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حلم الوْحدة )المفهوم(

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصبحه أمجعني.

تتمــة حلديثنــا الــذي بدأنــاه آنفــاً حــول جــذور التطــّرف، اليــوم ســوف نتطــّرق لمســألة األحــام األربعــة، 
والــي كانــت متــور يف باطــن هــذه األمــة وال ســيما منهــا حلــم الوحــدة، وحلــم الكرامــة، وحلــم الصفــاء، 

وحلم اخلــالص.

اليــوم ســوف نتحــدث عــن حلــم الوحــدة؛ وهــو حلــم ال شــك أنــه يرتبــط يف بواطــن املســلمات 
واملســلمني بالعــزّة بالُســْؤَدد وباالســتذكار؛ الــذي كان يف زمــن ســيدنا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم هلــذه 
التوجيهــات الرّبانيّــة املباركــة، حيــث كان النــاس ُملتّفــني حــول كالم اهلل تعــاىل، وحــول ســنة ســيدنا رســول اهلل 

صلــى اهلل عليــه وســلم.

طبعــا مل تكــن هــذه الوحــدة ختلــو مــن اخرتاقــات، لكــن بعــد ذلــك صــارت هــذه األُمــة مــن أظهــر األمــم 
علــى وجــه هــذا الكويكــب، واخرتقتهــا أضــرب مــن اخلالفــات إثــر ذلــك؛ ألن هــذا الســعي الــذي كان هلــذه 
األمــة مــن أجــل تبليــغ هــذه الرســالة للعاملــني مل يكــن ميــر دون أن يُتلّقــف مــن ِقبــل الذيــن ليســت هلــم يف هــذا 

االنتشــار مصلحــة ســواء مــن الداخــل أو مــن اخلــارج.

فوقعــت مواقــع مــن مثــل األمــور يف زمــن ســيدنا أيب بكــر رضــي اهلل عنــه حــرب أو حــروب الــرِّدة، مث بعــد 
ذلــك مــا كان يف زمــن ســيدنا عمــر رضــي اهلل عنــه مــن حمــاوالت اخلــروج والزحزحــات علــى عهــد تيــار الســبئية، 
مث مــا كان يف زمــن ســيدنا عثمــان رضــي اهلل عنــه الــذي قُتــل فــوق مصحفــه، مث مــا كان يف زمــن ســيدنا علــي 
رضــي اهلل عنــه الــذي قتــل، والصراعــات الــي تلــت إىل أن أكــرم هــذه األمــة بعامــل اجلماعــة، واســتأنفت هــذه 

الوحــدة بالشــكل الــذي اســتقرت عليــه.
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مث كان الصراعــات بعــد ذلــك يف زمــن األمويــني، ويف زمــن العباســيني، مث اســتمرت هــذه األمــور الــي 
لألســف مل تتــم موقعتهــا ضمــن املنظومــة الكليــة الــي جــاء هبــا الوحــي اخلــامت مــن أجــل العــالج هلــا بالشــكل 
رتضــى الــذي وجــه إليــه املــوىل البــاري ســبحانه وتعــاىل، فبقيــت يف بواطــن املســلمني هــذه األشــواق هلــذه 

ُ
امل

الوحــدة، وقــد مت اســتعمال هــذه األشــواق يف بعــض األحايــني بطريقــة غــر ســليمة حبيــث جــاء مــن يرفــع هــذا 
اللّــواء؛ لــواء الوحــدة لكــي يتســلط بعــد ذلــك، ولكــي يـُّوظــف هــذا االلتئــام وهــذا االجتمــاع مــن أجــل مصلحــة 

أســرة، أو مــن أجــل مصلحــة ذاتيــة، أو مــن أجــل عــَرٍض مــن الدنيــا قريــب وقريــب.

فهــذه األمــور بفضــل اهلل عــّز وجــّل مل تكــن علــى هــذه الشــاكلة يف هــذه الربــوع الــي كانــت علــى 
القارتــني  اكتشــاف  قبــل  أقصــى  مغربــاً  ُيســّمى  ومــا كان  الظلمــات،  حبــر  آنئــذ  ُيســّمى  مــا كان  ضفــاف 
الكوكــب حيــث  أقاصــي األرض، وأقاصــي  املنطقــة هــي  الشــمالية واجلنوبيــة، فكانــت هــذه  األمريكيتــني 
ال يعلــم شــيء وراءهــا إىل حــدود االكتشــافات الــي كانــت قبــل 1492م ويف 1492م، وبعدهــا حيــث 

هذه االكتشــافات. اســتمرت 

لكــن هــذه األرض كانــت مفزعــاً ملجــًأ ألولئــك الذيــن كانــوا ُيضطهــدون يف بؤبــؤ العــامل اإلســالمي؛ 
أي يف العواصــم ســواء كانــت دمشــق أو كانــت بغــداد، أو كانــت العواصــم األخــرى الــي حترّكــت حوهلــا ويف 
طاوياهــا ومســارهبا هــذه األحــكام والتمظهــرات للعــامل اإلســالمي وقتئــذ، إىل أن اســتقر األمــر بفضــل اهلل 
تعــاىل هبــذا الثغــر الــذي محــى اهلل عــّز وجــّل بــه ظهــر األمــة قرونــاً طويلــة، ومحــى بــه اإلســالم يف األندلــس، 

وانبنــت هــذه اإلمامــة الُعظمــى بالشــكل الــذي رأينــاه.

ملــا أعلنــت هنايــة اخلالفــة العثمانيــة وجــدت عــدد مــن الــدول نفســها يف مقــام اليُتــم، وبالتبــع بــدأت 
تبحــث مــرة أخــرى عــن حمضــن، بــدأت تبحــث عــن خالفــة، بــدأت تبحــث مــرة أخــرى عــن رفــع هــذا اللّــواء.

هنــا يف هــذا البلــد املبــارك الكــرمي مل يكــن املشــكل وهلل احلمــد قائمــاً، لكــن هــذه املســألة حــدت بعــدد 
مــن العلمــاء   ومــن الفقهــاء ومــن الُنظّــار إىل أن يتيممــوا شــطر حــل تــرى أنــه دائــم ســاعتئذ وهــو أنــه اخلالفــة 

ســقطت وجــب أن تُبــى اخلالفــة.

وكان هذا احللم؛ حلم الوحدة بأيدي معينة رمبا يف كثر من األحيان، أخطأت يف إبصار املقوِّمات، 
واملعتمــدات، والشــروط، واملســتلزمات، والتطلبــات الــي ال بــد مــن التأســيس عليهــا لبنــاء هــذه اخلالفــة، ومــن 

مت فــإن األمــر قــد أدى إىل اإلشــكال الــذي رأينــاه.
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هــذه القضيــة مت اقتناصهــا مــن قبــل بعــض الذيــن رفعــوا هــذا اللــّواء دون أن تكــون عندهــم املقومــات، 
وال الشــروط، وال املســتلزمات، وال التطلبــات لرفــع مثــل هــذا اللــّواء، لكــن بنــاًء علــى تأســيس األشــواق الــي 

كانــت عنــد املســلمني واملســلمات.

حلم الوحدة إذن مت اجتياله من قبل طوائف مّمن مل يستجمعوا الشروط وال املستلزمات، وال التطلبات، 
وال املقتضيــات، وبــدؤا يف عمليــة اســتقطاب تـُّوجــت مــن مدخــل احلّيــل الفقهيــة بإعــالن اإلمــارة للمؤمنــني، 
وليســت مثــة شــروطها الــي نــّص عليهــا علمــاء هــذه األمــة، ومــا ذلكــم إال لفتــح ذرائــع اخلــروج مــن املــوت ميتــة 
جاهليــة؛ ألن مــن مــات وليســت يف عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة، كــذا يف نصوصنــا املباركــة، فــإذن هــم 

كأهنــم أعطــوا هــذه الذريعــة لكــن دون البحــث عــن شــروط هــذه اخلالفــة.

أيضــا قضيــة إعــالن اجلهــاد وليســت مثــة شــروطه وال دواعيــه، وال املعطيــات الــي يتــم عليهــا تأســيس 
مثــل هــذا القــرار الــذي بــه حيــاة ومــوت وطوائــف مــن العاملــني.

ســوف نعــود إن شــاء اهلل يف تعميــق احلديــث علــى مســألة اجلــذور إمتامــاً حلديثنــا علــى الوحــدة، ومــروراً 
للحديــث عــن الكرامــة، ولكــن  اخلالصــة الــي نريــد أن ننفصــل هبــا هــي أن هــذا التأســيس الــذي نــراه اليــوم هــو 
تأســيس قــد وظّــف جراحــات الجتيــال أبنــاء وبنــات هــذه  األمــة،  وســوف نعــود إىل تفكيــك هــذه القضيــة 
يف لقــاء قــادم بــإذن اهلل تعــاىل إىل ذلكــم احلــني، أســتودعكم اهلل الــذي ال تضيــع ودائعــه، والســالم عليكــم 

ورمحــة اهلل وبركاتــه.


