
َد ل حتى ُء يفق العلما
 دوَرهَم

 الرحيم الرحمن الله بسم
وبعد. الله، رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد

والبذل والعمل، العلم في النأبياء ورثة العلماء فإن
والجهاد.  والعطاء
داهَمتهققم مققا .. إذا وآمققالهم النققاس ثقققة محطة هَم
الجساما. الخطوب
.. ويتصققدون النققاس فسققد إذا ُيصققلحون الققذين هَققم
الهاويققة نأحققو بالنققاس الجارفققة الباطلة الهدامة للتيارات
والهلكا!
والبلد العباد يقودون الذين والمصلحون القادةا هَم

والنجاةا. والمان السلمة بر إلى
خير، كل نأحو الشعوب يتقدمون الذين الطليعة هَم

قوله في بالذكر وخصهم بطاعتهم، تعالى الله أمر لذا
ّيَها َيا تعالى: ّلِذيَن َأ ُنوا ا ِطيُعوا آَم ّلَه َأ ِطيُعوا ال َأ الّرُسوَل َو
ِلي ُأو َْلْمِر َو ُكْم ا ْن تعالى: قوله . وفي59النساء: ِم

َألوا ْكِر َأهََْل َفاْس ّذ ُتْم ِإْن ال ْن َلُموَن ل ُك . وفي43النحل: َتْع
َذا تعالى: قوله ِإ َءهَُْم َو َْلْمِن ِمَن َأْمٌر َجا ْلَخْوِف َأِو ا َذاُعوا ا َأ

َلْو ِبِه ُه َو ّدو َلى َر َلى الّرُسوِل ِإ ِإ ِلي َو َْلْمِر ُأو ْنُهْم ا ِلَمُه ِم َلَع
ّلِذيَن َنأُه ا ُطو ِب ْن َت ْنُهْم َيْس َلْول ِم ّلِه َفْضُل َو ُكْم ال ْي َل ُتُه َع َوَرْحَم

ُتُم َبْع ّت َطاَن َل ْي ً ِإّل الّش ِليل المر أولي . فمن83النساء: َق
طاعتهم تجب .. الذين ويستنبطونأه يعلمونأه الذين

العاملون.  العلماء .. هَم بالمعروف
أن يجب .. وهَكذا كانأوا .. وهَكذا العلماء دور هَو هَذا
يكونأوا! 

ِلم يرضى عندما ولكن يرضى ذلك؛ خلف لنفسه العا
ًا يكون أن ظلمهم .. يبرر الظالمين للطواغيت بوق

وعلى عليهم .. ويصبغ الناس أعين في ويزينه وكفرهَم
.. والفداء والولء الطراء بعبارات الشرعية نأظامهم

يفقد مباشرةا .. فإنأه عليهم والنأكار جهادهَم من ويمنع
الذين التبع من ليصبح به، المناط القيادي الريادي دوره
فرعون سحرةا مثل ذلك في مثله .. ويكون وأضلوا ضلوا
ّنا  يقولوا أن قبل .    َوُموَسى هََاُروَن ِبَرّب آَم
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ق الطاغوت عند ق يعمل أن لنفسه يرضى عندما
ما .. وكل الطاغوت عن يصدر ما .. فكل زوٍر كشاهَد

.. وحق زين .. فهو وأمنه نأظامه وخدمة خدمته في يصب
ونأظامه سياسته .. وخالف الطاغوت هَوى خالف ما وكل

شين .. فهو وأمنه نأظامه وعلى عليه خطر فيه .. وكان
ينسلخ مباشرةا فإنأه كذلك العالم يكون .. عندما وباطل

.. ويفقد الناصحين العلماء ومسمى صفة ومن علمه من
مثله .. ليصبح والعباد البلد قيادةا في ق به المناط ق دوره

َتْحِمْل ِإْن  الكلب مثل ق  الرب وعند الناس أعين في ق
ْيِه َل ْلَهْث َع ْكُه َأْو َي ْتُر ْلَهْث َت . َي

ِلم يسّخر عندما نأصوص من يحفظ وما علمه العا
للطواغيت قربة حق إبطال أو باطل لحقاق شرعية

ًا الظالمين .. فإنأه أيديهم بين الذي بالفتات .. طمع
البلد قيادةا في ق به المناط ق الريادي دوره يفقد مباشرةا
يكون.   أن يجب الذي والعباد

ِلم يرضى عندما التي الداةا يكون أن لنفسه العا
يكون أن .. أو ومعترضيه مخالفيه الطاغوت بها يؤدب
الطاغوت تعترض عقبة كل تزيل ألغاما كاسحة عن عبارةا

دوره يفقد مباشرةا حينئٍذ .. فإنأه نأظامه وتعترض
والعباد.   البلد قيادةا في ق به المناط ق الريادي

الشعوب تمنع كأداء عقبة إلى العالم يتحول عندما
من والنأطلق العمل .. ومن الفضل إلى التغيير من

حياةا يستأنأفوا أن وبين بينهم .. لتحيل أفضل حياةا أجل
مباشرةا حينئٍذ .. فإنأه النبوةا منهاج على راشدةا إسلمية

والعباد. البلد قيادةا في ق به المناط ق الريادي دوره يفقد
تروا لم :" ما قوله يحفظون شيوخ من أعجب

ًا منهم ًا كفر يمنعون هَم ثم  تلميذهَم ويدرسونأه "، بواح
نأواقض جميع فيهم اجتمعت طواغيت على الخروج من

ويبدعون .. ويجرمون والمروق الكفر وخصال اليمان
..! عليهم بالخروج يفكر من كل

ُيبدعون ُيجرمون حقيقتهم في وهَؤلء  الرسول و
يعلموا!  لم أما بذلك علموا .. سواء

ّطئِّ يجرما الذي ُيخ سنن من بسنة يعمل من و
إحيائها على ويعمل السنة، بهذه يعمل لكونأه  الرسول

ُيخطئِّ ُيجرما ق جهل أما علم ق حقيقته في .. فهو النبي و
 دعاةا ق الشيوخ هَؤلء .. فليتنبه السنة هَذه صاحب
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ل أو يدرون وهَم بالنار يلعبون فإنأهم ق زعموا السنة
يدرون!! 

الوعظ على ووظائفه العالم هَمم تقتصر عندما
ًا والفتاء .. ومشاكلها وآلمها المة واقع عن بعيد
وحسب وزواياه المسجد في ونأشاطاته حركته وتنحصر
.. العقيدةا عالمي ق أبى أما شاء ق ُيصبح بذلك .. فإنأه
ًا أنأه شك ل بذلك .. وهَو وحياته وعمله واقعه في علمانأي

والعباد. البلد قيادةا في ق به المناط ق الريادي دوره يفقد
الدولة عن الدين بفصل اقتنعوا الناس من كثير

العلمانأية عليه تقوما ما .. وبصواب والحياةا والسياسة
ًا رأوا .. عندما باطلة مبادئ من المسلمين دعاةا من كثير

واهَتماماتهم حياتهم واقع في .. يفصلون وشيوخهم
وبين الدين .. بين حالهم .. وبلسان ونأشاطاتهم

العمل بأن .. واقتنعوا والحياةا الحكم وشؤون السياسة
اختصاصهم من ليس ق الحياةا ميادين جميع في ق القيادي

غيرهَم ووظائف خصائص من هَو .. وإنأما خصائصهم ول
الظالمين!  الطواغيت من

دراسته وراء من أحدهَم طموح عن تحريت لو
أن في تنحصر لوجدتها السلمية والعلوما للشريعة

ًا ُيصبح .. صلتهم في المسلمين فيه يؤما مسجٍد في إمام
ُيملى ما ُيكرر جمعة خطيب ليصبح .. أو إماما نأائب أو

ُيطلب عليه المسجد خارج الناس يؤما الذي .. أما منه و
الخرى: وساحاتها وميادينها الحياةا مجالت جميع في

والثقافية، والقتصادية، والجتماعية، السياسية،
الطاغوت .. فهو  الحياةا مجالت من وغيرهَا والعسكرية

الطاغوت!!  .. وقساوسة
ومهامها القيادةا من زهَدوا المارةا من الزهَد بزعم

لهم! وإغوائه عليهم إبليس تلبيسات من .. وهَذا
ِلم الثقال المهاما فإن بالمارةا الزهَد وسعه إن فالعا

.. فكل بالقيادةا يزهَد أن من تمنعه عاتقه على الملقاةا
ًا يكن لم وإن ق ربانأي عالم للجميع، قائد فهو ق أمير

وشاهَد للجميع، ومرشد للجميع، ومعلم للجميع، ونأاصح
ذلك!  من بأقل يرضى أن له يجوز .. ل الجميع على

ًا يكن لم السلما عبد بن العز ًا كان .. ولكنه أمير قائد
ًا!  ليصبحوا العبيد سوق في المراء يبيع أحرار
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ًا يكن لم حنبل بن أحمد الماما كان .. ولكنه أمير
الذي القائد .. وكان غرسها ُيلتزما التي الجماعة بمفرده

العداء!  جيوش تهاب مما .. أكثر والمراء الملوكا تهابه
ًا يكن لم تيمية ابن السلما شيخ رجل .. ول أمير

ًا قضى .. بل بعينها دولة غياهَب في أيامه من كثير
يرعى الذي القائد كان ذلك .. ومع الظلم أمراء سجون

المسؤول .. بشعور بكاملها المة .. ويوجه بكاملها المة
أفرادهَا!   من فرٍد كل عن

بين خبيثة مقولة راجت قبل .. من العلماء أيها
بعض " بسبب الشعوب أفيون " الدين أن تقول الناس

من الدين لهذا ينتسبون ممن الخاطئة الممارسات
من يرونأه ما بسبب اليوما .. وهَاهَم وغيرهَم المتصوفة

الدعاةا بعض قبل من الدين هَذا ولمة الدين لهذا خذلن
.. ويأبون الطواغيت واقع يباركون .. الذين والشيوخ

يخدرون الشيوخ الناس: إن من كثير .. يقول التغيير
بازغة ظهرت .. كلما الشعوب أفيون .. وهَم الشعوب

ق الطاغوت مع ق .. تعاونأوا وهَناكا هَنا وجهاد وصحوةا خير
في أصحابها .. وتجريم تجريمها .. وعلى وأدهَا على
الناس!  أعين

للناس: هَذه .. قالوا وجهاد خير بازغة بزغت كلما
.. وحكامنا بخير .. بلدنأا هَذا إلى نأحتاج ل .. نأحن فتنة
ويقصدون!! يعنون خير أي نأدري .. ول بخير

بهذه تتخلقوا أن من أعيذكم .. إنأي العلماء أيها
بواقع .. والرضى والتثبيط التخذيل .. فموطن الخلق

الذي المكان .. ول موطنكم ليس الظالمين الطواغيت
ًا المسلمين بأقل يليق ً شأنأ بكم!  يليق أن عن فضل

وظلم وفجور كفر سئمت .. الشعوب العلماء أيها
المة صدر على الجاثمين الحكم طواغيت وعمالة وتبذير

.. وهَي له وتسعى التغيير تريد .. وهَي ومقدراتها
القادةا تكونأوا أن منكم .. فالمرجو محالة ل فيه ماضية

عقبة تقفوا أن .. ل المة عليها ُتقدما تغيير عملية لي
 في كأداء

طريقها! 
.. وكذبتموهَم شعوبكم خذلتم .. إن العلماء أيها

نأحو طريقهم في وهَم الشدةا في قيادتهم وأبيتم
.. وتلعنكم ستتجاوزكم الشعوب .. فإن المنشود التغيير
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لكنهم بألسنتنا .. يتكلمون غيركم قادةا عن تبحث .. وقد
أنأتم!   حينئٍذ .. والمسؤول ملتنا غير على

إلى ُيضاف .. فل حكامنا فسد .. قد العلماء أيها
البلد حينئٍذ .. فتهلك العلماء فساد وطغيانأهم فسادهَم

الصالحين من فيها بمن السفينة .. وتغرق والعباد
مندما!  حين ولت الندما، .. فيقع والطالحين

القائل: المباركا ابن الله رحم
َد وهَل ُسوٍء ... وأحباُر الملوكُا إل الديَن أفس
ُنأَها   وُرهَبا

العالمين.  رب لله الحمد أن دعوانأا وآخر

هَق.                                عبد6/6/1424
 حليمة مصطفى المنعم

 ما.                                    أبو4/8/2003
 الطرطوسي بصير

www.abubaseer.com 
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