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�ل�� � ن
ا م�ط�ل�� ا ل�����و�
�
�
ع ب ي
ِ
�ن َر ُجل ً
بالحق
الن�اس أن َيتك َّل َم
ا َم َها َب� ُة
ِّ
«ألاَ ال َيمنَ َع َّ
ِ
ٍ
�لطان
عند ُس
أفض َل
إن َ
الجهاد كَلِم ُة َح ٍّق َ
إذا َعلِ َمه  ،أال َّ
َج ٍ
ائر»
مسند اإلمام أحمد ()11143

أ
ل
ا ��م��ط��ل�� ا � �ل ���و ��
�
ع ب ي
خط�ب اإلم�ام عل�ي  vي�وم الجمع�ة ف�ي فتن�ة

الخوارج  ،وبع�د أن حم�د الل�ه وأثن�ى عليه ج�اء ٌ
رجل
كم إال
آخر فق�ال :ال ُح َ
ك�م إال لله  ،ث�م قام ُ
فق�ال  :ال ُح َ

يحك َ
فأشار
ِّمون الله ،
لله  ،ثم قاموا في نواحي المس�جد ُ
َ
ِ ِ
كم إال لله ..كلم ُة ٍ
حق
عليهم بيده ( :اجلس�وا َ ،ن َعم ال ُح َ
ُيب َت َغ�ى به�ا ٌ
أنتظ�ر فيكم)  ،فقام رجل
باطل ُ ،حك�م الل�ه
ُ
منه�م واضع� ًا أصبعي�ه ف�ي أذني�ه ويق�ول ( :ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ) ف�ر َّد أمي�ر المؤمنين

علي  vبقوله تعال�ى(:ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇﰈﰉﰊ)

مصنَّف ابن أبي شيبة ()37900
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ا �ل���ده��ل���ز
ي
f

ِ
الحم�دُ ِ
ِ
رس�ول الفت�حِ والمنحِ
بي�ده المقاليد  ،والصلا ُة والسلا ُم على
لل�ه
الحنيف�ي المجيد  ،س�يدنا محم�د بن عبدالل�ه الداعي إلى
والتوحيد  ،والدي�ن
ّ
ِ
السديد والوعي األكيد  ،وعلى ِ
ِ
المنهجِ
وأصحابه األماجيد  ،وعلى التابعين
آله
بإحسان إلى يو ِم الو ِ
ٍ
عد والوعيد.
لهم
َ
وبع�د؛ َّ
ف�إن مم�ا اس�تجدَّ ض�رورة معرفته الي�وم كش�ف «فقه عل�وم العلم

بعالم�ات الس�اعة»  ،ليس على صفة المألوف من ثم�رات الجمع للعالمات

وش�رحها  ،وإنما عل�ى صفة هيكلتها وترتي�ب قواعدها وأصوله�ا باعتبارها
ركن� ًا رابع ًا من أركان الدي�ن ..وجزء ًا ال يتجزأ من حدي�ث جبريل المعروف

السنة».
بـ«أم ُّ

وق�د ش�رحنا ضوابط ه�ذا الترتيب في كتابن�ا «النُّبذة الصغ�رى في تفصيل

وتحلي�ل العالم�ات الكب�رى والوس�طى والصغرى»  ،ووضعن�ا تح�ت هذه

األقس�ام الثالثة علوم فقه التح�والت أو علوم المتغ ِّيرات الخمس�ة بفروعها
المتنوعة ولكن بأس�لوب مختصر ؛ ولهذا فقد خصصنا هذا الكتيب لدراس�ة

العلوم الخمس�ة الخاصة بفقه المتغيرات من علم فقه التحوالت العلم الذي
ُيعن�ى بتجديد لغ�ة الدعوة إلى الل�ه وبصيانة فقه الثوابت ف�ي مراحل القبض
والنقض والوهن والتداعي .
اإلقليد
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الم َّط ِل�ع على ه�ذا الكتي�ب أن يرجع إل�ى «النُّب�ذة الصغرى»
والمرج�و م�ن ُ

همات «العلم بعالمات
وغيرها من الكتب التي تُعنى بالبس�ط المفيد ف�ي كافة ُم َّ

الس�اعة» ضم�ن القراءة الن َِّّص َّي�ة الجديدة القائم�ة على الربط الش�رعي بين هذا
الفقه المغيب( )1وفقه العلوم األخرى ..والله َولِ ُّي التوفيق.
المؤلف

((( ومعنى قولنا( :الفقه املغيب) أي :املرتوك تفصيله وتبويبه منذ الزمن األول ،وسبب
ذلك كونه مرتبط ًا باحلوادث  ،قال ابن رجب احلنبيل يف «جامع العلوم واحلكم»
ص : ١١٩وكان كثري من الصحابة والتابعني ئ يكرهون السؤال عن احلوادث
قبل وقوعها وال جييبون عن ذلك ،قال عمرو بن املرة  :خرج عمر ؤ عىل الناس
فقال ُ :أ َح ِّر ُج عليكم أن تسألوا عام مل يكن فأين لنا فيام كان شغال؟ وعن ابن عمر
َ
السائل عام مل يكن
ء قال  :ال تسألوا عام مل يكن  ،فإين سمعت عمر ؤ َل َع َن
 ،وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن يشء يقول :كان هذا؟ فإن قالوا :ال ؛ قال  :دعوه
يب بن كعب عن يشء فقال  :أكان بعد؟ فقلت :
حتى يكون ،وقال مرسوق  :سألت أ َّ
َ
الشعبي :سئل عامر
يكون  ،فإذا كان اجتهدنا لك َر ْأ َينَا  ،وقال
ال ،فقالَ :أ ِر ْحنا حتى
ُّ
عن مسألة فقال :هل كان هذا بعدُ ؟ قالوا  :ال  ،قال  :فدعونا حتى يكون  ،فإذا كان
جَ َت َّش ْمنَاه لكم.
قلت :ومثل هذا القول منحرص لدى أهل علم األصول يف احلوادث والتوسع يف
ُ
توليد املسائل الفقهية قبل وقوعها  ،مما يعرف باالفرتاضيات أو الفرضيات  ،واشتغال
البعض بتكلف اجلواب عن ذلك وكثرة اخلصومات يف اجلدال عليها .
أما ما نحن بصدده من فقه التحوالت فإنام هو ربط احلوادث بالنصوص وليس
بالرأي واجلدال  ،ويف قول السلف أهنم يكرهون السؤال عن احلوادث قبل وقوعها
فإن هلم بذلك مندوحة السكوت عن عالمات الساعة ؛ ألهنا مل تقع آنذاك ومل يشهدوا
شيئا منها.
أما وقد وقع أكثرها اآلن وخاصة العالمات الوسطى والصغرى فاإليضاح عام وقع
الزم وواجب كام أرشنا يف العبارات السابقة  ،واهلل أعلم.
اإلقليد
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ف �ل�ت
ق
�
�
�
ت
�ع��ل�و ������ها ح�و� ال �
م
.1
.2

السن َِد.
َو َّ

ت ِ
ض وم ِضلاَّ ِ
ِ
اب ِ
1فِ ْق ُه الن ََّو ِاق ِ
الفت َِن َو َأ ْس َب ِ
الو َقا َي ِة ِمن َْها.
ض َوالنَّ َقائ ِ َ ُ
َات و َشر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
2فِ ْق ُه ِ
ف ال َعدَ ا َل ِة
�ارات َوالن ََّذ َارات َ
والح َصان َ َ
اإل َش َارات َوالبِ َش َ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص
3 .3ف ْق ُه ُم ْس�ت ََجدَّ ات ال ُع ُلو ِم النَّ َظ ِر َّي�ة َوال َّت ْطبِيق َّية َوال َّث َقا َف�ات َ ،و َما َي ُخ ُّ
ات وآلِي ِ
ِ
ِ ِ
الم َع ِ
الس� ْلبِ َّي َة َو ِ
ِ
ات
ار َ
يجابِ ِّي َة (النَّ َظ ِر َّي َ َّ
اإل َ
الم َتن َِّو َع َة َّ
ف ُ
اإل ْع َج َاز الع ْلم َّي َو َ
ال َّت ْطبِ ِيق).
.4
.5

ِ ِ
ِ
ِ
الملاَ ِح ِم.
4ف ْق ُه األَ ْش َراط الك َْون َّية َو َ
5فِ ْقه الرب ِ
الش ْر ِع ِّي َب ْي َن الدِّ َيان َِة َوالت ِ
ط َّ
َّار ِ
يخ.
ُ َّ ْ

وقد َأش ْرنا في«النبذة الصغرى» إلى التسلسل الهيكلي لهذه العلوم الخمسة
فق الترتيب البياني التالي:
وموقعها من الركن الرابع من أركان الدين ِو َ

اإلقليد
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ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﲏ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ
اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ

اﻟﺮﻛﻦ اﻷول
أن ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑﺘﻬﺎ

»ﻟﺘﻨﻘﻀﻦ ﻋﺮى اﻹﺳﻼم
ﻋﺮوة ﻋﺮوة  ،ﻛﻠﻤﺎ
ﻧﻘﻀﺖ ﻋﺮوة ﺗﻤﺴﻚ
اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ،
أوﻟﻬﻦ ﻧﻘﻀﺎ اﻟﺤﻜﻢ
وآﺧﺮﻫﻦ اﻟﺼﻼة«

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻜﱪى

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻧﻘﺾ ﻗﺮار
اﻟﻌﻠﻢ واﻻﻋﺘﻘﺎد

اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أن ﺗﺮى اﻟﺤﻔﺎة اﻟﻌﺮاة اﻟﻌﺎﻟﺔ
رﻋﺎء اﻟﺸﺎء ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن

ﻧﻘﺾ ﻗﺮار
اﻟﺤﻜﻢ واﻻﻗﺘﺼﺎد

»إذا وﺳﺪ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻏﺮﻴ أﻫﻠﻪ«

»إذا ﺿﻴﻌﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ«

رﻛﻨﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺼﻐﺮى

ﻋﻠﻮم ﻓﻘﻪ اﻟﺘﺤﻮﻻت
ﻓﻘﻪ اﻟﻨﻮاﻗﺾ
واﻟﻨﻘﺎﺋﺾ
وﻣﻀﻼت اﻟﻔﺘﻦ
وأﺳﺒﺎب اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻨﻬﺎ
ﰲ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻌﻠﻢ
واﻻﻗﺘﺼﺎد

اإلقليد

ﻓﻘﻪ اﻹﺷﺎرات
واﻟﺒﺸﺎرات
واﻟﻨﺬارات
واﻟﺤﺼﺎﻧﺎت
وﴍف اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺴﻨﺪ

ﻓﻘﻪ ﻣﺴﺘﺠﺪات
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
وﺟﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻤﻟﻌﺎرف اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﺎ
ﻳﺨﺺ اﻹﻋﺠﺎز
اﻟﻌﻠﻤﻲ
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ﻓﻘﻪ اﻟﺮﺑﻂ
اﻟﴩﻋﻲ ﺑﻦﻴ
اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
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�ل�خ
�
�
�
ل
�
� ا �ل���سا� �ع��ة
�ع�� الق����ة ا �ل��ع�ل�و ا ����م���س��ة ا� ع�ل� � ��ع�� ال ما� ت
ب �ب
م
م

تندرج العلوم الخمس�ة المش�ار إليها س�لف ًا بالعلم بعالمات الس�اعة كونها

علوم ًا اس�تباقية في بعض نماذجها  ،منطوية تحت ما أخبر عن وقوعه س�يدنا

محمد ى استباقي ًا قبل وقوعه ،مثل ما أخبر عنه ى من النواقض والنقائض
المعروف�ة في فقه عالمات الس�اعة بـ«الفت�ن و ُم ِضلاَّ تها»  ،واتخاذ المواقف
الشرعية حيالها.
ومثله�ا عل�وم تجمع بي�ن البش�ارات المس�تقبلية والنذارات واإلش�ارات

المتخوضة في عباد الله
وفق�ه حصانة الذوات والمراحل مما يقطع األلس�نة
ِّ

الصالحين قديم ًا وحديث ًا.

ومنها علوم اس�تقرائية ترتبط بالتحوالت الكونية بمسيرة التاريخ اإلنساني

وتصحيح مساره الشرعي َوفق ما جاءت به الرسالة الخاتمة وإدانة االنحرافات
والتحريفات التي جرت وتجري على أيدي مدارس الكفر واإللحاد والنفاق

واالس�تتباع والدَّ جل من التفس�ير المادي للحياة و َب�دء الخليقة ونهاية الكون
وانح�راف مس�ائل األخذ ِ
والحريات في حياة الجنس� ْين..
بالق َي�م والضوابط
َّ
إلخ .
همة الديانة» ووظائفها في الحياة اإلنسانية يدرك من خالل
والمتابع َبوعي « ُم َّ
ُ

االحتكاك بالحياة الفكرية المتطورة حجم المسؤولية الشرعية أمام السخرية

التي يتناول به�ا المفكِّرون الما ِّديون مس�ألة«الديانة والتدين»  ،ويذهبون في
النيل من علوم الغيب والقضاء والقدر والس�وابق والخواتيم مذهب الجحود

واإلن�كار ،ب�ل ربم�ا اعتبروا الخ�وض فيها من ض�روب الجهل واألس�اطير

والخي�االت .ويفصل�ون بي�ن «الدي�ن والعلم»  ،ويق�رؤون الديانة الش�رعية
اإلقليد
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بلغ�ة العقل المادي المجرد وبالتفس�ير العقالني الوضع�ي ،معتقدين الحجة
الدامغ�ة في نس�بة التط�ور العلمي إل�ى «الكُف�ر والفلس�فة المادية»وحدها ،
وأم�ا الدين وعل�م الغيب فمتعارض مع الحقائق ِ
العلمية  ،ثم ينس�بون العقل
الراجح والعلم الراس�خ والدليل القاطع والبرهان الناصع لما اجتمعت عليه

آراؤهم ورؤاهم الظنية علمانية أو إلحادية مجردة.

ِ
المتمرحل َمن َح َم َل لِ َوا َء
وبرز من عمق الواقع العربي واإلسلامي الغثائي
العلمانية وال َعلمنة والعولمة المس َّيسة  ،ليؤيد األطروحات الشيطانية علمانية
وإلحادية على كافة المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
جرا ..بد ًءا باألفكار الفلس�فية المنس�وبة قبل
واإلعالمي�ة والتعليمية َ ،
وه ُل َّم َّ
اإلسالم إلى اليونانية والهندية والفرعونية وغيرها وما تفرع عنها بعد اإلسالم

وتغلغل في العقول العربية واإلسلامية المتأثرة بالثقافات الغازية في مرحلة
«األحالس» التي كش�ف ِس َّ�رها النبي محمد ى  ،وما تاله�ا من نقض قرار
الحكم اإلسلامي العام بإسقاط الس�لطان عبد الحميد الثاني وإعالن الدولة
ُ
العلماني�ة األولى ف�ي عالمنا المغتصب على يد مصطف�ى أتاتورك  ،وما تاله
«السراء» و«الدهيماء» حتى مرحلة «الفتنة الرابعة» التي ُ
يؤول فيها
من مرحلة
َّ

أم�ر األ َّم�ة إل�ى الكُفر  ،فعن أرطأة بن المن�ذر قال  :بلغنا أن رس�ول الله m
ُ
ق�ال « :تك�ون ف�ي أمتي أربع فت�ن تصيب أمتي ف�ي آخرها فت�ن مترادفة -إلى

األمة مع هذا مرة ومع هذا
قول�ه :والرابعة تصي�رون فيها إلى الكُفر  ،إذا كانت َّ
مرة بال إمام وال جماعة  ،ثم المس�يخ  ،ثم طلوع الش�مس من مغربها  ،ودون
الس�اعة اثن�ان وس�بعون دجاالً  ،منه�م من ال يتبع�ه إال رج�ل واحد»( ، )1وما
و(و َه ٍن)
كان ف�ي ه�ذه المراحل المس َّيس�ة م�ن (نقض) و(قب�ض) و(ت�داعٍ) َ
محاد (. )91
((( الفتن لنعيم بن َّ
اإلقليد
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ٍ
ٍ
فشو مدارس
و(اس�تتباعٍ) و(توسيد) و(ضيا ِع أمانة) أ َّدت كلها بالضرورة إلى ّ
االستعمار واالس�تهتار واالس�تثمار  ،المهيمنة على مفاصل القرار الش�رعي

للحكم والعلم حتى اليوم  ،بل وبرز من محيط «الفتنة ومؤسساتها المعاصرة»
ُ
السلف الصالح  -أهل السند والعدالة الشرعية ِّ -
بالشرك والضاللة
من َر َب َط َّ

مقاب�ل نس�بته الجريئة علم�ا َء الغثاء وفقه�اء القصعة لألمانة واتِّب�اع الصحابة
والسلف.

وغفل علماء المس�لمين أنفسهم عن تش�خيص الحالة الكائنة  ،وقصر باع

السنة»  ،وربط الركن
الكثير عن اس�تيعاب القراءة النصية لحديث جبريل «أم ُّ

الراب�ع الخاص بالمتغيرات وفقه عالمات الس�اعة ب�األركان الثالثة الجامعة

والتم�ول بعلم وبغير
التحول
للثوابت  ،وظ�ل العديد من العلم�اء عبر قرون
ُّ
ُّ
عل�م يؤيدون الحركة التاريخية لالس�تعمار  ،أو يصمت�ون ِحياله  ،ويتأقلمون
جي ً
ال بعد آخر على اس�تيعاب مخرجات السياس�ة الغازية طوع ًا وكره ًا حتى
اليوم والليلة.

لق�د ثب�ت يقين� ًا وبما ال يدع مجاالً للش�ك أن م�ادة «علم فق�ه التحوالت»

مع�ادل ضروري وإيجابي لحفظ ش�رف األركان الثالث�ة وصيانتها من عبث

العابثين ودجل الدجاجلة الموعود بهم في نصوص عالمات الساعة.

ش�رعي يحدد زمن البشارات والنذارات واإلشارات وأيام
مؤشر
كما أنها
ٌّ
ٌ
ِ
للمس�تبصرين مراحل النقاء الش�رعي
الحرك�ة وأيام الس�كون  ،وفق� ٌه ُيمي�ز
التي يجب فيها على المس�لم المش�اركة واإلدالء بالرأي والخدمة الواجبة ،
وبي�ن مراحل الضبابي�ة والخلط والخبط والفتنة وما يج�ب فيها من الصمت
والخلود إلى الس�كون واألخذ بأسباب الحذر والحيطة  ،وخاصة عند وقوع

األمة في «الغثاء المس َّيس» من حصول استتباعها لألمم األخرى وانتزاع هيبة

اإلسلام من صدور العدو  ،ومن نقض العلم وقبض العلماء وشمول الوهن
اإلقليد
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التحول .
والتداعي وإلى غير ذلك من عالمات
ُّ

ٌ
َّ
مشحون بتحليل
إن فقه التحوالت المأخوذ من فقه العلم بعالمات الساعة

وشارح لدَ ور العلم الحديث
وتفسير هذه الحالة الخطيرة  ،و ُم َق ِّعدٌ ألسبابها ،
ٌ

بمس�مى
ورم�وزه الماديي�ن فيها وما يفترون�ه بخداعهم ودجلهم على األمم ُ
َّ
المسخر للكفر واإللحاد والهيمنة على الشعوب .
العلم النظري

أن فق�ه التحوالت يب�رز العالق�ة الحميمة بين ه�ذه النم�اذج ِ
كم�ا َّ
العلمية

المادي�ة وبين سياس�ة اإلبلي�س الرجيم ف�ي العالم اإلنس�اني  ،بحيث يصبح

الفك�ر العلماني واإللح�ادي وما تفرع عنهما من ال�رؤى والنظريات الكافرة

ف�ي ش�ؤون العقائ�د واألخلاق والغيبيات ج�زء ًا من مش�روع الش�يطان في
األرض  ،وه�و المش�روع الذي أقس�م الش�يطان ي�وم كف�ره األول أن يط ّبقه

ف�ي

اإلنس�ان(:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ )

[النساء.]120-118 :
ٍ
بيقي�ن أن الفك�ر العلمان�ي واإللحادي وما ش�ابهه م�ن األفكار
والمعل�وم
المريد
الوثنية والجاهلية وانحرافات أهل الكتاب يصب في مشروع الشيطان َ

 ،وبدراس�تنا لفقه التحوالت في أقسامه الخمس�ة ن َُم ِّي ُز بين مواقع هذه العلوم
من خدمة المش�روع الشيطاني في مسمياته االحتناكية وأنويته الطبعية  ،وبين

خدم�ة المش�روع الربان�ي ف�ي نورانيت�ه الش�رعية وثوابت�ه النبوي�ة وظواهره

الس�ندية األبوية وعدال�ة رجاله وأئمته الع�دول(..ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
َّ

ﮟِ )...
[الحجر( ]42:ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ)[ص. ]83:

كم�ا َّ
أن علم�اء الم�ادة صرفوا العق�ل اإلسلامي المعاصر  -كم�ا صرفوا

اإلقليد
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العق�ل اإلنس�اني بعموم�ه  -ع�ن الغيبي�ات والمس� َّلمات واليقيني�ات

الكونية  ،وربطوها بالعلم النظري الحديث َ ،
وش�ككوا ف�ي الثوابت العقدية

باس�م البح�ث العلمي  ،والحقائ�ق المادي�ة المطلقة..وفصل�وا به�ذا بي�ن
ج�ردوا العلوم النظرية
األس�باب ومس�ببها  ،وبين الظواهر وخالقها  ،ألنهم َّ
والثقاف�ة اإلنس�انية عن االرتباط بقضاي�ا التدين والديانة تبع� ًا لموقف علماء

الغرب من الكنيسة في مرحلة الثورة الصناعية ومقدماتها  ،وما تمخض عنها
م�ن صراع بي�ن الفريقين  ،وم�ن خالل هذه النظرة الس�لبية َأن َْز َل ْت المدرس�ة
العلمانية هذا الموقف خالل مرحلة الهيمنة االس�تعمارية على ديانة اإلسالم

تشفي ًا وعداوة  ،واإلسالم من ذلك براء.

موقف من المدرس�ة العلمانية ومن المدرس�ة
ولإلسلام بأركانه األربع�ة
ٌ

عن�ي بتصحي�ح م�ا أخطأت�ه الم�دارس
ال َكنَس�ية  .وه�و – أي  :اإلسلام َ -م ٌّ
اليهودي�ة والنصراني�ة والجاهلي�ة الوثني�ة والم�دارس العلماني�ة اإللحادي�ة

والتوليفية وغيرها.

ٌ
مره�ون بق�راءة ودراس�ة أركان الدي�ن األربع�ة مجتمع� ًة ال
والتصحي�ح
ُ

متفرق ًة  ،حيث تقوم أركان الثوابت الثالثة بأمر التكليفات المشروعة على األمم
والشعوب  ،ويقوم الركن الرابع بأمر المتغيرات واالنحرافات والجنوحات في

أمة اإلسلام وفي غيره�ا من أمم أهل الكت�اب وأمة الع�رب والفرس وغيرهم

من الش�عوب ..كما يقوم أيض ًا بتفس�ير ما تقوم به الش�عوب اإلنس�انية من ثورة
ٍ
توظيف
الصناع�ة والمعلوم�ات وعل�وم المادة وم�ا يترتب على هذا القي�ام من

س�لبي ضد الديانة اإلسلامية  ،وعالقة هذا التوظيف بالشيطان والدجال ومن
ٍّ
المض ِّلين ممن َّ
ح�ذرت منهم أحاديث عالمات
س�ار في فلكهما من الدجاجلة ُ
الساعة ووصفت أحوالهم وصفاتهم وأعمالهم ووسائل انحرافهم.

والمع َت َق�د  -والله أعلم َّ -
أن دي َن اإلسلام بأركان�ه األربعة حوى مهمات
ُ

اإلقليد
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الدين والدنيا  ،وحدد المعالم الخ ِّيرة والشواهد الن ِّيرة في الحياتين  ،كما دمغ

وأدان الكفر والدجال والشيطان  ،وكشف في فقه الركن الرابع ـ بالخصوص

يبق علينا
ـ مواق�ع اإليجابية والس�لبية في منطلقات األمم والش�عوب ..ول�م َ

نحن المس�لمين غي�ر العود إلى ربط الوح�دة الموضوعية في حديث جبريل
َّ
لنح�ل لغ�ز الحياتي�ن الديني�ة والدنيوية من داخ�ل النص
ب�األركان األربع�ة
الش�رعي العظيم .وج�زى الله علماء األصول والحديث والتفس�ير والعقيدة

واللغ�ة وغيرها خير الجزاء على ما خدموه في أركان الثوابت الش�رعية  ،وما
أفاضوه من التفريعات والحواشي والمسائل ٌّ
كل على نهج مذهبه ومدرسته..
وبق�ي علينا جميع ًا تالفي الهوة الس�حيقة التي عمل الش�يطان ووكالؤه على
إسقاط المسلمين فيها بين «المنافسة والتحريش».

واله�وة المش�ار إليه�ا ال يمك�ن تالفيه�ا وال س�د الثغ�رات الت�ي دخ�ل

الش�يطان ووكالؤه منها إال بعمق الدراس�ة لركن المتغي�رات الخاص بـ«فقه
التح�والت»  ،ألن النصوص المجموعة في هذا الفق�ه َم ْعنِ َّي ٌة بمراحل التغيير
والنقض والقبض  ،وبفقدانه وعدم النظر فيه ظل المس�لمون يعالجون قضايا

المتغيرات بنصوص الثوابت وما تفرع عنها  ،والزالوا كذلك..

وربم�ا تناولوا أحاديث عالمات الس�اعة بكونه ليس فقه ًا ش�رعي ًا ومعالج ًة
نبوي ًة  ،وإنم�ا اعتب�روه اس�تدالالً مبتور ًا عن م�ادة فقهه الش�رعية  ،حتى صار
الفرد المدان أو الجماعة المدانة بالنص الفقهي في عالمات الس�اعة يوظفان
األحاديث ذاتها على أضدادهم ومخالفيهم من ُأمة اإلسلام العدول  ،وصار
أصح�اب السياس�ة من الح�كام وبطانته�م واألح�زاب وأتباعهم ُيهندس�ون

فق الظروف السياس�ية واألحداث الجارية  ،ذات العالقة
األحاديث النبوية َو َ

بالدجل والدجاجلة وسياسة التهيئة للمسيخ الدجال..ولألسف.
ِ
ِ
َ
َّ
ضروري ال
ش�رعي
أمر
إن
ٌ
ٌ
كم ِن س�جنه التاريخي ٌ
ابتع�اث الرك�ن الرابع م�ن َم َ
اإلقليد
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َمن�اص عن�ه وال فكاك  ،وبابتعاث�ه الواعي تب�دأ الدراس�ة الموضوعية للنصوص
النبوية متسلس�ل ًة بصفته�ا الهرمية من األعلى إلى األدنى حتى تبلغ الدراس�ة إلى
م�ا يخص التفريع والتنويع في ش�أن تجديد منهج الدعوة إلى الله واس�تمرار لغة

الحكمة والموعظة الحسنة.

ولق�د ظ�ن بعض الباحثي�ن والمث َّقفي�ن َّ
أن االبتعاث المنش�ود إع�ادة قراءة

العالم�ات واألش�راط وف�ق االس�تقراء العقالني والفه�م الميداني لمس�يرة
الحياة المعاصرة فبرزت عش�رات المؤلفات والرس�ائل والبحوث المتناولة

لمس�ميات متنوعة العبارات والش�عارات  ،كل منها يحم�ل ثقافة ومتجهات
وسياسة «المنهج المذهبي المتداول»  ،ويربط الثوابت وعالمات الساعة بما
تتصوره األفهام المتقولِبة ضمن سياس�ات االستتباع والوهن والغثاء المدانة
في «عالمات الس�اعة»  ،أو هي نموذج من تحقيق�ات المؤلفات القديمة في
الفتن والعالمات واألش�راط والتركيز عل�ى تصحيح األحاديث وعزوها إلى

والحسن والضعف.
موقعها من الصحة ُ
ِ
ِ
ِ
أن َ
والذي يظهر للمس�تبصر َّ
الشرعية
للمادة
االبتعاث خدم ٌة جليل ٌة
مثل هذا
ِ
ٌ
ومثال
عب�ر األجيال ؛ ولكنها منقطع ٌة تمام ًا عن أصولها الش�رعية ،
المقروءة َ
م�ن أمثل�ة التجدي�د على صف�ة التقلي�د لمن س�بق من علم�اء ه�ذا العلم أو
ِ
المشتغلين به كنصوص  ،مع تصحيح ما وقعوا فيه من خطأِ
ِ
واإلسقاط
العزو

والمطابقة على الواقع.
والحقيق ُة التي ي ِ
المعني بركن المتغيرات في فقه
فص ُح عنها فقه التحوالت ـ
ُ
ُّ
القائم في أصالته على دراس�ة الوحدة الموضوعية
العلم بعالمات الس�اعة ،
ُ
ِ
الموصوف ل�دى علماء األصول بـ« أم
لرباعي�ة األركان في حديث جبريل ،
َ
الس�نَّة » :ـ َّ
يقف عند تن�اول المألوف ،
االبتع�اث
أن
الصحيح له�ذا العلم ال ُ
َ
ُّ
يتجاوزه بعد االستفادة منه إلى أمرين:
وإنما
ُ
اإلقليد
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األولُ :
ربط هذا العلم بأصله الشرعي في حديث جبريل.
ِ
هيكلة قواعد علم الس�اعة ومتفرعاته ضمن الدراس�ة النصية
الثان�ي :إعاد ُة

الشرعية للركن الرابع من حديث أم السنة بطرف ْيها:
ِ
األم ُة ر َّبتَها» أو «ر َّبها»
« 1 -1أن تَلدَ َ
عاء َّ
الشاء يتطاولون في ال ُبنيان»
« 2 -2وأن تَرى ُ
الحفاة ال ُعراة العالة ِر َ

وهذا ما تعتني به هذه الرسالة.

المعتبر تبدأ ُمهم�ة االبتعاث الجديد لقراءة علم
وم�ن هذا المدخل النَّصي ُ

المتغي�رات مش�فوع ًا أيض� ًا بدراس�ة العالم�ات المتماس�كة بين�ه وبين علوم
الثوابت الثالثة :اإلسالم واإليمان واإلحسان ..وبالله التوفيق.

اإلقليد
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فق �ع��ل� �ل�ن� �ق��ض�� � ن �ق �ئ����ض
������ه ا ��و ا �� �و ا ل����� ا� �
�
� فت �ُم َّ � ف
ق �ة ��م�ن
ت
�و ا ل�������� ن �و�م����� ال ت
� ا ل�������� ن� �و ا �ل�و ��ا� �ي ���ها�
� ضِ

ُأطلق على هذا العلم مس�مى «فق�ه النواقض والنقائ�ض» كونه مخصوص ًا

الحكم والعلم  ،وش�ؤون االعتق�اد واالقتصاد  ،والتربية
بهذا الن�وع من فتن ُ
والتعليم واإلعالم والثقافة وأمور الديانة والتد ُّين  ،وما أصاب أهل هذا األمر

من الفتن و ُمضالتها مما يندرج تحت اإلش�ارات النبوية العديدة  ،وسنتناول
هذا األمر بالتفصيل.
ا ��لتَّ�ْ � �ف ُ �لجَ�ا ُ �� � ف تْ�نَ �ة
�عر�� ا � �ِم�
ع ِل� ِل��� �ِ
ِي
ِ
للفتنة َمعنيان أساسيان:
*االبتلاءات العام�ة التي تصيب الفرد أو األم�ة  ،ويكون بها حصول
تحول مخالف ألمر الشريعة.
انحراف أو ُّ

*االختب�ار للمس�لم ينال به الث�واب واألجر عند صبره واحتس�ابه لله

تعالى كما هو في فتنة المال واألهل والولد.
�تَّْ ف ُ � ُ �ُ ض َ
��� ّل�ا ت� ا �� �لف���تَن
�جَ�ا �م� �
�
ا �ل��عِ �ري��� ا ل ِ
ع ِلمِ� ِ ِ ِ�
أما ُمضالت الفتن فينحصر المعنى فيها على أمرين مهمين:
)1

1فت�ن العل�م واالعتق�اد ،وقاعدته�ا النصي�ةِ ْ :
األم ُة
«أن تَل�دَ َ

ر َّبتها» أو « :ر َّبها».

الحفا َة
)2
الحكم واالقتصاد ،وقاعدتها النصية ْ :
«أن تَرى ُ
2فت�ن ُ
عاء َّ
الشاء َيتطاولون في ال ُبنيان»(.)1
ال ُعرا َة العال َة ِر َ
((( صحيح مسلم (. )8
اإلقليد
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عرفناه بـ(النواقض والنقائض)  ،وقد أشرنا في كتابنا
وهما أصل جامع لما ّ

«دوائر اإلعادة ومراتب اإلفادة» إلى َّ
أن علم (النواقض والنقائض) أحد فروع

علم المتغيرات.

و«النواقض» لغ ًة  :جمع ناقض مأخوذة من الفعل (نقض ينقض)  ،وهو ما

يزيل الشيء من أساسه ويقطعه من أصله .وفي اصطالح فقه التحوالت  :هو
والعلم واألعمال ِ
اسم لكل ما ينقض العرى في شؤون الحكم ِ
والق َيم وثوابت
ُ
ٌ
العبادة والعادة  ..وإلى هذا المعنى يش�ير الحديث الصحيح َ « :ل ُتنْ َق َض َّن ُعرى
فأولهن
انتقضت عرو ٌة تشبث الناس بالتي تليها ،
اإلسلام ُعرو ًة ُعرو ًة  ،كلما
ْ
َّ
()1
«ور َّب ُم َص ٍّل ال خالق له»(.)2
الحكم ،
َّ
نقض ًا ُ
وآخرهن الصالة» ُ ..
وأم�ا «النقائض» لغ ًة  :فجمع نقيض  ،مأخوذة م�ن صيغة المفاعلة (ناقض

يناقض)  ،أي  :جاء بما يخالف المألوف والسائد ويعارضه.

ض�دي يصدر من فرد أو
وف�ي اصطالح فقه التحوالت  :اس�م لكل موقف
ٍّ

جماع�ة يخالف العمل الش�رعي الس�ائد  ،ويأتي بضده بدلي�ل مناقض وفهم

مع�ارض  ،فه�و يأتي بمعن�ى الضدي�ة واإلتيان بم�ا ينافس األمر وين�ازع فيه
عل�ى صفة الص�راع الفكري في العقائ�د والعبادات والعادات وفي السياس�ة
واالقتص�اد والتربي�ة والتعليم والثقاف�ة واإلعالم  ،بما يزعزع ثوابت ش�رعية

س�ائدة بنقائضه�ا المسيس�ة لتص�ب ف�ي نهاي�ة األم�ر إل�ى التف�رق والعداوة

والبغضاء بين المصلين.

والنقائض والنواقض هي في األصل وس�يلة الش�يطان في البشرية إلنجاح

مشروعه األنوي الخطير ومشروعه المشار إليه يكمن في أمرين أساسيين :

((( «مسند أمحد» (. )22160
((( ويف «املعجم الصغري» للطرباين (« :)387أول ما يرفع من الناس األمانة  ،وآخر ما
يبقى الصالة  ،ورب مصل ال خالق فيه»  ،ويف «شعب اإليامن» بلفظ « :ال خري فيه».
اإلقليد
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1 -1المنافسة

2 -2التحريش

فالمنافس�ة مادة الصراع األساس�ي في النفس البشرية وهي طبع من الطباع

ُروضها إال الديان�ة الش�رعية المتكاملة  ،ومتى
المودع�ة ف�ي اإلنس�ان  ،وال ت ِّ
ما وجد الش�يطان النفس البش�رية المجردة عن التزكي�ة والديانة فتح لها باب
اإلثارة والطموح لتبدأ حالة التنافس والمنافسة.

وعام�ل إنج�اح المنافس�ة م�ادة «التحري�ش» القائم�ة عل�ى الغيب�ة

والنميم�ة والك�ذب والبه�ت وس�وء الظ�ن والتحس�س والتناب�ز باأللق�اب

والمس�ميات  ،وبهذه الم�ادة الطبعية البش�رية ـ التي تزي�د بالجهل والعصبية
َّ

وحب الذات ـ تَنجح مادة «النواقض والنقائض» في إش�عال الفتن
والحمي�ة ُ

ومضالتها في الشعوب..

وق�د ش�هدت األم�ة اإلسلامية ف�ي مراحله�ا المتقلب�ة نم�اذج المنافس�ة

والتحري�ش المؤدي�ة إلى الفرق�ة واالختلاف والتنازع والح�روب منذ عهد

المل�ك العضوض حت�ى عهد الغثائي�ة الموع�ودة ..وحش�دَ كل فريق جملة
(النواقض والنقائض) ضد خصمه ومعارضه ومنافس�ه خطابة وكتابة وتوثيق ًا

تاريخي ًا ..ولم يس�لم من هذه العلل المدمرة إال األثبات العدول ..وهم قليل
من قليل ..وسنقرأ مواقفهم في الحق البحث النصي الخاص بفقه التحوالت

وأقسام علومه الخمسة..
ِ
وش�اهدُ ِع َّل ِة المنافس�ة المش�ار إليها في المش�روع األنوي اإلبليس�ي ُ
قول
لس�ت أخش�ى عليكم أن
المعل�م األعظم  mف�ي الحديث الصحيح « :إني
ُ
تُش�ركوا بعدي  ،ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا

اإلقليد
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ٌ
نبوي هام إلى مس�ألة
كم�ا هلك م�ن كان قبلكم»( ، )1وه�ذا الحديث
ملحظ ٌّ

التنافس في قضايا العلم واالعتقاد.
والثاني من ش�واهد النبوة في ِع َّلة التحريش الذي تصاب به األمة قوله ى

في الحديث الصحيح « :فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط
ت على م�ن كان قبلكم  ،فتنافس�وها كما تنافس�وها
الدني�ا عليكم كما ُب ِس� َط ْ

ألهتهم»( ، )3وهذا
وتهلكك�م كما أهلكتهم»( ، )2وفي رواية « :وتُلهيك�م كما ُ

ٌ
الحكم واالقتصاد.
أيض ًا
نبوي هام في مسألة التنافس في قضايا ُ
ملحظ ٌّ
ِ
ِ
المفسدين حتى
العنصرين
وقد اس�تفحل الداء الناخر في األمة على هذين
عصرنا اليوم  ،وتوارثت الشعوب الحقد والبغضاء واألزمات جي ً
ال بعد جيل
ِ
ور ِجله .
ومرحل ًة بعد أخرى ..ومن َخلفها الشيطان بخيله َ
ومظاه�ر ه�ذا األمر ب�ارز ٌة في الص�راع العق�دي والسياس�ي واالقتصادي

والس�نة  ،وفي غيرها من الش�عوب
والحزب�ي والفئ�وي في ش�عوب الق�رآن ُّ

ِ
المبر َمج..
فق
العلمانية والعلمنية والعولمية َ ،و َ
المخرج الش�يطاني الدجالي ُ
المخرج الذي اتس�ع في الهيمنة والس�يطرة والتحك�م الفعلي منذ بداية
وهو ُ
المرحلة الغثائية  ،وهي المرحلة التي ش�هدت س�قوط الق�رار العالمي لألمة

اإلسلامية بس�قوط الخليفة العثماني الس�لطان عبدالحميد الثان�ي  ،وابتداء
المرحل�ة المدونمة( )4ذات العالقة بالمصالح االس�تراتيجية للعصبة العالمية

((( صحيح مسلم (. )2296
((( صحيح البخاري (. )3158
((( صحيح البخاري (. )6425
((( املرحلة املدونمة  :مرحلة هيمنة هيود الدونمة عىل قرار احلكم حتت غطاء حزب االحتاد
والرتقي يف الدولة العثامنية بعد عزل السلطان عبداحلميد الثاين رمحه اهلل ،وهي املرحلة
التي امتدت  15عام ًا حتولت فيها الصورة اإلجيابية التي كانت عن دولة اخلالفة
اإلقليد
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االس�تعمارية  ،وما تالها من مراحل المنافس�ة والتحريش والتداعي والوهن

والتوسيد وضياع األمانات ..وفيها يقول ى « :كيف بك يا ثوبان إذا تداعت

عليك�م األم�م كتداعيك�م على قصعة الطع�ام تصيبون منه» ق�ال ثوبان  :بأبي
ِ ِ
كثير ولكن ُيلقى
أنت وأمي يا رسول الله أمن ق َّلة بنا ؟ قال « :ال ..أنتم يومئذ ٌ

«ح ُّبكم الدنيا
الو َه�ن» قالوا  :وم�ا الوهن يا رس�ول الله؟ ق�ال ُ :
ف�ي قلوبك�م َ
ِ
َ
القتال»( ، )1ومفهوم الغثائية يشمل عدة تقلبات مرحلية :
وكراه َيتُكم
•مرحلة االستظهار

•ثم مرحلة االستعمار
•ثم مرحلة االستهتار

•ثم مرحلة االستثمار.

ويقابلها في النص النبوي من فقه عالمات الساعة المراحل التالية:
•مرحلة فتنة األحالس
السراء
•ثم مرحلة فتنة َّ

•ثم مرحلة فتنة الدهيماء

•ثم مرحلة الفتنة الرابعة التي يؤول أمر األ َّمة فيها إلى الكُفر(.)2

مرت هذه المراحل الغثائية كلها في أمة القرآن والس�نة؛ وتكاد مرحلة
وقد َّ

الفتنة الرابعة المش�ار إليها أن تتمخض عن ما بقي من فتنة الصيلمة  ،وتسمى
إىل عداوة وبغضاء ورصاع بني القوميات والشعوب بفعل التدخالت األجنبية
والتحالفات الشيطانية الدجالية  ،وهي التي أشار إليها حديث األعرايب السائل عن
الساعة فقال النبي « : mإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة» قال  :وكيف إضاعتها؟
قال« :إذا ُو ِّسد األمر إىل غري أهله» .
((( «مسند أمحد» (. )8714
((( راجع كتابنا «األسس واملنطلقات» ملعرفة تفصيل هذه املراحل.
اإلقليد
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أيض ًا مرحلة االستنفار  ،وهي المرحلة السابقة للمرحلة السفيانية والله أعلم.
لق�د تناول العديد م�ن العلماء والباحثين والمختصي�ن موضوع (عالمات

الس�اعة)  ،وصنفوا فيه�ا المؤلفات العدي�دة والبحوث المفي�دة  ،ومنهم من
تناول عالمات الس�اعة كفقه يعتمد التحلي�ل والمطابقة بين الفتن ومجريات
الواق�ع ؛ ولك�ن دون ربطه�ا بالوح�دة الموضوعي�ة لحدي�ث جبري�ل ودون
اإلشارة لركنية الركن الرابع  ،ودون الربط بين الديانة والتاريخ.

وقد أش�رنا في كتابنا «دوائر اإلع�ادة ومراتب اإلفادة» إلى جملة من نماذج
الفتن و ُم ِضلاَّ تها  ،كما جاءت في مس�يرة التاريخ اإلسلامي  ،مع تفنيد أنواع
وأنماط الفتنة  ،فليراجع الراغب في ذلك لمزيد من االستفادة واالطالع.
� يَ ةُ نَ � ف تَن َ ُ ض َ
��� ّل�ا �ت�هَ�ا
قَ�ا
ا �ل�ِو� ��� �ِم�ا �ِ�ل���ِ� �و�مِ� ِ �
وأم�ا الوقاي�ة م�ن الفتن و ُمضالته�ا فهو فقه مرتب�ط به�ذا الفصل  ،حيث ب َّين

المصطفى ى العلل والخالص منها وكيفيات المعاملة مع نماذجها ورؤوسها
وأقماعه�ا  ،ويلتصق هذا األمر التصاقا الزم� ًا بالتحوالت والمتغيرات و َيحتاج

إلى تبيين وس�ائلها ومس�ائلها؛حيث أصيبت األمة في ش�تى مراحلها وأحداثها
ِ
بعلة االندفاع رغب ًة في المشاركة لمظاهر التغ ُّيرات االجتماعية والسياسية.
ومنه�ا –أي :ف�ي هذه المظاهر  -ما قد َّ
حذر منه النبي ىوأس�ماهاُ « :م ِضلاَّ ت
الفت�ن»  ،والمعل�وم أن فق�ه التح�والت يعتني بدراس�ة الفت�ن عموم� ًا و ُمضالتها
خصوص� ًا  ،ويض�ع كل نموذج فيما يناس�به ويخص�ه من فقه األص�ول أو من فقه

التحوالت  ،حيث َّ
إن الفتن الخاصة بفقه التحوالت ترتبط بمس�ائل نقض الحكم
والعل�م ومس�ائل الدجل والدجاجل�ة الذين ُيحرف�ون الك َِلم ع�ن مواضعه  ،وبما
بسنن األُمم.
ُيصيب المسلمين في قرار ُ
الحكم والعلم من أثر االستتباع واألخذ َ
اإلقليد
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كم�ا اعتن�ت أحادي�ث العل�م بعالمات الس�اعة بفق�ه الفت�ن اعتن�ا ًء كبير ًا ،
ِ
المحفوظ�ة على اختالف مراتبها م�ن حيث الصحة
وجمع�ت في نصوصها
ْ

ِ
المتش�عبة بما ُيغطي
والحس�ن والضعف م�اد َة العلم به�ذا الفق�ه ومواضيعه
مساحة األزمنة وحوادثها ..قديمة وحديثة ومستقبلية.

وبالتم ُّع�ن الواع�ي في أحادي�ث الفتن ومضالتها منذ وف�اة النبي ى حتى

مرحلة التمزق والتش�رذم ـ س�واء قبل مرحلة الغثائية أوما كان خاللها  ،أوما
والس� َير ـ به�ذا الت ََّم ُّع ِن
تناول�ه فقه�اء هذا العل�م ورواة األحادي�ث واألخبار ِّ

يتب َّي�ن المعن�ى الش�ريف من دع�وة المصطفى ى للسلامة م�ن الفتن  ،كما
�م المعنيون به�ذا المنه�ج اإليجابي على م�ر التاريخ
يتبي�ن للباح�ثَ :من ُه ُ
اإلسلامي؟ وما هي الوس�ائل الش�رعية المتَّبعة لضمان السلامة من الفتن؟

وم�ن هم أه�ل الفرقة الناجي�ة والخلفاء الراش�دون المهديون عب�ر المراحل
التاريخي�ة المتنوعة؟ وما هي صفاته�م وعالقاتهم وظواهرهم وآثارهم ولغة

دعوتهم وفقههم المتميز؟

ِ
ِ
والنجاة إف�ك ًا وكذب� ًا وزور ًا وبهتان ًا
السلامة
ث�م م�ن هم المنتحل�ون صف َة
وتط�اوالً؟ وم�ا صفاته�م وعالماته�م وظواهره�م وآثاره�م ولغ�ة دعوتهم
وفقهه�م المعل�ول بالنواق�ض والنقائض والتحريش والمنافس�ة؟ س�واء في

العصور التاريخية الماضية  ،أو في بقية المراحل الزمنية الالحقة.

وقد كان أكابر الصحابة  nيجعلون من الدعاء وااللتجاء إلى الله َ
أول أسباب
الوقاية من الفتن الم ِض َّلة التي عاصروها وعاصروا رموزها في الحكم ِ
والعلم.
ُ
ُ
فهذا أبو هريرة ؤ كان يكثر من قوله في دعائه ( :اللهم ال تُدركني سنة

ستين  ،وال إمارة الصبيان)( )1فاستجاب الله دعاءه ومات عام 59هـ .
((( فتح الباري البن حجر (. )10/13
اإلقليد
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س�معت الص�ادق المص�دوق ى يقول :
وع�ن أب�ي هريرة  vق�ال :
ُ
«ه َل َك ُة أمتي على يدَ ي ِغ ٍ
لمة ِمن ُق ِريش»(.)1
َ ْ
َ
كم�ا َّ
أن أحادي�ث المصطفى  mالخاصة بالوقاية م�ن الفتن قد أبقت لنا جملة

وورد في
من التحصينات وأس�باب االس�تعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن َ ،
هذا الباب من اآليات واألحاديث واألدعية والمواقف ما يفيد الراغب الطالب ،
•كق�راءة فوات�ح س�ورة الكه�ف ِحصن� ًا ِ
وح�رز ًا م�ن الدَّ َّجال  ،وق�راءة
المع�وذات واإلخلاص ف�ي الحفظ من الش�يطان والبالء والس�لطان
والحية والعقرب ومن األمراض واألسقام.
•كما َّ
الم ِض َّلة عند بروزها  :العياذ بمالذ
أن من أسباب الوقاية من الفتن ُ
آمن وااللتجاء إلى ملجأ يحفظ المرء وأهله ودينه ويحفظه من الوقوع
بلس�انه من الذم أو الوقوع بيده في الدم .والملجأ والمعاذ هو الهروب

التعرض ألربابها  ،كم�ا ورد في الحديث عن
م�ن مواقع الفتنة وع�دم ُّ
ِ
ت�ن القاع�دُ فيها خير م�ن القائم ،
أب�ي هري�رة  vقال « :س�تكون ف ٌ
والقائ�م فيها خير من الماش�ي  ،والماش�ي فيها خير من الس�اعي  ،من
ً
شرف لها تست ِ
ُي ِ
ملجأ أو معاذ ًا فلي ُعذ به»(.)2
َشر ْف ُه ومن وجد منها

•ومن وس�ائل السلامة في الفتن  :تعطيل آلة الحرب وترك استخدامها
والحكم والس�لطان لقول النبي : m
الملك ُ
عند اختالف الناس على ُ
ِ
ِ
ِ
اء...
« َي ْع َمدُ إلى سيفه ف َيدُ َّق على َحدِّ ه َ
بحجر  ،ثم ل َين ُْج إِ ِن استطاع الن ََّج َ
()3
َت عليه ف ْل َي ْم ِ
ش
فمن َأت ْ
إلخ الحديث»  ،وفي رواي�ة الطبراني « :وإلاَّ َ
يضطجع
ينكسر ثم
بسيفه إلى َص َف ٍاة» –أي َ :ح َج ٍر َ « -ف ْل َي ْض ِر ْب به حتى
ْ
َ

((( صحيح البخاري (. )7058
((( «صحيح البخاري» (. )7081
((( صحيح مسلم (.)2887
اإلقليد
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حتى َتن َْجلِ َي عما
انجلت»( )1و َذكَر الحديث.
ْ

•ومن وس�ائل السلامة في الفت�ن  :اعتزال الكُتل والجماع�ات المختلفة
لق�ول حذيف�ة  vللنب�ي  : mف�إن لم يكن له�م جماع�ة وال إمام؟
ٍ
قال« :فاعتزل تلك ِ
ِ
ش�جرة حتى ُيدركَك
بأصل
الفرق كلها ولو أن َت َع َّض

الم�وت وأنت على ذلك»( ، )2حيث تكون المش�اركة والمس�اندة للفتنة
وأربابه�ا إثم ًا وضالل ًة لقوله « : mمن ك َّثر َس�وا َد ق�و ٍم فهو منهم  ،ومن
�ريك من َع ِم َ
كان َش َ
�ل بِه»( ، )3وخاصة في العصور التي
رضي َع َم َل قو ٍم َ
َ

يؤول أمر األمة فيها إلى «العدو الكافر» اقتصاد ًا وسياس ًة وإعالم ًا وثقاف ًة.

•ومن وسائل السالمة :االهتما ُم بالخاصة وترك العامة  ،فعن أبي هريرة
 vقال :قال رس�ول الله mلعب�د الله بن عمرو«:كيف بك يا عبد
يت ف�ي ح ٍ
ثالة م�ن الناس  ،قد َم َرج�ت عهو ُدهم
الل�ه ب�ن عم�رو إذا َب ِق َ
ُ
وأماناتُهم واختلفوا فصاروا هكذا؟» وش� َّبك بين أصابعه.قال:قلت :يا

عوامهم»(.)4
تأمرني؟قال« :عليك بخاصتك و َد ْع عنك َّ
رسول الله ..ما ُ

•ومن وس�ائل السلامة  :الهروب بالدِّ ين إلى ِّ
الشعاب والجبال واتخاذ
الغنم وس�يلة عي�ش ورزق  ،لحديث أبي س�عيد الخدري  vقال:
قال رس�ول الله «:mي ِ
وش ُ
غنم يتبع بها
�ك أن
َ
خير مال المس�لم ٌ
يكون َ
ُ
َش� َع َ
يفر بدينه من الفتن ، )5(»..وحديث النبي
ف الجبال
َ
ومواقع القطر ُّ
« :mإنها س�تكون فتنة المضطجع فيها خي�ر من الجالس  ،والجالس

((( مسند أمحد (. )17010
((( صحيح البخاري (. )3606
((( املطالب العالية البن حجر العسقالين (. )1660
((( مسند أمحد (. )6508
((( رواه البخاري (. )19
اإلقليد
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خير من القائم  ،والقائم خير من الس�اعي» فقال رجل :يا رس�ول الله:
كانت له ٌ
غنم
إبل
م�ا تأمرني؟ ق�ال« :من
ْ
ْ
فليلح�ق بإبله  ،ومن كانت له ٌ
فليلحق بغنمه  ،ومن كانت له ٌ
أرض فليلحق بأرضه ..إلخ الحديث»(.)1
ْ

•ومن وسائل السالمة :لزوم البيت وعدم الخروج منه  ،قاله رسول الله
ٍ
حثالة من الناس» اآلنف
يت في
 mلعبد الله بن عمرو«:كيف بك إذا َب ِق َ
تعرف
وخ ْذ ما
ُ
ذكره  ،وفي رواية قال « :الز ْم بيتَك وأملِك عليك لسانَك ُ
ِ
ِ
أم�ر
العامة»( ، )2وفي
و َدع ما تُنكر  ،وعليك بأمر خاصة نفس�ك  ،و َد ْع َ
اآلخ�ر«:إن بي�ن أيديكم فِتن� ًا ِ
كق َط�ع الليل المظل�م ُ ،يصبح
الحدي�ث
َّ
الرجل فيها مؤمن ًا و ُيمس�ي كافر ًا ويمس�ي مؤمن ًا ويصبح كافر ًا  ،القاعد
خير من
خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها ٌ
فيها ٌ

أحالس بيوتكم»(.)3
الساعي» قالوا :ما تأمرنا؟ قال« :كونوا
َ

وحسن المعاملة معهم
•ومن وس�ائل السلامة من الفتنُ :مدارا ُة الناس ُ
فيم�ا يمك�ن المعامل�ة به من ُحس�ن ُ
الخ ُلق  ،ش�اهد ذل�ك حديث أبي
ذر  vق�ال :ق�ال رس�ول الل�ه «:mيا أب�ا ذر كيف أن�ت إذا كنت

ف�ي ُحثالة؟» وش� َّبك بي�ن أصابعه.قل�ت :يا رس�ول الله م�ا تأمرني؟:
«قال:اصبر..اصب�ر ..اصبر..خالِق�وا الناس بأخالقه�م وخالفوهم في

أعمالهم»(.)4

((( صحيح مسلم (. )2887
((( مسند أمحد (. )6987
((( سنن أيب داود (. )2624
((( املستدرك عىل الصحيحني (.)5464
اإلقليد
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ف�ق �ع�ل � �ش ت �ل���ش ت � ن �ذ ت �
ل
ن
�
�
ت
�
�����ه �و ا �ل � ا� را � �و ا �ب � ا� را � �و ا ل�� ا را � �و ا
�
ح
�
ا
ا
�
�
ص
�
م إ
ف
ن
�و��ش� �
ر� ا �ل��ع�دا �ل��ة�و ا �ل��س���د
وهذا الفقه هو أحد فروع أقسام دراسة علم التحوالت باإلجمال باعتبارها

علوم ًا اس�تباقية جاءت على لس�ان من ال ينطق عن اله�وى ى  ،فهي بذلك

تحمل تفس�ير المستقبل وحوادثه  ،ولها وظيفتها االعتبارية في مراحل الفتن
وأيام المتغيرات وسنتناولها في هذا الباب مقسمة حسب أسمائها:

أ ف قْ ُ �
ش
َ�ا َ ا �ت
� �����ِ -ه ا �لِ�إ� ��� ر ِ

وه�و الفق�ه الخاص في علوم الس�اعة ومتغيراتها باإلش�ارة والرمز( )1ألمر

معي�ن أو حال�ة متوقعة قد يفصح عنه�ا ى تصريح� ًا أو تلميح ًا  ،إما بوقوعه

ف�ي حياته أو بعد وفاته  ،كقوله ى« :من نجا من ثالث فقد نجا» قالها ثالث
ٍ
م�رات  ،قالوا :ماذا يا رس�ول الله؟ قال«:موتي  ،و َقت ُ
خليفة ُم ْص َطبِ ٍر بالحق
ْ�ل
ُ
والدجال»(.)2
ُيعطيه ،

ومنه�ا قول�ه « :mإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده  ،وإذا هلك كس�رى فال
كسرى بعده  ،والذي نفسي بيده َل ُتنْ َف ُق َّن كنوزُهما في سبيل الله»( ، )3وقد وقع

ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان.n

وم�ن اإلش�ارات أيض ًا ق�ول أبي ذر  vق�ال :قال رس�ول الله ى« :ال

((( للرمز موقع عظيم يف «فقه التحوالت»  ،وحيتاج إىل دراسة مستفيضة مستقلة تبني
وصوله وفصوله  ،ونرجو اهلل أن يوفقنا لذلك ..انظر فصل (الرموز واإلشارات) يف
خامتة اجلزء األول من كتابنا «األسس واملنطلقات».
((( املستدرك عىل الصحيحني ( ، )4548ومسند أمحد (. )16973
((( صحيح البخاري ( ، )3120وصحيح مسلم (. )2918
اإلقليد
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تُصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم» وأشار إلى عمر( ، )1وحديث حذيفة بن اليمان

 vأن ُعمر  vسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر فقال ( :يا أمير
المؤمنين ال بأس عليك منها  ،إن بينك وبينها باب ًا مغلق ًا  ،قال  :يفتح الباب أو

يكسر؟ قال  :ال بل ُيكسر  ،قال  :ذاك أحرى أن ال يغلق )( ، )2وفيه َّ :
أن الباب

عمر . v

ومنه�ا أيض ًا ما جاء عن س�فينة  vمولى رس�ول الله ى ق�ال :لما بنى

رسول الله ى مسجد المدينة جاء أبوبكر  vبحجر فوضعه ثم جاء عمر
 vبحجر  ،فوضع�ه ثم جاء عثمان  vبحجر فوضعه  ،فقال رس�ول

الله ى « :هؤالء يلون الخالفة بعدي»(.)3

ومنها قوله ى لعلي  vلما طلب اإلذن بقتل الرجل الذي كان ُيصلي

بع�د أن رج�ع أبو بكر  vوعم�ر  vولم يقتاله فقال ل�ه « :أنت له إن
َأ ْد َر ْكتَه»  ،فذه�ب فوج�ده ق�د خرج من المس�جد فق�ال ى « :ل�و َق َت ْل َت ُه ما
اختلف ِ
َ
اثنان من أمتي»(.)4

َ�ا َ ا ت
�  -ف���قْ��هُ ا ��ل�� ش
���
�
ب ِ بِ ر ِ

وهو الفقه الذي ُيبرز فيه ى العديد من تن ُّفس�ات المراحل وما يجعله الله

م�ن خير وبركة ونصر للدين واجتماع للمس�لمين في زمن معين أو ش�خص
محدد أو بلد مخصوص  ،ومجمل هذه البشارات يتحدد فيما يلي:

((( املعجم األوسط للطرباين (. )1945
((( صحيح البخاري ( ، )3586ومسلم (. )144
((( الفتن لنعيم بن محاد (. )258
((( مسند أيب يعىل (.)4127
اإلقليد
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شَ�ا َ ةٌ ُ ْتَ طَ � ةٌ ذَ َ ت ُ عَ�ا َ ة � َ ُ � ٱ ّٰ
�سو�ِل � للِه ى
� �م� ِ�
�صر�ٍِ�لر� �
 -1بِ���� ر� �مر��ِب� ���� �بِ��� � او ٍ

كبش�ارته لبع�ض صحابت�ه  nبالجنة  ،وبش�ارته لإلم�ام علي v

بقوله « :أنت مني بمنزلة هارون من موسى»( .)1وبشارته لجعفر بن أبي طالب
كنت
:v
وخلق�ي»( .)2وقول�ه ألبي بك�ر « : vلو ُ
«أش�بهت َخلق�ي ُ
َ
التخذت أبا ٍ
ُمتخ�ذ ًا خلي ً
ال
بكر خليالً»()3وبش�ارته لعم�ر« :vلو كان من
ُ
نبي لكان عمر بن الخطاب»( ، )4وبش�ارته لعثمان  vلما جاء بمال
بعدي ٌّ

ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» مرتين( ، )5وبشارته
َّ
جهز به جيش ال ُعسرة « :ما َّ
األمة»( ، )6وبشارته
ألبي عبيدة عامر بن الجراح  vبقوله « :هذا ُ
أمين هذه َّ
ِ
ٌ
سيوف الله»(.)7
«سيف من
لخالد بن الوليد  vبقوله :

شَ�ا َ ةٌ ُ ْتَ طَ �� �ةٌ ذَ َ ت �ُم�ْ تَ�قْ بَ � َّ�ة
� �س���ِ�لي��ٍ
-2بِ���� ر� �مر��ِب��� �بِ��� � او ٍ

قريش َي ْم أَ ُ
ِ
ٍ
ل طِ َ
باق
عالم
األرض ِعلم ًا»( ، )8وإخباره
كبشارته بعالم قريش َّ :
«إن َ

بفت�ح القس�طنطينية وأميرها( ، )9وأحاديث ظهور المهدي وعيس�ى ابن مريم
((( «صحيح البخاري» ( ، )3706وأوله « :أما ترىض أن تكون. »...
((( «صحيح البخاري» (. )2699
((( «صحيح البخاري» (« ، )467صحيح مسلم» (. )2382
((( «مسند أمحد» ( ، )17405و«سنن الرتمذي» (. )3686
((( «سنن الرتمذي» ( ، )3701واملستدرك عىل الصحيحني» (. )4553
((( «صحيح البخاري» ( ، )4380و«صحيح مسلم» (.)2419
((( «صحيح البخاري» (. )3757
((( «مختصر المقاصد» للزرقاني ( ، )629وفي«السنة» البن أبي أبي عاصم ()1522
بلفظ « :ال تسبوا قريش ًا فإن علم عالمها يمأل األرض علم ًا» .
ُفتح َّن القسطنطيني ُة  ،ولنعم األمري أمريها  ،ولنعم اجليش ذلك اجليش»
((( قوله ى « :لت ُ
«مسند أحمد» (. )18957
اإلقليد
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ش في آخر الزمان .

شَ�ا َ ٌت ُ ْتَ طَ � ةٌ �َ َ َ
 -3بِ���� را � �مر��ِب� ����ِب�م ار ِ�ح�ل

«خي�ر الق�رون قرني  ،ث�م الذي�ن يلونهم  ،ث�م الذي�ن
كقول�ه ى :
ُ
يلونهم ، )1(»..ومنه�ا قوله ى « :أول دينكم نب�وة ورحمة  ،ثم تكون خالفة

ورحمة  ،ثم تكون ملك ًا وجبرية.)2(»..

شَ�ا َ ٌت ُ ْتَ طَ � ةٌ �أََ�ا��نَ
�
 -4بِ���� را � �مر��ِب� ���� �بِ� �مِك�

خير لهم لو كانوا يعلمون ، )3(»..وقوله
كقول�ه ى في المدينة « :والمدينة ٌ

ى« :الله�م بارك لنا في ش�امنا  ،اللهم بارك لنا في يمننا ، )4(»..وقوله ى:
والفقه يمان ِ ،
«اإليمان يمان ِ ،
والحكمة يمانية»(.)5

شَ�ا َ ٌت ُ ْتَ طَ � �ةٌ � ظَ ��
�َ ا �ه َ
�
�
- 5بِ���� را � �مر��ِب� ��� بِ� و ِ ر

كقوله ى« :ثم تطلع الرايات الس�ود من ِق َبل المش�رق ..فبايعوه ولو َحبو ًا

�ذَ
�ـ  -ف���قْ��هُ ا ��ل نّ�َ� ا َ ا �ت
ج� ِ
ر ِ

على الثلج»(.)6

ينص على خطر قادم أو ش�ر مس�تطير
وهو الفقه الحديثي أو القرآني الذي ُّ

((( «مسند البزار» (. )4508
((( سنن الدارمي (. )2146
((( «صحيح البخاري» (« )1875صحيح مسلم» (. )1388
((( «صحيح البخاري» (. )7094
((( «صحيح مسلم» (. )52
((( «سنن ابن ماجه» ( ، )4084و«المستدرك على الصحيحين» ( )84قال الحاكم  :هذا حديث
صحيح على شرط الشيخين .

اإلقليد
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مقبل أو كارثة من الكوارث المتوقعة مما يرتبط بذوات أو مراحل أو أماكن أو
ظواهر مما يحتاج فيه المسلم حفظ نفسه وأهله وماله ولسانه ويده  ،ومنها:
نَ ذَ َ ٌت ُ ْتَ طَ � ةٌ ذَ َ ت ُ عَ�ا َ ة � َ ُ ٱ ٰ
�س ��ل � ّللِه ى
� �م� ِ�
�صر�ٍِ�لر� �و ِ
 ���� - 1ا را � �مر��ِب� ���� �بِ��� � او ٍ

كما هو في بعض سور القرآن من نذارات للمشركين  ،والمنافقين من مثل

ما في س�ورة التوبة والمنافقون  ،كقول�ه تعالى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ )[األحزاب.]60:

ٍ
ٍ
ٍ
وخاص�ة ارتبط�ت بال�ذوات والفئات
عام�ة
ن�ذارات
آي�ات
وف�ي الق�رآن
ُ

والجماعات والقبائل المعاصرة لرسول الله ى  ،وليس هنا موقع بسطها.

وم�ن األحادي�ث المختصة بالن�ذارات الخاصة بال�ذوات المعاصرة قوله

مقم ُص َ
�ك قميص ًا  -أي الخالف�ة  -فإن أرادك
ى لس�يدنا عثم�ان َّ :
«إن الله ِّ

المنافق�ون على خلعه فلا تخلعه»( ، )1وقوله ى « :إن�ي ألرى مواقع الفتن
خالل بيوتكم كمواقع القطر»(. )2
نَ ذَ َ ٌت ُ ْتَ طَ �� �ةٌ ذَ َ ت �ُم�ْ تَ�قْ بَ � َّ�ة
� �س���ِ�لي��ٍ
 ���� - 2ا را � �مر��ِب��� �بِ��� � او ٍ
وف�ي ه�ذا الب�اب آيات قرآني�ة كثيرة كقول�ه تعال�ى ( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)[مريم.]59:

وأم�ا أحادي�ث الن�ذارت الخاصة بال�ذوات المس�تقبلية كقول أب�ي هريرة

( :اللهم ال تُدركني س�نة س�تين وال إمارة الصبيان)( )3فاس�تجاب الله دعاءه
((( «المستدرك على الصحيحين» ( ، )4544و«مسند أحمد» (. )24466
((( «صحيح البخاري» ( ، )7058صحيح مسلم (. )2885

((( تقدم .
اإلقليد
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سمعت الصادق المصدوق ى يقول :
ومات عام 59هـ  .وعنهvقال :
ُ
ي ِغلمة ِمن قريش»(. )1
«ه َل َك ُة أمتي على َيدَ ْ
َ

نَ ذَ َ ٌت ُ ْتَ طَ � ةٌ �َ َ َ
 ���� - 3ا را � �مر��ِب� ����ِب�م ار ِ�ح�ل
كقوله ى « :إذا تقارب الزمان أناخ بكم ُ
الجون  ..فتن كقطع الليل
الش ْر ُ
ف ُ
المظلِم»(.)2
ُ
َ
�نَ
�نَ ذَ ا َ ا ٌت �ُ ْ��تَ طَ �� �ةٌ � �أ �َ�ا ك��
 ��� - 4ر � مرِب��� بِ� مِ �
كقوله ى « :ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب  ،يقتتل
الناس عليه ف ُيقتل من كل مائة تسعة وتسعون  ،ويقول كل رجل منهم  :لع ِّلي
«يابني فإن
أك�ون أن�ا الذي أنجو»( ، )3وفي رواية مس�ند أحمد بنح�وه وزاد :
ّ

أدركت�ه فال تكون�ن ممن يقاتل عليه»( ، )4ومنها قوله ى« :س�تخرج نار قبل
ي�وم القيامة من بحر حضرموت -أو من حضرموت  -تحش�ر الناس» قالوا:

فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال«:عليكم بالشام»(.)5

ف قْ ُ ��لَ
ح�صَ�ا ��نَ�ا ت
د �����ِ-ه ا �
�
ِ
ويرتب�ط ه�ذا العل�م ف�ي قس�مه الهام من فق�ه التح�والت بسلامة الديانة

وحفظ األمانة  ،وانتقال مش�روعية التسلس�ل المس�ند للقرآن والسنة والعلم

الش�رعي  ،في أوعيته المش�هود لها نصا بالسلامة من الفت�ن والزيغ والنفاق
((( تقدم .
((( «الفتن لنعيم بن حماد» (. )6
((( صحيح مسلم (. )2894
((( مسند أمحد (. )8388
((( مسند أمحد ( ، )5146مصنف ابن أيب شيبة ( ، )37320سنن الرتمذي (. )2217
اإلقليد
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والفس�ق والبهت�ان والتحري�ف والتضلي�ل واإلفك  ،جيال بع�د جيل  ،وزمن ًا

بع�د َ
آخر  ،تصديق� ًا لقول�ه تعال�ى ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)

ِ
[الحجر ، ]9:وقول�ه تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)
الع ْلم ِمن ك ُِّل َخ َل ٍ
ث هذا ِ
[العنكبوت ، ]49:ولقوله ىَ « :ي ِ
�ر ُ
ف ُعدو ُله  ،ينفون
َ ْ

َ
َ
َ
وتأويل الجاهلين»(.)1
وانتحال المبطلين
تحريف الغالين
عنه

وتزداد أهمية هذا القس�م بازدياد التحوالت الفكرية والسياسية  ،وش�مول

ُّ
وتدخل
الفت�ن المضلة في أمر الدين والحكم وش�ؤون االعتقاد واالقتصاد ،

أعداء المسلمين في شأن قرار الحكم والعلم  ،كما هو في مراحل االستعمار
واالس�تهتار واالس�تثمار  ،ودفعه�م بتي�ارات الطائفي�ة والقبلي�ة والقومي�ة

وغلاة األف�كار المذهبي�ة والفئوي�ة إلنج�اح سياس�ة التحري�ش الش�يطانية

ف�ي الشعوب  ،والمنافس�ة عل�ى الس�لطان والقرار  ،واتخ�اذ فق�ه الص�راع

والمغالط�ات والمب�ررات في االختالف�ات العقدية والفقهية إلش�عال الفتنة
المؤدية إلى الحروب والبغضاء والحقد والهالك.

وق�د اعتن�ى النب�ي  mبعل�م الحصان�ة والع�دول من�ذ مرحل�ة مك�ة

همه األول بناء األوعية الحاملة لألمانة  ،وجاء القرآن يؤكد
المكرم�ة  ،وكان ُّ
هذا المطلب ويصف أهل الحصانة والعدالة بما يناسبهم من اإلشادة والمدح

والثناء الذي ال ينقطع وال يتحول  ،فمن الحصانة ما شملت :

*األف�راد  :كأب�ي بك�ر  vف�ي الغ�ار ( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
((( «السنن الكبرى» للبيهقي (. )20911
اإلقليد
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ﯳ ) [التوبة. ]40:

*ومنها ما شمل الجماعة  :كأصحاب الشجرة وأهل بدر وأهل البيت
األطه�ار  nكم�ا ورد في حدي�ث « :في كل َخ َل ٍ
ٌ
عدول من
ف م�ن أمتي

أه�ل بيتي ينفون عن هذا الدي�ن تحريف الضالين وانتح�ال المبطلين وتأويل
وإن َأئِ َّم َتكُم َو ْفدُ كم إلى الله فانظروا بمن ت َِفدُ ون»(.)1
الجاهلين  ،أال ّ
*ومنها ما ش�مل المرحلة والزمن  :كالس�ابقين لإلسلام في المرحلة

المكية  ،والس�ابقين للهج�رة  ، nوما ترت�ب على فتح مك�ة من انتهاء

مرحلة الهجرة بنص قوله ى« :ال هجر َة بعد الفتح  ،ولكن جها ٌد وني ٌة.)2(»..
ويدخ�ل ف�ي حصان�ة المرحلة مس�مى «الس�لف» الذين عاص�روا القرون

الثالث�ة األول�ى ..ويتفق المعنى الخاص بالس�لف كرتبة م�ن مراتب الخيرية
واألفضلي�ة عن�د تل�ك الق�رون باعتب�ار المرحل�ة  ،وال ينطبق حك�م أولئك

عل�ى من س�مى نفس�ه أو جماعت�ه بالس�لف ف�ي العص�ور األخيرة  ،بل وال
ينطبق المس�مى الش�رعي على من ادعى الس�لفية في القرون السابقة ممن لم
ي�درك الق�رون األولى و ُي ْط ِل ُق على نفس�ه االختيار االس�مي انتحاالً ودعوى
ال دلي�ل عليها  ،بل وال يش�فع لها ف�ي علم األصول وأحاديث الرس�الة نص

وال بيان  ،ب�ل ربما دخلت في عالمات الس�اعة وظواهر مضالت الفتن التي
أكد الرس�ول ى عل�ى بروزها وظه�ور عالماتها في عصور الغث�اء والوهن
والتداعي.

ٌ
وثيق بين مس�مى «الحصانة والعدول وتسلس�ل األسانيد  ،وبين
وهناك
ارتباط ٌ
ِ
ِ
متالزمتين في الحياة
الصفتين
دالالت السالمة واألمانة والوراثة الشرعية  ،فكال

((( ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى للطربي (. )17/1
((( صحيح البخاري ( ، )2825( )2783وصحيح مسلم (. )1864
اإلقليد
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اإلنس�انية  ،ويخ�رج عن ه�ذه الدائرة النصية ُ
دالالت
وردت
أه�ل النفاق الذي�ن
ُ
ْ
نفاقهم ُ
وأهل اإلرجاف ومرضى القلوب سواء بالنص أو بالداللة أو المواقف.
وفي فقه عالمات الس�اعة وفق�ه التحوالت العديد من نم�اذج الطعون في

أه�ل النفاق والمفس�دين ف�ي األرض  ،والمعلولين بعلة الفس�ق أو الكفر أو
التعاون معهم ضد الديانة اإلسالمية  ،مما ينزع عنهم صفة الحصانة  ،ويدين

حمله�م لألمانة  ،ويرد كيدهم في نحورهم  ،ويكش�ف كن�ه توجههم القلبي
في خدمة الدجل والدجاجلة.

وق�د ورد أن أصحاب النب�ي ى رضي الله عنهم وأرضاه�م كانوا َيت ََح َّر ْو َن
أمنا َء ِ
منابر الحكم والعلم  ،فال ُي َو ُّل َ
مغمز أو َد َخ ٌن.
ون أحد ًا في سلوكه مطع ٌن أو ٌ

ويأتي تسلسل الحصانة والعدالة مبتدئ ًا من عصر الرسالة بين مرحلتي مكة
ٍ
بش�روط تجمع بين ما كتبه علماء الجرح
والمدينة  ،ث�م ينتقل إلى كل مرحلة
والتعديل في علم األصول  ،وبين ضوابط الس�ند والعدالة في فقه التحوالت

يجمع بين الضابطين الشرعيين اختل عليه
والعلم بعالمات الساعة  ،ومن لم
ْ
مقياس الحصانة والعدالة.
ُ

فالذي�ن جعل�وا ثم�رات علم األص�ول وحدها ضابط� ًا للعدالة واألس�انيد

نزع�وا بأنفس�هم نحو المنافس�ة م�ع جملة م�ن علم�اء المذاهب  ،الحاملين
دعوى الحصانة والعدالة بدراستهم للعلم الشرعي وتلقيهم ثوابته بالتحصيل

والنق�ل المعرفي  ،كالخ�وارج والمعتزلة الغالة والش�يعة الغلاة والقرامطة
الغالة  ،وعلماء الس�لطان في مراحل الملك العضوض وعصر شتات القرار

اإلسلامي الواح�د ضم�ن الدويلات  ،وق�د كان له�ؤالء األئم�ة المضلين

صول� ٌة وجول ٌة في خدمة القرار اإلسلامي حكم ًا وعلم ًا وفق سياس�ة الملك
العضوض وما تفرع عنه ..وبهم دون غيرهم على مدى تاريخ األمة اكتس�ب
اإلقليد
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الشيطان القدرة على تمزيق العالم اإلسالمي حكم ًا وعلم ًا وعالقات.

وألجل سلامة المراحل من هذا الغي المبرمج ضحى عد ٌد من أئمة الدين

العدول بالقرار والسلطان ..إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من اإلرث الشرعي القائم

عل�ى الحصانة والعدال�ة بضمان السلامة والحرز من الفت�ن لحملة المنهج

النبوي األبوي المس�ند  ،كما فعل اإلمام الحس�ن بن علي ء في تنازله

ع�ن الخالفة  ،وكم�ا فعل اإلمام علي زين العابدي�ن ؤ في مجانبة الفتنة
والصمت عن ثأر أبيه الحس�ين ؤ في س�بيل إنقاذ العلم الشرعي المسند

واالهتم�ام به  ،والتص�در في واقع الملك العضوض لنش�ر أس�انيده وخدمة

رجاله األتقياء  ،مع مهادنة الحكام طلب ًا للسالمة  ،وإنجاح ًا لمشروع الحفاظ
على منهج الحصانة والعدالة في أهلها.

ٍ
ٍ
ٌ
وور ُ
طريق
حصانة
اث
وأئمة أهل البيت كلهم
وأمانة  ،سوا ًء من َس َل َك َ
عدول َّ
باجتهاد أو ٍ
ٍ
بيعة عليهم  ،ويلح ُقهم في هذا
المهادن�ة مع الحكام  ،أو من خرج
ٍ
ٍ
تسييس  ،والتدنيس
تدنيس وال
الحكم من أخذ عنهم وتبعهم بإحسان من غير
والتسييس يقدح في الحصانة والعدالة ويتعارض معها .

َّ
إن هذا القس�م من أقس�ام علوم فق�ه التحوالت يحف�ظ آلل البيت األطهار

وألصحاب النبي األخيار شرف حصانتهم وعدالتهم خالل مراحل التحوالت
األولى  ،ويحميهم من تطاول األلسنة واألقالم التي استمرأت اللعن والطعن

والهمز والغم�ز واللمز جي ً
ال بعد جيل ومرحلة بع�د أخرى  ،ويفنِّد األقاويل
الباطل�ة واألضالي�ل الزائف�ة ويضعها في موقعه�ا من التاري�خ وأحداثه ومن

الدي�ن ونصوصه  ،فأح�داث التاريخ قضاء وقدر ومس�ؤوليات مش�تركة بين
وظائف جند الرحمن وجند الشيطان.

ٌ
فضابط ُم َم ِّي ٌز بين القضاء وال َقدَ ر المس َّلم به وله  ،وبين
أما النصوص الشرعية
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الحكم وقرار
تدخلات ح�زب إبليس اللعي�ن ومواقع أث�ره وتأثيره في ق�رار ُ

العل�م وق�رار االقتصاد وقرار المعرف�ة والقيم والس�لوك  ،بل وإدان ٌة صريح ٌة
ّ
للشر وأهله  ،وإشاد ٌة بالخير وأهله.

ومهما كانت مجريات األحداث فهي ليست حكم ًا قطعي ًا على ذي حصانة
ِ
االجتهاد في فعله وتركه  ،وال
وح ُة
وللصحابي ال َعدْ ِل
وعدالة ،
المحص ِن َمنْدُ َ
َّ
ِّ
ق�ادح عليه في اجتهاده  ،س�وا ًء أصاب أم أخطأ  ،فإن أص�اب فله أجران وإن
َ
أخطأ فله أجر واحد.

وق�د أ َط ْلن�ا النَّ َف�س في مقدم�ة حديثن�ا ع�ن الحصان�ة والعدالة  ،وهانحن

َ نَ ةُ �ذَ
� -1
ح�صَ�ا ���

نلخص ما بلغنا إليه من نماذج الحصانة وأمثلتها فيما يلي:

َ ت
�
� او ٍ

وتشمل الفضائل والمناقب التي تخص كل فرد بذاته  ،مما جرى على لسان

كتب الحديث الش�ريف بهذا الباب  ،وجعلت
رس�ول الله ى  ،وقد
ْ
اعتنت ُ

ل�كل صحاب�ي ما تميز به م�ن الفضائل  ،وكذل�ك فضائل آل البي�ت األطهار
 nفرد ًا فرد ًا رجاالً ونسا ًء.

َ
ح�صَ�ا �نَ��ةُ ف��ئَ�ا �ت
�
-2
ِ ٍ

وتشمل المناقب المجتمع َة لكل ٍ
شاركت أو تميزت بفضائلها الخاصة
فئة
ْ
َ

عل�ى عهد رس�ول الل�ه ى  ،كالس�ابقين لإلسلام والمهاجري�ن واألنصار
نزل�ت اآلي�ة( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
عموم�ا  ،وفيه�م
ْ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ) [التوبة ، ]117:وقول�ه
تعال�ى( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ )[النمل ، ]59:ق�ال اب�ن
اإلقليد
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(هم أصح�اب محمد ى)( ، )1وأصح�اب بيعة الرضوان
عب�اس وس�فيان ُ :

 ، nوفيهم قال ى « :ال يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة

أحد»()2وأه�ل بدر  ، nوفيهم ق�ال ى من حديث أبي هريرة v
�ى َأ ْه ِل َبدْ ٍر َف َق َ
�ل ال ّٰل� َه َع َّز َو َج َّ
بالجزم  ،ولفظ�هَ « :ل َع َّ
�ال  :اِ ْع َم ُلوا
�ل ا َّط َل َع َع َل ٰ
ِ
ُ�م»( ، )3وآل البيت األطهار بعمومهم وأهل الكس�اء
َما ش� ْئت ُْم َف َقدْ َغ َف ْر ُت َلك ْ
بخصوصهم .n

َ صَ�ا نَ ةُ َ َ َ
� -3
ح� ��� �م ار ِ�ح�ل

خ�اص أو عا ٌّم يميزها ويحفظ ش�رفها
نص
ٌّ
وتش�مل كل مرحل�ة ورد فيه�ا ٌّ

وسالمتها بوجه من الوجوه التالية :
أ َ ْحَ� �َ�ةُ �� ّ َ�ا �لَ�ة
� �-مر �ل� ا لِر��س ��ِ

وحصانتُها بالوحي والعصمة والمعجزات وأخالق النبوة.

�َ ْحَ���َ�ةُ ا ��خل َ�ا فَ �ة ا �� َّا �ش َ ة
ب�  -مر ل� ِ��ل ��ِ لر ِ���د ِ�

وحصانتُه�ا باالجته�اد ونص�وص النب�وة ع�ن المرحل�ة والخلف�اء

وبموقف الخلفاء أنفسهم.
� �َ ْحَ���َ�ةُ ال��مُ��ْ� ا ��ل�َ ضُ ض
�
�
ج�ـ -مر ل� ل ِك ع���و ِ�
وهي مرحل ٌة مدان ٌة من حيث موقع القرار ؛ ولكنها متنوعة الحصانة
من حيثيات أخرى  ،ومنها:

((( اجلامع ألحكام القرآن القرطبي  ،راجع فقه الفتن لإلدرييس ص .93
((( صحيح مسلم ( ، )2496ومسند أمحد(. )27362
((( «صحيح البخاري» (« )4890( )3007صحيح مسلم» (. )2494
اإلقليد

42

نسخة قيد التعديل واملراجعة 1434

 -1وجود الخلفاء الراشدين المهديين من آل البيت وأئمة الدين في

حياة الشعوب في صدارة العلم والسند واألخالق.

 -2حف�ظ بيض�ة اإلسلام وسلامة ح�دود الدول�ة اإلسلامية من

اختراق العدو وتدخالته.

 -3قي�ام ف�رض الجه�اد ف�ي س�بيل الل�ه وانتش�ار الفتوح�ات ف�ي

العالم  ،وثب�ت ف�ي الصحيحين عن أم َح َرا ٍم بن�ت ملحان ر أنها
س�معت النب�ي  mيق�ول « :أو ُل جي ٍ ِ
البحر قد
ُون
�ن َّأمت�ي َيغْ�ز َ
�ش م ْ
َ
َّ َ ْ
قال«:أنت
قال�ت أ ُّم َحرا ٍم :قلت :يا رس�ول الله ..أنا فيهم؟
أوجبوا» ،
َ
ْ
ٍ
جيش من أمت�ي يغ�زون مدينة قيصر
فيه�م» ث�م ق�ال النب�ي« :mأول
مغفور لهم»  ،فقلت :أنا فيهم يا رس�ول الله؟ قال«:ال»( ، )1وكان هذا
ٌ
األمر في س�نة س�بع وعش�رين من خالفة عثم�ان  ، vوتوفيت أم

َح َ�را ٍم ر في ه�ذه الغزوة وكانت مع زوجه�ا عبادة بن الصامت

 ، vوأما الثانية فكانت في سنة اثنين وخمسين في أيام معاوية .
َ
َ ْحَ� �َ�ةُ �� �ُّ َ �ْ َ�ا ت َ ا ��ل�تَّ�زُّ�ق
� �و ���م ِ�
د � -مر �ل� ا ل�د �وي�ل ِ
وهي مراحل غزو التتار والحروب الصليبية التي مزقت بالد العالم
العربي واإلسلامي  ،وافتقدت األمة فيها ش�روط الحصانة العامة في
الحكم .
قرار ُ

والش�رعي قائم ًا بالحد األدن�ى من الحصانة
العلمي
وبق�ي المظهر
ُّ
ُّ

للمس�لمين في بعض البالد العربية واإلسالمية كمظهر األزهر بمصر

والحرمي�ن الش�ريفين في الحج�از وبيت المقدس بالش�ام ومدرس�ة
((( صحيح البخاري (.)2924
اإلقليد
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حضرموت باليمن  ،باعتبارها مدارس شعبي ًة غير مسي ٍ
سة  ،حتى عودة
َ َّ
َ
قرار الخالفة بالدولة العثمانية  ،وهي التي أعادت الحصانة السياس�ية

أع�ادت حصان َة الحك�م والعلم ووحدة
ف�ي الق�رار الواحد  ،ومن ثم
ْ

بيض�ة األمة اإلسلامية بقيام فريضة الجهاد في س�بيل الله  ،حتى كان
ش�عار الخلفاء ف�ي عهدهم(:إما ٍ
غ�از ..وإما ش�هيدٌ  ، )..حتى مرحلة

الضع�ف واالنهيار  ،وكان�ت آ خ�ر مراحل الحصانة في ق�رار الحكم
والعلم مرحلة السلطان عبد الحميدالثاني رحمه الله تعالى.

وأما المراحل التي ال حصانة لها فـ:
��َْحَ َ ةُ �غُ ثَ�ا ئ َّ ةُ
�هـ  -ال�مر���ل�� ا �ل��� ِ��ي���
وه�ي المرحل�ة الت�ي س�قطت فيه�ا كاف�ة الحصان�ات الش�رعية
ف�ي مس�توى ق�رار الحكم وق�رار العلم  ،ول�م يبق فيها غي�ر الحفظ

الع�ام الموع�ود م�ن عن�د الل�ه لألم�ة وللقرآن  ،عل�ى أي�دي بعض
العلماء والصالحين وش�يوخ الس�ند والعدالة من أهل البيت النبوي
والمرتبطي�ن بهم  ،دون االنط�واء في األنظمة والدول المس َّيس�ة مع

اختراق العدو كافة ش�ؤون الدين والدنيا بسياس�ة العلمانية بادئ ذي
بدء  ،ثم مرحل�ة العلمنة  ،ثم مرحلة العولمة  ،وق�د تناولنا الحديث
عن هذه المراحل في كتاب المنطلقات.

َ
�ز َ� -م َا �ح�ُ ا ��ل��ٱ �نْ�ه�يَ�ا �َ ا ��ل��دّ �مَ�ا
ر ِ ل �ِ ِر و ِر

وهي المراحل األخيرة من حياة البشرية  ،وتبدأ بموت عيسى ش

حتى نهاية الكون ونفخ إسرافيل في الصور  ،وهي المراحل التي يظهر
فيها الشرك جلي ًا بكل أنواعه ونماذجه وخاصة في جزيرة العرب.

اإلقليد
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نظ � �ت
ق
� ا �ل��ع�ل�و ا �ل����� ��ة�و ا ل�� ��ط���������ة
ف����ق��ه�ع��ل� ��م��س�ت����دا ت
ر �ب ي ي
م �ج
م ي
ث
�و ���د���دا �ل������قا� ف����ة�و ا ل��م��عا� ر�ف� ا �ل���س��ل� ���ة�و ا � �ل ��� ا� ����ة
�بي إي �ج بي
ج ي
�خ
� ا ي��� ��� ا � � �ع�� ا �ز ا�ل��ع��لم��
و م� �ص لإ �ج� �
�
ي

وتأت�ي عالق� ُة ه�ذا العلم بفق�ه التح�والت والعل�م بعالمات الس�اعة في
ِ
ك�ون هذا العل�م مرتبط ًا بالجانب الحياتي  ،وقاس�م ًا مش�ترك ًا مع كافة األمم
والشعوب في العالم  ،ومن خالل التقدم العلمي فيه ر ِكب ِ
ت المدرس ُة المادي ُة
َ َ

رأس�ها ف�ي محاربة الغيبي�ات ورفض القي�م واألخالق الش�رعية المدعومة
َ
ٍ
ِ
ِ
الوحي والنبوة م�ن جهة  ،وبين العل ِم
بالوح�ي الرباني  ،ونفت العالق َة بي�ن
المادي ومكتسباته من جهة أخرى.
النظري
ِّ
ِّ

واس�تملح العدي�د م�ن مثقفي مرحل�ة العلماني�ة والعلمن�ة والعولمة هذا
َ
القاط�ع بجمود النصوص الش�رعية
الحك�م
الفص�ل المتعمدَ  ،وبن�وا علي�ه
َ
َ
البع�ض منهم
وفقره�ا عن المس�ألة العلمي�ة المادي�ة ومنجزاته�ا  ،بل حدد
ُ
ٍ
مرحلة انته�ى بانتهائها  ،ول�م يعد صالح� ًا للعصر
عل�م
العل�م الش�رعي
أن
ُ
َ
الحديث ومقروءاته المس�تجدة  ،وخاصة عند تبني بعض المفكرين العرب
والمس�لمين النظري�ة المادية الش�يوعية اإللحادية  ،كعام�ل اقتصادي مالئم

لمعالجة النظرية الرأسمالية الربوية.

وكان ه�ذا التبن�ي العقي�م ناتج� ًا ع�ن َض ِ
عف عالقة المس�لمين باإلسلام
ُ
ِ
واهتزاز ال ُبني�ة التعليمية والتربوي�ة والثقافية في الوطن
وعالميت�ه الش�رعية ،
اإلسلامي خلال المرحل�ة الغثائي�ة المس َّيس�ة  ،ولهذا َّ
ف�إن مجم�وع ه�ذه
اإلقليد
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العوامل السلبية مع إهمال العلماء األصوليين للركن الرابع من أركان الدين
َ�و َن كارث ًة فكري� ًة في العال�م المعاصر  ،وفتح المجال واس�ع ًا
ح�ول األمر ك َّ

للمستش�رقين و ُمفكِّ�ري العلمانية أن يعبثوا باإلنس�انية عموم ًا وبالمس�لمين
خصوص ًا  ،بع�د أن امتلك�وا ناصي�ة التعلي�م والثقافة ..يق ِّلبونه�م بين الفكر

الرأسمالي والفكر الشيوعي والفكر التوليفي والفكر االستسالمي االنتقائي
لمن( ، )1ويغيب اإلسالم الصحيح من الساحة بعمومها ما عدا
الم َع َ
االنتمائي ُ
قش�ور المعرفة التي يمارس�ها العوام وأش�باههم  ،وقليل من قليل الطقوس
األبوي�ة التقليدية المحص�ورة في الزواي�ا والمناس�بات والزيارات  ،وإقامة
الحد األدنى من العبادات والطاعات.

َّ
إن ربطن�ا بين علم مراتب ش�ؤون الحياة و ُمس�تجداتها وبي�ن الركن الرابع

من أركان الدين  ،ووضع النظريات العلمية وآليات التطبيق  ،مع مستجدات
الثقافة والعلوم اإليجابية والسلبية  ،في إطار القاعدة الشرعية لفقه التحوالت

َ
؛ َّ
يحول كافة ثم�رات هذه العلوم من قن�وات الكفر واإللحاد
إن ه�ذا
الرب�ط ِّ
إل�ى قن�اة الديانة الش�رعية  ،ويضع (المفاهيم المادية النظري�ة) تحت مراقبة
األصلين الشرعيين :الكتاب والسنة ..و ُي ِبر ُز اإلسال َم رائد ًا للحركة الصناعية

والزراعية والتجارية والثقافية واإلعالمية ..إلخ.
اآلذ ِن ِ
ويعيدُ االعتبار الشرعي للنص القرآني ِ
ِ
انفتاح المرحلة اإلنسانية
ببدء
ُ
َّ
َ
ِ
للعل�م النظ�ري التطبيقي  ،إلى جانب اإلذن ببدء انفتاح المرحلة اإلسلامية
((( املقصود بالفكر االنتقائي العلمني ما تقوم به بعض مناهج املدارس احلديثة من
تدريس األجيال العلم أو التعليم مفصوال عن الرتبية  ،والرتبية مفصولة عن الدعوة
إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة  ،وتغييب مهامت الغايات العليا لألمة اإلسالمية من
وحدة الشعوب بالديانة  ،وتكريس القومية العصبية واإلقليمية والقبلية  ،وتفكيك
عالقة األمة ببعضها البعض حتت مبدأ « َف ِّرق ت َُسد ».
اإلقليد
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ٍ
ٍ
للعل�م الغيب�ي الديني ِ ،
قرآنية ن ََز َل ْت على قل�ب النبي ى( :ﭻ
آي�ات
بأول
ِّ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)[العلق.]5-1:

وبه�ذه اآليات ب�دأت مرحلة القراءة اإلنس�انية الش�رعية حض�ار ًة وديان ًة:

(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ )

الكفر
[الص�ف ، ]9 :وص�ار اإلسلام راعي� ًا ومهيمن� ًا على األم�ر كله  ،وانقط�ع
ُ
َ
وأس�اس
وقانون الدول
ِعلم ًا وتطبيق ًا وحداث ًة  ،وصار اإلسلا ُم رائدَ العلوم
َ
الحض�ارات(..ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ) [آل عمران.]85:

ِ
ِ
ُ
فاإلسلا ُم ُ
المنزل على
والوحي
وتقارب األديان ،
حوار الحضارات
أصل
ُ

نبين�ا محم�د  mوما أنزل على األنبياء من قبل هو القاس�م المش�ترك في لغة

البن�اء لألمم والش�عوب  ،والقرآن العظيم في لغته العالمي�ة ُم َجدِّ ٌد و ُم َص ِّح ٌح
ِ
دعي
لكل ما أشكل على أهل الكتاب في شأن فهمهم السقيم ،
وتفسيرهم البِ ِّ
العقيم  ،ويل�ي ذل�ك س�نة النبي ى في تحدي�د معالم النج�اة ألهل الكتاب
ومعاملة المسلمين لهم في المنشط والمكره إلى يوم الدين .

توليف�ات أه�ل الكتاب وتحريفاته�م وم�ا فس�روا ب�ه عقائده�م
وأم�ا
ُ
ٌ
ومروق عن الديانات الس�ماوية منذ العهود الس�ابقة لبعثة
فكف�ر
ودياناتهم ؛
ٌ
النبي ى وحتى عصرنا الحاضر  ،وما س�يليه وحتى نزول عيس�ى ش إلى

عالم األرض  ،وإعادته ش�رف االرتباط بين الرس�االت الس�ماوية  ،وربطها
بش�ريعة اإلسلام الخالدة  ،وإبطال اإلف�ك والدجل المصنَّع ال�ذي تتجرعه
الش�عوب اإلنس�انية واإلسلامية ع�ن الحض�ارات وح�وار األدي�ان وأم�ن

الشعوب الكاذب.
اإلقليد
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المه�دي لعب ُة الدجاجل�ة والسماس�رة النفعيي�ن في عالم
وتنتف�ي باإلم�ام
ِّ

اإلسلام والمس�لمين  ،كما تنتف�ي م�ن بع�ده بعيس�ى ش هيمن� ُة الدجال
ٍ
كمثال من أمثلة
وسياس� ُة الصلبان وتحريف الرهبان من اليه�ود والنصارى ،
العدالة والحق وس�يادة س�لطة الش�ريعة الرباني�ة في األرض ف�ي المرحلتين

المهدوية والعيس�وية  ،أما قبل ذلك فلن يكون في عالم اإلنس�انية غير الجور
والظلم وسياسة النقض والقبض والتحريش والمنافسة.

وبمث�ل ه�ذا التحلي�ل والتعلي�ل الش�رعي وفق ما ج�اءت به نص�وص فقه

التح�والت وأحادي�ث العل�م بعالمات الس�اعة ن�درك أهمية الق�راءة للركن
الراب�ع م�ن أركان الدين في حدي�ث جبريل ش َّ ،
وأن ُق ْ�ر َب األمة من هذه

يحتاج إلى اإلفصاح والبيان..(..ﮌ ﮍ ﮎ
أمر
ُ
العالم�ات وبروزها ٌ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ[ )..األنفال.]42:

نش�ير إلى
ولتأصي�ل ه�ذا القس�م وربطه كما أش�رنا س�ابق ًا بفقه التحوالت
ُ

النصي من كتاب الله:
االستدالل
ّ

•(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [العل�ق ، ]5-1:ف�ي اآلية إش�ار ٌة إلى ما
س�ينفتح بالقراءة في العالم اإلنساني من شؤون االختراع واالكتشاف

في العلوم النظرية  ،وأن طريق العلم هو «القراءة» ،وأن القرآن من علم

الله الذي علم اإلنسان بعمومه وليس مخصوص ًا للمسلم  ،وقول(:ﮐ

ﮑ ﮒ) أي :م�ا ل�م يح�ط به م�ن ظواه�ر المعرفة الت�ي تب�رز بالتجربة
والبحث واالستكشاف وعمق التأصيل والقراءة ..إلخ.

•(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ)[يونس ، ]24:في اآلية إش�ار ٌة إلى تمام صفة القراءة

اإلقليد
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المس�تجدة الحديثة حتى تبل�غ نهايتها على أيدي أهلها في عالم الكفر

واإللحاد ..وس�يكون مآل أولئك بعد صرفهم آيات الله ومواهبه التي
منحه�ا لهم للش�يطان والكف�ر والدج�ل َأ ْن َأن َْذ َر ُهم بالهلاك واألخذ
المفاجئ.

•(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [ي�س ، ]3640-:ف�ي اآلية
ٌ
وش�رح
الكريمة س�ر ٌد
مجمل لنظام الحياة كلها نبات ًا وإنس�ان ًا  ،وما لم
ٌ

يعرف لدى اإلنسان من علوم الخاليا والميكروبات والفيروسات وما
ش�اكلها من دقائ�ق نماذج الحياة المجهولة من ِ
الق�دَ م إلى اليوم ..وأن
تق�دم الحي�اة العلمية كأداة وثم�رة من ثمرات العقل المخلوق َس� ُت ْب ِر ُز
لألمم هذه العلو َم وتعليالتِها بما ال يعلمه الجيل الالحق.

وبه�ذه اآلي�ات  -وبغيره�ا م�ن عش�رات أمثالها  -ين�درج العل�م النظري

والتطبيق�ي وكافة مس�تجدات الثقافات إيجابي ًة أو س�لبي ًة تح�ت دائرة النص
القرآني  ،ال�ذي أخب�ر إجماالً حين� ًا وتفصي ً
ال حين� ًا آخر عنها وع�ن ظهورها
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتوظيف
وطغيان
وعصي�ان
تم�رد
وأثرها  ،وم�ا س�يترتب على بروزه�ا من

لقت له  ،وبأيدي الكفرة والس�حرة والمردة والعصاة َّ ،
وأن
له�ا في غير م�ا ُخ ْ
المصير النهائي للجميع هو النار إال من آمن واتقى و َع َ
مل صالح ًا ثم اهتدى.
وق�د َخ�دَ َم ه�ذا الباب ف�ي أصول�ه جمل� ٌة م�ن العلم�اء المتأخري�ن ممن

وص�ارت كت ُبهم
تخصص�وا في الربط بي�ن العلوم النظرية والقرآن والس�نة..
ْ
اإلقليد
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وتفس�يراتُهم تمأل المكاتب واألس�واق تحت مس�مى اإلعجاز العلمي ؛ إال

أنه�م لم يربطوها بالركن الراب�ع من أركان الدين  ،ولم يدرجوها في قراءتهم

لألحاديث الش�رعية بفقه التحوالت  ،فصارت أشب َه بالمعلومات اإلعجازية
ٍ
وجذر ش�رعي متماس�ك ..وكأني بفقه
العام�ة التي ال ترتبط بس�ند مسلس�ل
التح�والت وموضوع�ات الرب�ط بالرك�ن الرابع جدي�ر ٌة بالمعن�ى القرآني..
(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) [القصص.]13:

اإلقليد
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َ
أ � �أ شْ َ ُ ��
� -ا �ل� ��� ار �ط

أ
��ك�ون����ة
�ع��ل� ا � �ل ��ش� ا �طا �ل
م ر ي
�ل�ت
�
�
� ا �ل��ح� ا� �ت���ة�و ا �ل�م�� ال�ح�
�و ا �ح�و� ال ت
ي ي
م

األشراط جمع ِشر ٍ
ط ِّ ،
والش ْر ُط لغ َة العالم ُة  ،والعالمة في فقه التحوالت:
ْ

ه�ي الظاه�رة الكوني�ة الجاري�ة بأم�ر الله وف�ق ما أخب�ر عن�ه المصطفى من
األحاديث االس�تباقية ِ ،
وص َفتُها :أنها ليست ثابت َة الحدوث  ،وإنما هي ٌ
خرق

لمعت�اد القوانين الكونية مرتبط� ًة بزمان أو مكان أو حدث ُمع َّين  ،كظاهرة من
ظواهر العالمات الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.

وتنقسم إلى أقسام:
� �أَ َّ �ُ ْ ُ � �أَ شْ َ � � كَ
�ْن َّ�ة � �ٱ ْ تبَ�ا �ق َّ�ة
�
ا �ل� �و�ل�ِ :ع��ل� ا �ل� ��� ار ��ِ ا
ط �ل��ِو��ي��ِ ا �ل� ��سِ��� ِي��ِ
م
وهو الفقه الخاص بدراس�ة علوم األش�راط والعالم�ات الكونية المخالفة

لمجري�ات القواني�ن الطبيعي�ة المعتادة  ،كمث�ل م�ا ج�اء ف�ي قول�ه تعال�ى
(:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)

[التكوي�ر]15-:

 ،ومنه�ا م�ا ذك�ره

ىف�ي األحاديث  ،كطلوع الش�مس من مغربه�ا والدخان والري�ح القابضة
والخس�وفات الثالث�ة والن�ار الحاش�رة والمس�خ والقذف  ،وم�ا ماثله�ا من
الكوارث الطبيعية كاألعاصير والبراكين والزالزل.

ٌ
خس�ف
منه�ا قول�هى« :س�يكون ف�ي آخر الزمان
�خ» قيل :
وم ْس ٌ
ٌ
وق�ذف َ
ُح َّل ِ
َات واس�ت ِ
ومتى ذلك يا رس�ول الله؟ ق�ال« :إذا َظهر ِ
ت
ت
ُ
المعازف وال َق ْين ُ ْ
ََ
اإلقليد

51

نسخة قيد التعديل واملراجعة 1434

الخَ ْم ُر»(.)1

وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب  vقال  :قال رس�ول الله :m
البالء» -وذكر منها« :و ُش ِ
�ر َب
ت ُأ َّمتي َخ ْم َس� َة َع َش َ�ر َخ ْص َل ًة َح َّل بها
«إذا َف َع َل ْ
ُ
ف  ،و َلعن ِ
ُّخ َذ ِ
الخمر  ،و ُلبِ�س الح ِرير  ،وات ِ
والم َع ِ
آخ ُر هذه األُ َّم ِة
از ُ
ت ال َق ْين ُ
َ َ
َات َ
َ َ ُ
ُ
ِ
َأ َّو َلها َ ،ف ْل َي ْرتَق ُبوا عند ذلك ِريح ًا َح ْم َر َاء َأ ْو َخ ْسف ًا َو َم ْسخ ًا»(.)2
ِ
بالح ِّق ال َتنْ َق ِضي
وعن أبي هريرة ؤ عن النبي  mقال « :والذي َب َع َثني َ
ِِ
�ع بِ ِه ُم الخَ ْس ُ
�خ» قال�وا :ومتى ذاك يا
والم ْس ُ
�ف وال َق ْذ ُ
ه�ذه الدُّ ْن َي�ا َحتَّى َي َق َ
ف َ
رأيت النِّساء ركِبن السروج و َك ُثر ِ
ت
َات  ،و َف َش ْ
ت ال َق ْين ُ
رس�ول الله؟ قال « :إذا َ َ َ َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ
َش َها َد ُة الز ِ
ُ
والنساء بالنساء»(.)3
الرجال بالرجال
ُّور  ،واستغنى
ُ
� ّ ن ْ � أَ ْ
�َيَ�ا ت َّ�ة � �ٱ ْ تبَ�ا ق َّ�ة
ط ��ل
ا �لث�َ�ا ���ِ :ع��ل�ُ ا �ل�� �ش�� َار ���ِ ا
ح� ِ��ي��ِ ا �ل� ��سِ��� ِ�ي� ِ�
ِي م
م�ا يجري من تحوالت األمم االجتماعية والسياس�ية  ،ومنها ظهور اإلمام

والدجال وعيس�ى ويأجوج ومأجوج والدابة وهدم الكعبة ورفع القرآن  ،وما

ماثل ذلك من العالمات واألشراط المتنوعة.

َ
� ثَّ�ا � ثُ �ْ ُ � �أ شْ َ � � �ٱ �ْ ت �ْ�ق َ ئ َّ�ة
ا �ل� �ِل��ِ :ع�ل� ا �ل� ��� ار ��ِ ا
ط �ل� �سِ� ارِ��ي��ِ
م
وه�ي ما أج�راه الله من اآليات في األمم الس�الفة وجعل لها من العالمات

ما كان معلوم ًا لدى تلك األمم بإنذار أنبيائهم  ،مثل قوله تعالى عن قوم عاد:

(ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
((( املعجم الكبري للطرباين (. )5810
((( سنن الرتمذي (. )2210
((( مسند البزار (. )8636
اإلقليد
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)
[األحقاف.]25-24:

وم�ا ورد ع�ن قوم يونس ش ف�ي نصوص األحاديث عن عالمة س�بقت

الع�ذاب بإنذارهم باصفرار واحمرار واس�وداد وجوههم قبل العذاب بثالث

أيام  ،فلم�ا تي َّقن�وا صدق م�ا أنذرهم بهم نبيه�م بحثوا ع�ن يونس ش فلم
يج�دوه لخروجه ع�ن أرضهم  ،فاجتمعوا وتاب�وا وأنابوا فكش�ف الله عنهم
الع�ذاب  ،ووص�ف الح�ق س�بحانه هذا الموق�ف بقول�ه( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)[يونس.]98:

� -ال��مَ� َل�ا
حُ
�
ِ �م
ب

جم�ع ملحمة  ،وه�ي الحروب الطاحن�ة التي تلتحم فيه�ا الجيوش ويكثر
قتالها وضحاياها  ،وتُطلق غالب ًا على الحروب بين المسلمين والكفار  ،ومنها
ح�روب الفتوح�ات الت�ي خاضه�ا المس�لمون مع الف�رس وال�روم في عهد
الخالفة الراش�دة وفي مرحلة الملك العضوض األول�ى والثانية  ،وما جرى
م�ن الح�روب الكبرى بين الدول�ة العثمانية والدول األوربية وما س�يأتي من
الحق الحروب الموعود بها في عهد الس�فياني والمهدي والدجال وعيس�ى
�ك َأ ْن يخْ �رج البحر َّ ِ
ِ
ي فيه
الش ْ�رق ُّي َحتَّ�ى ال ت َْج ِر َ
ش .ويؤي�د ذل�ك ُ « :يوش ُ َ ُ َ َ ْ ُ
أه�ل َقري ٍ
ِ
�ة إل�ى َق ْر َي ٍة  ،وذلك عن�د المالحمِ ،وذلك
َس�فينَ ٌة  ،وحتّى ال َي ُج�و َز ُ ْ َ
ِ
ِ
ي»( )1قال ش�ارحه  :وهو مقط�وع من كالم كعب األحبار،
الم ْهد ِّ
عنْ�دَ ُخ ُروجِ َ
وإسناده حسن.

«عم�ر ُ ِ
ِ
اب َي ْث ِ
اب َي ْث ِ
الم ْق ِد ِ
وج
�ر َب ُخ ُر ُ
�ر َب َ ،و َخ َر ُ
س َخ َر ُ
ان َب ْي�ت َ
وحدي�ث َ ْ :

((( السنن الواردة يف الفتن للداين (. )494
اإلقليد

53

نسخة قيد التعديل واملراجعة 1434

ِ
ِ
ِ
الم ْلحم ِ
وج
�ة ،
وخروج الملحمة فتحِ القس�طنطينية  ،و َفت ُْح القس�طنطينية ُخ ُر ُ
ُ
َ َ َ
الدَّ َّج�ال»  ،ق�ال  :ث�م ض�رب النب�ي  mعل�ى فخ�ذ مع�اذ أو منكب�ه وق�ال
�ق كم�ا أنَّك هاهن�ا  ،أو كما أنت قاع�د»( )1قال الش�ارح  :وهو
«إن ذل�ك َل َح ٌّ
حديث حس�ن  ،قال ابن األثير :الملحمة ه�ي الحرب وموضع القتال  ،وقال
الجوه�ري( :الملحم ُة الواقع ُة العظيم ُة ف�ي الفتنة)  ،قال صاحب كتاب «فقه
الفت�ن» ص :32وه�ذه األقوال تجع�ل المالحم مفهومة واضح�ة  ،األول :
ِ
َ
المكان
�م
موض�وع القتال  ،ويك�ون اش�تقاق الملحمة به�ذا االعتبار من َلح َ
ِ
الح�رب العظيم ُة
المكان و َأ ْل َح َم ب�ه  ،الثاني  :هو
�ب ف�ي
ُ
�م لحم ًا إذا ن ََش َ
َي ْل َح ُ
ِ
ِ
القتال الشديد  ،مش�تقة من ا ْل ُل ْح َم ِة  ،الش�تباك الناس
ذات
القت�ل أو الواقع� ُة ُ
واختالطهم فيها.اهـ.
أَحَ�ا ثُ ��َ َ
ا
� � ِد ��ي� الم�ل� ِ�
ح�ِم

قال الدكتور المباركفوري في مقدمته على تحقيق «السنن الواردة في الفتن»
للدان�ي( : )2قد كثرت األحادي�ث الواردة في ذكر المالح�م المرتقبة  ،ولكن
ه�ل ه�ذه األحادي�ث كله�ا صحيح�ة؟ والج�واب لق�د صح�ت فيها أش�يا ُء
كثير ٌة  ،ولذل�ك عقد له�ا البخاري كتاب ًا مس�تق ً
ال في صحيحه  ،وس�اق تحته
َ
أحادي�ث مرفوع� ًة مثي�ر ًة تتعل�ق بالتفس�ير والمغ�ازي  ،فكذل�ك الح�ال في
َ
أحاديث قليل نس�بي ًا  ،أما األحاديث
المالحم  ،إال أن الثابت مما ورد فيه من
التي وردت في ذكر المالحم ولم تصح س�ند ًا فقد َب َّينَها المحدثون وكش�فوا

عن زيفها  ،كما بينوا زيف األحاديث األخرى المتعلقة بغير المالحم .

ُ
الق�ول بأنه لم يصح في المالحم أو ف�ي المغازي أو في
وعل�ى هذا فيبطل

((( «سنن أبي داود» ( )4294و«مسند أحمد» (. )22121
((( ص 58 - 56باختصار وتصرف.
اإلقليد
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التفسير شي ٌء  ،بل يجب التفصيل بين ما صح منها ومالم يصح  ،وبهذا يزول

االشكال.

� �ٱ �خْ َا فُ
� ��ف ��تَ�ْع ���ف� ال��مَ� َل�ا
ت
�
ح
�
ِ ِم
ا �لِ� �ِ��ل� � ي� ِري ِ
قال المباركفوري في تحقيقه على سنن الداني  :وفي األحاديث الصحيحة
ف�ي الب�اب – أي :ب�اب المالحم  -حدي�ث أبي هريرة في حس�ر الفرات عن
جب�ل من ذهب  ،وس�ببه إيراد المؤل�ف للحديث في هذا الباب هو اإلش�ارة
إل�ى م�ا ورد فيه من ذك�ر االقتتال بحيث ال ينجو م�ن كل مئة إال واحد ويقتل
خالف ما ذكره
الباقون  ،فتل�ك ملحمة عظيمة؛ إال أن عَ�دَّ ذلك في المالحم
ُ
المؤلف في معنى المالحم  ،ألنها ُخصت بما يقع بين المس�لمين وأعدائهم
اليهود والنصارى وغيرهم من حروب واقتتال كما سبق تفصيله.
قلت :ويبدو أن كلمة (المالحم) تش�مل التعريف بالحروب الكبرى سواء
ُ
كانت بين المسلمين والكفار  -وهي األصل  -أو بين المسلمين أنفسهم  ،كما
وصفت ذلك 5جملة من األحاديث  ،منها أن« :تكون ملحمة ِ
بمنًى يكثر فيها
ْ
القتلى وتس�يل فيها الدماء  ،حتى تس�يل دماؤهم عل�ى الجمرة  ،حتى يهرب
أبيت
صاحبه�م فيؤت�ى بين الركن والمق�ام فيبايع وه�و كاره  ،ويقال ل�ه :إن َ
َّ
وكأن ذلك
ضربنا عنقك َ ،ي ْر َضى به س�اك ُن السماء وساك ُن األرض»( .)1اهـ .
الخب�ر عما س�يكون من الفت�ن والمالحم  ،فالمالح�م  :الح�روب التي بين
المسلمين والكفار  ،والفتن  :ما يكون بين المسلمين .

((( حتقيق سنن الداين اجلزء الثالث ص (.)934
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ويرتب�ط ه�ذا العلم بفقه التح�والت من حيث كونه علم ًا يرب�ط بين القراءة

التاريخي�ة عموم ًا وبي�ن الديانة  ،ويجعل األديان الش�رعية وما جاءت به هي

أساس كتابة علم التاريخ.
ُ

قائ�م على «الكتاب والس�نة» في ش�رعنا باعتبارهما
وأص�ل هذه الدراس�ة ٌ

مص�دري التش�ريع والقراءة العالمية لش�ؤون الغيب وش�ؤون الحياة حاضر ًا
ال وكذلك ماضي ًا ُّ ،
ومس�تقب ً
وكل رس�الة س�ماوية يبلغها نبي من األنبياء تأتي
داعم�ة لم�ا قبلها  ،ومصحح� ًة خط�أ العقل البش�ري ف�ي فه�م النصوص أو

تعطيلها أو تحريفها.

وألجل هذا األمر يأتي كتابنا القرآن العظيم مؤيد ًا لما س�بق من الرس�االت
مفسر ًة
و ُم ِدين ًا ودامغ ًا
َ
انحراف األتباع من األمم للرسل  ،كما تأتي السن ُة أيض ًا ِّ
ِ
العالقة الشرعية  ،وخصوص ًا في ركنها الرابع من
ومفصل َة لما ُأبهم من تلكم
ِّ

أركان الدين  ،وهو العلم بعالمات الساعة  ،وهو العلم الذي يأتي من أقسامه
إعادة الربط الواعي بين مسيرة التاريخ وموقع الديانة.

وأه�م م�ا يتناوله ه�ذا العلم الش�رعي التمييز بين الق�راءة النبوية الش�رعية

للتاريخ والقراءة األنوية الوضعية  ،وخصوص ًا فيما يلي :

1 .1التفسير الشرعي لمنطلق التاريخ اإلنساني وتطوره.
2 .2أصل ب ِ
دء الخليقة من الوجهة الشرعية.
َ

3 .3فلس�فة التاريخ المادية وعالقتها بالمدرس�ة األنوية الوضعية العقالنية
المجردة.

4 .4دح�ض النظري�ات المادي�ة وإثب�ات موقعه�ا العلم�ي التجريب�ي فيما
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يخصها.

5 .5فلس�فة النهايات للك�ون والحياة واإلنس�ان وموقع عل�وم اآلخرة من
الحياة اإلنسانية.

َّ
إن سلامة الق�راءة التاريخية من وجه�ة نظر فقه التحوالت باعتباره قس�م ًا

من أقس�ام العلم بعالمات الس�اعة وجزء ًا ال يتجزأ من أركان الدين يربط بين
طرفي المرحلتين :

•مرحل�ة اختي�ار آدم وذريت�ه للخالف�ة ف�ي األرض  ،وتعليم�ه

األسماء  ،وسجود المالئكة له  ،وسكناه الجنة  ،وتكليفه بما كلف به

من الشرع الشريف والعلم المنيف من جهة .

•وم�ن جهة أخ�رى ابتالء الش�يطان بالمعارض�ة آلدم وما ترتب

عل�ى ذل�ك م�ن ظه�ور المدرس�ة األنوي�ة بقول�ه(:ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)

[ص ، ]76:وظه�ور الكفر برفضه الس�جود (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ) [البق�رة ]34:وتقريره على نفس�ه احتناك الذرية اإلنس�انية

على مدى التاريخ اإلنس�اني إلى يوم يبعثون( ، )1فهناك إراد ٌة تاريخي ٌة

رباني� ٌة عل�ى لس�ان آدم ومن اهت�دى م�ن ذريته  ،وبهم يكت�ب تاريخ

األبوة الش�رعية  ،ومادته الرساالت السماوية  ،وهناك غواي ٌة تاريخي ٌة
ش�يطاني ٌة ج�اءت على لس�ان إبلي�س(:ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ) ِ
[الحجر. ]39:

((( كان هذا هو مطلب الشيطان يوم أبى السجود آلدم  ،إال أن احلق سبحانه وتعاىل مل
حيقق مطلبه القائل فيه ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ) وحسب  ،بل قال له (:ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ )  ،والوقت املعلوم هو الوقت الذي قدَّ ره اهلل
يف علمه.
اإلقليد
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ِ
ُ
الوضعي
الم�ادي
التاريخ
�ب
ُّ
وبه�ذه المدرس�ة وم�ن تبعها من البش�رية كُت َ
ُّ
ن�وع من
العقالن�ي المج�رد ع�ن الغي�ب واإليم�ان بم�ا وراء الطبيعة  ،وه�و ٌ
ُّ

موص�وف في كت�اب الله
االس�تتباع للش�يطان  ،وهذا االس�تتباع الش�يطاني
ٌ
تعال�ى بقول�ه( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ )

[اإلس�راء]64-63:

ُ
الش�يطان ج�زء ًا من وعي البش�رية نحو
 ،وبه�ذا االس�تفزاز المقرر اس�تقطع

التفسيرات المادية الوضعية العقالنية المجردة التي ال حجة لها عند الله .

أم�ا م�ن جهة أخرى فقد اعتنى القرآن والس�نة بربط الديان�ة بالتاريخ وربط

التاري�خ بالديانة  ،وبهم�ا ـ أي :بالقرآن والس�نة ـ تس�تقيم الق�راءة الصحيحة

للحياة اإلنسانية كلها  ،وال مكان لتحريف أهل الكتاب وال لغيرهم من حملة
النظريات اإلنس�انية العقالني�ة المجردة عن الديانة  ،س�واء في ماضي تاريخ
األمم والش�عوب أو الحقها  ،فالدين اإلسلامي في ركن�ه الرابع قد فرغ من

المسألة وأعطاها حقها المناسب(.)1

وهن�اك نص�وص متع�ددة نقله�ا بع�ض العلم�اء والباحثي�ن ع�ن الكت�ب

الس�ماوية القديمة تؤيد صحة ما جاءت به الرس�الة الخاتمة من ربط التاريخ

يروجه
التحري�ف
بالديانة  ،وتدح�ض
َ
النصي ال�ذي افتراه أهل الكت�اب وما ِّ
َّ
ٍ
ٍ
وتزييف لحقائقه  ،وتُمكن
تهويد للتاريخ
اليهود المحرفون والمنحرفون من
«حدِّ ُثوا َع ْن َبنِي إِ ْس َ�رائِ َ
يل وال
االس�تفاد ُة منها واالس�تئناس بها تحت قاع�دة َ

َح َر َج»(. )2

((( راجع هذا املوضوع يف كتابنا «دوائر اإلعادة ومراتب اإلفادة» ص.47 - 39
((( البخاري (. )3461
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يلي�ق بن�ا بعد تناولنا ألقس�ام العل�وم الخمس�ة ذات العالقة المباش�رة بفقه

التح�والت أن نع�رف موقعه�ا مجتمع�ة تح�ت مظل�ة المتغي�رات الثالث�ة ،

المعروفة بأقسام العلم بعالمات الساعة:
 -1العالمات الكُبرى

 -2العالمات الوسطى

الصغرى
 -3العالمات ُّ

حي�ث َّ
إن مادة ه�ذه العلوم الخمس�ة تنبع من نه�ر العالمات المش�ار إليها

بالمتغيرات  ،وهي في مس�يرتها التاريخية أش�به ما تكون بالمفاصل المتعينة

نص� ًا ش�رعي ًا  ،إم�ا ف�ي نصوص الق�رآن المجمل�ة ،أو في نص�وص عالمات

الس�اعة من أحاديث النبي ى المفصلة ..وهي أس�اس القراءة التاريخية في
العلم بعالمات الساعة ..ولم تسعفنا المعلومات المتوفرة في شأن الرساالت
الس�ابقة ونظرها إلى التقس�يم للعالمات بش�يء نثبته هنا ما عدا ما قد أشارت

إلي�ه اآلي�ات القرآنية واألحادي�ث النبوية مجم ً
ال عن علم الس�اعة وعالماتها

دون تفصيل.

وله�ذا ف�إن العل�م بعالمات الس�اعة عل�م ذو أهمية بالغ�ة في كافة

مراحل الرس�االت الس�ماوية  ،وهو أيض ًا ركن ش�رعي م�ن أركان الدين في

أم�ة محم�د ى ال ينفك عن الثوابت الثالثة وال ينفص�ل عنها بأي حال من

األحوال  ،بل هو عاضدها وسندها  ،وهو منقذ أصولها وفصولها من عوادي

األزمن�ة وتقلباته�ا المحزنة  ،وقد تناولنا هذه المس�ألة بتفصيل ف�ي كتابنـــا
«دوائر اإلعادة ومراتب اإلفادة».
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وأم�ا ما نح�ن بصدده هنا فالربط العلمي الش�رعي بي�ن العالمات الكبرى

والوس�طى والصغرى  ،وما أطلقنا عليه مس�مى العلوم الخمسة  ،وخاصة أن

هذه العلوم ثمرة من ثمرات ما قد أش�ار إل�ى حدوثه  ، mوهو عليه الصالة
والسالم أول من أبرز هذه المسميات  ،إما بورودها فيما أوحي إليه من كتاب

الله تعالى أو فيما نفث من روعه ى من علم النبوة.

فالثوابت الش�رعية هو صاحبها وواض�ع ُأصولها  ،والمتغيرات المعنية هو

أيض� ًا ناطق خبرها ومنبئ وقوعها  ،والمس�تجد في هذا األم�ر ربط الماضي
بالحاضر والحاضر بالمستقبل  ،ثم ربط كل ذلك بعالم اآلخرة والمصير من
خالل القراءة النصية لألحاديث المختصة بعلم الساعة ومتغيراتها.

َّ
إن فق�ه التح�والت يعتن�ي اعتن�ا ًء كبي�ر ًا بالمراح�ل المتق ِّلب�ة ويدرس�ها

دراس� ًة وافي� ًة وواعي ًة  ،ولك�ن لي�س م�ن واقع األح�داث الجاري�ة وثمراتها
السياس�ية  ،وإنم�ا من واقع النصوص الش�رعية كتاب� ًا وس�ن ًة  ،وبهذه القراءة
النوعي�ة يتمي�ز علم فقه التحوالت ع�ن بقية العلوم الش�رعية والعلوم العقلية
الوضعية  ،ويتج�رد ف�ي بحث�ه وتقريره عن العواطف الناش�ئة بحك�م القرابة
والسلالة والقبيل�ة والجماع�ة والحاكمي�ة والحزبي�ة والطائفي�ة والمذهبي�ة
المتش�ددة وغيرها  ،حيث ال حكم في ق�راءة المراحل ومظاهرها وظواهرها

وحملة قرارها ودعاتها ورعاة استقرارها واستثمارها إال للنصوص المختصة

بالركن الرابع من أركان الدين ..وهذا الركن الش�رعي أش�به ما يكون بالوعاء

أو اإلط�ار الذي يحف�ظ األمانة من العبث والتلوث  ،ويمن�ع الوجوه المقنعة
والفهوم المسيسة المصنعة من اختراق الديانة واختراق األمة.

وألهمية هذا األمر وحساس�يته يحتاج هذا العلم الشرعي إلى َم َلكَة التدرج

في علم الركن الثالث من أركان الدين  ،وهو علم اإلحسان  ،وهو العلم الذي
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يضبط األمزجة النفس�ية والغرائز الطبعية عند وقوعها خالل دراس�ة علم فقه

التحوالت في ش�يء من مظاهر التحدي أو ظواهر التعديل  ،ويظل اإلسلام
واإليمان واإلحس�ان مصان ًا باألدب الش�رعي ومعترف ًا به وبثمرات ممارسته

وتطبيقات�ه في األمة المس�لمة  ،فال يكش�ف س�تر مس�لم وال ينتقص ش�رف
مؤم�ن :ال ُيحكَ�م على ظواهر الس�لوك بالظنون  ،وال بم�ا تفرضه الحوادث
المس َّيس�ة  ،وإنما تص�در األح�كام ف�ي فقه التح�والت باس�تقراء النصوص
المناس�بة وحس�ن مطابقتها لقول من ال ينطق عن الهوى ى  ،مع االستفادة

واالس�تئناس بم�ا خدم�ه العلماء ف�ي تناوله�م لعالمات الساعة  ،وش�رح ما

عرفوه من التعليل والتحليل.
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تن�اول العدي�د م�ن َح َمل�ة األقالم ف�ي المرحلة موض�وع «فق�ه المقاصد»
واعتب�روه فِقه ًا يجم�ع ما تفرق من ش�ؤون المتغيرات والح�وادث وطوارئ

العالم�ات ومس�تجدات األمور  ،وكأن�ي بالبعض يعتقد إن ل�م يجزم أن فقه
المقاصد يعطي معنى ودور فقه التحوالت  ،فكالهما يبحثان هدف ًا واحد ًا.

وبرغ�م أهمي�ة األخذ بعلم أو بفق�ه المقاصد وفائدته القص�وى في تقريب

فهم المس�لمين إلى مس�ائل دينهم ودنياهم إال أنه ال عالقة له بفقه التحوالت

من عدة وجوه:

الوج�ه األول :أن فق�ه التح�والت منبث�ق م�ن فق�ه الدع�وة والعلم

بعالمات الس�اعة  ،وفقه المقاصد منبثق عن علم األصول القائم على

ثوابت أركان الدين  ،وال عالقة للركن الرابع فيه(.)1

الوج�ه الثان�ي :أن العلم�اء المتأخري�ن ربط�وا بي�ن فق�ه المقاص�د

والدعوة باعتبار ما عرفوه في فقه المقاصد السابق ذكره  ،وفقه النوازل

المعروف بقولهم معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي.

ق�ال الش�يخ القرضاويَّ :
إن الدعاة بحاجة إلى فق�ه المقاصد الذي ال يقف

عند جزئيات الش�ريعة ومفرداتها وحدها  ،بل ينفذ منها إلى كلياتها وأهدافها

في كل جوانب الحياة(.)2

وفقه التحوالت يجعل العلم بعالمات الس�اعة ركن ًا من أركان الدين يعتني

عرف علامء األصول فقه املقاصد بقوهلم :ويراد باملقاصد الغايات والعلل واحلكم
((( َّ
التي تناط هبا األحكام الرشعية فيام يتصل بالعقيدة والعبادات واملعامالت واآلداب
واألخالق.
((( الصحوة اإلسالمية بني االختالف املرشوع والتفرق املذموم ص .6
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بالدعوة وتجديد أسلوبها  ،ويربط بينها وبين علم األصول وفقهه المحصور

ف�ي األركان الثالثة  ،ويج�دد الق�راءة الش�رعية في مس�ألة الغاي�ات والعلل
ِ
والحكَم التي تناط بها األحكام الشرعية  ،لترتبط بفقه التحوالت القائم على
معرفة األحكام الشرعية من النصوص المرتبطة بالحوادث وقراءة الحوادث

الجارية من خالل النص الشرعي المشار إليها تحديد ًا في عالمات الساعة.

ويتح�دد بهذا أن مفه�وم فقه النوازل وفقه المقاص�د وما عرف به منحصر

ف�ي مهم�ات فقه�اء عل�م األص�ول ومواض�ع الثواب�ت الثالث�ة فيه  ،وه�ي
المهم�ات التي خدمه�ا علم ًا جمل ٌة من المس�لمين قديم� ًا وحديث ًا  ،ومنها ما
كتب�ه اإلم�ام اآلمدي ف�ي محاولت�ه البحث ف�ي ترتيب الض�رورات الخمس

وم�ا ج�اء فيما بعد  ،وكت�اب «الموافق�ات» لإلمام الش�اطبي  ،وما ذهب إليه

إم�ام الحرمي�ن الجوين�ي واب�ن عاش�ور  ،وفي ه�ذا الموضوع كت�ب باحث
ش�رعي بالمركز العالمي للوس�طية في الكويت قوله :تبوأت المقاصد مكان ًة

عظم�ى ف�ي الدرس األصولي ،وبعد ذلك ظلت مهمل� ًة في حقبة من الزمن ،
أو م�ا يمكن يس�مى فت�رة ركود التأليف ف�ي المقاصد من زمن الش�اطبي إلى

الطاه�ر ابن عاش�ور  ،ثم أصبح�ت المقاصد لها االهتم�ام األول على أنحاء
ش�رعي  -غالب ًا -من اإلش�ارة إلى
كتاب
م�ن األصع�دة المتعددة  ،فال يخلو ٌ
ٌّ
المقاصد أو االهتمام بها أو االعتماد عليها  ،سواء كان في الدرس األصولي

أم الفتاوى  ،بل وتعدى ذلك للدعوة والفكر اإلسلامي المعاصر  ،وتخطى
إلى جوانب الحي�اة المتنوعة  ،حتى وصل األمر للدعوة إلى تفعيل المقاصد
في شؤون الحياة اإلدارية والسياسية واالقتصادية.

وتعليق� ًا على م�ا ذكره الكاتب نش�ير إلى فقرة من قوله« :ب�ل وتعدى ذلك

للدعوة»  ،فإنه يؤكد أن أمر الدعوة إلى الله كانت خارج التطبيقات األصولية
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وأن االلتفات إلى مس�ألة الربط بين فقه المقاص�د وفقه النوازل وبين الدعوة

والدع�اة جاء مس�تجد ًا ومتأخر ًا  ،بينما فقه التح�والت يجعل من فقه الدعوة
إل�ى الله ركن� ًا م�ن أركان الديانة  ،وموضوع ًا ش�رعي ًا يرتفع فوق مس�توى ما

سمي أخير ًا بفقه المقاصد وفقه النوازل.

وال ب�أس من رب�ط فقه المقاصد وفقه النوازل وما تالهما بمس�ميات الفقه

المس�تجد كفق�ه المآالت وفقه األولويات  ،وفقه الواق�ع  ،وفقه الموازنات ،
وفق�ه االئتالف  ،وفقه الن ََّس�ب أيه�ا واجب؟ وأيها مس�تحب؟ وأيها محرم؟
وأيه�ا يس�تحق االهتمام؟ وأيها ال يس�تحق؟ وأيه�ا حان وقت�ه؟ وأيها يمكن

تأخي�ر الحديث عن�ه؟ وغيرها مما قيل فيها مما يحقق محكمات الش�رع وال
يهمل متطلبات العصر .

وال ب�أس بربطها بوظائفها الت�ي يفهمها العلماء لمعالجة مس�ألة األحكام

والعل�ل الت�ي تن�اط بها األح�كام الش�رعية فيما يتص�ل بالعقي�دة والعبادات

والمعاملات واألخلاق واآلداب  ،باعتباره�ا فرع� ًا م�ن وظائ�ف فق�ه
عل�م األص�ول القائ�م عل�ى دراس�ة الثواب�ت الثالث�ة :اإلسلام واإليم�ان
واإلحس�ان  ،وفقه الحدي�ث القائ�م عل�ى دراس�ة الس�نن القولي�ة والفعلي�ة
والتقريري�ة ؛ ولك�ن فق�ه العل�م بعالم�ات الس�اعة يضيف على ه�ذه األمور

رب�ط الن�ص بالن�ص ورب�ط الفق�ه بالنص  ،واس�تخالص األح�كام م�ن
النص�وص االس�تباقية لألحداث والوقائ�ع والمس�تجدات  ،فيما يعرف بفقه
المتغيرات  ،وفق�ه التحوالت  ،وفق�ه الحدي�ث القائ�م عل�ى دراس�ة س�نتي
المواقف والداللة  ،وفي هذا العلم الخاص بالتحوالت قراءات ثالث:

األول�ى :قراءة المرحلة النبوية في مكة والمدينة وربطها بالنصوص

الخاص�ة بفقه العلم بعالمات الس�اعة  ،ومن أهمها النظر في أس�باب
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الن�زول وعالق�ات األحادي�ث بالتاري�خ وحوادثها المباش�رة  ،وهذه

المرحلة هي أهم مراحل قراءة فقه التحوالت ؛ لكون مادتها الشرعية
ٍ
ودالالت.
ومواقف
كتاب ًا وسن ًة
َ
الثانية :مرحلة ما بعد الرس�الة  ،بدء ًا بموت النبي ى  ،إذ هو عالمة
وكل َف َق ٍ
ٍ
وس�طى وم�ا تالها إل�ى قي�ام الس�اعة ُّ ،
تاريخي
ومفص�ل
�رة
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتغير له ما يناس�به من العالمات واألش�راط
وتحول
وواقعة
وحادث�ة

والفتن ومضالتها.

الثالث�ة :مرحل�ة م�ا قب�ل الرس�الة المحمدي�ة تصاعدي� ًا إل�ى آدم

ش  ،وربطها بنص�وص القرآن الكريم والس�نة النبوية  ،باعتبارهما
المصدرين األساسيين العادلين في وصف المسيرة اإلنسانية التاريخية:

مس�يرة النبوة الش�رعية  ،وهي من عهد عيسى ش إلى موسى ش
من قبل  ،وما بينهما من عهد نبوات بني إسرائيل  ،وما حفظ لنا القرآن
الكري�م عن ه�ذه الفترة الزمنية م�ن الوقائع والحوادث  ،وما ش�ابهها
م�ن وص�ف الس�نة النبوية  ،وم�ا عضدها من صحي�ح أق�وال األنبياء
والرس�ل عليهم الصالة والسلام وم�ن عهد إبراهي�م ش إلى عهد

ن�وح ش  ،ومن عه�د نوح ش إل�ى عهد ش�يث ش ومن عهد
ش�يث ش إلى عه�د آدم ش  ،وما بين ه�ذه المراحل والمفاصل
التاريخية من صراع بين الحق والباطل واألمانة والخيانة.
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ا � خـــل ا��ت�م�ـ��ة

موض�وع ه�ذه الرس�الة فق� َه العل�وم الخمس�ة المنبثق�ة ع�ن دراس�ة
كان
ُ

الج َوالن في
العالمات الكبرى والوس�طى والصغرى  ،وله�ذا اقتصرنا على َ

محيطه�ا وال�دوران في ميادينه�ا مجموع ًة ومتفرق ًة  ،وقصدن�ا من ذلك فتح
ب�اب المالحظة والمناقش�ة والحوار العلمي الهادف في هذا الفقه الش�رعي
المرتب�ط بالركن الرابع من أركان الدين  ،الركن الذي ال زالت مادتُه العلمي ُة

ث�رو ًة استكش�افي ًة في بطون أمه�ات كتب الحدي�ث ومس�انيده  ،تحتاج إلى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واعية.
ومتابعة
واسعة
خدمة

وهذا ما نرجوه ونأمله بتوفيق الله ألبنائنا وشبابنا في أربطة التربية اإلسالمية
ومراكزه�ا التعليمية والمهنية ومنتدياتها االجتماعية والثقافية  ،فهم َأ ْل َز ُم ِمن
بادئ ذي َبدْ ٍء في خدمة هذا العلم الشرعي الهام العتبارين أساسيين:
غيرهم َ
األول:أن م�اد َة الرك�ن الراب�ع م�ن أركان الدي�ن م�اد ٌة مقرر ٌة ف�ي مناهج

األربط�ة اإلسلامية  ،ومن مهماتهم خالل مرحلة الدراس�ة كتابة البحوث
العلمية لهذا العلم  ،وخاصة في مراحل التخرج النهائي.
المع ِّلمين والباحثين من ش�باب المنتديات والحلقات
الثان�ي:أن غال�ب ُ
العلمية المقامة سنوي ًا في المناسبات المتعددة يتناولون هذا العلم في كثير

من بحوثهم ودراساتهم المقدمة كأوراق بحث علمي للمناسبة.

وقد اجتمع لدى إدارة مركز اإلبداع الثقافي التابع ألربطة التربية اإلسالمية

تصب في
عش�رات األوراق والبح�وث الخاص�ة به�ذا العل�م الهام  ،وكله�ا
ُّ
خدمة الوح�دة الموضوعية لرباعية األركان ومهماتها في إصالح مجتمعات

اإلنسان وربطها الشرعي باإلسالم واإليمان واإلحسان.
ونسأل الله التوفيق للجميع آمين..
اإلقليد

66

نسخة قيد التعديل واملراجعة 1434

فهرس المراجع

القرآن الكريم .
1.1تاري�خ الخلف�اء  ،عبد الرحمن بن أبي بكر الس�يوطي (ت911 :هـ)  ،تحقيق :حمدي
الدمرداش  ،مكتبة نزار مصطفى الباز  ،ط األولى1425 :هـ .
2.2جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبيل ،دار احلديث الطبعة ١٤٢٤
3.3دوائر اإلعادة  ،للمؤلف .
4.4ذخائ�ر العقبى ف�ي مناقب ذوي القربى  ،محب الدين أحمد ب�ن عبد الله الطبري (ت:
694هـ)  ،مكتبة القدسي بالقاهرة  1356 ،هـ .
5.5الس�نة  ،أب�و بكر بن أبي عاصم الش�يباني (ت287 :هـ)  ،تحقي�ق :محمد ناصر الدين
األلباني  ،المكتب اإلسالمي – بيروت  ،ط :األولى.1400 ،
6.6سنن ابن ماجه  ،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني( ،ت273 :هـ)  ،تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء الكتب العربية .
الس ِج ْس�تاني (ت275 :هـ)  ،تحقيق:
7.7س�نن أبي داود  ،أبو داود س�ليمان بن األش�عث ِّ
محمد محيي الدين عبد الحميد  ،المكتبة العصرية  ،صيدا .
8.8سنن الترمذي  ،محمد بن عيسى الترمذي (ت279 :هـ)  ،تحقيق وتعليق :أحمد شاكر
 ،ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة  ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط  :الثانية .
9.9الس�نن الكبرى  ،أحمد بن الحس�ين ب�ن علي البيهقي (ت458 :ه�ـ)  ،تحقيق :محمد
عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية ،ط :الثالثة 1424 ،هـ  .س�نن الدارمي  ،عبد الله بن
عبد الرحمن الدارمي (ت255 :هـ)  ،تحقيق :حس�ين س�ليم أسد الداراني  ،دار المغني ،
السعودية  ،ط :األولى 1412 ،هـ .
1010الس�نن ال�واردة في الفتن وغوائلها والس�اعة وأش�راطها  ،عثمان بن س�عيد أبو
عم�رو الداني (ت444 :هـ)  ،تحقيق :د .رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري  ،دار
العاصمة – الرياض ،ط :األولى.1416 ،
1111ش�عب اإليمان  ،أحمد بن الحس�ين بن علي  ،أبو بكر البيهقي (ت458 :هـ) ،
تحقيق  :الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد  ،مكتبة الرش�د بالتعاون مع الدار الس�لفية
ببومباي ط :األولى 1423 ،هـ .
1212الصح�وة اإلسلامية بين االختلاف املشروع والتف�رق املذم�وم ،ص ،6دار
الرشوق – القاهرة ،ط1421 ،1هـ2001/م
اإلقليد

67

نسخة قيد التعديل واملراجعة 1434

1313صحيح ابن حبان  ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  ،ال ُبستي (ت354 :هـ) ،
تحقيق  :شعيب األرنؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ط :األولى 1408 ،هـ .
1414صحيح البخاري  ،محمد بن إس�ماعيل البخاري تحقيق :محمد زهير بن ناصر
الناصر  ،دار طوق النجاة  ،ط:األولى1422 ،هـ .
1515صحيح الجامع الصغير وزياداته  ،محمد ناصر الدين األلباني (ت1420 :هـ)
 ،المكتب اإلسالمي .
1616صحيح مسلم  ،مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261 :هـ)  ،تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي .
1717فتح الباري ش�رح صحيح البخاري  ،أحمد بن علي بن حجر العس�قالني  ،دار
المعرفة  -بيروت1379 ،
1818كت�اب الفت�ن  ،أبو عبد الله نعيم ب�ن حماد الم�روزي (ت228 :هـ)  ،تحقيق :
سمير أمين الزهيري  ،مكتبة التوحيد  ،ط :األولى.1412 ،
1919المس�تدرك على الصحيحين  ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت:
405هـ)  ،تحقيق  :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية ط  :األولى 1411 ،هـ .
2020مس�ند اإلم�ام أحم�د  ،أبو عبد الل�ه أحمد بن محم�د بن حنبل الش�يباني (ت :
241هـ)  ،تحقيق :ش�عيب األرنؤوط  -عادل مرش�د ،وآخرون  ،إش�راف :د عبد الله عبد
المحسن التركي  ،مؤسسة الرسالة ط :األولى 1421 ،هـ .
2121مس�ند الب�زار  ،أبو بكر أحمد ب�ن عمرو بن عبد الخالق المع�روف بالبزار (ت:
292هـ)  ،مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة  ،ط :األولى.
2222مصن�ف اب�ن أبي ش�يبة  ،أب�و بكر بن أب�ي ش�يبة (ت235 :هـ) تحقي�ق  :كمال
يوسف الحوت  ،مكتبة الرشد – الرياض  ،ط :األولى.1409 ،
2323المطالب العالية بزوائد المس�انيد الثمانية  ،أحمد بن علي بن حجر العس�قالني
(ت852 :هـ)  ،تحقيق )17( :رس�الة علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن س�عود  ،دار
العاصمة ،دار الغيث – السعودية  ،ط :األولى1419 ،هـ.
2424المعجم الصغير  ،س�ليمان بن أحمد الطبران�ي (ت360 :هـ)  ،تحقيق :محمد
شكور محمود  ،المكتب اإلسالمي عمان  ،ط :األولى.1405 ،
2525المعجم الكبير  ،سليمان بن أحمد الشامي ،أبو القاسم الطبراني (ت360 :هـ)
 ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي  ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط :الثانية .
اإلقليد

68

نسخة قيد التعديل واملراجعة 1434

الفهرس

							
المطلع القرآني

4

							
المطلع األبوي

6

							
المطلع النبوي
							
شاهد الحال

								
اإلهداء
								
الدهليز
						
علوم فقه التحوالت
عالقة العلوم الخمسة بالعلم بعالمات الساعة			
					
فقه علم النواقض والنقائض
والفتن و ُم ِضلاَّ ت الفتن والوقاية منها				
يف الج ِامع لِ ِ
						
لف ْتن َِة
ال َّت ْع ِر ُ َ ُ
ت ِ
يف الج ِامع لِم ِضلاَّ ِ
					
الفت َِن
ال َّت ْع ِر ُ َ ُ ُ
الو َقاي ُة ِمن ِ
					
الفت َِن َو ُم ِضلاَّ تِ َها
ِ َ َ
فقه علوم اإلشارات والبشارات وشرف العدالة والسند		
ٍ
ِ
اصر ٍة لِرس ِ
		
ول ٱل ّٰل ِه ى
 - 1ن ََذ َار ٌ
ات ُم ْرتَبِ َط ٌة بِ َذ َوات ُم َع َ َ ُ
ات مرتَبِ َط ٌة بِ َذو ٍ
				
ات ُم ْس َت ْق َب ِل َّي ٍة
َ
 - 2ن ََذ َار ٌ ُ ْ
ات مرتَبِ َط ٌة بِمر ِ
					
اح َل
ََ
 - 3ن ََذ َار ٌ ُ ْ
ات مرتَبِ َط ٌة بِ َأم ِ
					
اك َن
َ
 - 4ن ََذ َار ٌ ُ ْ
د -فِ ْقه الحصان ِ
						
َات
ُ َ َ
						
الر َسا َل ِة
أَ -م ْر َح َل ُة ِّ
اإلقليد

69

5
7
8
9

12
13
21
21
21
21
26
31
35
35
36
36
36
42

نسخة قيد التعديل واملراجعة 1434

الخلاَ َف ِة الر ِ
ب -مرح َل ُة ِ
					
اشدَ ِة
َْ َ
َّ
الم ْل ِك ال َع ُض ِ
					
وض
جـَ -م ْر َح َل ُة ُ
د  -مرح َل ُة الدُّ ويلاَ ِ
					
ت َوالت ََّم ُّز ِق
َْ
َْ َ
ِ
						
الم ْر َح َل ُة ال ُغ َثائ َّي ُة
هـ َ -
ز -مر ِ
ار َوالدَّ َم ِ
اح ُل الٱن ِْه َي ِ
					
ار
ََ

44

				
وجديد الثقافة والمعارف السلبية واإليجابية

45

فقه علم مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية			
وما يخص اإلعجاز العلمي					
						
علم األشراط الكونية

42
42
43
44
45
45
51

					
والتحوالت الحياتية والمالحم
اط الكَونِي ِة الٱستِب ِ
األَو ُلِ :ع ْلم األَ ْشر ِ
				
اق َّي ِة
ْ َ
ْ َّ
َّ
َ
ُ
اط الحياتِي ِة الٱستِب ِ
ال َّثانِيِ :ع ْلم األَ ْشر ِ
				
اق َّي ِة
ْ َ
َ َ َّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
الٱستِ ْق َر ِائ َّي ِة				
ال َّثال ُث :ع ْل ُم األَ ْش َراط ْ
َأح ِ
اد ُ
						
الملاَ ِح ِم
َ
يث َ
ِ
					
الملاَ ِح ِم
الٱ ِْختِلاَ ُ
ف في َت ْع ِريف َ

55

							
عود على بدء

59

					
علم الربط بين الديانة والتاريخ
				
موقع فقه المقاصد من فقه التحوالت

							
الخـــاتمـة

اإلقليد

70

51
51
52
52
54
56
62
66

نسخة قيد التعديل واملراجعة 1434

