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البوليس! إنهم
 قال:قال عنهما الله رضي هريرة وأبي سعيد أبى عن

أمللراء عليكللم وسلللم: (ليللأتين عليلله الللله صلى الله رسول
فمللن مواقيتهللا، عن الصلة ويؤخرون الناس، شرار يقربون

ول جابيللا ول شلرطيا ول عريفلا يكلونن فل منهللم ذلك أدرك
.1خازنا)

صلللى الللله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي وعن
تللرى أن ملدة بلك طلالت إن قال: (يوشللك وسلم عليه الله
الللله غضللب فللي يغللدون البقللر أذنللاب مثل أيديهم في قوم

.2الله) سخط في ويروحون

رسللول قال: سللمعت عنه الله رضي هريرة أبي وعن
مللدة بللك طللالت يقللول: (إن وسلللم عليلله الللله صلللى الللله

فللي ويروحللون الله سخط في يغدون قوم ترى أن أوشكت
.3البقر) أذناب مثل أيديهم في لعنته

صلللى الللله رسللول أن عنه الله رضي أمامة أبي وعن
شلرطة الزملان أخلر فلي قلال: (سليكون وسللم عليه الله

.4الله) سخط في ويروحون الله غضب في يغدون

صلللى الللله رسللول أن عنه الله رضي أمامة أبي وعن
معهللم رجللال الزمللان أخر في قال: (يكون وسلم عليه الله

ويروحللون الللله سللخط في يغدون البقر، أذناب كأنها سياط
.5غضبه) في

صلللى الللله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي وعن
أرهمللا:قللوم لم النار أهل من قال: (صنفان وسلم عليه الله

النللاس،ونسللاء بهللا يضللربون البقللر كأذنللاب سللياط معهللم
البخللت كأسنمة رؤوسهن مائلت مميلت عاريات، كاسيات
من لتوجد ريحها وإن ريحها يجدن ول الجنة يدخلن ل المائلة
.6وكذا) كذا مسيرة
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معجللزات مللن الحللديث الله: (هللذا رحمه النووي قال
فأملا وسلللم، عليلله اللله صلللى بله أخلبر ما وقع فقد النبوة،

.7الشرطة) ولي غلمان فهم السياط أصحاب

الطللواغيت أعللوان وشاهد زماننا النووي رأى لو فماذا
السللللم لحلللرب إل وضلللعوا ملللا راللللذين – وشلللرطهم
العللذاب، سللوء المسلللمين يسللومون ووهللم – والمسلللمين
ويفتنللونهم ويعللذبونهم "بللالهراوات" ويللؤذونهم ويضربونهم

الواحللد شريعة تطبيق عن ممتنعون هم هذا ومع دينهم، عن
الزمان. هذا في لتحكيمها يدعو من لكل محاربون الديان،

مسلللم: حللديث علللى تعليقه في اللباني الشيخ وقال
بأيللديهم يحملللون قريللب عهللد إلى كانوا فقد الشرطة، (هم

.8"الكرابيج") بل دمشق في عندنا وتسمى السياط

إل ييتللم ل ألللوهيتهم استشللعار إلللى الطواغيت ونزوع
وأدوات البلد، فللي المطلقللة السلللطة اسللتخدام خلل مللن
تعللدد علللى ،"البوليس" عليها يطلق التي السوائم تلك ذلك

وأصنافهم: انواعهم

السرية. الشرطة- 
السياحية. الشرطة- 
القضائية. الشرطة- 
الخ.… الحربي البوليس- 

جهللاز - تشللكل - البللوليس السللرية السللوائم فهللذه
فللي الللله عبللاد الطللاغوت بواسطته يستعبد الذي الستعباد

الللتي عينللاه فهللم ...والقمع والقهر بالغصب المسلمين بلد
كرامة على بها يعتدي التي ويداه وكبيرة، صغيرة كل ترقب

العدل... أعداء أعداء حرماتهم... وهم بها ويستبيح الخرين
الشللريعة تطللبيق أعللداء الحريللة... إنهللم الحللق... أعللداء

هللذه إن والسللتبداد... والقمللع الظلللم وأنصللار السلللمية
أخلقا أيللة عللن عارية تكون ما الغالب في البشرية السوائم

إلللى الحاجللة حسللب ويللزدادون قيللم، أو بللدين الللتزام أو
للسلللم عللداوة اعظللم النظللام كللان وكلمللا اسللتخدامهم،

مجللاهرة وأشد الله حرمات انتهاك على وأجرء والمسلمين
مللن انتقللائهم في الدقة إلى احتاج كلما ورسوله الله بحرب
وجدان... ونتللج أو لدين عندهم أثر ل الذين السافلين أسفل

.8/215 النووي بشرح مسلم صحيح 7
.368 ص مسلم صحيح مختصر 8
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حللرب الله إلى "البوليس" والدعاة بين توالدت أن ذلك عن
دائمة.

التوحيللد إقامللة إلللى الللله إلللى الللدعاة يسللعى فبينمللا
أسلليادهم أوامللر تنفيللذ "البوليس" في يجتهد الدين، وحفظ

وإخملاد والعلملاء اللدعاة بسلحق تقضلي والتي الطغاة من
بلله توعللد الللذي الوعيللد ذكللر سللبق التوحيللد... ولقللد شعلة

التنللبيه مللن الظلمللة أعللوان وسلم عليه الله صلى الرسول
بمللن فكيللف ظلمللة، ولكنهللم مسلمون القوم أولئك أن إلى

دلوا اللذين الطغلاة لسياده مطيعا وكلبا عونا يكون شلرع ب
عللن وامتنعللوا السلللم أحكللام وردوا وتعللالى سللبحانه الللله

بهم. ونكلوا الرحمن أولياء وحاربوا تطبيقها

صلللى الللله رسللول لي قال: قال عجزة بن كعب فعن
أمللراء مللن عجزة بن كعب يا بالله وسلم: (أعيذك عليه الله

كللذبهم فللي فصدقهم أبوابهم غشي بعدي،فمن من يكونون
علللي وسلليرد منلله، وأنللا منللي فهللو ظلمهم على يعنهم ولم

.9الحوض...)

الفجر مجلة عن

. صحيح:اللباني الشيخ وقال ،والنسائي الترمذي رواه 9
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