
لمقدمةا

التنـزيل: محكم في القائل لله لحمدا    
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،1/184 العـلـم بـيـان ـجـامع ـفـي البر عبد  وابن4/96 الحلية في نعيم أبو  - أخرجه1
ذـكـر بـعـد اللـبـاني ناـصـر الـشـيخ وـقـال العراـقـي، الـحـافظ قال كما ضعيف وسنده

) وسلـسـلة3493( رـقـم الـحـديث الـصـغير، الـجـامع ـضـعيف سنده: موضوع. انظر
تيمية ابن السلما شيخ وذكره )،16( رقم الحديث والموضوعة، الضعيفة الحأاديث

صحيح.  ومعناه10/354الفتاوى:  انظر أثر، أنه على
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الله شريعة لغير الحكم يكون ندماع

عــدما مضى] على فيما رأينا [كما اتفقوا قد المة علماء جمهور كان ذاإ

ْور أئمة على الخروج المنكر؛ عن ونـهيهم بالمعروف أمرهم وجوب مع الَج

وإذا المـسـلمين، على الكافر ولية تصح ل أنه على انعقد دق إجماعهم فإن

المـسـلمين علـى ووجـب وليتـه، ـسـقطت للـشـرع تغيير أو كفر عليه طرأ

ذلك: على الدلة ومن وخلعه، عليه القياما

]       ] :تعالى:  قوله - 1
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عليه. متفق الصامت بن عبادة حأديث-  1
.12/229النووي:  بشرح مسلم صحيح  الحلبي،16/113:  الباري فتح أنظر-  2
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وشرارهم. الئمة خيار باب المارة، كتاب مسلم،-  1
عصية.م تكن لم ما للماما والطاعة السمع باب الحأكاما، البخاري،-  2
.12/229النووي:  بشرح مسلم صحيح-  3
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.16/241الباري:  فتح-  1
.6/367المنار:  تفسير-  2
اـسـتبدال أن كـمـا  الـسـلمية، الخلفة هدما سبقت والفساد النحراف جذور إن-  3

العثـمـاني الخليـفـة عـهـد مـنـذ ـبـدأت الـسـلمية الـشـريعة بأحأـكـاما الوربية القوانين
القانوني. سليمان
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تعالى:  الله لقول تفسيره معرض في قاله ،6/367المنار:  تفسير-  1    
     ...   :          .   
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العلماء  واقفم

قبل من الماضية الربعة العقود في للطواغيت والتزلف النفاق كثر قدل

ـاس ـربلون أـن ـربال يتـس ـم بـس ـة، العـل ـدثرون والمعرـف ـدثار ويـت ـوى ـب التـق

والـورع:

البـنـوك ـضـد ظالمة حأملت وشن الربوية، المعاملت أباح من فمنهم- 

لمية.ـالس

لن مـصـر، فـي مطبقة السلمية الشريعة أحأكاما أن زعم من ومنهم- 

يكذب بأنه يعلم من أول وهو الشريعة، أحأكاما من مستمد المدني القانون

الدعاء. هذا في

مثيل لها ليس الفرح من حأالة يعيشون الجنة أهل أن زعم من ومنهم- 

اللـه أهلـكـه الـذي ةالطغـا أبنـاء أحأـد لسـتقبال يسـتعدون لنـهم قبل من

أبيه. سر والولد وتعالى، سبحانه

كانوا الذين المصلين مئات مثلي سمعه كما أذناي، سمعته من ومنهم- 

ـه الله صلى الله رسول إلى وينسب الجمعة، يخطب وهو إليه يصغون علـي

- قوله: حأبكه حأديث - في وسلم

وراء من يدرالدين" ي صلح انتصر كما فينتصر الدين جمال يأتي ثم"... 

نـظـاما إـلـى اـلـتزلف وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول على الكذب هذا

وطغيانه. حأكمه إبان الناصر عبد جمال

ًا وضع من ومنهم-  أن مع أمره ولي خطب من لخطبة وحأواشي شروحأ

ادة تعتبر الخطب هذه مثل ويشـبعون النـاس يتناقلهـا وطرائـف لنـوادر م

ًا بـها. وسخرية منها ضحك

الجلدون أـقـدما اـلـذين واـلـدعاة العلماء دماء بإباحأة أفتوا هؤلء وأكثر- 

حأق. غير من دمائهم سفك على

يـؤثرون العلـمـاء زـمـرة علـى المحسـوبين هـؤلء القول: فإن قصارىو

ـدنيا ـى اـل ـرة، عـل ـأكلون الـخ ـنتهم، وـي ـأمرون بألـس ـاس وـي ـالمعروف الـن ـب
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ًا منهم كان ومن أنفسهم، وينسون بعلمـهـم... واـعـينتف ـلـم ممن فإنه عالم

منهم. الظلمة يطلبه ما بكل الفتاء إلى تدفعهم الصفات وهذه

بخخالعلم النخخاس بيخخن اشخختهروا العلمخخاء مخخن آخخخر صنف ناكه

مواطن والعامة الخاصة حياتخهم في وتجنبوا والورع، والصلحا

وتزييخخن السخخلطين، أعتخخاب علخخى التسخخكع مثخخل الشخخبهات،

شخخعبية الصخخفات هخخذه أكسخخبتهم وقخخد لهم، والنفاق قبائحهم،

يتطلع ولهذا وخارجها، بلدانخهم داخل مرموقة ومكانة واسعة،

وإذا سخخيقولون، مخخاذا ينتظخخرون الملمخخات فخخي إليهخخم النخخاس

كثير. خلق ذلك في تبعهم مواقفهم حددوا

ـمـن مستـشـاريه وكـبـار مـخـابراته بمـكـر ـثـم ودـهـائه، بخبـثـه لـسـلطانا

ـاح منهم ويطلب ء،االعلم هؤلء إلى يسعى العلمانية، شياطين ـول بإلـح قـب

إصلحأات إجراء أجل من معهم بالتعاون ويعدهم الكبيرة، الدينية الوظائف

الدولة. مرافق سائر في واسعة

ـفـي ويضعهم عملهم، كيفية يرتب شراكه، في العلماء هؤلء وقوع بعدو

اللعـبـة قواـعـد عـلـى الـخـروج أرادوا ـلـو بحـيـث ـيـؤثر، ول يـتـأثر ـمـن موضع

اـلـذي ـهـو اخـتـارهم اـلـذي لن ـسـبيلً، ذـلـك إلى وجدوا لما همل المرسومة

الـمـرء يفـعـل وماذا مكاتبهم، في الموظفين صغار وحأتى مساعديهم اختار

الـنـاس أـقـرب فـيـه الـسـير عـلـى يـسـاعده ل اتـجـاه ـفـي يـسـير أن أراد إذا

إليه؟!.

ّثري اـلـتي اليومـيـة المنكرات فيألفون الشيوخ، هؤلء على الزمن مرور ؤ

وتتـضـاعف فاعليـهـا، عـلـى النكـيـر يقيـمـون قـبـل ـمـن ـكـانوا والتي ـها،نيرو

بـيـن فـتـاويهم جـمـع ـبـاحأث أراد وـلـو الـعـذار، التـمـاس ـفـي الرغبة عندهم

ًا، أـصـبح مخجـلـة: فالمـسـتحيل تناقـضـات لوـجـد والـحـديث الـقـديم ـ ممكـن

الـلـه أـنـزل ـمـا بغـيـر والحـكـم وـجـوه، ـعـدة يحتـمـل ـصـار بأمره والمقطوع
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ن أخرجـوه ن لتوحأيـد،ا أقسـاما م افوا خـالفهم وم قـوائم إلـى اسـمه أض

الرهابيين. والمتطرفين والمبتدعة الخوارج

مـا حأقيقـة يعرفـون الشـيوخ هـؤلء أن العجـب منـه ينقضي ل مما إنو

ن يجري ال خطيـرة، انحرافـات م ى لنــهم مكفـرة وأعم قويـة صـلة عل

يهـملإ وينقلـون الدولـة، مرافـق مختلـف فـي الخيـر أهـل وبعامة بالنظاما

ًا بـهم وتمر والرقاما، بالوثائق المور لخاـصـة فيقوـلـون إحأباط حأالت أحأيان

ًا جلـسـائهم ـ ًا كلـم ـالكلما ـشـبيه ـــهم ـمـن يـقـوله اـلـذي ـب ـالتطرف يرمون ـب

وامتصاص الشيوخ، استرضاء إلى يسارعون المور ولة أن غير والبتداع،

تـــهميرس إـلـى السترـضـاء ـهـذا بـعـد فيـعـودون أغـضـبتهم، اـلـتي المشكلة

ـكـان ولما لهم، العذار التماس وفي أمورهم، ولة على الثناء في السابقة

عـلـى ـمـردوا الذين الول الصنف بأثر يقارن ل الشيوخ من الصنف هذا أثر

ـم، بتعليماتـهم والتقيد السلطين تقديس في وبالغوا النفاق، ـذا وأوامرـه ـل

لـنـا ً خـيـرا ذـلـك يـفـ لـعـل يثيرونـــها اـلـتي الشبهات أهم مناقشة رأينا فقد

ولهم.
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الولى لشبهةا

قـالوا: وبطـانتهم السـلطين منكرات إنكار هؤلء من الناس طلب لماك

ـقـد المنـكـرات ـهـذه أن الفتـنـة. ـمـع ـتـثير لنـــها المسائل هذه طرح تجنبوا

ـة، لمـصـطلح الـشـرعي المفهوما هو البواح.. فما الكفر حأد إلى تصل الفتـن

يلي: فيما سنبينه ما هذا المفهوما؟!، هذا نم السلف أئمة موقف هو وما
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.28/166تيمية:  ابن السلما شيخ فتاوى-  1
ًا كان إذا-  2 بالضرورة. الدين من معلوم
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.8/95 فتنلا كتاب الصحيح، الجامع في البخاري رواه-  1
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فقال: الحديث شاكر أحأمد وخرج ،3/252بمصر:  المعارف دار الطبري، تفسير-  1
شرح في وخرجناه هريرة، أبي حأديث من المسند في أحأمد رواه صحيح حأديث هذا

بتحقيقنا. حأبان ابن صحيح وفي المسند،
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أبو عليه يعرضها كان التي العطيات رفض مان:عالن حنيفة أبو - 1

ـفـي الـمـؤمنين أمـيـر وـصـلني الخليفة: "ـمـا لرسول وقال المنصور، جعفر

الـمـؤمنين أمـيـر أوصلني إنما لقبلته بذلك وصلني ولو فرددته، بشيء ماله

يقاتل ممن لست إني مالهم، بيت في لي حأق ول المسلمين مال بيت من

يأـخـذه ـمـا فآـخـذ ولدانـهم من ولست المقاتل، هيأخذ ما فآخذ ورائهم، من

الفقراء". يأخذه ما فآخذ فقرائهم من ولست الولدان،

ُعذب القضاء، رئاسة رفضو المنصــور: على رده فكان ذلك، أجل من و

رجل إل للقضاء يصلح ول أصلح، ل أني فأعلمته للقضاء دعاني هذا "... إن

النـفـس تـلـك وليس وقوادك، كولد وعلى عليك، بـها يحكم نفس له يكون

.2أفارقـك"  حأتى نفسي ترجع فما لتدعوني إنك لي،

2 - دروسـه مـن درس في مالك الماما محنة بدأت أنس: بن مالك 

حـأـديث ـشـرح عـنـدما وذلك بالمدينة، النبوي المسجد في يقررها كان التي

.2/51المنار:  تفسير-  2
.1/215للمكي:  والمناقب ،13/328بغداد:  تاريخ انظر-  2
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طلق" ووـجـد مـسـتكره عـلـى وـسـلم: "لـيـس علـيـه الله صلى الله رسول

ًا الحـديث هذا في المنصور جعفر أبي لحكم المناوئون ًا مسـتند ى قويـ عل

عـلـى البيـعـة قاـسـوا إذ الـكـراه، طرـيـق ـعـن جاءت لنـها بيعته من التحلل

بيعة". مستكره على فقالوا: "وليس الطلق،

ًا وولته المنصور وجدو ـع فحاولوا الحديث، هذا نشر في عليهم خطر مـن

للـضـرب تعرـضـه رـغـم لـهـم ابجاـسـت فـمـا ـبـه، التـحـدث ـمـن مالك الماما

. 1العلم كتم وأبى والهانة

جعفر أبي على قال: دخلت الثوري سفيان عن الثوري: سفيان - 3

ـد الله! فإنك له: اتق حأاجتك. فقلت لي: ارفع فقال بمنى، الرض ملت ـق

ًا ًا، جور حأاجـتـك. فقـلـت: لنا وقال: ارفع رفع ثم رأسه، قال: فطأطأ وظلم

يموـتـون وأبـنـاؤهم والنـصـار، المهاجرين بسيوف منـزلةلا هذه أنزلت إنما

ًا، وقال: رفع ثم رأسه حأقوقهم. قال: فطأطأ إليهم وأوصل الله فاتق جوع

فـقـال عـنـه الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عـمـر حأاجتك. قـلـت: حـأـج إلينا ارفع

ًا، عشر قال: بضعة أنفقت؟ لخازنه: كم ًا هاهنا وأرى درهم ـور ـق ل أـم تطـي

حأملها. الجمال

فأخــذ الكوفة، بقضاء إليه عهد الذي المهدي مع قوية مواقف له نتاكو

فطلــب الناس، أنظار عن وغاب الخلفة، ديوان غادر أن بعد ومزقه العهد

ًا  هـ161 عاما ومات بلد، كل في بالبصرة. مستخفي

اـلـدين، ـطـبيب يقول: الـعـالم سفيان قال: سمعت يمان بن يحيى عنو

ـو غيره. هذا يداوي متى إليه الداء الطبيب راجت فإذا الدين، داء والدرهم ـه

عـبـاس الثلثة: ابن المذاهب شعبة: أصحاب عنه قال الذي الثوري سفيان

الـمـاما عـنـه وـقـال زـمـانه، ـفـي والـثـوري زـمـانه، في والشعبي زمانه، في

للشيخ والحكاما العلماء بين السلما وكتاب ،10/84  و10/174والنهاية:  البداية-  1
.155ص:  البدري، العزيز عبد
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ـسـفيان الـمـاما الماما؟ من قال: تدري أحأد. ثم قلبي في يتقدمه أحأمد: ل

.1الثـوري

- بغداد على لواليه أمره المأمون الخليفة أصدر حنبل: نب أحمد - 4

الـقـرآن بخـلـق اعتـقـاده يـخـالف من كل عنق - بضرب إبراهيم بن إسحاق

ـد حأنبل بن منهم: أحأمد أربعة إل بالرخص العلماء وأخذ الكريم، ـن ومحـم ـب

ـبـالغلل، مـصـفدين الـسـجن ـفـأدخلوا وسجادة، القواريري الله وعبيد نوح

هم جيء اليتال اليوما وفي اكم إلـى بـ ادة بغـداد حأ عليهـم... السـؤال لع

ـسـراحأهما، ـفـأطلق بـصـاحأبه، الـقـواريري ولـحـق ينجيه بما سجادة فأجاب

نوح. وابن حأنبل ابن وبقي

ًا فمات نوح ابن ماأ ـاما وأما -، عراقية بلدة [عانة] - وهي في سجين الـم

ـريةيال ـسـجن في به المطاف انتهى حأتى لخر سجن من فنقلوه أحأمد اـس

ـذا وفي الموصلية، درب في العامة حأبس إلى نقلوه ثم ببغداد، الـسـجن ـه

ًا، وعشرين ثمانية طرح ن أكثر وجلد شهر دمـاؤه وسـالت سـوط، ألـف م

ومن ببدعتهم، اعتراف أي الطغاة منه ينتزع أن دون الموت على وأشرف

المأثورة: أقواله

يجـهـل، الجاـهـلو تقـيـة الـعـالم أجاب حأنبل] إذا بن إسحاق [عمه ياعم"

ـلـم مرـضـه، في يعوده معين بن يحيى عليه دخل الحق؟". ولما يتبين متى

   عالىت الله بقوله يعتذر معين ابن فمازال السلما، عليه يرد

   ] : [        

  :   .



ـفـي الساطين رواه وما ،1/204الحفاظ:  وتذكرة ،10/134والنهاية:  البداية-  1
.83ص:  حأزما، ابن دار للسيوطي، السلطين، إلى المجيء عدما
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5 - - ـمـن خراـسـان - أمـيـر اـلـذهلي أحأـمـد بن خالد طلب البخاري: 

[أي مـنـه أولده عمليـسـ بـخـارى بـلـده ـمـن إلـيـه يحـضـر أن البـخـاري الماما

العـصـر ـهـذا ـفـي العلـمـاء ـمـن ـكـثير إلـيـه ويـسـعى يتمناه ما وهذا ليعلمهم

العـلـم"، ـيـؤتى بـيـتي المـيـر: "ـفـي لرسول وقال يذهب، أن فأبى وغيره]،

ًا ذلك وكان بـلـدة إـلـى بخارى بلده من نفيه وفي عليه، المير حأقد في سبب

ـهـذا فـي الـلـه اهتوـفـ سـمرقند. وعنـدما مـن فرسخين بعد [خرتنك] على

أمـيـر ـمـن البـخـاري للـمـاما بالـثـأر وـطـالبوا الـسـتياء، بـغـداد ـعـم المنـفـى

فـي وـمـات الظـالم، ـهـذا من الله انتقم فقد أرادوا ما لهم وكان خراسان،

.2بغداد  سجن

النـووي:  الماما تلميذ العطار بن الدين علء قولي النووي: - 6

ًا – النووي – وكان" لوـمـة الـلـه ـفـي تأخذه ول رة،بوالجبا للملوك مواجه

إبلغـهـا، إـلـى وتوـصـل الرـسـائل، كـتـب المواجهة؛ عن عجز إذا وكان لئم،

وإزالة الرعية، في العدل يتضمن وهو فيه السعي في وأرسلني كتبه فمما

ـة-  1 ـةاوالنه البداـي ـات ،12/168 ـي ـافعية وطبـق ـير ،2/37 الـش النبلء أعلما وـس
للبدري. والحكاما العلماء بين والسلما ،343ص:  التوحأيد ومجموعة ،11/177

.11/24والنهاية:  والبداية ،3/329العيان:  وفيات-  2
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والتهدـيـد، والتوبـيـخ بالنـكـار الـسـلطان ـجـواب فـكـان … 3عنـهـم المكوس

ًا الله رحأمه فكتب فيـه:  جاء اومم الجواب، لذلك جواب

ـالى:  فقال إليها، الحاجة عند الحأكاما إيضاح الله أوجب … وقد" تـع
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الحنابـلـة، ـشـيخ عـمـر أـبـي ـبـن الرحأـمـن عـبـد السلما ذلك: شيخ في معه كتب-  3
محمد المفتي والشيخ المالكية، شيخ الزواوي عمر بن  السلما عبد العلمة والشيخ

آخرون. وجماعة خطيبها، وابن دمشق خطيب الحرستاني الكريم عبد بن
ـعـن قليـلـة ـصـفحات قبل ذكرناها التي السابقة الدلة إلى هذا النووي قول يضاف 1

إليها. الحاجة عند الحأكاما إيضاح وجوب
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7 - ـادل ـبـن إـسـماعيل المـلـك اـسـتعان السلما: عبد بن العز  الـع

صيدا ذلك مقابل وأعطاهم مصر، سلطان الدين نجم أخيه ضد لصليبييناب

ـم المقريزي]، رواية [حأسب وغيرها صفد السبكي] وقلعة رواية [حأسب ـث

الحرب. آلت وسائر السلح شراء بقصد دمشق بدخول للصليبيين سمح

وأـفـتى 2 الخياـنـة ـهـذه ـبـوجه السلما عبد بن العز العلماء سلطان قفو

خطيـبـه ـكـان حأـيـث الـمـوي الـجـامع مـنـبر ـصـعد ـثـم لـسـلح،ا بـيـع بتحرـيـم

قطـع ثـم للصـليبيين السـلح بيع بتحريم المشهورة فتواه وأعلن الرسمي

راح ـثـم ـلـه البيـعـة نزع يعني وهذا إسماعيل، للسلطان الدعاء الخطبة من

أـبـرما دـعـائه: "اللـهـم عـلـى بالـتـأمين يـضـجون والناس التالي الدعاء يدعو

فيـه ويعمـل أعـداءك، فيـه وتـذل أوليـاءك، فيه ُيعُز رشد ماإبرا المة لهذه

معصيتك". عن فيه وينهى بطاعتك،

أمــر الخبر جاءه وعندما دمشق، خارج إسماعيل الصالح السلطان انك

وـظـائفه، ـسـائر وـمـن الجمـعـة خطـبـة ـمـن الـسـلما عـبـد اـبـن الشيخ بعزل

إبراهيم بن علي الدين علء لتلميذه الدين، محي الماما ةمترج في الطالبين تحفة-  1
الرياض. الصميعي، دار ،724 عاما المتوفى العطار بن

ًا نجد ول إسلمي، بلد كل في اليوما يحدث هذا من أكثر-  2 ًا عالم علماء كبار من واحأد
عون.جرا إليه وإنا لله فإنا السلما عبد بن العز وقفه الذي الموقف يقفون السلطين
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ـهـذا يـفـ مـعـه لـشـتراكه المالكي الحاجب ابن الشيخ صاحأبه مع واعتقاله

الجبرـيـة القاـمـة وـفـرض عنهـمـا، بالفراج أمر دمشق قدما لما ثم النكار،

السلما. عبد بن العز على

ـا عزل التي السلما عبد بن العز وظائف عن الحديث شئنا ذاإ ـة عنـه بلـغ

الـسـلمية، والـشـؤون الوقاف ووزارة المعارف، فهي: وزارة العصر، هذا

أي ـبـه يطـمـع ل مما وهذا الوزارات، ههذ أقساما معظم أو العلما، ووزارة

عنهــا التخلي في يتردد لم فهو ذلك ومع اليوما، السلطين علماء من عالم

الدوـلـة أرـبـاب بـعـض أن القرافي تلميذه وتعالى. يقول سبحانه لله إرضاء

ذـلـك ليـكـون إلـيـه واـلـتردد وقتـهـم، بمـلـك الجتـمـاع عـلـى يحضه إليه كتب

ًا ًا لجاهه مقيم ًا لـكـون العـلـم قال: "قرأتف لعدوه، وكابت الـلـه بـيـن ـسـفير

هؤلء؟!". أبواب إلى وأتردد خلقه وبين

تكـنـه ـمـا ويكـشـف الرـجـال، مـعـادن ـيـبين العمـلـي التـطـبيق ـكـان لـمـاو

جاؤوه الذين السلطان خواص بعض على السلما بن العز رد فإن الصدور،

ـى ليدل خير المغرية وظائفه إلى العودة مقابل العتذار عليه يعرضون عـل

العمل. القول يتبع أنه

تنكـسـر أن علـيـه كـنـت وـمـا مناـصـبك إـلـى تـعـود أن وبين له: بينك الواق

غير. ل يده وتقبل للسلطان

ً يدي يقبل أن أرضاه ما ال: واللهق أنـتـم ـقـوما يده. يا أقبل أن عن فضل

به. ابتلكم مما عافاني الذي لله الحمد واد، في وأنا واد في

ـ ـاـق ـا رـسـم ـقـد ـشـيخ الوا: ـي ـا عـلـى تواـفـق أن لـن ـك، يطـلـب ـم وإل مـن

اعتقلنـاك.

ً أخـذوه ثـم لكـم، بدا ما ال: افعلواق لخيـمـة مـجـاورة خيمـة فـي معتقل

السـلطان.
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الــدين نجم السلطان انتصار عن وأسفرت الخوين، بين الحرب قعتو

ـد اـبـن الـشـيخ الصليبيين. ونجا وحألفائه إسماعيل السلطان على أيوب عـب

ًا مـصـر دخل ثم لسر،ا من السلما ًا، مـعـزز قاـضـي منـصـب وـتـولى مكرـمـ

ـع منـصـبه وشغله الراحأة، إلى الشيخ أخلد فيها... ولكن: هل القضاة الرفـي

شــاء لو كثيرة مسوغات وعنده المنكر؟، عن والنهي بالمعروف المر عن

القرار. هذا مثل اتخاذ

رار،حـأـأ الـتـراك الدوـلـة أـمـراء أن الـشـيخ عـنـد يثبت السبكي: لم قولي

الشيخ وقاما المسلمين، مال لبيت عليهم مستصحب الرق حأكم فإن ولهذا

ذلك. بإبلغهم

ًا، السلطنة نائب ستشاطا إـلـى وـجـاء جـمـاعته، ـفـي بنفسه وركب غضب

ـيخ، ولد فخرج بيده، مسلول وسيفه بابه طرق ثم الشيخ، بيت ـاله الـش وـه

ـ الشيخ اكترث فما الحال، له وشرح أبيه إلى فعاد رأى، ما ـر، ول ذلكـل تغـي

قط خـرج، ثـم اللـه، سـبيل في يقتل أن من أقل أبوك ولدي وقال: يا فس

وأرـعـدت علـيـه، الـشـيخ بـصـر وـقـع عـنـدما الـسـلطنة ـنـائب يد من السيف

خـيـر، ـسـيدي قال: يا ثم له، يدعو أن الشيخ وسأل النائب، فبكى مفاصله،

ـنـا؟.منث تـصـرف ـقـال: ففـيـَم وأبيعكم، عليكم تعمل؟. قال: أنادي شي أي

يقبضه؟. قال: أنـا. قال: من المسلمين، مصالح قال: في

ًاو ًا الـمـراء عـلـى ـنـادى حأـيـث أراد ما للشيخ تم فقد أخير ًا، واحـأـد واحـأـد

ـسـلطان الـلـه رحـأـم الخـيـر، وـجـوه ـفـي وصرفه وقبضه ثمنهم، في وغالى

 1خير كل والمسلمين السلما عن وجزاه العلماء،

اـلـتي والمـصـادر مـصـر، لممالـيـك الـشـيخ بـيـع عن تحدثت التي الروايات اختصرت-  1
للـسـيوطي، الـسـلطين إـلـى المجيء عدما  في الساطين رواه هي: ما عليها اعتمدت
الوفـيـات: وفوات ،1/303للمقريزي:  والسلوك ،5/84للسبكي:  الشافعية وطبقات
والحكاما. العلماء بين والسلما ،1/596
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تيمية ابن السلما يخش

ً تعوست ـة ابن السلما شيخ مواقف أهم عرض في قليل ـببين تيمـي للـس

التاليين:

الـسـلفي بالمنـهـج يتمـسـكون اـلـذين المخالفين من وكثير نحن لول:ا

مثله، إماما تيمية ابن عصر تلت التي القرون في يبرز لم أنه على متفقون

ًا ـهـؤلء لمخالفيـنـا نقرأ ولم ًا رد اـلـذي وـكـل المواـقـف، ـهـذه ينـقـض علمـيـ

ـه ـــهم نعرـف ـــها إعجاب ـديرهم ب ـا، وتـق ـهاد لـه ـــها والستـش ـا ب ـون فيـم يكتـب

ويدّرسون.

ي السـلما، شيخ وعصر عصرنا بين تشابه هناك لثاني:ا العصـرين فف

وأسفرت وباطنية، ووثنية صليبية لهجمات السلمي العالم بلدان تعرضت

بلداننا. بعض احأتلل عن الهجمات هذه

يشهد وكان  بمحمود، وتسمى قازان، مأسل قازان: من موقفه - 1

وـعـاظ جيـشـه ـفـي وـكـان التـتـار، ـمـن ـكـثير خـلـق مـعـه وأـسـلم الجمـعـة،

ـصـاحأب ـقـدر. ـقـال عـنـدهم المـسـلمين ـمـن للـصـالحين وكان ومصلحون،

لنـهم والشاما مصر حأكاما حأارب التتر: إنه صاحأب الشاما: "… قال خطط

ـهـو ذاـهـ …الـسـلما بأحأـكـاما متمـسـكين غـيـر اـلـدين طرـيـق ـعـن خارجون

ـمـع لـقـائه ـعـن أما المشهورة، فتواه جيشه وحأق بحقه أصدر الذي 1قازان

أحـأـد وـهـو البالـسـي بـكـر أـبـي ابن عمر الشيخ يقول له؟، قال وماذا قازان

الوفد: أعضاء

ومـعـك مـسـلم أنك تزعم لقازان: أنت قل للترجمان السلما شيخ قال"

عـلـى بلدـنـا توبلـغـ فغزوتـنـا بلغـنـا ـمـا عـلـى وشيخ وإماما وقاضي مؤذنون

1– ًا أحأسن فيه توفرت التي الصفات بـهذه قازان   المعاـصـرين، الحـكـاما أـكـثر ـمـن دين
ـذين أـخـص وبـشـكل ـوا اـل ـاب منـع ـد ـفـي الـشـرعي الحـج ـات المعاـه ـائر والجامـع وـس

كــل يضطهدون الذين أو الشرعية، المظاهر بعض يمنعون الذين أو الدولة، مؤسسات
ًا.جد وكثير كثير ذلك وغير الله، شرع بتحكيم يطالب من
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عاـهـدوا ـبـل الـسـلما، بلد غزوا وما كافرين كانا هلكو وجدك وأبوك ماذا؟

وفيت. فما وقلت فغدرت عاهدت وأنت قومنا،

ًا الجماـعـة إلى - : وقرب البالسي - أي الق اـبـن إل مـنـه ـفـأكلوا طعاـمـ

نـــهبتم مـمـا وكـلـه طعامكم من آكل قال:  كيف تأكل؟ له: أل فقيل تيمية،

إن ـقـال: ـثـم الـنـاس، أـشـجار ـمـن قطعتم بما وطبختموه الناس مااأغن من

محمود عبدك هذا كان إن دعائه: اللهم في فقال الدعاء، منه طلب قازان

وأـيـده فانـصـره لـلـه كـلـه الدين وليكون العليا هي كلمتك لتكون يقاتل إنما

ًء قاما إنما كان وإن والعباد،  البلد وملكه ًا وسمعة ريا ونتـكـول لـلـدنيا وطلب

دابره. واقطع ودمره وزلزله فاخذله وأهله السلما وليذل العليا هي كلمته

يديه. قال: ويرفع دعائه، على يؤمن البالسي: وقازان الق

ًا ثيابنا نجمع جعلناف قال: بقتله، أمر إذا بدمه تتلوث أن من خوف

صـصـري ـبـن اـلـدين نـجـم القـضـاة قاـضـي له قال عنده من خرجنا لماف

وغيره:

فقال: هنا، من نصحبك ل والله نفسك، وتـهلك تـهلكنا نأ دتك

نفـسـه خاـصـة في هو وتأخر عصبة قال: فانطلقنا أصحبكم، ل والله أناو

أـصـحاب ـمـن والـمـراء الـخـواقين به فتسامعت أصحابه، من جماعة ومعه

ـال: إليه، وينظرون دمشق، إلى سائر وهو بدعائه، يتبركون فأتوه قازان ـق

ـمـن أـنـا وكنت  ركابه، في فارس ثلثمائة نحو في إل قشدم وصل ما والله

جماعة عليهم فخرج يصحبوه أن أبوا الذين أولئك وأما معه، كان من جملة

. 1آخرهم عن فشلحوهم التتر من

ًا الـلـه رحأمه كان جهاده:- 2 ًا عالـمـ ًا مجاـهـد الـمـوت، يخـشـى ل ـشـجاع

ْقحب" عركةم في الشيخ قتال عن الهادي عبد ابن محمد الماما يقول "َشــ

المشهورة:

ـفـي أنـجـا ـبـن اـلـدين كـمـال الـشـيخ الـخـبر هذا روى كما ،14/89والنهاية:  البداية-  1
كثير ابن وقال قازان، مع لقائه في السلما شيخ صحب ممن وكان الدرية"، "الكواكب

غيره". جماعة من الحكاية هذه سمعت البالسي: "وقد رواية ساق أن بعد
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الـغـزاة ـمـن مـعـه وـمـن وأـصـحابه وأـخـوه هو عنه الله رضي الشيخ وبقي"

ًا ِة وجهاده بظهوره قائم ـدهم بالثبات الناس يوص حأربه، َولّم ـر، ويـع بالنـص

وـعـده، الـلـه ـصـدق أن إـلـى الحـسـنيين بإحـأـدى والفوز بالغنيمة، ويبشرهم

…يننالمؤم ونصر وحأده، التتار وهزما جنده، وأعز

ـفـي والـشـيخ المحروـسـة دمـشـق إـلـى المنـصـور الـسـلما جـيـش ودـخـل"

ًا أصحابه ً سلحأه، في شاكي ظاهرة حأجته، قائمة كلمته، عالية معهم، داخل

ّلة، رجل له: أنا للمداحأين يقول ذلك مع وهو… شفاعته مقبولة وليته، ل ِم

دولة. رجل

عـبـد لـبـن لماكال ـيـزال [ل الشاميين الحجاب من حأاجب أخبرني ولقد"

ـفـي معروـفـة لهـجـة وـصـدق ـمـتين، دـيـن ذو أمرائـهـم، ـمـن أمـيـر الهادي]،

ّفر، بـمـرج ونحن اللقاء، يوما الشيخ لي قال: قال الدولة، ـتـراءى وـقـد الـّصـ

الجمعان:

الموت. موقف أوقفني فلن، اي

أـسـلحتهم تلوح كالسيل منحدرون وهم  العدو، مقابلة إلى ال: فسقتهق

الـمـوت، موقف هذا سيدي، له: يا قلت عليهم. ثم منعقدلا الغبار تحت من

ِة هذه تحت أقبل قد العدو، وهذا َبر َغ تريد. وما فدونك المنعقدة، ال

ـطـويلً، ـشـفتيه وحـأـّرك بصره، وأشخص السماء، إلى طرفه ال: فرفعق

دـعـاءه وأن عليهم دعا أنه إلى فخيل أنا القتال. وأما على وأقدما انبعث ثم

الساعة. تلك في منه استجيب

اللـه فتـح حأـتى  رأيتـه، عـدت ومـا واللتحـاما، بيننا القتال حأال ال: ثمق

ـسـيوف ـمـن ـبـه نفوـسـهم عـصـموا ـصـغير، جـبـل إـلـى التتار وانحاز ونصر،

النهار. آخر وكان الساعة تلك المسلمين

ًا ـصـوتيهما، ـبـأعلى يـصـيحان وأخـيـه بالـشـيخ أنا ال: وإذاق عـلـى تحريـضـ

ًا القتال، الفرار. من للناس وتخويف
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وـهـاهم ونـصـر، الـلـه فتح قد بالنصر. فإنه البشارة لك سيدي، قلت: ياف

ـعـن يؤـخـذون تعالى، الله شاء إن غد السفح. وفي بـهذا محصورون التتار

آخرهم.

ذـلـك ـفـي لـي ودـعـا أهـلـه، ـهـو بمـا علـيـه وأثنى تعالى، الله ال: فحمدق

وبعده. الوقت ذلك في بركته وجدت دعاء الموطن

تـأديب: مـن المجاهـدين للمسـلمين لبـد كان الفاصل النتصار اهذ عدب

ــذين والســـماعيليين والرافضـــة، والنصـــيريين، النصـــارى، ــدروا اـل ـغ

ّدموا بالمسلمين، ـمـع قـبـل ـمـن تـعـاونوا كـمـا للغزاة، الدعم أنواع جميع وق

ومفكـكـة ـضـعيفة الداخلـيـة الجبهة تبقى وسوف الصليبيين، الغزاة جحافل

ـشـيخ وأن ـسـيما العملء. ل الخوـنـة لـهـؤلء ـغـاربيه ـلـىع الحـبـل ـتـرك إذا

أن العـلـم حـأـق - يعـلـم الـبـاطنيين بأساليب الخبير - وهو تيمية ابن السلما

آـخـر المستنـصـر ـبـالله المستعـصـم - وزير العلقمي ابن الخبيث الرافضي

ـفـي ـلـه مثـيـل ل ـبـدور فـقـاما ـبـه،  الخليفة ثقة - استغل العباسيين الخلفاء

جيـش قائـد "هولكو" الـوثني يراسل كان جهة من إسلمي: فهوال تاريخنا

ـد أخرى جهة ومن بغداد، احأتلل على ويحّرضه ليران احأتلله بعد التتار فـق

مــن جيوشه اقتربت عندما هولكو يدي بين المثول المستعصم على أشار

الخليـفـة، بقـتـل الـتـتري القاـئـد أقـنـع فـقـد ثالثة جهة ومن السلما، عاصمة

الدولة أعيان وسائر والفقهاء القضاة من راكب سبعمائة معه وقتل لففع

يتـقـدمهم بـغـداد التـتـار طاغـيـة دـخـل ـيـديه. ـثـم بـيـن مثلوا عندما وأركانـها

الـذي الطوسـي الـدين نصـير الرافضـي العلقمـي. وزميلـه ابن الرافضي

ـل بغداد وفي… المشير كالوزير خدمته في ليكون هولكو اتخذه ـار قـت التـت

والكـهـول والمـشـايخ والوـلـدان والنـسـاء الرـجـال عليه: من قدروا نم كل

ـكـذلك وكمـنـوا  الوـسـخ، وقـنـى البار، في الناس من كثير ودخل والشبان،

ًا الخاـنـات إـلـى يجتمـعـون الـنـاس ـمـن الجماـعـة وـكـان يظـهـرون، ل أياـمـ

ـيـدخلون ثم بالنار، وإما بالكسر إما التتار فيفتحها البواب، عليهم ويغلقون
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يجري حأتى بالسطحة فيقتلونـهم المكنة أعالي إلى منهم فيهربون ميهعل

. 1بالزقة الدماء من الميازيب

الـسـلما ـشـيخ واـلـد ـقـدما فقد ولهذا   هـ،656 عاما المذبحة هذه قعتو

اـبـن مـثـل ـعـالم من ينتظر فكيف …  هـ667 عاما ولداه ومعه دمشق إلى

المرير؟!. الدرس هذا من يستفيد ل أن تيمية

اما يبرز هاهناو سـؤال التاريخيـة النصـوص يسـتعرض الـذي البـاحأث أم

والدهشة: الحيرة إلى يدعو

ـعـالم ـهـو أما الـشـاما، بلد في حأاكم سلطان تيمية ابن السلما شيخ له

عمره؟!. سني طوال منصب أي يتقلد ولم الوظائف اعتزل

قوله: الحاجب المير عن الهادي عبد ابن نقلي

والـجـاه، والقـال الـحـال فـي زـيـادة عـلـى ذـلـك دبـعـ الـشـيخ يزل لم ثم"

أهــل لقتال المر ولة نفوس عزمات الله حأّرك حأتى العلم، في والتحقيق

الـّسـبُل وأـخـافوا الـمـاما، عـلـى وخرـجـوا بـغـوا اـلـذين كسروان. وهم  جبل

سواء". بكل الجيش من بـهم الماّرين وعارضوا

الـحـّث ـفـي الـشـاما أـطـراف إلى وكتب قياما، أتم ذلك في الشيخ فقاما"

الله". سبيل في غزاة وأنـها المذكورين، قتال على

ـة نائب المر ولي صحبه بالجبل، لغزوهم معه بمن هو تجهز ثم" المملـك

ـمـع زال وـمـا المنـصـورة، الـشـآمية، والجـيـوش نصره، الله أعز المعظمة،

أهله. وـكـان وأجلى الجبل، الله فتح حأتى وقتالهم، حأصارهم في المر ولي

علــى تقدما ل المتقدمة الملوك ساحأة. وكانت وأشقها الجبال، أصعب نم

الـمـاما عـلـى والـخـروج البـغـي ـمـن أهـلـه علـيـه بـمـا علمـهـا ـمـع حأـصـاره،

عليهم". النـزول ومشقة المسلك، لصعوبة إل وليس والعصيان،

اليسير. والتصرف الختصار  مع13/200ـ: ه 656 سنة أحأداث والنهاية، البداية-  1
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عـلـى لسببين للشيخ، المعدودة والكرامات المكرمات أحأد فتحه وكان"

الناس: يقوله ما

ّبابًة رافضة بغاة الجبل هذا أهل لكون ما:هحدأ ّين س قتالهم. تع

حـأـال - ـفـي علـيـه الرافـضـة اـسـتولت لما الصالحية جبل لن الثاني:و

أهـلـه وـسـبي الجـبـل، بنـهـب ـكـبرائهم بـعـض - أشار قازان الطاغية استيلء

ًا مساكنهم، وتحريق وقتلهم، ّية، لكونـــهم منـهـم انتقام ّن ذـلـك وـسـماهم ـسـ

ـك القول، بذلك الصالحية جبل أمر من كان ما فكان واصب،نالمشير:  وتـل

الشارة".

الـسـنة أـهـل كبراء من كبير بإشارة ذلك، بمثل الرافضة قالوا: فكوفئ"

ًا ًء بوزٍن، وزن السلما. وجيوش المر، ولي يد على جزا

إليه". المشار 1الشيخ المذكور: هو المشيرو

عكف المحروسة دمشق إلى تحفال بعد الجيش وصار الجبل، فتح ولما"

والتهنـئـة علـيـه، والتـسـليم بالزـيـارة الـشـيخ عـلـى وـعـامهم الـنـاس ـخـاص

ـه، قتال وصورة للجبل، الحصار كيفية عن منهم له والمسألة بسلمته، أهـل

الـشـيخ فحـكـى وغيرـهـا، المراـسـلت، ـمـن الجـيـوش وبين بينهم وقع وعما

ذلك".

ـفـي الكـسـروانيين إـلـى هعـنـ الـلـه رضي الدين تقي الشيخ توجه وكان"

قراـقـوش، المـيـر وـصـحبه وـسـبعمائة أرـبـع ـسـنة ـمـن الحـجـة ذي مستهل

عـسـكر ـمـن ـتـأخر بـمـن الفرما، الدين جمال المير السلطنة، نائب وتوجه

ـسـنة ـمـن المـحـرما ـشـهر ـثـاني ـفـي واستئـصـالهم لغزوـهـم إليهم، دمشق

ذي يـفـ طائفة بعد طائفة العسكر، قبله توجه قد وكان  وسبعمائة، خمس

الحجة".

إـلـى مـعـه والعـسـكري الـنـائب وـصـل عـشـر ـسـابع الخمـيـس يوما وفي"

الى اللـه نصـرهم أن بعـد دمشق، ى تع الروافـض مـن الضـلل حأـزب عل

الطوسي.  الدين نصير الرافضي أي- 1
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الرض، تـلـك ـمـن الـلـه وأـبـادهم الفاـسـدة، العقاـئـد وأـصـحاب والنـصـيرية

.1العالمين"اهـ رب لله والحمد

ـعـن ـكـثير اـبـن يتـحـدث المنكخر: عن ونخهيه بالمعروف أمره- 3

وـسـتمائة وتـسـعين تـسـع ـسـنة في وجيشه قازان، أماما المسلمين هزيمة

فيقول:

ًا السلطان ولى" ـمـن جماـعـة وقـتـل راجـعـون، إلـيـه وإـنـا لـلـه فإـنـا هارب

أنفـسـهم عـلـى ـشـديد ـخـوف ـفـي دمـشـق أـهـل وـكـان… وغيرـهـم المراء

مـصـر، إـلـى وغيرـهـم البـلـد أعـيـان من جماعة وهرب… وأموالهم وأهليهم

اـلـدين وـتـاج اـلـزواوي، المالكـيـة وقاـضـي الشافعي، الدين إماما كالقاضي

النـحـاس ـبـن اـلـدين وجـمـال اـلـبر، والي الصوابي الدين وعلم  الشيرازي،

ًا البلد وبقي والعواما، التجار من وغيرهم والمحتسب المدينة، والي ـاغر ـش

القلعة". نائب سوى حأاكم فيهم ليس

الصــغير باب بحبس حبوسونمال كسر الول ربيع ثاني الحأد ليلة وفي"

ّية، على منه وخرجوا الحبس ًا وكانوا البلد، في وتفرقوا حأم مائتي من قريب

أقـفـال فكـسـروا الجابـيـة ـبـاب إـلـى وـجـاؤوا  علـيـه، قدروا ما فنهبوا رجل،

أـبـواب كـسـر ـعـن يتـحـدث ـثـم… البـلـد ـبـر إلى منه وخرجوا البراني الباب

 .2ذلك" وغير السعار لءغ وعن والشبابيك، البواب وقلع البساتين،

ابن الشجاع عالمها إلى تجد فلم العصيبة، الياما هذه في دمشق لفتتت

ـا يبق لم له: لو يقول من القلعة نائب إلى أرسل الذي تيمية، حأـجـر إل فيـه

نـحـو الـسـوء علـمـاء أقـبـل وعـنـدما اـسـتطعت، إن ذـلـك تـسـلمهم فل واحأد

ـكـان وفـضـته، ذهـبـه ـمـن ءبشي ويحظون المنابر، على له يخطبون قازان

وـمـا الـخـائفين، الـنـاس قلوب على المان يدخل بما مشغول السلما شيخ

موقعة في السلما شيخ جهاد عن كتبته ما نقلت ومنه ،182ص:  الدرية، الكواكب-  1
"شقحب".

الختصار.  مع14/6والنهاية:  البداية-  2
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أـخـرى ـمـرة ـقـازان مقابـلـة يـحـاول جـهـة من فهو نفسه، بخاصة يفكر كان

ارتـحـال بـعـد المحاوـلـة يـكـرر وزـيـره، عنه يحجبه وعندما منه، المان لخذ

ـمـن ـبـولئي" وتمـكـن يرأم" نائبه مقابلة في وينجح  الشاما، بلد عن قازان

اـسـتنقذهم اـلـذين بـيـن ـمـن وـكـان المـسـلمين، أـسـرى ـمـن ـكـثير استنقاذ

الذميين. الشاميين من السرى

الـصـبر عـلـى الناس يحرض السوار على ليلة كل يدور أخرى جهة منو

والرباط. الجهاد آيات عليهم ويتلو والقتال،

أما راالتـتـ لـسـيطرة تخـضـع دمـشـق ـكـانت [ـسـواء أحـأـواله جمـيـع ـفـيو

ًا المسلمين] كان سلطان لسيطرة ًا بالمعروف آمر المنكر: عن ناهي

بأـيـاما المـصـرية العـسـاكر قدوما وقبل وستمائة وتسعين تسع سنة فيف

والحاـنـات الخـمـارات عـلـى وأـصـحابه تيمـيـة اـبـن اـلـدين تـقـي الـشـيخ دار

جماـعـة وـعـزروا الخـمـور، وأراقوا الظروف وشققوا الخمور آنية فكسروا

بذلك. الناس ففرح الفواحأش، لهذه المتخذة اناتحال أهل من

تـقـي الـشـيخ عـلـى الحـسـدة ـمـن جماعة ثار وسبعمائة إحأدى سنة فيو

رؤوس ويحـلـق ويـعـزر الـحـدود يقـيـم أـنـه مـنـه وـشـكوا تيمـيـة اـبـن اـلـدين

ًا هو وتكلم الصبيان، ـم خطأهم، وبين ذلك، منه يشكو فيمن أيض ـسـكنت ـث

المور.

ـشـيخ تيمـيـة اـبـن الدين تقي الشيخ إلى رأحأض وسبعمائة أربع سنة فيو

ًا يلبس كان ًا دلق ًا كبير ًا متسع ـفـأمر القـطـان، إبراهيم المجاهد يسمى جد

لـم حأـتى وقطعـوه جانب كل من الناس فتناهبه الدلق ذلك بتقطيع الشيخ

ًا فيه يدعوا وـكـانوا أظـفـاره وقـلـم ـشـعر، ذا وـكـان رأسه، بحلق وأمر  شيئ

ً ًا، طوال من واستتابه للسنة، المخالف فمه على سبللما شاربه وحأف جد

ـا وأـكـل الفـحـش كلما ـر ـم ـا الحشيـشـة ـمـن العـقـل يغـي ـمـن يـجـوز ل وـم

وغيرها. المحرمات
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ـدهو ـر بـع ـد استحـض ـاز محـم ـي الخـب ـتتابه البلـس ًا فاـس ـ ـن أيـض ـل ـع أـك

ًا عليه وكتب الذمة، أهل ومخالطة المحرمات ـبير في يتكلم ل أن مكتوب تـع

راح بعيـنـه 1الـشـهر ـهـذا ـبـه. وـفـي ـلـه عـلـم ل بـمـا غيرها في ول المنامات

ومعـهـم أـصـحابه وأـمـر التارـيـخ مـسـجد إـلـى تيمـيـة ـبـن اـلـدين تقي الشيخ

فقطعـهـا لـهـا، ويـنـذر ـتـزار قـلـوط بنـهـر هناك كانت  صخرة بقطع حأجارون

ـكـان ـشـبهة المسلمين عن فأزاح بـها، الشرك ومن منها المسلمين وأراح

ًا، شرها بكلـمـه وـكـذلك الـعـداوة، له وأبرزوا سدوهحأ وأمثاله وبـهذا عظيم

الله في تأخذه لم هذا ومع وعودي، ذلك على فحسد وأتباعه، العربي بابن

مع الحبش منه نالوا ما وأكثر بمكروه، إليه يصلوا ولم بالى، ول لئم، لومة

يشين ما عليه لهم يتوجه ولم  بالشاما، ول بمصر ل بحث في ينقطع لم أنه

وعلـيـه الخـلـق إـيـاب الـلـه وإـلـى ـسـيأتي، كما بالجاه وحأبسوه هأخذو وإنما

حأسابـهم".

واجتهــاداته، مواقفه بسبب الله رحأمه الشيخ بـها ابتلي التي المحن ماأ

لهمها: يلي فيما فنشير

ًا حأبس  هـ705 عاما يف إـلـى العيد ليلة منه نقل ثم بمصر، برج في أيام

هذا من وخرج الله، عبد الدين شرف وأخوه هو بالجب، المعروف الحبس

ـشـوال - ـفـي القـضـاة - حأبس السجن إلى أعيد ثم   هـ،707 عاما السجن

إـلـى قلؤون ـبـن ناـصـر السلطان بعودة المحنة هذه وانتهت  هـ،707 عاما

ـة ابن عن الفراج وكان  هـ،709 عاما شعبان  من13 في الحكم ـفـي تيمـي

بسبب القضاة بعض قتل في السلطان استفتاه وعندما  هـ،709  شوال8

فقــال: مثلهم، بعدهم تجد ل هؤلء قتلت له: إذا فقال فيه، تكلموا كانوا ما

ًا، قتلك وأرادوا آذوك قد إنـهم حأل. في فهو آذاني فقال: من مرار

عقد وسبعمائة عشرين سنة من رجب عشرين ثاني الخميس يوما فيو

لـسـلطنة،ا نائب بحضرة تيمية ابن الدين تقي للشيخ السعادة بدار مجلس

علـى وعـاتبوه الشـيخ وحأضـر المذاهب، من والمفتون القضاة فيه وحأضر

 هـ.704عاما:  من رجب شهر-  1
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خمـسـة فيـهـا فبـقـي القلعة في حأبس ثم الطلق بمسألة الفتاء إلى العود

ًا،  عشر وثمانية أشهر ـيـوما ـبـإخراجه الـسـلطان ـمـن مرـسـوما ورد ـثـم يوم

وسبعمائة. وعشرين إحأدى سنة - من عاشوراء - يوما الثنين

ـواه بـسـبب بحبسه مرسوما صدر  هـ726 شعبان من عةبالسا وفي" فـت

وقـبـور والـسـلما، الصلة عليهم النبياء قبور لزيارة الرحأال شد جواز بعدما

ـة حأبس في الشافعي القضاة قاضي أمر أياما وبعد  الصالحين، ـمـن جماـع

الدين". تقي الشيخ أصحاب

ـيو ـة ـف ـن ليـل ـدة ذي ـمـن العـشـرين الثنـي ـان ـسـنة القـع وعـشـرين ثـم

كـان اـلـتي بالقاـعـة دمشق بقلعة تيمية ابن السلما شيخ توفي سبعمائة،و

ًا .1بـها" محبوس

عن  الظالمين، سجون وخشونة الحاسدين وعداوة المرجفين كيد جزع

ن السـلما شـيخ شموخ من النيل ا بـأني وأشـهد همتـه، وعلـو تيميـة اب م

يـقـول ت،اوالبتلء للمـحـن تفـسـيره مـثـل الئمة العلماء أقوال في وجدت

الله: رحأمه

فـهـي رحـأـت أـيـن ـصـدري ـفـي وبـسـتاني جنتي أنا بي، أعدائي يصنع ما"

بـلـدي مـن وإخراـجـي ـشـهادة، وقتـلـي خـلـوة، حأبـسـي أنا تفارقني، ل معي

القلعة: في مجلسه في يقول وكان  سياحأة،

ًا الرض ملء بذلت ول ـقـال: ـمـا أو النعمة، هذه شكر عندي عدل ما ذهب

ـفـي يـقـول ـهـذا. وـكـان ونـحـو الخـيـر مـن فـيـه إلى اوتسبب ما على جزيتهم

محبوس: وهو سجوده

الدرية. والكواكب ،135 - 14/1والنهاية:  البداية-  1
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لي الله. وقال ماشاء عبادتك وحأسن وشكرك ذكرك على أعني اللهم"

ـهـواه، أـسـره ـمـن والمأـسـور رـبـه، عن قلبه حأبس من المحبوس:  1 مرة

وقال: إليه نظر سورها، داخل وصار القلعة إلى ووصل أدخل ولما

قبـلـه ـمـن وـظـاهره الرحأـمـة فـيـه ـبـاطنه  اب،ـبـ له بسور بينهم فضرب[

ًا لـبـن الكلما ـيـزال [ـمـا رأـيـت ما الله العذاب]. وعلم أطـيـب القـيـم] أحـأـد

ًا والنعـيـم الرفاهـيـة وخلف العيش ضيق من فيه كان ما مع قط، منه عيش

ذـلـك ـمـع وـهـو والرـجـاف، والتهديد الحبس من فيه كان ما ومع ضدها، بل

ًا، الناس أطيب ًا، موأشرحأه عيش ًا، وأقواهم صدر ًا، وأسرهم قلب ـوح نفس تـل

الظـنـون، بـنـا وـسـاءت الـخـوف بـنـا اشتد إذا وكنا وجهه، على النعيم نضرة

ذـلـك فيـذهب كلمـه ونسـمع ـنـراه أن إل هو فما أتيناه الرض، بنا وضاقت

ًا فينقلب كله، ًا وقوة انشراحأ  .2وطمأنينة" ويقين

ـاه ما والسلطان نهيلا أولي إلى التقرب عن وترفعه شجاعته منو حأـك

قال: الكواكب في

وأحأضــره الله، لدين الناصر الملك العظم السلطان إلى به وشوا لما"

وأن الـنـاس، أطاـعـك ـقـد أـنـك أخبرت كلمه: إنني جملة من قال يديه بين

وقـلـب مطمئـنـة بنـفـس ـلـه قال بل به، يكترث فلم الملك، أخذ نفسك في

حأضر: من كثير سمعه عال وصوت ثابت،

ًا، عـنـدي يـسـاوي ل المـغـول ومـلـك ملكك إن والله ذلك؟ أفعل ناأ فلـسـ

مـن قلـبـه فـي لـه اللـه أوقع بما مقابلة في وأجابه لذلك السلطان فتبسم

لـكـاذب، إـلـي ـبـك وـشـى اـلـذي وإن لـصـادق، والـلـه العظيـمـة: إـنـك الهيبة

ـذ به فتك قد لكان لوله ما الدينية المحبة من قلبه في له واستقر ـر مـن دـه

ًا كان الذي الجوزية قيم ابن تلميذه عنه يرويه كله النص هذا-  1 سجن في معه محبوس
القلعة.

تيمـيـة اـبـن السلما شيخ حأياة كتاب [عن القيم لبن الصالح، والعمل الطيب الكلم-  2
البيطار]. بـهجت محمد لمؤلفه
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مـمـن والبهـتـان، اـلـزور أقاوـيـل ـمـن حأقه في إليه يلقى ما كثرة من ليطو

.3والجهالة"  بالفسق مشحون وباطنه العدالة، حأاله ظاهر

المـجـردة ـمـواقفه وـمـن الـشـيخ ـهـذا سيرة من يعلم السلطان كان قدل

تيمـيـة اـبـن عـنـد يـسـاوي ل المـغـول ومـلـك ملـكـه أن والمـنـافع الهواء من

ًا، ـر أو القضاة قاضي أو وزير كمنصب ذلك من ىأدن هو بما فكيف فلس غـي

رد عـنـدما الـسـلطان ـسـيفعله بـمـا يـبـالي كان فما السلما شيخ أما ذلك؟،

الحاسم. الرد هذا عليه

القيادـيـة مكانتـهـا تتـبـوأ وأن لـبـد تيمـيـة اـبـن أمـثـال فيـهـا ـيـبرز أـمـة نإ

ـإن التتار، غزوة في حأدث كما لنتكاسة تعرضت وإذا المرموقة، فـشـلها ـف

تـخـاذلهم يبررون الذين الله فليتق  الله، بإذن نصر إلى وهزيمتها نجاح إلى

يـقـرأون كـيـف لنا ليبينوا أو السلما، شيخ أقوال من بـها يستدلون بشواهد

عرضناها؟ التي المواقف هذه ويفهمون

.15ص:  البيطار، هجتـب محمد للشيخ تيمية، ابن السلما شيخ حأياة-  3
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الثانية لشبهةا

الخـطـاء بـعـض وـجـود - رـغـم بـلـدنا ـفـي العاـمـة الوـضـاع قوـلـون: إني

ن بـل المجاورة، البلدان في عليه هي مما - أفضل نحرافاتاوال الظلـم م

بـــها أنـعـم اـلـتي الـكـثيرة نعـمـه على الله شكر والواجب بذاك، هذا مقارنة

تـشـهدها التي والحروب والفتن الخلفات يجنبنا أن وعل جل ونسأله علينا،

الخرى. البلدان

ظاهرة حأيدة وفيه  الشرعية، بالضوابط منضبط وغير عائم هذا قولهمو

بـلـد ـكـل ـفـي واـلـدعاة العلـمـاء بعض أن ذلك على الدلئل ومن الحق، عن

ـعـن بـــها يمـتـازون مـيـزة يـعـدمون ول الدـعـاء، هذا مثل ترديد يستطيعون

بـها. الفتخار إلى وتدفعهم غيرهم،

يـسـمح الحرـيـة ـمـن قدر المفضول البلد في يكون فقد أخرى جهة منو

ـفـي والمفاـسـد الخـطـاء هذه تنتشر ثم  أخطائهم، وبيان المسؤولين بنقد

ـة هذه تنعدما حأين في والداني، القاصي بـها ويتحدث العلما وسائل الحرـي

أحأــد نقد على العلما وسائل تجرؤ ادعائهم] ول [حأسب الفاضل البلد في

لـيـة مـعـرض فإنه الجريمة هذه مثل ويقترف يفعل ومن المسؤولين، كبار

مجالـسـهم ـفـي المواطـنـون اطـمـأن إذا الـمـوت. أـمـا دحأ تبلغ وقد عقوبة،

ـدثون الجواسيس، شر وأمنوا المغلقة، البواب وداخل الخاصة، ـعـن فيتـح

تبـقـى أن ذـلـك بعد لبد ثم الخرى، البلدان تشهدها التي المفاسد أضعاف

ًا الناس يعرف ل التي المجهولة النحرافات بعض عنها. شيئ

تجنـيـد وـسـائل من وسيلة الخرى لدانبال نقد يكون فقد ثالثة جهة منو

الدوـلـة، لـهـذه المعادـيـة الدعائـيـة حأملتها في الدعاة من النوع لهذا الدولة

الفاجرة. الشخصية المهاترات هذه من فائدة أية السلمية للدعوة وليس
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ً أفـضـل البـلـدان من بلد في الحال يكون فقد رابعة جهة منو مـمـا حـأـال

ـاء تعـفـي ل الحقيقة هذه فإن ذلك ومع ،الخرى البلدان في عليه هو العلـم

وـهـم الـشـرعي، حأكمها وبيان بلدهم، في المنكر إنكار وجوب من والدعاة

بالمثـال ذـلـك علـى ولـنـدلل عليـهـم، الـلـه أوجـبـه بـمـا ينهضوا لم إذا آثمون

التي:

ًا أصدر الفاضل البلد في السلطان أن نفترضل ًا مرسوم يسمح تشريعي

ـانون هذا وبموجب الفائدة، مقدار وينظم ،ربوية بنوك بإقامة أـصـبحت الـق

ًا الشاهقة بأبنيتها البنوك هذه المـشـار البـلـد داـخـل المدن معالم من معلم

ـعـن دقيـقـة لمعلوـمـات يتوصل أن المسألة لهذه باحأث أي ويستطيع إليه،

العالمـيـة البـنـوك وـمـع اـلـدولي، النـقـد ـصـندوق الدوـلـة: ـمـع ـهـذه تعاـمـل

وغيرها. الغربية البنوك في الربوية الستثمارات ردامق وعن والمحلية،

ـن مهذبة بطريقة معه وتحدثوا السلطان، قابلوا العلماء أن لنفترضو ـع

ًا، كعادته وعدهم ثم الله، لشرع ومخالفته المرسوما هذا عيوب ومرت خير

ًا يروا أن دون والعواما الياما وـهـم ـبـه، وـعـدهم الذي الخير هذا من بصيص

ًة يكلموه أن اللئق من ليس أنه يرون لنـــهم نفـسـها بالمـسـألة أـخـرى مر

عـلـى ـقـادرون ـهـم ـبـالقوة أخذه عن غيرهم يعجز وما الفتنة(!!)، يخشون

ـمـن أـقـل هو ما يطلبون أخرى مرة إليه عادوا أنـهم غير… بالحسنى أخذه

إـسـلمية، بـنـوك بإقاـمـة يسمح مرسوما إصدار يطلبون عادوا… بكثير ذلك

الـحـديث ـمـن يكثرون التي الخرى العربية البلدان بعض يف الحال هو كما

الوربـيـة اـلـدول بـعـض ـفـي الـحـال هو كما أو والفساد، الفتن من فيها عما

سلطانــهم ووـعـدهم البـنـوك، مـن الـنـوع هـذا بقياما سمحت التي الكافرة

ًا، ماء. الظمآن يحسبه بقيعة كسراب الوعد هذا ولكن خير

تؤـكـد وفـيـرة معلوـمـات العلـمـاء وردت فـقـد بالوعد إخلفه على زيادةو

وـصـول أـجـل ـمـن الـحـثيث وسعيه السلمية، للبنوك السلطان هذا عداوة

أـشـباه يـحـرك فـهـو ولـهـذا مـسـدود، طرـيـق إـلـى السلمية المشاريع هذه
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ًا المثقفين ـذين الحكاما أكثر ويحذر البنوك، هذه ضد إعلمي ـــهم يلتـقـي اـل ب

البنوك. ههذ وراء تقف (!!) التي الصولية من

المطروح: السؤالو

العلـمـاء عـلـى يجب الذي وما المسألة؟ هذه في الشرعي الحكم هو ام

فعله؟.

ألة، هذه أمثال في القول علماؤنا لجواب: فّصلا الجـواب ولنـدع المس

الله: رحأمه يقول تيمية، ابن السلما لشيخ يلي فيما

ـالم الـظـاهرة السلما شرائع من شريعة عن خرجت طائفة كل" واترةـت

بالـشـهادتين. ـفـإذا تكلـمـت وإن المـسـلمين؛ أئـمـة باتفاق قتالها يجب فإنه

هادتين أقـروا ن وامتنعـوا بالش حأـتى قتـالهم وجـب الخمـس الصـلوات ع

ـذلك الزكاة، يؤدوا حأتى قتالهم وجب الزكاة عن امتنعوا يصلوا. وإن إن وـك

وانعـامت إن العـتيق. وكـذلك الـبيت حأـج أو رمضان شهر صياما عن امتنعوا

مـن ذـلـك غـيـر أو الخـمـر، أو الميـسـر، أو الرـبـا، أو الـفـواحأش، تحرـيـم عن

والـمـوال اـلـدماء ـفـي الحـكـم عـن امتنـعـوا إن الشريعة. وكذلك محرمات

ـن امتنعوا إن والسنة. وكذلك الكتاب بحكم ونحوها والبضاع والعراض ـع

واؤدوـيـ يـسـلموا أن إلى الكفار وجهاد المنكر، عن والنهي بالمعروف المر

صاغرون. وهم يد عن الجزية

الـمـة ـسـلف واتـبـاع والـسـنة للكتاب المخالفة البدع أظهروا إن كذلكو

بأـسـماء التكذيب أو وآياته، الله أسماء في اللحاد يظهروا أن مثل وأئمتها؛

ـة عليه كان بما التكذيب أو وقضائه، بقدره التكذيب أو وصفاته، الله جماـع

ـشـريعة ـعـن الـخـروج ـتـوجب اـلـتي همتـطـاع ـفـي ـيـدخلوا حأتى المسلمين

      تعالى:  الق المور، هذه وأمثال السلما،

               

  .  :            

 .             
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.28/510الرياض:  مطابع تيمية، ابن السلما شيخ فتاوى مجموع-  1
وفتواه تيمية ابن السلما شيخ مواقف عن الحديث - إلى الله شاء - إن نعود سوف-  2

الستطاعة. عن الحديث عند التتار قتال في
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فتاوى من عنهم يصدر ما يمةق
ونظامه بالسلطان المتعلقة المسائل يف

يلي: ما الموقعين أعلما كتاب في اءج

قال: أنه أحأمد الماما عن الخلع في كتابه في بطة بن الله عبد أبو ذكر"

خـصـال: خـمـس فـيـه يـكـون حأتى للفتيا نفسه ينّصب أن للرجل ينبغي ال

كلـمـه على ول نور عليه يكن لم نية له يكن لم فإن نية، له تكون أولها: أن

يـكـون وـسـكينة. والثالـثـة:  أن ووقار وحألم علم له يكون نور. والثانية: أن

ًا الـنـاس. مـضـغه وإل معرفته. الرابـعـة: الكفاـيـة وعلى فيه هو ما على قوي

العلم من ومحله أحأمد جللة على يدل مما الناس. وهذا ةالخامسة: معرف

ظـهـر منهـا نقـص وأي الفـتـوى، دعـائم هـي الخمسـة هذه فإن والمعرفة؛

.1بحسبه"  المفتي في الخلل

فيـمـا أنـقـل وأـنـا الخمس، الخصال هذه فيهم تتوفر ل السلطان علماءو

عليها: أعلق ثم الخصال، لهذه شرحأه في القيم ابن كلما يلي

1 - ورـضـاه الـلـه وـجـه ـبـالفتوى مرـيـد بـيـن فكم "النية: عن يقول 

يـنـاله وـمـا منفعـتـه ورجاء المخلوق وجه بـها ومريد عنده، وما منه والقرب

ًا منه ًا!". أو تخويف طمع

الحلم إلى منه أحأوج شيء إلى والفتيا العلم صاحأب فليس " -3 و 2

والـصـلح والـشـر الخـيـر مواـقـع ـلـه تنكـشـف فـبـالعلم… والوقار والسكينة

عليه". ويصبر فيؤثره الخير عند نفسه تثبيت من يتمكن وبالحلم والفساد،

ـفـي وأـصـلها واـسـتقراره القـلـب طمأنيـنـة السكينة: "وـهـي عن يقولو

حأـصـلت اـلـتي ـهـي الـسـكينة الـجـوارح... وـهـذه على أثرها ويظهر القلب،

ًا المنجنيق في ألقي وقد الخليل لبراهيم ـها أعداء أضرما ما إلى مسافر لـل

وكذلك من       لنبينا حأصلت التي السكينة النار... 

          ."

.4/199 الجوزية، قيم ابن العالمين، رب عن الموقعين أعلما-  1
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أوساخهم. بها يمسحون التي المناديل يستخدمون كما استخدمونا تمندل: أي-  1
.205 - 4/199الموقعين:  أعلما-  2
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أـمـور وـفـي الرافضة في مصر ومفتي الزهر لشيخ أقوال على أشهر قبل اطلعت-  1
العلم. طلب في المبتدئ حأتى عنه يترفع  جهل عن تنم أخرى
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مضى. فيما ذلك بينت كما السنة، أهل إجماع موضع هذا ليس-  1
المارة. كتاب ،1225رقم:  الحديث مسلم، صحيح-  2
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اللبـاني وذكـره يخرجـاه، ولم السناد وقال: صحيح المستدرك في الحاكم أخرجه-  1
.1/374 الصحيحة السلسلة في
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عذر منهم حٍدأل يسل

ٍد العنوان: "ليس هذا تحت نمضيس رد عن الحديث عذر" في منهم لحأ

دحـأـض وـفـي حأكـمـه، ونـظـاما بالـسـلطان تتعـلـق اـلـتي العلماء هؤلء فتوى

فنقول: والعطيات، المناصب قبولهم عن بـها يدافعون التي شبهاتـهم

يةعالـشـر إـضـفاء وـفـي والـحـاكم، الحكم استقرار في كبير دور لعلماءل

الحأــداث في وفتاويهم مواقفهم وينتظرون يحترمونـهم، الناس لن عليه،

وحأـكـم دـيـن أـنـه عـلـى وتلقـتـه لـقـولهم، الغالبية أصغت قالوا وإن المهمة،

شرعي.

وبطاـعـة بمناـصـبهم يهتـمـون كـمـا بـشـيء يهتـمـون ل الحـكـاما ـكـان لماو

ًا العلماء كان ولما لهم، الناس ـهـذال ـضـخم، إعلـمـي أسطول من لهم خير

معـهـم واـسـتخدموا العلـمـاء، ود كـسـب إـلـى الـقـديم مـنـذ سعوا فقد وذاك

طويلة خبرة بعد ووجدوا أخرى، تارة الترهيب وسلح تارة، الترغيب سلح

ًا أعظم الترغيب أن ّذر ـكـان اـلـذي وهذا الترهيب، من جدوى وأكثر نفع يـحـ

مـن أخـاف الثـوري: "مـا سـفيان يقـول اللـه، رحأمهـم السـلف أئمـة منه

.1إليهم قلبي فيميل إكرامهم من أخاف إنما لي نتهمهاإ

أعطـيـات أـخـذ ـجـواز بـعـدما يـفـتي الـلـه رحأـمـه الغزاـلـي حأاـمـد أبو كانو

ـا يخالفونه الذين بعض له فقال ولياتـهم، وقبول الظالمين ـه: أـفـتى فيـم ـب

الظـالمين، وـجـوائز أعطـيـات يأـخـذون ـكـانوا والـتـابعين الـصـحابة بعض إن

عليهم:  الرد في ميلجال القول هذا له فكان

الراـشـدين الخلـفـاء بزـمـان عهدهم لقرب الول العصر في الظلمة إن"

الـصـحابة قـلـوب اـسـتمالة إـلـى ومتـشـوفين ظلمهم من مستشعرين كانوا

يبعـثـون وـكـانوا  وـجـوائزهم، عطاـيـاهم قـبـولهم عـلـى وحأريصين والتابعين

ويفرحـأـون مبقـبـوله المـنـة يتقـلـدون كانوا وإذلل. بل سؤال غير من إليهم

.122ص:  الفكر، دار لجوزي،ا ابن إبليس، تلبيس-  1

47



ول أغراضهم في السلطين يطيعون ول ويفرقون منهم يأخذون وكانوا به،

عليهم يدعون بل بقاءهم يحبون ول جمعهم يكثرون ول مجالسهم يغشون

يـحـذر ـكـان فـمـا عليـهـم، منهم المنكرات وينكرون فيهم اللسان ويطلقون

بـأس، همخـذبأ يكـن وـلـم دنيـاهم من أصابوا ما بقدر دينهم من يصيبوا أن

ـوس تســمح فل الن فأمــا ـة الســلطين نـف ـوا لمــن إل بعطـي ـي طمـع ـف

بغشيان والتجمل أغراضهم على بـهم والستعانة بـهم والتكثر استخدامهم

ـفـي والـطـراء والتزكـيـة والثناء الدعاء على المواظبة وتكليفهم مجالسهم

دردوـبـالت أولً، بالـسـؤال نفـسـه الـخـذ ـيـذل ـلـم فـلـو ومغيبـهـم، حأـضـورهم

ًا، بالخدمة ًا، والدعاء وبالثناء  ثاني عنـد أغراضـه علـى لـه وبالمسـاعدة ثالثـ

ًا، الستعانة ًا، وموكبه مجلسه في جمعه وبتكثير رابع الحب وبإظهار خامس

ًا، أعدائه على والمناصرة والموالة ومـقـابحه ظلـمـه عـلـى وبالستر سادس

ًا، أعماله ومساوئ فـضـل فـي انكـ وـلـو واحـأـد ـبـدرهم علـيـه ينعم لم سابع

ً الله رحأمه الشافعي ًا ، 1 مثل ما الزمان هذا في منهم يؤخذ أن يجوز ل فإذ

يشــك أو حأراما أنه يعلم ما فكيف المعاني هذه إلى لفضائه حألل أنه يعلم

ّبه أـمـوالهم على استجرأ فمن فيه؟ فـقـد والـتـابعين بالـصـحابة نفـسـه وـشـ

اهـ. 2بالحدادين"  الملئكة قاس

الحـشـر بيوما تذكيرهم بقصد العدول الئمة لمجالس اءمالعل غشيان نإ

اـلـتي الرعـيـة بمظالم وتبليغهم الدنيا، إلى الركون من وتحذيرهم والمعاد،

النـصـيحة، وـسـلم: "اـلـدين عليه الله صلى لقوله شرعي واجب تبلغهم لم

بل ، 3وعامتهم"  المسلمين ولئمة ولرسوله ولكتابه قال: لله قلنا: لمن؟

الـلـه ـصـلى الـنـبي  ـكـان وـقـد السلما، أصول من عظيم أصل] [النصح هو

ًا، يبايع عندما وسلم عليه جرـيـر مسلم. ـقـال لكل النصح عليه يشترط أحأد

ـهـذا ـفـي لسمه الغزالي حأامد أبي إفراد ولكن كثيرة، فضائل الله رحأمه للشافعي-  1
المذهبي. تعصبه على دليل الموضع

.2/139الغزالي:  حأامد لبي الدين، علوما إحأياء-  2
اليمان. كتاب في مسلم رواه-  3
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ى وسـلم عليـه اللـه صـلى النـبي عنه: "بـايعت الله رضي الله عبد بن عل

.1مسلم"  لكل النصح

ًا السلطان كان إذا ماأ ًا ظالم ًا، مفسد ًا، يقبل ل كذاب بوعد، يفي الو نصح

أعطياته. ورفض مجلسه، باعتزال الثار وردت فقد

ـلم: عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي عجرة بن كعب عن - وـس

ّدقهم عليهم دخل فمن أمراء، بعدي "سيكون ـى وأعانـهم بكذبـهم، فص عـل

يــدخل لم ومن الحوض، علي بوارد وليس منه ولست مني فليس ظلمهم

ّدقهم ولم ظلمهم ىلع يعنهم ولم عليهم مـنـه وأـنـا مـنـي فـهـو بكذبـهم، ُيص

.2الحوض"  علّي وارد وهو

فل اليوما إليهم يدخل الذي من شعري الخطابي: "ليت سليمان أبو الق

ـن مجالـسـهم، شهد إذا بالعدل يتكلم الذي ومن كذبـهم، على يصدقهم وـم

ـذا في أخي يا لك أسلم إن منهم؟ ينتصح الذي ومن ينصح الذي ـانزال ـه ـم

ـى الله ونسأل أبوابـهم وغشيان مخالطتهم من تقّل أن لدينك وأحأوط الغـن

.3لهم"  والتوفيق عنهم

عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن -

الـسـلطان أـبـواب أتـى وـمـن غـفـل، الـصـيد اتبع ومن جفا، بدا وسلم: "من

ًا السلطان من عبد ازداد وما افتتن، ًا"  الله من ازداد اإل قرب .4بعد

عليـه الله صلى الله رسول قال: قال عنه، الله رضي هريرة أبي عن -

ـعـن الـصـلة وـيـؤخرون الناس، شرار يقربون أمراء عليكم وسلم: "ليأتين

ًا، يكونن فل منكم ذلك أدرك فمن مواقيتها، ًا، ول عريف ًا"  ول شرطي .5خازن

ّينـا قـد أننـا هنا به التذكير يجدر مماو أن البحـث هـذا مـن مضـى فيمـا ب

ول بدنياهم، دينهم يبيعون كانوا ما السلف علماء من المناصب قبلوا الذين

السنة أهل عند العظمى إمامةلا كتاب وانظر اليمان، كتاب في مسلم رواه-  1
 .408ص: سابق، مصدر والجماعة،

ـشـاكر: ـصـحيح أحأـمـد وـقـال عـمـر، اـبـن عن أحأمد ورواه الفتن، في الترمذي رواه-  2
].400ص:  العظمى، المامة [عن المسند من ،8/62السناد: 

].401ص:  العظمى، المامة [عن والخلطة العزلة-  3
الحـأـاديث سلـسـلة ـفـي اللباني الشيخ وذكره ،2/371المسند:  في أحأمد أخرجه-  4

.1272رقم:  ،3/267الصحيحة: 
المارة. كتاب الظمآن، موارد في حأبان ابن رواه-  5
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ـا الحاجة عند الشرعية الحأكاما بيان أو المنكر إنكار في يترددون كانوا إليـه

حأـمـزة الـشـهداء وـسـلم: " خـيـر عليه الله صلى الله رسول بقول متمثلين

الـلـه ذات ـفـي ونـــهاه ـفـأمره جائر إماما إلى اماق رجل ثم المطلب عبد بن

.1ذلك"  على فقتله

ً أن عنه الله رضي أمامة أبي وعن - الجهاد أي الله رسول قال: يا رجل

عـنـد ـلـه ـقـال ـثـم عنه، فأعرض الولى الجمرة يرمي الله ورسول أفضل؟

ـه ووضع العقبة جمرة رمى فلما عنه، فأعرض الوسطى الجمرة ـفـي رجـل

الجـهـاد الـلـه. ـقـال: "أفـضـل رـسـول ـيـا قال: أنا السائل؟ أين:  قال الغرز

.2جائر"  سلطان عند حأق كلمة

فـي نراهـا ل عنهـا تتـحـدثون الـتي المنـكـرات هـذه قائـل: إن قـال إنف

عـنـد منـهـم نـسـمع ل وإنـنـا مـسـاعديه كـبـار ومـجـالس الـسـلطان مـجـالس

والمسلمين. للسلما خير فيه ما كل إل وإياهم  جلوسنا

التية: الثلثة المثلة إلى الشارة المقولة هذه رد في يكفينا: لناق

ـهـؤلء بـعـض أن بالـضـرورة اـلـدين من معلوما هو مما الول:  لمثالا

الـشـريعة، أحأـكـاما بـعـض نـحـوا وبعـضـهم كلها، الله شريعة نحوا السلطين

أبقوه. الذي الخر البعض تطبيق وأساءوا

حـأـتى وتـحـدثت الـسـلطين، مظـلـ أخـبـار ـتـواترت لقد الثاني: لمثالا

من بالبرياء امتلت التي والمعتقلت السجون عن الدولية العفو منظمات

ـعـن الـصـادرة الحأـصـائيات أدق وتـقـول الـلـه، إـلـى واـلـدعاة العلماء خيرة

البـلـدان أحـأـد ـفـي ـعـددهم أن الضحايا هؤلء عن يدافعون الذين المحامين

ًا ستين يبلغ العربية ً ألف اـلـذين ـعـدد ـعـن أو يـعـدمون ينـلـذا عدد عن فضل

يسجنوا. أو يحاكموا أن دون يقتلون

ـي بأخبار يسمع لم بأنه الدعاء العلماء من عالم يستطيع ول ذاه الراـض

ـا الذين مالكيها من وأبناؤهم والرؤساء الملوك إخوان اغتصبها التي ورثوـه
اللباني وذكره يخرجاه، ولم السناد وقال: صحيح المستدرك في الحاكم أخرجه-   1

.1/374 الصحيحة السلسلة في
1/62الصحيحة:  السلسلة في اللباني وصححه ،5/251المسند:  في أحأمد أخرجه-  2

].410العظمى: ص:  المامة [أنظر
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ـا، جمعوا حأتى عمرهم سني أفنوا التي أو آبائهم عن ـوا أي وإن ثمنـه نطـم

في أو مدينته في يحدث مما الصارخ الظلم هذا على أمثلة ضرب يستطيع

منطقته.

ًا العلماء من عالم أي يستطيع لو ـار يـسـمع لم بأنه - الدعاء - أيض بأخـب

إـلـى مـضـطرين ـيـذهبون الذين التجارية المؤسسات أو الشركات أصحاب

بيـن حتـتراو بنسـبة مشـاركتهم عليـهـم يعرضون والرؤساء الملوك إخوان

ًا يدفعوا أن [دون والنصف الربع ًا] مقابل قرش إخوانـهم من حأمايتهم واحأد

ًا. السعر كان كلما المسؤول مكانة علت وكلما عمومتهم، أبناء أو باهظ

ـى تتنافس التي العصابات أمر يجهل من العلماء من ليسو الـسـلب عـل

اماـظـالن أقـطـاب ـمـن قـطـب وحأمايتها قيادتـها يتولى عصابة وكل والنهب،

الصحافة أطلقت وقد وخارجه، البلد داخل متعددة بأطراف وتنتهي به تبدأ

وصدر ،1السمان) (القطط مصطلح العصابات هذه على البلدان بعض في

مـثـل الفـضـائح هذه عن المقالت ومئات الكتب من عدد وأوربا أمريكا في

ـا، وغيرـهـا الـسـلحة ـصـفقات ـذين والعملء وغيرـه ًا دورـهـم ـكـان اـل ـ ثانوـي

ـا الدولرات من المليارات يملكون الصفقات هذه من عدد بعد صبحواأ فـم

ًا يرضى ل الذي العصابة رئيس يملكه بما بالكم يدخل ما يكون أن إل أحأيان

ًا جيبه شراؤها. تم التي الصفقة لثمن مساوي

الـجـور أئـمـة يرتكبـهـا التي والمفاسد المنكرات كانت الثالث: لمثالا

ن تحدثنا التاريخ بفكت  ومحدودة، شخصية انوا الـذين الخلفـاء بعـض ع ك

وأـسـرته ديـنـه رق اـلـذي الخليـفـة وـكـان قـصـورهم، ـفـي الـجـواري يقتنون

ـن مشاهدتـهن في الحاشية تشاركه وقد منهن، شاء بمن يتمتع شهوته وـه

والتلـفـاز، الذاـعـة دور الحكوـمـات أنـشـأت فـقـد اليوما أما ويغنين، يرقصن

المختـصـة، الرـسـمية الجـهـات ـعـن درةصا مراسيم وفق برامجها ونظمت

ً والموسيقى والرقص الغناء وأصبح ًا عمل الحكومات. هذه عند مشروع

الحرية. من يسير بـهامش تسمح التي البلدان بعض أعني-  1
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الـمـدن، من مدينة في سينما فتح نستنكر عقود بضعة وقبل بالمس كنا

ن كبير عدد بل السينما هذه دخلت فقد اليوما أما ل إلـى السـينما دور م ك

وحأركاتـــها المغنـيـة ألـفـاظ عـلـى ـتـتربى الناـشـئة الجـيـال وأـصـبحت بيت،

يـخـدش مـمـا ـبـه ـجـاءوا اـلـذي ـهـذا ـكـل وعـلـى الهابـطـة، الغنيات ومعاني

أـسـموه ـمـا أدخـلـوا عندما بلة الطين الرذيلة... وزادوا على ويحض الحياء،

ن أحأـدثوه ما بلء وكأن المباشر، البث فعملـوا يكفـى ل محليـة مفاسـد م

ـن شركاءهم دفعوا ثم وغيرها، أوربا في فساد كل إدخال على ـحاب ـم أـص

نـحـو موجـهـة الوربـيـة البلدان في فضائية أقنية إنشاء إلى الموال رؤوس

ـخـارج لنـــها الجـيـال إفساد مهمة وتتمم بلغتهم، تخاطبهم العربية البلدان

- . يعتذرون هكذا – الرقابة حأدود

ًا أـصـبحت فـقـد الـصـحافة والتلـفـاز: أمـا الذاعة دور عن هذا علـى وقفـ

ّدلون اـلـذين المـنـافقين وعـلـى والزندـقـة الكـفـر أـهـل ـمـن العلـمـانيين ـ يـب

الـصـحف ـهـذه عـلـى 1المـشـرفون ونـجـح ـثـوبه، الـمـرء يبدل كما  مواقفهم

النـصـارى للـسـلما: مـثـل بعدائهم المعروفين الكتاب تجنيد في المشهورة

ـة [وخاصــة ـن الموارـن ـان]، نصــارى ـم ـول لبـن ـدين، الرافضــة وفـل الحاـق

أـلـد ـبـالمس ـكـانوا ـمـن معـيـة ـفـي الـيـوما يعملون الذين اليسار وشياطين

الرأســمالية النظمــة ومنظــري العلمانيــة، القوميــة ودعــاة أعــدائهم،

جـنـود والعقاـئـد الوـسـائل ـفـي يختلفون الذين الكتاب هؤلء اليمينية... كل

ًا وـيـدركون الـشـيطان، حأزب في ـهـذه ـفـي عملـهـم خلل ـمـن أنـــهم جـيـد

الرحأمن. حأزب ضد معركة يخوضون الصحف

فيـهـا - يـقـرأ الرسمية شبه أو منها - الرسمية الصحف هذه في والناظر

وـتـابع والـتـابعين الـصـحابة ـمـن والـسـخرية الوجودـيـة بالفلـسـفة العـجـاب

ا خبيثـة أسـاليب ذلك في ويسلكون التابعين، البحـث يسـمونه مـا ظاهره

إرهابية حأملت فيها يقرأ كما والفتراء، والدس التشكيك وحأقيقتها العلمي
ًا وينفقون الحاكمة، النظمة أقطاب من إنـهم-  1 أجل من المة أموال من خيالية أرقام

الكتاب. هؤلء ضمائر شراء
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بحـجـة ـيـدعون]، [كـمـا السياـسـي الـسـلما وـضـد الـسـلميين، ـضـد حأاقدة

وتشرف الصحف هذه تمتلك التي للنظمة السياسي السلما دعاة عداوة

عليها.

إـبـراز ـمـع والرياـضـيين الرياضة بأخبار النظير منقطع اهتماما فيها ويقرأ

ـورهم، ـاء ـص ـــهم وأنـب ـة، بطولت ـرأ المزعوـم ـا ويـق ـار فيـه ـات أخـب الراقـص

دور ـفـي برامجـهـن ومشاهدة ترقب إلى صريحة دعوة يرافقها والمغنيات

حألـهـم ـفـي نـسـائهم مع المسؤولين أخبار ويقرأ والتلفاز، والسينما الذاعة

الكفار. أشكال عن تختلف ل التي أشكالهم ويرى وترحأالهم،

ـا  بـهم، الخاصة الصحف إصدار وبين بينهم حأيل فقد السلميون ماأ كـم

حأدود في إل العلمانية القوما صحافة في دينهم عن الدفاع وبين همنبي حأيل

ًا ضيقة للعلـمـانيين الممنوحـأـة الحـقـوق بين المساواة فحتى ومحدودة، جد

أقول: عندما الحقيقة أعدو ول السلطين، هؤلء عند معدومة والسلميين

يومـيـة إـسـلمية ـصـحيفة وعرـضـها البلد ـطـول ـفـي الـسـلميون يمتـلـك ل

عليـهـا لـفـرض 1أوربـيـة دوـلـة ـفـي الـصـحيفة ـهـذه مثل صدرت ولو حأدة،وا

إليـهـا يـكـن لم إن العربية البلد معظم إلى الوصول وبين بينها يحول حأصار

كلها.

البـلـدان بـعـض ـفـي تـصـدر إـسـلمية مجلت هـنـاك قاـئـل: ـبـل يـقـول دق

وراء يقـفـون أمنـهـم وأجهزة السلطين ولكن صحيح، ! فأقول: هذا العربية

ًا والمسلمين السلما من تتخذ التي المجلت هذه ًا شعار به تتسمى واسم

فـهـي ولهذا  الضرار، مساجد من مسجد من أكثر ليست حأقيقتها في وهي

مـسـخرة أنـــها كـمـا الـسـلمية، والجماـعـات الدعاة على للتشنيع مسخرة

السلطان. تغضب التي السلما أصول ببعض للتشكيك

المفاسخخد هخخذه نخخرى ل إننخخا: العلمخخاء بعخخض يقول ذن: كيفإ

عليها؟! نسألهم نتردد التي السلطين مجالس في والمعاصي

إلى ينظروا ل وأن نظرهم، ويدققوا سمعهم، يرهفوا أن بالله

هذا خوض أن كما السلميين، على واجب الصحيفة هذه اردإص أجل من التعاون إن-  1
واجب. بعمومه الميدان
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والتقخخوى الخخورع بعيخخن بخخل والمنفعخخة، الرضى بعين حولهم ما

مفاسخخد أن ليقنخخوا هخخذا لسخخؤالنا اسخختجابوا ولخخو والزهخخد،

يحخخدث مخخا بخخالجو [نقصد والجو والبحر رلبا ملت قد السلطين

مجخخالس اعخختزال أن ولعلمخخوا طائراتخخخهم]، علخخى مفاسخخد مخخن

اليمان. أضعف من السلطين

لـشـريعة وتنحيتـهـم وظلمـهـم السلطين فساد عن الستطراد هذا بعدو

أـخـاف إنـمـا لي إهانتهم من أخاف الثوري: "ما سفيان قول إلى نعود الله،

إليهم". يقلب فيميل إكرامهم من

د الجليل، الماما هذا الله حمر جخّل اللخه بنخور ينظخر كخان لق

ًا ويصخخفها عصخخور مخخن سخخبقه وما عصرنا واقع إلى وعل وصخخف

ًا، فيان قول أبعاد إلى اليوما العلماء فطن ولو دقيق لعخادوا س

ليسخخت بخخدايتها فخخي كخخانت الخختي مواقفهم من كثير في النظر

التبصخخر وعخخدما الغفلخخة مخخن كخخثير فيخخه خخخاطئ اجتهخخاد من أكثر

والنفخخاق والشخخقاق المراوغخخة إلخخى انتهخخت ثم المور، بعواقب

بالله. والعياذ منهم كثير عند

العصر: هذا في الحكاما من صنفين مرة: رأيت غير لتق

بين ما يفرقوا أن دون عامة السلميين منهم: حاربوا نفص

ً أخخخرى، وجماعخخة جماعخخة بين أو آخر وداعية داعية عخخن وفضخخل

مخخن وسخخخروا والزندقخخة، واللحخخاد الشخخرك إلى دعوا فقد ذلك

عخخاقبتهم كخخانت رجعييخخن... وهخخؤلء المتخخدينيين وسموا الدين

ويتعخخظ، يعتخخبر مخخن لكل عبرة وجعلهم الله أذلهم وقد  وخيمة،

صخخنيعهم وأكسخخب هلكهخخم، بعد الساحر على سحرهم وانقلب

ًا الخخدين هخخذا ًا، أعوانخخ يتهموموقخخ أفكخخارهم وأصخخبحت وأنصخخار

ً وتقدميتهم ًا مجال والسخرية. للتندر واسع

وظخخائف إليهخخم وأسخخندوا العلمخخاء، إليهم آخر: قربوا صنفو

عليهخخم وأغخخدقوا الفعخخال، المضخخمون مخخن خاوية ولكنها كبيرة
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فخخاغتنى المجزية، والمنح الواسعة الراضي ومنحوهم الموال

كانوا ما يالت الدنيا بنعم وتلذذوا مدقع، فقر بعد العلماء هؤلء

في وعاشوا عليها تربوا التي العيش خشونة بعد بخها يسمعون

وملكخوا الفارهخة، السخخيارات ركوب واعتادوا جد، عن أبا كنفها

لمخخا أسخخرى وبخخاتوا… والخخدولرات الجنيهات من المليين مئات

ن كخانوا أنخهم وتناسوا امتلكوه، ّذرون قبخل م ممخا الحكخاما يحخ

ّذر فيه، هم وقعوا ووظائفهم مكاسبهم عن التخلي همعلي وتع

وجلسائهم. وأعوانخهم

ًا أكثر الحكاما من الصنف هذا سياسة كانت هكذاو عاقـبـة وأـسـوأ تـدمير

ّدعون اـلـذين الـسـلطين وتمكن الول، الصنف سياسة من حأـمـاة أنـــهم ـيـ

ـكـثير نـفـوس ـضـعفت أن بعد السلما عرى من العديد نقض من الله لدين

ـالمعروف الـمـر ـعـن وقعدوا مؤسفة، اقضاتنت في ووقعوا العلماء، من ـب

المنكر. عن والنهي

نفوـسـهم تـسـمح ل فالـسـلطين الـلـه رحأـمـه الغزاـلـي حأاـمـد أبو صدقو

ـة ـذين إل بعطـي ـون لـل ـي يطمـع ـــهم والســتعانة اســتخدامهم، ـف ـى ب عـل

العـتـاب، عـلـى وبالتـسـكع بالـسـؤال نفـسـه الـخـذ ـيـذل لم ولو أغراضهم،

ـح وفسادهم السلطين ظلم على بالسترو والموالة، الحب وبإظهار وقباـئ

واحأد. بدرهم هؤلء عليهم ينعم لم أفعالهم،
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السنة أهل عند الستدلل بمنهج ذكيرت

ًا الولة حأزب أعضاء طيري يرـضـاه مـمـا ـكـانت إذا ـشـاذة فتوى بكل فرحأ

ًا ويـبـذلون الـسـلطان، ويرـيـده ًا جـهـد وترـسـيخ تدريـسـها أـجـل ـمـن واـسـع

الـنـاس.. ومـمـا ـمـن ممـكـن ـعـدد أـكـثر بـيـن إـشـاعتها أجل من ثم معانيها،

كتيبــات في وإصدارها والفتاوى القوال هذه المجال: جمع هذا في فعلوه

المتعســفة بأساليبهم المتون هذه (!!) شرح هم وتولوا متون، شكل على

الشائنة. البذيئة وبألفاظهم المعوجة

ـمـن ـيـحروتج ـشـتم ـفـي ألـسـنتهم أطلـقـوا المـتـون ـهـذه ـشـرح بحـجـةو

ـعـن والـنـاهين ـبـالمعروف المرـيـن واـلـدعاة العلـمـاء خـيـرة ـمـن نحسبهم

الـشـرعي الحـكـم بـيـان بواجب قيامهم إل ذنب من لهؤلء كان وما المنكر،

بيانه. إلى الحاجة دعت عندما

ً قالوا الذين العلماء أن قرروا المتون لهذه شرحأهم بحجةو يرضــاه قول

ّير الظالم السلطان الـسـنة لـهـل المعـتـبرة المرجعـيـة هم هالل لشرع المغ

فـعـل... أو بـقـول عليهم يتقدما أن لحأد يجوز ول العصر، هذا في والجماعة

ـن ـرأ وـم ـى تـج ـك عـل ـو ذـل ـدع، فـه ـدهم: مبـت مـضـل، ـضـال، متـطـرف، عـن

ـشـرعية، أدـلـة ـمـن عـنـده ـمـا إـلـى النـظـر دون المر ولة عليه ويستعدون

ًا أن ولو بل خطأ،و صواب من الدلة هذه في ما إلى النظر ودون ـن أحأد ـم

ً قال الكبار العلماء ًا قول عـضـوية ـمـن لخرـجـوه أمرـهـم ولي يغضب واحأد

ـاما قبل أنـهم ويتناسون عرضه، بنهش ألسنتهم وأطلقوا المرجعية، هذه أـي

ينقده. من كل ويتهمون الله، أولياء من يعدونه كانوا قلئل ساعات أو

بـسـرعة وانتـقـالهم لة،واـلـ حـأـزب تناقـضـات وـصـف ـفـي الطالة أريد ال

مـضـى فيـمـا ـبـأمرهم الـقـول فصلت قد لنني ضده إلى النقيض من فائقة

ً الوقوف أريد وإنما البحث، هذا من رأيت لنني المرجعية مسألة عند قليل

فعـنـدما الطـيـبين، العـلـم طلب بـعـض عـلـى التبـسـت قد المسألة هذه أن
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حأتى إليك يستمع ةعيشر أدلة من عندك ما له وتسرد  أحأدهم، مع تتحدث

ًا أشبعتها قد مسألة من فرغت إذا لك: قال ودراسة بحث

ذلك. بخلف هو] قال من ... [وهو الشيخ لكنو

ـة عليك عرضت قد وأنا علم، طالب أنت أخي له: يا تقولو ـرعية أدـل ـش

تـعـرض فكـيـف إجـمـاعهم، أو العلـمـاء وأقوال رسوله وسنة الله كتاب من

يخ؟!.شلل بقول وتتمسك كله ذلك عن

أـفـتى عنـدما الدـلـة ـهـذه عنـه غابت قد الشيخ أن أعتقد رده: ل يكونف

الشيخ. بقول تمسكه عند معك الحوار باب يغلق ثم ذلك، بغير

لســيما الولة حأزب غوغاء إرهاب من يخشون العلم طلب من خرونآ

ًا ويرون المن، بأجهزة الوثيقة صلتـهم بأعينهم يرون وهم ـن عاقبة أيض ـم

إـلـى ـهـؤلء العـلـم طلب يلـجـأ وذاك هذا بسبب قولهم، بغير وقال مهخالف

فيقولون: التقية

ـتي الشيوخ هؤلء أسماء يذكرون ثم شيوخنا، يقوله ما عندنا لقولا ل اـل

ـفـي عـنـدهم الـسـلمية المرجعية هي الواحأدة...  وهذه اليد أصابع تتجاوز

كله!!. العالم

:أقول العلم، طلب من الطيبين هؤلءل

خلف ل واـلـذي وأئمتـنـا، علمائـنـا من تعلمناه ما وإياكم أستعرض عالوات

الصالح: السلف بمنهج المتمسكين والجماعة السنة أهل بين فيه

1- إـلـى فيـهـا يختلفون التي المور ترد أن المسلمون عليه اتفق مما  

       : تعالى نبيه. قال وسنة الله كتاب

         .

          :
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.1/49الموقعين:  إعلما-  1
رقم عاصم أبي "السنة" لبن ) و2521"الرواء" ( انظر الترمذي، قال كما صحيح،-  2

].431 الطحاوية العقيدة شرح حأاشية  [عن31/54
).317( رقم لللكائي ةوالجماع السنة أهل اعتقاد أصول شرح-  3
].432[ الطحاوية العقيدة وشرح ،1/97البر:  عبد لبن البيان، جامع-  4
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ومـسـلم البـخـاري أخرـجـه الـحـج إـلـى ـبـالعمرة التمـتـع وـجـوب في عباس ابن قول-  5
.1/52 الله أنزل ما بغير الحكم انظر الشافعي، قول وكذلك المحدثين من وغيرهما

السابق. المصدر-  2
.2/239الكبرى:  فتاوىلا-  3
عبد بن محمد بن حأسن بن الرحأمن عبد للشيخ التوحأيد، كتاب شرح المجيد فتح-  4

459ص: البيان، دار مكتبة الوهاب،
430ص:  السلمي، المكتب الطحاوية، العقيدة شرح-  5
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الحق. أهل بمنهج تمسك من عليه هم ما يخالف منهم تسرع عن ذلك كان-  1
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الكبرى: الشافعية طبقات الجرجاني، العزيز عبد بن علي الحسن أبو للقاضي-  1
3/460.
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يتعظون ل كنهمل ..

الظلـمـة، الـسـلطين رـكـاب ـفـي ـسـاروا اـلـذين العلـمـاء حـأـال واـقـع نإ

ندرتـــها] [رـغـم الفانية الدنيا لهذه مغادرتـهم قبل كتبوها التي ومذكراتـهم

ـقـدموها التي المهمة الخدمات رغم يحبونـهم كانوا ما السلطين بأن تؤكد

رـقـة ـمـن بلـغـوا مهـمـا العلـمـاء ـهـؤلء أنل وذـلـك الحرـجـة، أيامهم في لهم

معـيـن خـط تـجـاوز يسـتطيعون ل النفـاق على الفائقة القدرة ومن الدين،

المخدرات، يتعاطى كان أنه منهم أحأد عن إلينا ينقل فلم التعامل، هذا في

ـه أعداء يوالي أو والزندقة، الشرك إلى يدعو أو الخمر، يشرب أو ـن الـل ـم

آمنوا. والذين ورسوله الله حأرب قناعة عن ىبنيت أو والنصارى، اليهود

ذلك: على التالية المثلة نختار وسوف ذاه

1- حأكوـمـة ـفـي الوـقـاف وزـيـر الـبـاقوري حأـسـن أحأمد الشيخ يقول  

انت : "وقـد1952 عـاما المصرية الثورة أسـوأ مـن الناصـر عبـد بطانـة ك

ً إل الرض فـي البطاـنـات ىعـلـ يحرـصـون فـكـانوا الـلـه، عـصـم ممـن قليل

ا لخيـره، رجاء منه: إما قربـهم استغلل ع وهـم لشـره، اتقـاء وإم ذلـك م

ًا. ولقد قليل ـفـي الهتـلـري بالنظاما أخذه به، الله ابتله ما أشد من كان جد

أن حـأـاولوا اـلـذين النازـيـة المـخـابرات برـجـال واـسـتعانته الـشـعب، حأـكـم

هتلر". عهد في بألمانيا يصنعونه كانوا ما بمصر يصنعوا

ًا: "وليسيأ يقولو ـكـانت أنـــها في الثورة لهذه يؤرخون الذين يرتاب ض

الجاسوـسـية، نشر في التوسع أمرين: أحأدهما إلى تستند الثورات، كسائر

نـشـر ـفـي التوـسـع بالثوار. فأما صلتـهم يستغلون أنصار اصطناع وثانيهما

الجاـسـوس اـسـتطاع كلـمـا ـبـأنه الناس أذهان في اقترن فقد الجاسوسية،

ًاش ينصب أن ـان والثقة بالرعاية أولى كان الثورة، خصوما لحأد رك ـه. وـك ـب

يأتونــهم لهـم أصـدقاء مكـتـب وكـل  بيـت، كل في يصطنعون هؤلء بعض

أـصـبح أن ذـلـك ـعـن نـشـأ وـقـد معلوما، أجر - لقاء كاذبة أو - صادقة بأخبار
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المثوـبـة حأـسـن الدوـلـة ـمـن ينتـظـرون والجميع  ابنه، على يتجسس الوالد

اـلـرزق أخلف عليـهـم ـيـدر مغـنـم أو إليهم يسند منصب في العطاء وجزل

 .1الوسيع"

لـخـر، بـلـد ـمـن والـضـعف الـقـوة حأـيـث من تختلف التجسس أجهزة إن

ـمـن المـسـؤولين كـبـار عـلـى المراقـبـة ـفـرض ـمـن النهاـيـة ـفـي لبد ولكن

بـسـائق أو الـشـيخ يـحـرس الذي بالشرطي المهمة هذه تناط وقد العلماء،

ـة، التقنية ذات التصنت أجهزة غير كله وهذا مكتبه، بمدير أو سيارته العالـي

ـذكراته نشر من مكنته قد الباقوري الشيخ ظروف كانت وإذا ـد ـم هلك بـع

عـمـل عـلـى يـقـدما أن يرـيـد ل أو ذـلـك، عـلـى ـقـادر غير فغيره الناصر، عبد

نفسه. فيه يفضح

ـفـي ـسـلم ـقـد ـكـبيرة مـسـؤولية إليه أسندت شيخ من ما أنه أقرر وأكاد

المرسومة الحمراء الخطوط تجاوز إذا خاصة السلطان بطش من النهاية

وـقـد بعزـلـه، الفورـيـة الواـمـر تـصـدر التـجـاوز ـهـذا مثل يحدث وعندما له،

علـيـه تـفـرض وـقـد الـنـاس، ـمـن كغـيـره الذاـعـة في العزل هذا خبر يسمع

وـثـائق بتسريب خبيثة بطريقة السلطة تبدأ ثم منـزله، في الجبرية القامة

للسلطة: استخدامه سوء وتكشف الشيخ، سيرة تفضح

إلى تشير الدولة في الول الرجل بتوقيع "شيك" ممهور صورة فهذه -

ًا الشيخ استلما ًا مبلغ أو بـــها أـفـتى ـشـاذة فـتـوى مقاـبـل الـمـال ـمـن ـكـبير

للنظاما. قدمها مشبوهة خدمة مقابل

كأمل ـمـن ـكـبير لعـقـار الشيخ اختلس عن تتحدث أخرى وثيقة وتلك -

عزله. قبل وزارته تتبع كانت التي العامة الدولة

يعترف وقد مزعومة، مؤامرة عن الناس يتحدث قد وتلك هذا غير فيو

ـع أمورهم ينسقون كانوا بأنـهم التعذيب وطأة تحت المتآمرون ـيخ، ـم الـش

من الشيخ طرد وقد ،237  و205ص:  الباقوري، حأسن أحأمد للشيخ ذكريات، بقايا-  1
الناـصـر لعـبـد ـقـدمها التي النادرة الخدمات له تشفع ولم كاذبة، وشاية بسبب الوزارة،

حأكمه. ونظاما
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ًا الوثائق هذه معظم يكون وقد ذـلـك ـمـن والمقـصـود ـلـه، أـصـل ول مختلق

الشيخ. سمعة تشويه

روجها التي الشائعات من عدد عن الباقوري حأسن أحأمد الشيخ ثتحدي

قوله: ذلك ومن الوزارة، من طرده بعد ضده النظاما

ـفـي ـجـاء اـلـذي  الدسوقي، الوارث عبد العزيز عبد ابني أنسى ولست"

ًا لستقالتي التالي اليوما صباح ًا، مغيظ الشــاعات من أن أخبرني ثم محنق

الـضـحاك ووـجـه مـضـحكة، ـمـاهي بـقـدر ةغبـيـ إشاعة ضدي أطلقوها التي

ـفـي مـعـي أحأـمـل العالمية رحألتي في كنت أنني الشائعة هذه في والغباء

ســنغالية، فرنكات من أزورها، كنت التي البلد مختلف عملت يدي حأقيبة

في مكانـها تأخذ الحقيبة هذه وكانت استرلينية، وجنيهات فرنسية، وأخرى

وقد بـها، أحأتفظ أن أريد كنت التي لتيقاوم مذكراتي مع بالوزارة مكتبي

ًا يحـمـل أـنـه ظانين كله، هذا على القوما استولى أدـبـر أنـنـي تثـبـت أـسـرار

الناصر. عبد ضد مؤامرة

مختلفة. عملت في جنيه ثلثمائة يجاوز ل الحقيبة تلك في ما كل كانو

يعلم ولم  موصيري، بنك أياما منذ صادر الناصر عبد الشاعات: إن فقالت

 .1الباقوري" الشيخ حأقيبة في موجود موصيري بنك أن

عـبـد ـمـن تلقاـهـا اـلـتي الهاـنـات ـهـذه بـعـد رـشـده إـلـى الشيخ عاد هلف

ُق كان بأنه اقتنع ونظامه.. وهل الناصر ّل سربه؟!. غير في يح

الناصــر عبد يعرضه عرض أول قبول إلى وسارع رشده، إلى يعد لم ا،ل

إـلـى انـضـم الناصر عبد هلك وبعد زير،و منصب من أقل كان أنه مع عليه،

اـلـتي الكلـمـة ذـلـك علـى المثـلـة ومن السادات، لنور تصفق التي الجوقة

بمعارضـيه، والتندـيـد السـادات لتأييـد الحكومـة نظمتـه مـؤتمر في ألقاها

فيه: قال مما وكان

.248ص:  الباقوري، ذكريات، بقايا-  1
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حأرـمـة له الرض في الله الرض.. وظل في الله ظل هو السلطان إن"

أن بكلـمـة.. حـأـتى إلـيـه الـسـاءة أو بالـسـلطان المـسـاس زيجو فل ومهابة

مقطوع.. السلطان بغلة وذيل بغلة، يركب السلطان كان إذا قالوا الفقهاء

ـم يجــوز فل ـى التهـك ـل عـل ـة ذـي ـف بغـل ـالتهكم الســلطان.. فكـي ـى ـب عـل

.1السلطان"

ًا، السادات يعرف والباقوري ذاه الخاـصـة حأـيـاته عن الكثير ويعرف جيد

داـخـل ـسـلوكية قـضـايا من ضده أثير ما ويعرف ،1952 يوليو انقلب قبل

وقــد المجلس، من فصله قرار يتبنى نجيب جعل مما الثورة قيادة مجلس

ّطل ًا ليكسب الناصر عبد تدخل القرار هذا ع فإن ثم ومن نجيب، ضد صوت

لسرائيل السادات استسلما بعد جاء بغلته وذيل السلطان عن الدفاع هذا

في الباقوري يقول أن المنتظر من وكان القدس، في لهم يلةذلال وزيارته

الـكـبر ـمـن بـلـغ ـقـد وأـنـه ـسـيما ل ربه، من بـها يتقرب كلمة المناسبة هذه

ًا. عتي

2– محـمـد الـشـيخ وـقـف هـــ1398 ـعـاما من الولى جمادى شهر في  

ويـعـدد المعارـضـة، على يرد المصري الشعب مجلس في شعراوي متولي

قاله: مما وكان لسادات،ا أنور رئيسه فضائل

ل اـلـذي مقـاما في الجمهورية رئيس السيد لعتبرت بيد المر كان لو" 

ًا: يفعل" وقال عما يسأل أيض

ًا لصدرت بيدي المر كان لو"  ـفـي ـبـالميكرفون الفـجـر أذان بمنع أمر

ـع ـاء جمـي ـة أنـح ـداء ـفـي والقتـصـار الجمهورـي ـى الـن بالـصـوت الـصـلة عـل

الطبيعي".

أـبـرز المـصـري] ـمـن الـشـعب مجلس عاشور[عضو محمد خالشي كانو

حـأـزب اـسـتغل فقد السبب ولهذا الشعراوي، الشيخ على الرد تولوا الذين

الصادرة المصرية الصحف عن هـ9/5/1400 تاريخ: 476العدد:  المجتمع، مجلة  –1
التاريخ. هذا في
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ـثريته الـسـادات الـشـيخ عـضـوية إـسـقاط عـلـى وأـقـدما المجـلـس ـفـي أـك

المنكر. لهذا إنكاره على والثواب الجر يرزقه أن الله نسأل ،1عاشور

ًا المؤسف منو مـثـل إـصـدار عـلـى اـسـتمر قد وياالشعر الشيخ أن حأق

وـشـدة الـسـن، ـفـي وتـقـدمه اـلـوزارة، ـمـن خروـجـه رغم التصريحات هذه

ًا ـقـوله ذـلـك عـلـى المثـلـة وـمـن عليه، المراض وطأة الجماـعـات مخاطـبـ

عـلـى دخلء ـهـم الـضـجيج ـهـذا ـيـثير ـمـن الزـهـر:"إن ـصـحن ـفـي واـلـدعاة

ـن ومدسوـسـون الـسـلما، ـتى الـشـباب بـي ـم يفـسـدوا حـأ ممجالـسـه عليـه

.2بالعلماء" ولقاءهم

ـيت ـل-أـخ ـوله أـم ـارئ- ـق ـى "دخلء الـق ـن ومدسوـسـون الـسـلما عـل بـي

يتجـنـى فكيف مصر أبناء من الخيرين الدعاة صفوة من الشباب.." وهؤلء

ًا عليهم وحأزبه؟!. للسلطان انتصار

3– ـفـي الولين السابقين أحأد كان فقد كامل العزيز عبد الدكتور أما  

بـــها نـــهض مهـمـة مـسـؤوليات فيـهـا وـتـولى ،نالمـسـلمي الـخـوان جماعة

يـنـدد الخـوان فـي الـسـر قسـم عـن مسـؤوليته خلل مـن وكان بجدارة،

الدراـسـة إـلـى وـيـدعو العاـمـة، والـنـدوات المحاـضـرات وثقافة بالسطحية

ًا كان كما المور، فهم في والتعمق والبحث وسياـسـة الخلـفـات ـعـن بعيد

المحاور.

وكان السجون، إلى الخوان وأدخل ما1954 عاما المحنة وقعت عندماو

ـا وما السجون حأياة على الصبر يستطع لم بينهم من كامل العزيز عبد فيـه

ـد نـظـاما يطلبه ما لكل استجاب فقد لهذا وتنكيل، واضطهاد تعذيب من عـب

الصحف في إعلمية معركة عن أسفرت عليه عاشور ورد شعراوي متولي أقوال-  1
الصحف في النظاما يحركهم وهؤلء للول، ينتصر من الصحفيين من فكان المصرية،

ما شاء من ولينظر عاشور، للشيخ ينتصر قلة- من ومنهم-وهم ،له التابعة الكثيرة
من صدر وما هـ،1398 عاما من الولى جمادى شهر في المصرية الصحف في كتب

الجلسة. هذه محضر بعضها تضمن مؤلفات
في شعراوي شاركوا الذين العلماء ومن ما1989 سنة يناير أول في ذلك كان-  2

والشيخ النجار، الطيب محمد والشيخ الغزالي، محمد خالبيان: الشي هذا على التوقيع
يوسف والشيخ النمر، المنعم عبد والشيخ صقر، عطية والشيخ المشد، الله عبد

القرضاوي.
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حأقيـبـة إلـيـه وأـسـندت عـنـه، أفرج فقد الستجابة هذه ومقابل منه، الناصر

شؤون. خلقه في ولله ضده، إلى يضنقال من وانتقل الوقاف، وزارة

عـبـد ـسـاهم ما1965 ـعـاما مـصـر في والمسلمون السلما ابتلَي عندماو

ـشـيوخ بـعـض وكان المهمة، العصر جرائم إحأدى في ووزارته كامل العزيز

ًا السجون داخل يعملون الوزارة هذه أـمـا الـمـن، رـجـال ـمـع جنب إلى جنب

الناصر عبد عن فيها يدافع يتال المقالت يكتب كان فقد كامل العزيز عبد

كـمـا المديـنـة، ـفـي وـسـلم عليه الله صلى الله رسول بدولة نظامه ويشبه

المديـنـة، ـفـي واليـهـود بالمـنـافقين قـطـب وسيد المسلمين الخوان يشبه

ـخـارج بالمـشـركين داـئـم اتـصـال عـلـى ـكـانوا واليـهـود المـنـافقون وـهـؤلء

.1 المدينة

عبـد عهـد طـوال بالجريمـة كةرالمشـا فـي كامـل العزيـز عبد استمرو

إـلـى اـضـطر الـسـادات- حأـيـث أـنـور– خليفته عهد من مرحألة وفي الناصر،

اـلـذي علـيـه الخارجـيـة وزـيـر اـلـوزراء رئيس نائب ضغط أماما الوزارة ترك

.2إسلمية خلفية له من كل يكره كان

ًا العمل إلى الوزارة تركه بعد كامل العزيز عبد انتقلو لرئيس مستشار

الـلـه، توـفـاه أن إـلـى المنـصـب ـهـذا ـفـي وبـقـي مصر!!، خارج ةيعرب دولة

الفتن. مضلت من السلمة الله نسأل

وألـفـوا الموحأش، الطريق هذا في انزلقوا عندما كثير وغيرهم هؤلء نإ

ل رغـم أدركوا الحياة، هذه ن أنــهم للسـلطان قـدموه مـا ك يسـتطيعوا ل

لبقايـا إل ذلـك وـمـا مانيون،لالع زملؤهم بلغه ما يبلغوا لن وأنـهم إرضاءه،

الطريق هذا في المضي على أصروا فقد ذلك ورغم قلوبـهم، في دين من

ومن ما،1965  عاما18،90،29العداد:  الشتراكي، مجلة في مقالته ينشر كان-  1
العتصاما دين". [عنلا وراء الخيانة تختفي " عندما يختارها كان التي العناوين
ما]1980 يناير المصرية

الحديث يرفض فكان هو أما كامل، العزيز بعبد صلة لهم كانت ممن سمعته ما هذا-  2
ًء حأياته سيرة عن الكتابة أو الحكم. في أو الخوان في سوا
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بـسـخط الـنـاس رـضـى طـلـب من عاقبة وهذه الصادقة، التوبة عليهم وعز

الله.

جـنـاح وتـعـالى ـسـبحانه الله عند تساوي ل الدنيا الحياة هذه ن:إصيحةن

وكــثر شأنه، وعل المرء، أجل طال امهم محالة ل زائل متاع لنـها بعوضة،

اظري أمـاما العمـال تتراءى الحلقوما الروح تبلغ وعندما ماله، المتـوفى ن

عـلـى وعل ـجـّل الـلـه علـيـه. ـقـال ول ـلـه ل الدنيا هذه من يخرج أن فيتمنى

العاقبة: سوء من ويحذرهم قومه يعظ كان الذي رعونف آل مؤمن لسان

               

     

          

   ] : - .[

          :  

     

 


    

           :

          

     

.

             

       :

   

   

    1

   



    

   



.1/193البر:  عبر لبن وفضله، العلم بيان جامع-  1
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ـهـذا في التنبيه يقتضي ومما عشر، الرابع الجزء ،والنهاية البداية شاء من فليراجع-  1
ولكـنـه ـظـالم ـسـلطان التـشـبيه ـفـي يـسـتوي ول عصرنا، غير كثير ابن عصر أن المقاما
ًا نفسه من اتخذ وآخر الله، شرع يحكم لله. ند

صحيحه. في حأبان وابن والترمذي والنسائي أحأمد أخرجه-  2
.1/167وفضله:  العلم بيان جامع-  3
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وجوابه ؤالس

ـَتكلخخي:  يلق ً ـُن ولطريـقـة الغلة، حـأـزب لمنـهـج نـقـدك ـفـي مسترـسـل

ـى مقدمات غير - ومن فجأة تنتقل وجدناك ثم مخالفيهم، مع تعاملهم - إـل

ـعـن ذـلـك ـكـان وربـمـا رحـأـت بل صدده، في كنت عما يختلف آخر موضوع

ـا يستفيد من أول الغلة يكون سوف أدلة قدمات قصد غير ـدفاع ـفـي منـه اـل

أن تـظـن أل علـيـك، بـــها الرد وفي حأزبـهم، وجود تبرير وفي أنفسهم، عن

ًا أقحم الستطراد هذا بحثك؟!. في إقحام

ًا أنت سميته الذي هذا لت:ق ًا يقحم لم استطراد وكـنـت بحثي، في إقحام

ًا، عشر سبعة حأوالي قبل كتبته قد َلعُت ثم عام أهل من واحأد غير عليه َأطـ

رأـيـت نـشـره دور ـجـاء وعندما ملحوظاتـهم، من واستفدت والفضل العلم

ـك أن ـر ذـل ـف كــان إذا إل ممكــن غـي ًا المؤـل ًا، اســم ـ ـل وهمـي هــذه ومـث

ُذيـلـت إذا إل والهتـمـاما العناـيـة ـمـن حأقـهـا ُتعطي لن المهمة الموضوعات

ًا الكاتب يكون أن دب ول الدعاة، أوساط في معروفة بأسماء لكــل مستعد

ٍذ، متيسر غير ذلك كان ولما وأعباء، تبعات من يكتبه ما على يترتب ما حأينئ

أحـأـافظ اـلـتي  بمكتـبـتي، المحفوـظـات خزاـنـة في البحث هذا وضعت فقد

أـثـاث ـمـن بغيرـهـا أهـتـم ول أبـنـائي، من ابن سلمة على أحأافظ كما عليها

آخر. بلد إلى بلد من أو آخر تبي إلى بيت من ننتقل عندما المنـزل

ًا كنت بينماو ـت الغلة حأزب منهج - بنقد السائل قال - كما مستغرق رأـي

ًا الـجـور أئـمـة على الخروج موضوع أشبعوا قد السلف علماء أن ـ ـفـي بحـث

الـشـرعي الحـكـم بـيـان ـمـن عـصـرنا علماء من الفضلء معظم يتهيب حأين

إـلـى المنـسـوبين ـمـن لفـضـلءا غير أما الله، لشريعة المبدلين الحكاما في

رأـيـت فـقـد وهـنـا يحتمل، للطواغيت وتزلفهم نفاقهم يعد فلم وأهله العلم

ولـهـذا  الثـغـرة، ـهـذه ـسـد ـفـي أساهم أن علّي يحتم الشرعي الواجب أن

عـنـه، الغـبـار نفـضـت ـثـم المحفوظات، خزانة من البحث هذا أخرجت فقد
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ـفـي إخراـجـه قبل من رىأ كنت لنني باختصاره قمت ثم مرة، غير وقرأته

ًا للـّسـن لن عباراته تـهذيب من لبد كان الختصار ومع مستقل، كتاب دور

ـدة فائدة ل ما كل واستبعاد المفيدة، الهادفة الكلمات اختيار في ـه، أكـي فـي

في لله والحمد جاء وقد الرتجال، وليد البحث هذا يكن  القول: لم وجملة

المناسب. موضعه

يـسـتفيد ـمـن أول الغلة يـكـون ـسـوف أدلة قدمت نكإالقائل:  قول ماأ

ل كـي أكـتـب فيـمـا حأـق أنـه أعتقـد مـا أحأجـب أن الـلـه فمعـاذ منها...الخ،

مما هدفي يكون أن الله شاء إن أقبل ول أخالفها، التي الجهة منه تستفيد

المـشـروعة والـطـرق الوـسـائل بـشـتى عليه والجهاز الخصم إفحاما أكتب

المشروعة. وغير منها

ـه أدـيـن اـلـذي الـحـق إنو ـه الـل ـثير انـحـراف أن ـب ـاء ـمـن ـك العـلـم أدعـي

ـمـن ـعـرض عـلـى حأـصـولهم مقاـبـل للـظـالمين الباطلة الفتاوى وتقديمهم

وعـنـدما  الغـلـو، دـعـاة انـحـراف أسباب من سبب هو الفانية الدنيا أعراض

ـبـالمعروف المرـيـن العلـمـاء ـمـن المستقلة الصادقة المرجعية هؤلء يجد

تنطعهم معظمهم] عن يتراجع [أو يتراجعون فلسوف لمنكرا عن والناهين

أجله. من ونعمل ونأمله نرجوه ما وهذا وغلوهم،

فأقول: الستطراد هذا سبقت التي الفقرة إلى ذلك بعد عودأ

خفاـقـة ترـفـرف الـكـبير الـسـلمي عالمـنـا ـفـي البواح الكفر رايات إن"

وفوق قرية، أو حأي منها لوخي ل يكاد التي الربوية البنوك مباني فوق عالية

من يشاء لمن فيها يسمح ل التي والقضائية التشريعية المؤسسات مباني

ّنها اـلـتي والـشـريعة الـلـه ـشـريعة بين يساوي أن القضاة الدوـلـة زعـيـم ـسـ

ً ـواح الكفر رايات وترفرف الله، لشريعة تفضيله عن فضل ًا الـب ـفـوق أيـضـ

بـيـع ومحلت مـصـانع وـفـوق يـلـة،رذال وأوـكـار الـسـينما ودور التلفاز مباني

الـسـينما دور يرـتـاد أو الخـمـر يشرب فيمن هنا المشكلة وليست  الخمور،

ـسـّن فيـمـن المـشـكلة ولـكـن والرجال، النساء  من العرايا مناظر ويشاهد

76



اـلـذي رـضـا رـشـيد ـقـول للذهان وأعيد المنكرات، هذه تبيح التي القوانين

وخلصته: قليل قبل به استشهدت

ً عليـهـا المجـمـع ئلاالمـسـ نم ًا: إن ـقـول عـلـى المجـمـع إباحـأـة واعتـقـاد

ـبـه ـيـأذن ـلـم ـمـا وشرع الحدود إبطال واستباحأة والسكر، تحريمه:  كالزنا

 .1وردة" كفر الله

ًا نقف أن نستطيع ال ًا صم الـلـه لن الخطـيـرة المـسـألة ـهـذه أـمـاما بكـمـ

وحـأـّرما ،اإليـهـ الحاـجـة عـنـد الحأـكـاما إيضاح علينا أوجب قد وتعالى سبحانه

      قائل:  من جل فقال ،السكوت علينا
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ًا أن بالذكر وجدير البحث، هذا من سبق فيما الفقرة هذه تقرير يل سبق-  1 ـمـن كثير
رضا. رشيد قاله ما بمثل قالوا العلماء

الشروط. هذه أهم بذكر اكتفيت-  2
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للـمـاوردي، الـسـلطانية والحأـكـاما للقلقـشـندي، الخلـفـة، مـعـالم ـفـي الناـفـة مآثر-  1
تفـسـيره ـفـي والقرطـبي الفـراء، الحسـين ـبـن محمـد يعلى لبي السلطانية والحأكاما

.... خليفة الرض في جاعلك تعالى: إني لقوله
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علمانـيـة المـسـلمين دـيـار في المعاصرة النظمة إن  القول: لصةخ

فيـهـا، الحـكـم ـشـؤون وـسـائر الدارـيـة ومراسيمها وقوانينها دساتيرها في

ـــهماتصريح ـفـي ذـلـك ينـكـرون ل وـسـدنتها ـتي وـمـواقفهم ت تنقـطـع: ل اـل

ترخـيـص مـنـح ومنعهم السياسة، في دين ول الدين في سياسة كقولهم: ل

ذلك. وغير ديني أساس على للحأزاب

ـل: ـهـذه إذاـفـ بطلن عـلـى تـشـهد بالمـصـلين المزدحأـمـة المـسـاجد قـي

قولكم.

ـفـي دـيـن ل أن تعـنـي العلمانية لن عظيم جهل فيه هذا قولكم لنا: بلق

أنه يعني المقولة هذه من الثاني والشطر الدين، في سياسة ول ةسالسيا

وللقــائمين الدينية، المؤسسات بشؤون يتدخلوا أن السياسة لهل يحق ل

البراـمـج ووـضـع فيـهـا، والوعاظ الخطباء اختيار حأق المؤسسات هذه على

،التبرـعـات وجـمـع إليـهـا، الحاجة عند للعبادة جديدة دور وإنشاء التعليمية،

وازدهار. تقدما كل المؤسسات لهذه تحقق التي الوقاف ورعاية

ًا العلماني بالنظاما بلدنا في الحكاما التزما ول ًا التزام ـا لسلمت صحيح لـن

ـهـذه رـيـع الـسـلمي... وـمـن تاريخـنـا مـفـاخر من مفخرة تعد التي أوقافنا

أو يـشـترون ـمـا يـجـدون ل اـلـذين للفـقـراء اـلـبيوت ـكـانت: تبـنـى الوـقـاف

ًا، رونجيستأ ـات، والمستشفيات المدارس وتبنى البار، وتحفر بيت والمكتـب

منها. الناس يستفيد التي الخيرية العمال من ذلك وغير الكتب، وتنسخ

- اغتـصـبها قرـيـة، أو حـأـي ول مديـنـة منها تخلو تكاد ل التي الوقاف ذهه

ًا ًا ظلـمـ ـا ـفـي العلـمـانيون - الحـكـاما وـعـدوان ةـسـالخم العـقـود خلل بلدـن

وغـيـره ـهـذا فعـلـوا أنـــهم زعـمـوا ـثـم منها، المستفيدين وحأرموا الماضية،

ًا وـهـم الفقـيـر ـهـذا ينـصـفون كـيـف أدري ول والمحـتـاجين، للفـقـراء إنصاف
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ـيـأوي ـكـان اـلـذي والـمـأوى ـلـه، يقدما كان الذي الطعاما عنه يمنعون الذين

فيها؟!. يتعلم كان التي والمدرسة إليه،

ًا العلـمـاني بالنظـاما انـبلد فـي الحـكـاما الـتزما لوو ًا التزامـ لكنـا ـصـحيح

ًا لـظـالم نـسـمح ول بـصـيرة، عـلـى الـلـه إلى فيها ندعو مساجدنا في أحأرار

ل وخطـبـاء  ـسـلطان، ـمـن بـــها الـلـه أنزل ما برامج علينا يفرض أن جاهل

والتجسس. والمداهنة النفاق فنون إل يتقنون

ًا العلمانية طبقوا بلدنا في الحكاما كنل ًام تطبيق ًا شوه ـهـو لـمـا ومخالف

ـمـن الـثـاني الـشـطر ـفـي ـخـاص وبـشـكل الوربـيـة اـلـدول في الحال عليه

الخبيـثـة سياـسـتهم اـلـدين" ـفـأدخلوا في سياسة الذكر: "ل النفة المقولة

مـن ومنعوـنـا ـشـيء، بـكـل واسـتأثروا الـشـرعية، ومعاهـدنا مسـاجدنا إلى

الملتزـمـة لدواـلـ ـفـي الـمـواطن بـــها يتمـتـع التي الحقوق أبسط ممارسة

العلماني. بالنظاما

إلخخى لتنتهخخوا المقخخدمات هخخذه بمثخخل تبخخدأون قيل: أنتم إذاو

الحكاما. بتكفير القول

مخخن الموقف هو الول: ما شقين: الشق ذات لنا: المسألةق

أو إسلمية هي هل وأحكاما، وقوانين، النظمة: كدساتير، هذه

الخخذين مااالحكخخ مخخن الموقخخف هو الثاني: ما علمانية؟!. والشق

والقوانين؟!. الدساتير هذه يضعون

من وهروب ظلم المسألة هذه من الول الشق على القفزو

نقخخاش فخخي ويخخدخلون يتسخخرعون الخخذين أن كمخخا النخزاع، أصل

إلخخى ينتبهخخون ل الحكخخاما علخخى الخخردة حكخخم إسخخقاط حخخول

فيه!!. المخالفون أوقعهم الذي الستدراج

الحـكـاما، من شخصي موقف سألةمال هذه يطرحأون الذين للدعاة يسل

ًا المسألة وليست ًا صراع كـمـا ـبـه والـسـتئثار الحـكـم كرسي حأول سياسي

وأمنهم. إعلمهم وأجهزة الحكاما يدعيه كما أو الهواء، أصحاب يصورها
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الحـكـاما سادتـــهم ـمـن فليطلـبـوا اـلـدعاة امتـحـان المـخـالفون أراد إذاو

القـهـار، الواحـأـد الـلـه ـشـريعة تحكـيـم إلى بالناس والعودة الله، إلى التوبة

هـذا إلـى الحكـاما اسـتجاب ولـو ابتـدعوها، الـتي الجاهليـة الشـرائع ونبـذ

عنـهـم ـيـدافع ـمـن وأـشـجع لهم، بطانة خير الله إلى الدعاة لوجدوا الطلب

بأرواحأهم. ويفديهم

هخخو النقخخاش: مخخا حولهخخا يخخدور أن يجخخب الخختي المسخخألة ذنإ

هخخل وأحكخخاما، نين،اوقخو النظمة: كدسخاتير، هذه من الموقف

علمانية؟!. أو إسلمية هي

عليهم: التالية السئلة طرحا في المخالفون لنا ليأذنو

        عل: و جل الحق يقول- 
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قبله. الذي والحديث الصامت بن عبادة حأديث وشرح تخريج سبق-  1
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حق لمةك

عـبـد محـمـود الـشـيخ كتـبـه ـقـد ـكـان بمـقـال الكـتـاب ـهـذا أختم أن أيتر

التالية: للسباب وذلك الله، رحأمه فايد الوهاب

ـة وعضو الدين، وأصول الدعوة بكلية مدرس المقال كاتب لول:ا لجـن

الشرعية. للجمعية العاما والوكيل ،البحوث بمجمع السنة

ً هوف ًا وهو الزهر علماء كبار من عالم أول ـعـن المسؤولين أهم أحأد ثاني

المصـرية: ملكيـة الحكومـات جميـع قبـل مـن ترخيص على حأائزة جمعية

الشـرعية-] متهمـة [-الجمعـيـة ليسـت أنـها يعني وهذا جمهورية، أما كانت

ـاب ـره بالرـه ـة الـصـفات ـمـن وغـي ـتيا الظالـم ـاد ـل ـون اعـت عـلـى المرجـف

السلمية. والهيئات إلصاقهابالجماعات

ن المقـال هذا في الشيخ يتحدث لثاني:ا النـاس ومشـكلت قضـايا ع

ًا ًا العلـمـاء زملءه ويـخـاطب مـصـر، في جميع إنـكـار بوـجـوب إـيـاهم ـمـذكر

ًا والمتنوعة، الكثيرة المنكرات كـان كمـا ذلـك علـى التعـاون منـهـم وطالب

قبل. من الزهر شيوخ يفعل

ـــهذا المخاطبين العلماء ومجموعة الزهر بشيخ الوثيقة علقته أن غير ب

ـمـن فـيـه وقـعـوا ـمـا وبيان نقدهم من تمنعه ل لهم العميقة ومحبته المقال

بـهم. وقصارى أنيطت التي الشرعية المانة حأساب على وتساهل تقصير

مـشـكلة لـكـاتبه وليس الكتاب، هذا بموضوع قوية صلة للمقال فإن القول

النظاما. مع

يســكتون ل الذين العلماء من فايد الوهاب عبد محمود الشيخ لثالث:ا

ـابقة العهود جميع وفي التضحيات، غلت مهما المنكر إنكار عن ـة الـس أمثـل

"ـصـيحة كـتـابه فليراـجـع المواـقـف ـهـذه على الطلع شاء ومن ذلك، على

فـمـا نائـيـة، لـمـاكن لنـقـلاو للـسـجن، الله رحأمه تعرض فقد ولهذا الحق"،

86



ًا إل ذلك زاده ًا ثبات أحـأـد الـلـه على نزكي ول ذلك -نقول الحق على وإصرار

الـمـة، داء خلـلـه ـمـن يـصـف اـلـذي 1مـقـاله نشر على حأرصت وقد -.. هذا

التعلـيـق وـعـدما عليه، التعليق دون الشافي الدواء وصف في العلماء ودور

الـسـلما ـعـن الـلـه فـجـزاه مقال،لا في ورد ما كل في له موافقتي يعني ل

والثواب. والجر الرحأمة له الله ونسأل خير، كل والمسلمين

موضوعها. إلى بالشارة واكتفيت بـها، استدل التي الصحف أخبار منه حأذفت-  1
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صدورهم لها العلماء يفسح أن أرجو القلب من لمةك

ويحـيـون ـسـلما، في الناس يعيش ظله في …الكبرى النعمة هو المن"

يقـبـل ول حـأـوائجهم، وتقـضـي مـصـالحهم، تـقـوما وعليه وسعادة، هناءة في

دـيـن مـن وازع لـديه وليس فطرته، وفسدت خلقه، ساء من إل به خللإال

ـا أن اللزما ومن …والحكومة الشعب مسؤولية وهو ضمير، أو ًا يتعاوـن ـ مـع

الرواح تحمــي أن الدولة أجهزة جميع وعلى والستقرار المن تحقيق في

الخواطر. ويقلق النفوس يثير ما كل وتتجنب والممتلكات،

ًا تنشر الصحف بعض أن العجيبو بـعـض ويـسـارع ـمـثيرة، كاذـبـة أخـبـار

الـلـه أن ـمـع …تثـبـت دون عليـهـا والتعلـيـق تصديقها إلى والدين العلم أهل

       كتابه:  في يقول وتعالى سبحانه
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