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مقــــال

ــــــة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي مفتي عام ال�سلطنة
�أما الق�سم الثاين؛ فهو:
** مواجهة اال�ستبداد:
وقد د�أب ال�شيخ على �إعطاء من��اذج على حماولة امل�سلمني
ت��غ�ير ح��ال��ة اال���س��ت��ب��داد ه����ذه ،ف��ذك��ر �أن :الأم����ة ق��ام��ت على
ب��ن��ي �أم��ي��ة و�أخ���ذ “ثورة ط��ال��ب احل��ق و�أب���ي ح��م��زة منوذجا”
(�ص)130:؛ فذكر قائال“ :ملا ف�شا يف الأمة الطغيان الأموي
مل تتلك�أ الأمة يف القيام عليهم وكان ممن قام عليهم احل�سني
ابن علي �سبط ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وانتهت به
حماولته لال�ست�شهاد ،و�سار على نهجه حفيده زيد ابن علي
يف ع�صر ه�شام بن عبدامللك وانتهى به الأمر �إىل م�صري جده،
وكذلك قام عليهم ابن الزبري ،كما قامت جماعة من امل�سلمني
بقيادة عبدالرحمن بن الأ�شعث وك��ان فيهم �سعيد بن جبري
وعرفت هذه الثورة بثورة التوابني.
وقد ر�أيتُ �أن �أعر�ض هنا الثورة التي قادها الإمام عبداهلل
بن يحيى الكندي وقائده �أبوحمزة املختار ابن عوف ال�شاري
(����������ص )131-130:ث���م �أع���ط���ى ال���ق���ارئ ف��ك��رة ع���ن امل��ه��د ال���ذي
ترعرت فيه ثورة طالب احلق؛ فقال “جاءت ثورة طالب احلق
ثمرة من ثمار املمار�سات الدعوية التي توالها ق��ادة الدعوة
يف مرحلة الكتمان ،فقد �أن�����ش���أ الإم���ام �أبوال�شعثاء ج��اب��ر بن
زيد -رحمه اهلل -مدر�سه خا�صة تعنى ب�إعداد رجال يحملون
م��ع فقه ال��دي��ن ه��م��وم الأم���ة وحم��اول��ة �إ���ص�لاح م��ا ف�سد من
�أمرها .وقد لقي اهلل قبل �أن تتحقق �أمنيته يف االنت�صار للحق
واالنت�صار من الباطل ،و�إمنا �سلم القيادة من بعده لتلميذه
القائد املحنك م�سلم بن �أبي كرمية التميمي ،وقد ابتاله اهلل
تعاىل من ت�سلط احلجاج عليه و�إلقائه يف غياهب ال�سجون،
ومع �شدة الرقابة التي فر�ضت عليه بعد �إطالق �سراحه عمد
�إىل �سرداب يف الأر���ض فجعله مدر�سة له وك��ان من تالميذه
رادة ال��دع��وة يف ال��ي��م��ن وع��م��ان وخ��را���س��ان وق���د ت��رب��ى طالب
احلق اليمني املنبت و�أبوحمزة ال�شاري العماين يف مدر�سة �أبي
عبيدة” (�ص.)135-132:
ثم يذكر امتداد حركة طالب احلق �إىل احلجاز (�ص:)144:
ويذكر قائال “كانت حركة طالب احلق و�أب��ي حمزة ال�شاري
ت��ه��دف �إىل تغيري الأو���ض��اع م��ن الف�ساد �إىل ال�����ص�لاح و�أوىل
البقاع بذلك البقاع املقد�سة التي فيها بيت اهلل وما كان فتح
اليمن �إال تهيئة لذلك ،على �أن �أر�ض احلجاز مع طهرها رزئ
�أهلها بد�سائ�س ال�سيا�سة الأموية املنحرفة؛ فكانت خططها
حمكمة يف متييع �سكان احلجاز .ومع ذلك ،ف�إنَّ تعريف النا�س
مب��ب��ادئ ه��ذه احل��رك��ة على منابر احل��رم�ين م��دع��اة لو�صول
�صوتها؛ لأجل هذا جرد طالب احلق حملة للحجاز بقيادة �أبي
حمزة ال�شاري” (�ص .)155-144:ويعرج بنا �إىل:
 مواجهة �أبي حمزة و�أ�صحابه لأهل ال�شام (�ص:)167:وفيها ذكر “ما كان للطغاة يف ال�شام �أن ي�سكتوا على هذا
الأم��ر اجللل ال��ذي وق��ع باليمن واحل��ج��از؛ لهذا �أع��د م��روان
الطاغية ملواجهة هذه الفئة عدته وودع �أبو حمزة �أهل املدينة
قائال“ :يا �أهل املدينة �إنا خارجون حلرب مروان ف�إن نظهر
نعدل يف �أحكامكم ونحملكم على �سنه نبيكم ونق�سم بينكم،و�إن
يكن ما متنون لنا �سيعلم الذي ظلموا �أي منقلب ينقلبون”.
وبعدما �أبلى �أبوحمزة و�أ�صحابه ال�شراة بالء ح�سنا� ،أكرمهم
اهلل بال�شهادة” (�ص .)169-167:ثم بعد ذكر ال�شيخ كيف �أن
�أب��ا حمزة وق��ع ب�ين �شهادات املن�صفني واف�ت�راءات احلاقدين
(����ص :)173 :ك��ت��ب �سماحته “من ���ش���أن ال��ن��ا���س ال��ت��ب��اي��ن يف
مواقفهم بني �شاهد باحلق وجاحد له ،فال غرو مع هذا �إن
وجدنا النا�س يف �أمر حركة طالب احلق و�أب��ي حمزة ال�شاري
بني معجب بها وحاقد عليها ( ،)173وذكر حتت هذا العنوان
عددا من ال�شهادات.
ثم ب�َّي�نَّ من بعد ذل��ك كيف �أث��رت املدر�سة التي ينتمي لها
طالب احلق و�أبو حمزة يف ال�سيا�سة الإ�سالمية (�ص:)223:

وذك���ر �أنَّ “املدر�سة ال��ت��ي خ��رج��ت ط��ال��ب احل��ق و�أب���ا حمزة
و�أ�صحابهما هي مدر�سة عريقة يف الإ�سالم؛ فالفكر الإبا�ضي
ع��م��ي��ق اجل������ذور يف ال��ف��ك��ر الإ����س�ل�ام���ي وخ�ل�اف���ا ل��ل��م��ذه��ب�ين
الرئي�سيني ال�سني وال�شيعي ،ف�إنَّ الإبا�ضية هو املذهب الوحيد
ال��ذي حافظ ب���إ���ص��رار على نظام الإم��ام��ة على تطبيق مبد�أ
الإجماع والتعاقد .و�أقر العلماء الإبا�ضيون مراحل الإمامة
�أو حاالتها الأرب��ع :الكتمان ،ال�شراة ،الظهور ،الدفاع والتي
مل تلبث �أن حت��ول��ت ل��ق��واع��د ث��اب��ت��ة يف ال��د���س��ت��ور الإبا�ضي”
(�ص.)233-223:
ثم ذكر ال�شيخ مناذج حية و�صورا مثالية من احلر�ص على
العدالة االجتماعية عند �أبناء هذه املدر�سة (�ص :)239:و�أكد
“قد �ضرب الأئمة الذين �أختريوا لقيادة الأمة ممن ينتمون
�إىل هذه املدر�سة �أروع الأمثال يف العدل والإن�صاف والت�ضحية
بالنف�س وبراحة الدنيا ونعيمها؛ مثل:
 الإمام اجللندى بن م�سعود. �أبو اخلطاب املعافري. الأئمة الر�ستميون. الإمام الوارث ابن كعب. غ�سان بن عبداهلل اليحمدي. الإمام ال�صلت بن مالك. الإمام �سعيد بن عبداهلل. الإمام را�شد بن �سعيد اليحمدي. الإمام عمر بن اخلطاب اخلرو�صي. الإمام نا�صر بن مر�شد. الإمام عزان بن قي�س البو�سعيدي. الإمام �سامل بن را�شد اخلرو�صي. الإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي” (�ص.)277-239 :ثم �أكد �سماحته �أنَّ املدر�سة الإبا�ضية ترف�ض الغلو يف الفكر
وال�سلوك (�ص ،)278:ثم ذكر �أن البد من كلمة �إن�صاف؛ فقال:
“�إن اخلوارج الغالة بغلوهم ت�شددت الأمة يف حماكمتهم على
جرمهم فبدعتهم و�ضللتهم ،وكان الإبا�ضية يف مقدمة الأمة
�إذ وقفوا منهم هذا املوقف ال�صارم” (�ص.)288:
ثم ع��اد بنا امل�ؤلف فيما �أف��رد له عنوان “عودة على بدء”
(����ص ..)323:ليعيدنا للربيع العربي والفقهاء الر�سميني..
ق��ائ�لا“ :بعد ه��ذا اال���س��ت��ط��راد الطويل ن��ع��ود لأ���ص��ل حديثنا
فيما �صاحب الثورات العربية من ت�ضارب الآراء وقد وجدنا
من ه�ؤالء من كان موقفه �صارما حتى يف امل�سريات ال�سلمية،

و�أعطوا احلكام الذين انبنى حكمه على نظام انتخابي -ولو
ك��ان �صوريا� -أن يخرجوا باحلكم �إىل نظام وراث��ي كما جاء
يف هذه الفتوى التي �صدرت من ال�شيخ حممود لطفي عامر
رئي�س جمعية �أن�صار ال�سنة املحمدية امل�شجعة للرئي�س امل�صري
ح�سني مبارك� ،أن يورث احلكم البنه جمال” (�ص.)323:
ومن ث َّم ي�ضعنا �أمام حقيقية وهي �أثر الطغيان الأموي على
الأمة يف ت�صورها وا�ضطراب معايريها (���ص)327:؛ فيقول:
“كانت احلقبة التي حكم فيها بنو �أمية كافيه لرت�سيخ فكرة
قبول الظلم والر�ضوخ له واال�ست�سالم للظاملني ،وكان لنفوذ
�سلطانهم وقوة بط�شهم وا�ستيالئهم على �أزمة الأمور وممالأة
الفقهاء الر�سميني لهم ت�أثري بالغ على عقلية اجلماهري من
النا�س لقبول هذه الأفكار املنحرفة (�ص.)327:
ويذكر ال�شيخ ب�أ�سى كيف �أنَّ انقالب م��وازي��ن الأم��ة حول
امل�ساوئ �أجم��اد (����ص :)335:ويدلل على ذل��ك بحادثة وقعت
�أمام عينه ،فقال“ :كنت يف زيارة للقطر العراقي العزيز وكان
مم��ا ت�سنى يل زي��ارت��ه مدينة ���س��ام��راء ،وك��ن��ت م��ع لفيف من
رجال الفكر والفقه وال�سيا�سة والأدب ،فاطلعنا على �آثار لبني
العبا�س من بينها بركة لل�سباحة ال �أذكر �أنني ر�أيت قبلها يف
�سعتها وعمقها وحتتها خنادق لإيقاد النار لت�سخني مائها �إبان
ال�شتاء .و�أخ��ذت الأريحية �أح��د الفقهاء ،فقال باعتزاز“ :ما
هذه العظمة للإ�سالم!!”.
فعجبت م��ن ه��ذا التفكري يف �أن عظمة الإ���س�لام تتمثل يف
ه���ذه ال�ب�رك���ة؛ ح��ي��ث ك��ان��ت ت�تراق�����ص اجل�����واري العاريات”
(�����ص .)336:ورمب���ا ك��ان��ت تلك ب��واب��ة لالنتقال �إىل العالقة
ب�ين ال�ت�رف وال��ت��ل��ف ال��ت��ي �أف���رد ل��ه��ا ع��ن��وان �����ص336:؛ فذكر
ال�شيخ قائال“ :ف�ساد املرتفني هو الذي ي���ؤدي لهالك الأمم
عندما تدعهم و�ش�أنهم ،وال تقب على �أيديهم من االنغما�س يف
الرتف؛ فالرتف طريق للتلف و�سبب يدفع �إليه” (�ص.)337:
ثم �صدمنا �سماحته ب�أنَّ الأمر مل ينته عند ف�ساد املرتفني
يف جمتمعات اال���س��ت��ب��داد ،ب��ل ت��ط�� َّور �إىل ر���س��وخ �إع��ج��اب الأم��ة
بامل�ستكربين يف الأر����ض؛ مما �أن�ساهم ما ذك��ره ال��ق��ر�آن فيهم
(���ص)341:؛ فقال“ :الرتبية القر�آنية والنبوية عطلت بقوة
منوذج اجلبارين حتى غدت �صورا حمنطة يف متاحف الت�أريخ.
و�إين لأرج��و من ق��ادة الفكر ورواد الإ�صالح يف هذه الأم��ة �أن
يعودوا بها �إىل املنهج الر�شيد” (�ص.)344:
ثم انطلق قائال �إنَّ رجال الإ�صالح ينادون الأمة مبا يحرر
تفكريها م��ن ه��ذه ال��ق��ي��ود والأغ��ل�ال (�����ص :)345:وه��ن��ا ذكر
“�إن دع��اة ال�صالح ورواد التفكري ال�سليم يف �أمتنا،هدتهم
الفطرة ال�سليمة �إىل دع��وة �أمتهم �أن تتحرر من ربقة �أفكار
تلك احلقبة ،منذ نكبت بالق�ضاء على اخل�لاف��ة الر�شيدة”
(�ص.)345:
وبعد ذلك ،كانت خامتة الكتاب التي جاء فيها“ :وقبل �أن
�أدع القلم ،ال بد يل �أن �أ�سجل �أن ما بثثته يف هذه الدرا�سة مل
يكن يل فيه ه��دف غري �إر���ض��اء اهلل تعاىل ،واحلر�ص على �أن
ت�صل احلقيقة للأمة فل�ست منحازا �إىل فئة من الأمة ،و�إمنا
�أح��م��ل ه��م الأم��ة كلها ،وال �أدع��و �إىل ر�أي طائفة م��ن النا�س،
و�إمن��ا �أدع��و �إىل كتاب اهلل تعاىل وال�صحيح الثابت من ال�سنة
واال�ستهداء بهدي ال�سلف ال�صالح ونبذ الع�صبية �إال للحق،
وعد الكراهية �إال للباطل .وما �أعظم فرحتي عندما جتتمع
الأمة على كلمة �سواء وحتكم كتاب ربها و�سنة نبيها �صلى اهلل
عليه و�سلم” (�ص.)351:
-----------------------◄ عدد �صفحات الكتاب� 375 :صفحة.
◄ �أق�سام الكتاب :ق�سمان.
◄ دار الن�شر :ال توجد.
◄ �سنة الن�شر1434 :هـ 2013 /م.
muna_s_2005@yahoo.com
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كتاب «اال�ستبداد مظاهره ومواجهته» ل�سماحـــــــ

�إ َّن كت���اب اال�ستب���داد مظاه���ره ومواجهته ،هو من �أف�ضل ما يُمكن �أن يكتب عالم دين عن الربيع العربي ،والحق �أني قد ُ�صدمت؛ حيث لم
�أك���ن �أعتق���د �أن رج���ال الدي���ن في ع�صرنا -ال بالدنا فق���ط -يُمكن �أن يكونوا بهذه ال���روح الثورية؛ فقد بد�أ هذا الكت���اب بالآية القر�آنية« :وال
تركن���وا �إل���ى الذي���ن ظلم���وا فتم�سكم النار وما لكم من دون اهلل من �أولياء ثم ال تن�صرون» �ص���دق اهلل العظيم (�ص ،)1:ولن �أطيل عليكم هنا
بو�ضع ر�أي �أو تحليل ونقد ،بل �س�أحيلكم لمخت�صر اجتهدت فيه لأ�ضعكم �أمام هذا الكتاب القيِّم؛ فقد بُني هذا الكتاب على النقاط التالية:

12

 الأح�����داث ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا ال�����س��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي �أح���داث«ه َّي�أها القدر و�ساقها امل��ق��دور ...وقامت من حتت الأنقا�ض
�شعوبا كم دي�ست مبنا�سم اجلور» (�ص.)5:
 �شيوع الظلم واجلور بعد انتهاء فرتة اخلالفة الر�شيدة،«املعايري انقلبت ر�أ�سا على عقب بعد انطواء حقبة اخلالفة
ال���ر����ش���ي���دة ،وحت����ول احل���ك���م يف الإ�����س��ل�ام �إىل ن���ظ���ام ك�����س��روي
قي�صري ،ي�ستلهم َع َ�سف الفراعنة وج��ور الأك��ا���س��رة وبط�ش
القيا�صرة» (�ص.)6:
 ظ��ه��ور ع��ل��م��اء ال�����س��ل��ط��ة ال��ذي��ن ا���س��ت��خ��دم ل��ه��م م�صطلحالفقهاء الر�سميون ،وم��ا نتج عنه م��ن فقه �سيا�سي ُي�شرعن
اال���س��ت��ب��داد« ،وق���د م���الأ ال��ف��ق��ه��اء ال��ر���س��م��ي��ون �أول��ئ��ك الظلمة
و�ساندوهم على بط�شهم� ..أفتعجب بعد �أن ت�سمع عندما هبت
ري��اح ما يعرف بالربيع العربي فتاوى تدين من يريدون �أن
ي��ت��ح��رروا م��ن رب��ق��ة ال��ظ��ل��م ..وحت��� ِّرم ح��ت��ى جم���رد االح��ت��ج��اج
ال�سلمي ...هذا ما فر�ضه الفقه ال�سيا�سي الذي �صيغ بعقول
ن�ش�أت يف هذا املحيط الذي ي�سوده الظلم واال�ستبداد ..فكانت
لأويل الهيمنة القاب�ضني على �أزمته �أتبع من الظل و�أخنع من
النعل» (�ص.)7-6:
 احلا�ضر لي�س مبعزل عن املا�ضي «النظر �إىل احلا�ضر الي�ستقيم �إىل با�ستقامة النظر �إىل املا�ضي» (�ص.)8:
ويو�صل الكتِاب القارئ �إىل ا�ستنتاج:
�أنَّ الأحداث التي حدثت �إبان موت عثمان -ر�ضي اهلل عنه-
وم��ا تالها �أ�شبه م��ا تكون بالربيع العربي ال��ذي اختلف مع
املنظومة الدينية الر�سمية التي حاربته ب�شرا�سة و�شنت �ضده
حمالت الت�شويه.
كما ي�ضع القارئ �أمام حقيقة:
�أن���ه مل ت��ن��ج��ح ت��ل��ك امل��وج��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ق��دمي��ة ���س��وى يف
تقدمي مناذج فردية ب�سيطة كانت منوذجا للعدالة ،فهل هذا
هو م�صري الربيع العربي احلايل؟
ق�سم �إىل ق�سمني:
والكتاب عزيزي القارئ قد ِّ
 الق�سم الأول :مظاهر اال�ستبداد. الق�سم الثاين :مواجهة اال�ستبداد.وهنا تلخي�ص له.
الق�سم الأول :مظاهر اال�ستبداد:
 -1انت�شار الظلم يف الأمم وقبول النا�س له :ذكر امل�ؤلف يف
الكتاب مناذج للتدليل على �أن انت�شار الظلم بو�سائل خمتلفة
يدفع النا�س لقبوله عند �شيوعه ،و�أك��د على «�أنَّ املت�أمل يف
�أح��وال الأمم ،يجد �أن انت�شار الظلم فيها ور�ضوخها له كان
نتيجة زي��غ العقول وان��ح��راف الأف��ك��ار ع��ن الفطرة وانقالب
امل��وازي��ن يف تلك الأمم؛ بحيث ت��رى القبيح ح�سنا واحل�سن
قبيحا واجل���ور ع��دال وال��ع��دل ج���ورا ،حتى ت�ستمرئ جماهري
النا�س الذل وت�ستعذب الهوان وتتقبل كل ما تلقاه من بط�ش
وتعانيه م��ن ح��رم��ان ،ف�لا تفكر يف ح��ق تطالب ب��ه �أو حرية
تتمتع بها يف احل��ي��اة؛ لأن��ه��ا ر�ضيت لنف�سها حياة العبودية،
فال تزال م�ستخذية للظامل تتقرب �إليه بكل ما يريده منها»
(�ص.)9:
ثم ي�أتي على �أن القيادات الروحية -كما �أ�سماها� -إح��دى
�أه���م ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي ا�ستخدمت ل��ل�تروي��ج للظامل و�أف���رد لها

عنوان:
(�أ) ت�أثري القيادات الروحية على النا�س بالدجل ليتقبلوا
الظلم :وق���ال« :م��ن املعلوم �أن للقيادة ال��روح��ي��ة وال�سلطات
الدينية دورا فعاال يف تر�سيخ هذه املفاهيم يف نفو�س النا�س
حتى يتقبلوها وير�ضخوا لظلم الظاملني ،فما كانت القيادات
ال�سيا�سية اجلائرة لت�صل �إىل �أغرا�ضها على ج�سور يهي�ؤها
ال��ق��ادة ال��روح��ان��ي��ون ،ال ف���ارق يف ذل���ك ب�ين م��ا ك���ان يف الأمم
ال�����س��اب��ق��ة وم���ا رزئ���ت ب��ه ه���ذه الأم����ة و�إل��ي��ك ���ص��ورا م��ن ذل��ك»
(����ص ،)10:ثم ذك��ر العديد من الأمثلة ل��دى �شعوب خمتلفة
منها:
 الفراعنة:ومن حقبة الفراعنة �أتى مبثال غاية يف اجلمال وهو م�أخوذ
م��ن م��ذك��رات طبيب ف��رع��وين وال��ت��ي كانت �إح���دى مكت�شفات
�آث��ار عقبة الفراعنة ،وفيها روى قائال« :يقول (�سنوحي) يف
مذكراته :كنت �أم�شي يف �شارع من �شوارع م�صر ،و�إذا بالرجل
الوجيه ال�شريف الرثي املعروف (�إخناتوت) ملقى على الأر�ض
م�ضرجا بدمائه وقد قطعت يداه ورجاله من خالف وجدعت
�أنفه ،ولي�س يف بدنه مكان �إال وفيه طعنة رمح �أو �ضربة �سوط
وهو قاب قو�سني �أو �أدن��ى من امل��وت ،فحملته �إىل دار املر�ضى
وج���اه���دت ج��ه��ادا ع��ظ��ي��م��ا لإن���ق���اذه م��ن امل����وت ،وب��ع��د �شهرين
�أو �أك�ثر وعندما �أف��اق من غيبوبته ق�ص علي ق�صته قائال:
“لقد �أمرين الفرعون (�أمف�سي�س) �أن �أتنازل له عن كل �شرب
�أر����ض �أم��ل��ك��ه ،و�أن �أه��ب��ه �أزواج���ي وعبيدي وك��ل م��ا �أم��ل��ك من
ذهب وف�ضة فا�ستجبت ملا �أراد ب�شرط �أن يرتك يل داري التي
�أ�سكن فيها ،ومع�شار ما �أملك من الذهب والف�ضة لأ�ستعني
بها على �أودي ،فا�ستثقل فرعون هذا ال�شرط وا�ستوىل على
كل ما عندي ،ثم �أمر �أن يفعل بي تلك الأفاعيل ال�شنيعة و�أن
�أط���رح يف ال�شارع ع��اري��ا لأك���ون ع�برة مل��ن يخالف �أوام���ر الإل��ه
(�أمف�سي�س).
ودارت الأي���ام ..وم��ات الفرعون وح�ضرت مرا�سيم الوفاة
ب�صفتي ك��ب�ير الأط���ب���اء ،ف��ك��ان ال��ك��ه��ن��ة ي��ل��ق��ون خ��ط��ب ال���وداع
مطرين ال��راح��ل العظيم ..وي�ضيف (�سنوحي) وبينما كنت
�أ�صغي �إىل كالم الكهنة ودجلهم يف القول و�أن��دب حظ م�صر
و�شعبها امل�سكني ،وبينما كانت اجلماهري املحت�شدة جته�ش
بالبكاء� :سمعت رج�لا يبكي كما تبكي الثكلى ،فنظرت مليا
و�إذا �صاحب البكاء ه��ذا هو (�أخ��ن��ات��وت) املعوق العاجز الذي
ك��ان م�����ش��دودا على ظهر ح��م��ار ،و�أ���س��رع��ت �إل��ي��ه لأه��دئ��ه ،فقد
ظننت �أنه يبكي �سرورا وبهجة على وفاة ظامل ظلمه �إىل حد
امل��وت بالتعذيب ،ولكنه خيب �آم���ايل عندما وق��ع ن��ظ��ره علي
و�أخذ يقول :يا �سنوحي مل �أكن �أعلم �أن �أمف�سي�س كان عادال
وبارا ب�شعبه ،وها �أنا �أبكي لأنني حملت يف قلبي حقدا على هذا
الإله العظيم” (�ص.)12-10:
ثم علق ال�شيخ على ذلك قائال“ :نعم ،هكذا يفعل الت�ضليل
بعقول النا�س عندما ي�صدر من �أفواه من يتظاهرون بالدين
ويرفعون �شعاره” (�ص ،)13:وبعدها حملنا لنموذج �آخر وهو:
 �أباطرة الرومان:وكتب �سماحته“ :مل يكن خافيا على �أحد ما كان لأباطرة
ال��روم��ان م��ن وط����أة ال ت��ط��اق على ال�شعوب وعندما اعتنقوا

الن�صرانية مل يلبث البابوات �أن احتدوا معهم فرو�ضوا جلامح
وذللوا لهم ال�صعب” (�ص ،)13:وانتقل بعدها �إىل:
 �أباطرة الفر�س:ف���ق���ال“ :مل ي��ك��ن ال�����ش��ع��ب ال��ف��ار���س��ي وال�����ش��ع��وب الأخ����رى
الواقعة حتت نفوذ ال�سا�سانيني �أح�سن حاال من ال�شعوب التي
ك��ان��ت حتكم م��ن قبل �أب��اط��رة ال��روم��ان� ،إذ مل يكن للإن�سان
قيمه يف حكمهم� ،إال ما هو للحيوان الأعجم واجلماد امليت”.
(�ص )14 :وبعد �أن تتطرق لأهم ثالث ممالك �أو عقب عرفتها
الإن�سانية انتقل �إىل:
(ب) ن�سف الإ�سالم لهذه لأفكار اخلاطئة واملناهج الظاملة:
وفيه ذكر قائال“ :عندما ظهر الإ�سالم ن�سف هذه الأفكار
كلها و�أت��ى على ه��ذه النظم و�أق��ام النا�س على ق��دم امل�ساواة..
فقد قال تعاىل“ :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى
وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم
�إن اهلل عليم خبري” (احلجرات.)13:
وع��ن��دم��ا قب�ض اهلل ر���س��ول��ه �-صلى اهلل عليه و���س��ل��م� -إليه
قامت خالفة را�شدة كان هديها امتدادا لهدي النبوة فعمرت
الأر�ض بالعدل والإح�سان.
ويقول الداعية العالمة �أبو الأعلى امل��ودودي“ :ثم وجدت
اجل��اه��ل��ي��ة �سبيلها �إىل ال��ن��ظ��ام االج��ت��م��اع��ي الإ���س�لام��ي ،و�إن
تيارها اجل��ارف و�إن ح��اول عثمان �سده ببذل نف�سه ومهجته
�إال �أن����ه مل ي��ك��ف ،ث��م خ��ل��ف��ه ع��ل��ي ك���رم اهلل وج��ه��ه ،وا���س��ت��ف��رغ
جهده ملنع هذه الفتنة ،و�صيانة ال�سلطة ال�سيا�سية للإ�سالم
م��ن متكن اجلاهلية منها ،ولكنه مل ي�ستطع �أن ي��دف��ع هذا
االن��ق�لاب الرجعي املركو�س حتى ب��ذل نف�سه .فانتهى بذلك
عهد اخلالفة على منهاج النبوة” (�ص. )18-17:
ثم جاء ال�شيخ ليقول لنا �إن هذه العدالة مل ت�ستمر طويال
فقد مت:
(ج) انتقال احلكم من خالفة را�شدة �إىل �سلطة ا�ستبدادية:
ف��ج��اء فيما كتب “كانت م�س�ؤولية الأم���ة يف العهد الأول
تعود �إىل ما تختاره لقيادتها ،ويكون �أتقاها هلل و�أقواها على
�إدارة دفة �أم��ره��ا ...وبانحالل ذلك العقد وب��روز عهد جديد
طوي عن الأم��ة ما كانت تعهد وب��د�أت هذه املرحلة امل�شئومة
يف الأم���ة ب��وث��وب معاوية على اخل�لاف��ة الب��ت��زاز ال�سلطة من
اخلليفة ال�شرعي.
* تقتل ع��م��ارا الفئة الباغية وق��د قتله �أه��ل ال�شام وعلى
ر�أ�سهم قائد فئتهم معاوية.
* مغالطة احلقيقة ب�سب اخلليفة ال�شرعي�:سن ماوية لعن
علي ابن �أبي طالب على املنابر.
* ا�ستخالف معاوية ليزيد على رغم املهاجرين والأن�صار.
* حتول احلكم يف بني �أمية من �آل �سفيان �إىل �آل مروان :مل
ميهل اهلل يزيدا بعد هذه اجلرائم ...وبهالك يزيد كاد عهد
بني �أميه ينطوي ..وقد دانت كثري من الأقطار البن الزبري
كما ا�ستعرت �شرارات الثورة يف �أقطار �أخرى ..ولكن كان من
�أ�سباب ف�شل ه��ذه ال��ث��ورات �أنها مل تنتظم يف جبهة واح��دة..
ف�سادت فو�ضى ث��وري��ة �أدت �إىل �أن يك�شر الباطل متمثال يف
حكم م��روان وذريته” (����ص ،)64-26:وبهذا يكون قد �أجملنا
�أهم جاء يف الق�سم الأول من الكتاب.

