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اجتيال حلم الصفاء

بــه  تنطــق  اآلن  الالزمــة  باجلديــة  أخــذه   الديــن، وعــن  تأطــر  عــن  الــدول  لــدن  مــن  التخلــي  هــذا 
اإلحصــاءات الــي كانــت خــالل الســتينيات والســبعينات يف إقبــال أبنــاء وبنــات األمــة علــى احلــج؛ حيــث 
رصــدت تــدن يف أعــداد املقبلــن واملقبــالت علــى احلــج، وهــذا معطــى ستاســتيكي، ال بــد مــن أخــذه بعــن 

االعتبــار؛ ألن لــه داللتــه، وأصبــح نــوع مــن البعــد مــن التديــن بســبب هــذه االخرتاقــات. 

هــذا أبــرز طوائــف مــن أبنــاء هــذه األمــة وبناهتــا، زعمــوا أهنــم هــم األوصيــاء علــى الديــن ملــا تــرك الفــراغ 
مــن قبــل الــدول، وال ســيما يف منطقــة الشــرق األوســط، فبــدأوا يتربعمــون باعتبارهــم تنظيمــات مشــرفة  علــى 
الديــن وقائمــة علــى أمــر الديــن؛ ألن الديــن مل يعــد يهتــم بأحــد، اللهــم إال بعــد الكيانــات يف املنطقــة كمــا 
ظهــر يف وقــت متأخــر ســنة 1979 يف إيــران حبيــث أصبحــت الدولــة اإليرانيــة تــروم تصديــر الثــورة يف احلقبــة 
األوىل، قبــل أن تنشــغل باحلــرب الطاحنــة الــي كانــت بــن مــن يشــهدون شــهادة ال إلــه إال اهلل حممــد رســول 

اهلل، مــع العــراق ومــع حلفــاء العــراق يف تلكــم الفــرتة.

إذا تــرك هــذا الفــراغ ومت بطبيعــة احلــال اســتغالله وملــؤه مــن قبــل طوائــف مــن أبنــاء األمــة مل يكونــوا 
موضوعــا ســواء مــن حيــث التكويــن أو مــن حيــث املقــوالت أو مــن حيــث املمارســات، موضوعــا للنقــد البنــاء، 
بــل حــن كانــت املنافســة تصــل إىل مــدار السياســي، كان النقــد يكــون سياســيا إمــا عــن طريــق التخويــن 
أو عــن طريــق االهتــام بالــوالءات ألمريــكا أو لغرهــا مــن املراكــز الكــربى ســاعتئذ، ولكــن البعــد املضمــوين مل 

يكــن منــاط تفكيــك وال حتليــل وال انتقــاد، وحجــر الزاويــة كان هــو بعــد الصفــاء يف كل هــذه املقاربــات. 

والصفــاء جتــاوز مــن حيــث كونــه صفــاء ميــس املمارســة التدينيــة الفقهيــة أو االعتقاديــة، إىل البعــد الــذي 
مــن مدخــل أن اإلســالم ديــن شــامل ميــس املمارســة السياســية مــن املدخــل الديــي ويــدل علــى ذلكــم مجلــة 
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مــن الشــعارات كشــعار اإلســالم هــو احلــل، اإلســالم ديــن ودولــة، إىل غــر ذلــك مــن الشــعارات الــي كانــت 
مواكبــة هلــذه املمارســات ســاعتئذ.

إذا غيــاب النقــد املضمــوين واملقــواليت واألصــويل هلــذه االّدعــاءات بالقيــام علــى أمــر الّديــن، وأيضــا 
انديــاح قضيــة الصفــاء وجتاوزهــا لقضيــة الفقــه واالعتقــاد إىل البعــد السياســي، وإىل احللبــة السياســية، وبدأنــا 
نشــهد نوعــا مــن التصعيــد؛ حبيــث يرصــد الراصــدون أن القضيــة جتــاوزت جمــّرد البعــد املّتصــل بالكتابــة والــكالم 
إىل أبعاد شبه عسكرية أو رمبا أحيانا عسكرية، كما رأيناه يف محاه، وكما رأيناه يف غره ذلكم من املناطق. 

وهــذا الــذي جيــري اليــوم مــا هــو إال نــوع مــن التصعيــد يف هــذا الــذي كان قــد بــدأ ســاعتئذ يف املنطقــة؛ 
مبعــى أن مســألة الصفــاء هبــذه االعتبــارات مســألة قــد فاضــت عــن جمــرد البعــد الفقهــي والبعــد االعتقــادي إىل 

هــذه اجلوانــب الــي رأيناهــا، والــي كانــت هلــا كل هــذه اآلثــار الســلبية. 

وبطبيعــة احلــال فــإن داعــش قــد اجتالــت هــذه األمــور كلهــا، ومتامــا كمــا فعلــت باحللمــن الســابقن 
حلــم الوحــدة وحلــم الكرامــة، فإهنــا فعلتــه حبلــم الصفــاء ولنــا حديــث عــن حلــم اخلــالص، ولكــن ذرونــا خنتــم 
حديثنــا يف هــذا احللــم؛ حلــم الصفــاء عــن ضــرورة التجديــد الفقهــي واألصــويل وضــرورة التشــبيك فيمــا بــن 
املؤسســات العلميــة العريقــة يف املنطقــة  مــن أجــل اســتئناف املممارســة التأطريــة ســواء مــن حيــث االســتنباط، 
أو مــن حيــث الــرد إىل األصــول عــن طريــق الوعــظ، أو عــن طريــق اإلرشــاد، أو قبــل ذلــك املمارســة املتصلــة 
بالفتيــا أيضــا، ينبغــي أن تصــل بــن علــوم النــص وعلــوم الســياق؛ لكــي تكــون هــذه الفتــوى ومؤسســات الفتيــا 
عاملة بفاعلية وعاملة بنجاعة يف كل هذه اإلطارات، وال بد أيضا أن تكون الدولة والي هي مقوم أســاس 
هبــذا الصــدد وبغــره؛ ال بــد أن تكــون حاضــرة، فأوليــاء األمــور كمــا يف اآليــة الســالفة الذكــر )َوَلــْو َردُّوُه ِإىَل 
الرَُّســوِل َوِإىَل أُويل اأْلَْمــِر ِمنـُْهــْم َلَعِلَمــُه الَِّذيــَن َيْســتـَْنِبطُونَُه ِمنـُْهــْم( ســورة النســاء، مــن اآليــة: 83، هــذا اجلانــب 
أيضــا البــد أن يكــون فيــه التنســيق والتشــبيك داخــل املؤسســات القائمــة ســواء أكانــت منظمــة التعــاون 
اإلســالمي، أو كل األنســاق القائمــة الــي ينبغــي أن حيضــر فيهــا هــذا البعــد املضمــوين والتنســيقي أو جممــع 
الفقــه اإلســالمي أو غــر ذلــك مــن املؤسســات الــي ميكــن أن يكــون العمــل مــن خالهلــا إلعــادة هــذا األلــق 

للمؤسســات العلميــة العريقــة ومؤسســات الفتيــا ومؤسســات االســتنباط ومؤسســات الوعــظ واإلرشــاد.

ســوف يتجــدد لقاؤنــا إن شــاء اهلل يف حلقتنــا القادمــة حــول حلــم الصفــاء، والــذي هــو حلــم ال يقــل 
أمهيــة عــن كل األحــالم الثالثــة ســالفة الذكــر. وإىل ذلكــم احلــن أســتودعكم اهلل الــذي ال تضيــع ودائعــه، 

والســالم عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.
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