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لطان ئَةِ السُّ رجِ  بَني األَعالمِ ومُ

 جمموع ملنشورات قصرية صدرت مفردة
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 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــاملوض

  

 ٢ ................................................................ قالوا عن شيوخ السلطان! -١

ي! -٢ نَم العَرصِ ر... الصَّ ُّ األَمْ يلِ  ٤ ............................................................ وَ

، وقاتَل اهللا علامء السوء!................... -٣  ٦ ...............................هنيئًا لعلامء احلقّ

ام، وشيوخ السالطني -٤  ٧ ........................................... ! من صفات منافقي احلُكّ

ا!  -٥ هابً شيًّا مُ ُ خمَ
 ٨ ...........................................................  يوم أن كان العاملِ

٦-  ! لّ ضِ لبِّس ومُ  ٩ ................................................................حقيقة كلّ مُ

ن الداء وأُسُّ البالء، عند  -٧ كمَ  ١٠ ..........األفراد واجلامعات! ..............................مَ

ام!! ......................................... -٨ .. متى خالَط احلُكّ  ١٣ ...........هكذا فتنة العاملِ

الة.. بني األمس واليوم!  -٩  ١٥ ........................................................علامء ووُ

اكلمةُ حقّ من شكيب أرسالن، يف أحد مقاالته بمجل -١٠ ف يُ  ة املنار، منذ قرابة سبعني عامً وصِّ

نا، وحالَ علامء السلطان!  ................................................................. حالَ

 

١٧ 

 ١٩ .............................................هكذا كان األكابر من أهل العلم واحلديث!  -١١

نان! ............. -١٢ لم والّلسان؛ أشدّ من السالح والسِّ ين وأهلِه بالقَ  ٢٠ ...........املُحاربة للدِّ

 ٢٢ ......................................................! شيوخ الطاغوت.. طواغيت مثله -١٣

زم  -١٤ اجّ شيوخ السلطانابْن حَ  ٢٤ ...................................................... ! .. حيُ

انيني الصادِعنين -١٥  ٢٦ ! ..................................ذارة ملُنافِقي السالطني .. وبِشارة للربَّ

ن احلاكم اجلائر.. يا شيوخ السلطان؟ -١٦ عاوَ  ٢٨ ..........................................!هل يُ

كوت اليوم؟ -١٧ نا السُّ عُ سَ  ٣١ ............................................................ !هل يَ

 ٣٣ ...............................................!إىل شيوخ السلطان: أين أنتم من هؤالء ؟ -١٨
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  قال اإلمام اجلامل ابن عبد اهلادي احلنبيل رمحه اهللا َ لطان ضل السد أحاديث فَ ، بعد أن رسَ

 وطاعته: 

رة، يذكرون هذه األحاديث لكثريٍ من الظلَمة، ممَّن انغمس  بُ جَ (العَ  هة الفجَ من بعض املُتفقِّ

لِّها، وقتل النفسَ احلرامَ أكثر من  يف الظلم، وعامَ فيه وسبَح، وأخذ أموال الناس من غري حِ

هم وأعراضهم ، واستحلَّ أموال الناس، ودماءَ زيِّن له أنه عادل، ولوال.ألفِ مرة بغري حقّ  . ويُ

ه بذلك عنده، ه، فال كثَّ  أنت ولوال أنت؛ ليتوجَّ نفق سوقَ ن أمثاهلمويُ  . )ر اهللا يف املسلمني مِ

ا   :وقال أيضً

. من كلبٍ نجس، ال دين له وال عقل، ومع ذلك يزعم أنه فقيه، .(فالعجبُ كلَّ العجب

رة ن هلم أهنم عىل .ويدخل عىل الكفرة الظلمة الفجَ سِّ زيِّن هلم، وحيُ العدل، وأهنم من .. ويُ

  !العادلني

مة، وعدم توقِّي دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم، ومع ذلك . منهم .مع قتل النفس املُحرّ

زيّن هلم ذلك، وأنه خري، وأن بعض أئمة اإلسالم أباح قتل الثُّ  ن يُ ث، لثني يف صالح الثُّلمَ

  !ونحو ذلك

  !حقيقة له وال أصلوكلُّ ذلك زورٌ وهبتان، وافرتاءٌ عىل األئمة، ال 

سلمة لصالح أحد، كائنًا من  ِلُّ قتلُ أدنى أدنى نفسٍ مُ ن عنده إيامنٌ ومعرفة؛ يعلم أنه ال حيَ ومَ

. )هنمنارِ ج كبَّهم اهللا به يف. ولو اجتمع أهلُ األرض عىل قتْل نفسٍ مسلمة بغري حق؛ أ.كان

 .نظر: إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامةا

 

 

 
۲ 
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    فلح رمحه اهللا، يف اآلداب الرشعية   :وقال ابن مُ

نَّا: سألتُ أمحدَ بن حنبل؛ عن إبراهيم بن اهلَروي "( هَ خ.قال مُ سِ ا . فقلت: م.. فقال: رجلٌ وَ

خ :قولُك خ؟إنه وسِ ضاة؛ فهو وسِ تْبَعُ الوالةَ والقُ ن يَ  ".! قال: مَ

ويد بن غفلة،  وكان هذا رأي مجاعة من السلف، وكالمهم يف ذلك مشهور؛ منهم: سُ

عي، وأبو حازم األعرج، والثوري، والفُضيل بن عياض، وابن املبارك،  وطاوس، والنخَ

 ).ريهموداود الطائي، وعبد اهللا بن إدريس، وبرش بن احلارث احلايف، وغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۳ 
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ُّ األَمْ  يلِ ي.روَ نَم العَرصِ  !.. الصَّ

ام؛ ليس جمرد الدعوة إىل طاعة ويل األمر،  مد احلُكّ عتنق هؤالء املُسبّحون بحَ إن أخطر ما يَ

ن أبَى "تألِيه وتقديس". إهنا .كالَّ  ن شاء وأبَى مَ رُ والنَّاهي،  !ويلّ األمر، شاء مَ و فقط؛ اآلمِ فهُ

ه، وال  رِ ، واملَسموع واملُطاع، فال رادَّ ألمْ ب حلُكمهواحلَاكمُ والقايضِ عقِّ  !مُ

م  نيسِ عند النصار، لكن بصبغة إسالمية. ذلِكُ هنُوت الكَ ة، من الكَ ستَنسخَ إهنا صورة مُ

عة راجَ ة، دون نظر أو مُ طلقَ لطَات مُ ن ما شاء من سُ هنُوت؛ الذي يَمنح الكاهَ  !الكَ

كم  ذ من يشاء، يَبطش بمن يريد، وحيَ ن يشاء، ويُؤاخِ و عمَّ عافيَعفُ واه، شِ الفرعوين  رهبالذي هيَ

)  ..!)ما أُريكم إال ما أرَ

م، باسم  قد مَلك كمهم وبالدهم وخرياهتِ ا، وتسلَّط عىل حُ ا ال اختيارً رهً قابَ الناس، كَ رِ

 !اإلسالم وويلّ أمر املسلمني

مِ ويلّ األمر.. تُراق دماءُ املسلمني هنا وهناك  !فباسْ

ه  !.. تُستَحلّ األعراض واحلُرماتُ واألنفُس املَعصومةوباسمِ

ه ل السالحُ عىل املسلم؛ حروباسمِ مَ  !امِ الدم والنفس.. حيُ

ه دونوباسمِ عادَ املؤمنون املُوحِّ  !.. يُواىلَ املرشكون، ويُ

ه  !.. تُستباح احلدود، واألموال، واحلقوق، واملُمتلكاتوباسمِ

ه  !.. تُقاد فتنةٌ بني املؤمنني هنا، وتَشتعل أخر هناكوباسمِ

ه انوباسمِ ن اخلوَّ ، ويُطلَق العاهر، ويُمكَّ ن العاملِ  !.. يُسجَ

هوب فراناسمِ س راية احلقّ واإلسالم، لرتتفع راية الباطل والكُ  !.. تُنكَّ

ه عارة، وتُغلق املساجدُ ودُور الطهارةوباسمِ بَثُّ قنوات الدّ  !.. تُ

ه ع، وتَطغى حاكميةُ الكافرين عىل املسلمنيوباسمِ  !.. يُضيَّع الرشّ

 
٤ 
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ه قتلُ املجاهدون، لرتتفع رايةُ الوباسمِ ب اجلهاد، ويُ ارَ ليب.. حيُ  !صّ

ه ا، والكافرُ حبيبًا وليًّاوباسمِ  !.. أصبح املؤمن عدوًّ

ه يَّأ للخائنني والكافرينوباسمِ م بالدُ املسلمني، وهتُ  !.. تُقسَّ

ه ه.. وباسمِ ه.. وباسمِ   !وباسمِ

ا  !!؟فامذا بَقي هللا إذً

ى عن إطرائِه، وق ، إذا كان نبيُّنا   ال:قد هنَ

 "!عبد أنا فإنَّام ،مريمَ  ابنَ  عيسى ،النَّصار أطَرتِ  كام ال تُطروين"

ى   : أن يُقال وهنَ

ن بينهم، ليس له من مُؤهالت وراثة األنبياء، عىل أقوامهم؛ إالَّ أنه  ا مِ رمً بوا جمُ فكيف بمن نَصَّ

سب عىل املسلمنييدَّ   !؟عي اإلسالم، وحيُ

عبَد من دون اهللا َ أمرَ الناس، ملكيف أصبح اليومَ إهلًا يُ يلِ د أنه وَ فام أحلَّه أحلُّوه، وما  !؟جرّ

م موه، ولو خالف ما أحلّ اهللاُ وحرَّ م حرَّ  !حرَّ

رادِه  ه نافذةً عىل مشيئة اهللا ومُ ؛ وأحكامُ مةً قدَّ ، وإرادتُه مُ كيف صارت مشيئتُه سابقةً

ه؟ كمِ  !!وحُ

كم اهللا ورسولِه ود ه، عىل حُ ه وترشيعُ كمُ م حُ قدَّ  !ينِه؟ويُ

وحٍ أفي نفوسة، ورُ لِ نفسٍ مَ ه املستقيم، ألجْ كمُ ويم، وحُ ضيعُ رشعُ اهللا العظيم، ودِينُه القَ

زهوقة، وآدميٍّ أصلُه من ماءٍ مهني  !!؟مَ

لفائِه، وأصحابِه كمُ خُ كمُ رسولِ اهللا، وال حُ  !واهللاِ ما كان هكذا؛ حُ

 َنَاك لْ عَ ٰ  ثُمَّ جَ ىلَ ةٍ  عَ يعَ ِ نَ  رشَ رِ  مِّ َمْ ا األْ هَ بِعْ اتَّ الَ  فَ تَّبِعْ  وَ اءَ  تَ وَ ينَ  أَهْ ونَ  الَ  الَّذِ لَمُ عْ  ]١٨[اجلاثية:   يَ

ن كان اوهنم، كائنًا مَ هم وعَ ن نارصَ  !اللهم إينِّ أبرأ إليك من هؤالء، ومَ

 

 
٥ 

 



لطان ئَة السُّ رجِ أبو فهر املسلم                                                                                                                                                        بَنيَ األَعالم ومُ                         

 

، وقاتَل اهللا علامء السوءهنيئًا لعلامء ا  !حلقّ

هبيّ رمحه اهللا ، وأحد ملوك ذكر الذَّ ه وأصعبه، دار بني اإلمام األوزاعيّ ا ما أشقّ ، حوارً

 !وأمراء العبّاسيني

. إال أنه جهر بكلمة احلق عنده، ومل يعبأ .قد كان كفيالً بقطع رأس اإلمام األوزاعيّ رمحه اهللا

وطه به وسَ  !بغضَ

هبي قائالً ثمّ عقَّب   :الذّ

اح  -كان عبد اهللا بن عيلّ ( ا للدماء، صعب املِراس  -عمّ السفّ ا، سفاكً ا جبارً د شدي -ملكً

 !الشكيمة

رِّ احلقّ كام ترومع هذا ه بمُ عُ  !.. فاإلمام األوزاعيّ يَصدَ

ف،  سْ نون لألمراء ما يَقتحمون به من الظلم والعَ سِّ ال كخلقٍ من علامء السوء، الذين حيُ

ا قلبون ويَ    ).، أو يَسكتون مع القدرة عىل بيان احلقّ قاتلهم اهللا -هلم الباطل حقًّ

 .انظر: سريَ أعالم النبالء

 

 

 

 

 

 
٦ 
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ام، وشيوخ السالطني كّ  !من صفات منافقي احلُ

 :قال اإلمام القَرايف املالكيّ رمحه اهللا

فتي إذا كان يف املسألة قوالن، أحدمها فيه تشديد، واآلخر  يف؛فيه ختف (ال ينبغي للمُ

ة بالتشديد، واخلواصّ من والة األمور بالتخفيف! فتي العامّ  أن يُ

ين، والتالعب باملسلمني، ودليلٌ عىل فراغ القلب  وذلك قريب من الفُسوق، واخليانة يف الدّ

 من تعظيم اهللا تعاىل وإجالله وتقواه!

ب إىل اخللق دون اخلالق، نعو ياسة، والتقرّ  ذ باهللا من صفاتوعامرته باللعب وحب الرّ

  الغافلني).

 .انظر: اإلحكام يف متييز الفتاو عن األحكام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۷ 
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هابًا! شيًّا مُ ُ خمَ  يوم أن كان العاملِ

هم ، أحد فقهاء املدينة، الذين كان علي"أبو بكر بن عبد الرمحن"، يف ترمجة ذكر ابن عبد الربّ 

مدار الفتو: 

 :قال عبد امللك بن مروان(

مّ باليشء أفعله  وء أثرهم عندناإين ألهِ  ؛بأهل املدينة، لسُ

ع     .)ذلك األمرفأذكر أبا بكر، فأستحي منه، وأدَ

 .انظر: التمهيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۸ 
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! لّ ضِ لبِّس ومُ  حقيقة كلّ مُ

 :يف قوله تعاىل

نَ الْكِتَاب بُوهُ مِ سَ م بِالْكِتَابِ لِتَحْ نَتَهُ ونَ أَلْسِ لْوُ ا يَ يقً رِ مْ لَفَ نْهُ إِنَّ مِ  ]٧٨[آل عمران:  وَ

ه:  ل قولَ بوه "تأمَّ  "!!لِتَحسَ

دلِّس لبِّس ومُ لم إهنا عادة وحقيقة كلّ مُ بون إىل عِ نسَ ،ممَّن يُ لّ ضِ  !ومُ

ا عىل احلقّ .إنه أصالةً وابتداءً  رصً ا وحِ لبِّس؛ اجتهادً ف ويُ رِّ  !. مل حيُ

 !وإنام لرتويج الباطل، وتزيينه عند اخللق

ا به السامعُ حقًّ  !. وليس كذلك.فيَحسَ

علَمه؛ بدليل ختام اآلية   :وهذا املُلبِّس يَدري هذا ويَ

م يَعلمون  ]٧٨[آل عمران:  ويقولون عىل اهللاِ الكذبَ وهُ

ف به عىل الباطلحتّى إذا أظهر اهللاُ احلقَّ بكلامتِ   ؛ه وأقداره، وقذَ

ق الباطل لّ .زهَ ح املُبطِل املُضِ  !. وافتضَ

 !وربُّك عىل كلّ يشءٍ قدير

 

 

 

 

 

 

 
۹ 
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ن الداء وأُسُّ البالء، عند األفراد واجلامعات كمَ  !مَ

ة يَّ فدِ  :قال ابن تيمية رمحه اهللا، يف الصَّ

عتقد صحةَ قضيةٍ من القضايا، وهي فاسدة(  !واإلنسانُ قد يَ

ه الفاسدةفيحتاج أن يَ  ها، فتَكثُر اعتقاداتُ    .)عتقد لوازمَ

 :قلتُ 

، ومجاعاتٍ شتَّى، وأعالمٍ  ىصَ  !وأعيانوهذا منشأ ضالل فِرقٍ ال حتُ

ام، يف الطواغيت املعارصين،  يس احلُكّ قدّ وخذ مثاالً عىل ذلك: اعتقاد املداخلة واجلاميّة ومُ

بني ام املُغتصِ  !واحلُكّ

ه. وهو: اعتبار والية  موا لوازمَ تزَ ته، والْ ا، واعتقدوا صحّ لُوا أوالً أصالً فاسدً فهؤالء أصَّ

هاهؤالء الطواغيت، والية رشعيّة، ترتتَّب عليها آثا  !رُ

، كأيب بكر وعمر وعثامن .وبالتايل بوا عليهم مجيع نصوص وحقوق احلاكم الرشعيّ . سحَ

، سواءً بسواء  !وعيلّ

تزامات فاسدة موا عىل ذلك الْ تزَ  :. منها.فالْ

  ع، والْتامس وجوب السمع والطاعة هلؤالء الطواغيت، وتأويل كلّ خمالفاهتم للرشّ

 !املَعاذير هلم؛ وإن خرجوا عن امللّة

 رمة اخلروج عليهم ولو بالكلمة ا، وحُ نابذهتم األمر ولو رسًّ  !جتريم مُ

 ا زً بَـرِّ هم يف هذا األصل الفاسد، ولو كان عاملًا فاضالً مُ  !تبديع وتفسيق كلّ من خالفَ

  ا، وكذا األموال ا وإعدامً تسويغ استحالل طواغيتهم، دماء املسلمني تقتيالً وتذبيحً

ة  جّ ك وأخذ مالَك"واألعراض.. بحُ  !"وإن رضب ظهرَ
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  متييع مجيع املسائل الرشعيّة األصيلة، كالوالء والرباء، وتويلّ الكافرين ومظاهرهتم

وحماربة أهلها، حتى جعلوا املجاهدين هم  عىل املسلمني، وتعطيل شعرية اجلهاد،

 !اخلوارج، بل وجاهدوهم مع طواغيتهم جنبًا إىل جنب؛ كام يف اليمن وليبيا

كوت عن تزموا السّ ساهتم هنا وهناك،  بينام الْ قدّ رمات املسلمني ومُ انتهاك حُ

ة نّ القوانني الوضعية، وتنحية رشيعة ربّ الربيّ اولوا . كلّ هذا ليُح.والتسليم بسَ

ا وهبتانًا -االتساق مع أصلهم الفاسد، وعدم الوقوع يف التناقض زعموا   !- زورً

  ة والية كلّ حاكم ورئيس دولة، ولو كان حتى وصل هبم املطاف، إىل اعتقاد صحّ

ا صليبيًّا ا، بل ولو كان كافرً ا عربيدً ريً ح بصحة والية .سكّ  "شنودة". فبعضهم رصّ

 "بول بريمر"اهلالك، إذا تغلّب، والسابقون منهم رأَوا وجوب السمع والطاعة لـ 

 !بالعراق

 ت اعتقاداهتم الباطلة، من حيث يشعرون أو ال يشعرون  . كلّ ذلك بناءً عىل أصلٍ .فكثُرَ

لُوّ    !فاسد، وقاعدةٍ باطلة، وانحرافٍ وغُ

 :وكانت النتيجة الطبيعية

 ،هم، وترسيخ ممالكهم وعروشهم رأهتم انتفاخ هؤالء الطواغيت وعلوّ  دين عىل وجُ

رماهتم، املسلمني نُوا بعدما وحُ  ران،الغف صكوك وضمنوا ومصريهم، أنفسهم عىل أمِ

لني ملوا: متأوّ ئتم ما اعْ  !شِ

  ا رغبًا ورهبًا  -واستُعمل أمثال هؤالء املُضلّني ا وكرهً ليكونوا أداةً فقط ؛ -طوعً

ين وأهله، وصدّ  لكه، وتالعبه بالدّ لترشيع وتسويغ خمالفات هذا الطاغوت، ومحاية مُ

ه  !كلّ حماولة ملنابذته ونقض عرشِ

ة،  وعىل أمثال هؤالء وأصلهم وقاعدهتم؛ فقِسْ كلّ صاحب منهجٍ منحرف، وطائفةٍ ضالّ

  ..!قديامً وحديثًا
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لوه، ثم فال تَر أصل االنحراف واخلروج عن  دل والسالمة؛ إال بسبب أصلٍ فاسدٍ أصَّ العَ

تزام كثريٍ من اللوازم الباطلة، لئالَّ يقعوا يف التناقض والتعارض؛ فكثُرت  وا إىل الْ اضطُرُّ

  !اعتقاداهتم الفاسدة

 وسبيل السالمة:  
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امهكذا فتنة العاملِ  كّ  !!.. متى خالَط احلُ

خمرشيّ يف تفسريه  :ذكر الزّ

هريّ  "ملّا خالط (   ؛السالطني -من أجلّ صغار التابعني  - "الزُّ

ين  :كتب إليه أخٌ له يف الدّ

رفك أن يدعو لك اهللا  عافانا اهللا وإياك أبا بكر من الفتن، فقد أصبحتَ بحالٍ ينبغي ملَن عَ

 .!.ويرمحك

ا، وقد أثقلتْك نِعمُ  ا كبريً نة نبيّهأصبحتَ شيخً مك اهللا من كتابه، وعلّمك من سُ . .اهللا، بام فهَّ

ال لَ  . قال اهللا:.وليس كذلك أخذ اهللا امليثاق عىل العلامء هُ تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ ونَ تُمُ [آل  تَكْ

 ]١٨٧مران: ع

لم أنّ أيرس ما ارتكَ  لتَ بْ واعْ ، وأخفّ ما احتمَ  :تَ

؛  يّ لتَ سبيل الغَ ا، ومل يرتك باطالً أنك آنستَ وحشةَ الظامل، وسهَّ ك ممّن مل يُؤدّ حقً نوِّ . .بدُ

 !حني أدناك

لّامً يصعدون  ا يَعربون عليك إىل بالئهم، وسُ حى باطلهم، وجرسً وك قُطبًا تدور عليك رَ اختذُ

 !فيك إىل ضالهلم

 !يُدخلون الشكّ بك عىل العلامء، ويقتادون بك قلوب اجلهالء

روا لك بوا.فام أيرس ما عمّ  !عليك . يف جنب ما خرّ

 !. يف جنب ما أفسدوا عليك من دينك.وما أكثر ما أخذوا منك

نك أن تكون ممّن قال اهللا فيهم ؤمّ  :فام يُ

 َاتِ ف وَ هَ وا الشَّ بَعُ اتَّ الةَ وَ وا الصَّ اعُ لْفٌ أَضَ مْ خَ هِ دِ عْ نْ بَ لَفَ مِ يًّافَخَ نَ غَ وْ قَ لْ فَ يَ وْ [مريم:    سَ

 !؟]٥٩
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فظ  ن ال جيهل، وحيَ ل مَ ن ال يَغفلفإنك تُعامِ  !عليك مَ

فى عىل اهللا من .فداوِ دينَك ، وهيِّئ زادَك فقد حرض السفر البعيد،وما خيَ قمٌ . فقد دخله سُ

 .)يشءٍ يف األرض وال يف السامء. والسالم

 :قلتُ 

 !. وال حول وال قوة إال به.فإنَّا هللا

يانة والعلم والورع، وكان أمراؤهم  يتناصحون بمثل هذا، وقد كانت أزماهنم؛ أزمان الدِّ

قيمون العدل والرشع واجلهاد  ام املسلمني  -!لمٍ يسريخال ظُ  -يُ كّ فكيف لو رأوا ما عليه حُ

ة، واألمانةَ إىل اخليانةاليوم، وقد   !؟جاوزا العدلَ إىل الظلم، واإلسالمَ إىل الردّ

نافقوهنم عىل  واملنتسبون إىل العلم؛ قد صاروا يُسارعون فيهم، بدالً من الفرار منهم، ويُ

لوائهم.حساب دينهم، بدالً من كلمة حقّ عندهم  !... طامعني يف حَ

 !فال الطواغيتَ كرسوا، وال اإلسالمَ نرصوا

 حني قال ،  :وريضِ اهللا عن عيلّ

 . . فإذا كان عن دينكم؛ فارفضوه أشدَّ الرفض).خذوا العطاء ما كان طُعمةً (

 .مصنَّف ابن أيب شيبة

لو،وخنوع وال عطاء ة وال حَ تَبكِ البواكي.. ذِلّ ىل مشايخ زماننا فلْ  !فعَ

هر بحقّ  ن جَ انيني املُحتسبني، وكلّ مَ  !وريض اهللا عن الربّ
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الة  . بني األمس واليوم!.علامء ووُ

 :ذكر ابن عبد الربّ رمحه اهللا، يف التمهيد

 :قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا(

!! ؟كيف ذلك. قالوا: .ربَّام دخل العاملِ عىل السلطان، ومعه دينه، فيَخرج وما معه منه يشء(

قه يف كذبِه  .)قال: يَمدحه يف وجهه، ويُصدّ

 :قال ابن املبارك رمحه اهللا

قهم.ال تأهتم( دُ قهم.. فإن أتيتهم؛ فاصْ دُ  .).. وأنا أخاف أال أصْ

ا-قال اخلطّايب رمحه اهللا  قً علِّ زلة-مُ  :، يف كتابه العُ

عري!(  ليتَ شِ

قهم عىل  ذهبممن الذي يدخل إليهم اليوم، فال يُصدّ  !؟كَ

هم  !؟ومن الذي يتكلم بالعدل، إذا شهد جمالسَ

 !؟. ومن الذي ينتصح منهم.ومن الذي ينصح

الطتهم، وغشيان  لّ من خمُ قِ إنه أسلم لك يا أخي يف هذا الزمان، وأحوط لدينك؛ أن تُ

 .)أبواهبم

 :قلتُ 

 !يَرحم اهللا السادة األكابر

! عظَّامً ا مُ ا كبريً  الذين بَلغوا من الزهد، والصالبة يف الدين؛ مبلغً

: (فابن املبارك عىل جاللته  داهنته!.)هـ١٨١متوىفَّ  . خيشى عىل نفسه، منافقة احلاكم ومُ

: (واخلطّايب عىل علوّ مكانته  توىفَّ . ير فساد األحوال يف زمانه، وير السالمة .)هـ ٣٨٨مُ

 بعدم خمالطتهم!

ين .كلّ ذلك دولٌ يف اجلملة، والعلامء متوافرون، والدّ . واخلالفة الراشدة قائمة، واألئمة عُ
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!  مَصون، واحلُرمات حمفوظة، واإلسالم عالٍ

نا. وما آل إل.فكيف اليومَ بنا  !!؟يه أمرُ

هم؛ طواغيت طغاة، أفسدوا عليهم دينهم  ق املسلمون أيادي سبأ، وملَلك أمرَ وقد تفرَّ

ه  وا أولياءَ وا الكافرين أعداء اهللا ورسوله، وعادَ ودنياهم، وحاربوا الدين، وقتلوا أهلَه، ووالَ

عوا هلم ما مل به يأذَن! كموهم بغري ما أنزل، ورشَ  واملُجاهدين من عباده، وحَ

 :مع ذلك وأضعافهو

ين، ونافقوا وداهنوا، وآثروا سالمة دنياهم، عىل  فسد خلقٌ كثري، ممن ينتسبون إىل العلم والدّ

ة، وفرحوا  ة، ونارصوا الطغاةَ الظلمَ نوا للقتلة الفجرَ جراح دينهم وضياع أخراهم، ومكّ

 باملتاع القليل!

يتَ الطواغيت قد اضطروهم لذلك!  ولَ

عني.وإنام فعلوا تطوّ تزلّفني. مُ لني، طامعني، مُ تنفّ  !، مُ

ة إال به!.فإنَّا هللا  . وال حول وال قوّ

ا ه.وله احلمد أوالً وآخرً ة.. فلن ختلوَ أرضُ جَّ  !. من قائمٍ له بحُ

 ا مً وْ لْ قَ تَبْدِ ا يَسْ لَّوْ تَوَ إِنْ تَ مْ وَ كُ َ ريْ   ]٣٨[حممد:    غَ

ك، وال تَغرنَّك العاجلة رتَ لنَفسِ ، وكلّ آتٍ قريب!. فانتقامُ اهللا.فاخْ   آتٍ
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 كلمةُ حقّ من شكيب أرسالن  

ا يف أحد مقاالته بمجلة املنار،   منذ قرابة سبعني عامً

و ف حالَنا، وحالَ علامء السلطانيُ  !صِّ

دم ( لقد أصبح الفسادُ إىل حدِّ أن أكرب أعداء املسلمني؛ هم املسلمون، وأن املسلم إذا أراد أن خيَ

شى أن يبوح بالرسِّ من ذلك ألخيه لَّته أو وطنه؛ قد خيَ عِد اهللاُ ال.مِ زَّ والنرصَ ع.. أوَ ملِثل هؤالء؛ يَ

.. .نة؛ اعتذروا بعدم إمكان املقاومةكلام عاتبَهم اإلنسانُ عىل خيا  ...؟!!والتمكنيَ يف األرض

  !ارتكاب أخفِّ الرضرين، ومجيع أعذارهم ال تتكئ عىل يشءٍ من احلقّ بأو 

لتهم بسيُوفهم، فإن مل يستطيعوا؛ فبأقالمهم، فإن مل يستطي دموا مِ وا؛ عولقد كانوا قادرين أن خيَ

ال أن يكونوا .. وأبَوا إ.فبألسنتهم، فإن مل يستطيعوا؛ فبقلوهبم، فأبَوا إال أن يكونوا بطانة

طايا  !...مَ

ا باعوا  وتراهم مع ذلك وافرين، ناعمي البال، متمتّعني باهلناء، وصفاء العيش، وهم يأكلون ممِ

روا من دماء املسلمني، وينامون مسرتحي  !نيمن تراث املسلمني، ومما فجَّ

بحة م يف  اكتفوا من اإلسالم بالركوع والسجود، واألوراد واألذكار، وإطالة السُّ والتلوّ

جدة، وظنوا أن هذا هو اإلسالم . ولو كان هذا كافيًا يف إسالم املرء، وفوزه يف الدنيا .السَّ

ا بالتحريض عىل اجلهاد، واإليثار عىل النفس، والصدق  واألخر؛ ملا كان القرآن مآلنً

  دة املؤمن ألخيه، والعدل واإلحسان...!رب، ونجوالص

ر املسلمني؛ فسادُ أخالق أمرائهم بنوعٍ خاص، ن  -وظنّ هؤالء  ومن أكرب عوامل تَقهقُ إال مَ

خ فيهم هذا  لقت هلم، وأن هلم أن يفعلوا هبا ما يشاؤون، وقد رسَ ة خُ رحم ربك؛ أن األمَّ

قيمهم عىل  ل أن يُ اوِ ة؛ بَطشوا به عربةً لغريهالفكر، حتى إذا حاول حمُ   !اجلادَّ
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وجاء العلامء املُتزلّفون، ألولئك األمراء املُتقلّبون يف نعامئهم، الضاربون باملالعق يف حلوائهم، 

جة أنه شقَّ عصا الطاعة، وخرج عن اجلامعة  !وأفتوا هلم؛ بجواز قتل ذلك الناصح؛ بحُ

د األم د اإلسالمُ إىل العلامء؛ بتقويم أَوَ ول اإلسالمية الفاضلة، ولقد عهِ راء، وكانوا يف الدُّ

ة، ويُسددون خطوات املَلك،  بمثابة املجالس النيابية يف هذا العرص، يُسيطرون عىل األمّ

رفعون أصواهتم عند طغيان الدولة، وهييبون باخلليفة فمن بعده إىل الصواب  !ويَ

 !وهكذا كانت تستقيم األمور

تح تخلِّني عن حظوظ الدنيا، ألن أكثر أولئك العلامء كانوا مُ رع، مُ تحلِّني بالوَ ققني بالزهد، مُ

ب امللكُ الظامل اجلبار أو ريضِ  هم أغضِ مُّ شون .ال هيَ . فكان اخلالئفُ وامللوك؛ يَرهبوهنم، وخيَ

ة هبم ة هلم، واعتقاد األمَّ الفتَهم؛ ملِا يَعلمون من انقياد العامَّ  !خمُ

لف من بعد هؤال ، اختذوا العلمَ مهنةً للتعيُّ إال أنه بمرور األيام؛ خَ لْفٌ ش، وجعلوا الدينَ ء خَ

م الدين خرقَ مصيدةً للدنيا. م، وأباحوا هلم باسْ وبقاهتِ غوا للفاسقني من األمراء؛ أشنعَ مُ . فسوَّ

لوِّ مناصبهم،  دوعون بعظمة عامئم هؤالء العلامء، وعُ ة املساكني؛ خمَ حدود الدين.. هذا والعامَّ

تياهم صحيح ، وآراءهم موافقةً للترشيعيظنون فُ . والفساد بذلك يَعظُم، ومصالحُ األمة .ةً

ه يف رقاب هؤالء العلامء ر، وكل هذا إثمُ علو ويتنمَّ تقهقر، والعدوُّ يَ  .)تَذهب، واإلسالم يَ

 :قلتُ 

ن نا إليه وكأنه يَر حالَ  عفا اهللا عنه!  -ا، وما رصِ

يَات مَّ شاهبة، مع اختالف األشخاص واملُسَ  !وقائع متكررة، وأحداثٌ مُ

ه، واالنبطاحَ ذاتُه  !لكنَّ العدوّ هو هو، واألدوار هي هي، واملَكرَ نفسُ

ر نفسَ  هاء والزلنا نُكرِّ نطيلِ علينا نفسُ الدَّ  !األخطاء، ويَ

نا؟ ادعَ نا وخمُ كرتِنا، ونُبرصِ عدوَّ تى نُفيق من سَ  !فمَ
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 هكذا كان األكابر من أهل العلم واحلديث! 

وري   :رمحه اهللا قال العباسُ الدُّ

ا -البخاري  -كتبَ إىل أيب عبد اهللا (  !بعضُ السالطني يف حاجةٍ له، ودعا له دعاءً كثريً

 :–يالبخار –كتبَ إليه أبو عبد اهللا ف

 :سالمٌ عليك، فإين أمحدُ إليك اهللاَ، الذي ال إله إال هو، أما بعد

، والسالموصل إيلَّ كتابُك، وفهمتُه، ويف بيتِه  مُ ؤتَى احلَكَ    ).يُ

ريَ أعالم النبالء  .انظر: سِ

 :قلتُ 

 !وكأنَّ حاجة السلطان، كانت تتطلَّب حضورَ البخاريّ عنده

رضُ السلطان  !عنده فأبَى البخاريُّ إال أن حيَ

لَله ثني، ويا طبيب علم احلديث يف عِ ك يا أستاذ األستاذِين، ويا سيّد املُحدّ رُّ  . .فلِلَّه دَ

ا صانً ا مُ  !كم كنتَ عزيزً

ك ك، وأعززتَ نفسَ نتَ علمَ ، وأيَّدك الرمحن.صُ  !. فهابَك السلطانُ

لني، من أهل زماننا؟  !فكيفَ إذا رأيتَ األدعياء املُنتحِ

فوا به إىل كل حقريٍ ووضيعوقد أهانوا العلمَ و وه، وتزلَ  !أذلُّ

ا، ليَعربوا عليه إىل دنيا امللوك ودرامههم ا وجرسً . ولو عىل حساب دينهم، .وجعلوه غرضً

هم رمات إخواهنم وأعراضِ  !وحُ

 !فلِلَّه األمرُ من قبلُ ومن بعد
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نان! لم والّلسان؛ أشدّ من السالح والسِّ ين وأهلِه بالقَ  املُحاربة للدِّ

 :قال ابن تيمية رمحه اهللا، يف الصارم املَسلول

اربة باللسان( اربة باليد، وحمُ بة نوعان: حمُ ين؛ قد ت.املُحارَ كون . واملُحاربة باللسان يف باب الدِّ

ى من املحاربة باليد  ..!.أنكَ

قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يُفسده اللسان من األديان؛   وكذلك اإلفساد..

 أضعاف ما تُفسده اليد، كام أن ما يُصلحه اللسان من األديان؛ أضعاف ما تُصلحه اليد!

عي يف األرض لفساد الدين باللسان؛  ، والسَّ اربة اهللا ورسولِه باللسان؛ أشدّ فثبَت أن حمُ

كد! د، من قاطع الطريق.. أوىلَ باسم ا.فهذا أوْ ب املُفسِ  .)ملُحارِ

 :قلتُ 

، أن املُحاربة لدين اهللا وأوليائه؛ إنام تكون بالسال اللسان ح فقط، بل تكون بفال يَظننَّ ظانٌّ

 كذلك، وبالقلَم كذلك، وباألفعال واألقوال كذلك!

ارضةُ جامعة، وتغريدة أو منشور .بل ويف زماننا هذا عة، وحمُ طبة مجُ صل املحاربة؛ بخُ . قد حتَ

ل وغريها!  عىل مواقع التواصُ

ة احلديثة عىل احلقيقة بُل العرصيَّ تدٌ .فجميعُ هذه السُّ كني، ووَ كنٌ رَ صني؛ لتثب. رُ يت بنيان رَ

ربوهتم وفُجرهم فرهم، واستمرار جَ روشهم، ودوام إفسادهم وكُ  !الطواغيت وعُ

ين! نتسبون إىل العلم والدِّ ، ممَّن يَ  ولألسف أصبح هذا حال كثريٍ

طابُ  هم، حتى صارَ خِ يدِ  قد نجحَ الطواغيتُ يف استدراجهم، وأحكموا قبضتَهم عليهم لصَ

غنِيًا و كومات الطواغيت، وبيان وزارات داخليّتهمالعاملِ منهم؛ مُ ا . و.كافيًا، عن خطاب حُ إنَّ

 وال حول وال قوة إال باهللا! هللا

ملهم، وأحقّ الناس باصطفافهم  ىلَ بصالح هؤالء، وأجدر بعِلمهم وعَ وقد كان املسلمون أوْ

نارصهتم هم، واستَبدلوا الذي .بينهم ومُ لواءَ هو أدنَى . إال أهنم آثَروا دنيا الطواغيت وحَ
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 بالذي هو خري!

بًا عىل دينِه وأوليائِه! لْامً ألعداء اهللا، حرْ  وأبَوا إال أن يكونوا سِ

ا منهم! ة خريً  أعاضَ اهللاُ األمّ

رةٍ أعالم.واحلمد هللا م من برَ رَ ةُ اإلسالم من خري، وال حتُ لو أمّ  !. ال ختَ

 فلينظر كلٌّ أين يَقف ويتكلَّم أو يَكتب؟!

طُب ن يقوم ويَنرصُ أو خيَ  !؟ومع مَ

قاتل ارب ويُ ن حيُ  !؟ويف سبيل مَ

 ْاتِلُوا أَو قَ وتِ فَ بِيلِ الطَّاغُ اتِلُونَ يفِ سَ قَ وا يُ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ بِيلِ اهللاَِّ وَ اتِلُونَ يفِ سَ قَ نُوا يُ ينَ آمَ يَاءَ لِ الَّذِ

ا عِيفً انَ ضَ يْطَانِ كَ يْدَ الشَّ يْطَانِ إِنَّ كَ  .]٧٦[النساء:    الشَّ
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 !. طواغيت مثله.شيوخ الطاغوت

 قال ابن تيمية رمحه اهللا، يف الفتاو: 

كمَ احلاكمِ املُخالف حلُكم ( نَّةِ رسولِه، واتَّبع حُ ه، من كتاب اهللا، وسُ لِمَ ُ ما عَ
املِ ك العَ تى ترَ ومَ

ا  رتدًّ وله؛ كان مُ ا، يَستحقُّ العقوبةَ يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىلاهللاِ ورسِ  :كافرً

 َلِياء نْ دونِهِ أوْ تَّبِعوا مِ الَ تَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ مْ مِ لَ إلَيْكُ بِعوا ما أُنْزِ  ]٣: األعراف[  اتَّ

بس وأُوذي بأنو ب وحُ لِمه من رشع اهللا ورسوله، الذي جيب ولو رضُ ع ما عَ اع األذ، ليدَ

ا لعذاب اهللا ستحقً كمَ غريه؛ كان مُ ه، واتبَع حُ . بل عليه أن يَصرب، وإن أوذي يف اهللا؛ .اتباعُ

نة اهللا يف األنبياء وأتباعهم  .).. هذا كله باتفاق املسلمني.فهذه سُ

 :قلتُ 

ا يف الرشع كامً واضحً ه احلاكمُ كلمةَ الباطل، وكان مما خالفَ حُ ن ألزمَ  . فكيف.هذا يف حقِّ مَ

ن تنفَّل ع.بمَ ر.. وتطوَّ  !؟. وتصدَّ

ن نافقَ .فضالً  ن. .. عمَّ ل.وداهَ  !. وحتوَّ

 وقال ابن عثيمني رمحه اهللا: 

ون إىل البدع،( عُ دْ ون إىل الضالل والكفر، أو يَ عُ دْ  وعلامء السوء الذين يَ

م اهللا، أو حتريم ما أحلَّ اهللا  !طواغيت ؛وإىل حتليل ما حرَّ

نون لوالة األمر؛ اخلروجَ عن رشيعة اإلسالم؛ طواغيت زيّ  !والذين يُ

هم ا ملا جاء به النبي .ألن هؤالء جتاوزوا حدَّ تبعً ؛ أن يكون مُ ؛ ألن العلامء . فإن حدَّ العاملِ

ت م يف أمَّ ، ورثةُ األنبياء، يرثوهنَ ، وتعليامً حقيقةً ا، ودعوةً ، وأخالقً ، وعمالً  !هم علامً

كام اخلروجَ عن رشيعة اإلسالم، بمثل هذه  زينون للحُ ، وصاروا يُ فإذا جتاوزوا هذا احلدَّ

 .انظر: جمموع الفتاو والرسائل ).النُّظم؛ فهم طواغيت
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 فلح رمحه اهللا، يف اآلداب الرشعية  :وقال ابن مُ

نَّا: سألتُ أمحدَ بن حنبل؛ عن إبراهيم بن اهلَروي"( هَ خ . فقال:.قال مُ سِ  . فقلت: ما.رجلٌ وَ

خ :قولُك خ؟إنه وسِ ضاة؛ فهو وسِ تْبَعُ الوالةَ والقُ ن يَ   ." ! قال: مَ

ويد بن غفلة،  وكان هذا رأي مجاعة من السلف، وكالمهم يف ذلك مشهور؛ منهم: سُ

عي، وأبو حازم األعرج، والثوري، والفُضيل بن عياض، وابن املبارك،  وطاوس، والنخَ

 .)اهللا بن إدريس، وبرش بن احلارث احلايف، وغريهم وداود الطائي، وعبد

 :قلتُ 

ذرٌ  ن كان له عُ ه منهم بيَقني، وكلّ مَ ا املُكرَ توىلَّ وأمَّ ه، وهو تعاىلَ يَ ذرِ ى اهللاَ بعُ ؛ فيَلقَ عتربَ يّ مُ فِ  خَ

دور ي الصُّ فِ  !الرسائر، ويَعلم ما ختُ

 :وأما الصامتون الساكتون

خصة ة.فليس كلّ سكوتٍ رُ جَّ  !. وال كلّ اعتزالٍ حُ

 :ويف اجلملة

ض  !فالصمت والسكوت؛ إنام يكون يف مشهدٍ أو موقفٍ أو عارِ

ستحكِمة  ة، وعادةً مُ ستقرّ ا أن يصري حالةً مُ خاصة مع تكاثر املحرمات الظاهرة، بل  -أمّ

 !فهذا ليس من دين املسلمني ؛-وظهور النواقض الصارخة لإليامن 

ا يف مشهد، وليس .ومل يكن هذا حال من سكت من السابقني . فإن صمتهم كان عارضً

ا ا الزمً  !وصفً

ون الثابتون ا العلامء املُنكرِ  :وأمّ

ر نُرصتِه للحقّ  ه عىل قدْ م، ولكلٍّ أجرُ ى اهللا وعصَ   !فهؤالء الذين اصطفَ
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زم اجّ شيوخ السلطان.ابْن حَ  !. حيُ

 :محه اهللافيقول ر

إباحة احلريم، وسفك الدماء، وأخذ  -عىل احلاكم  -وقال بعضهم: إن يف القيام (

 !..ل.األموا

 ، ى عن املنكر؛ أن هيتك حريامً لُّ ملَن أمرَ باملعروف، وهنَ فقال هلم اآلخرون: كال، ألنه ال حيَ

 !...وال أن يأخذ ماالً بغري حق

هم  ، وأخذُ هم حريمهم؛ كلُّه من املنكر الذي يلزم وأما قتلُ أهلِ املنكر الناسَ أمواهلم، وهتكُ

ه  !الناسَ تغيريُ

ا من تغيري املنكر، ومن األمر باملعروف؛ لكان هذا بعينه  ا فلو كان خوف ماذكروا، مانعً وأيضً

ا من جهاد أهل احلرب ، وإن دَعى ذلك إىل سبْي النصار .مانعً . وهذا ما ال يقوله مسلمٌ

 !هم، وأخذ أمواهلم وسفك دمائهم وهتك حريمهمنساءَ املؤمنني وأوالد

وال خالف بني املسلمني، يف أن اجلهاد واجب مع وجود هذا كلّه، وال فرق بني األمرين، 

نة  !وكل ذلك جهادٌ ودعاءٌ إىل القرآن والسُّ

 :ويقال هلم

ه ندَ ؛ أصحابَ أمره، والنصار جُ ل السيف عىل .ما تقولون يف سلطان جعل اليهودَ .. ومحَ

لك  ن وجد من املسلمني، ومَ أطفال املسلمني، وأباح املسلامت للزنا، ومحَل السيف عىل كلّ مَ

 !!؟علن العبث هبمنساءهم وأطفاهلم، وأ

ع الصالة علنًا به، ال يدَ قرّ باإلسالم، مُ  !...وهو يف كل ذلك مُ

، وانسلخوا .فإن قالوا: ال جيوز القيام عليه فوا اإلسالم مجلةً .. وأجازوا الصرب عىل هذا؛ خالَ

 !منه
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قاتَل قام عليه ويُ هم إال مج..؛ قلنا هلم: فإن قَتل تسعة أعشار املسلمني، أو .وإن قالوا: بل يُ يعَ

ا منهم، وسبَي من نسائهم كذلك، وأخذ من أمواهلم كذلك  !؟واحدً

بوا؛ سألناهم عن أقلّ من ذلك نعوا من القيام عليه؛ تناقَضوا، وإن أوجَ . وال نزال .فإن مَ

نُحيطهم إىل أن نَقف هبم، عىل قتل مسلمٍ واحد، أو عىل امرأة واحدة، أو عىل أخذ مال، أو 

ةٍ   !بظلمعىل انتهاك برشَ

موا بال دليل، وهذا ما ال جيوز قوا بني يشءٍ من ذلك؛ تناقضوا وحتكّ وا . وإن أوجب.فإن فرّ

  .)إنكار كلّ ذلك؛ رجعوا إىل احلقّ 

ل ل يف املِلل واألهواء والنِّحَ صَ  .انظر: الفِ

 :قلتُ 

قاله، قالةً لقائل ع بعد مَ  !يَرحم اهللاُ هذا اإلمامَ اجلبل، والذي مل يدَ

ر ح فجهَ ر.قد نصَ ر.. وناظرَ فظهَ  !. وحاجَّ فظفَ

؛ بالء القلب ى عن احلقّ  !. ال البرصَ .ولكنَّ العمَ

ن يشاء إىل رصاطٍ مستقيم دي مَ  !واهللا هيَ
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انيني الصادِعني.الطنيذارة ملُنافِقي السَّ نِ   !. وبِشارة للربَّ

 : يف قوله 

رفعه اهللاُ هبا درجات، وإن العبد  ( ؛ يَ لقي هلا باالً إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا، ال يُ

لقي هلا باالً  وي هبا يف جهنم ؛ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا، ال يُ   ..!)هيَ

 :قال اإلمام ابن عبد الربّ رمحه اهللا، يف التمهيد 

ا يف قوله( . ."إن الرجلَ ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا"يف هذا احلديث:   ال أعلم خالفً

زيّن له باطالً  ضيه هبا فيام يُسخط اهللا عزَّ وجل، ويُ إهنا الكلمة عند السلطان اجلائر الظامل؛ لريُ

، أو ظلم مسلم ريده؛ من إراقة دمٍ  !يُ

خطه نال سَ  !ونحو ذلك مما يَنحطّ به يف حبْل هواه،فيَبعد من اهللا ويَ

ه عن وكذلك الكلمة التي يُريض هبا اهللا عزَّ وجل، عند السلطان؛  ليَرصفه عن هواه، ويَكفّ

يينة  ه ابنُ عُ سبه، واهللا أعلم. وهكذا فرسَّ ا من اهللا، رضوانًا ال حيَ بلغ هبا أيضً معصيةٍ يريدها؛ يَ

 .)وغريه

 :قلتُ 

ونَه؛ إن  لقَ لوا املصريَ املَحتوم الذي يَ يَعتربِ شيوخُ الطواغيت وجنودُهم وإعالميّوهم، وليتأمَّ فلَ

عوا نزِ توبوا ويَ  !مل يَ

فك الدماء، التي عصمها اهللا م أعانوا طواغيتَهم عىل سَ   !فكَ

بقة اإلسالم، وحظرية  باركتِهم من رِ قوا بمُ ورهم، حتى مرَ نوا هلم باطلَهم وجَ  ن!اماإليوكم زيَّ

لوا دينَهم لنَيل رضاهم، بحطامٍ فانٍ من  نوهم، حتَّى بذَ وكم حابَوهم ونافَقوهم وداهَ

نياهم  !دُ

وي هبم يف النار ئِن كانت كلمةٌ من هذا، هتَ طبٍ  ؛..فلَ فكيف بفتاو ومقاالت، وخُ
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فاتٍ وندوات ؤلَّ ارضات، ومنشوراتٍ وتغريدات، ومُ ا.وحمُ وا يف مثلها دهرً وسنني  ،. قَضَ

ا   ؟!!عددً

ا وا هبا، ظاملًا جائرً يتَهم والَ ا.ولَ ا كافرً  !. بل طاغوتً

 !ولكن هنيئًا هنيئًا آلخرين ربَّانيني

، بكلمة احلقّ ال غري تجربّ هروا عند جائرٍ مُ  !جَ

ذل -ابتغاء وجه اهللا ولقائِه  -وبَذلوا من أنفسهم وأهليهم  قيم احلقَّ ويَنرصه، وخيَ ؛ ما يُ

ه، ويُعيل الدينَ ويَنرشه  !الباطلَ ويَدمغُ

 ٍة مَ بُواْ بِنِعْ لَ انقَ وءٌ  فَ مْ سُ هُ سْ سَ مْ ْ يَ لٍ ملَّ فَضْ نَاهللاِّ وَ  ]١٧٤ :آل عمران[  مِّ

ل بنا تَعملنا وال تَستبدِ  !فاللهمَّ اسْ
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ن احلاكم اجلائر.. يا شيوخ السلطان؟ عاوَ  !هل يُ

ين رتدّ لّوا طواغيتَكم؛ جائرين ظاملني ال كافرين مُ .. خَ الً نزُّ  ! تَ

لكه، ونُرصة طريقته، وتأليبه عىل فهل من مذهب السلف رشه ومُ .. معاونة اجلائر، وتثبيت عَ

ماهتم؟ رُ الفيه، واستباحة حُ  !خمُ

كم، عَ كام  طبكم، وكتاباتكمتفعلون أنتم وأشياعُ  !!؟رب منابركم، وخُ

  رقاة املفاتيح الّ عيلّ القاري رمحه اهللا، يف مِ  :قال مُ

ام: هل أن ( كّ وي أن خياطًا، سأل عبدَ اهللا بن املبارك، عن خياطته للحُ ا داخل يف قوله ورُ

نُوا إِىلَ   تعاىل: كَ رْ الَ تَ واوَ لَمُ ينَ ظَ  !!؟]١١٣ :هود[   الَّذِ

بيعك اإلبْرةقال ن يَ  ). : بل يدخل فيه مَ

  ر الوجيز  : وقال ابن عطية رمحه اهللا، يف املُحرَّ

، يف منع خدمة أهل اجلور، "وال تَركنوا ..."واحتجّ أهل العلم والفضل هبذه اآلية  (

عونتهم يف يشء من أمرهم، ورأوا أهنا تتناول ذلك. نصّ عليه عطاء بن أيب رباح وغريه  .)ومَ

  وقال القرطبي رمحه اهللا، يف تفسريه : 

ه  ( ا يأخذ بقلمِ ايف: قلت لعطاء بن أيب رباح: إن يل أخً الوايل -وقال عبيد اهللا بن الوليد الوصّ

ان ؟-احلاكم سب ما يدخل وخيرج ، وله عيال، ولو ترك ذلك الحتاج وادّ  !، وإنام حيَ

ي  رسْ ن الرأس ؟ قلت: خالد بن عبد اهللا القَ .. -أحد أمراء بني أميّة، وكان فيه ظلم-فقال: مَ

 : قال: أما تقرأ ما قال العبدُ الصالح

جرمني ا للمُ ونَ ظهريً  !... ؟ ]١٧ :القصص[  ربِّ بام أنعمتَ عيلَّ فلَن أكُ

نهم أخوك عِ عينهفال يُ  ! .. فإن اهللا يُ

ِلّ ألحدٍ أن يُعني ظاملًا، وال يَكتب له، وال يَصحبه، وأنه إن فعل شيئًا من  قال عطاء: فال حيَ

 ).للظاملنيذلك ؛ فقد صار معينًا 

 
۲۸ 
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 وقال ابن تيمية رمحه اهللا، يف الفتاو : 

ن أعاهنم ولو أنه ال (  وقد قال غريُ واحد من السلف: أعوان الظلمة؛ مَ ، أو برَ قَ هلم دواةً

م؛ من أعواهنم ن يغسل ثياهبَ ، ومنهم من كان يقول : بل مَ  ). هلم قلامً

 : ل شيخ اإلسالم رمحه اهللاقا.. فقد ويف اجلملة 

لّ للرجل أن يكون عونًا عىل ظلم، فإن التعاون نوعان: األول: تعاون عىل الرب  ( وال حيَ

والتقو... والثاين: تعاون عىل اإلثم والعدوان؛ كاإلعانة عىل دم معصوم، أو أخذ مال 

مه اهللا ورسوله ... معصوم، أ و رضب من ال يستحق الرضب، ونحو ذلك؛ فهذا الذي حرَّ

 .انظر: جمموع الفتاو فإن اإلعانة عىل الظلم ظلم).

 ا  يف منهاج السنة: وقال أيضً

ن عىل الظلم، ألن اهللا تعاىل يقول ( عاوَ  : فالظامل ال جيوز أن يُ

 ْالتَّق ِّ وَ ىلَ الْربِ نُوا عَ اوَ عَ تَ ِ وَ ىلَ اإلْ نُوا عَ اوَ عَ الَ تَ  وَ وَ وَ دْ الْعُ  ]٢:املائدة[   انِ ثْمِ وَ

جرمني وقال موسى: ا للمُ ونَ ظهريً  ]١٧ :قصصال[  ربِّ بام أنعمتَ عيلَّ فلَن أكُ

وا وقال تعاىل: لَمُ ينَ ظَ نُوا إِىلَ الَّذِ كَ رْ الَ تَ  ]١١٣ :هود[   وَ

مه اهللا ورسوله). .. ال ويلّ أمر، وال غريهفال جيوز أن يُعان أحدٌ  .. ؛ عىل ما حرَّ

 :قلتُ 

ة األكابر، يف معاملة اجلائرين والظاملني.. وما عليه  فشتّان شتّان بني ما كان عليه سلفُ األمّ

 ! شيوخ السلطان اليومَ 

قيامً للرشيعة واجلهاد، حاميًا للثغور والبالد، ناهيك عن كون ا جلائر عىل عهد السلف؛ كان مُ

 ! قائامً بأمر املسلمني يف غالب حاله

ة والكفران،  عَب الردَّ وا حدود الظلم والطغيان، إىل شُ بخالف طواغيت اليوم، الذين تَعدّ

ا، للكافرين واملنافقني هنا   ! وهناكوجعلوا من املسلمني ودينهم؛ كألً مباحً

ين؛ من يؤيّدهم، ويَنحاز إليهم، بل  عني للعلم والدّ ومع ذلك.. جتد من هؤالء املنافقني، املُدّ

 
۲۹ 

 



لطان ئَة السُّ رجِ أبو فهر املسلم                                                                                                                                                        بَنيَ األَعالم ومُ                         

 

ا؛ إىل سفك الدماء املعصومة، وانتهاك احلُرمات املَصونة ا هنارً  ! ويدعوهم جهارً

رهم سواء.. وعاقبتهم أطمّ  زْ م.. ووِ  ! فال شكّ أهنم بإعانتهم؛ أجرَ

 ! شهيدوربُّك عىل كلّ يشءٍ 

 
۳۰ 
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كوت اليوم؟ نا السُّ عُ  !هل يَسَ

قِّعني  : قال ابن القيّم رمحه اهللا، يف إعالم املُوَ

نة ( ه تُضاع، ودينَه يُرتك، وسُ ك، وحدودَ نتهَ ارمَ اهللا تُ ن يَر حمَ ، فيمَ ، وأيُّ خريٍ وأيُّ دينٍ

ب عنها؟رسول اهللا   !؛ يُرغَ

 ! وهو باردُ القلب، ساكتُ اللسان، شيطانٌ أخرس.. كام أن املُتكلم بالباطل؛ شيطانٌ ناطق

لِمَ  ن هؤالء؟! الذين إذا سَ ين إال مِ لِيَّةُ الدِّ باالة بام وهل بَ م؛ فال مُ ت هلم مآكلُهم ورياساهتُ

ين ر عىل الدِّ  ! جَ

ل  ه أو مالِه؛ بذَ ضاضةٌ عليه، يف جاهِ ع يف بعضِ ما فيه غَ ظ، ولو نُوزِ ن املُتلمِّ هم.. املُتحزِّ وخيارُ

عه سب وسْ د، واستعملَ مراتبَ اإلنكار الثالثة، بحَ ل، وجدَّ واجتهَ  ! وتبذَّ

ني ن عَ قوطهم مِ ليَّة تكونوهؤالء مع سُ قت اهللا هلم؛ قد بُلوا يف الدنيا بأعظم بَ وهم  ، اهللا، ومَ

؛ كان غضبُه هللا ورسوله ال يشعرون، وهو موت القلوب .. فإن القلبَ كلَّام كانت حياتُه أتمّ

ل ه للدين أكمَ  ). أقو، وانتصارُ

 :قلتُ 

 ! وهذا التشنيع عىل الساكتني؛ حقٌّ وواجب

ةإذ إنه ليس كلّ سكوتٍ رخصة جّ  ! .. وال كلّ اعتزالٍ حُ

ى، وال جيوز  للعاملِ أن يُطيل صمتَه؛ دون بيان أو إنكار، والباطل أمام عينيه، ينتفش ويتفشَّ

غ الدين عن   املسألة واملسألتني، إىل أصول الدين وثوابته، وفروعه ومبادئه، حتى فُرِّ ويتعدَّ

ق به ليل هنار كنونه، وصارت التُّهم والطُعون؛ تُلصَ غ من جوهر مَ  ! مَضمونه، وأُفرِ

ن ال خالق هلم؛ يف دين املسلمني، والتالعب بأحكام اهللا  ..كلّ ذلك ناهيك عن خوض مَ

فة، واألقيسة الفاسدة  ! فيهم، واجلهر عىل مأل بالعقائد الباطلة، واآلراء املُحرَّ

كلّ ذلك يصبّ يف مصلحة الطواغيت الفجرة، وتثبيت عروشهم، وتضييع شعائر اإلسالم، 

 
۳۱ 
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راه واحدة تلو األخر  ! ونقض عُ

 !جوز واحلالةُ هذه ؛ الصمتُ واإلعراض والالمباالة ؟يَ فَ أَ 

، وإظهار احلقّ .. ولو يف بعضٍ دون كلّ  الً  -أم يتعنيّ البيانُ  !؟ -تنزّ

ض  ! فالصمت والسكوت؛ إنام يكون يف مشهدٍ أو موقفٍ أو عارِ

ستحكِمة  ة، وعادةً مُ ستقرّ ا أن يصري حالةً مُ ، بل خاصة مع تكاثر املحرمات الظاهرة -أمّ

؛ فهذا ليس من دين املسلمني، ومل يكن هذا حال من -وظهور نواقض اإليامن الصارخة 

ا ا الزمً ا يف مشهد، وليس وصفً  ! سكت من السابقني.. فإن صمتهم كان عارضً

ذرٌ للخلَف لف.. وال هو عُ ة؛ فال هو طريقةٌ للسَّ  ! أما الصمتُ الدائم، والسكوتُ بعامّ

ة ولرسوله وللمؤ ! مننيوهللا العزّ

 
۳۲ 
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 !؟شيوخ السلطان: أين أنتم من هؤالءإىل 

  صنَّفه  : أخرج ابن أيب شيبة، بإسناده يف مُ

بُّ مروان  ( يف وجهه، وهو عىل  -ويل األمر  -عن أيب جعفر قال: كان احلسنُ بن عيل، يسُ

 ). املنرب

 وذكر الغزايلّ رمحه اهللا، يف اإلحياء : 

وي أن معاوية  ( حبسَ العطاء، فقام إليه أبو مسلم اخلوالين فقال له: يا معاوية؛  -  -ورُ

ك، وال من كدِّ أبيك، وال من كدِّ أمك.. قال: فغضب معاوية ونزل عن  إنه ليس من كدِّ

، ثم خرج عليهم وقد اغتسل، فقال: إن  كانكم.. وغاب عن أعينهم ساعةً املنرب، وقال هلم: مَ

، وصدق أبو مسلم: أنه ليس من أبا مسلم كلَّمني بكال مٍ أغضبَني ... وإين دخلتُ فاغتسلتُ

وا إىل عطائكم لمُّ ي، وال من كدِّ أيب، فهَ  ). كدِّ

  ر الغزايلّ كذلك يف اإلحياءوذك : 

اج: ( قال: فام تقول يفَّ ؟! قال: أقول إنك من  ه احلجَّ عن حطيط الزيَّات رمحه اهللا، ملَّا سألَ

نَّة .. قال: فام تقول يف أمري املؤمنني عبد  نتهكُ املحارم، وتَقتل بالظِّ أعداء اهللا يف األرض، تَ

 !امللك بن مروان ؟

رمً   ). ا منك، وإنام أنت خطيئةٌ من خطاياهقال: أقول إنه أعظم جُ

  وذكر أبو يعىل رمحه اهللا، يف األحكام السلطانية : 

يف املأمون: ( وأيّ بالءٍ كان أكرب من الذي كان أحدثَ عدوُّ  عن اإلمام أمحد رمحه اهللا، قال

نة ؟  !اهللا، وعدوُّ اإلسالم، من إماتةٍ للسُّ

ر املأمونَ   ). ن، يقول: كان ال مأمووكان إذا ذكَ

 
۳۳ 
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  ا عن احلافظ عبدالغني املقديس  :وقال الضياء املَقديس، متحدثً

 :وسمعتُ أبا بكر بن أمحد الطحان قال (

كان يف دولة األفضل بن صالح الدين، قد جعلوا املالهي عند درج جريون، فجاء احلافظ 

ا منها، ثم جاء فصعد املنرب يقرأ احلديث، فجاء إليه رسولٌ من القايض يأمره فكرس شيئًا كثريً 

ف والشبابة.. فقال احلافظ: ذلك عندي حرام، وقال:  ناظره يف الدُّ باملَيش إليه.. يقول: حتى يُ

أنا ال أميش إليه، إن كان له حاجة؛ فيجيء هو.. ثم قرأ احلديث. فعاد الرسول فقال: قد 

من املَيش إليه، أنت قد بَطلتَ هذه األشياء عىل السلطان، فقال احلافظ: رضب اهللا قال: ال بدَّ 

 ! رقبتَه، ورقبةَ السلطان

فنا أن جتري فتنة، فام جاء أحدٌ بعد ذلك ، وخِ  ).  قال: فمىضَ الرسولُ

 ب.احلنابلة البن رجانظر: ذيل طبقات 

 وقد أمجل ابن القيّم الكالم يف هذا املقام العايل، فقال : 

بادة بن الصامت  ( عنا رسولَ اهللا" وغريه:  قال عُ ؛ عىل أن نقول باحلقِّ حيث كنَّا،  بايَ

 ...!"ئموال نَخاف يف اهللا لومةَ ال

 :ثم علَّق ابنُ القيّم قائالً 

هم يف اهللا ونحن  ( عوا به، ومل تأخذْ ، وصدَ فّوا هبذه البَيعة، وقالوا باحلقّ نَشهد باهللا؛ أهنم وَ

، كام هو معلوم ملَن  وطٍ وال عصا، وال أمري وال والٍ افة سَ لَومة الئم، ومل يَكتموا شيئًا منه خمَ

له من هدهيم وسريهتم .. فقد أنكر أبو سعيد عىل مروان، وهو أمري عىل املدينة كر ، وأنتأمَّ

ه،  طوته وبأسِ اج مع سَ عبادةُ بن الصامت عىل معاوية، وهو خليفة، وأنكر ابنُ عمر عىل احلجَّ

 !وأنكر عىل عمرو بن سعيد، وهو أمري عىل املدينة

وطهم  ل، مل خيافوا سَ رجوا عن العدْ الة؛ إذا خَ ن إنكارهم عىل األمراء والوُ ا مِ وهذا كثريٌ جدًّ

 ! وال عقوبتهم

 
۳٤ 
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ن بعدهم:  ا من والة الظلم، ومَ ا من احلق؛ خوفً مل تكن هلم هذه املنزلة، بل كانوا يرتكون كثريً

 .انظر: إعالم املُوقّعني وأمراء اجلور).

 :قلتُ 

الة  عيني؛ خلروجهم عن العدل .. فكيف بوُ الة الرشَّ فإذا كان هذا إنكار الربّانيني عىل الوُ

بَحوا؟الصهاينة  فر وسَ وا يف الكُ  !والصليبيني؛ الذين غاصُ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
۳٥ 

 



 




