيسب أنه على شيء .نعم ،إن أصنام اليوم قد ال
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تكون حجارة أو خشبا ،وقد تكون أصناما آدمية تتكلم وتتحرك؛ لكن معىن الصنمية ينطبق
عليها من غري شك.
إن القلوب اليت عشش فيها الشرك ،ختاف من التوحيد وتستثقله .وهذا يشبه من اعتاد
على شرب دخان احلشيش والعيش يف األماكن املغلقة اليت أيوي إليها أصحابه .فهم ال
حيتملون فتح األبواب والنوافذ الذي جيلب عليهم هواء نقيا يُفسد ما هم فيه من غيبوبة؛
بينما األصل ،هو تفضيل اهلواء النقي ملالءمته الصحة .فهكذا الدين احلق ،جيعل اإلنسان
يُفيق على احلقيقة ،اليت هبا يكون إنساان ،ال جمرد حيوان ميشي على رجلني.
والتشابه الذي بني الفرتة والغربة ،جيعل السبب املخرج منهما واحدا ،وهو التوحيد احلق.
فكما بدأ الدين بعد الفرتة بـ"ال إله إال هللا" ،فإن اخلروج من الغفلة الشركية اآلن ،ال يكون
إال بـ"ال إله إال هللا" .وال إله إال هللا اليت نقصدها ،ليست هي األلفاظ واألصوات؛ وإمنا هي
املعىن وااللتزام .وكما أسقطت ال إله إال هللا األصنام اليت كانت تُعبد يف الزمن األول ،فإهنا إن
مل ُخترج األصنام القلبية اليوم ،ال تكون هي ال إله إال هللا األصلية .نقول هذا ،ألن كثريا من
الناس قد اعتادوا صور األعمال ،وظنوا أهنا تغين عنهم شيئا من دون روحها .واملؤسف ،أن
احملرف لدى الناس؛ بعكس ما هو املطلوب.
الفقهاء يرسخون هذا الفهم القاصر َّ
نريد أن نقول من وراء هذا كله ،إن السياسة السليمة اليت نتوخاها ،ال تكون إال بعد أن
تنبت "ال إله إال هللا" يف قلوب العباد املؤمنني ،وتتحقق هلم الصلة برب العاملني .ال ُميكن أن
تكون لنا مكانة معتربة يف العامل ،وحنن مهزوزون من حيث الباطن؛ نعامل هذا العامل مبنطق
الكافرين ،وكأن الكفر هو األصل .إن احرتام املسلمني للكفر اليوم ،ليس من منطلق
يومهون به؛ وإمنا هو من منطلق اهنزامهم أمامه ،بسبب ضعف إمياهنم
"التسامح" الديين الذي َ
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الشديد .هذا ال يعين أننا ندعو إىل حماربة من خيالفنا الدين ،كما يظن اجلاهلون منا؛ بل
ندعو إىل تقوية إمياننا ،وساعتها سنعلم كيف نعامل كل صنف من الناس مبا يُناسبه.
عندما ندل على الرابنيني يف كالمنا ،ال نريد أن نغري مراكز القوة داخل األمة؛ ولكن
نريد ربطها ابملدد النبوي ،لتعود إليها قوهتا الباطنية فحسب .إن القوة عندان ،ليست قوة
عددية كما يفهم اإلسالميون؛ وال قوة أيديولوجية جتعل الناس يعبدون أنفسهم ،وإن كانوا يف
الظاهر مسلمني؛ ولكنها قوة تتحقق ابلعبودية الفعلية (الذوقية) هلل رب العاملني.
حنن نعلم أن هذا الكالم ال يفقهه كثري من أهل العلم ،فضال عمن دوهنم؛ ألنه جمهول
عندهم من حيث األصول .وجهلهم هو بسبب عدم ذوقه واختباره؛ مما يبقيه عندهم ضمن
دائرة الكالم األديب والعاطفي ،أو ضمن دائرة التوجيه الدوغمائي .كل هذا غري صحيح ،وال
يناسب حقيقة الدين عند شرعه يف األصل.
إن املدد الرابين الذي ندل عليه ،هو الدم الذي به حيىي جسد األمة الواحد؛ فكيف
ميكن أن يُنظر إليه ابستهانة؟! ..ومن ال يعلم قيمته ،فليعلم أنه جيهل أبسط حقائق
البيولوجيا االجتماعية .وإن االشتغال ابلسياسة إذا كان اجلسد يف غرفة اإلنعاش والعناية
املركزة ،سيكون ضراب من االستهزاء ابألمة! ..إن كانت السياسة معاملة للخصوم واألعداء،
فأي نتيجة ستنتهي إليها هذه السياسة مع كل هذا الضعف؟! ..فعلى األقل ،ننبذ هذه
السياسة ،ونشتغل مبا يُبقي احلياة على اجلسد؛ حىت ُخنرب عن بقاء عقل ،يف غياب قوة!

 .4التصوف والسياسة:
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إن الصوفية منذ القرن األول ،عُرفوا بتفرغهم لرهبم ،وعزوفهم عن الدنيا وأهلها .وإن
بعض اجلاهلني يرون ذلك منهم نقصا وجبنا؛ بينما احلقيقة هو أنه مظهر من مظاهر القوة
لديهم ،ال يعلمها إال من اقرتب منهم وخالطهم .وإن العارفني قد قرروا أن قلوهبم ال تشعر
بوجود الدنيا من أصله! فكيف بعد هذا ،ينشغلون هبا أو يعتربوهنا؟! ..إن هللا وحده هو من
يرونه أهال لنظر قلوهبم! وعلى هذه الشاكلة تكون عبادة املقربني.
والسياسة اليت يعرفها الصوفية ،هي سياسة النفوس يف طريق التقرب؛ وهم أهلها وأحق
هبا .وهذه لعمري هي السياسة ابملعىن النافع! فإن قيل :ومن لنا مبن يواجه اخلصوم واألعداء
ذكرت؟ ..قلنا :إن الرابنيني ال يقوم هلم خصم وال عدو ،يف العاملني! ألهنم قائمون ابهلل،
كما َ
ال أبنفسهم! ..ومن كان هللا يريد إبرادته ،فكيف حيتاج إىل هذا اللعب الطفويل الذي
يسمونه سياسة؟! ..ما بني العارف احملقق وبني وقوع األمر ،إال أن يريده! حتققا حبال أهل
احلَيَ ِاة ُّ
الدنْـيَا َوِيف
اجلنة يف الدنيا قبل اآلخرة .يقول هللا عنهم يف هذا املعىنَ  :هلُُم الْبُ ْشَرى ِيف ْ
ْاآل ِخَرةِ[ يونس .]64 :والبشرى هي العالمة اليت تدل على حتقق املراد؛ وال مراد عند هؤالء
إال أن يتوىل هللا منهم الظاهر والباطن!
فإن قيل :فما دام هلؤالء مثل هذا "الفعل" يف العامل ،فلم ال ينصرون اإلسالم واملسلمني
إبرادهتم ذلك؟ ..قلنا :إن هذا الكالم ال ميكن أن يصدر إال عن جاهل هبذه احلقائق! ذلك
ألن هذا السؤال ،يستبطن شركا لدى السائل؛ وهم بريئون من الشرك .واحلقيقة أننا عندما
ذكران أن هللا يريد إبرادهتم ،فقد عنينا أيضا أهنم يريدون إبرادة هللا؛ ألن اإلرادة عند أهل
التوحيد اخلاص واحدة ،وليست متعددة ،كما يتوهم أهل الشرك من العلماء وأهل العقائد
الكالمية .وعلى كل حال ،فإن معىن ال إله إال هللا ،ال يُؤخذ من الكليات كما شاع عند
العامة من كون كل العلوم تُنال ابلكسب؛ ولكنه يُقتبس من قلوب الرابنيني املشبعة به.
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إن الرابنيني الذين نعنيهم يف كالمنا ،سواء عندهم ،أقبلت األمة كالمهم أم مل تقبله ،إن
تكلموا؛ ألن رابنيتهم تعطيهم أن ال فرق عندهم بني األمرين؛ ألن نظر الرابين إىل األمور من
احلَ ُّق ِم ْن َربِ ُك ْم فَ َم ْن َشاءَ فَـ ْليُـ ْؤِم ْن َوَم ْن َشاءَ فَـ ْليَ ْك ُف ْر
نظر ربه .وهللا تعاىل يقولَ  :وقُ ِل ْ

[الكهف .]29 :ومعىن اآلية ،ليس هو تشريعا للكفر كما يقول موتى القلوب اليوم؛ وإمنا
هو تعال هلل عن الغرض فيما أمر به سبحانه .وهذا ال يعين ،أنه ال جيازي كال من احملسن
واملسيء ،مبا يناسبهما! فهذا من ابب آخر .وعدم اعتبار استجابة الناس للدعوة ،هو حال
من أحوال ابطن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ال من أحوال ظاهر ابطنه! وقد جهل الناس
هذه األمور ،عند التباس ما هو من خصائص الرسالة ،مبا هو من خصائص الوالية عند النيب
صلى هللا عليه وسلم ،عليهم .وهذه أمور ال يعلمها إال خواص العباد ،وليس مرادان الدخول
فيها هنا.
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السياسة الدجالية
 .1مع الغفلة العامة:
كما أن اللصوص ال يقرتبون من البيوت إال يف غفلة من أهلها ،فكذلك الشياطني ال
مترر سياساهتا إال إذا غفل الناس عن احلق يف أمور حياهتم .والغفلة ليست هي السهو الذي
يكون مع معرفة احلق ،والذي يغيب به الناس عن احلق لفرتة حمدودة ،مث يعودون إىل الوضع
السوي بعدها؛ وإمنا هي الغفلة الكربى اليت يفقد الناس معها املعامل واالجتاهات .مع هذه
الغفلة ،ومع أتثري اخلطاب امل ِ
ضل ،ميكن أن يصل املرء إىل رؤية احلق ابطال ،ورؤية الباطل
ُ
حقا .ويف الدعاء املأثور" :اللهم أران احلق حقا ،وارزقنا اتباعه؛ وأران الباطل ابطال ،وارزقنا
اجتنابه" .وعند التباس الرؤية تكون الفرصة مواتية ،لعمل الشياطني.
وقد مسينا هذه السياسة دجالية ألن الدجال خصيصته أن يُظهر احلق ابطال ،والباطل
ِ
حقا .فقد جاء يف احلديث« :أََال أ ِ
َّج ِال ما حد َ ِ
َّث بِه نَِيب قَـ ْوَمهُ :إِنَّهُ
ُحدثُ ُك ْم َحديثا َع ِن الد َّ َ َ
َ
ول إِ َّهنَا ْ ِ
َّار؛ َوإِِين أُنْ ِذ ُرُك ْم َك َما
أ َْع َوُرَ ،وإِنَّهُ َِجييءُ َم َعهُ مبِِثَ ِال ْ
اجلَن َِّة َوالنَّا ِر ،فَالَِّيت يـَ ُق ُ
اجلَنَّةُ ه َي الن ُ
أَنْ َذ َر بِِه نُوح قَـ ْوَمهُ»( .)29وهو وإن مل أيت زمانه بعد ،إال أن حزبه يعملون بطريقته يف كل
زمان ،وخصوصا يف زمن ُقرب فيه ظهوره ،كزماننا .ومن أهم ما يعتنون به ،تغيري املدلوالت
اّللُ َعْنهُ.
 - 29أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)134 /4ومسلم يف صحيحه (َ )196 /8ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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لأللفاظ ذات املعىن احملبب ِ
للفطَر السليمة .ولو تفحصنا اخلطاب اإلعالمي السائد يف العامل
اليوم ،لوجدان أغلبه من هذا الصنف؛ حىت إن بعض الكلمات من مثل "احلرية" و"السالم"
و"املساواة" و"حقوق اإلنسان" ،قد فقدت معناها األصلي ،وصارت تُستعمل ضمن نطاق
تداويل خمصوص ،ويف سياق واحد ال تكاد تتجاوزه.

والعقل املسلم مل يَ ْسلَم منذ قرون من اخرتاق الفكر الدجايل له؛ لكنه بلغ يف زماننا مبلغا
مل يبلغه من قبل ،بسبب تطور وسائل االتصال املتسارع ،ونضج اخلطاب الدجايل املرتاكم.
ولقد صران نسمع كثريا من علماء املسلمني قبل غريهم ،يتكلمون بلسان الدجال ،وهم ال
يشعرون .يظنون أن ذلك من فهمهم للدين حبسب العصر ،أو قد يرونه ضراب من التجديد
من غري أن يعلموا شروط التجديد وال أصول الدين (ابملعىن اللغوي) ،اليت تضمن كوهنم على
احلق فيما يقولون .ولو أردان استقصاء التوجه الدجايل ضمن اخلطاب اإلسالمي ،لتطلب
ذلك منا أن خنرج عما حنن بصدده يف هذه العجالة.
 .2السياسة الدجالية:
أول ما حيرص عليه الدجاليون ،هو فتح القلوب خلطاهبم ،جبعل املخاطَب يُلغي حصانته
ُ
ومنعته اختياراي؛ ألن اإلكراه ال ينفع يف جمال العقائد ،كما هو معلوم .وقد وقع ذلك جلماعة
املسلمني منذ مدة ،عندما أومهوا بوحدة اخلطاب العاملي ،املتوخي للخري ،من غري نظر إىل
الدين يف تعريف اخلري أو يف حتديد وسائله .وهبذا ،فقد أصبح اخلطاب الدجايل دينا بدل
الدين ،دون أن يشعر الناس بذلك.
وال شك أن أهم ركيزة هلذا اخلطاب ،هي كونه دنيواي خالصا ،ال آخرة فيه .هبذا وحده
سيكون اخلري دنيواي والشر دنيواي .وسيكون اجلزاء حمله الدنيا ،وإن مل يتمكن الدجاليون من
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إخضاع العامل إخضاعا اتما ظاهرا ،تكون الكلمة فيه لقوانينهم وقضاهتم إمجاال وتفصيال .وال
شك أن الدين اإلسالمي ،هو مبثابة أكرب عقبة تقف يف وجه اخلطاب الدجايل ،ولو من غري
قصد من املسلمني أنفسهم ،بسبب بقااي عقيدة ال زالت قائمة يف املوروث اجلماعي للبلدان،
وبسبب نفور النفوس من الكفر الصريح خوفا على اآلخرة أن ُختسر على التمام .لكن هذا
ال مينع أن نقول إن كثريا من مبادئ الدول ومبادئ بعض رواد اجملتمع لدينا ،قد أصبحت
منسجمة مع اخلطاب الدجايل ،وخمالفة خلطاب الدين األصلي.
ال شك أن للمؤسسات الدولية نصيبا يف توجيه دولنا ،يف صورة "مقرتحات" تعليمية أو
اقتصادية أو ثقافية؛ وال شك أن رواد اخلطاب الدجايل من أبناء أمتنا ،قد تلقوا تداريب يف
الداخل أو يف اخلارج ،ليقوموا هبذه املهمة الطليعية ،لتهيئة الشعوب للدين الشيطاين اجلديد.
من أجل هذا ،لن ينصلح حال جمتمعاتنا ،وقد صارت من حيث التوجه العام منقسمة،
وصارت الغاايت املعلنة لديها تعاكس الغاايت املقصودة واقعا .وهذا هو السبب احلقيقي
لالنشطار العميق الذي بدأ يظهر يف بعض دولنا (كمصر) ،ابلصفة اليت مل يكن موجودا
عليها قط سابقا .وهذا هو السبب الذي جعل األخ مل يعد يرحم أخاه ،ويعامله كأنه ألد
قر له حبق .كل هذا ،مل أيت من
أعدائه ،ويرى موته قتال ،أفضل عنده من أن حياوره أو يُ َّ
فراغ ،ومل حيدث بني ليلة وضحاها؛ وإمنا هو مثرة انغراس اخلطاب الدجايل يف جمتمعاتنا الغافلة
السادرة.
إن األمر لن يقف عند هذا احلد؛ وإن اجملتمعات ليست صاحبة أمرها ،حىت يُسمح هلا
ابختيار طريقها الذي متشي فيه كما تتوهم؛ وإمنا هو طريق واحد يراد هلا أن تسلكه كرها ال
طوعا .من علم فقد علم ،ومن مل يعلم فإنه سيعلم بعد حني؛ حني يرى ما نقوله ماثال أمامه،
بعد أن كان يسمع وحسب .لكن هذا ال يعين أن نقبل األمر ،كما يُراد لنا؛ أو أن نلبسه
وخياط من ذوي النفوذ يف العامل ،دون اعرتاض؛ وإال سنكون يف حكم املوتى
كما يُفصل ُ
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ابملعىن احلضاري .وهذا حبمد هللا غري كائن؛ ألن أمتنا ما تزال طائفة منها ظاهرة على احلق
أبدا ،كما جاء يف اخلرب .وهذه الطائفة ،هي القلب النابض احلي الذي ميدها ابحلياة املعنوية،
إن هي طلبت املدد .وعلى هذا فإنه ليس بني األمة وبني أن تعود إىل اعتدال صحتها ،إال
أن تعود إىل قلبها الرابين ،الذي به تستمر خرييتها عرب األزمان.
 .3مواجهة الفكر الدجايل:
لن ندعو إىل مواجهة الفكر الدجايل ابلقوة املادية (العنف) ،كما يتوقع منا كثري ممن يقرأ
كالمنا؛ أو كما يتوهم ضعاف العقول منا ،الذين صاروا يفجرون العامل مينة ويسرة على غري
هدى ،فأكدوا ما يقوله الدجاليون ،من غري قصد منهم؛ ولكننا ندعو بعكس ذلك إىل تبين
مفردات اخلطاب الدجايل نفسها ،وإعادة تصويب مدلوالهتا ،كما كانت يف األصل.
وسنضرب هنا بعض األمثلة لندلل على ما نقول ،وحىت يتخذها املؤمن منواال ينسج عليه
بعد ،إن هو فقه عنا.
فيما ُ
ا .احلرية:
إن احلرية معشوقة لكل الناس ،وال أحد سيكون خطابه مقبوال إن هو أمهلها أو عاكس
اجتاهها .واخلطاب الدجايل جيعل الكالم عنها أساسا لكل كالم بعدها؛ لكن احلرية عند
الدجاليني هي عدم اإلقرار ابلعبودية هلل ،أعلنوا عنها أم مل يُعلنوا .وغاية هذه احلرية ،هي أن
يصري اإلنسان حيواان تركبه الشياطني كما تريد .وأما احلرية يف أصلها فهي اليت جندها يف قول
ون َِّ
ِ
ضنَا بـعضا أَراباب ِمن د ِ
اّلل[ آل عمران .]64 :وهذه احلرية ال
هللا تعاىلَ  :وَال يـَتَّخ َذ بـَ ْع ُ َ ْ ْ َ ْ ُ

ينفر منها إال من كان يريد أن يستعبد غريه ،على خالف األنبياء عليهم السالم الذين كانوا
أشد الناس تواضعا ،مع ما هلم من مكانة .نعين هبذا أن املعىن الذي ينبغي أن نرسخه عند
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الناس من احلرية ،هو املعىن الذي ال جيعل من بعضنا عبيدا للبعض اآلخر .وهذا ال يكون،
إال إذا حتققت عبوديتنا هلل وحده .أما إذا قال قائل منهم :نريد أن نتخلص من كل عبودية،
حىت العبودية هلل! فإننا جنيبه :هذا حمال! ولو كان لك أدىن عقل لعلمت أنك يف قبضة هللا،
حىت مع كفرك وجحودك! والذي قدرك وخلقك وصورك وأمدك مبا أنت به أنت ،كيف ال
ميلكك وميلك مصريك؟! ..فعن أي حرية تتحدث بعد هذا؟! ..ومع ذلك سنسعفك ببعض
ما يسهل عليك التعبري عما يف ابطنك :أنت تريد أن تكون حرا عن أمر هللا! ال تريد أن
ختضع لشريعته! نعم ،هذا ممكن؛ لكن هذا ال خيرجك عن عبوديتك هلل ،كما ذكران لك.
فافهم ما ندلك عليه من فرق ،وبعد ذلك تكلم .كل هذا ،وحنن جنادلك يف املفاهيم
واملدلوالت؛ وأما األلفاظ واملصطلحات ،فال نتوقف عندها كثريا؛ ألننا لسنا -حبمد هللا-
أُسارى هلا.
ب .املساواة:
إن املساواة عند الدجاليني ،هي تلك املؤدية إىل الفوضى واهنداد الرتاكيب اجملتمعية
كلها؛ حىت تسهل على الشياطني اهليمنة على القطعان اآلدمية اليت ستبقى على وجه األرض
مبعثرة أشتاات .فاملساواة بني العاقل واجملنون ،ليست مساواة؛ وإمنا هي اختالل ميزان؛
واملساواة بني الظامل واملظلوم ،ليست مساواة؛ وإمنا هي خراب القيم والعمران؛ واملساواة بني
الذكور واإلانث ،كما نراها اليوم ،ليست مساواة؛ وإمنا هي مسخ للجميع يف صورة شيطان.
إن املساواة يف معناها األصلي ،هي املساواة اليت تُلغي امتيازات ذوي النفوذ واملال يف مقابل
بسطاء الناس إذا وقفوا أمام القضاء .فهل هذه هي املساواة اليت يُعمل هلا؟ أم هي بعكسها
على التمام ،جتعل طبقة أهل النفوذ أراباب ال تناهلم كلمة وال سلطان؟! ..يقول النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم« :إَِّمنَا األ َْعم ُ ِ ِ ِ
ِِ
ث
َس َفلُهَُ ،وإِذَا َخبُ َ
اب أ ْ
اب أ َْعالهُ طَ َ
ال خبََواتيم َهاَ ،كالْ ِو َعاء إذَا طَ َ
َ
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َس َفلُهُ»( .)30فمن غُم عليه أمر ،ومل يعلم حكمه يف الشرع ،فلينظر إىل نتيجته
أ َْعالهُ َخبُ َ
ثأْ
وعاقبته؛ فإن رآها خريا محده ،وإن رآها شرا ذمه.
ج .حقوق اإلنسان:
إن مراد الدجاليني من حقوق اإلنسان هو هدم الشرائع؛ يريدون أن يقولوا :حنن لسنا يف
حاجة إىل شريعة إهلية ،حىت نعلم ما ينفعنا مما يضران .ومن مل يفهم هذا ،فما علم غاية
حقوق اإلنسان حبسبهم .إن مرجعية اإلنسان يف كل ما خيصه ،هي كفر ابهلل ،وتنصيب
لإلنسان راب وضعيا يف توهم هؤالء .وجمتمعاتنا املسكينة ال تفرق بني هذا وذاك؛ بل إهنا من
شدة القهر أحياان ،ترى اخلالص يف "حقوق اإلنسان" املعروضة عليها ،لعل الشيطان يكون
أرفق هبا من نفسها .كل هذا ،من مقتضيات الفنت اليت متر هبا األمة ،واليت تشتد فيها
األهوال حىت يتزلزل ضعاف اإلميان معها زلزاال شديدا .وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وآله
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الر ُج ُل
صبِ ُح َّ
وسلم عن ذلك يف مثل قولهَ « :ابد ُروا ِابأل َْع َمال فتَنا َكقطَ ِع اللَّْي ِل الْ ُمظْل ِم ،يُ ْ
ُم ْؤِمنا ،وميُْ ِسي َكافِرا؛ أ َْو ميُْ ِسي ُم ْؤِمنا ،ويُ ْ ِ ِ ِ
يع ِدينَهُ بِ َعَرض ِم َن ُّ
الدنْـيَا»( .)31أما
صب ُح َكافرا؛ يَب ُ
َ
َ
احلقوق اليت تعود إىل اإلنسان ،فما نرى إال قليال من الناس يعتنون هبا .ومن أعجب
املفارقات أن احلديث عن "حقوق اإلنسان" ،ما كثر إال عند اشتداد الظلم واجلور؛ وكأن
تلك احلقوق ،غري ما هو مدوس يف كل بلد وكل مصر .إذا أردان إعادة املعىن احلق حلقوق
اإلنسان ،فلنتكلم عن السرقات املشهودة ،وعن االعتداءات البينة ،اليت يكون ضحيتها
األفراد يف بلداننا ،وال من ُمنجد أو مغيث .وإذا دخل املرء هبذه القضااي احملاكم ،فتلك

 - 30أخرجه ابن ماجه يف سننه ( )288 /5وأمحد يف مسنده ( )66 /28وابن حبان يف صحيحه ( )51 /2واللفظ له؛
اّللُ َعنْهُ.
َع ْن ُم َعا ِويَةَ َر ِض َي َّ
اّللُ َعْنهُ.
 - 31أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )76 /1ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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املتاهة اليت ال غاية هلا تُرجى .فمن ال يعرف هذه احلقوق ،ال جيوز له أن يردد كالما ،يُتعقَّل
وال يُفهم.
ذكران مناذج من مفردات اخلطاب الدجايل ،لنعلم التلبيس املراد من وراء استعماهلا ،يف
خطاب عاملي ،يُراد له أن يستحوذ على عقول العامة واملغفلني .وللقارئ أن يقيس على ما
ذكران كل ما يعرض له من مفردات أخرى ،قد تكون أكثر خصوصية ،أو أخفى داللة،
تتعلق مبجاالت دون غريها ،أو أكثر من غريها ،كحرية التعبري ،والسالم العاملي ،والتنمية
البشرية ،وغري ذلك مما شاع يف هذا الزمان.
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الصراع االسرتاتيجي
 .1الرؤية االسرتاتيجية:
إن الرؤية االسرتاتيجية هي اليت تكون الغاية فيها معلومة ،وتكون املراحل مرتابطة يف
نسق واحد ،خادم للغاية ذاهتا .وإن الفريقني معا ،فريق اخلري وفريق الشر ،يعلمان معا
غايتيهما يف الدنيا؛ فاملسلمون يعلمون أن الزمان ال بد أن أييت ببعثة املهدي الذي يعيد
األمر إىل نصابه فيهم ،والدجاليون يعلمون أن الدجال ال بد من ظهوره ،ليكون جتليا
شيطانيا يتوج كل أعماهلم وآماهلم.
وإذا عدان إىل عمل كل فريق ،فإننا سنالحظ حرص الدجاليني على هتيئة العامل ملقدم
إمامهم ،أكثر من حرص املسلمني على االستعداد خلالفة آخر الزمان إذا استثنينا الشيعة ،مع
خالف على شخص املهدي بيننا وبينهم .وعمل الدجاليني وإن كان معظمه خفيا ،إال أن
آاثره أصبحت ظاهرة للعيان يف بلداننا على اخلصوص .وكل ما نراه من مصادمة للدين
عندان ،هو من تلك اآلاثر .أما شعوبنا ،فردود أفعاهلا حمدودة ومباشرة وقصرية املدى .وهذا
يعين غياب رؤية اسرتاتيجية للمواجهة لدى حكوماهتا أوال .ولسنا نعين مبواجهة احلكومات،
عمال مباشرا ظاهرا ،كما يُفهم لدينا؛ ولكننا نعين عمال على غرار عمل الدجاليني ،يوازيه إن
مل يـَ ُفقه.
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واملواجهة اليت تكون بني عمل الشيطان وعمل اإلميان ،ليست كما يُتوهم ،تكون على
استقالل اتم فيما بينهما ،يُبقي على حقيقة اإلميان غري مشوبة؛ بل هي على تداخل بني
النسقني يبدأ ابالزدواجية املرجعية لدى اجملتمع ،وينتهي ابلصراع الداخلي لدى الفرد املسلم.
ويف غياب رؤية اسرتاتيجية لدى جمتمعاتنا ،فإن املواجهة على مجيع األصعدة تظل غري
متكافئة حتما.
 .2فوضى املرجعية تسبق الفوضى اجملتمعية:
إن الدجاليني أعلنوا غري ما مرة عن إرادهتم للفوضى ،اليت هي هدم ملا هو قائم اآلن،
واليت متكنهم من إعادة صياغة العامل حبسب ما يرغبون (حسب زعمهم) .غري أن هذه
الفوضى الظاهرة ،قد سبقتها فوضى داخلية ،حطمت وحدة القلوب لدى األفراد وتوزعتها.
املوجه ،وعن طريق اإلعالم ،قبل أن يتجلى يف التوجهات
وقد وقع ذلك عن طريق التعليم َّ
السياسية لألحزاب وللجمعيات .وقد انتهى األمر ابلفرد املسلم إىل أن تتعدد مرجعياته يف
أمور عيشه اليومية .فهو قد يكون يف بيته تقليداي ،ويف عمله علمانيا ،ويف املسجد إسالميا؛
دون أن يشعر بوجود خلل لديه ينغص عليه حياته .وال شك أن تعايش خمتلف املرجعيات يف
القلب الواحد ،مل يكن إال مع مسوغ يرعى توزيع أدوارها؛ ولعل املسوغ اخلارجي الذي يتمثل
يف توجه الدولة العام ،أدى إىل مالءمة القلب ملختلف األوضاع بيسر ومرونة .فنتج عن هذا
مرض القلوب ،الذي هو أخطر على األمة من مرض األبدان.
وإن الصراع الذي بني طريق اهلدى الذي ينتهي إىل املهدي ،وطريق الضالل الذي
ينتهي إىل الدجال ،هو من املواجهة اليت تكون بني االمسني اإلهليني" :اهلادي" و"املضل".
وإن أعلى مواجهة بني هذين االمسني ،هي اليت بني الرسول (أي رسول يف زمانه ،عليهم
السالم مجيعا) ،وبني الشيطان؛ وأدانها هي اليت تكون بينهما يف القلب الواحد .ومن هذا
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الباب قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :ما ِمن قَـ ْلب إِال بني أُصبـع ِ ِ
الر ْمحَ ِن؛
َصابِ ِع َّ
َْ َ ْ ُ َ ْ
ني م ْن أ َ
َ ْ
إِ ْن َشاءَ أَقَ َامهَُ ،وإِ ْن َشاءَ أ ََزا َغهُ»( .)32واألصبعان هنا مها االمسان املذكوران .وقد يكون
حكمهما عاما يف القلب أو تفصيليا؛ فإن كان عاما ،فإنه يتجلى يف اإلميان والكفر؛ وإن
كان تفصيليا ،فإنه يتجلى يف موافقة احلق ويف خمالفته من حيث التفاصيل؛ لكن احلكم العام
هلما ،حيكم على التفاصيل ويشملها ،ابلنظر إىل املصائر؛ حبيث ال تضر خمالفة مع اإلميان،
وال تنفع موافقة مع الكفر .فيكون احلكم التفصيلي عرضيا هبذا املعىن.
وكما أن الرمحن أيذن ألحد االمسني بتويل احلكم على قلب من القلوب ،فتظهر تبعا
لذلك إقامة (استقامة واعتدال) القلب أو زوغانه (ضالله) ،فكذلك أيذن هللا ألحدمها بتويل
احلكم يف العامل ،حبسب ما قدره هللا يف علمه سبحانه؛ فتظهر تبعا لذلك االستقامة والطاعة
يف العموم ،أو يظهر الكفر وما يناسبه من معاص .غري أن احلكم العام هنا ،ال يلغي احلكم
التفصيلي املتعلق ابألشخاص ،لكون اإلنسان هو الغاية من العامل ،وليس العكس .وعلى هذا
فإن ضالل الفرد معترب يف زمن اهلداية ،كما أن هدايته معتربة زمن الضالل.
 .3دخول اخلطاب الدجايل ضمن اخلطاب اإلسالمي:
إن الضالل بدأ يتسرب إىل املسلمني مع كل بدعة عملية أو عقدية؛ وقد جاء يف
ضلِل فَال ه ِادي لَه .إِ َّن أَص َد َق ْ ِ ِ ِ
ِ
اب
احلديثَ « :م ْن ْيه ِد َّ
اّللُ فَال ُمض َّل لَهَُ ،وَم ْن يُ ْ ْ َ َ ُ
َ
احلَديث كتَ ُ
َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم؛ َو َشَّر األ ُُموِر ُْحم َد َاث ُهتَاَ ،وُك َّل ُْحم َدثَة
اّللَ ،وأ ْ
ي ُحمَ َّمد َ
َح َس َن ا ْهلَْد ِي َه ْد ُ

 - 32أخرجه النسائي يف السنن الكربى ( )156 /7وابن ماجه يف سننه ( )138 /1بلفظه؛ وعند أمحد يف مسنده (/29
 )178بلفظ متقارب؛ َع ِن النـ ََّّو ِ
اّللُ َعْنهُ.
الكالِِيب َر ِض َي َّ
اس بْ ِن مسَْ َعا َن َ
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ضاللَة ِيف النَّا ِر»( .)33وإن من أهم ما انله اخلطاب الدجايل
ضاللَةَ ،وُك َّل َ
بِ ْد َعةَ ،وُك َّل بِ ْد َعة َ
من دخول يف عقائد املسلمني ،ما وقع من تنظري للتوحيد على يد ابن تيمية ،والذي مت األمر
فيه البن عبد الوهاب فيما بعد؛ إىل احلد الذي صار فيه التوحيد معهما شركا والشرك
توحيدا.
وقد اتبع هذا السبيل الدجايل يف العقائد ضعفاء العقول وأصحاب الظُّْلمة من
املسلمني ،يف كل زمن .وقد انسب ضعف العقل منهم ضعف النسق الفكري لذلك
التوحيد ،وانسبت الظلمة خمالفة احلقائق فيه؛ وإال فإن أهل النور من املسلمني يفطنون إىل
الضالل يف العقيدة التيمية الوهابية من أول نظر.
ومل يكن هذا الضالل الوحيد الذي دخل على املسلمني ،وإمنا انضاف إليه ضالل
اإلسالميني السياسي ،الذي اختلط فيه الفكر الكفري أبصول الدين ،فزاد من ظلمة
القلوب ،وإن كان أصحاهبا يواظبون على الطاعة من حيث الظاهر؛ خصوصا وأن تلك
الطاعات تكون مقطوعة عن املدد النبوي القليب .والشيطان يلبس على الناس يف مثل هذه
األمور خبلطه بني أحكام الظاهر والباطن ،وإبخضاع األحكام للفكر ال للشرع .وقد ضل
هبذه الطريقة عدد كبري من متأخري املسلمني .وأحياان يتعاضد الضالل العقدي ابلضالل
العملي عند الفرد الواحد أو عند اجلماعة الواحدة ،فتشتد منهما املخالفة للدين ،وإن كاان يف
الظاهر يُعتربان من أهله عند من ال علم له حبقائق األمور .وهذا هو ما أدى يف النهاية إىل

أن يتكلم ابسم الدين من ليس من أهله؛ وهو ما أدى أيضا ،إىل هذا االلتباس الواقع يف
إدراك حقيقة الدين يف العامل كله.
 - 33أخرجه مسلم يف صحيحه ( )11 /3بلفظ« :أ ََّما بـع ُد ،فَِإ َّن خري ْ ِ ِ ِ
اب هللاَِ ،و َخ ْريُ ا ْهلَُدى ُه َدى ُحمَ َّمدَ ،و َشُّر
َْ
احلَديث كتَ ُ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضالَلَة» ،والنسائي يف السنن الكربى ( )308 /2واللفظ له َع ْن َجابر بْ ِن َعْبد هللا َرض َي َّ
األ ُُموِر حمُْ َد َاث ُهتَاَ ،وُك ُّل بِ ْد َعة َ
اّللُ
َعْنـ ُه َما.
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 .4اخلروج عن حتكم اخلطاب الدجايل:
بعد كل ما ذكرانه ،ال شك أن القارئ سيتساءل عن كيفية اخلروج عن حتكم اخلطاب
الدجايل ،الذي امتدت فروعه إىل قلوب األفراد فضال عن اجلماعات .وحنن نعلم أن أغلب
من يرومون حتقيق استقالهلم اإلدراكي ،يتوقعون أن يكون ذلك عن طريق التلقني والنظر
(الفكر) .وهذا لن يزيد أمرهم إال استفحاال من حيث ال يشعرون؛ بسبب قصور العقول عن
إدراك مواطن التلبيس ،اليت هي مناط العمل الشيطاين الدجايل ،من جهة؛ وبسبب تقوية
العمل الفكري لظلمة القلب ،إذا مل يكن هذا العمل ملتزما للحدود اليت حدها له الشرع.
وهذا عزيز الوجود ،بسبب اجنرار الناس خلف فكرهم ،لظنهم أنه ال أييت إال خبري .وهو أمر
وحيتاج فيه إىل تفصيل.
ال يكون صحيحا على الدوامُ ،
أما الطريق األصلي للخروج عن هيمنة اخلطاب الدجايل ،فهو طريق النور؛ نعين طريق
حتصيله .وليس ذلك إال ابالستمداد من نور النبوة ،كما كان الصحابة يستمدون؛ ال كما
يُصوره الفقهاء الغافلون .وهذا يعيدان مرة أخرى إىل الرابنيني القائمني يف األمة مقام األنبياء
السابقني يف أممهم .ومن مل يُدرك الصورة الشمولية لكيفية استمرار النبوة يف األمة ،فإنه
سيبقى بعيدا عن إدراك ما نقول .ولقد تناولنا حنن هذا األمر يف كتاابتنا عدة مرات ،من
أوجه عدة؛ فليُطلب هناك.

إن هذا الطريق الذي ندل عليه ،هو أصل الدين نفسه؛ حيث أيخذ فيه العبد علمه عن
ربه العليم بكل شيء؛ فال خيرج عن علمه (علم العبد) إال ما شاء هللا .وهبذا يكون العبد
على بينة من أموره ،ال يتمكن من زعزعته عن يقينه فيها شيطان من إنس أو جان .وهذا هو
أساس قوة القلب (الباطن) اليت تكلمنا عنها سابقا فيما يرجع إىل احلاكم وإىل احملكوم مجيعا.
وكل من رام أن ينال القوة من غري هذه السبيل ،فإنه يكون وامها يقينا.
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وعلى كل فرد من املسلمني إن أراد أن ينصح هلل يف نفسه ،أن ينظر إىل موضعه مما
نقول ،وهل هو ممن حصل قوة إميانية ميكن أن نعتربها ضمن قوة األمة كلها ،أم هو من
املتظاهرين هبا كذاب وزورا ،يزيد هبما األمة ضعفا على ضعفها .وال ينفع يف هذا ،أن يشهد له
صاحب له أو مجاعة؛ ألن حقيقة نفسه يعلمها هو أكثر من كل من عداه ،إن كان يريد أن
اإلنْسا ُن علَى نـَ ْف ِس ِه ب ِ
ص َرية (َ )14ولَ ْو
ُ
يصدق نفسه .وقد قال هللا تعاىل يف هذا املعىن :بَ ِل ِْ َ َ
َ
أَلْ َقى َم َع ِاذ َيرهُ[ القيامة .]15-14 :يكون هذا يف الدنيا ألهل املراقبة ،قبل اآلخرة.
إن ما حتتاج إليه أمتنا اليوم ،هو االجتماع على أصل الدين ،ال على فَِرقه وأحزابه .ولن
يتأتى هذا ،إال إذا ضعف االنتماء إىل الفرقة أو إىل احلزب ،وطغى عليه االنتماء إىل الدين
يف إمجاله وأصالته .وإن هذه النظرة االسرتاتيجية إىل الدين ،ما زالت حتول دوهنا نظرات وقتية
جزئية ،تدعم بقاءها دول ترى استمرارها مشروطا لتمزق األمة ال لوحدهتا .وهذه جدلية
(جدلية الوقيت واالسرتاتيجي) ال بد على الفرد وعلى اجلماعة (الدولة) من مواجهتها،
مواجهة شجاعة ،تنم عن رجاحة عقل وإميان ،إن كنا نريد بلوغ العزة واملكانة عند هللا وعند
العامل.
إن ضعفاء العقول وحدهم ،من يتمنون أن ينالوا األمور بسهولة ،ويفرون من كل ما
ُخيالف أهواءهم ،وإن كان فيه جناهتم .وهذه الصفة ينبغي أن تكون غالبة على الكافرين ،ال
على املؤمنني؛ بل هي كذلك .لذلك فإن كل من تنطبق عليه من أمتنا ،يكون مسلما ال
ِ
ِ
مؤمنا .يقول هللا تعاىل يف هذا املعىن :قَالَ ِ
َسلَ ْمنَا
ت ْاأل ْ
اب َآمنَّا قُ ْل َملْ تـُ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
َعَر ُ
ولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِْ
اإلميَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم[ احلجرات .]14 :ومن علم من نفسه هذا ،فال أقل من أن
َ
يكف لسانه ويده عن اخلوض يف الشأن العام؛ ألنه سيزيد األمر سوءا .أما إن استمر مع
ذلك ،على زعم أنه ،أو مجاعته ،وحدمها من ينبغي أن يقود البلد أو األمة ،فليعلم أنه من
أعوان الشياطني وأعداء األمة والدين .ولينتظر أن حيل عليه بفعله ،عذاب هللا ونكاله املبني.
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احلق والباطل عند األمة
 .1مدلول األمة شامل ال ُُيتكر:
ائف من املسلمني حكرا ملعىن األمة على أنفسهم ،بسبب
لقد اعتدان أن نفهم من طو َ
عدم تصور إمكان إشراك غريهم إال مع موافقتهم هلم على عقائدهم التفصيلية .وقد أدى هذا
التصور اخلاطئ يف النهاية إىل أن يكفر بعض املسلمني البعض اآلخر ،دون مراعاة حلكم هللا
يف هذه املسألة ،وهو معلوم.
وإذا أردان أن نتناول مناذج واقعية على ما نقول ،فلن نظفر مبثل الشيعة و"أهل السنة"
مثال .وال خفاء أن املتطرفني من اجلانبني ،ال يقبلون أن يُعد مقابلوهم من أمتهم ،وإن جلأوا

أحياان إىل التقية من اجلانبني مراعاة لألغراض الدنيوية اليت منها املصاحل السياسية ابملعىن
احلديث .لكن إذا خال كل فريق إىل طائفته ،فإنه يعود إىل إنكار حق انتماء اآلخر إىل األمة
ذاهتا ابلقطع .وهذا من ضيق األفق ،وال شك.
ِ
ض َاللَة ،فَِإذَا َرأَيْـتُ ُم
يقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم« :إِ َّن أ َُّم ِيت لَ ْن َْجتتَم َع َعلَى َ
لس َو ِاد ْاأل َْعظَِم»( .)34إن أهل السنة يف البداية كانوا هم السواد األعظم ،من
اختِ َالفا فَـ َعلَْي ُك ْم ِاب َّ
ْ
 - 34أخرجه ابن ماجه يف سننه (َ )96 /5ع ْن أَنَ ِ
اّللُ َعْنهُ.
س بْ ِن َمالِك َر ِض َي َّ
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غري شك؛ لَما كانوا على مثل ما كان عليه األئمة األربعة رضي هللا عنهم من اعتقاد؛ لكن
األمر مل يلبث أن تغري عند دخول العقائد الكالمية حياة الناس .مث ازداد األمر سوءا مع ابن
تيمية وتوحيده الذي أدى إىل عكس ما قصده منه حبسب الظاهر .فلم تعد األمة جمتمعة
كما يُفهم من احلديث إال فيما يتعلق أبمور حمدودة معدودة .وأما الشيعة ،فلم خيرجوا من
األمة لكوهنم أقلية يف مقابل أهل السنة ،وإمنا خرجوا من اإلمجاع األول فحسب؛ وهم ابلنظر
إىل اخلالفات اليت استُحدثت فيما بعد ،مل يعودوا أقلية ابلنظر إىل جمموع الفرق ،إذا اعتربان
أن التيمية الوهابية ليسوا من أهل السنة كما يزعمون .بل رمبا صارت الشيعة أغلبية؛
خصوصا إذا تعلق األمر مبسائل ُجيمعون عليها فيما بينهم؛ وإن كنا ُخنالفهم يف تفاصيلها،
كما نشري دائما .وأما فهمنا يف احلديث -وهللا أعلم -فإن احلق (الذي هو مقابل الضاللة)
الذي جتتمع عليه األمة ،هو ما يكون مشرتكا بينها عند اجتماع كل الفرق من أهل ال إله إال
هللا .وذلك املشرتك ،بعد إسقاط حمل اخلالف ،هو ما كان عليه األولون قبل االبتداع الذي
حلق العقائد .وهو ما ندعو األمة إىل الرجوع إليه اآلن ،إن استطاعت أن تتفلت من قيود
العصبيات املوروثة.
وعلى هذا ،فال جيوز اليوم لفرقة من الفرق أن تزعم لنفسها احلق التام؛ بل إن كل فرقة
على بعض احلق وبعض الباطل ،على تفاوت فيما بينها كما ال خيفى ،وعلى اختالف يف
تفاصيل املسائل .ولو رجعنا إىل قوة الشيعة (القوة السياسية والعسكرية) يف زماننا ،لوجدانها
حتما تستند إىل احلق الذي لديهم؛ كما لو عدان إىل اهلوان الذي يعيشه "أهل السنة" ،لعلمنا
أنه يستند إىل الباطل الذي لديهم من غري شك .وسنجد األمر معكوسا بني الفرقتني قطعا،
إذا نظران إىل جانب آخر غري األول ،من جوانب القوة والضعف لديهما .نقول هذا ،حىت ال
يتعجل القارئ يف تصنيفنا من إحديهما ،تصنيفا منطيا متهافتا؛ فنحن مع احلق حيث كان
إبذن هللا.
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والسبب يف ظهور البدع العقدية ،واليت ال يريد املسلمون اآلن التنبه إليها ،هو اعتماد
العقول يف معرفة هللا .وهذه هي أم البدع لو كان الناس يعلمون .يقول هللا تعاىلُ  :ك ُّل
ِح ْزب ِمبَا لَ َديْ ِه ْم فَ ِر ُحو َن[ املؤمنون]53 :؛ يعين أن كل حزب فرح بعقله وما أداه إليه من

متيز .وهذا التميز معشوق للنفوس ،والكالم عنه يطول .ويقول سبحانه عن حزب احلق:
ِ
ض ِل َِّ
ك فَـ ْليَـ ْفَر ُحوا ُه َو َخ ْري ِممَّا َْجي َم ُعو َن[ يونس]58 :؛ أي قل هلم
قُ ْل بَِف ْ
اّلل َوبَِر ْمحَتِ ِه فَبِ َذل َ
أن يفرحوا مبا جيود هللا به عليهم من عنده ،ال مبا جيمعون من عقائد فكرية تولدها عقوهلم.
وهذه املسألة وإن كان ال يتفطن إليها أغلب الناس ،راجعة إىل مسألة املرجعية؛ فإن من
يكون هللا مرجعه يف معرفته به ،ال ميكن أن يُساوي من جيعل عقله مرجعه أبدا .وهي عند
التحقيق فرع عن مسألة اإلميان والشرك ،اليت هي أُوىل ما يُنظر فيه .وال فرق عندان يف أن
يكون العقل منطلقا من الوحي أو من غريه؛ ألن ِ
املوحي سبحانه ،هو املعلم نفسه ملن شاء؛
وإال فكم من عقيدة حمرفة عندان وعند غريان من األمم ،كان استنادها إىل الوحي اإلهلي؟!..
والعقل (الفكر) ،ال جيوز له أن يتقحم جمال املعرفة ،وإمنا جماله استنباط األحكام يف جمال
الفقه (الشريعة) وحسب .وقد وقعت يف هذه اآلفة كل الفرق واملذاهب اإلسالمية ،إال
ِ
ِ ِ
ين
الطائفة الظاهرة على احلق ابحلق ،اليت أشار إليها حديثَ« :ال تَـَز ُال طَائ َفة م ْن أ َُّم ِيت ظَاه ِر َ
ِ
احل ِقَ ،ال يضُّرهم من خ َذ َهلم ح َّىت أيِْيت أَمر َِّ
ك»( .)35وقد دأب املسلمون
اّلل َوُه ْم َك َذل َ
َعلَى َْ
َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُْ َ َ َ ْ ُ
على فهم مدلول طائفة "الظاهرين على احلق" فهما ظاهراي عسكراي ،واحلق أن املعىن الباطن
الذي له تعلق ابلعقيدة ،أحق ابالعتبار؛ بسبب ال ُفرقة اليت جنمت عن االبتداع يف جمال
العقائد.
ِ
ض َاللَة» ،فإننا سنعلم أن ال ُفرقة اليت
وابلرجوع إىل حديث« :إِ َّن أ َُّم ِيت لَ ْن َْجتتَم َع َعلَى َ
عرفتها األمة سببها الباطل (الضالالت) اليت متيز كل فرقة عن أختها؛ وابلتايل فإننا سنعلم أن
اّللُ َعنْهُ؛ وعند مسلم يف صحيحه ()52 /6
 - 35أخرجه البخاري يف صحيحه (َ )101 /9ع ِن املغِ َريةِ بْ ِن ُش ْعبَةَ َر ِض َي َّ
ُ
اّللُ َعْنهُ.
واللفظ لهَ ،ع ْن ثـَ ْوَاب َن َر ِض َي َّ
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األمة لن جيمعها إال احلق املشرتك لديها .وإن كانت الفرق ال تستطيع أن تتخلى عن
ضالالهتا -وهو الواقع اآلن ،-فال أقل من أن جتعل تلك الضالالت اخلاصة ،يف املرتبة الثانية
يف االعتبار بعد احلق املشرتك ،حىت تساعد على مل الشمل ولو نسبيا.
 .2ال ُفرقة العقدية أساس الفرقة السياسية:
ملا ظهرت الفرق بعد الوحدة األصلية ،صارت كياانت هلا خصوصيتها داخل األمة؛
وصارت لتلك الكياانت متطلبات للحفاظ على وجودها ورعاية بقائها واستمراريتها.
وصارت أحياان متطلبات الفرقة ،تتعارض مع متطلبات األمة؛ والسبق يف االعتبار يكون غالبا
ِ
للفرقة ،بسبب ضعف إدراك األفراد لألمور الشمولية ،يف مقابل ما يتصل مبحيطهم احلسي
القريب .وصارت رعاية الفرق تتطلب سياسات خاصة ،يقوم عليها أئمتها وقوادها ،مما أدى
إىل ظهور استقاللية هلذه الفرق يف احليز واملكان؛ فظهرت الدول القائمة على العقيدة اجلزئية
املشرتكة ،على حساب الدولة /األمة.
واملستعمر الذي كان املخطط لتقسيم األمة إىل دول قطرية ،مل يُغفل هذه االنتماءات
العقدية يف تقسيمه؛ حىت يضمن للدول الوليدة القوة على االستمرار ،ويضمن معها البقاء
على االختالف الذي مينع العودة إىل الوحدة .ولو نظران اليوم إىل األماكن اليت ال تنعم
ابالستقرار ،لوجدانها تلك اليت تتعايش فيها فرقتان عقديتان أو أكثر .ومل يبق على أعداء
األمة ،إال تغذية هذه الصراعات املذهبية مبا يرفع حدهتا ،كلما رأوا ذلك خيدم مصاحلهم.
وفِرقنا ،من شدة هيمنة العصبية املذهبية عليها ،تكاد ال تشعر ابألايدي اخلارجية ،رغم
ظهورها للعيان.
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إن األمة اليوم ،يف حاجة إىل تربية على احلق املشرتك ،بدل الرتبية على املذاهب اجلزئية.
نعم ،إن هذا صعب جدا ابلنظر إىل عقول العوام اليت صار دينها التقليد ،واليت هي مستعدة
لبذل النفوس يف سبيل نُصرة الطائفة واملذهب؛ لكن استمرار هذه احلال ،سيكون ضراب من
احلمق يف املناخ العوملي الذي نعيشه ،والذي يُراد له أن يكون دجايل االنتماء.

لقد قيل كثريا :إن األخطار اخلارجية ،تعمل على توحيد األمم والبلدان داخليا؛ فمىت
ستستشعر أمتنا هذا اخلطر ،حىت تطلب وحدهتا ،وتسعى إليها؟!..
إن معاملة بعض الدول العربية إليران اليوم على أهنا عدو أول ،هو من عالمات
التخلف لديها ،واحنصا ِر إدراكها يف ضيق املذهب والطائفة .نعم ،إن إيران نفسها تعاين من
أعراض املرض الطائفي؛ لكنها من جهة السياسة أكثر انفتاحا من العرب ،وأكثر إتقاان
لفنوهنا .إن التقارب العريب اإليراين ،ابعتبار احلق املشرتك ،أصبح ضرورة عقلية بعد أن كان
واجبا شرعيا على الدوام .وإن مل يستطع اجلانبان حتقيق هذا التقارب عاجال ،فإهنما يكوانن
معا مقصريْن جتاه األمة والدين.
وإن ما نسمع عنه منذ مدة من صراع سين شيعي يف منطقة "الشرق األوسط" ،والذي
بدأت مالحمه تتبدى يف الفتنة السورية ،إمنا هو يف احلقيقة توظيف خارجي للمذاهب يف
اإلجهاز على األمة من الداخل ،ضمن مسلسل الفوضى املخطط له من قِبل الدجاليني يف
العامل .وإن كان املسلمون من الغباء ،حبيث ال يتفطنون إىل ما يُدبر هلم ،فإهنم يستحقون من
هللا ما حييق هبم .وإذا كان هللا يصف كثريا الكفار يف كتابه أبهنم ال يعقلون ،فعلى املؤمنني أن
يعقلوا حقيقة ما جيري؛ وإال كان اخللل يف إمياهنم!
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إن ميزة العقل الدجايل ،هو أنه يسبق السياسيني عندان دائما مبرحلة؛ وذلك ألنه يعمل
من ابطن ظاهر السياسة ،كما سبق أن أوضحنا يف جزء سابق؛ وحنن وإن كان لدينا إمكان
العمل من ابطن ابطنها ،إال أننا مصرون على البقاء على ظاهر منها خمتل .وليس ذلك إال
بسبب كون العامة لدينا ،هم من يقودون األمة .والعامة ليس هلم من اإلدراك ما ميكنهم من
القيام هبذه املهمة قطعا .والدليل هو انتهاؤهم دائما إىل عكس ما ينبغي أن يكون .نعين أن
النتائج معهم تكون هزائم وسقوط دول وفوضى عامة ،وهكذا ...وقد قال النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم يف هذا املعىن« :إِ َذا ضيِع ِ
اعتُـ َها
اع َة» ،قَ َ
ت ْاأل ََمانَةُ ،فَانْـتَ ِظ ِر َّ
ف إِ َ
الَ :كْي َ
ضَ
الس َ
َُ
اعةَ»( .)36والساعة املنتظرة،
اّللِ؟ قَ َ
َاي َر ُس َ
ول َّ
ُسنِ َد ْاأل َْم ُر إِ َىل َغ ِْري أ َْهلِ ِه فَانْـتَ ِظ ِر َّ
الس َ
ال« :إِ َذا أ ْ
هي ساعة األمر الذي أُسنِد إىل غري أهله ،قبل ساعة الدنيا الشاملة .وعلى هذا ،يكون مآل
الدول اليت يقوم عليها العوام قليلو اإلدراك ،هنايـَتَها من غري شك .والواقع دليل على ما
نقول ،ملن أراد أن يستوثق.
إن الفرتة اليت متر هبا أمتنا اليوم ،مل تعد تسمح برتف العيش على هوى احلُكام الغافلني
عن إدراك الواقع ،وإن كانت الشعوب تسمح؛ ألن األمر مل يعد شأان حمليا ميكن أن يُتغاضى
عنه؛ وإمنا هو لبنة من لبنات نظام عاملي شامل ،سيلتهمنا إن مل نكن سباقني إىل صياغته (أو
على األقل املشاركة يف صياغته) ،مبا حيفظ علينا خصوصيتنا.
مل يكن أمر الدنيا أكثر التصاقا ابآلخرة لدى أمتنا ،كما هو اليوم .فإما أن نبقى مسلمني
ونعيش ،وإما أن نفىن وخنسر اآلخرة .نقول هذا ،لتكون الصورة واضحة يف األذهان؛ وإال
فنحن نعلم علم يقني أن هذه األمة لن تَبيد ،ونعلم أن هذا الدين -حبمد هللا -يف مزيد.
لكن االستناد على القدر ،وترك العمل ( ِ
األخذ ابألسباب) ،اللذين صارا مسة لنا ،ال ُميكن

أن يستمرا ،وحنن حماصرون هبذه الكيفية!..

اّللُ َعْنهُ.
 - 36أخرجه البخاري يف صحيحه (َ )104 /8ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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وعلى هذا ،فإن كل مسلم يعمل اليوم لطائفته اخلاصة أو مذهبه ،ويُعادي من يراه
خصمه من طائفة أخرى أو مذهب ،فإنه يكون خائنا هلل ورسوله وللمؤمنني .يقول هللا
َّ ِ
اانتِ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن[ األنفال:
الر ُس َ
ين َآمنُوا َال َختُونُوا َّ
اّللَ َو َّ
ول َوَختُونُوا أ ََم َ
تعاىلَ  :اي أَيـُّ َها الذ َ

 .]27وال أمانة اليوم أكرب من احلفاظ على األمة املسلمة وتقويتها ،مبا يُناسب من أسباب.
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أعدى األعداء
 .1أعدى أعداء املؤمن:
ك»()37؛ ورغم ما قيل يف
ني َجْنـبَـْي َ
ك نَـ ْف ُس َ
جاء يف احلديث« :أ َْع َدى َع ُدو لَ َ
ك الَِّيت بَْ َ
هذا احلديث من جهة السند من طريق ابن عباس رضي هللا عنهما عند البيهقي يف الزهد
الكبري( ،)38إال أنه من أصح األحاديث معىن .ولعل قلة العناية هبذا احلديث وأضرابه ،رغم
شهرهتا ،كانت من أثر التوجه العملي (الفقهي) الذي غلب على أهل احلديث ،يف مقابل
التوجه التزكوي ،الذي ما كان يقر به إال األفذاذ من الرجال؛ حىت بلغ األمر ببعض رواد
التوجه األول ،أن يتهم بعض رواد التوجه الثاين ،بوضع احلديث؛ فقيل إهنم كانوا يضعون
ختل من توجه حبسب
احلديث للصوفية! ..على كل حال ،فإن العناية بعلم احلديث ،مل ُ

امليول ،وإن سلم القصد وحسنت النية ،ولو بنسبة من النسب .ولنعد إىل مرادان...

إن احلديث خياطب أول ما خياطب املؤمن ،الذي تكون معاملته هلل غيبية؛ يف مقابل
معاملة أهل الشهود من األولياء .ومبا أن الغالب على األمة معاملة الغيب (ولذلك مسيت
هذه املعاملة إمياان) ،فإن جل الناس ال خيطر يف ابهلم ،أنه توجد معاملة غريها يُعامل هبا هللا.
وهذا ما أردان أن نستخرجه من احلديث الذي صدران به الكالم.
اّللُ َعنْهُ.
 - 37أخرجه اخلرائطي يف اعتالل القلوب (رقمَ )32 :ع ْن أَِيب َمالِك ْاألَ ْش َع ِر ِي َر ِض َي َّ
 - 38رقم احلديث (.)343
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ولقد تكلم كثري من الناس يف معىن عداوة النفس لصاحبها ،لكنه غلب على فهمهم ما
يُناسب حال أهل البداايت من املريدين؛ حىت صارت األذهان تنصرف إىل ذلك املعىن
مباشرة إذا مسعت املنطوق .ويف احلقيقة ينبغي أن نعود أوال إىل معىن النفس حىت نبين عليه.
فالنفس ابلنسبة إىل اإلنسان هي ذاته بكل ما حتتمله من تفاصيل .وهذا املعىن ،لعله أُشكل
على الناظرين فيه ،من كون العبد سيكون أعدى أعداء نفسه حقيقة .وهذا ،ال يقبله أحد
من العامة إال من ابب اجملاز؛ والذي هو مبىن املعىن الرتبوي الذي يدور عليه فهم املبتدئني،
كما سبق أن أشران .واحلقيقة ،وحبسب ما يعطيه عمق الكالم النبوي ،فإن النفس ينبغي أن
تبقى على معناها األصلي .فيكون املعىن املراد ،هو أنه ال أعدى ألحد من نفسه؛ كأن تقول
ال أعدى لعلي من علي نفسه .وهذا حيتاج إىل تفصيل ،وإن كنا سنكتفي من هذه املسألة،
مبا يتعلق ابلسياسة كما يدل عليه عنوان الكتاب ،ال غري.
والعداوة املقصودة هنا ،هي ما يؤدي إىل اخلسران؛ وال شيء يكون سببا إىل اخلسران
كاجلهل .فالنفس اليت هي ذات اإلنسان يف نظره ،هي نفسها احلجاب له عن العلم
الصحيح .وكل املهالك اليت تنجر عن هذا اجلهل ،أساسها هذه احلقيقة؛ لذلك مل يكن أحد
ليبلغ من أذى أحد ،كما تبلغ منه نفسه؛ وهو مع ذلك ُحيامي عنها وينتصر هلا .فاعجب
من هذا!..
وإذا أردان أن نقرب هذا املعىن بتبسيط غري يسري ،فإننا منثل النفس يف أدىن درجاهتا على
صورة اجلسم الذي هي مدبرة له (صارت النفس هنا مبعىن الروح)؛ فكأن اجلسم املادي ،له
صورة معنوية مطابقة له إمجاال وتفصيال .والنفس يف هذه املرتبة ،كل تفصيل منها ،مشغول
بكل تفصيل من البدن .وهي هنا يف غاية احلجابية ،والبعد عن إدراك احلقائق .لذلك جتد
أصحاب هذه املرتبة ،ال يعرفون من النفع إال نفع البدن ،وال من الضرر إال ضرره .ويدخل
يف هذا الصنف املسلمون الذين يؤمنون ابآلخرة ،ويعملون ملا ينفعهم يف اآلخرة ،ويبعد عنهم
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ضررها ،الذي هو النار .ولنتصور اآلن أنفسا أرقى من هذه (كنفوس املؤمنني يف املرتبة الثانية
من الدين) ،فهي تكون قد خرجت عن قيد اجلسد قليال ،وحتررت منه بقدر جيعلها أكرب من
صورته قليال ،ابلنظر إىل املثل الذي ضربناه يف البداية .فيكون البدن على هيئته املعلومة،
وتكون هي على هيئة جسم أضخم؛ لكن من غري اختالل للصورة األصلية ،إال إذا عرض هلا
عارض لسبب خمصوص؛ كما يظهر ذلك يف الرؤى واملشاهدات من تشوهات هلا مدلوالهتا
وترْوحن ،صارت صورته املعنوية أكرب حىت تصري
بال ريب .وكلما حترر املرء من نفسه َ
كالعمالق ابلنظر إىل بدنه الرتايب .وهذا الكرب الذي يكون للصورة املعنوية ،هو ما يتفاوت
فيه أهل الروحانيات ،من األولياء خصوصا .وكثريا ما حيدث ألهل املشاهدات من املريدين
أن يروا أحدا من األولياء كالعمالق ،والناس ي ِ
صلون إىل كعبه إذا هم وقفوا أمامه .وال يُدركون
َ
السبب الذي جيعل الصورة على الشاكلة اليت رأوها عليها ،إال إذا علموا ما خنوض فيه اآلن.
وقد يقع لبعض املكاشفني أن يرى قطب زمانه (وإن كان ال يعرف شخصه) ،ممسكا ابلكرة
األرضية يف أحد كفيه يُديرها فيه؛ وال يعلم أن روحانية القطب بذلك العِظَم ،ويظن أن األمر
ال معىن له أو هو من حتريفات خياله ،وال أصل له يف احلقائق .واحلقيقة أنه كما رآه حقا
وحقيقة .وعلى العموم ،فإن هذا ابب عظيم من العلم ،ال يُتقنه إال أهل املناسبات.
غرضنا من هذا الكالم كله ،هو أن املرء ال يُدرك من حقائق العامل إال بقدر انعتاقه من
نفسه .وإذا كانت السياسة تدبريا عن علم ،فال شك أن لإلدراك سهما كبريا يف تقييمها
وتصنيفها .هذا من حيث املبدأ العام؛ فما ظنك إن كان السياسيون من أعداء أنفسهم ،ال
ُجياوز إدراكهم أبداهنم ،وعاجل نفعها؟!..
مل نستثن مما ذكران سياسيي اإلسالميني ،ألن املعايري حيادية ال حتايب أحدا! ..بل إن
املتدين ،إن مل يكن صادقا يف تدينه ،واستعمل الدين لغرض نيل الدنيا ،فإنه يصري أنقص من
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غريه .وبدل أن نطمع يف أن يكون "عمالقا" من جهة املعىن ،فإننا سنجده قزما تطأه
األقدام ،وهو ال خرب له عن نفسه ،املسكني!..
 .2العداوة اجلماعية للمؤمنني:
إن كل ما ذكرانه عن الفرد املؤمن (املسلم) ،ينطبق على مجاعة املسلمني .نعين أهنم قد
يصريون أعدى ألنفسهم من شياطني اجلن واإلنس أمجعني؛ وهم ال يشعرون .من هنا ،كنا
دائما نكرر أن املؤمنني ال حيق هلم أن يقودوا األمة؛ ألن القيادة داخل اجلماعة املؤمنة ،ال بد
أن تكون من جهة الروحانية كبرية (عمالقة الروح) .وهذا املعىن قد أصبح من أبعد املعاين عن
العقول املسلمة ،بسبب طغيان احلجاب النفسي األصلي ،وبسبب سوء الرتبية الدينية ،اليت
صارت يف زماننا تدسيسا بدل أن تكون تزكية؛ إال عند قلة من الفئة الظاهرة على احلق
اها[ الشمس-9 :
اب َم ْن َد َّس َ
ابحلق .يقول هللا تعاىل :قَ ْد أَفْـلَ َح َم ْن َزَّك َ
اها (َ )9وقَ ْد َخ َ
]10؛ أي :النفس؛ فاملدار عليها ال على غريها .وال ينفع عبدا علم أو عمل ،إال بعد جماوزة
ميزاهنا .وهيهات!..
إن العمل اإلسالمي اجلماعي (نعين عمل القيادة) ،أصبح اليوم كعمل اجلراح الذي
ُجيري العمليات من غري تعقيم لألدوات وال عناية بطهارة اجلرح .وال خيفى أن ضرر َمن هذه
حاله ،يكون أشد ممن ينشر األمراض املختلفة ابلطرق االعتيادية ،وإن كانت هي األخرى
مذمومة من غري شك.
إن من يفقه عنا كالمنا ،فال شك سيدع عنه ما يسمى "العمل السياسي اإلسالمي"
الذي كان ينسبه إىل نفسه تساهال ،ألنه ال يضمن أن يكون حتت هذه التسمية ،من
العاملني ضد األمة؛ إما عن علم وقصد ،وإما عن غريمها .وال عذر جبهل هنا ،كما هو معلوم
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عند أهل العلم الصحيح .وليسأل املرء نفسه سؤاال واحدا بصدق :هل مراده أن يكون هو
من العاملني لإلسالم؟ أم مراده أن ينتصر اإلسالم؟ ..فإن قال :ال فرق بني االثنني! قلنا:
أنت تزكي نفسك هبذا القول! فإما أن أتيت بربهان رابين نُقرك عليه ،أو أن تكف أذاك عن
املسلمني بتلبيسك األمر عليهم بعد تلبيسه على نفسك .فإن مل ينفع معك هذا الكالم،
فاعلم أنك عدو لنفسك وألمتك ،أكثر مما هو الشيطان عدو لك وهلا! ..وإن كنت تظن أن
بكالمنا مبالغة ،فاعلم أنه لوال النفس ،ما أخذ الشيطان من ابن آدم مأخذا قط .فاجلاسوس
منك اي مسكني ،وما فُتح بلد لعدو إال بعون من جواسيس الداخل؛ فافهم يرمحك هللا!
وأما إن سأل سائل :فكيف ننصر اإلسالم ،وحنن مأمورون بذلك يف صريح الكتاب
والسنة؟! فإننا جنيب:
أوال :ليس كل أحد مؤهل للعمل لنصرة اإلسالم .وكثري من الناس تكون نصرهتم (إن أرادوها
حقا) ابشتغاهلم أبمور أنفسهم ،وكف أذاهم عن املسلمني .سأل رجل رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم :أي املسلمني خري؟ قالَ « :م ْن َسلِ َم الْ ُم ْسلِ ُمو َن ِم ْن لِ َسانِِه َويَ ِدهِ»( .)39فهل

اي ترى ،هذه درجة أصبح الزهد فيها ،من سنة آخر الزمان؟! ..أم أهنا من الدرجات اليت
جيدر بنا طلب نيلها أبسباهبا؟! ..أم أن النفوس تشرئب إىل الربوبية على الناس بدعوى
الدين وحسب؟! ..فإن كان األمر هكذا ،فما أقبحه من حال! ..لكن السؤال مع هذا،
يبقى قائما ،وال ميكن أن نكتفي كلنا بكف األذى وانتظار أن أييت علينا الدور كي نُذبح

كالنعاج! ..فما القول؟..

39
ض ُل؟ فذكره؛ ومسلم يف صحيحه (َ )47 /1ع ْن
 أخرجه البخاري يف صحيحه ( )11-12 /1بلفظ :أ َُّي ا ِإل ْسالَِم أَفْ َ
اّللُ َعْنهُ.
وسى األَ ْش َع ِر ِي َر ِض َي َّ
أَِيب ُم َ
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إن العمل لإلسالم ال يكون بغري إذن رب اإلسالم واملسلمني! فإن قيل ،فإن األمر يف
القرآن والسنة ،إ ْذن صريح ،ال ميكن أن ُخيالَف بغري عذر شرعي! قلنا :ذاك اإلذن العام،
الذي يفتح الباب للعاملني إن هم أرادوا العمل؛ لكن اإلذن الذي نعنيه هنا إذن خاص،
كالذي كان يُقذف يف قلوب الصاحلني من أمتنا ومن األمم السابقة ،أنبياء وورثة .هو صلة
ابهلل من غري واسطة (حقيقة ال دعوى ،كما يدعيها أقوام) .فإن شك املسلم يف عموم هذا
الكالم ،وقال :إمنا هذا خمالف للكتاب والسنة ،وهو من بدع الصوفية! قلنا له :فهذا دليل
على أنك ال تصلح للعمل لإلسالم ،وقد تطاولت على من هم عند هللا خري منك! (أما إن
كنت ترى نفسك خري الناس ،فاعلم أنك شيطان؛ وهذه شهادتنا عليك ،لك أن تسألنا
عنها غدا بني يدي هللا!) .وحيك! لقد جعل هللا لكل أهل عمل أو حرفة أو فن من الفنون،
إماما يرجعون إليه يف زماهنم؛ إال الدين عندك وعند مطموسي البصائر من أمثالك ،تتوهم أنه
تركه مهَال تلعب فيه أنت وأقرانك! بئس الظن الذي ظننته بربك! َ و َذلِ ُك ْم ظَنُّ ُك ُم الَّ ِذي
ظَنَـْنـتُم بِربِ ُكم أَردا ُكم فَأَصبحتُم ِمن ْ ِ
ين[ فصلت.]23 :
اخلَاس ِر َ
ْ َ ْ ْ َ ْ َْ ْ ْ َ
أما إن رفضت الكالم على التعيني ،إذا نزلته على واحد من الناس بعينه؛ فأنت على
أحد أمرين:
 فإما أن تكون صادقا ،ويقبل هللا عذرك فيه خاصة ،ويبقى عليك بعد ذلك ما يتعلقابألمة واحدا واحدا.

 وإما تتخذ علمك بنقص أحد املدعني تكئة لسوء ظنك بعباد هللا املزَّك ْني عنده،ُ
ولتملصك من االئتمام يف الدين مبن أهله هللا لإلمامة إبذنه .فتكون كإبليس الذي أب
السجود طاعة هلل ،بزعم أنه حمافظ على التوحيد وال يسجد إال هلل وحده! زعما منه أن

السجود آلدم ال يصح يف شريعة التوحيد! ..هذا القول وأمثاله ،هو ما جيعلنا ننسب الدين
املنبين عليه إىل الوضع؛ نعين أنه دين وضعي ال إهلي!
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يعلم هللا أننا لسنا هنا يف معرض اجلدال ،وإظهار احلجج على إخواننا الذين نراهم فوق
رؤوسنا ،ولكن حال األمة مل يعد حيتمل مزيد هزل!
أال ترون اي إخوان أن العامل أصبح يتندر بتديننا الذي مل يعد يُناسب أحدا من البشر
املتمدنني ،فأحرى الرابنيني؟! أيُرضيكم أن نُصبح حزازي رؤوس ابلباطل ،بدل أن نكون
هداة ،على قدم نبينا اهلادي صلى هللا عليه وآله وسلم؟! ..وهللا لو علم أولئك اجلهلة ما
املفعول هبم (قتال) بدل الفاعل! فكيف بعد
يُقدمون عليه من مغضبة هللا ،لتمنوا أن يكونوا
َ
كفر به ،واإلمث على من كان
هذا يُتكلم عن العمل لإلسالم؟! إن إسالما كهذاُ ،حق أن يُ َ
السبب! ..احلمد هلل الذي عرفنا اإلسالم منه فضال ونعمة ،قبل أن نشهد هذه املسوخ
اهلوجاء تتالعب به قوال وفعال .وإننا نعلنها هلل ،ال نبايل أن يغضب سواه أو أن يرضى :إن

اإلسالم أرقى من أن يكون هذا الذي نسمع عنه أو نراه! وإننا مسلمون هلل إبسالمه ،كافرون
بكل دين وضعي ينزل ابلعباد إىل دركات البهيمية والشيطنة ،وإن مساه أصحابه ألف مرة
ِ
ص ِرف فيه
إسالما! ...وصفناه ابلوضعي تبعا لما أسلفنا من كالم ،ألنه مل يبق على أصله ،وتُ ُ
بغري إذن ربه! ...وإن أمة تقبل أن يقودها سفهاؤهاُ ،حق هلا أن تعيد النظر يف نفسها ويف
نسبتها...

وإن كانت النفس الواحدة تفعل فعلها يف العبد الواحد ،مما ذكران ومما مل يتسع اجملال
لذكره ،فما ظنك ابلنفوس إذا اجتمعت على شهواهتا ورعوانهتا؛ يسنُد بعضها بعضا ،ويـع ِ
ضد
َْ
َ

بعضها بعضا؛ حتت اسم من أمساء اجلماعات اليت تزعم أهنا "الناطق الرمسي" ابسم الدين ،من
غري برهان وال بينة .اتهلل لدين فَ َسقة األمة ،الذين يرجون مغفرة هللا ،خري من دين هؤالء .أم
أن التدين صار حلى وأمخرة ،وحسب؟! ..رحم هللا أاب حامد الغزايل الذي قال" :إذا صارت
السنة شعارا لل َفس ِ
قة ،وجب تركها!" .هلل دره من فقيه ،يبتغي بفقهه وجه ربه وحده ،ال
َ
سواه!.
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بني العمل السياسي والتدين الشعيب
 .1مسة تديّن القرن:
لو أردان أن خنتزل صورة لتدين الناس يف هذا القرن ،حلصرانها يف وجهني ال اثلث هلما:
ا -الوجه اإلخواين ،وقت نشأته ،وقبل أن تعرتيه االحنرافات العملية ،اليت قلبت الغاية منه
رأسا على عقب.
ب -الوجه اخلميين ،والذي مل يكن إال وجها إخوانيا (بتصرف) ،أفلح فيما مل يُفلح فيه
اإلخوان أنفسهم ،بسبب خصوصية السياق الشيعي ،واليت ال داعي إىل الدخول يف
تفاصيلها اآلن.
والوجهان معا ،مل خيرجا عن اعتماد احلل السياسي ،والذي من غاايته اإلجرائية الوصول
إىل احلكم ،بزعم التغيري من أعلى .ومل ي ِ
عط العاملون وفق هذا املخطط أنفسهم ،فرصة تعرف
ُ
ابقي االحتماالت يف العمل إن هي ُوجدت؛ كما مل يُعطُوا أنفسهم فرصة التقييم احلق ملراحل
العمل ،وتغيري املسار إن دعت الضرورة إىل ذلك.
ال خيفى أن ما نقوله هنا ،يغلب عليه التحليل اجملرد ،والتنظري البعيد عن الواقع ،مبا
يشتبك فيه من مؤثرات ومتغريات .وال شك أن السبب الرئيس يف فشل النموذج اإلخواين،
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كان هو ضعف اجلانب الرتبوي الفردي ،الذي جعل النفوس تتوىل أمر العمل ،مبا فيها من
آفات تعمل على إهالك أصحاهبا ،وإهالك من تبعهم بغري علم .أما الشيعة فقد امتازوا يف
إيران عن اإلخوان ،بتولية أمورهم خيارهم حبسب ُوسعهم .نقول هذا ،حىت ال يُظن أن نظام
احلكم يف إيران ،هو أمثل صورة للحكم اإلسالمي يف هذا الزمان؛ وإن كان من أقرهبا إليه
(نعين الصورة) .وإن كان التغيري عن طريق الثورة قد أجدى يف إيران ،فإن ذلك ال يدل حتما
على أن التغيري ال يكون إال عن طريقها ،وابلصورة عينها ،يف كل مكان ،كما يستسهل
الناس أن يفهموا.
وإن املفكرين اإلسالميني -كغريهم من املفكرين -يريدون استنساخ التجارب اليت
يظنون فالحها حبسب معايريهم ،وكأن خمتلف العوامل الغيبية والشهادية جامدة ،تنتظر أن
يتصرفوا فيها كما يشاءون؛ وأىن هلم! ..وهذا من الغفلة الكبرية عن هللا وعن احلقائق اليت هي
سننه سبحانه .وال نعين ابلسنن هنا ،ما يسميه اجلاهلون سننا كونية ،وإ ْن هي إال صورة
شركهم وجهلهم ،مهما ابلغوا يف االستدالل هلا من القرآن والسنة ،بغري وجه حق.
ولعل سائال يسأل :فإن كان النموذج اإليراين خاصا ،ال يقبل التعميم ،خصوصا يف بيئة
"سنية" ختتلف مفرداهتا مجلة وتفصيال (إال يف بعض) عن البيئة الشيعية؛ وإن كان النموذج
اإلخواين املقا ِرب للتنظري اجملرد ،وإ ْن توسل مفردات اخلطاب الديين املعهودة ،مل ُجيد؛ فما هو
البديل؟...

 .2ال بديل!:

192

عندما نقول :ال بديل؛ فإننا ال نعين أنه ال جمال للعمل لإلسالم بصورة خمتلفة عما
ذكرانه سابقا؛ وإمنا نعين أن الدين ال جمال فيه إىل التجريب وتغيري التكتيكات؛ ألن ذلك
سيدل على انقطاعه عن هللا ،واستوائه بغريه من املذاهب السياسية والفكرية ،اليت يتلمس
الناس فيها طريقهم على غري هدى .واإلقرار هبذا وحده دون سواه ،سيكون إعالان ملوت
الدين من حيث هو دين ،قبل أن يكون نظرا يف االحتماالت املتوقَّعة .وهذا األمر ،مل يفطن
له كثري من مفكري اإلسالميني ،بسبب قصر نظرهم ،واهنماكهم يف الصغائر واليوميات.
وحيث أنه ال بديل ،ابملعىن الذي أردانه ،فإن العمل للدين ،ينبغي أن يكون على
األصل األول الذي ال يقبل التبديل وال التغيري؛ إال من حيث صورة التنزيل ،اليت ينبغي أن
تكون مناسبة لكل عصر حبسب خصوصيته ،واليت هي مناط التجديد الديين على مر
ث ِهلَ ِذ ِه ْاأل َُّم ِة َعلَى
الزمان .فإن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،ملا قال« :إِ َّن َّ
اّللَ يـَْبـ َع ُ
َرأْ ِس ُك ِل ِمائَِة َسنَة َم ْن ُجيَ ِد ُد َهلَا ِدينَـ َها»( ،)40فإنه قد دل عليه الصالة والسالم على أن مدار
أمر التدين على التجديد!..
ولقد اختلف الناس يف فهم معىن التجديد ،مبا ال خيرج به عن إعادة العناية الظاهرة
ابلعبادات املعلومة ،وابلعلوم الشرعية ،كما أصل هلا علماؤها .فلم ينتج لنا من معىن التجديد
إال مدلوله يف عقول القائلني ،ال عينه اليت دل عليها الكالم النبوي الشريف؛ وإن كان الزمان
ال خيلو من جتديد ،فضال من هللا ونعمة .لكن كل ما قلناه ،نفيا وإثباات ،ال يغنينا اآلن عن
فهم معىن التجديد؛ ألنه سيكون حمور تديننا يف هذا الزمان ،بعد فهم ديننا عن طريقه .وهذا
هو ما مل يعنت به اإلسالميون الذين أخذهتم السياسة بعيدا عن التوجيه النبوي.

اّللُ َعْنهُ.
 - 40أخرجه أبو داود يف سننه (َ )349 /6ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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وأول ما ينبغي أن نقرره خبصوص التجديد ،هو أنه قد ال ينحصر يف جمدد واحد ،كما
يظن أغلب من تكلم فيه؛ بل إن التجديد قد يكون جزئيا ،متعلقا جبانب خمصوص من
جوانب الدين املتعددة ،كالفقه والتزكية والسياسة نفسها (احلكم) ...لكن الشرط األساس يف
التجديد اجلزئي ،هو أن يكون اجملدد من أئمة اجملال اجملدَّد فيه ،وال بد .نعين أن التجديد يف
احلكم جزئيا اليوم مثال (مبا أن الزمن غري زمن خالفة) ،ال بد أن أييت من حاكم مسلم يوفق
بني احلكم الشرعي والظروف السياسية العاملية القائمة اآلن .هذا إن ُوجد؛ وهو أمر ليس
ابهلني؛ ولن يكون يف متناول إدراك العقول الضعيفة من اجلامدين على ظاهر ومهي ،ال ميت
إىل الواقع إال أبوهى ِ
الصالت .وقس على هذا يف الفقه ،ويف التزكية ،وغري ذلك من جوانب
ْ
الدين...
لكن الكالم يف التجديد ،قبل أن نفصل فيه من حيث العموم والشمول اللذان ال
يتحققان يف الغالب إال زمن اخلالفة ،أو من حيث اجلزئية والتقييد اللذان هذا وقتهما ،ينبغي
أن نتخلص فيه من عقلية الدمهاء املقلدة الذين قد يرون إماما من أئمتهم من غري اعتبار
ملعايري عقلية أو شرعية ،جمددا "فوق العادة" .نعين أهنم ال يفرقون بني كلي وجزئي يف
التجديد ،بقدر ما هم متعصبون إلمامهم الذي ينبغي -حبسب محقهم -أن ينسحب جتديده
إىل قيام الساعة يف الغالب .هذا ،ألن التعظيم عندان -حنن العرب -ال ينبغي أن ينتهي إىل
حد ،إن حنن عظمنا أحدا؛ وإال فما هو التعظيم ابلصيغة العربية املعلومة ،اليت أصبح العامل
كله ُمييزها .ومبا أن البيئة العقلية العربية العجيبة ،ال تعقم عن توليد مثل هذه الذهنيات
املريضة ابستمرار ،وعلى قدر احلاجة إىل هذا الصنف من احلمق ،فلك أن تفرتض رد فعل
خرب عنه من قِبل النيب
هؤالء ،إذا قام يف األمة من جيدد هلا دينها ،كما هو الواقع احلتمي املُ َ
صلى هللا عليه وآله وسلم .فال أقل عندئذ من أن يُرفض التجديد ،بدعوى التمسك
بـ"التجديد" .واعجب إن شئت!...
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 .3شرط التجديد يف جمال الرتبية:
إن جمال الرتبية القلبية (التزكية) هو قطب رحى التجديد الديين يف مجيع األزمنة ،من غري
استثناء .ولكن هذا اجملال ال ُميكن أن يُكتفى فيه بصلة خربية ابلنيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،كما ُميكن أن يُكتفى يف جمال جتديد الفقه مثال؛ بل ال بد فيه من صلة فوق-خربية؛
مباشرة ويقينية ،كان األولون دائما خيتصروهنا يف "اإلذن النبوي اخلاص" .فإن ُوجد اجملدد هبذا
الشرط ،فال يبقى للعامة معه إال أن يسألوا أنفسهم :هل يريدون أن يُسلموا هلل إسالما
ِ
َسلِ ُموا[ احلج]34 :؟ ..أم
حقيقيا ،كما أمر هللا يف مثل قوله تعاىل :فَِإ َهلُ ُك ْم إِلَه َواحد فَـلَهُ أ ْ
يُريدون أن يبقوا على إسالم صوري ،خيادعون به هللا والذين آمنوا؛ وال ينفعهم عند هللا
شيئا؟ ..تساعدهم على ذلك وزارات أوقافهم ،اليت أصبحت يف أزمنة الرتدي نظريا ملا
إلخوتنا النصارى من إكلريوس .وما هذا وتلك ،إال كتحنيط الدين إذا فارقته الروح!..
إن جل املسلمني يعتقدون وامهني ،بسبب فقهاء السوء الذين أضلوهم السبيل عرب
القرون ،أهنم ُمع َف ْون من جتديد إمياهنم! وأهنم مع َفون تبعا لذلك من البحث عن جمدد جيدد

هلم دينهم! ..وأهنم إن شهدوا أبلسنتهم أن ال إله إال هللا ،تفضال منهم يف زمن كثرت فيه
الفنت ،فإهنم يكونون قد فعلوا ما ينبغي عليهم وأكثر! ..وهيهات ،أن ينفع هذا اهلراء أحدا
يف الدنيا وال يف اآلخرة! ..األمر جد ال هزل فيه! ..ومصري العبد األبدي منوط به! ..أين
املفر؟!..
إن املسلم ينبغي أن يتطلع إىل اجملدد يف بلده أو بالد العامل يف زمنه ،وإال كان مستهزائ
ابلبالغ النبوي يف جمال التجديد! ..وهذا قدح يف شهادة "حممد رسول هللا" لديه .إن مل يكن
يشعر بذلك ،أو كان قد عرض له من مكر شياطني اجلن واإلنس عارض ،فها حنن خنربه
بعد!..
لوجه هللا؛ ولينظر لنفسه ُ
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فإ ْن وقع العبد املسلم على جمدد يربيه ويغ ُذوه على ألبان النبوة اليت ال ينكرها م ِ
نكر
ُ
ُ
لفرادهتا؛ حىت يشتد عوده يف اإلميان ،ويتقوى يقينه ابلعيان ،فليلزم قدمه وال ُخيالف أمره وإال
وقع فيما حذر هللا تعاىل منه يف قوله :فَـ ْليح َذ ِر الَّ ِذين ُخيَالِ ُفو َن عن أَم ِرِه أَ ْن تُ ِ
صيبَـ ُه ْم فِْتـنَة أ َْو
َْ ْ
َْ
َ
يِ
صيبَـ ُه ْم َع َذاب أَلِيم[ النور .]63 :وكل من يريد أن حيصر معىن هذه اآلية يف زمن
ُ
الصحابة رضوان هللا عليهم ،فما عرف النبوة وال عرف التجديد! وخري له أن يصمت ،سرتا
جلهله وسوء حاله ،إن مل يكن حياء من ربه على تفريطه يف دينه وتالعبه مبصريه!
هبذه الطريقة ،يعود الناس إىل صحيح الدين ،من غري صخب وال فتنة؛ فرادى
ومجاعات ،إذا شاء هللا هلم أن يعودوا .من غري تنظيم وال سياسة ،يُنسى معهما هللا يف أثناء

الطريق ،واي تعسا! ..يعودون على قدر رغبتهم يف هللا ،وعلى قدر شوقهم إليه سبحانه؛ ال
على قدر نفاقهم ومتالؤهم! ..أو على قدر مصاحل دنياهم اليت يشرتوهنا مبسوح تدين عليل!..
يزينه هلم فقهاء السوء ،دعاة الضالل ،بوابو جهنم! ..ذلك أنه عندان ،كل من ال يدل على
هللا ،فهو ضال مضل! ..إال أن يكون مؤمتا يف دعوته إبمام هدى! ..وقليل ما هم!..
قد يقول قائل :هذا هو العمل السياسي الشعيب ،الذي يكون يف نظر احلكام ويف نظر
القوى العاملية أخطر من العمل السياسي املعلوم إىل اآلن! ..فنقول :وليكن ،إذا شاء أي
كان أن يراه كذلك! ..حنن ال هنتم حلكام ،وال نستفتيهم يف ديننا ،ما مل يكونوا من أهله؛ وال
نعبأ بدولة صغرى أو كربى؛ ألننا ال نطمع وال خنشى .فأما دنياهم ،فوهللا ال تساوي عندان
مزابلَهم اليت يُلقون فيها قُماماهتم! قد تركناها هلم ُشغال بربنا! فإن يرتكوا لنا الدين ،نتداوى به
على منهاج نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ،ونرتقي فيه إىل جمالسة ربنا والتلقي عنه سبحانه،
فهو ذاك؛ وإال سيكونون هم اخلاسرين! ..ألنه ال أنفع هلم من هذه الصفقة يف عاجلتهم ،وال
أصلح لنا منها يف عاجلتنا وآخرتنا!..
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إن التدين الصحيح ،إذا صار شعبيا من غري هياج وال هتييج؛ وكان مساملا ال أيبه إن
خسر الدنيا بعد أن يكسب اآلخرة ،هو التدين األصلي الذي ال غىن عنه وال بديل .قل
اّللِ
أهله أم كثُروا؛ أقبل عليه الناس أم قلَ ْوه!َ  ..ها أَنْـتُ ْم َه ُؤَال ِء تُ ْد َع ْو َن لِتُـْن ِف ُقوا ِيف َسبِ ِيل َّ
ين َوأَنْـتُ ُم الْ ُف َقَراءُ َوإِ ْن تَـتَـ َولَّْوا
فَ ِمْن ُك ْم َم ْن يـَْب َخ ُل َوَم ْن يـَْب َخ ْل فَِإَّمنَا يـَْب َخ ُل َع ْن نَـ ْف ِس ِه َو َّ
اّللُ الْغَِ ُّ
يَ ْستَـْب ِد ْل قَـ ْوما َغ ْ َريُك ْم ُمثَّ َال يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُك ْم[ حممد.]38 :
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خصائص العمل اإلسالمي املعاصر
 .1ضرورة اعتبار التجديد الديين:
إن التجديد الذي نعنيه ،ليس هو ما ميكن أن يدعيه كل أحد يريد أن يضيف "ملسته"
الشخصية على الدين ،ممن له أدىن علم ابلدين ،أو ممن يتوهم أنه من اجملتَـبَ ْني الذين ال
خيضعون للمعايري العامة املشرتكة ،من احلمقى الذين تعج هبم مدننا وقراان .وليس هذا هو
معىن التجديد امل َِ
خرب عنه من قِبل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف حديث التجديد؛ وإمنا
ُ
التجديد هو التلقي املباشر عن النبوة ما يبين صورة التدين الصحيح ،يف كل زمن على حدة؛
أي يف زمننا خاصة ،فيما يعود إلينا.
وهذا يقودان إىل اإلقرار أبول حقيقة ينبغي أن يُبىن عليها ،واليت ال تكاد ختطر على ابل
أحد؛ أال وهي أن التدين وفق صورة سابقة يف الزمان (كانت هي التجديد حينها) ،يكون
تدينا غري سوي ابملعىن الشرعي احلق اآلن .نعين أنه يكون قاصرا ،وإن حالف صاحبه
الصواب؛ ما مل يكن من أهل التجديد عند هللا .وإغفال هذه احلقيقة ،هو سبب اآلفات اليت
تنتج عن التدين يف زماننا ،واليت أصبحت خطبا عامليا ينبغي التفكري يف معاجلة آاثره اهلدامة،
كما يُفكر يف التخلص من أسلحة الدمار الشامل اليت هتدد احلياة الطبيعية (البيولوجية)
جلموع الناس.
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وإن التدين (التقليدي) الذي خيالف مقصد التجديد ،قد يُصبح ضرره من الناحية
االجتماعية أكرب من نفعه ،كما أحملنا؛ بل قد يصل ضرره إىل أن ينقض دين الفرد من أصله،
إن هو وقع يف عظائم املنهيات ،كالرتبُّب على الناس واحتقار املخلوقات ،وسلبهم أنفسهم
وأمواهلم ظلما وعدواان .وقد يبلغ اجلنون ببعض ضعاف العقول أن يعتقدوا األلوهية يف
أنفسهم ،أو النبوة؛ إسرارا أو إجهارا؛ مما يوقعهم يف الكفر األكرب ،عياذا ابهلل.
لذلك فإن التجديد احلق الذي نُذكر به هنا ،هو الذي يكون فيه املدد من النيب صلى

هللا عليه وآله وسلم ،الذي هو صاحب الدين من األصل ،تشريعا وجتديدا .وعالمة هذا املدد
النبوي -الرتبوي على اخلصوص -هو أن تصل اهلداية قلب من يتصل مبجدد زمانه حيث
كان من األرض ،مبجرد أن يعتقده بقلبه ويتبع توجيهه اخلاص ،الذي يكون هو نفسه وجها
من وجوه جتديد التوجيه النبوي ملن يعقل .وهذا األمر ،ال ُميكن أن يدعيه أي شخص ،وال
أن يُرغم غريه على اإلخبار عنه زورا ،ما مل يكن واقعا حقيقة .ولو مل يكن التجديد هبذه
احلصانة عن خفة الدعوى ،لزعمه لنفسه جل الناس ،ويف ُمقدَّمهم العلماء طالب احلُظوة
عند العامة ،كما ال خيفى.
فإذا كنا قد عرفنا الشرط األساس للتجديد فيما سبق من الكالم ،فال ينبغي أن نغفل
القول أبن كل ما سنتكلم فيه من العناوين الفرعية من اآلن فصاعدا ،هو مما خيتص هبذه
الفرتة من الزمان ،ال بغريها مما مضى أو مما سيأيت؛ وإال فإننا سنكون مناقضني ملا أسسناه
من كالم يف التجديد قطعا .كل هذا ،واحلقائق العامة املشرتكة ،اليت هي أرواح املعاين املتكلم
فيها ،واليت ينبين عليها الوجود أبسره ،ال تتغري وال تتبدل .يقول هللا تعاىل :سنَّ َة َِّ
اّلل الَِّيت قَ ْد
ُ
اّللِ تَـْب ِديال[ الفتح.]23 :
ت ِم ْن قَـْب ُل َولَ ْن َِجت َد لِ ُسن َِّة َّ
َخلَ ْ
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وهذا الذي نقوله ،قد خيالف صورة العمل ببعض األحكام كما هي معلومة من حيث
عدل فيه من حكم إىل سواه حبسب خصوصية الزمان،
القواعد واألصول عند تنزيلها؛ أو قد يُ َ
كما سنبينه يف حينه إن شاء هللا تعاىل .نريد من هذا ،أن ال يتسرع يف احلكم على كالمنا
أحد من أهل العلم ،جملرد خمالفتنا ملا يتصوره يف ذهنه عن طريق التقليد املعهود؛ حىت ينظر
بروية فيما نُديل به من دليل شرعي معترب عند ذوي امللكات العلمية خصوصا .نقول هذا،
ألنه يصعب إقناع كليلي الفهم مبرادان دائما ،وإن تومهوا أهنم من العلماء؛ ولو أوقفنا االتفاق
اّللُ يَـ ْعلَ ُم
فيما بيننا وبينهم على هذا الشرط ،لصعب أن نصل إىل اتفاق من األساسَ  .و َّ
َوأَنْـتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن[ البقرة.]216 :
 .2ال فضل ملؤمن على كافر:
ُميثل هللا كثريا يف كالمه العزيز لإلميان والكفر ابإلبصار وعدمه .فيقول جل من قائل ،من
مجلة ما يقول :وما يستَ ِوي ْاأل َْعمى والْب ِ
صريُ[ فاطر .]19 :وينصرف فهم املؤمن اجلاهل،
َ ََ
ََ َ ْ
كما كنت قبل أن مين هللا علي ابلفهم عنه ،إىل الزهو إبميانه على الكافر ،كما يزهو البصري
اجلاهل على األعمى (األعمى صفة متييز ال صفة نقص) ،مع أنه ال فضل له يف إبصاره من
نفسه قط؛ وإمنا الفضل هلل عليه! ..ومع وضوح هذا املعىن يف عامل احلس ،وضوحا ليس بعده
وضوح؛ إال أن ُجل املبصرين ال يُدركونه على حقيقته كما هو! أليس البصري هنا أعمى،

عمى يفوق عمى الذي يتوهم أنه أقل منه رتبة يف احلس؟!..

إن هللا ملا شبه اإلميان ابإلبصار ،وشبه الكفر ابلعمى ،إمنا فعل ذلك ليدل املؤمن على
فقره إىل ربه يف اإلميان ،ال ليدله على تفوقه على أخيه الكافر! ..وحىت عند حكم هللا
أبفضلية املؤمن على الكافر ،فإن هذا ال يعطي املؤمن احلق أبفضلية نفسه بتاات .من جهة،
ألنه ال يعلم حكم هللا فيه على التعيني؛ فقد يكون مؤمنا عند نفسه ،وهو عند هللا من
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الر ُج َل لَيَـ ْع َم ُل بِ َع َم ِل
الكافرين .ويف مثل هؤالء يقول معلمنا صلى هللا عليه وآله وسلم« :إِ َّن َّ
ِ ِ
اجلن َِّة ،فِيما يـب ُدو لِلن ِ ِ ِ
ِ
ِ
يما يـَْب ُدو
َ َْ
أ َْه ِل َْ
َّاسَ ،وإنَّهُ لَم ْن أ َْه ِل النَّار؛ َويـَ ْع َم ُل ب َع َم ِل أ َْه ِل النَّار ،ف َ
لِلن ِ
اجلَن َِّة»()41؛ فيكون احلكم ابإلميان هنا أو ابلكفر ،حكما وقتيا ال ُجيزم
َّاسَ ،وُه َو ِم ْن أ َْه ِل ْ

فيه .ومن جهة اثنية ،ألن هللا مل يعط املؤمن حق احلكم على غريه فأحرى أن يُعطيه حق
املفاضلة بني العباد .وقد وقع يف هذه اآلفة جل الفقهاء ،وتسربت إليهم من نظرهم يف
أحكام األعمال واملفاضلة فيها ،وتعدهتا إىل ذوات العباد وهم ال يشعرون .فسقطوا يف أعظم
معصية ميكن أن يقع فيها عبد من العباد ،وهم يزعمون أهنم يتحرْون املستحبات .فسبحان
من يُضل قوما مبا يهدي به آخرين! نعين أن أسباب اهلداية هي عينها أسباب الضالل!
سبحانك ،سبحانك! ..مث إن للكافر فضال على املؤمن من جهة خفية ،ال يعرفه املؤمن إال
عند البالء ووقت الشدائد .ولنضرب على هذا مثال ،نقرب به هذا املعىن ،وإن كنا نعلم أنه
صادم للعقول املقلدة:
هب أن رجال حكيما له ابنان :أحدمها ضرير واآلخر بصري .فجعل هذا األب احلكيم
لولديه يوما موعدا يتسابقان فيه بني يديه؛ وحدد لكليهما خط انطالق وخط وصول .فنظر
األخ البصري إىل أخيه نظرة استصغار ،وأخذ يعدو بسهولة ،كي ُحيقق فوزا ساحقا ،على
أخيه املسكني الضعيف؛ من غري أن يرمحه أو يفكر يف إعطائه ُمهلة زمنية يتقدمه هبا؛ لعلها
تعوضه عن فقد بصره قليال .وشرع األخ الضرير ميشي متعثرا ،يهتدي مبا يستطيع ،لعله يصل
إىل املكان احملدد ولو متأخرا .فإن ُوصوله وحده ،ابلنسبة إليه انتصار كبري ،بينه وبني نفسه،
يقنع به؛ بل ويفخر! ..ومل يصل الضرير إىل املكان قط ،بل تراكمت تعثراته ،وانقطع يف
الطريق؛ وما فاجأته النتيجة! ..ورضي ابملقدور رضى من ينظر إىل األمور بـ"موضوعية" ،كما
يقال بلغة العصر.

41
الس ِ
اّللُ َعْنهُ.
اع ِد ِي َر ِض َي َّ
 -أخرجه البخاري يف صحيحه ( )132 /5ومسلم يف صحيحه (َ )74 /1ع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْعد َّ
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أتعد أنت فوز األخ البصري انتصارا على أخيه
ْ
فتساءل معي اآلن -يرمحك هللاُ :-
الضرير ،حقيقة؟! ..فإنك إن فعلت ،ستكون أمحق احلمقى ،وأمحق من هذا األخ املغرور
نفسه!ِ ..ملَ نقول هذا؟ ..ألن شروط السباق كانت غري متكافئة ،حىت ُميكن أن تكون نتيجة

احلكم عليه صحيحة! ..فمثال :لو عُصبت عينا األخ البصري ،عند اشرتاكه يف السباق،
لكان ذلك ُمبينا عن الفائز منهما حقيقة! ..ولو فُعل ذلك ،من تراه كان الفائز يف نظرك؟..
أكاد أجزم أن الضرير ،سيكون الفائز (بصورة من الصور) على أخيه ،وبسهولة كبرية جدا!..
انظر كيف تغريت النتيجة إىل النقيض ،بقليل من التأمل!..
ولننظر إىل مسألة العمى واإلبصار من جهة أخرى اآلن ،بعد أن علمنا أن األخ الضرير
يفوق أخاه البصري يف كثري من األحيان ،عند استواء احلال بينهما ،كما حيدث يف الظلمة
املطبقة؛ حيث تكون حركة األعمى ابملقارنة إىل البصري ،كحركة البصري ابملقارنة إىل األعمى
يف نور النهار ،أو تكاد! ..أال ترى اآلن ،أن عاهة العمى ،قد أصبحت أحياان غىن
(استغناء) عن حاسة البصر ،بدل أن تكون عاهة ،كما يُنظر إليها على الدوام؟! ..أال ترى
أن نعمة اإلبصار ،قد انقلبت عند شروط خمصوصة عاهة ال نعمة؟! ..نسأل هللا املغفرة
لغروران وجهالتنا ،عند نظران إىل إخواننا ممن ال يُبصرون بشروطنا ،ولعلهم يكونون أفضل منا
عنده بصرية! ..ونسأله تعاىل أن جيعلهم يغفروا لنا ( ِ
لك َربهم عنده؛ فإنه سبحانه جيرب كسر
املنكسرين مبا ال يعلمه إال هو) سوء أدبنا معهم ،وحتامقنا حبضرهتم! ..اللهم غفرانك،
غفرانك!..
ولنعد اآلن إىل مسألة اإلميان والكفر؛ ولنطابق بعض ما أشران إليه على ما نعيشه واقعا.
ولنبدأ أوال بكلمة َك َفَر اليت معناها يف اللغة :سرت وغطى؛ لنعلم أن الكافر عنده ما عند
املؤمن ،غري أن ما عنده مستور عنه؛ كما أن األعمى عنده حس اإلبصار ،غري أنه حيل بينه
عوج فهمنا بقوله سبحانه :فَِإ َّهنَا َال
وبينه لسبب عارض .وهلذا املعىن ،يُصوب لنا ربنا ُم َ
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ِ
الص ُدوِر[ احلج .]46 :يعين أنه قد يكون من
وب الَِّيت ِيف ُّ
تَـ ْع َمى ْاألَبْ َ
ص ُار َولَك ْن تَـ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
اإلميان املستور يف ابطن الكافر ،أكثر مما ظهر من إميان املؤمن؛ وهو يظن أنه أفضل منه .وما
بينه وبني أن يعلَُوه مقاما ،إال أن أيذن هللا يف ظهور املخبوء .هذا مع بقاء إميان املؤمن على
َصبَ َح
ما كان عليه؛ فما ظنك إ ْن َأمَر امللك املقتدر إميان املؤمن أن يغور! ..قُ ْل أ ََرأَيْـتُ ْم إِ ْن أ ْ
َما ُؤُك ْم َغ ْورا فَ َم ْن َأيْتِي ُك ْم ِمبَاء َمعِني[ امللك]30 :؟!..
وانظر إىل الفتوحات التكنولوجية (مثال ال حصرا) اليت يفتح هللا هبا على أهل الكفر،
ومينعها أهل اإلميان؛ أليست كسبق األعمى للبصري عند تغري الشروط؟! ..سيقول قائل :هي
ال تعدل عند هللا شيئا ،لذلك منحهم إايها يف الدنيا اليت هي غاية حظهم؛ ونقول :نعم!..
لكن أليست فضال للكافرين على املؤمنني ابعتبار ما؟! ..بل أليست فضال للكافرين ابعتبار
من يزعمون ألنفسهم اإلميان ،وهم أضعف ما يكونون منه؟! ..أال جند أهل اإلسالم اليوم،
يقلدون الكافرين يف كل شؤوهنم؛ وكأهنم يقرون هلم ابألفضلية ابحلال أحياان كثرية ،وابلقال يف
بعض األحايني؟! ..كل هذا جيعلنا ،أو ينبغي أن جيعلنا ،نعيد النظر يف معاملتنا للكافرين
(ونصر على تسميتهم ابلكافرين تصديقا هلل وصدقا هلم وعدم غش وخداع) ،ولنتأدب مع هللا
يف معاملتهم ،وال نبخسهم أمورهم ظاهرا أو ابطنا .فإن من يُصانع الكافر بظاهره ،ويذمه يف
ابطنه ،فإنه يكون منافقا ،ال أييت منه خري لنفسه أو لغريه .نعم ،علينا أن نكره كفر الكافر،
كما نكره الكفر ألنفسنا؛ لكن علينا يف املقابل أن حنب الكافر كما حنب أنفسنا؛ وحنب له
ِ
ب
َح ُد ُك ْم َح َّىت ُِحي َّ
اخلري كما حنبه ألنفسنا .يقول رسولنا صلى هللا عليه وآله وسلمَ« :ال يـُ ْؤم ُن أ َ
ِأل ِ
ب لِنَـ ْف ِس ِه)42(».؛ ويفهم ُجلنا أن أخاان هو أخوان يف الدين وحده! ومن قيد لفظ
َخ ِيه َما ُِحي ُّ
األخوة وهو عام ،يشمل األخوة يف هللا ،واألخوة يف اإلنسانية ،وأخرج من مدلوله الكافر؟!
ط ما بعده؛ فيكون من معاين احلديث :ال
أما لفظ "يُؤمن" يف صدر احلديث ،فهو مشرو ُ
يكون املؤمن مؤمنا ،حىت حيب ألخيه الكافر ما ُحيب لنفسه من خري الدنيا واآلخرة .وسيقول

اّللُ َعْنهُ.
 - 42أخرجه البخاري يف صحيحه ( )12 /1ومسلم يف صحيحه (َ )49 /1ع ْن أَنَس َر ِض َي َّ
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قائل :فإن هللا قد حكم بكفر الكافر (ال على التعيني) ،فال فائدة من حمبة اإلميان له!..
فنقول :ومن تكلم عن أتثري حمبتك يف املآالت؟! ..إمنا املطلوب منك أن تكون حمبا،
وحسب! ..وأما مآلك ومآل غريك ،فهو بيد هللا وحده! ..ال فضل لك على أخيك فيه،
كما ال فضل له عليك! ..يقول قُدوتنا احلُسىن صلى هللا عليه وآله وسلم« :إِ َّاي ُك ْم َوالظَّ َّن فَِإ َّن
الظَّ َّن أَ ْك َذب ْ ِ ِ
ضواَ ،وُكونُوا
اس ُدوا َوَال تَ َدابـَ ُروا َوَال تَـبَا َغ ُ
ُ
احلَديث؛ َوَال َحتَ َّس ُسوا َوَال َجتَ َّس ُسوا َوَال َحتَ َ
()43
اّللِ إِ ْخ َواان!» ؛ وافهم احلديث على معىن األخوة العامة ،تنل أجرك على قدرها.
ِعبَ َاد َّ
اّلل ع ِن الَّ ِذين َمل يـ َقاتِلُوُكم ِيف ِ
الدي ِن َوَملْ ُخيْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن
وانظر إىل قول هللا تعاىلَ :ال يـَْنـ َها ُك ُم َُّ َ
َ ُْ
ْ
َّ ِ
ِ
ِِ
ين
ني ( )8إَِّمنَا يـَْنـ َها ُك ُم َّ
وه ْم َوتـُ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن َّ
اّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
د َاي ِرُك ْم أَ ْن تََُّرب ُ
اّللُ َع ِن الذ َ
ِ
ِ ِ
اه ُروا َعلَى إِ ْخَر ِاج ُك ْم أَ ْن تَـ َولَّْوُه ْم َوَم ْن يـَتَـ َوَّهلُْم
قَاتَـلُوُك ْم ِيف الدي ِن َوأ ْ
َخَر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِرُك ْم َوظَ َ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن[ املمتحنة .]9-8 :وانظر كيف أصبح املسلمون يُعاملون الكفار غري
فَأُولَئِ َ
املعادين ،معاملة املعادين! ..بل انظر إىل معاملة املسلمني للكفار الذين استقبلوهم يف
بلداهنم ،وقامسوهم أرزاقهم ،بعد أن ضاقت هبم بلداهنم؛ وقل بربك :أهم على سوي الصراط؟
أم هم قد بدلوا معامل الدين؛ حىت كاد يكرهه أبناؤه ،فضال عن أولئك املظلومني من إخوتنا
الكافرين!..
إن إخواننا من األوروبيني واألمريكان ،الذين أصبحوا خيافون على أنفسهم يف بلداهنم من
محقى يزعمون أهنم أبمر هللا عاملون ،يستحقون أن نقف إىل صفهم ،منصفني هلم من
أنفسنا ،ومدافعني عن حقهم يف كامل حريتهم يف بلداهنم ،ردا جلميلهم ،وإقرارا هلم ابلفضل؛
وإال فعلى ديننا السالم!..

 .3كل الناس عابدون:
اّللُ َعْنهُ.
 - 43أخرجه البخاري يف صحيحه ( )19 /8ومسلم يف صحيحه (َ )10 /8ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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يتوهم كثري من إخواننا يف الدين ،أهنم وحدهم العابدون هلل على هذه األرض ،ويُداخلهم
زهو يشبه زهو بين إسرائيل عندما اعتقدوا أهنم شعب هللا وحدهم دون سائر الناس .فكأهنم
شعب للرب ،والرب هلم؛ والشعوب األخرى كأهنا ُخلقت دون قصد -تعاىل هللا!-؛ أو كأهنا
غري موجودة إال خلدمة شعب الرب ،حبسب زعمهم ،كما هي األنعام والدواب .وكأن
املسلمني وإن اعتقدوا أن هللا رب العاملني ،وخالفوا يف هذا الشق بين إسرائيل ،قد وافقوهم يف
كوهنم وحدهم عباده .نلمس هذا من خالل معامالهتم ،وإن كان بعض حذاقهم ُحيسنون

اخلروج من تبعاته ابلكالم املنمق ،الذي يؤسسون له من الكتاب والسنة؛ وكأهنما جواز سفر
ِ
َّ ِ
ين َآمنُوا ملَ
دنيوي يتالفون به اخلصومات الداخلية على األقل .وهللا تعاىل يقولَ  :اي أَيـُّ َها الذ َ
اّللِ أَ ْن تَـ ُقولُوا َما َال تَـ ْف َعلُو َن[ الصف.]3-2 :
تَـ ُقولُو َن َما َال تَـ ْف َعلُو َن (َ )2ك َُرب َم ْقتا ِعْن َد َّ

ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّر فِ َيها أَقْـ َو َاهتَا
يقول هللا يف كالمه العزيزَ  :و َج َع َل ف َيها َرَواس َي م ْن فَـ ْوق َها َوَاب َرَك ف َيها َوقَد َ
ِيف أَربـع ِة أ ََّايم سواء لِ َّ ِِ
ال َهلَا َولِ ْأل َْر ِ
ض ائْتِيَا
الس َم ِاء َوِه َي ُد َخان فَـ َق َ
استَـ َوى إِ َىل َّ
لسائل َ
ني (ُ )10مثَّ ْ
َْ َ
ََ
ِِ
ني[ فصلت]11-10 :؛ اختارت السماء واألرض ،وما خلق
طَْوعا أ َْو َك ْرها قَالَتَا أَتَـْيـنَا طَائع َ
هللا فيهما من خملوقات اختيار استعداد ،أن تعبدا هللا بوحي جبلي ،عبادة طوعية ،ال كراهة
فيها البتة؛ إال اجلن واإلنس ،فإن منهم من يعبد طوعا ومنهم من يعبد كرها .لذلك قلنا :إن
كل الناس عابدون هلل! ..وإذا كانوا كذلك ،فال فرق إال من وجهني:
ا -من وجه كون العبادة كرهية يف حق كثري من اجلن واإلنس ،دون سائر املخلوقات.
ب -ومن وجه مرتبة العبادة إن هي كانت طوعية ،حىت تتبني مرتبة العابد تبعا لذلك.
فأما العبادة الكرهية ،فهي خاصة ابألشرار ،وهي ابطنة ،ال تُدركها العقول احملجوبة؛

لذلك فلن نتكلم عنها .وما مرادان إال تعدادها ضمن صنوف العبادات؛ حىت ال يتوهم
ضعفاء العقول ،خروج خملوق من املخلوقات عن عبادة هللا ،فيضلون عن احلق .ومن اجللي
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أن العبادة الكرهية ال تورث سعادة ألصحاهبا قط؛ بل إن مأواهم النار ،ومآهلم فيها العذاب.
لكن ينبغي أن يُفهم أن أهلها ال يبغون عنها بديال ،وال يكرتثون لنعيم اآلخرة ،كما قد يتوهم
اجلاهلون .وحاهلم سر من أسرار هللا ،اليت ال يعلمها إال خواص أهل هللا .والسياسة ابلنظر
إىل هذين الصنفني تكون إما شرعية ،وإما غري شرعية؛ لكن ابعتبار الصورة ،وابعتبار
احلقيقة ،ال ابعتبار الصورة وحدها .والكالم هنا يطول ،وال فائدة من التفصيل فيه ،ما دام
الكالم ال يعدو أن يكون كالما جمردا.
وأما عبادة الطوع ،فتنقسم قسمني:
ا -عبادة هدى :وهي اليت أييت أصحاهبا من الطريق املستقيم ،فضال من هللا ،ال اجتهادا من
أنفسهم؛ ألن هللا ال يُؤتى إال إبذنه سبحانه.
ب -وعبادة ضالل :وهي اليت يعبد أصحاهبا هللا طوعا ،لكنهم ُخيطئون طريق اإلتيان ،حلِ َكم
يعلمها هللا.
وهذان الصنفان موجودان داخل األمة وخارجها؛ لكن ال ابالعتبار نفسه .نعين أن
الضال داخل األمة ال يستوي مع الضال من خارجها .وليس األمر عصبية دينية كما قد
يتوهم اجلاهلون ،وإمنا هي أسرار إهلية وحقائق وجودية وعلم صحيح .وضمن هذين الصنفني
يدخل من يُعتقد أهنم من املسلمني فيما يبدو للناس ،وهم من الكافرين؛ ومن يُعتقد أهنم من

الكافرين فيما يبدو للناس ،وهم عند هللا مسلمون .وهذا األمر ال يُطلع هللا عليه إال من يشاء
من عباده اخلواص .نعين أهنم يعلمون بتعليم هللا ،من هو مسلم حقيقة ،ممن هو كافر وظاهره
مسلم .بل إن من اخلواص من جيعلهم هللا سببا لتمييز الفريقني كما جعل األنبياء عليهم
السالم يف أزمنتهم ،وراثة نبوية .فيكون املسلمون هم الذين ال يعرتضون عليهم يف الباطن؛
ويكون الكافرون هم من ابتُلوا ابالعرتاض عليهم ،وإن كانوا من أكرب العلماء يف نظر العامة.
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وقد قال الشاذيل رضي هللا عنه مرة ألحد العلماء من املعرتضني :ال ينفعه شيء ،وإن علم ما
علم! ..وقال عن أحد األجناد أتدب معه :وأما هذا فال يضره شيء ،وإن عمل ما عمل!..
فافهم ما نشري به إليك ،تسعد إن شاء هللا .وهذا أمر خطري ،يغفل عنه جل الناس ،بسبب
غلبة احلس ،والكرب املستقر يف النفوس .وقد ذكر هللا هذا التمييز بني الفريقني يف حق
ِ
ث َر ُسوال[ اإلسراء .]15 :وقد جعل
ني َح َّىت نـَْبـ َع َ
األنبياء ،يف قوله تعاىلَ  :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
هللا هذه الصفة يف أولياء هذه األمة وإن مل يكونوا ُر ُسال ،كرامة لنبيها صلى هللا عليه وآله
وسلم .والسليم من سل َم هللاُ!.
ولنعد اآلن إىل أهل اإلسالم الظاهر ،حىت منيز طبقات العبادة فيه؛ ألنه هو ما يهمنا
أمره هنا .نعين حىت نعود إىل سواء السبيل ،بعد كل هذه االحنرافات املرتاكمة عرب القرون.
وقد وص ْفنا اإلسالم ابلظاهر ،ألن إسالم الباطن عام ،وهو صفة أهل العبادات كلها:
الطوعية والكرهية .نقول هذا ،حىت ال يغرت أهل اإلسالم الظاهر حباهلم ،ويظنون أن ذلك
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َتيت َ
منهم .ويف رواية هند بنت الوازع عن أبيها ،أنه قال" :أ ُ
رسول هللا َ
واألَشج املنذر بن عامر ،أَو عامر بن املنذر؛ ومعهم رجل مصاب (ممسوس) .فانَ َته ْوا إِىل
النيب صلى هللا عليه وسلم َوثـَبُوا من َرَواحلِهم ،فأَتَـ ُوا
صلى هللا عليه وسلم ،فلما رأ َُوا َّ
رسول هللا َ

فع َق َل راحلتَه ،وأخرج َعْيبتَه ففتحها؛
يده ،مث نـََزَل األ ُّ
النيب صلى هللا عليه وسلم ،ف َقبَّـلُوا َ
َّ
َشجَ ،
ني أَبيض ِ
فأَخرج ثَوب ِ
النيب صلى هللا عليه
فع َقلَها؛ فأَتى َّ
ني من ثيابه فلَبِ َسهما ،مث أَتى رواحلَهم َ
صلت ِ
ني ُحيبُّهما هللاُ ورسولُه:
وسلم فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم« :اي أ ُّ
َشج ،إِ َّن َ
فيك َخ ْ
ِ
احل ْل َم واألَان َة ».فقال :اي رسول هللا ،أَان َختلَّ ْقتُهما ،أَو َجبَـلَين هللا عليهما؟ قالِ « :بل هللاُ
احلمد هلل الذي َجبَـلَين على ُخلُقني ُحيبِهما هللاُ ورسولُه! فقال الوازعُ:
َجبَـلَك َعلَْي ِهما» .قالُ :
َين هو؟ اِئْتِين بِِه!» ،قال:
اي رسول هللا ،إِ َّن معي خاال يل مصاابْ ،
فادعُ هللا له! فقال« :أ َ
َشج ،أَلبَ ْستُه ثوبَ ِيه ،فأَخذ (أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) من
صنَ َع األ ُّ
ُ
مثل ما َ
فصنعت َ
ِِ
ِ
عدو هللا!»َ .فوَّىل (أي
اخر ْج َّ
ردائه َفرفَـ َعها حىت رأَينا بياض إبْطه ،مث ضرب بظَ ْهره ،فقالُ « :
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وجهه وهو يَنظُر نَظََر رجل صحيح"( .)44وقد ذكران احلديث بتمامه ،ملا فيه من
اخلال) َ
فائدة.
فأول مرتبة من العبادة ،عبادة البُـ ْله؛ وهم عوام العوام ،الذين ال يعلمون إال ظواهر
األمور ،وتغلب عليهم السذاجة وبساطة التفكري .وهؤالء أسلم طبقة من العامة ،رغم أهنم ال
يُؤبه هلم يف الغالب إال من حيث العدد .وهم من جهة السياسة ،ال يعرفون غري الطاعة ألويل
ويسلِمون هلم تسليما .وهذا الصنف من املسلمني هم أكثر عُمار اجلنة ،كما أخرب
األمرَ ،
اجلَن َِّة الْبُـ ْلهُ»(.)45
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله« :أَ ْكثَـ ُر أ َْه ِل ْ
وأتيت بعدهم عبادة الزهاد والعُباد؛ وهؤالء على خطر إذا تقوت نفوسهم ابلنظر إىل
أعماهلم؛ أما إن كانوا قريبني من حال البُله ،فإهنم يكونون من الصاحلني ومستجايب الدعاء.
واحملجوبون أبنفسهم منهم ،تصري قلوهبم من أشد القلوب قسوة .يُعرف ذلك منهم بداهة.
وقد يُداخلهم كِرب ،يقل نظريه حىت عند احلكام واجلبابرة .وهؤالء من جهة السياسة من أشد
الناس شرا على الناس؛ ألهنم قد خيدعوهنم ،ويستعملوهنم ألغراضهم من غري أن يتفطنوا هلم.
مث أتيت بعد هؤالء عبادة العلماء (الفقهاء)؛ وهؤالء إن صدقوا أنفسهم وأمتهم ،يكون
منهم خري كبري؛ وإن غشوا ،خرج منهم شر كبري .وهم من جهة السياسة ِ
املرجحون للصالح
العام ،أو للفساد العام .وأما من جهة مآهلم ،فإن الغاشني منهم يكونون من كبار أهل النار.
ورغم ما يكتنف هذه الطائفة من خطر ،فإن النفوس تواقة إىل أن تكون منهم أو أن تكون
ممن خيالطهم ،بسبب قلة نور البصائر ،وغلبة صفة الرتبُّب على بين آدم .واألسلم ،ملن ال نور
له ،أن يبتعد عنهم ،ويعمل مبا يعلم على وجه الصدق .وهم يف زماننا أضر على الدين من
 - 44أخرجه أمحد يف مسنده (.)490-491 /39
 - 45أخرجه البزار يف مسنده (َ )32 /13ع ْن أَنَ ِ
اّللُ َعْنهُ.
س بْ ِن َمالِك َر ِض َي َّ
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كل األصناف ،رغم ما يزعمون من حرص عليه .وأحواهلم من أعجب األحوال يف الناس؛
هلم شبه كبري أبحوال الشياطني يف التلون واإلضالل.
وأتيت بعد هذه الطائفة ،عبادة أصحاب القلوب؛ وهم عوام الصوفية .بل إن العامة ال
تعرف من الصوفية إال هؤالء .يعتنون بتصفية قلوهبم ،ومتحيص معامالهتم .عمدهتم التقلل من
الدنيا ،ودوام املراقبة .وهذا الصنف قل يف األزمنة املتأخرة كثريا ،ابملقارنة إىل الزمن األول.
وهم من أبعد الناس عن جمال السياسة ،لعلمهم بدنسها ،وسرعة إفسادها للقلوب .نظرهم
إىل اآلخرة ال إىل الدنيا .لذلك تكون سياستهم للقلوب يف طريق اآلخرة ،هي حظهم من
السياسة ابملعىن العام .وهؤالء يكون فقههم للدين ابطنا ،قلما جيتمع مع فقه ظاهر لديهم.
لذلك يكونون حمل إنكار شديد من طائفة الفقهاء اليت ذكرانها فيما قبل؛ خصوصا من قِبل
الكذبة منهم ،الذين يتخذون الدين مطية إىل الدنيا .والعداوة بني الطائفتني ،هي بسبب
انعكاس طريقيهما عداوة طبيعية ال ترتفع أبدا.
مث أتيت عبادة األولياء .وهم أصناف تكون عبادهتم على حسب ما حيصل هلم من
التجلي .فمنهم َمن عبادته حمبة خالصة ،ومنهم من عبادته علم ابهلل حمض ،ومنهم من عبادته
حمو صرف ،وهكذا ...ومن األولياء من يستأثر هللا هبم ،وهم األفراد؛ ومنهم من جيعلهم
وجوها له سبحانه يف معاملة العوامل ،وهؤالء هم األقطاب .والوالية الكربى تكون جمهولة يف
الدنيا واآلخرة ،إال ألهلها .وهؤالء إن اعتربان السياسة لديهم (نعين األقطاب) ،فهم أهلها
حقا وحقيقة؛ وهم رجال الغيب الذين تكلمنا عنهم يف بداية هذه السلسلة .وال يعين هذا
ابلضرورة أن الناس يعلمون ذلك منهم؛ بل إن أغلب أحوال الناس معهم اإلنكار والتكذيب؛
خصوصا يف هذه األزمنة املتأخرة.
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وكل هذه األصناف من أوجه العبادة هلل ،وغريها مما مل نذكره ،ال بد أن يوجد على
التفصيل ،وال سبيل إىل طلب رفعه من الوجود أبدا؛ وإن كان ظاهر الشرع أحياان يوحي
بذلك ،فيظن من ال علم له أنه مأمور ابستئصال املنهي عنه .واحلقيقة أن األمر متعلق بشغل
احملل (القلب اآلدمي) ،على جهة التكليف وحسب؛ وال صلة له بوجود ذلك الصنف املنهي
عنه يف العامل من حيث هو موجود؛ وإن كان شيوعه أو قلته معيارا تتفاضل به األزمنة
واألمكنة فيما بينها .وعلى العموم ،فأخذ األمر من غري تفصيل ،وعلى التعميم ،يكون فيه
جهل كبري ،وسوء أدب ال يشعر به احملجوبون أبدا .وحنن نذكره هنا تنبيها لذوي االستعداد،
لعلهم يرتقون عما هم فيه ،ال غري.
وال خيفى أن كل أهل ِ
صنف عبادة ،هم فرحون بعبادهتم ،ال يبغون حوال عنها إىل
غريها ،وإن كانت أعلى منها مبا ال يُقارن .ويف ذلك سر إهلي ،ال يُكشف إال ألهله؛ وحيرم
على غريهم اخلوض فيه حترميا مغلظا .ومن هذا الباب قول هللا تعاىلُ  :ك ُّل ِح ْزب ِمبَا لَ َديْ ِه ْم
فَ ِر ُحو َن[ املؤمنون.]53 :
وأما عما يتعلق بعبادة اجلماعات اإلسالمية املستحدثة يف األمة ،واليت يسميها الغربيون
مجاعات "اإلسالم السياسي" ،فهي عبادة بدعية منشأها اجلهل بسر اختالف األزمان،
واجلهل حبقيقة التجديد يف الدين احملمدي .وأهل هذه اجلماعات من حيث هم أفراد ،قد
قبل ،غري صنف األولياء؛ ألن عمل هذه اجلماعات
يكونون من كل األصناف اليت ذكرانها ُ

مبين على الغفلة واجلهل ،واألولياء ال يُعطي مقامهم ذلك .أما من حيث الصفة الغالبة على
هذه اجلماعات ،فهي خمالفة ألصل الدين مجلة وتفصيال .وحنن هنا ال نتكلم عن ظاهر
األمور ،مما ال خيفى أهنم فيها على أصل حمقق؛ ولكننا نعين حقيقة ما هم عليه من جهة
الباطن واملدد واملقام (املآل).
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وقد ضل هبذه اجلماعات خلق كثري ،بسبب اعتمادها املنطق الفكري املناسب ملا يغلب
على العصر من صنوف احلُجب واآلفات الناشئة عن خمتلف الفلسفات .ولو شئنا أن نوجز
الوصف هلؤالء ،لقلنا إهنم رغم كثرة املشاق (البدنية على اخلصوص) اليت يعرضون أنفسهم
إليها ،إال أهنم أقل الناس حتصيال للخري يف مقابل ذلك ،إن هم سلموا من اآلفات القلبية
املهلكة؛ وقلما يسلمون!..
وهذه اجلماعات ،مع ما تزعمه من خدمة للدين ،إال أهنا من أشد املعاندين للحق ،إن
جاء خمالفا ملا تعتقده أو تعمل له .وهلم جرأة كبرية على هللا يف ذلك ،ال تكون إال لكبار
املتجربين والفراعنة ،وإن كانوا يتقنعون ابللني واخلشوع يف الظاهر .وحاهلم ،وإن كان ينطلي
على العامة ،فإن أهل النور يكشفوهنم من أول نظرة .وهلم ظلمة مصاحبة ،ال يسلم منها إال
أفراد منهم .نراها بفضل هللا عياان كما نرى احملسوسات املعتادة .ومعاملتنا هلم املباشرة ،ال
تكون إال على األدب العام ،واملوافقة على ما يُظهرون؛ أداب مع هللا وأداء حلق احلق حبمد
هللا .وأما نصيحتنا هلم ،فتكون ابإلشارة عن بعد؛ حىت ال ندخل معهم فيما ال فائدة منه،
وما قد يزدادون معه سوءا على سوئهم .وحنن -وهلل املنة والفضل -حنب اخلري جلميع
األصناف ،من حيث هو خري عند هللا ،ال من حيث هو خري عندهم .والفرق بني األمرين
بني ،ملن كان من أويل األلباب.
ولنختم هذا اجلزء بنصيحة شعرانية ،ذكرها اإلمام الكبري عبد الوهاب الشعراين رضي هللا
عنه يف كتابه "ردع ال ُفقرا عن دعوى الوالية الكربى"( ،)46نوردها بنصها ليعترب هبا من شاء هللا
الكامل يف هذا الزمان من وجد وصف اإلسالم
له االعتبار .يقول رضي هللا عنه[ :ولعمري،
ُ
فقط ،من غري زايدة .فإن س ْلب اإلسالم قد كثُر يف هذا الزمان ،وهو سنة ثالثة وثالثني
لع أهل الكشف من أولياء هذا الزمان على أنه مات يف هذا الزمان (يعين
وتسعمائة .وقد اطَّ َ
 - 46طـ دار جوامع الکلم (ص.)194-193 :
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داخل السنة) من أمة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم مائة ومخسون ألفا ،فوجدوا منهم عشرة
آالف نفس ماتوا على اإلسالم؛ والباقي على الكفر ،نسأل هللا العافية].
وحنن اآلن يف سنة 1435؛ فاعتربوا أيها اإلخوان ،وحتروا من األعمال واألحوال ،ما
ينفعكم عند ربكم؛ فإن هذه الزخارف تزول عن قريب .نسأل هللا السالمة لنا ولكم ،وجلميع
املسلمني.
 .4اإلمامة الكربى والتدين:
نعين ابإلمامة الكربى منصب اخلالفة اإلهلية الذي إذا شغر ،انتقل احلكم إىل اآلخرة.
اعةُ َعلَى
وم َّ
الس َ
وقد أشار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إىل هذا الشغور ،بقولهَ« :ال تَـ ُق ُ
اّللُ»( .)47والقول املشار إليه يف احلديث هو قول حتقق وحال ،ال قول قال،
َحد ،يـَ ُق ُ
اّللُ َّ
ولَّ :
أَ
كما قد يُتوهم .وصاحب هذا املنصب ،هو من يُسميه أهل هللا :آدم زمانه .وهذه املرتبة
جمهولة لدى العموم ،وال طريق هلم إليها إال من جهة اإلميان هبا على غري تعيني؛ ما مل يكن
اخلليفة حاكما يف الظاهر ،كما كان اخللفاء األربعة املعلومون رضي هللا عنهم .وحىت يف هذه
احلالة ،فإنه يُنظر إىل اخلليفة من قِبل العامة على أنه احلاكم الشرعي (وهو معىن اخلالفة
لديهم) فحسب .ولوال أن الشيعة قد حصروا هذا املنصب يف عدد خمصوص من آل البيت
عليهم السالم ،وخرج عن إدراكهم إمام كل زمان ،لكانوا على احلق التام فيه؛ إال أن أمرهم
آل فيه إىل ما نعلم من "أيديولوجيا اإلمامة" ،اليت تقصر عن إيالء اإلمامة (اخلالفة) حقها
هي أيضا .ومع هذا القصور ،فهم أفضل من "أهل السنة" بكثري؛ الذين يكادون ال يقيمون
ملعىن اخلالفة وزان ،إال من حيث املنصب السياسي املعروف يف زمانه .وأما اليوم ،فال خالفة

اّللُ َعْنهُ.
 - 47أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )91 /1ع ْن أَنَس َر ِض َي َّ
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عندهم ،وال علم! فصار األمر وكأنه من نوافل النوافل،إِ َّان َِّّللِ َوإِ َّان إِلَْي ِه
.]156

َر ِاجعُو َن[ البقرة:

إن من حسن فقه الشيعة (جزئيا) ،أن يربطوا كثريا من تنزيالت األحكام الشرعية
ابإلمام؛ ألهنم يرونه وحده من له أهلية أتويل القرآن يف الزمان .وقد أنكر عليهم علماء السنة
هذا املذهب ،ظنا منهم أن التأويل املقصود هنا ،هو مطلق الفهم عن هللا ،والذي قال فيه
ول َِّ
اإلمام علي عليه السالم نفسه ،عندما سئل :هل ِعْن َد َك ِمن رس ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
اّلل َ
ْ َُ
َْ
ِع ْلم ِسوى الْ ُقر ِ
َّس َمةََ ،ما ِعْن َد َان ِم ْن
آن؟ فأجاب رضي هللا عنه" :ال َوالَّ ِذي فَـلَ َق ْ
ْ
َ
احلَبَّةَ َوبـََرأَ الن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ِ
ِ
اّللُ َعْبدا فَـ ْهما ِيف
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َش ْيء س َوى الْ ُق ْرآن؛ إال أَ ْن يـُ ْؤِيتَ َّ
ول َّ
اّلل َ
َُ
ِ ()48
ِ
الْ ُق ْرآن"  .فمطلق الفهم عن هللا ،ليس حمصورا يف إمام أو عامل دون سائر العباد؛ وإمنا
املقصود ابلتأويل املختص به اخلليفة اإلمام ،هو التأويل الوجودي للقرآن .ونعين به جتلي
القرآن اخلاص ابلزمان؛ ألن القرآن ليس على صورة واحدة ،كما يتوهم الغافلون .أمل يقل هللا:
ُ ك َّل يـَ ْوم ُه َو ِيف َشأْن[ الرمحن .]29 :ومن أخص ما ُخيتص به هذا اإلمام علم األول
واآلخر والظاهر والباطن؛ فهو وحده من يُعني األول يف زمانه واآلخر ،والظاهر فيه والباطن.
ومن هذا العلم ،علم ظهور اإلمام وبطونه نفسه .فاإلمام يف زماننا (مثال) ابطن غري ظاهر؛
وهذا خبالف ما تعتقده العامة من عدم وجوده ،الذي هو من احملاالت اآلن.
ومن األحكام الشرعية اليت يتعلق العمل هبا ابإلمام ،اجلهاد مبعناه الشرعي املطلق،
وإقامة احلدود الشرعية على العباد؛ ألن القاضي (الشرعي) ال حيكم فيها ،واجلهاز التنفيذي
(الشرطة) ال يُنفذها ،إال بتفويض من اإلمام ،ال من نفسيهما؛ وإن كان احلكم منصوصا
عليه يف القرآن أو يف السنة ،ظاهرا غري خفي .فكأن اإلمام ،هو املفتاح العملي ملا نزل به
 - 48أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)11 /9وعند الشافعي يف السنن املأثورة ( )632بلفظه؛ َع ْن أَِيب ُج َحْيـ َفةَ َر ِض َي َّ
اّللُ
َعْنهُ.
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الوحي .وهذا هو نفسه ما عنيناه من أتويل القرآن اخلاص ابإلمام .وهذا هو معىن اخلالفة
اآلدمية ،الذي ما نفتأ نذكر به ،من يريد أن يذكر.
وانظر كيف أن اخللفاء الباطنني (األقطاب) ،قد حكموا يف أزمنتهم ،وقبل ظهور
املهدي ،أن ينقلب احلكم يف القضاء من القضاء الشرعي ،إىل القضاء الوضعي .والقضاء
الوضعي ،هو قضاء شرعي ،لكن من وجهه الباطن؛ لذلك ال يسمى شرعيا عند أهل
الظاهر .فانظر إىل هذا النظام اإلهلي العجيب! ...و هناك وجه آخر ،يُعترب القضاء الوضعي

منه شرعيا ،نرتكه لك ،جتده من نفسك إن كنت من أهله .فإننا لو قلنا كل ما نعلمه يف هذه
األمور ،لضاقت عنها كثري من العقول ،ولرمينا ابلكفر والزندقة ،من قِبل قوم ال ُحيسنون
الوضوء .وحنن نريد بكالمنا التنبيه ،أكثر مما نريد التعليم .ولو فهم عنا إخواننا هذا،
السرتاحوا من توهم منافستنا هلم على مكاانهتم ومراتبهم؛ فإننا حبمد هللا نعلم أن هللا وحده
املعطي املانع ،واخلافض الرافع .ولنعد إىل اخلالفة...
إن كل ما بلغنا من كالم عن اخلالفة من أهل عصران ،من مجاعات على اخلصوص،
تزعم أهنا تعمل إلقامتها ،ليس فيه من العلم الصحيح إال ما يتعلق بوجهها الظاهر ،وعلى
قصور بني ،يتضح مما سنقوله يف هذا اجلزء .أما ما يتعلق حبقيقتها اليت هي ربوبية العامل ،فهم
فيه على جهل اتم .ويعلم هللا أننا ال نقول هذا تنقيصا من أحد ،وإمنا إيفاء حلق العلم وحده.
وحىت أقوال املفسرين من أهل الظاهر ،يف معىن خالفة آدم عليه السالم ،املذكورة يف قول هللا
اعل ِيف ْاألَر ِ ِ
ك لِْلم َالئِ َك ِة إِِين ج ِ
َجت َع ُل فِ َيها َم ْن يـُ ْف ِس ُد فِ َيها
تعاىلَ  :وإِ ْذ قَ َ
ض َخلي َفة قَالُوا أ َْ
ْ
َ
ال َربُّ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ويس ِف ِ
آد َم
ك قَ َ
س لَ َ
ََ ْ ُ
ال إِِين أ َْعلَ ُم َما َال تَـ ْعلَ ُمو َن (َ )30و َعلَّ َم َ
ك الد َماءَ َوَْحن ُن نُ َسب ُح حبَ ْمد َك َونـُ َقد ُ
ال أَنْبِئ ِوين ِأب َْمس ِاء هؤَال ِء إِ ْن ُكْنـتم ِ ِ
ِ ِ
ني ()31
ْاأل ْ
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئ َكة فَـ َق َ ُ
َمسَاءَ ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
َ َُ
صادق َ
ُْ َ
َّك أَنْت الْعلِيم ْ ِ
قَالُوا سبحانَ َ ِ
َّ ِ
َِّ
آد ُم أَنْبِْئـ ُه ْم
يم ( )32قَ َ
ال َاي َ
ُْ َ
احلَك ُ
ك َال ع ْل َم لَنَا إال َما َعل ْمتَـنَا إن َ َ َ ُ
السماو ِ
ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما
َمسَائِ ِه ْم قَ َ
ِأب َْمسَائِ ِه ْم فَـلَ َّما أَنْـبَأ َُه ْم ِأب ْ
ب َّ َ َ
ال أََملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إين أ َْعلَ ُم َغْي َ
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َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يس أ ََب
تـُْب ُدو َن َوَما ُكْنـتُ ْم تَكْتُ ُمو َن (َ )33وإِ ْذ قُـ ْلنَا ل ْل َم َالئ َكة ْ
اس ُج ُدوا آل َد َم فَ َس َج ُدوا إال إبْل َ
ِ
ِ
ين[ البقرة ،]34-30 :يكتنفها جهل كبري ،سنلخص بعض
َو ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
وجوهه ،يف نقط مركزة؛ منها:
ا -هل اخلالفة خاصة ِبدم وحده ،أم هي تشمل غريه من األشخاص؟ فتكون بذلك مرتبة
من مراتب الوجود ،ال حاال من األحوال؟
ب -إن هللا جعل للخالفة شرطا ونتيجة؛ فشرطها علم األمساء ،ونتيجتها إسجاد العوامل
املكلفة وغري املكلفة (غري املكلفة ممثلة يف املالئكة ،واملكلفة ممثلة يف إبليس) .فهل هذا املعىن
يتوافق مع ما يذهب إليه أولئك املفسرون من أن كل بين آدم خلفاء؟!..
جِ -ملَ ادعت النصارى األلوهية يف عيسى عليه السالم ،لوال شهودهم ملعىن اخلالفة فيه!..
أيكون النصارى أعلم منا بوجه من وجوه اخلالفة؟! ..وختم النبوة فينا ،صلى هللا عليه وآله
وسلم؟!..
إن جل املسلمني ينظرون إىل النصارى ،وكأهنم قوم بـُْله ،رأوا رجال امسه عيسى عليه
السالم ،فلم يفرقوا بني هللا وبينه ،وكأهنم صم وعمي ال يفقهون! ..ولعمري إن هذا الظن من
املسلمني قبيح؛ خصوصا وأن من النصارى من هم أذكى من جل املسلمني ،وأكثر إحاطة
بعلوم القدماء واحملدثني! ..وحنن سنخرج عن هذا اإلمجاع (هو يف احلقيقة شبه إمجاع)
السخيف ،ونقول إبذن هللا:
عقائدهم
إن النصارى (نعين الذين كانوا على احلق من أتباع عيسى ،قبل أن يداخل
َ
الفكر التلفيقي ،كما دخل على املسلمني من بعدهم) شهدوا يف عيسى عليه السالم ،اخلالفة
ُ
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آدم زمانه؛ ورأوا منه التصرف يف العامل ابألمساء اإلهلية تصرف الرب يف
اإلهلية اليت كان هبا َ
عباده؛ ومنه إحياء املوتى وخلق الطري ،و...؛ وعلموا بداهة ،كما نعلم حنن وكل من له أدىن
ُمسكة من عقل ،أن هذا ال يفعله إال هللا وحده .فلم جيدوا بدا من اإلقرار أبن هللا هو

عيسى؛ ولو فعلوا غري ذلك ،لكانوا محقى من غري شك! ..لكن إخواننا النصارى مع علمهم
بوجه من وجوه هذا األمر ،فقد جهلوا وجهه اآلخر ،الذي حنن بصدد الكالم عنه .وإذا
عدان إىل الصورة اآلدمية األوىل للخالفة اليت أخرب عنها القرآن ،فسنجد النصارى سجدوا
لعيسى كما سجدت املالئكة؛ إال أهنم قالوا :إن آدم هو هللا ،ومل يقولوا هو خليفة هللا .وهنا
علوم جليلة ،نُبدي منها مواطن القصور (الذي مساه هللا ضالال) عند إخواننا النصارى منها:
ا -عند قوهلم إن عيسى هو هللا ،يبقى عليهم التفريق بني الوجود احلق الذي هلل ،والوجود
اإلمكاين الذي لعيسى؛ ألن هللا كان قبل عيسى وسيبقى بعده .وهم قد تركوا األمر إما
معلقا ،وإما مألوا فراغاته بتلفيقات فكرية ال تستقيم ،وال داعي إىل التفصيل فيها هنا .ولو
كان هلم هذا العلم ،ملا وقعوا فيما وقعوا فيه من األصل .وهذا العلم أخذانه حنن من حممد
صلى هللا عليه وآله وسلم ،الذي أكمل هللا به الدين علما وعمال .يقول هللا تعاىل :الْيَـ ْوَم
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم[ املائدة]3 :؛ أي ابلتجلي احملمدي بعد التجلي العيسوي .وهلذا ،مل
أَ ْك َم ْل ُ
يقل أحد من املسلمني إن هللا هو حممد ،رغم أن العارفني منهم ما شهدوا هللا إال يف صورته
العلية.
َّ ِ
ِ
يح
ين قَالُوا إِ َّن َّ
اّللَ ُه َو الْ َمس ُ
ب -ملا حكم هللا بكفر النصارى يف قوله تعاىل :لََق ْد َك َفَر الذ َ
ابن مرمي[ املائدة ،]17 :ويف قوله :لََق ْد َك َفر الَّ ِذين قَالُوا إِ َّن َّ ِ
ث ثََالثَة َوَما ِم ْن إِلَه إَِّال
اّللَ َاثل ُ
ْ ُ َ ْ ََ
َ َ
إِلَه و ِ
احد[ املائدة]73 :؛ فإمنا أراد أن يدلنا ويدهلم على مواطن القصور ،واليت هي :كيف
َ
جيمعون يف قول واحد بني ألوهية عيسى وبنوته ملرمي عليها السالم؟! ..فهذا كقول القائل
(مثال) :إن ملك البالد هو سائق العربة لديه .فهذا ال يستقيم يف الكالم ،وإن كان التجلي
هو التجلي .فاعلم من أي وجه يُنكر هللا عليهم قوهلم ،وال تتعده ،فتكون من اجلاهلني!..
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ولتذكر دائما أن َك َفَر معناه سرت وغطى .مث ملا أنكر عليهم سبحانه القول ابلتثليث ،فإمنا
أنكر عليهم الشرك الذي تومهوه فيه؛ ألن هللا ال يكون اثلث ثالثة ،وإمنا يكون رابعهم.
وذلك ألن الثالثة ال تقوم بنفسها ،وإمنا قيامها ابهلل القيوم .وقد علمنا هللا هذه املسألة -حنن
احملمديني -يف قوله تعاىلَ  :ما يَ ُكو ُن ِم ْن َْجن َوى ثََالثَة إَِّال ُه َو َرابِعُ ُه ْم َوَال مخَْ َسة إَِّال ُه َو
ِ
ِ
ك َوَال أَ ْكثَـَر إَِّال ُه َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا[ اجملادلة .]7 :فكينونته
َساد ُس ُه ْم َوَال أ َْد َىن ِم ْن َذل َ
سبحانه معنا حيث كنا ،هي قيامنا به سبحانه ال أبنفسنا .فضالل النصارى يف هذه املسألة
دخل عليهم من فكرهم؛ ال من احلق الذي معهم ،كما دخل الضالل على املسلمني أيضا
من فكرهم ،ال من احلق الذي معهم .ولو اكتفى الفريقان برتديد كالم هللا ،دون تصور منهم
ملعناه بغري إذن منه سبحانه ،لكانوا مجيعا على احلق.
وأما ضالل املسلمني يف احلق (ال عنه) ،فهو من عدم اعتبارهم ذكر هللا عقيدة
النصارى ،اعتبارا يليق هبا .فهم قد طرحوها ،وكأهنا عدم .وهللا لو أراد منا ذلك ،ملا ذكرها
لنا ،وألسس لنا عقيدة بداءة ،من غري تصحيح لعقيدة َمن قبلنا .وهذا قصور من املسلمني،
مل يسلم منه إال العارفون! ..وعني ما أمهله املسلمون من فقه يف عقيدة النصارى ،صار نقصا
لديهم يف فقه اخلالفة عن هللا ،اليت تتعاقب فيهم إىل قيام الساعة .وانظر إىل غياب هذا
العلم ،مع وجود اخلالفة فينا ،لتعلم ضالل العامة منا ،الذي يسميه علماؤان :الضالل
األصغر.
ولو علمت النصارى حقيقة ما ذكرانه ،ألكملوا ما ينقصهم من العلم بعيسى عليه
السالم مع حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .ولكنا مجيعا عيسويني حممديني؛ ولكن شاء هللا
أن خيرج من الفريقني من يُنكر على صاحبه ،ما يزعم أنه (هو) مؤمن به ،من حيث ال
يشعر! وهذا من أعجب األمور! ..والفريق الذي خرج من املسلمني منكرا للحق ،هو الفريق
املنكر للخالفة اإلهلية مبعناها القرآين .وقد استعاضوا فيها مبعىن ولدته أفكارهم ،فضلوا ضالال
مقابال (معاكسا) لضالل النصارى ،وهم يظنون أهنم على احلق ا ِ
لصراح.
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فإذا علمت اي أخي أن هذا اخلليفة اإلهلي موجود ،وعلمت أن اإلميان به ال على التعيني
واجب ،فإن جتاوزك العتباره يف صلتك ابهلل ويف صلتك ابلعامل ،نقص اثبت ،وسوء أدب
جسيم .واعلم أن كل توحيد ال يعترب ما دل هللا عليه يف كالمه ،ابلوجه الذي يُبقيه على
أصله اإلهلي من حيث الفهم ،كتوحيد التيمية الوهابية الذين كفروا (ابملعىن اللغوي لكلمة
َك َفَر) كفرا معاكسا لكفر النصارى ،فإنه توحيد وضعي غري شرعي .فهؤالء أنكروا اخلالفة
مبعناها احلق ،وأولئك خرجوا هبا عن معناها احلق .واحلق يف علم احلق ابحلق عن احلق يف
احلق ،من غري زايدة أو نقصان؛ وإن كانت الزايدة والنقصان أيضا عندان من احلق املثبت
للحق ،ابلداللة على احلق من وجه املخالفة له ،بعد العلم مبوطن النقص؛ كما نرجو أن يقع
بعد كالمنا هذا لكل ضال عن احلق الذي دل هللا عليه يف القرآن.
وبعد هذا أيها املشتغل ابلسياسة عن حق أو عن ابطل ،فانظر كيف تعامل غيبا (أو
شهادة إن كنت من أهلها) ،من خيلق يف زمانك الطري وينفخ فيه ،أو من ُحييي املوتى
ويُكلمهم بعد إخراجهم من قبورهم ،ومن يهدي املهتدين ويُضل الضالني .وال تنس أن كل

ما ذكرانه يدخل يف اجلائزات العقلية واملمكنات؛ خصوصا ،وقد أخرب هللا عن وقوعه مرة أو
مرات .وما وقع مرة ال ميتنع عقال أن يتكرر ابلعدد املراد هلل؛ رب العاملني وحده ال شريك له.
 .5املعارضة والتوحيد اإلبليسي:
َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْرب
يس أ ََب َو ْ
يقول هللا تعاىلَ  :وإِ ْذ قُـ ْلنَا ل ْل َم َالئ َكة ْ
استَك ََ
اس ُج ُدوا آل َد َم فَ َس َج ُدوا إال إبْل َ
ِ
ِ
ين[ البقرة .]34 :ملا نصب هللا آدم خليفة ،وألبسه حلة التصرف ابألمساء
َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ

يف العوامل ،أمر املالئكة ابلسجود له حىت يكون ذلك السجود مبثابة البيعة اليت يدخل هبا
حكمه طور التنفيذ .والسجود من األرواح (املالئكة) ،هو روح البيعة الدالة على صورهتا .ويف
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مثل هذا املعىن قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :م ْن َابيَ َع إِ َماما ،فَأ َْعطَاهُ َمثََرَة قَـ ْلبِ ِه
ِِ ِ
اع»()49؛ فثمرة القلب هي السجود ،وصفقة اليد هي صورة
استَطَ َ
ص ْف َقةَ يَده ،فَـ ْليُط ْعهُ َما ْ
َو َ
البيعة .فانظر ما أحكم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،وما أدله على املعاين ،أبوجز
العبارات!ِ ..
وذكر القلب يف احلديث ،فيه إشارة إىل دخول مسألة هذه البيعة يف صميم
الدين ،ويف التوحيد على اخلصوص.
وأما إبليس فقد حجبه عنصره الناري الطبيعي عن إدراك معىن البيعة .وقد كان معتادا
على عبادة هللا على اإلميان غيبا ،كما هم عوام املسلمني اليوم .فلما أقام هللا صورة آدم وأمر
ابلسجود له؛ فإن املالئكة سجدت الجنباهلا على الطاعة ،وإن كان قد سبق هلم من هللا
َجت َع ُل فِ َيها
بعض تعليم فيما يتعلق خبصوصية آدم؛ كما أخرب سبحانه عنهم يف قوله :قَالُوا أ َْ
ِ
ِ ِ ِ
من يـ ْف ِسد فِيها ويس ِف ِ
ال إِِين أ َْعلَ ُم َما َال تَـ ْعلَ ُمو َن
ك قَ َ
س لَ َ
َ ْ ُ ُ َ ََ ْ ُ
ك الد َماءَ َوَْحن ُن نُ َسب ُح حبَ ْمد َك َونـُ َقد ُ
ال أَنْبِئُ ِوين ِأب َْمسَ ِاء َه ُؤَال ِء إِ ْن ُكْنـتُ ْم
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئِ َك ِة فَـ َق َ
آد َم ْاأل ْ
َمسَاءَ ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
(َ )30و َعلَّ َم َ
َّك أَنْت الْعلِيم ْ ِ
ص ِادقِني ( )31قَالُوا سبحانَ َ ِ
َّ ِ
َِّ
ال َاي
يم ( )32قَ َ
َ َ
ُْ َ
احلَك ُ
ك َال ع ْل َم لَنَا إال َما َعل ْمتَـنَا إن َ َ َ ُ
السماو ِ
ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
آد ُم أَنْبِْئـ ُه ْم ِأب َْمسَائِ ِه ْم فَـلَ َّما أَنْـبَأ َُه ْم ِأب َْمسَائِ ِه ْم قَ َ
َ
ب َّ َ َ
ال أََملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إين أ َْعلَ ُم َغْي َ
َوأ َْعلَ ُم َما تـُْب ُدو َن َوَما ُكْنـتُ ْم تَكْتُ ُمو َن[ البقرة .]33-30 :وقد نظر إبليس إىل أمر هللا
ابلسجود ،كما ينظر املؤمن إىل األمر االبتالئي؛ فوجد أن السجود ملخلوق مناف للتوحيد
الذي يعلمه؛ بل هو كما عند العامة من الشرك والوثنية .ومن حرصه ظاهرا على التوحيد،
أب اللعني أن يسجد .نقول هذا ،حىت ال يتصور جاهل أن يف مستطاع إبليس أو يف
مستطاع أي خملوق أن يعصي هلل أمرا! ..هيهات هيهات! ..فكان إبليس أول من أتول
كالم هللا ،وكان أول من ضل ( كفر) وهو يزعم أنه حيرص على التوحيد (عبادة هللا وحده).
هلذا كنا يف كثري من جلساتنا نقول :إن بعض فرق املسلمني ،هم على التوحيد اإلبليسي ،وال
 - 49أخرجه مسلم يف صحيحه ( ،)18 /6وأمحد يف مسنده ( )416-417 /11واللفظ له؛ َع ْن َعْب ِد هللاِ بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن
الْ َع ِ
اّللُ َعْنـ ُه َما.
اص َر ِض َي َّ
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أحد أشبه حاال إببليس منهم ،ملن تتبع صفاهتم .فهم ال يؤمنون خبصوصية ألحد ،كما مل
يؤمن إبليس خبصوصية آدم .وهم ينكرون على أهل هللا ،من زعمهم احلرص على عدم الشرك
ابهلل ،وإبليس أب أن يسجد هبذا الزعم نفسه .وكما أن حقيقة إابية إبليس جاءت من كربه
املكتنف لقلبه ،فكذلك هؤالء يتكربون على أهل هللا ،وال يرون أحدا من العباد يصلح أن
يتأمر عليهم يف الدين؛ بل اإلمامة (الوضعية) ينبغي أن تكون هلم دون غريهم .لذلك جتدهم
يكثرون من دعوة الناس إىل ما هم عليه ،ويبذلون يف ذلك اجلهد واملال؛ وهم يف احلقيقة
يدعون إىل هدم الدين خفية وعالنية .وكما أن نتيجة إبليس كانت الكفر واللعن ،فكذلك
هؤالء ،خرجوا من اإلسالم حبقيقته ،وإن تلبسوا به ظاهرا؛ حىت التبس أمرهم على كثري من
عوام الناظرين .وأدل دليل على لعنهم ،حرماهنم من معرفة مرتبة رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم عند ربه .فهم ال يرونه إال كواحد منهم ،إن مل يكن أقل؛ نعوذ ابهلل من غضب هللا!..
وال يغررك منهم قراءهتم للقرآن ،واالستدالل به ظاهرا؛ فإن ذلك من تلبيسهم على الناس كما
يلبس إبليس إمامهم األول ،وإمام أشياخهم ِمن قبلهم.
واستكبار إبليس مل يظهر منه من غري أساس من احلق ،كما يتوهم املتومهون ،عندما أخرب
ال
ك قَ َ
أنه خري من آدم ،كما ذكر هللا عنه يف قوله تعاىل :قَ َ
ك أََّال تَ ْس ُج َد إِ ْذ أ ََم ْرتُ َ
ال َما َمنَـ َع َ
أ ََان َخ ْري ِمْنهُ َخلَ ْقتَِين ِم ْن َانر َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ِطني[ األعراف .]12 :ذلك أنه نظر إىل ظاهر
األمر ،الذي هو الرتاب من آدم ،والنار منه .ومعلوم أن عنصر النار أشرف من عنصر الرتاب
وأعلى .فكان حكم إبليس من جهة الظاهر أبفضليته حكما صحيحا عن علم صحيح .وقد
قيل من هذا الوجه أيضا :إن إبليس كان أول من قاس (استعمل القياس كما يعرفه الفقهاء)؛
لكنه ما حسب حسبان ما خيرج عن علمه يف هذه املسألة ،وهو السر الذي أودعه هللا يف
آدم ،ومل يُطلعه عليه؛ والذي هو مناط اخلالفة اإلهلية .فجهل جوهر املسألة وروحها ،وإن

كان عاملا بصورهتا؛ فمن هنا كان ضالله .وكل من ال يهتم ألمر أهل هللا يف زمانه ومكانه
(بلده) ،ويزعم أنه أفضل منهم إن كان من أهل علم الظاهر ،أو كان من أصحاب اجلاه أو
220

املال؛ فقد ضل كما ضل إبليس ،بسبب جهله مبعىن اخلصوصية ،واحنجب عن احلق كما
احنجب هو بظاهر الصورة؛ خصوصا إن كان الويل املنظور إليه فقريا عاميا من جهة الظاهر.
وتعظيمهم.
وهذا حال جلهم رضي هللا عنهم ،ورزقنا الذلة بني أيديهم
َ
وقد ذكر هللا ما وقع إلبليس مع آدم ،وما نتج عنه مما ال ينتج عادة عن كبائر املعاصي،
ليدل سبحانه على أن معاملته حقيقة تكون يف معاملة خليفته يف كل زمان؛ وال يُغين عن
هذه املعاملة غيبا وشهادة ،كو ُن املرء على عبادة يف نفسه ،أو على علم بصورة الدين .وهذه
املسألة من أخص مسائل التوحيد مبعناه الشرعي ،ومع ذلك ال يكاد يهتم هلا أحد من
املسلمني؛ إال من كان من العارفني ،أو ما كان من عقائد الشيعة الذين جيعلوهنا من ركائز
اإلميان؛ ونعم ما فعلوا؛ لوال ما داخلها من ظلمة الفكر ،فأخرجها عن أصلها .وإن اإلميان
ابخلالفة اإلهلية ولو غيبا من غري تعيني (نعين اإلميان ابملنصب وحده) ،هلو من أكرب أسس
الدين؛ بل هو األساس األول من جهة العمل الديين ،ملن فقه عن هللا ورسوله.
وإن معاملة خليفة هللا يف كل زمان حكمها حكم معاملة هللا من غري زايدة أو نقصان.
وإىل هذا املعىن يشري قول هللا تعاىل يف حق اخلليفة األعظم صلى هللا عليه وآله وسلمَ  :م ْن
اّللَ[ النساء .]80 :وهذه الصيغة من أساليب العربية ،تفيد أن
الر ُس َ
اع َّ
يُ ِط ِع َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ

طاعة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم هي طاعة هللا عينها .وهذا هو معىن توحيد املعاملة،
ال غريه .وأما من يفهم من هذه اآلية أن طاعة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم تؤدي إىل
طاعة هللا ابلتبع ،فما هو من فقهاء اللغة ،وال هو من أهل هذا التوحيد الذي نتكلم عنه؛
ِ
اب َآمنَّا قُ ْل َملْ
وإمنا هو من أهل الشرك الذي يكون الزما ألهل مرتبة اإلسالم .قَالَت ْاأل َْعَر ُ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا ولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِْ
اإلميَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم[ احلجرات ،]14 :ويدخل يف
تـُ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ َ
معىن اإلميان هنا ،معىن التوحيد .فافهم يرمحك هللا!..
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وملا قصد هللا أن جيعل السجود للخليفة تصديقا لإلميان به سبحانه نفسه ،فإنه دلنا على
أخص أبواب التوحيد العملي املبين على العلم ابهلل الصحيح يف هذا املشهد القرآين الذي ال
يتمكن أحد من إنكاره؛ ال على العلم املختلق (علم العقائد الكالمية البدعي) الذي تنسجه
ُ
العقول البشرية على مقاس أهوائها وأمزجتها؛ ويُلزم أصحابه به عامة املسلمني ،وكأنه من
اب لِتَ ْحسبوه ِمن الْ ِكتَ ِ
عند هللا! ..وإِ َّن ِمْنـهم لََف ِريقا يـ ْلوو َن أَلْ ِسنَـتَـهم ِابلْ ِكتَ ِ
اب َوَما ُه َو ِم َن
ُْ
ُْ
َ
َُ ُ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ ِكتَ ِ
ب َوُه ْم
اّلل َويـَ ُقولُو َن َعلَى َّ
اّلل َوَما ُه َو م ْن عْند َّ
اب َويـَ ُقولُو َن ُه َو م ْن عْند َّ
اّلل الْ َكذ َ
يـَ ْعلَ ُمو َن[ آل عمران.]78 :
ومن معارضة إبليس آلدم عليه السالم ،خرجت كل معارضة فيما بعد يف العامل ،واليت
منها املعارضة السياسية ابملعىن احلديث .وإبليس ال علم له إىل اآلن أبن معارضته (اعرتاضه)
آلدم هي من إمداد آدم نفسه له ابملدد الضاليل من مشاله؛ كما كان مدد اهلداية التعليمي
للمالئكة من ميينه .وهذا من أسرار هللا ،اليت ال يشهدها يف نفسه أحد ،وإن كان من أهل
الكشف واملشاهدة .نعين أنه ميكنه أن يشهد اإلمداد الغييب يف غريه ،لكنه ال يستطيع أن
يشهده يف نفسه؛ حىت يبقى أمر نفسه غيبا عنده ،حلكمة إهلية .ومن هذا الباب جاء قول
ِ
ك لِنَـ ْف ِسي نَـ ْفعا
هللا تعاىل ،تعليما لنبيه صلى هللا عليه وآله وسلم ،ولنا من بعده :قُ ْل َال أ َْمل ُ
ت ِمن ْ ِ
ِ
السوءُ
ضرا إَِّال َما َشاءَ َّ
ين ُّ
َوَال َ
اّللُ َولَ ْو ُكْن ُ
ب َال ْستَ ْكثَـ ْر ُ َ
ت أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
اخلَْري َوَما َم َّس َ
[األعراف .]188 :أما من فهموا من هذه اآلية أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ال
يعلم الغيب ،فهم من أهل االرتكاس واالنتكاس ،فرائس الوسواس اخلناس ،من أراذل اجلنة
والناس.
إن خليفة هللا من حيث هو خليفة ال معارض له يف الوجود ،وال ُميكن أن يكون ذلك؛

ألن له احلكم مبا يشاء فيمن يشاء إبذن هللا .وقد ذكر هللا هذا األمر عن أحد خلفائه
(سليمان عليه السالم) ،يف قوله تعاىل :فَس َّخ ْرَان لَهُ ِ
اب
يح َْجت ِري ِأب َْم ِرهِ ُر َخاء َحْي ُ
ثأَ
َص َ
الر َ
َ
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ِ
ِ
َص َف ِاد (َ )38ه َذا َعطَ ُاؤ َان
ين ُم َقَّرن َ
(َ )36والشَّيَاط َ
ني ِيف ْاأل ْ
ني ُك َّل بـَنَّاء َو َغ َّواص (َ )37و َ
آخ ِر َ
ك بِغَ ِْري ِح َساب[ ص .]39-36 :شاهدان ،أنه ليس عليه حساب فيما
فَ ْامنُ ْن أ َْو أ َْم ِس ْ
يقضي به على من هم حتت تصرفه؛ مث انظر كيف أن الشياطني مسخرة هلذا اخلليفة ،كما
ُسخر إبليس آلدم من حيث ال يشعر .وأما معارضة إبليس والشياطني عموما ،فهي أتيت يف
مقابلة أهل اليمني ،الذين هم مظاهر الطاعة واملواالة .نعين أن املقابلة تكون بني ميني اخلليفة
ومشاله؛ أما هو من حيث حقيقته اجلامعة ،فال مقابل له ،كما سبق أن ذكران .وقد ترتب
على جهل هذه احلقيقة عند أهل الدين ،أغالط كبرية ،أدت إىل حتريفات ،نتج عنها ما نرى
من مثار خمالفة ملا نتج للمهتدين األولني ،من الصحابة والتابعني.
وأما املعارضة السياسية ابلصورة املعلومة اليوم ،فهي بدعة كفرية ،ال أساس هلا من
الدين؛ ألن أهلها ال يرون الفعل هلل يف العامل ،وإمنا األمر صراع بينهم وبني من يُعارضون؛
وكأهنم أرابب يفعلون ما يشاؤون .وهذا يشبه كثريا ما كان عليه وثنيو أثينا من اعتقاد حلروب
اآلهلة ،وغلبة بعضهم لبعض ،حبسب الظروف ومطالع النجوم .وهذا وإن كان ضالال حمضا
عند أهله من أهل كل زمان ،فإن ألهل هللا فيه من العلم احلق ،ما جيعلهم يعلمون أصل هذه
الضالالت من احلق .ذلك ألن كل ابطل ،ال بد له من حق يستند إليه يف وجوده؛ وإال ما
خرج من العدم أصال .وهذا ابب واسع ،ال فائدة من التفصيل فيه اآلن.
وكل من يُلحق املعارضة السياسية مبسألة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف الدين،
فإننا نطالبه بـ:
ا -العلم ابملعروف ،والعلم ابملنكر ،من جهة اإلمجال ومن جهة التفصيل؛ ألن كثريا ممن
يظنون أهنم أيمرون مبعروف أو ينهون عن منكر ،تكون نتيجتهم أمرا مبنكر وهنيا عن معروف.
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واألمة ليست حمل جتربة آلراء اجلهلة والسفهاء ،حىت يعتذر أحد ويقول :مل أكن أعلم هذا!..
أو ما قصدت هذا!..
ب -أن يكون اآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر ،متكلما بلسان الشرع ،ال بلسان نفسه.
والفرقان بينهما سهل ملن نصح لنفسه :وهو أن من يكون انئبا عن الشرع ،ال يغضب إن مل
يُسمع له؛ وأما من يكون متكلما بنفسه ،فإنه يغضب أشد الغضب ،وتظهر الربوبية منه
جلية .فإن استطاع أن ُخيفيها عمن ينظر إليه من اجللساء ،فإنه يكون من شياطني اإلنس،
املتلبسني ابلدين.

ج -أن ال تكون املعارضة بسبب الدنيا ،كما نراه اليوم .فاملعارضة من أجل الدنيا تزيد املرء
آاثما إىل آاثمه ،وبعدا على بعده .وكل ما يقال يف هذا املضمار من املعارضات يف بلدان
املسلمني ،فهو من آاثر ضعف اإلميان العام لدى األمة ،ومن أثر تقليد الكافرين ،الذي دل
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَـْبلِ ُك ْم ِش ْربا بِ ِش ْرب
عليه احلديث النبوي الشريف الذي جاء فيه« :لَتَـتَّبعُ َّن َسنَ َن الذ َ
ِ
ول َِّ
ِ
ود
وه ْم .قُـ ْلنَاَ :اي َر ُس َ
َوذ َراعا بِذ َراعَ ،ح َّىت لَ ْو َد َخلُوا ِيف ُج ْح ِر َ
اّلل ،آلْيَـ ُه َ
ضب َالتـَّبَـ ْعتُ ُم ُ

ال :فَ َم ْن!»( .)50نعين أن املعارضة ابلصفة اليت هي عند غري املسلمني ،ليست
َّص َارى؟ قَ َ
َوالن َ
مقبولة يف الدين ،وإن اُ ْحتُ َّج هلا بغري حجة من فقهاء زماننا أو ممن مضوا قبلهم .ذلك ألن
معىن بعض الكلمات كالعدل واحلرية واملساواة وغريها ،له خصوصية يف الدين ال ُميكن
جتاوزها ،وإال انفرط عقد الدين نفسه ،بتغري مدلوالهتا.
زد على هذا ،أن املؤمن عليه أن يعلم أن كل ما يقع يف العامل هو مراد هلل ،مما يقبله
الشرع ومما ال يقبله .وكل من يتصور أن الواقع كان ينبغي أن يكون على غري ما هو عليه،
 - 50أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)169 /4ومسلم يف صحيحه ( )57 /8واللفظ له؛ َع ْن أَِيب َسعِيد ْ
اخلُ ْد ِر ِي َر ِض َي َّ
اّللُ
َعْنهُ.
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فهو من أكرب اجلاهلني .فإن احتج ابلشريعة وأوامرها ،قلنا له :هذا شق األمر؛ وبقي عليك
العلم ابلشق اآلخر .لذلك اشرتطنا فيما قبل أن يكون اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر
حاكيا قول الشرع ،فحسب .فإن مل يُستجب له ،فعليه أن يُسلم هلل يف قضائه تسليما .وإال

كان هالكه أقرب من جناته يف عمله هذا .ومن نظر إىل بواطن األمور ،فإنه يرى السالمة يف
أحيان كثرية يف السكوت؛ خصوصا ،إن كان يف زمانه من يقوم ابلنصيحة هلل على وجهها.
أما يف زماننا ،فقد استوى العامل واجلاهل يف اخللط بني األحكام ،ويف تقليد الكفار؛ حىت ما
عاد املعارض يعرف ِملَ يُعارض؛ وإمنا هي عصبيات ووالءات ،وأمثان تُقبض من هنا أو من
ُ
هناك ،بعيدا عن دين هللا وقصد اآلخرة .وإن كان األمر هكذا ،فالصرب على هذا البالء يف
الدنيا ابتغاء األجر من هللا ،خري من الدخول يف هذه الفوضى اليت ال يُعرف هلا رأس من
ذنب.

 .6الرتبية الفردية لتقومي العوملة والوطنية:
إن ما نعنيه ابلرتبية الفردية ،ليس إال الرتبية على اإلسالم الواضح البسيط .لقد مت التفريق
يف الوجدان اجلمعي بني اإلسالم وبني متطلبات الواقع العصري ،عن طريق الفعل الثقايف
االستعماري ِ
املمزق للشخصية املسلمة ،وعن طريق الوطنية الزائفة املذيبة للشخصية الفردية،
اليت هي أساس بناء كل جمتمع بشري سليم .فاجملتمع ال ميكن أن يُعد جمتمعا قواي ،حىت
يكون فيه الفرد ذا شخصية واضحة املعامل ،قوية من حيث استقالليتها وفرادهتا.
إن اإلسالم الذي جاء ليحرر العباد من عبادة العباد ،هو خمالف من حيث املنطلق
للهوى الفردي وللهوى اجلمعي الذي يتمثل يف توجه القبيلة (جبميع املعاين اليت منها احلزب
السياسي واجلماعة احلركية أو املذهبية) أو يف التوجه الوطين ،الذي يُفرض عليه من أعلى؛ مما
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ال جيعله شريكا اسرتاتيجيا يف العمل السياسي الوطين ابملعىن الصحيح ،وإمنا جيعله منفعال له،
قابال لالنسالخ عنه يف اآلن نفسه ،أو للعمل ضده بسهولة ،إذا أتيحت له فرصة التفلت من
خمتلف صنوف الرقاابت .وهذا جيعل اجملتمع ضعيفا هشا ،كما هو الواقع يف مجيع بلداننا
العربية اليوم.
واحلرية اليت نتوخاها مجيعا ،قد ال يكون هلا املدلول نفسه عند مجيع املتكلمني عنها أو
الدالني عليها؛ ألن احلرية أمر غريب عن ثقافتنا ،منذ أن خرجنا عن حكم اخلالفة الراشدة.
والدعوة إىل احلرية يف بلداننا ال زالت إىل اليوم َشَركا سياسيا تُقاد إليه اجلموع ،لغاايت تكون
يف الغالب مناقضة هلا على التمام ،لتأكيد تبعية الفرد وطنيا جلهة من اجلهات املخول هلا
تربية القطعان البشرية -واليت من أمهها األحزاب السياسية املستحدثة عندان ،واليت تُعترب
امتدادا للسياسة االستعمارية الثقافية ،اليت جتعل شعوبنا نُسخا رديئة جملتمعات الدول األوربية
يف الغالب-؛ أو لتأكيد تبعية اجملتمع كله جلهات خارجية ،تتمثل غالبا يف الدول احملورية من
الناحية اجليوسرتاتيجية.
وإذا أضفنا نتائج التوجيه اخلارجي علينا ،إىل العلل املوروثة فينا ،واليت ال يكاد جيرؤ الفرد
منا على التفكري يف التخلص منها ،بسبب الرقابة االجتماعية احلريصة على بقاء التوجيه يف
يد اجلماعة (عقلية القبيلة) ،من أجل ضمان استمرار االستبداد االجتماعي ،الذي هو من
أكرب دعائم استبداد احلكم ،الذي عرفته اجملتمعات اإلسالمية على مدى اترخيها ،والذي ال
جيرؤ أحد إىل اإلشارة إليه ،وإمنا تتملقه كل التوجهات مع تباينها؛ فإننا سنقف على مدى
تعقيد الوضع الذي حنن فيه ،ومدى تشابك عناصره .وهذا من أخص األمور اليت متيز شعوبنا
عن سائر شعوب األرض؛ وهو السبب الرئيس يف هذا التناقض العجيب الذي نعيشه فرداي
ومجاعيا؛ والذي يكاد خيرج عن نطاق الوصفات العالجية االجتماعية والسياسية والقلبية
(النفسية عند الغربيني) املعلومة لدى املتخصصني.
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وإن اختزال األزمة متعددة الواجهات اليت تعيشها بلداننا يف فساد أنظمة احلكم ،هو من
اجلهل حبقيقة األمر املؤدي إىل الظلم للحكام يف مقابل ظلمهم لنا .ذلك ألن حكامنا منا
وعلينا ،ال ميكن أن نربئ أنفسنا من اإلسهام يف صياغة شخصياهتم اليت تكون يف كثري من
األحيان اختصارا لعاهاتنا .لذلك فإن كل عمل سياسي يُبىن على معارضة احلكام ،فإمنا هو
املرض لدينا ،وليس من أعراض الشفاء .ذلك ألن الداء الذي ننكره على
عرض من أعراض َ
حكامنا ،حيمله جلنا يف جيناهتم الفردية ،ويعملون به يوميا يف كل أمورهم .بل إن اجلماعات
اإلسالمية اليت زعمت أهنا تعمل على تصحيح مسار جمتمعاهتا ،قد جتاوزت أنظمة احلكم يف
بلداهنا أحياان يف تكريس االستبداد؛ ومل تتورع عن استغالل أفرادها أبشع استغالل لبلوغ
غاايت فردية لقياداهتا ،وقدمتهم وقودا يف سبيل الغاية األمسى اليت ينخدع هلا البسطاء.
ومن املؤسف أن ينطلي هذا الصنف من التوجيه على جل األفراد من شعوبنا؛ بل
وينخرطون فيه أحياان عن علم وسبق إصرار ،وهم يزعمون العمل على التخلص من الفساد.
إن هذا النفاق السياسي -االجتماعي ،الذي يتفرع من غري شك عن نفاق ديين ،ال ُميكن
أن حيقق نفعا لنا ،مع استمراران يف إمراره إىل َمن بعدان جيال فجيال؛ معتذرين يف قرارة
أنفسنا ،أن هذا ما استطعنا أن نبلغه من إصالح .واحلقيقة أننا أجنب وأضعف من أن ننخرط
يف عمل إصالحي من األساس؛ ولكننا نفر من مواجهة أنفسنا حبقيقتها اخلسيسة ،ونفضل
العيش يف فُصام متنام ،نعمل على تسكني أعراضه اخلطرية ،مبسكنات منها تدين فردي
ومجاعي ،ليس بينه وبني الدين األصلي من مشرتكات إال االسم وبعض املظاهر التقليدية،
على طريقة تقليد القردة ال اآلدميني.
وإن كل من يتصور أن العمل السياسي اجلماعي ،على غرار ما عرفته أمتنا من جتارب
يف القرن األخري خصوصا ،يفلح يف إخراجنا مما حنن فيه ،هو واهم أشد الوهم .بل إن مدلول
كلمة "سياسة" عندان ،أُرغمنا على استعماله مبا خيالف معناه يف سياق ثقافتنا .فالسياسة
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عندان يف أصلها ،ال تعدو حسن التدبري لبلوغ الغاايت الشرعية؛ بينما هي قد أصبحت مع
التقليد األعمى ،عمال مفتوحا على مجيع االحتماالت ،واليت من بينها االنسالخ من جلدان،
ومسخ ُهويتنا ،والتنكر لديننا .واألطراف اليت تعمل على ترسيخ هذا املعىن من داخل بلداننا

معروفة؛ منها من يعمل على ذلك عن قصد ،ومنها من انطلى عليه األمر ،وصار يظن أن
ذلك من شروط احلرية ابملعىن الدجايل ،الذي تغيب عنه حقيقته.
ولو شئنا أن نضرب مثال لِما تعرضنا له من مسخ ،لشبهنا أنفسنا حبُ ُمر إنسية (احلمري

املعروفة اليت تعيش بني الناس .وليعذران القارئ يف اختيار هذا املثل لسببني :ملعىن نقصده،
وألننا ال حنتقر احلمري؛ علما أبن من البشر من هو أحط منها بكثري) أُخذت (هذه احلمر)
وخدرت وطُليت بصباغة خمططة جعلتها تظهر كاحلمر الوحشية .فلما
بليل من التاريخُ ،

أُطلقت يف الصباح صار بعضها يُنكر بعضا ،وينفر بعضها من بعض .وملا نظر كل واحد
منها إىل صورة نفسه ،بعد أن كان يظن أنه ابق على صورته خبالف إخوانه ،صار يتعجب
من حاله ،ولِما يشعر به من اختالف بني وجدانه الباطين (هويته) اليت ما زال هبا هو هو،
وبني صورته الظاهرة ،اليت ال يتمكن من إنكارها بسبب مشاهدته هلا حسا .وشيئا فشيئا
قبلت هذه احلمر تصنيفها عامليا على أهنا محر وحشية ،رغم ظهور أعراض لديها يف اليقظة
أو يف املنام ،جتعلها تتصرف تصرف احلمر اإلنسية (تعبري احلمر اإلنسية تعبري نبوي عريب).
إن التخلص من أثر الصباغة الثقافية العاملية الدجالية ،ليس أمرا هينا؛ ألنه أصبح ممنوعا
من قِبل القوانني الدولية ،ومستهجنا من قِبل الطالئع املثقفة لدينا ،ومنظورا إليه من احلداثيني
على أنه عودة إىل املاضي ذي احلمولة املستقذرة اليت ال ُح ْسن فيها وال نفع ...فكأننا
حكمنا على أنفسنا هبذا ،يف حماكم غبائنا املتفرد ،ابإلعدام احلضاري التارخيي ،عمال
ابلقانون الدجايل الذي مل نعد نعرف غريه ،وإن كنا ننكره كالما .ولعل هذا من نتيجة
السياسة الدجالية اليت مفادها :لك احلرية يف قول ما تشاء ،ما دمت ال ختالفنا يف العمل.
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نعم ،إنه يُسمح لنا أن نعيش أوهام هويتنا بيننا يف أماكن مغلقة ،كما ينعم احلشاشون
بفرتات راحة من واقع مرير ال يستطيعون له دفعا؛ يعودون إليه بعد صحوهم ألداء املهام
املطلوبة منهم عينها ،اليت يؤدوهنا كل مرة ،واليت تثقل كاهلهم إىل درجة الدخول يف طور
املرض النفسي (القليب بتعبريان األصيل) .فأصبح عيش اهلُوية عندان إدماان ،بدل أن يكون
واقعا حقيقيا؛ بل إن األمر بلغ بكثري منا ،إىل اجلنون املطبق ابملعىن احلضاري ،حيث غابت
لصداع
احلدود وامنحت املعايري ،فاختاروا العيش احليواين الغريزي ،على احلياة اآلدمية اجلالبة ُ

الرأس الكريه.
إن اخلروج من هذه املأساة ال يكون عن طريق التنظيمات ،اليت اختارت هذا اخلروج
مبدئيا؛ ألنه سيكون تغيريا لنوع املخدر املستعمل وحسب؛ وسنعيش داخل التنظيم أوهامنا
على أهنا واقع حقيقي ،أو على أهنا واقع مؤجل ،إن كان بنا بعض يقظة .وهذا لن يغري من
األمر شيئا يف النهاية .فإن قيل :فما احلل؟ فإننا جنيب فورا :احلل يف قرارات فردية؛ خيتار فيها
من شاء منا ،أن خيرج من هذه الغيبوبة؛ وأن يتحمل بعد ذلك تبعات قراراته ،حبسب ما
يتطلبه منطق األمور .نعين أن األمر حيتاج إىل رجال أوال ،ال إىل أشباح (خياالت)! فإن
قيل :إن الرجولة غاية نطمح أن نصلها يف هناية الدرب ،فكيف تشرتطها أنت يف البداية؟
قلنا :لسنا نتكلم هنا عن الرجولة مبعناها النهائي الشرعي ،وإمنا نتكلم عن الرجولة يف العرف،
اليت هي مبثابة البذرة للرجولة الغاية.
فإن قيل :فمن يقود األفراد ،يف غياب تنظيمات ،تضمن توافر شروط الرتبية والرعاية
والتوجيه؟ قلنا :إن عملية الرتبية عندان يف األصل مفتوحة على كل اجملتمع ،ما دمنا ال خنشى
إعالن ما حنن عليه وما نسعى إليه .وهذه العملية الرتبوية ،ال يقوم عليها ويرعاها ،بل ال
يستحق أن يرعاها غري الرابنيني منا .ولسنا نعين ابلرابنيني من صاروا يُوصفون هبذه الصفة
من قِبل الدجاليني ،من فقهائنا الذين هم أصل دائنا؛ وإمنا نعين العباد الذين هم ابهلل وهلل.
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فإن قيل كيف نعرفهم؟ قلنا :ابلصدق يف طلب اخلالص؛ ألن من صدق ظمأه ،ال بد أن
يهتدي إىل املاء اضطرارا ال اختيارا؛ وإال حتقق موته عن قريب.
إن التسويف واإلرجاء الذي اعتادته شعوبنا ،هو من أول ما ينبغي تغيريه يف سلوكنا.
وكل من ال يتمكن من الشروع يف عملية تغيري ما به فورا ،فليعلم أنه ال يرغب يف اخلروج من
حال املرض إىل حال الصحة؛ وإمنا هو يغش نفسه ،ليبدو يف عني نفسه مريدا للخري ،لو
وجد من يعينه عليه .فإن قال :أان أريد ،لكنين ال أستطيع لضعفي! قلنا :هلذا دللنا على
الرابنيني ،ومل ندل على الفقهاء؛ ألن الرابنيني هلم املدد الغييب الذي يعطي القوة على التغيري
من جهة الباطن .هذا هو ما مل جتربه شعوبنا يف عمومها ،وما ال زالت تشك يف جناعته،
بسبب "غسل الدماغ" الذي تعرضت له على مدى العقود األخرية ،عرب الفكر الدجايل
الدخيل ،املتدثر بداثر "العلوم احلق" يف مقابل العلوم غري املوثوقة ،واليت منها الدين يف عرفه.
نقول الدين وال نقول العلوم الدينية؛ ألن من العلوم املنسوبة إىل الدين ما هو خمالف للدين
شعر به؛ وهو مما ينبغي التخلص منه أيضا.
نفسه ،وإن مل يُ َ
إن االختيار يتطلب شجاعة وعزما ،صارا غريبني يف ثقافتنا العربية املعاصرة .وهذا كله
يتطلب حرية يف النفس ،أتب على صاحبها أن يكون رقما يف إحصاء بلده السكاين
وحسب؛ وإمنا يتطلع أن يكون عبدا هلل على صلة شخصية به ،ال على صلة إميانية مجاعية
وحسب .هذا املستوى اإلمياين العام من الصلة ابهلل ،ال يكفي للخروج من هذه الوهدة اليت
حنن فيها؛ كما ال تكفي للخروج من احلفرة العميقة القفزة الضعيفة.
قد يتساءل القارئ عن موقع املؤسسات الرمسية لدى شعوبنا ،والدينية منها على
اخلصوص ،من هذه العملية اليت ينبغي أن تكون شاملة؛ فنقول بصراحة ومن غري مراوغة ،إنه
ينبغي التخلص من هيمنتها على األفراد ،ألهنا ال تسلم من الفريوس الدجايل ،وإن كنا ال
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نشك يف إخالص كثري من املنتمني إليها من حيث هم أفراد .إن العملية الرتبوية اليت ندل
عليها ،ال تصلح أن تكون رمسية أبدا؛ وليس هذا متردا منا على القوانني وال استنقاصا من
أحد؛ وإمنا هو ضرورة تطبيبية تقتضي العزل عن مصادر التلوث الدجايل.
وهذا يقودان إىل الكالم عن كيفية معاملتنا حلكامنا ،فنقول :ال ينبغي أن حنمل حكامنا
أكثر مما يطيقون؛ وال أن نطالبهم ابجرتاح املعجزات ،يف مواجهة القوى العاملية .بل العكس
هو املطلوب :ينبغي أن حنفظ هلم مكانتهم فينا ،وأن ال نتدخل يف قراراهتم ما داموا ال خيرقون
إمجاعا؛ على أن يرتكوان نعمل يف جمال الرتبية الرابنية يف استقاللية عن سياساهتم الضيقة.
فكما ال يطيقون هم أن يعملوا من حيث مناصبهم مببادئنا ،فلن نطيق حنن العمل مببادئهم يف
ميداننا .واألمر ينبغي أن يكون عمال تكامليا بيننا وبينهم .وهذا العقد ،ينبغي أن يسري بيننا
من غري اتفاق رمسي ،وال ختطيط مشرتك؛ وإمنا يكفي فيه االنتماء املشرتك بيننا وبينهم للدين
وللوطن نفسيهما؛ على ثقة متبادلة وحسن ظن ،يكوانن منطلقا وأرضية لكل عمل من كال
الطرفني .هذا ،حىت نتجنب الصراع الداخلي ،الذي لن يزيد أوضاعنا إال سوءا .نرجو من هللا
أن يتحقق ذلك جلميع أمتنا ،أبيسر األسباب ،ويف أحسن الظروف .والعون فيما نرجو
حتقيقه ،يكون من هللا وحده ،ربنا ورب العاملني.
 .7العمل السياسي الفردي:
لقد جربت اجلماعات اإلسالمية العمل السياسي الذي ال خيتلف عن العمل احلزيب
املتوسل .والسمة العامة هلذا الصنف من العمل
املعهود إال من حيث مفردات اخلطاب َّ
السياسي ،هي التعبئة ال الرتبية .واجلماعات احلركية اليت تزعم لنفسها الرتبية ،هي ال تفقه
معىن الرتبية الرابنية؛ وإمنا تظن أن الرتبية العامة املناسبة ملرتبة اإلسالم ،هي أعلى ما يكون
منها .ولقد وقعوا يف هذا اخلطإ ،ألن اخلطاب الفقهي السائد يف األمة منذ قرون ،يكاد ال
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يتجاوز هذا القدر من اإلدراك جلانب الرتبية .وكل ما نتج من قصور يف التدين العام ،إمنا
كان سببه الرئيس ما ذكران.
والعمل السياسي التعبوي ،هو عمل مجاعي يعتمد القوة العددية لألتباع ،ال قوة اإلميان
(قوة القلب) الفردية .والدين يف أصله يقدم اعتبار الفرد على اعتبار اجلماعة ،ويقدم قوة
القلب على قوة البدن وما يف معناها .وال تكون اجلماعة ابملعىن الشرعي إال جمموعة أفراد
سليمي القلوب ،اتبعني إلمام رابين :رسول أو وارث .وهذا النمط من العمل ،هو ما أعطى
القوة لألولني من الصحابة والتابعني؛ وهو أيضا ما أعطاهم الفرادة اليت ميتازون هبا عن
غريهم .نعين أن الواحد منهم كان منوذجا وحده ،ومل يكونوا نسخا متماثلة كالدمى اليت
تُنتجها املصانع األيديولوجية ،قياسا على الدمى البالستيكية اليت تنتجها املصانع اليوم .ولن
نغوص يف الرتبية اآلن وما يتعلق هبا ،إال مما يعنينا يف اجلانب السياسي الذي نتناوله يف هذا
املكتوب ،وعلى القدر املطلوب.
إن "التأطري" السياسي لألفراد أيديولوجيا ،أو إباثرة ِ
احلميات كما يغلب على السياسة
عندان ،ال يفيد يف شيء ما دام الفرد يبقى هبا فاسدا ،أو يزداد فسادا ،كلما ازداد ابلسياسة
مترسا .والفرد هنا ،مبثابة اخللية يف جسد اجلماعة ،ال ُميكن أن ينتج عنه جمتمع سليم قط ،ما
دام هو خلية سرطانية أو خلية خمرتقة من قِبل فريوس من الفريوسات .بل لقد وصل األمر بنا
إىل فقد األمل يف االنصالح ،وكأن بنا عاهة جينية ،ال ُميكن أن نبلغ هبا صالحا البتة.
وأصبحنا نعتذر لسوء تصرفاتنا النفاقية ،وكأن اخللل هو يف الفطرة اليت ُخلقنا عليها؛ وكأننا
نتهم ربنا بعدم إتقان نشأتنا؛ سبحانه وتعاىل ،القائل يف كتابهِ  :صبـغ َة َِّ
َح َس ُن ِم َن
َْ
اّلل َوَم ْن أ ْ
اّللِ ِصبـغة[ البقرة ،]138 :والقائل :فَأَقِم وجه ِ ِ ِ ِ
ت َِّ َّ
َّاس
َّ ْ َ
ْ َ َْ َ
ك للدي ِن َحنيفا فطَْر َ
اّلل ال ِيت فَطََر الن َ

َعلَْيـ َها[ الروم.]30 :
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إن العمل السياسي الفردي الذي حنتاج إليه ،ليس ثقافة سياسية وعلما ابلقوانني
وأساليب االحتجاج؛ وإمنا هو صدق يف املعاملة ،ال حيايب وال ينافق ،وال يفرق بني قريب
وبعيد يف التقييم والتقومي .يقول هللا تعاىل :اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكونُوا قَـ َّو ِام ِ ِ ِ
َ
َ َ
َ َ
ني ابلْق ْسط ُش َه َداءَ
ِ
ِِ
ِ
ني[ النساء .]135 :إن العمل السياسي اإلسالمي
َّّلل َولَ ْو َعلَى أَنْـ ُفس ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َو ْاألَقْـَربِ َ

عبادة تقوم على الشهادة (املوقف) أحدية املعيار ،اليت ال يتسرت فيها الناس على أنفسهم
وأقرابئهم وهم يرتكبون اجلرائم ،ويرمون خصومهم بكل النقائص وإن كانوا أفضل منهم
حاال! ..هذه ليست سياسة ،وإمنا هي انسالخ من اآلدمية .جمتمع تغلب عليه هذه اخلصال
من اإلفك والبهتان ،ال يكون إال دجاليا!..
إن الفرد املسلم عليه أن حيارب الفساد يف نفسه أوال ،مث بعد ذلك يف أسرته وبيته وحمل
عمله ،حيث كان موضعه من اهلرم االجتماعي .رأينا أانسا يعارضون احلكم أشد املعارضة
أبلسنتهم يف منتدايهتم ،وهم يف وظائفهم اإلدارية ،يوالون رؤساءهم املفسدين ويشاركوهنم
آاثمهم وظلمهم لزمالئهم ،وال يشعرون أهنم ينبغي أن يكونوا على غري ذلك! ..بئس العامل
واملعمول! ..أين القيام هلل فيما أمر به سبحانه! ..يُعادون احلاكم ،وكأن فساد قلوهبم
وأعماهلم منوط به ،أو كأنه هو من منعهم من اجتناب اإلمث الذي يقعون فيه! ..ويتومهون أن
هذا االعتقاد املَرضي ينفعهم عند هللا! هيهات!..
َ
إن الفرد املسلم ،عليه أن خيتار جانب اخلري والصالح حيث هو أوال ،قبل أن يتكلم عن
نظام احلكم ،وكأنه من فالسفة السياسة ،اخلبريين ابملذاهب الفكرية السياسية العاملية! ..إن
من يفعل هذا ،حقيق به أن يُعاقب ويؤدب ،ال أن يُستمع إليه .إن هذا الصنف من األفراد
الذي هو على هذا السوء ،ويتهم احلكام ،لو جيء مبالئكة حتكمهم ألفسدوهم وأفسدوا
األمر عليهم .نستغفر هللا! ..كيف يُسمى هذا العته سياسة! ..كن آدميا أوال! ..ال شيطاان
يف صورة إنسان ،أو حيواان! ...أحياان ،ومع هذا اإلصرار على الفساد الفرديُ ،خييل إيل أن
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هؤالء معولون على دخول اجلنة (إن كانوا يؤمنون هبا حقا) ،عن طريق االحتجاج يوم
ومطالبة حبق األغلبية! ..وكأن هللا ربنا ،مل خيربان عن طريق اجلنة ،وال عن طريق
القيامةُ ،
النار!..
واملصيبة ،هي عندما تكون هذه اآلفات والتشوهات يف اجلماعات اإلسالمية ،اليت
يواظب أصحاهبا على ارتياد مساجد ال ندري حقيقة من معبودهم فيها! ..ويزعمون أن
إصالحا ال يكون على أيديهم ،ال ُميكن أن يكون إصالحا البتة ،وال أن يُسمح له ابملرور!..
ِ
اّلل عه َده؟! أَم تَـ ُقولُو َن علَى َِّ
قُل أ ََّخت ْذ ُمت ِعْن َد َِّ
اّلل َما َال تَـ ْعلَ ُمو َن؟!
ْ َ ْ
اّلل َع ْهدا فَـلَ ْن ُخيْل َ
َ
ف َُّ َ ْ ُ ْ
[البقرة.]80 :
إن جمتمعاتنا قد بلغت دركات من السوء ،مل يعد ينفع معها أن ُجيامل بعضنا بعضا فيها،
أو أن نؤجل فيها الكالم! ..ما دام يف الناس من يكرتث ملصريه األخروي ،إن بقي يف
القلوب إميان! ..كيف ميكن أن نفهم حال شخص خمتلس للمال العام (مثال شائعا) ،وهو
يلبس جلبابه األبيض يوم اجلمعة ،ويتأبط سجادته ،حريصا أن يكون يف الصف األول،
حيث يكون احلكام اإلقليميون ،وحيث يستمع إىل اخلطيب استماعا مباشرا ،ال حيتاج فيه
إىل وساطة املكرب (املايك)؛ وحيث اخلطيب ليست اخلطبة لديه إال عمال وظيفيا إداراي يرتزق
منه؟! ..أي مشهد هذا؟ ..وكيف ميكن تصنيفه؟! ..عشنا حىت رأينا الدين حرفة ،ورأينا
التدين احتفالية فولكلورية!..
إن السياسة ابملعىن الشرعي ،ال ُميكن أن تنفصل عن التزكية! ..لقد كان من أدلة اختيار
مجاعة من الصحابة أليب بكر رضي هللا عن اجلميع ،أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم ،أمره إبمامة الناس عند قعود املرض به عن ذلك؛ فكانوا يقولون" :رضينا لدنياان ،من
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رضيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لديننا!" ..ملا كان الدين دينا! ..أما عندما صار الدين
نفاقا ،أسس له الفقهاء وبدلوا فيه كالم هللا ،كما فعلت أحبار بين إسرائيل ،فال كالم!..
لعل القوم مل يعودوا يفهمون الكالم يف الدين على أصوله ،ولعله ينبغي أن نعود إىل
التذكري أبجبدايت الدين ،اليت ال يكون بغريها دينا؛ فنقول:
 إن هللا هو ربنا ورب الدنيا واآلخرة. وقد شرع هللا لنا دينا ،نعبده عليه ،كما أمر؛ ال جيوز التبديل فيه وال التغيري .ولسنا نقصدابلتبديل جانب الشريعة العملية وحده ،وإمنا يسبقه يف االعتبار جانب القلب وما يتوجه إليه.
 وإن طريق اجلنة ال يوصل إىل النار ،كما أن طريق النار ال يوصل إىل اجلنة .وليفرق القارئهنا بني ما نقول وما سبق أن ذكرانه يف جزء سابق ،استنادا إىل حديث نبويِ ،من كون املرء
يعمل بعمل أهل اإلسالم فيما يبدو للناس ويدخل النار؛ والعكس .فهذا غري ذاك!
 -إن الدنيا لن يستقيم أمران فيها ،وحنن نعصي رهبا؛ ألنه ُسبحانه ال يُغلَب على أمره ،وإمنا

هو الغالب؛ وإن اآلخرة ال حظ فيها ملن مل يتحقق بعبوديته هلل يف دنياه .وال عذر ألحد يف
خمالفة هذا األصل ،حىت يظن أنه سيُعامل ابالستثناء ،إال إن كان الشيطان يتالعب بعقله.
ول الض َِّ ِ
استَك َْربُوا إِ َّان
وقد قال هللا عن قوم من هؤالءَ  :وإِ ْذ يـَتَ َح ُّ
ين ْ
اجو َن ِيف النَّا ِر فَـيَـ ُق ُ َ
ُّع َفاءُ للذ َ
صيبا ِمن النَّا ِر ( )47قَ َ َّ ِ
ُكنَّا لَ ُكم تَـبعا فَـهل أَنْـتُم م ْغنُو َن عنَّا نَ ِ
استَك َْربُوا إِ َّان ُكل فِ َيها إِ َّن
َ
ين ْ
ْ َ َْ ُْ
ال الذ َ
َ
ني الْعِبَ ِاد[ غافر .]48-47 :ومن معاين االستكبار ،الرتاتب الوظيفي كما
َّ
اّللَ قَ ْد َح َك َم بَْ َ
نعرفه اليوم .فال عذر ملوظف يف خمالفة ،يُطيع فيها أمر رئيسه املباشر؛ شرعا وقانوان .ووهللا لو
عمل املسلمون هبذا األمر وحده ،لتخلصنا من شطر الفساد األكرب فينا!..
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لذلك فإن العمل السياسي الفردي الذي نتكلم عنه ،ليس إال تقوى هللا حيث كان
العبد .وليس اجلهاد يف حقه إال حماربة الفساد يف دائرته هو .فإن أب املرء هذا ،فال أقل من
أن يكون شجاعا يف إعالن كفره هبذا الدين .فإن قال قائل :أنت تسعى إىل تكفري الناس!
أجبناه :بل حنن نضع الناس أمام املرآة ،ليعرف كل منهم حقيقة إميانه وكفره .وليحكم هو
على نفسه ابملعايري املعتربة ،ال هبواه .أما حنن فال يهمنا إن َك َفَر هو على التعيني أو آمن!..
ِ
ني[ آل عمران.]97 :
َ وَم ْن َك َفَر فَِإ َّن َّ
اّللَ َغ ِين َع ِن الْ َعالَم َ
أما هذه السياسة اليت يشغل فيها ضعاف العقول ابلدميوقراطية الد ِ
َّعيَّة ،وبتوزيع الثروات؛
ُ
ويتوسلون فيها ابملظاهرات واالعتصامات ،واإلضراب عن الطعام ،وغري ذلك من الرتهات،
من دون مراقبة هلل يف قول أو عمل؛ فإمنا هي من أكرب سبل الغفلة والضالل يف زماننا؛ ال
نسمع ذكرا لآلخرة فيها .وإن مسعناه من اإلسالميني ،فإمنا يكون لنيل الدنيا ،ال غري!..
فكيف سنفلح بعد هذا يف دنيا ،أم كيف سنطمع يف آخرة! ..فإن قال قائل :فكيف إذا
يكون العمل السياسي ،إن تركنا كل هذا؟! ..فإننا جنيب :إن هللا تعاىل علمنا سبيل التغيري
اّللَ َال يـُغَِريُ َما بَِق ْوم َح َّىت يـُغَِريُوا َما ِأبَنْـ ُف ِس ِه ْم[ الرعد]11 :؛ فاخرت لنفسك
يف قوله :إِ َّن َّ
اتباع قول ربك ،أو اتباع سنن الكافرين!..

مث كيف يزعم اإلسالميون أهنم يعملون هلل ،وهم يُعادون أولياءه من الرابنيني؟! ..فإن
قيل بل حنن نواليهم ونتبعهم؛ والدليل أهنم هم قياداتنا الذين أنمت هبم! ..قلنا :هذا حتريف
للكلم عن مواضعه ،وكذب على عوام املؤمنني والناس أمجعني .حنن نعلم علم يقني أن جلكم
يعادي أهل هللا ،ألهنم يكشفون سوء حاهلم ،وال ينطلي عليهم نفاقهم! ..إهنم يعادوهنم أكثر
مما يعادون أهل الضالل املبني .ذلك ألن خطر أهل الضالل على نفوسهم (نفوس
اإلسالميني) األمارة ابلسوء منعدم يف نظرها ،أو يكاد؛ بينما الرابنيون جيردوهنم من ربوبيتهم
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الزور! ..وهم ال يُطيقون! ..وال يعتربون (أي الرابنيون) أعماهلم التعبدية وإن كثرت ،بسبب
فساد بواطنهم؛ على عكس العامة الذين يُعظموهنم لذلك أميا تعظيم! ..إما جهال من
البسطاء الصادقني ،وإما نفاقا ،ممن أمثرت فيهم تربية فقهاء السوء ،املعادين ألهل هللا منذ
كانوا؛ إال من رحم هللا!..
إننا نرى كيف تتالعب الشياطني أبهل الدين وابلفقهاء ،كما تتالعب ِ
الصبية ابلكرة
بني أرجلهم .ومن أراد أن يستدل على ما نقول ،فلينظر إىل الفتاوى املتضاربة ،اليت تبلغ
درجة احلُمق البني أحياان؛ ولينظر كيف يُساق اإلسالميون يف طرق الضالل وهم فرحون.
ينسى هؤالء املساكني من إخوتنا أن الشيطان أذكى منهم وأعلم .أمل يقل هللا تعاىل عنه:
ث َال تَـَرْوَهنُْم[ األعراف .]27 :أومل يذكر سبحانه توعد
إِنَّهُ يـََرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َحْي ُ
ال َر ِب ِمبَا أَ ْغ َويْـتَِين َأل َُزيِنَ َّن َهلُْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض
اللعني ابلتسلط على غري املخلَصني ،يف قوله :قَ َ
َمجعِني ( )39إَُِّال ِعباد َك ِمْنـهم الْمخلَ ِ
يفهم
أال
].
40
39
:
احلجر
[

ني
ص
ََ
ُُ ُ ْ َ
َّه ْم أ ْ َ َ
َوَألُ ْغ ِويـَنـ ُ
ُ
إخواننا أن التحصن من عبثه يكون مبعية هؤالء املخلصني الذين اختصهم هللا لنفسه؟!..
ولذلك ،فإننا جنزم أن أغلب التدين الذي نراه يف زماننا ،هو من حتت إضالله؛ يُتعب
العاملني يف األعمال ،وحيرص على فسادها ودخول نسبته فيها؛ حىت ال ينالوا من أجرها
شيئا ،إىل حني متكنه من إدخال الشرك عليهم يف الوقت املؤايت ،فرياتح منهم ،ابخنراطهم
رمسيا يف حزبه.

ولقد بلغ من عداء بعض املارقني ألهل هللا ،أن يالحقوهم يف قبورهم ،كما نرى عند من
حيرص على هدم أضرحة كبار الصحابة والتابعني يف بعض بالد املشرق .يقولون كذاب أن
ذلك يقع منهم حرصا على التوحيد ،وهم يف عبادة أنفسهم وأهوائهم ،بل وعبادة شياطينهم
سادرون! ..كيف ينافح عن التوحيد من جيهل معناه اللغوي ،فضال عن معناه الشرعي؟!..
فاقده؟! ..أم أن االرتكاس بلغ ابلناس ،أن يتعسفوا يف اإلطالقات،
أم كيف يعطي الشيءَ ُ
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غري آهبني بعقل وال دين؛ وكأن الفهوم تُفرض بقوة السالح فرضا ،حىت إن مسوا الشيطان وليا
هلل ،قبلنا راضخني ،واتبعنا طائعني! ..أي معىن للعقل قبل الدين بقي لدينا ،وحنن أشبه
أبولئك احلثالة األشرار ،الذين تقوم عليهم الساعة! ..دواب على صور بشرية أيكل قويهم
ضعيفهم ،ويستبيح بعضهم من بعض كل شيء يف غياب اتم ملعىن احلالل واحلرام!..
من أراد أن يشتغل ابلسياسة منا ،فليتق هللا أوال! والتقوى كما قال نبينا صلى هللا عليه
ِ
ث َمَّرات »( .)51أين من يعتين بقلبه من
ص ْد ِرِه ثَالَ َ
وآله وسلم« :التَّـ ْق َوى َها ُهنَا َويُشريُ إِ َىل َ

الناس اليوم ،حقيقة ال زعما؟! ..أين من يبحث عن عالج ألمراض قلبه ،كما يُسارع إىل
طبيب أمراض قالَبه؟! ..أين أطباء القلوب حقيقة ،الذين ال خيدعون الناس ابدعاء هذه
عاملون إن هم ظهروا (نعين الصادقني منهم)؟!..
املرتبة ألخذ أمواهلم ابلباطل؟! ..وكيف يُ َ

أيُرحب هبم ،كما تقتضي احلال؟ أم ُحياربون كما ُحتارب الشياطني؟ ..قال هللا عن قوم كان
وه ْم ِم ْن قَـ ْريَتِ ُك ْم إِ َّهنُْم أ َُانس يـَتَطَ َّه ُرو َن[ األعراف:
هبم ما بنا؛ أو بنا مما كان هبم :قَالُوا أ ْ
َخ ِر ُج ُ
.]82
إن كالمنا هذا ،وهللا أعلم ،ال نريد به أن ييأس الناس من روح هللا ،فإن هللا يقولَ  :وَال
تَـْيأَسوا ِمن رو ِح َِّ ِ
اّللِ إَِّال الْ َق ْوُم الْ َكافُِرو َن[ يوسف]87 :؛ ولكننا
َس ِم ْن َرْو ِح َّ
ُ ْ َْ
اّلل إنَّهُ َال يـَْيأ ُ
منومني!..
نبغي أن يفيق إخواننا على حقيقة الوضع ،لكي ال نبقى على هامش الواقع َّ
إن اليقظة احلق ،أصبحت اليوم من أوجب الواجبات الشرعية ،قبل أن يفوت األوان
ونصبح على ما فعلنا واخرتان اندمني .إن قوى الشر يف العامل ،لن تعاملنا ابلرمحة واإلشفاق،
مهما ظننا أن خدمتنا هلم تشفع لنا عندهم حني حيني احلني .اللهم إان نسألك العفو والعافية
لنا وللمسلمني أمجعني .واحلمد هلل رب العاملني.
اّللُ َعْنهُ.
 - 51أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )10 /8ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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 .8العمل السياسي اجلماعي:
نعين ابلعمل اجلماعي عمل الدولة؛ وحيث أن الدولة/األمة ،ال وجود هلا اليوم إال
حكما ،فإن الدولة القطرية املسلمة هي ما نقصده .ومبا أن أغلبية املسلمني يف العامل غري
عرب ،يعيشون يف شرق آسيا ،ويف بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء ،فإننا سنعتين هنا
بنموذجني حصرا للكالم .والنموذجان اللذان ميكن أن نعتربمها اآلن للدولة القطرية املسلمة
مها :النموذج اإليراين والنموذج العريب .ومبا أن إيران قد حققت شروط استقالهلا حقا،
بسبب التحام نظام احلكم فيها ابلشعب ،رغم ما يقال عن األقليات هناك ،فإننا سنقصر
الكالم على الدول العربية اليت هي متشاهبة فيما بينها ،على تفاوت؛ واليت وإن كان عددها
السكاين ال يداين عدد املسلمني األعاجم ،إال أهنا تظل مركز العامل اإلسالمي وقلبه؛ وكل ما
يقع فيها ،تنجر عنه آاثر على املسلمني يف العامل كله ،سلبا أو إجيااب.
ورغم أن القيمة السياسية للدول العربية يف العامل ،تتوزعها جوانب متعددة ،منها مقدار
الثروات الطبيعية (النفط مثال) لكل منها ،فإننا لن ندخل يف تفاصيل ذلك ،حىت ال نضيع
وسط التحليالت واإلحصاءات؛ فتكون النتيجة إغفال ما نريد أن ننبه إليه من وجهة نظر
خمتلفة ،لعلها تُساهم يف بعض إضاءة جلوانب نراها ذات خطورة قصوى ،ابلنظر إىل ما
تعيشه بعض هذه الدول من اضطراابت خترج عن املألوف.
وأول ما نريد أن نتبينه يف الدول العربية ،هو خصوصية نظام احلكم فيها ،الذي مل يبتعد
كثريا عن نظام القبيلة وعقليتها ،رغم مظاهر التحديث اليت تريد هذه الدول أن تظهر هبا
مواكبة للعصر .وهذه اخلصوصية ،هي نفسها مركز الضعف لديها ،بسبب عدم اخنراط
شعوهبا ،يف مشروع سياسي اسرتاتيجي حقيقي؛ وكأن احلكام يف هذه البلدان ،ال يَعون الفرق
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بني هذا املشروع ،وبني مظاهر "التنمية" اليت حتظى جبل اهتمامهم ،واليت تشبه مساحيق
التجميل اخلارجية ،اليت لن تغري من حقيقة الواقع شيئا.
عندما نتكلم عن العقلية القبلية ،فإننا ال نريد أن نلغيها على التمام ،كما يريد احلداثيون
الذين يفضلون املواطنة اجملردة ،اليت جتعل الفرد يف مواجهة حكومة بلده من غري وسائط،
فتنهد بذلك بنية اجملتمع ابنداثر األسرة ،والقبيلة اليت هي احلاضن الطبيعي هلا؛ ولكننا نريد
أن تكون القبيلة يف نفسها عامال من عوامل متاسك اجملتمع ،بشرط العدل الذي ينبغي أن
يكون أساس املعاملة فيما بني القبائل نفسها ،وفيما بني القبيلة والدولة عموما.
هذا يعين أن الدميوقراطية يف بلداننا ،ال ميكن أن تكون على صورة ما هي عليه عند
الدول الغربية؛ بل وال ينبغي أن تكون .فنحن -يف هذه املرحلة خصوصا -نفضل نظام حكم
إسالمي (نسيب) ،يشبه الدميوقراطية يف صورته اخلارجية ،بسبب تعدد املرجعيات يف الفكر
السياسي لدى غالبية دولنا ،وبسبب ضعف إدراك أبناء األمة ألصول دينهم .وهذا يف
األساس ،من نتائج القصور الفقهي لدينا ،الذي توقفنا فيه عن اإلنتاج منذ قرون عديدة
خلت.
والتخبط السياسي الذي تعيشه الدول العربية اليوم ،أساسه اهلوة اليت تفصل بني
الشعوب واحلكام ،اليت لن تُتجاوز آاثرها بتحسني مستوى العيش لألفراد لدى الدول القادرة

عليه وحده؛ ألن الشراكة يف االختيارات ،وتقاسم هم جناح السياسات وإخفاقها ،ضروري
لتماسك الدولة .وال شك أن الدولة العربية إذا حققت قوهتا الداخلية ،فإنه سيكون هلا أتثري
مباشر على خارطة العامل السياسية ،بتغيري مراكز القوة واختاذ القرار.
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ومبا أن القوى العاملية اليت تريد أن تبقى ممسكة بزمام السياسة الدولية ال يناسبها أن
تكون الدول العربية اإلسالمية قوية ،فإهنا تعمل على بقاء الشرخ بني احلكام واحملكومني
اثبتا ،زايدة على ما تعمل على ترسيخه لدى الشعوب نفسها من عادات سياسية تضمن
تفرق كلمتها بدعوى احلق يف التعبري والرأي .ونعين هنا العمل احلزيب ابلدرجة األوىل ،ذا
املرجعية غري اإلسالمية ،وعمل ما يسمى مجعيات اجملتمع املدين ،اليت أصبحت -ولو نسبيا-
أصابع للدول اخلارجية ،داخل بلداننا؛ ُحترك مىت احتيج إليها.
أما احلكام ،فيتجلى ضعفهم يف خوفهم من شعوهبم ،ذلك اخلوف الذي له أسباب
واقعية وأخرى اصطناعية ،يتم استغالهلا حبسب األغراض .وحىت إن كان احلاكم -وهذا هو
الغالب -على قدر من اإلخالص ملصلحة شعبه الوطنية ،فإنه ُحياط ببطانة تكون على صلة

بدول خارجية وال بد؛ حىت يبقى القرار احمللي رهينا ابلتبعية ملصاحل ،لسنا طرفا فيها دائما.

وعلى عكس ما تظنه العامة عندان ،فإن احلكام لدينا -يف الغالب أيضا -ال يكونون
مؤهلني للحكم حبسب املعايري املعلومة يف هذا اجملال ،وإمنا ترفعهم إىل مناصبهم اعتبارات
داخلية وخارجية خاصة ،جتعلهم عبئا على املنصب ،وإن صدقوا يف حسن نواايهم .فإذا
ضعف الشعوب يف التوفيق بني هويتها ،وبني متطلبات العصر ،فإننا سنجد
أضفنا إىل هذا
َ
الضعف عاما ومشرتكا بني احلكام واحملكومني .وهذه البيئة ،تكون مهيأة دائما للتفجري ،أبقل
األسباب؛ وهو ما حدث يف بعض الدول العربية يف السنوات األخرية ،وما زال ِ
مهددا
للمتبقي منها.
إن الوضع يف الدول العربية ليس سهال؛ وكل من يقرتح احللول ملشكالته انطالقا من
التنظري اجملرد ،أو من التجارب احملدودة يف اجملال السياسي أو الديبلوماسي أو االقتصادي،
فهو ال يُدرك حقيقة أبعاده .وما وقع يف مصر إىل اآلن ،يؤكد ما نذهب إليه .فالشرخ احلاد،
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الواقع بني اإلسالميني احلركيني وبني الشطر اآلخر من اجملتمع الذي حيذو حذو الدول
تقضي عليه سياسات الرتقيع اليت طال اعتمادها يف أوطاننا ،كما لن متحوه
الالئكية ،لن
َ
السياسات التنموية االقتصادية ،مهما بلغت جناعتها يف جماهلا.
متزق يف اهلُوية .وعدم الوعي حبقيقة
إن األزمة عندان ،أزمة هوية حقيقة؛ نعين أهنا أزمة ُّ
األزمة ،أو عدم إدراك أبعادها حقيقة ،يزيد من حدهتا وصعوبة الوصول إىل حل دائم هلا؛ مما
يُبقي املنطقة قابلة لالشتعال يف أي حلظة ،ومن دون سابق إشعار .وهذا هو ما حدث يف

تونس أول األمر؛ وهو ما يتهدد كل الدول الباقية ،إن مل حتسن االستعداد ملا يرتبص هبا،
وملن يرتبص هبا.
إن انقسام دول اخلليج بسبب ما حيدث يف مصر ،لن حيل مشكلة مصر ،وإمنا سيوسع
االنقسام خارجها ،ويعمم األزمة .وهو ما يقع شيئا فشيئا ،بشكل سيوصل إىل انقسام
الشعوب على نفسها ،إىل احلد الذي تلتغي معه احلدود القطرية سياسيا .وستدخل املنطقة
يف فوضى ال يعلم مداها إال هللا وحده؛ تشبه ما يقع يف ليبيا من غياب ملدلول الدولة ومركزية
احلكم .وحنن عندما نتكلم يف هذه األمور ،فإمنا نريد أن حنذر ما تبقى من دول خارج دائرة
االهنيار السياسي ،مما ينتظرها بعد وقت قصري ،شبيه مبا وقع ألخواهتا .وإن استطاعت دولة
واحدة أن تتجنب ما َحنذره عليها ،فإننا سنعُد ذلك مكسبا هلا كلها؛ إذ ستصري مرجعا
ومالذا ُميكن أن يعيد إليها استقرارها (الدول) ،ولو بعد حني .نعين أن األمة ال بد أن يبقى

هلا َم ْعلَم تضبط عليه حركتها السياسية؛ حىت ال تذهب يف الذاهبني .وهذا لن حيدث إن شاء
هللا؛ بل العكس هو املنتظر ،ولكن بعد فرتة من القالقل غري مسبوقة ،ضرورية إلعادة النظر
يف الثوابت ،ومراجعة االختيارات.
إن احلاكم العريب اليوم ،عليه أن خيلع عن عني عقله اهلالة الومهية اليت ألفتها جمتمعاتنا
املتخلفة ،واليت ترفعه فوق اإلنسان العادي؛ وعليه أن يتهيأ ملواجهة عدو خارجي ،متمكن
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من بعض املفاصل الداخلية لدولته ،مبا يُناسب ذلك من األسباب الظاهرة والباطنة؛ وإال
فلينتظر أن تنخسف األرض من حتت رجليه قريبا .وعليه أن حيذر آراء مستشاريه الذين ال
خيتلفون عن مستشاري من سبق سقوطه من نظرائه ،بني عشية وليلة .إن الواقعية تفرض عليه
أن يتحمل القرار وحده يف النهاية؛ وهذا ال يكون يف هذه املرحلة ،إال إن كانت شخصيته
استثنائية حقيقة.
ولعل القارئ يذكر تصديران هلذا الكتاب بذكر الغيب ورجاله ،يف حتديد مسارات الواقع
الذي خيرج من الغيب إىل الشهادة ،خمالفا يف أحيان كثرية لكل توقعات السياسيني واحملللني.
وحىت نقرب األمر للمهتمني ،فإننا سنتكلم عن شخصية احلاكم عموما كيف تكون ،دون أن
ُخنل ابألدب الواجب حلكامنا؛ ألن األدب لدينا ،هو مثرة العلم وخالصته .فمن ال أدب له،
فال علم له! ..ولقد درج أهل هللا على التفريق بني الشخص وبني منصبه حبسب ما تعطيه
احلقائق .لذلك فهم يعاملون يف احلاكم الشخص واملنصب معا ،ال الشخص وحده؛ عن علم
إهلي حمقق ،ال عن عادة .وعلى هذا ،فإننا نقول:

إن احلاكم يف أغلب األحيان ،هو شخص عامي من حيث مستوى اإلدراك؛ لكن
منصبه يعطيه خصوصية ،قلما يعلمها عنه غريه؛ وهي أن له أحواال قلبية خاصة ،تشبه أحوال
املريدين ،ملن كان له علم هبا .غري أن أحوال املريدين تعرفية ،وأحوال احلكام تصرفية .وعالمة
ما نقول ،هو أن احلاكم يفعل يف كثري من األوقات أفعاال ،أو يتخذ قرارات ،ال يعلم هلا سببا
ظاهرا؛ ومع ذلك ال يستطيع دفعها ،وال فعل ما خيالفها .ويف أحيان كثرية ،يظن من حييطون
به أن ذلك من أثر االستبداد لديه ،وهو غري ذلك .وهذا يكون أصله ،أن رجال الغيب
حيولون قلبه إىل أمر يريده هللا ،ويغيب عنه هو علمه؛ نعين علم أسبابه .وما دام األمر هكذا،
فإن أول ما ينبغي على احلاكم أن يفعله لينجو من مهالك منصبه ،أن يتأدب مع رجال
الغيب يف ابطنه ،على العموم ومن غري تعيني .فإن انتهى إىل علمه وجود واحد منهم يف بلده
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وهم رضي هللا عنهم ،ال خيلو منهم بلد -فليعظمه وليحسن إكرامه مبا يُناسب؛ حىت ينالرضاه ،فيكون مدافعا عنه يف الغيب من حيث ال يشعر .ولقد درج على هذا اخلُلُق كثري من
احلكام عرب اترخينا كله .ومن أراد أن يعرف بعض ذلك ،فلينظر إىل ما ذكره منه بعض أهل
ِ
الس َري عندان من أمثال الشيخ الشعراين رضي هللا عنه ،يف طبقاته الكربى؛ فإنه انفع جدا
ألهل التصديق.
وحىت ينال احلاكم عناية رجال الغيب وأهل هللا عموما ،فعليه أن يكون انصرا للدين،
معظما ألهله ،بِنِيَته أوال؛ مث مبا استطاع من عمل بعد ذلك يف الظاهر .نقول "مبا استطاع"،
ألهنم يعلمون أن نصرة الدين على التمام من حيث الظاهر اآلن ،تضر وال تنفع .وهذا مما
جتهله اجلماعات اإلسالمية اليت أتخذ األمر تنظريا جمردا ،ال يعترب خصوصية املرحلة ،وال
الواقع العاملي ،الذي ليس إال مظهرا ملشيئة هللا رب العاملني .فإنه قد ورد يف التعليم النبوي:
اّللُ َكا َنَ ،وَما َملْ يَ َشأْ َملْ يَ ُك ْن» [رواه أبو داود والنسائي] .ومن مل جيمع بني األمر
« َما َشاءَ َّ
التكليفي يف االعتبار ،وبني الشأن التكويين ،فإنه سيلحقه َعنَت كبري يف تدينه زمن الفتنة.
والفقهاء ،الذين كان ينبغي أن يدلوا الناس على ما ييسر تدينهم ،هم يف الغالب أبعد الناس
عما نقول ،بسبب كون علمهم جمردا عن السلوك الذوقي للطريق إىل هللا تعاىل.
وما دللنا احلاكم عليه من أدب مع أهل هللا ،هو عينه ما ندل الشعوب عليه .فلينبذوا ما
دخل عليهم من الفكر الدجايل الذي صار يغزو العامل ،حتت شعارات خداعة؛ ولينبذوا البدع
امليسر ،مع
العقدية اليت وقع فيها أهل "التوحيد اإلبليسي"؛ وليعودوا إىل الدين األصيل َّ
صدق التوجه إىل هللا وحده؛ وليعظموا أهل هللا على التعميم وعلى التخصيص ،إن من هللا
عليهم مبعرفة بعضهم؛ فإن هللا قد جعل رضاه يف رضاهم ،وسخطه يف سخطهم .أحب من
أحب وكره من كره! ..وحنن قد رأينا ذلك عياان ،وجربناه جتريبا .ولوال أن املرحلة حرجة ،وأن
األمة يف حاجة إىل مثل هذا التذكري ،ما كنا خضنا فيما خنوض فيه ،وقد أحجم عنه كثريون
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ممن قبلنا .فليغتنم إخواننا هذه الفرصة ،وال جيعلوا للشيطان عليهم سبيال ،فيأخذهم بعيدا عن
احلق.
وأما حنن فال يهمنا أمر ُحكم وال سياسة ،وإمنا يهمنا أن تتخطى أمتنا هذه املرحلة أبقل
ِ
ك الْم ْل ِ
ك
األضرار .واألمر هلل وحده يضعه حيث يشاء ،وهو القائل سبحانه :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
َّك
ك ِمم َّْن تَ َشاءُ َوتُعُِّز َم ْن تَ َشاءُ َوتُ ِذ ُّل َم ْن تَ َشاءُ بِيَ ِد َك ْ
اخلَْريُ إِن َ
ك َم ْن تَ َشاءُ َوتَـْن ِزعُ الْ ُم ْل َ
تـُ ْؤِيت الْ ُم ْل َ
َعلَى ُك ِل َش ْيء قَ ِدير[ آل عمران.]26 :
 .9احملاذير الكربى:
ا -داخل كل دولة:
إن إضعاف الدول العربية من الداخل ،له عدة وجوه منها:
 توسيع اهلوة بني احلكام وشعوهبم:وذلك إبظهار احلكام مبظهر من يعمل ضد املصلحة الوطنية ،ومبظهر التابع "العميل"
يصدق يف بعض األمور ،فإنه ليس احلقيقةَ دائما .ذلك ألن
للقوى العاملية .وهذا وإن كان ُ
إكراه احلكام العرب على ما ال ُحيبون ،هو سياسة قدمية للدول االستعمارية .والوعي
السياسي لدى الشعوب ،ولدى حمرتيف السياسة يف بلداننا ضعيف جدا؛ حىت ُميكن أن
يعضد احلكام يف الوقوف يف وجه الضغوط اخلارجية .وهذا التفكك ،جيعل احلكومات
تتصرف مبعزل عن الشعوب .وهو ما ال ُميكن إال أن جيعل الدولة ضعيفة ،وإن كان لديها من
القوة االقتصادية ما يؤهلها إىل أن تكون قوة إقليمية معتربة .وحنن نعلم مع كل هذا ،أن
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العمل على تقريب الشعوب من حكامها يزداد صعوبة مع األايم ،بسبب الرتاكمات السلبية
اليت دامت عقودا ،وما تزال مستمرة؛ وبسبب تطلع الشعوب عن جهل ،إىل تغيري غري
مدروس ،وإمنا مؤسس على شعارات حتميسية للشباب على اخلصوص ،يكون قابال للتوجيه
من اخلارج.
 إخراج الشعوب من العمل السياسي االسرتاتيجي:إن الشعوب العربية مل تُعط احلق يف املشاركة السياسية يف بلداهنا حقيقة ،على مدى ما
يقرب من قرن من الزمان .وكل ما هو مسموح هلا به من عمل سياسي ،إمنا هو ما ميكن أن
يسمى "سياسة الدكاكني" ،اليت ال تعدو عنايتُها فيه إن سلِمت ،الشأ َن الداخلي .وهذا

يساعد على انقسام الشعب ،أكثر مما جيعله موحدا يف مواجهة التهديدات اخلارجية .أما
السياسة اخلارجية فهي دوما من اختصاص احلاكم واحلكومة ،يف انتقاص واضح ألمهية "دور"
الشعب فيها .وهذا خلل ،سيؤدي احلكام مثنه غاليا ،عندما تدعو احلاجة إىل وحدة اجلبهة
الداخلية .ولسنا نعين هنا ابلعمل السياسي الشعيب ،تفاصيل هذا العمل؛ ولكن نعين مشروعا
سياسيا واضح املعامل ،يُرضي تطلعات الشعوب ،وجيعلها ترى أنفسها فيه .وال ميكن ملثل هذا
املشروع أن يوجد إال إذا كان قائما على أساس من اهلوية متني .وهذا ،هو عينه ،ما ال ترضاه
القوى الدجالية يف العامل .وكأن األمر صار دوراي ،فما هو شرط ،ال يبعد عن كونه غاية.

 توجيه عداء الشعوب ،بعضها إىل بعض:وهذا يكون أحياان إشغاال من احلكام لشعوهبم ،عن مواطن الضعف احلقيقية لديهم.
وهلذا السبب جند ردود الفعل السياسية للدول العربية فيما بينها ،قوية وسريعة؛ بعكس ما
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هي عليه من ختاذل ،عند انتهاك حرماهتا من قِبل الدول العاملية .وهذه اآلفة انجتة عن غياب
وعي اسرتاتيجي لدى الدول العربية نفسها؛ مما جيعلها ال تُدرك إال التفاصيل القريبة ،يف
غياب واضح لرؤية مشولية بعيدة املدى .والذي يزيد من حدة هذه اآلفة ،هو أن الشعوب
لتوهم نيل
ذاهتا ،تغلب عليها محية اجلاهلية ،وتغلب عليها مراعاة إرضاء احلاكم أحياانُّ ،
أغراض عاجلة منه ،فتنساق يف هذا االجتاه اآلمث املنحرف بسهولة ،وكأهنا كالب معلمة.
وقد ال خيفى عن القارئ أيضا توظيف عمل احلركات اإلسالمية ،يف انقسام الشعوب
على نفسها بني إسالمي وغري إسالمي؛ وإن كانوا مجيعا مسلمني! واملؤسف أن هذه
اجلماعات ،قد حجبتها الرؤية الضيقة ملصاحلها السياسية ،عن حتقق موافقتها ألغراض
األعداء وغاايهتم ،بعلم من بعض قياداهتا ،وبغري علم من كثري من قواعدها .وهو الشيء
الذي زاد من فرص نيل العداء اخلارجي وطره ،بدل أن يكون من عوامل الوحدة الداخلية
املرجوة.
ب -داخل األمة:
إن الصراعات العربية الداخلية ال تكاد تسلم من آاثرها دولة واحدة؛ وخصوصا إذا كان
اجلوار جيمع بينها وبني غريها من أخواهتا .فبعد الصراعات األيديولوجية ،اليت كانت يف
أوجها منذ ما يقرب من نصف قرن ،واليت كانت فيه العداوة بني ما كان يُسمى "القوى
التقدمية" ،يف مقابل ما كان يسمى أيضا "القوى الرجعية" ،تكاد تفوق العداوة اليت كانت
بني أمريكا واالحتاد السفيايت نفسيهما؛ دخلنا يف الصراعات املذهبية الدينية اآلن .ويف
احلالتني ،فإن دولنا ،ال تعدو أن تكون خادمة لغريها ،بدل أن تعمل لصاحلها ،إبرادة مستقلة

انبعة من جذور شعوهبا .والنتيجة ،هي أن الثمن تدفعه دولنا ،من أبنائها وخرياهتا؛ دون أن
يُنظر إىل املستفيد من مآسيها ،وجعله يدفع الثمن عن تعديه على حرماهتا.
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ومبا أن أنظمة احلكم ضعيفة يف الدول العربية ،فإهنا ال متلك حىت قرار املصاحلة أو
التعاون مع أخواهتا ،إال يف حدود ضيقة ،تكاد تكون رمزية وحسب؛ وكأهنا يف سجن غري
ُمعلَن ،تكون حرية احلركة فيه حمدودة.
إن التنافر بني الدول العربية فيما بينها ،وإن مل يكن عاما ،يغذيه زعما اإلخالص للوطن
عند كل منها .وهذا ال ميكن أن يصح ،مبا أن األوطان كلها مهددة ابالنداثر يف النهاية .بل
هو يف احلقيقة ذريعة للتسرت على خيانة كربى ،من قِبل بعض احلكام (ال كلهم) ،نتيجتها
االنسجام مع املخطط الدجايل العاملي ،واخنراط واضح فيه .واملصيبة أن هذا قد حيدث يف
بعض البلدان عن جهل ابالسرتاتيجيا جهال اتما؛ هذا اجلهل ،الذي هو أيضا يكون سببه
ضيق األفق لدى احلكام ،وغلبة النظر األانين عليهم.
ج .مواالة الكافرين على املؤمنني:
إن ظهور إيران بصفتها قوة إقليمية ال ميكن جتاوزها ،قد جعلها حمل عداوة ألطراف
عديدة ،على رأسها الدول اليت حتت حكم الدجاليني (دول االستكبار العاملي كما يسميها
ف هذه الدول من أن تصري إيران دولة نووية ،مل يكن ليبلغ هذا املدى
اإليرانيون)ُّ .
وختو ُ
املشهود اليوم ،لو مل يكونوا يعتربوهنا عدوا اسرتاتيجيا هلم .وحنن العرب ،كأننا نريد منها أن
تبقى كما حنن ،اتبعة مهانة .كان األجدر بنا أن نتأسى هبا يف سياستها الناجعة ،اليت جعلتها
تتبوأ هذه املكانة جبدارة.
وأما الدول العربية عموما ،واخلليجية خصوصا ،فعداوهتم إليران سببها خوفهم من
تصدير "الثورة" إليها ،فتنهار أنظمتهم الوراثية ابالعتبار األول؛ مث سببها (العداوة) االختالف
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املذهيب الذي بني إيران الشيعية ،والدول العربية اجملاورة السنية .وعلى الواجهتني معا ،كان
ينبغي أن تكون مواجهة إيران بتحسني أنظمة احلكم من جهة ،وابلتحصن ابلعلم الصحيح
يف مقابلة املذهب الشيعي ،إن رأوا أن هلم سندا قواي منه ،من جهة اثنية؛ من غري أن تلجأ
بعض الدول إىل تكفري الشيعة اعتباطا ،ألهنم ليسوا كافرين .واعتماد أسلوب التكفري يف
اخلالفات السياسية ،هو دليل ضعف من اجلانبني ،ما دامت الشيعة هم أيضا (على األقل
بعضهم) يكفرون "أهل السنة" ،إما عموما أو يكفرون السلفية خصوصا .وهذا الفعل نراه
خمالفا للشرع من الطرفني؛ ما داما معا ،يشهدان أن "ال إله إال هللا ،وأن حممدا رسول هللا".
فهذه الكلمة تكفينا منهما! ..وكل خالف بعد ذلك هني ،إن كنا نفقه عن هللا دينه!..
إن بعض ضعاف العقول ،ال يطيقون أن يشهدوا ملخالِفهم يف املذهب ،ابإلسالم؛ ألهنم
ُ
ال يعلمون من اإلسالم إال مذهبهم .وهذه آفة كربى ،خنرت جسد األمة خنرا ،على مدى
قرون .وعلى كل أهل املذاهب املختلفة أن يعلموا أن الكالم يف العقائد حمرم على العوام من
كل فرقة؛ ألن شروطه تكاد تكون منعدمة يف زماننا .وال نقصد هنا إال شروط أهل الكالم
وحسب ،ال شروط العارفني احملققني .نعين أن أهل الكالم األولني -وإن كنا خنالفهم يف
الطريق -كانوا يتحرون احلق حبسب مستطاعهم ،وال يقطعون ببطالن ما عليه خصومهم إال
بدليل راجح لديهم ،رجحاان حقيقيا أو رجحاان متومها .أما املتكلمون يف العقائد اليوم ،فإهنم
ينطلقون منذ البدء من تعصبهم ملذهبهم ،وينتصرون له ابحلق وابلباطل .وكل الناس يعلمون،
أن احلرب العقدية بني السنة والشيعة على اخلصوص ،تستدر أمواال طائلة للمرتزقة املنافحني،
من اجلانبني .وهذا عمل ،ال ميكن أن يُرضي هللا ورسوله قط؛ واملطلوب أن تكون األمة
واحدة موحدة ،يعمل أبناؤها لغاية واحدة ،وهي إعالء كلمة هللا ،ال كلمة املذهب.
وحنن هنا ،نريد أن ننبه إخوتنا الشيعة ،للعمل على طمأنة جرياهنم العرب ،إبظهار نيتهم
توسعية مذهبية أو استعمارية .وإن كانت هلم هذه النية ،فليعلموا أهنا غري
يف عدم وجود إرادة ُّ
249

شرعية ،وإن كانوا يرون أنفسهم على احلق التام ،ويرون غريهم على الباطل التام .وهذا عينه
ما ننكره على الدول العربية اليت ترى إيران عدوا هلا للسببني اللذين ذكرانمها آنفا.
ولتعلم الدول العربية ،أهنا إن اخنرطت يف عدوان مسلح على إيران ،فهي خمالفة لقول هللا
ِ ِِ
َّخ ُذوا الْ َكافِ ِر ِ ِ
تعاىل :اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَـت ِ
يدو َن أَ ْن َْجت َعلُوا
ني أَتُِر ُ
ين أ َْوليَاءَ م ْن ُدون الْ ُم ْؤمن َ
َ َ
َ َ
َ
َِّّللِ َعلَْي ُك ْم ُس ْلطَاان ُمبِينا؟![ النساء .]144 :يعين سبحانه ،أنه سيكون عدوا ملن عادى
املؤمنني وواىل عليهم الكافرين .وال اعتبار هنا ملصلحة سياسية ،وال لشيء آخر؛ وإال اهندم
الدين عندان من أساسه ،هبذا الفهم السقيم!..
أما ما صران نسمعه عن حتالف بني دول خليجية وإسرائيل ،فإنه إن صح ،فسيكون
سبب اهنيار الدول العربية كلها؛ ألهنم سيكونون قد أسلموا أنفسهم ألعدائهم طواعية
واختيارا .ولو قاران بني إيران -على ظلمها لبعض جرياهنا -وإسرائيل ،فإنه ال ينبغي لنا أن
نساوي بينهما ،وكأهنما على القرابة نفسها منا ،إن كنا مؤمنني! ..أبي حال من األحوال!..
لقد آن األوان أن يفكر العرب ألنفسهم ،وال يبقوا اتبعني لسياسات ال تعتربهم البتة؛
وإمنا تستعملهم ،ما دام فيهم ما خيدم أغراض الدجاليني؛ فإن انتهوا منهم ،عادوا عليهم
بشرِ مما كانوا حيذرون .وعلى العكس مما هو واقع ،فإننا كنا نرجو أن ينشأ حتالف إسالمي
حقيقي ،عريب-إيراين ،يتجاوز الندوات ولقاءات اجملاملة ،وكأننا أغراب؛ من أجل حتقيق
مصلحة األمة اإلسالمية ،على مبدإ أخوة اإلميان ،الذي حيفظ للطرفني حقوقهما كاملة غري
منقوصة.
إن املنتصر على أخيه ،ال ميكن أن يُعد منتصرا ،إال يف عرف احلمقى الذين ال
يعقلون!...
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وإن القوى العاملية الدجالية ،اليت تسعى إىل القضاء على كل الدول القطرية ،لتتحكم يف
العامل بطريقة مباشرة ،ال حتسب ألحد حسااب ،يف طريق سعيها إىل "عامل مفتوح" حبسب
تعبريهم ،تغيب فيه سيادة الشعوب على أقطارها ،وتغيب معها قدرهتا على مقاومة استعبادها
فيما بعد .وإن كل من يُعني هذه القوى على مرادها ،فإنه يعمل ضد مصلحة نفسه ،بعمله
ضد غريه أاي كان؛ فما ابلك إن كان هذا الغري أخاه!..
إن مل يكن ابلقوم عقل ،فال أقل من التزام األحكام الشرعية احملكمة ،اليت متنع إعانة
العدو على املسلمني؛ وإال فلريحم هللا اجلميع! ..وإان هلل وإان إليه راجعون!...
 .10ما ال بد منه:
لعل كثريا من القراء سيظنون أن كالمنا يف كل الفصول السابقة ،كان نوعا من الرتف
الفكري ،أو نوعا من التحليل السياسي االجتماعي؛ واحلقيقة أن كالمنا كان توصيفا
(تشخيصا) لواقع األمة اإلسالمية والعامل من بعدها ،على ضوء من الوحي واألخبار .وحنن
نعلم أن غالبية األمة ،لن تُدرك أبعاد ما ذكرانه اآلن ،لغلبة احلس على القلوب ،وقصور
اإلدراك لدى الغالبية (وهذا ليس تنقيصا منا ،ولكنه أيضا توصيف) .ويف مثل هذه احلال ،ال
ينفع إال التصديق .نعين أن كل من ال يعمل إال مبا يعلم هو ،فإنه سيكون معرضا للهالك
عن قريب ،بسبب خروج املعطيات الغيبية وكثري من الشهادية عن إحاطته .وهذا ما ال
يتمكن عاقل من إنكاره!..
ال شك أن األمة قد احنرفت يف عمومها عن الصراط املستقيم ،وما بقي على احلق التام
فيها إال الرابنيون ،وهم قليل .وال شك أن هذا االحنراف ،قد نتج عنه كل ما نراه ماثال أمام
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أعيننا من هشاشة يف اجملتمع ،وتفكك يف األسرة ،ومتزق يف شخصية الفرد؛ وكل ما يكون
سببا ،سيسرع من االهنيار العام احملتوم.
إن كل من ال يزال يرى أن خصمه هو احلاكم (إن كان من أفراد الشعب ،أو مجاعة)،
أو أن خصمه هو املخالف سياسيا (إن كان من حمرتيف السياسة) ،أو أن خصمه هو القوى
اخلارجية وحدها ،فهو بعيد عن إدراك الواقع ،ومتخلف عن مواكبته ،مبا سيزيد من تفاقم كل
ما أشران إليه سابقا من عوامل االهنيار.
إن االهنيار الذي نتحدث عنه ،ليس اهنيار أنظمة حكم ،كما سيفهم قوم؛ وإمنا هو
اهنيار جمتمعات أبسرها .قد ال يبدو ذلك قريبا للوهلة األوىل ،ولكن من ينظر إىل الواقع
اليومي ،فإنه سيجد لذلك االهنيار مؤشرات كثرية ،ال أبس من أن نعدد بعضها هنا:

ا -تناقص املعيار اخلُلقي يف معامالت الناس ،وحلول املعيار املادي (املال والقوة) وحده
حمله.
ب -ضعف الروابط االجتماعية ،املتصاعد مع الزمان.
ج -فساد اإلدارات املؤدي إىل تالشي مركزية القرار ،وتفتت الدول إىل قبائل سياسية أو
عرقية أو مصلحية.
د -تنامي العنف يف اجملتمعات ،حىت ليكاد أن يصبح احلل األوحد لكل خالف ،مهما
صغُر.
ه -تعدد املرجعيات ،إىل احلد الذي يصبح معه لكل مرجعية مجاعاهتا اخلاصة .هذه
املرجعيات ،هي اليت كانت تتوزع شخصية الفرد واجملتمع فيما قبل؛ فكأهنا ستستخلص
لنفسها من يقوم هبا ،دون امتزاج؛ على قدر املستطاع .وهبذا ،ستصبح أجزاء اهلوية املمزقة،
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هوايت عديدة خالصة ،أو تكاد .وهذا التفتت ،يوازي التفتت الذي سيصيب األوطان
نفسها.
قد يرى قوم أن ما نقوله تثبيط جملتمعاتنا "النامية" ،وصورة سوداوية ،ال ختدم يف النهاية
يصدق
نصدق إخواننا ،كما هو مطلوب من الطبيب أن ُ
إال األعداء؛ واحلقيقة أننا نريد أن ُ
املريض .واألمة من حيث كوهنا جسدا ،قد أصاهبا من األمراض وخلل الوظائف ،ما ال
ُحيصى .ويف مثل هذه احلال ،إن استفحل املرض ،فال مآل إال اثنتان :فإما املوت الذي ينهي
وجود اجلسد الدنيوي (النشأة األوىل) ،وإما العالج مع ما يتطلبه األمر من صرب على اآلالم
النامجة عن الصراع بني املرض والدواء ،مضافة على آالم املرض األصلية.

ومبا أن أمتنا لن متوت ،كما أخربان نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم؛ بل ستعود إىل حال
العافية التامة مع املهدي ،فيما مساه البعض اخلالفة الثانية ،فإن العالج إبذن هللا هو ما
ينتظران .وما العالج إال هذه الفنت اليت بدأان ندخل مراحلها احلامسة منذ ما يزيد عن َعقد
من الزمان.
وكما أن احلمى تُذهب الذنوب واخلطااي يف حق ابن آدم الفرد ،كما جاء يف ذلك عن
ِ َّ ِ
آد َم
النيب صلى هللا عله وآله وسلم أنه قال المرأة َ« :ال تَ ُسِيب ْ
ب َخطَ َااي بَِين َ
احلُ َّمى ،فَإهنَا تُ ْذه ُ
ِ
احلَ ِديد»( ،)52فإن الفنت والبالاي هي كذلك يف حق األمة ،طَهور.
ث ْ
ب الْ ِكريُ َخبَ َ
َك َما يُ ْذه ُ
وكما أنه أثناء التعايف ،متوت بعض األنسجة واخلالاي ،لتحل حملها أنسجة وخالاي سليمة،
فكذلك القتل الذي سيكون يف األمة ،هو يف النهاية لتعود إىل سواء السبيل ،بزوال من
سيزول .ولسنا هنا حنرض على قتل أو ندعو إليه؛ وإمنا نريد من القارئ أن يفقه قليال من

حكمة ربه ،فيما هو آت من الشدائد.
اّللُ َعْنـ ُه َما.
 - 52أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )16 /8ع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد هللاِ َر ِض َي َّ
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كل هذا العالج ،فإمنا لتستعد األمة الستقبال املهدي ،ويكمل استعدادها؛ كما يكمل
استعداد املريد لتقبل الفتح من هللا .ولوال هذا العالج ،ملا عُرفت مكانة املهدي ،وال شعر

الناس ابالحتياج إليه .انظر كيف أهنم اآلن يسمعون عنه (بعضهم) ،ومع ذلك ال يتحركون.
فالفرق بني احلالني ،هو عينه الفرق بني النتيجتني .فيشبه هذا ،ما حيدث لبعض الناس من
بالء قدره هللا عليهم ،وجعله سببا لتوبتهم .فلوال البالء يف حقهم ،ما اتبوا وال رجعوا إىل
رهبم .وكل ما يكون سببا للرجوع إىل هللا ،فهو خري ،وإن كان يف العادة شرا .ويف هذا املعىن
اب ْاأل َْد َىن ُدو َن الْع َذ ِ
يقول هللا تعاىل :ولَنُ ِذي َقنـَّهم ِمن الْع َذ ِ
اب ْاألَ ْك َِرب لَ َعلَّ ُه ْم يـَ ْرِجعُو َن
َ
ُْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ْذ َان ُه ْم
[السجدة]21 :؛ ويقول سبحانهَ  :وَما نُِري ِه ْم م ْن آيَة إَّال ه َي أَ ْك َُرب م ْن أ ْ
ُخت َها َوأ َ
ِابلْع َذ ِ
اب لَ َعلَّ ُه ْم يـَ ْرِجعُو َن[ الزخرف.]48 :
َ
إن كثريا ممن اعتادوا االحنراف ،سيتمسكون مبا هم عليه ،من دون أن أيهبوا لشيء .ومن
هؤالء ،طائفة من احلكام ،ال يعرفون من احلكم إال أنه سبب إىل نيل أغراضهم الدنيوية
الشخصية؛ يف غياب إلدراك عواقبه على بلداهنم وعلى أمتهم .ومنهم طائفة من علماء
الدين ،الذين ال يعلمون من الدين إال ما يُبقي على مكانتهم لدى العوام؛ وأما كونه طريقا
إىل هللا يُسلك ،فال خرب هلم عن هذا الوجه منه البتة .ومنهم طائفة من حمرتيف السياسة،
الذين اعتادوا االقتيات على آمال اجلماهري وبؤسهم ،وال حرص هلم على املصلحة العامة إال
من حيث هي شعار ،له وقع حسن يف آذان األغرار .ومنهم طائفة رجال املال ،الذين ال
يعلمون من األشياء إال قيمتها مبختلف العمالت؛ وال يوقفهم شيء يف طريق حتصيل املال،
وكأنه غاية الغاايت .كل هؤالء وغريهم ،سيتصرفون كما تتصرف اجلراثيم املقاومة للدواء؛ نعين
أهنم سيفضلون الدخول ابألمة يف أَتُّون االقتتال ،على أن يتنازلوا هم عن أغراضهم! ..لكن
اّللُ َغالِب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن
العالج الرابين ،سيتغلب يف النهاية على كل املقاومات املَرضية؛ َ و َّ
َ
أَ ْكثَـَر الن ِ
َّاس َال يـَ ْعلَ ُمو َن[ يوسف .]21 :نقول كل هذا ،ليعلم كل واحد حقيقة أمره ،جتاه
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ما سيكون من أحداث؛ ويعلم مآله ،وإن كان ما يزال يف رحم الغيب (نعين املآل) .واملوفَّق،
من وفقه هللا!..
إن الفوضى اليت ستدخلها األمة تشبه ما حيدث اآلن يف ليبيا ،ولكنها ستزداد مع
الوقت ،حىت يضيق ابلناس احلال .لكن لطف هللا ال خيلو منه قَ َدر؛ وحنن عندما كنا ندل
على أهل هللا والرابنيني ،فإمنا كنا ندعو إىل االحتماء هبم يف الشدائد؛ وإىل االجتماع حوهلم،
لكي ال يكون املرء َوقودا للفتنة ،يتبايعه أهلها ،من دون أن يرعوا له حقا .إن الرابنيني

كالواحات يف الفيايف والصحارى ،أيوي إليها أصحاب البالء يف حمنهم ،ليجدوا َرْوح هللا
عندهم .وكل هؤالء الذين يُنكرون فضلهم من املسلمني اليوم ،سيعلمون قدرهم ،يف الدنيا
قبل اآلخرة ،عند الشدائد!..
سيشمئز كثري من الناس مما نقول ،ألهنم ما علموا من الرابنيني إال مدعي الرابنية ،الذين
هم من شر الداء الذي أصاب األمة .فهل يكون الداء دواء؟! ..فنقول هلم :ليسوا أولئك!..
وال الرابين كل من زعم ذلك! ..وإمنا كالمنا عمن هم عند هللا رابنيون؛ يشهد هللا هلم
ابلرابنية ،ال أمثاهلم من العبيد؛ يعلمهم هو سبحانه ،وإن جهلهم الناس .وقد يُطلع عليهم من
شاء هللا أن يُطلعه! ..فهم ابملقارنة إىل الصنف األول املذموم ،كاملاء مع السراب! ..وال شك
أن الظمآن الذي صح ظمأه ،يعلم الفرق بينهما على الفور ،من غري كالم! ..وال يعلم نفع
صدق الظمإ ،إال من رأى نتيجته! ..وهذا من علم األحوال ،الذي ال يعلمه إال خواص
العباد.
إن العقالء من األمة ،عليهم منذ اآلن ،أن يتهيأوا إىل ما هو قادم ،قبل أن يباغتهم وهم
انئمون .وال نقصد ابالستعداد ما تفعله العامة عند األزمات ،من ادخار للمؤونة واستكثار
قدر هللا شيئا؛ وإمنا ندعوهم إىل التودد إىل أهل هللا حيث كانوا،
منها؛ فإن هذا ال يغين من َ
255

وإىل األخذ عنهم إن أُذن هلم يف ذلك؛ فإهنم وهللا امللجأ بعد هللا ،يف عباده .يغفر هللا للناس
يغرت أحد ابلبهارج الزائلة ،وال
إن نظر إليهم ،ويستجيب هلم فيهم ،إن هم سألوه! ..فال َّ
ابلعبارات املنمقة الزائفة؛ فإن ذلك كله من غرور الدنيا ،ومن تلبيس إبليس!..
فإن قال قائل :فلم أمتنا وحدها هي من يشتد عليها البالء ،وحنن نرى األمم األخرى
أحسن حاال؟! ..قلنا :إن هذه األمة مكرمة عند هللا؛ وقد قال سبحانهُ  :كْنـتُ ْم َخ ْ َري أ َُّمة
ت لِلن ِ
َّاس[ آل عمران]110 :؛ ولذلك فقد جعل عقوبتها معجلة يف الدنيا ،حىت
ُخ ِر َج ْ
أْ

ينتقل أفرادها إىل اآلخرة مغفورا هلم ،إبذن هللا؛ وأما األمم األخرى ،فتتأجل عقوبتهم إىل
اآلخرة ،ويُعجل هلم ثواب ما عملوا من خري يف الدنيا؛ بعكس املؤمنني على التمام .ذلك
ألن املنزلَ ْني يف اآلخرة (اجلنة والنار) ال يقبالن االمتزاج الذي تقبله الدنيا؛ فهما إما لنعيم
خالص ،وإما لعذاب خالص.

وأما من يقول :إن خريية األمة مشروطة بقول هللا تعاىلَ  :أتْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َوتَـْنـ َه ْو َن
َ ُْ
ُُ
َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوتـُ ْؤِمنُو َن ِاب َّّللِ[ آل عمران]110 :؛ فإننا نقول له :هذه صفة وليست شرطا؛

وسياق الكالم بني .والوصف هنا على العموم؛ نعين أنه يشمل األمة من أوهلا إىل آخرها،
مع ما بني الناس من تفاوت يف صفة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واإلميان ابهلل!..
وعلى قارئ القرآن أن ُمييز بني كالم هللا العام ،ومنه ما يعم الناس أو يعم املؤمنني ،وبني
خاصه ،الذي يكون لطائفة أو ألفراد .لذلك قلنا فيما قبل أن ما ستعرفه األمة من مشاق،
هو خري هلا .وعلى العبد أن يطلب مثل هذا العلم ،حىت ال تستوي عنده األمور واألحوال،
فيفوته خريُ ما جهل!..
فلم يُصيبها من البالء
وقد يتساءل متسائل :إن كانت هذه األمة هبذه املكانة عند هللاَ ،
السيء ،دون البالء احلسن ،كأن يتوىل أمرها أشخاص (حكام) من أشباه اجملانني أو من
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املقعدين العجزة؛ مما حيط قدرها عند غريها من األمم؟! ..وكالتخلف الذي تعرفه شعوهبا،
حىت لكأهنا عالة على غريها يف كل ما هو تكنولوجيا وصناعة ،وغري ذلك...؟! ..فنقول:
ذلك ألن الدنيا ال تساوي عند هللا جناح بعوضة؛ وهو سبحانه ال يريد خلري أمة أن هتتم ملا
اّللِ
ال قيمة له .فقد جاء عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :لَو َكانَ ِ
ت ُّ
الدنْـيَا تَـ ْع ِد ُل ِعْن َد َّ
ْ
وضة َما َس َقى َكافِرا ِمْنـ َها َش ْربَةَ َماء»( .)53وحنن نقول :لو كانت الدنيا تساوي عند
اح بـَعُ َ
َجنَ َ
ِ
ِ
يف برأسه الشريفة
هللا ذرة واحدة ،ملا قُتل فيها احلسني عليه السالم تلك القتلة الشنيعة ،وط َ
يتالعب هبا السفهاء! ..وملا قُدمت قبل ذلك رأس حيىي عليه السالم هدية لبغي! ..إان هلل
وإان إليه راجعون!..
إمنا أصاب األمة داء األمم قبلها ،بسبب سريها على خطاها (خطى األمم)؛ كما نرى
اليوم من الغزو الفكري الكفري لعقول الناس ،حىت عادوا يف نظرهتم إىل األمور كالكافرين!..
ال يسألون إال عما يتعلق بدنياهم؛ وكأن آخرهتم مضمونة! ..بل صار بعضهم يقول صراحة:
أعطين ما أريد هنا ،وال تكلمين عن آخرة! ..وهذا الكالم كفر ،ال شك فيه!..
واألمر ذاته وقع لإلسالميني الذين يُصرون على إقامة خالفة ومهية ،بغري اعتبار
لشروطها .فلوال اعتبارهم للدنيا ،ما كانوا يُصرون كل هذا اإلصرار؛ ألن العامل أبمر هللا هلل -
كما يزعمون ،-لو كان كذلك ،فإنه أول ما تُعلمه شروطهاُ ،خيفف من إصراره ،لعلمه بعدم
حتققها! ..ولكنهم يعملون للدنيا ،ابلدين! ..فهم يرون خسراهنم للدنيا ،على األقل
كخسراهنم لآلخرة ،إن مل يكن أكرب؛ وإن كانت األلسن تقول خالف هذا؛ أو لعلهم
جيهلون حقيقة أنفسهم وما تريد! ..وعلى كل حال ،فإن يف األمر َد َخنا.
إن العبد إن أراد السعادة ،فعليه أن يوافق ربه ،ال أن يوافق شيطانه وهواه! ..فإن مل
يستطع من نفسه أن يتبني ذلك ،فعليه أن أيخذ العلم احلق عن أهل هللا الذين أيخذونه عن
53
الس ِ
اّللُ َعْنهُ.
اع ِد ِي َر ِض َي َّ
 -أخرجه الرتمذي يف سننه (َ )560 /4ع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْعد َّ
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هللا؛ والذين يكون كالمهم نورا يضيء هللا به ظلمات القلوب احلائرة! ..أما كالم أهل الفكر
والظلمة ،فإنه ال يزيد املرء إال حرية .والعاقل ينظر لنفسه!..
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خامتة
لقد تناولنا السياسة وما يتعلق هبا من حيث هي مبادئ وأصول ،ومل نتعرض لتفاصيل
التنزيل على الواقع إال اندرا ،حفاظا على األصول ،أن يتيه عنها القارئ ،وينحجب عنها مبا
يالمس واقعه ،يف هذه الظروف احلرجة اليت متر هبا األمة .ومع ذلك ،فإن من يريد أن ينزل
ما ذكرانه على واقعه ،فإنه يستطيع أن يفعل ذلك ،بعد استقرار األصول اليت عملنا على
إبرازها ،يف ذهنه.
ولعل القارئ قد يالحظ أننا حرصنا على أن ال منيل إىل طائفة أو مذهب أو مجاعة
لتبني الطريق،
بعينها ،على حساب ما يتطلبه األمر من موضوعية وإنصاف ،صارا ضروريني ُّ
بعد أن اختلطت كثري من املفاهيم ،واختلت كثري من املعايري ،عند اخلاص والعام.
ولعله أيضا سيالحظ خوضنا يف أمور حساسة كثرية ،مل يعد بُد من اخلوض فيها ،إن كنا
نريد أن نقلل من اخلسائر واألضرار النامجة عن سوء التدبري الذي طال فينا زماان .لكن مع
ذلك ،فإن اخلبري ابألمور ،سيعرف أننا سكتنا عن كثري من التفاصيل ،حىت نرتك هامشا
حيفظ على من يشتغلون ابلسياسة قسطا من حرية احلركة ،ملراجعة املواقف وتعديل املسارات؛
ذلك ألن غرضنا هو اإلصالح ما استطعنا ،ال أن ندل على نقائص الناس ،ونكسر
نفوسهم ،فنقطع عنهم طريق الرجعة .ويف النهاية ،فنحن مجيعا ننتسب إىل أمة واحدة؛ وما
يصيب قومنا من خري ،فهو ُمصيبنا؛ وما يسوؤهم يسوؤان.
لقد أردان هبذا الكتاب ،أن ال تبقى السياسة لدينا يف معناها الضيق ،الذي هو مناسب
لألمم اليت ال تشاركنا مرجعيتنا اإلسالمية ،والذي دخل علينا به شر كبري ،جعل جمتمعاتنا
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تعيش ازدواجية ،ال ُميكن أن تستمر ...كما أننا أردان أيضا أن نرد سياسة اإلسالميني ،إىل
األصل الذي ال ينبغي أن حتيد عنه؛ بعد أن غلب عليها ما يغلب على مثيلتها من نظر إىل
العاجلة.
وأما ربطنا للسياسة أبهل هللا ،الذين كانوا أبعد الناس عن دنس الدنيا دائما ،فليس ألننا
نريد هلم أن يُنافسوا على الدنيا ،كما قد يتوهم من يسبق إليه سوء الظن؛ وإمنا لندل الناس
الناس ما نرى من
على مصابيح اهلداية ،يف هذا الزمن الذي كثُر فيه الضالل ،وأصاب فيه َ

حرية وشكوك.

إن اخلروج من ضيق هذه املرحلة إىل السعة اليت بعدها إبذن هللا ،ال ُميكن أن يكون إال
ابلرجوع إىل هللا يف كل أموران؛ رجوعا حقيقيا ،ال رجوعا صوراي َّ
متومها .لقد ابتُليت أمتنا

ابلرمسيات ،وصارت ال ختتلف عن غريها من األمم يف ذلك ،مع ما نعلمه من وجوب التميز
عنها ،الذي هو من أسس تديننا .واألصل عندان ،أننا نزن األمور ابمليزان اإلهلي ،وال حنايب أو
نداري يف احلق أحدا.
إننا نريد من وراء كل هذا ،أن ال تبقى شعوبنا فريسة إلعالم الضالل ،الذي صار ِ
املوجه
النشرات اإلخبارية أو ضمن التحليالت والدراسات
للجماهري .إن ما يُقال على العلَن يف َ
السياسية ،ليس هو ما يُطابق احلقيقة دائما! ..وكثريا ما ال تتضح بعض معامل حلدث من
األحداث ،إال بعد مرور عقود طويلة من الزمن عليه ،بعد أن يكون كل من له صلة به ،قد
فارق الدنيا .أما االسرتاتيجيات ،فإنه ال يُعلن عنها البتة؛ وكل ما يُبىن عليه منها يف الظاهر،
فإمنا هو رشحات وحسب!..

260

وإن السياسيني -عندان كما عند غريان -تغلب عليهم مراعاة األغراض العاجلة؛ لذلك
فهم ال يتورعون عن الكذب على شعوهبم .وال يهمهم بعد ذلك ،أن يصيبها اهنيار
القتصادها ،أو فشل يف سياساهتا ،أو تعرض لف ْقد استقالهلا جبميع املعاين .إن هذا عينه ،ما
جيعلنا ندل على الرابنيني يف األمة ويف كل بلد .فإهنم لن يك ِ
ْذبوا قومهم أبدا ،كما يفعل
َ
غريهم!..
هذا ال يعين أن الشعوب تُفضل الصدق دائما! ..فهي قد تنساق خلف املخادعني
ُ
الذين يُداعبون آماهلا ،وإن كانت تعلم منهم سوء الطوية؛ وتُفضلهم على الصادقني ،الذين
عيش الواقع؛
يضعوهنا يف مواجهة احلقيقة املرة! ..تفعل ذلك مرة عن ضعف ،وخوف من ْ
ومرة ،لغلبة احلظوظ الدنيوية على اعتبار اآلخرة لديها ...وهذه آفة قلبية ،صارت متفشية يف
األزمنة األخرية!..
وقد اعتادت شعوبنا أن تعيش حتت الكفالة ،وكأهنا قاصرة عن النظر لنفسها .هذا
القصور يرتب يف األفراد منذ النشأة البَـْيتِية ،ويستمر مرافقا هلم يف كل أطوار حياهتم؛ وال يسلم

من هذا ،إال من سلمه هللا! ..ولعل الشعوب يف أغلبيتها ،قد آثرت االنسحاب من معرتك
ومَرض ،ينبغي
الدنيا؛ حىت ال تتحمل تبعات اهلزائم اليت تتواىل عليها .وهذا احنراف ال خيفىَ ،
السعي إىل التخلُّص منه ،قبل فوات األوان.
على العقالء منا،
ُ
لقد مرت فرتة ،مل يكن حكامنا لِيسمحوا لشعوهبم إببداء رأيهم فيما يهمهم .وكان ذلك
غلطا ،يدفعون اليوم مثنه عزلة وإسالما (نعين أن شعوهبم تُسلمهم إىل األعداء بسهولة)؛ وال
يستطيعون حراكا .واليوم ،وقد اتسع اخلَرق ،فإن العمل على إعادة اللُّحمة بني احلكام
واحملكومني ،صار يصعب مع مرور األايم .ومبا أننا قد اعتدان مجيعا التباطؤ يف تناول األمور،
والتهاون يف النظر إىل مآالهتا ،فإننا نرى أنه رغم توافر إمكان تدارك األمر ،إال أننا سنفوت
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الفرصة مرة أخرى؛ خصوصا وأن السياسات الدجالية ،قد متكنت من مفاصل جمتمعاتنا؛
تشلها عن احلركة "احلرة" شال ،يكاد يكون اتما .أما احلركة يف االجتاه املراد لتلك السياسات
اخلارجية ،فهي متاحة دائما ،ومدعو إليها .فال يتومهن أحد ،أن احلركة لدينا حرة ،جملرد أنه
يشهد منا حركة!..
إن كتاابتنا هذه ،نريد هلا أن تكون منبها ألمتنا من ُسباهتا .وحنن نعلم أن ما ينتظران من
عمل وإعداد ،يفوق طاقاتنا اآلن؛ لكن التدارك ممكن ،إن أحسنا الفعل ،بعد ُح ْسن الفهم.
وحنن نقوهلا ونكررها :لن يُعوض قصوران فيما أغفلناه دهرا ،إال أن نسري على هدي الرابنيني
الذين يرون بنور هللا .حان الوقت جلميع فئات شعوبنا ،أن تتخلى عما ألِفته من ترف
فكري ،وأعمال "دونكيخوتية" .وما نعين ابلرتف الفكري ،إال التنظريات املضطربة ،اليت تسري

أصلته فينا تلك القوى
على ه ْدي القوى اخلارجية؛ وال نعين ابألعمال الدونكيخوتية ،إال ما َّ
من نزعة "إنسانية" ،يف مقابل الوحي اإلهلي ،وما يتفرع عنها من عمل حقوقي أو مجعوي ،ال
يؤول إال إىل متزق جلي وضعف ابد.
إن الوقت قد ضاق عن االختيارات والتفضيالت ،ومل يعد أمامنا إال العمل على
الضرورات ،إن كنا نعقل .ومن مل ُمييز الفرق بني أمسه ويومه ،فقد صار عُرضة للهالك
احملقق .ومن ال يعرف لكل مرحلة خصائصها ،فال جيدر به أن يتصدى للعمل اجلماعي أبدا.
ذلك أننا ما أوذينا أكثر ما أوذينا ،إال ممن يتقدم الصفوف وهو ال أهلية له!..
ال ينبغي السكوت بعد اآلن ،عن جعل األمة حقل جتارب ،لكل مريض قلب ،ال يعي
ما يقول أو يفعل! ..وال ينبغي أن نقبل التحكم فينا ،حبسب ما يرى أهل األهواء؛ وكأن
األمر يعنيهم وحدهم! ..وهذه آاثر عبث العابثني ،تصيبنا مجيعا ،املرة بعد املرة!..
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نبعد أن نكون ،إن تركنا األمور تسري على
لسنا أمة من احلمقى أو اجملانني! ..لكننا ال ُ
ما كانت عليه!..
مل يعد الشأن السياسي يتعلق بشؤون كل بلد من بلداننا على حدة ،كما كان األمر يف
سابق األايم؛ ولكننا اآلن يف خضم التفاعل العاملي العوملي ،الذي لن حيسب للكياانت
فحق له أن يُداس.
الضعيفة ،أو اليت ال ُحتسن التدبري لنفسها ،حسااب .ومن مل يع ما نقولُ ،
إن العمل الدجايل ،قد قطع أشواطا يف طريقه؛ مل يعد يف وسع أحد إنكارها أو جتاهلها.
ومن مل يكن ذا نور ،فإنه ال يضمن أن يكون عامال لغريه ،وهو يظن أنه يعمل لنفسه؛
بسبب قوة التلبيس اليت تطبع هذه الفرتة من الزمان؛ حىت لَيكاد جل الناس أن يعجزوا عن

إدراك البديهيات.

ليس يف مقدور أحد التصدي للعمل الدجايل ،وهو ال يعلم عنه شيئا؛ بل رمبا يكون
واقعا حتت هيمنته ،وهو ال يدري .وال فرق يف هذا بني حاكم وحمكوم ،أو سياسي وفقيه..
مجيعهم سيعجزون ،إن مل يكونوا على صلة ابلرابنيني ..ومن ال يرى قيمة ملا نقول ،فما عليه
لكن ،عندها ،سيكون قد فاته
إال ترقب ما ستأيت به األايم ،لريى ما كان له سامعاْ .
األوان..
حنن ال مصلحة لنا يف هذا الكالم ،إال ما نرجوه من أجر النصيحة عند هللا! ..ولو كان
لنا غرض عند أحد ،مللنا إليه يف الكالم ،وجعلنا الغاايت تلتقي عنده يف النهاية؛ والواقع غري
ذلك ،وهلل احلمد واملنة .وأما الرابنيون ،فال غاية هلم إال رهبم؛ وإال مل يكونوا رابنيني! ..وهؤالء
ال يتمكن أحد من بيع ذممهم أو شرائها أبدا ..لذلك فالداللة عليهم ،إمنا هي داللة على هللا
يف احلقيقة ،ال عليهم .ومن مل يفقه عنا هذا ،فهو بعيد!..
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نرجو أن ينفع هللا بكالمنا مجيع املسلمني ،من مجيع الطوائف واملذاهب؛ بل وأن ينفع
مجيع الناس ..وصلى هللا على سيدان حممد األول حقيقة واآلخر شريعة؛ وعلى آله الظاهر
وسلَّ َم
فيهم نوره ،وصحابته الباطن فيهم حضوره؛ وعلى كل عبد مصطفى من أنبياء وورثة؛ َ
تسليما جينبنا به سبحانه أسباب اهلَلَكة.
واحلمد هلل رب العاملني.
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