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 � اِهللا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
 معز من أطاعه واتقاه ومذل من أضاع أمره وعصاه.احلمد هللا 

 أما بعد:

فإن اهللا سبحانه بحكمه وعدله قد نصب عىل أعامل الناس عالمات يعرف هبا صالحهم من 

ا  فسادهم، وحسن قصدهم من سوء اعتقادهم فمن أرس رسيرة ألبسه اهللا رداءها عالنية، إن خريً

ا فرش. قال تعاىل:  مۡ ﴿فخري وإن رشً
َ
ِينَ ٱ َحِسَب  أ َرٌض  قُلُو�ِهِم ِ�  �َّ ن مَّ

َ
ُ ٱ رِجَ ُ�ۡ  لَّن أ ۡض  �َّ

َ
 ٢٩ نَُهمۡ َ�ٰ أ

ٓ  َولَوۡ  َر�ۡ  ءُ �ََشا
َ
 . وقد قيل:]٣٠-٢٩حممد: [ ﴾�ِلَقوۡ لۡ ٱ نِ �َۡ  ِ�  رَِ�نَُّهمۡ َوَ�َعۡ  ُهمۚۡ �ِِسيَ�ٰ  تَُهمفَلََعَر�ۡ  َكُهمۡ َ�ٰ َ�

 ومهــام تكــن عنــد امــرئ مــن خليقــة
 

ـــىل  ـــى ع ـــا ختف ـــم وإن خاهل ـــاس تعل  الن
 

ََسدِ  ىِف  إِنَّ قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النعامن بن بشري أن النبي  البخاري ومسلمويف  َحْت  إَِذا ُمْضَغةً  اجلْ
َ
 َصل

حَ 
َ
ََسدُ  َصل ُه، اجلْ

ُّ
َسَدْت  َو�َِذا لُك

َ
َسدَ  ف

َ
ََسدُ  ف هُ  اجلْ

ُّ
الَ . لُك

َ
ُب  َوِ�َ  أ

ْ
َقل

ْ
. وهذه الـمضغة التي عناها »ال

لحمة الـمركبة يف اإلنسان بام يسموهنا القلب، وإنام يعني هبا ما ال يعني هبا تلك الملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 يشتمل عليه القلب من اإليامن واعتقاد التوحيد أو ضد ذلك من اعتقاد الكفر واإلحلاد.

ومتى صلح االعتقاد صلح العمل، أو فسد االعتقاد فسد العمل؛ ألن كل إناء ينضح بام فيه، 

لْفُ  ِب  الَ «ملسو هيلع هللا ىلص: النبي  وعادم اخلري ال يعطيه، وكان حَ
ِّ
وِب  َوُمَقل

ُ
ُقل

ْ
إن القلب ب� «، ويقول: !*"»ال

به كيف �شاء
ّ
 ، وهلذا قيل:»إصبع� من أصابع الرب يقل

ـــــيه ـــــان إال لنس ي اإلنس ـــــمّ ـــــا س  وم
 

ـــــــب  ـــــــه يتقل ـــــــب إال أن ـــــــا القل  وم
 

 سمى بالعقل.الـموالقلب هنا هو 

ا وهو الذي يعقل عن اهللا مراده؛ أمره  وهنيه، أو لكونه يعقل صاحبه فقد يكون العقل صحيحً

 بن عمر.رواه البخاري من حديث ا )١(
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 عىل الـمحافظة عىل الفرائض والفضائل ويردعه عن منكرات األخالق والرذائل، كام قيل:

ــــه ــــال ولفظ ــــى العق ــــل يف معن  والعق
 

ـــــــه  ل  فـــــــاخلري يعقـــــــل والســـــــفاه حيُ
 ج

ا ما ينفيه القرآن عن  ا أشبه عقل البهائم، وهذا العقل كثريً وقد يكون العقل سقيامً أو معدومً

مرشكني وعن التاركني لألوامر الدينية والـمرتكبني للمحرمات الرشعية، كام قال سبحانه: الـ

  َولََقدۡ ﴿
ۡ
�ۡ  َولَُهمۡ  بَِها َقُهونَ َ�فۡ  �َّ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  �ِس� ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  ِ�ََهنَّمَ  نَاَذَر�

َ
ونَ ُ�بۡ  �َّ  ُ�ٞ أ ُ�ِ 

ٓۚ  َمُعونَ �َسۡ  �َّ  َءاَذانٞ  َولَُهمۡ  بَِها ْوَ�ٰٓ  بَِها
ُ
 ٱكَ  �َِك أ

َ
َضّل  ُهمۡ  بَۡل  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
فلم يقترص  .]١٧٩األعراف: [ ﴾�ُأ

سبحانه عىل جعلهم مثل األنعام بل جعلهم أضل؛ لكوهنم مل يستعملوا مواهب عقوهلم فيام 

خلقت له من عبادة رهبم فكانوا أضل من األنعام، لكون األنعام خلقت بطبيعتها جاهلة. وعليه 

 مل قول بعضهم عن محار توما.حي

 قــــــــال محــــــــار احلكــــــــيم تومــــــــا
 

 لـــــــو أنصـــــــفوين لكنـــــــت أركـــــــب 
 

 ألننـــــــــــي جاهـــــــــــل بســـــــــــيط
 

 وصـــــــــاحبي جاهــــــــــل مركــــــــــب 
 

ْ ﴿وحكى اهللا سبحانه عن أهل النار:  وۡ  َمعُ �َسۡ  ُكنَّا لَوۡ  َوقَالُوا
َ
ۡص  ِ�ٓ  ُكنَّا َما قُِل َ�عۡ  أ

َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ أ  ١٠ لسَّ

ْ �ۡ ٱفَ  ۡص  اقٗ فَُسحۡ  بِهِمۡ بَِذ� َ�َفُوا
َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ ّ�ِ مۡ ﴿. وقال: ]١١-١٠الـملك: [ ﴾١١ لسَّ

َ
نَّ  َسُب َ�ۡ  أ

َ
�ۡ  أ

َ
 َ�َُهمۡ أ

وۡ  َمُعونَ �َسۡ 
َ
 ٱكَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  قِلُونَۚ َ�عۡ  أ

َ
َضلُّ  ُهمۡ  بَۡل  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
 .]٤٤الفرقان: [ ﴾٤٤ َسبِيً�  أ

 وقد قيل:

ــدة ــل فائ ــن ك ــروا ع ــوب ع ــي القل  عم
 ج

ــــــــ  ــــــــداألهنــــــــم كفــــــــروا ب  اهللا تقلي
 

لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ نَاَد�ۡ  �َذا﴿وقال تعاىل:  َُذوَهاٱ ةِ لصَّ ۚ َولَعِبٗ  �ُهُزوٗ  �َّ ٰ  ا �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
 ﴾٥٨قِلُونَ َ�عۡ  �َّ  مٞ قَوۡ  بِ�

. فنفى اهللا عنهم العقل الصحيح بسخريتهم بالدين وهزؤهم بالـمصلني، ثم عدم ]٥٨الـامئدة: [

ملسو هيلع هللا ىلص و نداء بالفوز والنجاح بسعادة الدنيا وسعادة اآلخرة، والنبي إجابتهم لنداء الصالة الذي ه

 .!*"»من ُديَع إىل الفالح فلم �ب لم يُرِد خ�ًا ولم يَُرد به خ�«قال: 

 أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه من حديث عائشة موقوفا، بلفظ: من سمع النداء فلم جيب فلم يرد خريا ومل يرد به. )١(
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ََسدِ  يِف  إِنَّ «ملسو هيلع هللا ىلص: ثم إن العلامء أخذوا من قوله  َحْت  إَِذا ُمْضَغةً  اجلْ
ُ
حَ  َصل

ُ
ََسدُ  َصل ُه، اجلْ

ُّ
 َو�َِذا لُك

َسَدْت 
َ
َسدَ  ف

َ
ََسُد، ف ال اجلْ

َ
ُب  َوِ�َ  أ

ْ
َقل

ْ
بأن القلب بام أنه ملك األعضاء ومسلط عىل اجلسم يف  !*"»ال

صالحه وفساده كذلك اإلمام، أي احلاكم، فإنه متى كان تقيًّا عدالً رست العدالة يف أُمته ورعيته، 

لق اإلحلاد يف رعيته عىل حد ما قيل: متى صلح الراعي صلحت  ا رس خُ ومتى كان ملحدً

الرعية، وإذا فسد الراعي فسدت الرعية. لكون الرعية مع السلطان بمثابة األعضاء مع اللسان 

تقول: اتق اهللا فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهلذا صار من السبعة الذين 

 يظلهم اهللا يف ظله اإلمام العادل.

وازين، وهو اآللف الـمخلوقني وله وضعت الـموالعدل قوام الدنيا والدين وصالح 

ؤمن من كل خموف به تآلفت القلوب والتأمت الشعوب وشمل الناس الصالح، الـمألوف، الـم

فاتصلت هبم أسباب النجاح والفالح، وشمل الناس التناصف والتعاطف. والعدل مأخوذ من 

جانب للجنف وااللتواء. وحقيقته وضع األمور يف مواضعها وأخذ الـمالعدل واالستواء 

قسطون عىل منابر من نور عن يمني الرمحن الذين الـمألموال من حلها ورصفها يف حقها. وا

وا. لّ  يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما وُ

ا.  ا، وللهو تاركً مه عىل عباده أن يكون لنفسه مالكً فجدير بمن ملّكه اهللا بالده وحكّ

ا. فإذا فعل ذلك ألز ا ومظهرً م النفوس طاعته والقلوب وللحق يف حالة الرضا والغضب مؤثرً

 حمبته، وأرشق بنور عدله زمانه، وكثر عىل عدوه أنصاره وأعوانه. وما أحسن ما قيل:

 لكــــــــل واليــــــــة ال بــــــــد عــــــــزل
 ج

ـــــــلُّ    ورصف الـــــــدهر عقـــــــد ثـــــــم حَ
 

 وأحســــــن ســــــرية تبقــــــى لــــــوالٍ 
 

ـــــــدل  ـــــــان وع ـــــــام إحس ـــــــد األي  م
 

دٍ  ِمنْ «هلرقل: ملسو هيلع هللا ىلص ويف كتاب النبي  ِ  َ�ْبدِ  ُ�َمَّ   ُسوهِلِ َورَ  ا�َّ
َ

َل  إىِل
ْ
ومِ  َعِظيمِ  ِهَرق  ىلَعَ  َسالَمٌ .  الرُّ

ُهَدى ا�ََّبعَ  َمنِ 
ْ
ا ،ال مَّ

َ
  َ�ْعدُ  أ

ِّ
إِ�

َ
ْدُعوكَ  ف

َ
ْسلِمْ  ،اِإلْسالَمِ  بِِداَعيَةِ  أ

َ
مْ  أ

َ
ُ  يُْؤتَِك  ،�َْسل ْجَركَ  ا�َّ

َ
َ�ْ�ِ  أ إِنْ  ،َمرَّ

َ
 ف

 متفق عليه من حديث النعامن بن بشري. )١(
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َْت  إِنَّ  تََويلَّ
َ
ْيَك  ف

َ
مَ  َعل

ْ
رِ�ِسيِّ�َ  إِ�

َ
أي األتباع. وهلذا يقول العلامء: إن أكثر ما يفسد دين  !*"»األ

إن ؤمنني عمر بن اخلطاب: الـمسلّطون. وقد قال أمري الـماإلسالم هو العلامء الضالون واألمراء 

. ومن !+"أكثر ما يفسد اإلسالم هو زلة العالـم وجدال الـمنافق بالقرآن وحكم األئمة الـمضلني

 بارك:الـمشعر عبد اهللا 

ين إال الـــــملوكو  هــــل أفســــد الــــدّ
 

ــــــــــــا  هباهنُ ــــــــــــار ســــــــــــوءٍ ورُ  وأحب
 

  َو�ِ�ََّما«قال: ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 
ُ

َخاف
َ
ىِت  ىلَعَ  أ مَّ

ُ
ةَ  أ ئِمَّ

َ
�َ  األ

ِّ
ُمِضل

ْ
وهلذا قال بعض السلف: لو أن  !,"»ال

يل دعوة مستجابة لرصفتها إىل السلطان؛ ألنه متى صلح أصلح اهللا به الناس، وإذا فسد فسد به 

نجم يف هذا الزمان أمريان متكافئان يف الطغيان ويف اجلهر باإلحلاد وحماولة إفساد  الناس، وقد

عقائد العباد، أحدمها يقول: ما هذا القرآن إال أساطري األولني. ويقول: إنه جيب عىل احلكام 

تطوير األحكام فيجعلون الواجب ليس بواجب واحلرام ليس بحرام، كام حكم بجواز فطر 

رياث أنه ليس من الـمن، ويقول فيام أثبته القرآن من تفضيل الذكر عىل األنثى يف العامل يف رمضا

نطق، وأنه جيب مساواة األنثى بالذكر، وعىل كل حال فقد عملت رسالة يف الرد عىل هذا الـم

وفيها من بيان حكم الترشيع ما عسى  حكمة التفاضل يف الـمرياث بني الذكور واإلناثسميتها: 

ُ ٱ يُرِدِ  َوَمن﴿سرتيب إىل سواء السبيل الـميل ويروي الغليل، وهيدي أن يشفي العل  فَلَن ۥنََتهُ فِتۡ  �َّ
ِ ٱ ِمنَ  ۥَ�ُ  لَِك َ�مۡ   .]٤١الـامئدة: [ ﴾ا ًٔ َشۡ�  �َّ

وأما احلاكم الثاين فقد ثبت عنه قوله: إنني ال أعتد وال أعترب إال بالسنة العملية أما السنة 

موا بأنه صىل العرص بجامعة ركعتني، فقال له بعض احلارضين: إن القولية فال أعتربها، وزع

العرص أربع. فقال: إن اهللا أمر بإقامة الصالة وقد أقمناها ومل يذكر العدد. وزعموا بأنه يقول: إن 

 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. )١(

 أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله عن زياد بن حدير. )٢(

 أخرجه أبو داود والرتمذي من حديث ثوبان. )٣(
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ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿يف قوله: . ]١االخالص: [ ﴾١ أ َحدٌ  �َّ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و  ﴾١ أ

َ
 بَِرّبِ  أ

ُعوذُ  قُۡل ﴿ و. ]١الناس: [ ﴾١ �َّاِس ٱ
َ
إهنا زائدة، فينبغي أن حتذف، . ]١الفلق: [ ﴾١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

ويقرأ: هو اهللا أحد، وأعوذ برب الفلق، وأعوذ برب الناس، فياليت شعري، ماذا يقول يف قوله 

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿سبحانه:  ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ � عندما يذكر . ]١٥٨األعراف: [ ﴾اَ�ِيعً  ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ

الوعظ بعموم بعثته إىل كافة الناس فإنه عندما خياطب الناس ويقول هلم: يا أهيا الناس إين رسول 

ا فإن الناس سيقولون له: كذبت. لست برسول اهللا، إنام ذاك حممد بن عبد اهللا  اهللا إليكم مجيعً

ا سيخرجه للناس، مما ع سى أن يتعلق هبذه الكفريات مما يدل عىل أنه وزعموا بأن له مؤلفً

 مرجوج أهوج، يتقلب مع األهواء وخيبط خبط العشواء، كام قيل:

ـــــــري رأي ـــــــور بغ ـــــــون األم  يسوس
 

 فينفـــــــذ أمـــــــرهم ويقـــــــال ساســـــــة 
 

 فــــــأفَّ مــــــن احليــــــاة وأفَّ منِّــــــي
 

 ومـــــــن زمـــــــن رئاســـــــته خساســـــــة 
 

وهي  -ه الصالة والسالمعلي -وقد أفردت للرد عىل هذا برسالة سميتها: سنة الرسول 

شقيقة القرآن. واألصل يف هذا هو قلة نصيب هؤالء من الدين؛ ألنه ما كان يف شخص إال زانه 

 وما نزع من شخص إال شانه، وكل إناء ينضح بام فيه وعادم الدين ال يعطيه.

ــــ ــــل كس ــــدين جيــــربهـوك  ر فــــإن ال
 

ـــــ  ـــــا لكس ـــــربانـوم ـــــدين ج ـــــاة ال  ر قن
 

سلمني يف هذا الزمان ويف بعض البلدان، إظهار الـمء العرب وإن مما ندرك عىل بعض أمرا

كراهيتهم للدين وعدم احتفاهلم به ونفرهتم عن محله، وقد عملوا عملهم وسعوا سعيهم يف 

دارس واجلامعات إىل حالة أهنم ال يعتربون االمتحان فيه وال حيتفلون الـمتقليل حصته من 

عتربة، متشيًا الـمهنم حياولون إسقاطها من مجلة العلوم بحصة العلوم الرشعية وال النجاح فيها كأ

علوم أن علم الدين هيذب األخالق، الـممع آراء األساتذة القليلة حظهم من الدين، وإال فمن 

ويزيل الكفر والشقاق والنفاق. إن التهذيب عىل الدين هو أكرب ما يستعني به احلاكم عىل سياسة 

تدينة بدين صحيح نراها آخذة بحظ وافر من األمن واإليامن الـممملكته وسيادة رعيته، فالبلدان 

ا من كل مكان. وهذا داءٌ ة من الزعازع واالفتتان، يأتيها رزقها الـموالسعادة واالطمئنان، س رغدً
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، قد رس وترسب إىل أكثر البلدان العربية بطريق العدو والتقليد األعمى،  دوي وخلق رديّ

الب عىل احلرص عىل حصوله والتوسع يف فنونه لسقوطه عن رتبة وهو يؤثر يف عدم رغبة الط

االعتبار فال تضاف درجاته إىل جمموع درجات النجاح، ويرتتب عىل ذلك كسل الطالب يف 

ا  حتصيله وعدم التوسع فيه، وهو عمل يؤذن بانقراض العلم واستبداله باجلهل إىل حالة أهنم أيضً

الـمدارس واجلامعات وأحلقوهم باألعامل الطفيفة التي ليس تصدوا إىل فصل القائمني بتعليمه من 

هلا قيمة والتي ال يستفاد من علمهم فيها، وحرموهم ما يستحقونه من الرتب العالية ومن البعثات 

النافعة لكوهنم خيصون هبا من هو عىل عقيدهتم وطريقتهم. أُمور يذوب هلا قلب الـمسلم، فكان 

علم الدين بمثابة الـمريض األمحق، الذي يعاف الدواء وينفر من هؤالء األمراء يف حماربتهم ل

 استعامله من أجل أنه عالج دائه.

ـــــا ـــــفهاء منه ـــــحك الس ـــــور يض  أم
 ج

ــــــــيم  ــــــــا احلل ــــــــن مغبته  ويبكــــــــي م
 

إنه متى فُقد علم الدين والعمل به، فإنه يسود اجلهل وتسود الفوىض، وإذا ساد اجلهل 

ا إلزاميًّا الـمألمراء ساءت النتيجة. هلذا رأينا بعض هؤالء ا سلطني، قد فرضوا عىل الناس فرضً

ؤمنات بغري حق، الـمؤمنني والـمركسية التي استباحوا هبا أكل أموال الـاماحلكم باالشرتاكية 

وخاصة التجار، فقد سحبوا أمواهلم منهم وأحلقوهم بالفقراء العجزة، وأخذوا يتمتعون بأمواهلم 

 هم وأعواهنم.

َهاَ�ٰٓ ﴿: واهللا تعاىل يقول ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َ�  َءاَمُنوا

ۡ
ْ ُ�لُوٓ تَأ مۡ  ا

َ
ٰ أ ِ  َنُ�مبَيۡ  لَُ�مَ� ٓ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب ن إِ�َّ

َ
 أ

  َوَ� ﴿وقال: . ]٢٩النساء: [ ﴾ّمِنُ�مۡ  تََراٖض  َعن َرةً تَِ�ٰ  تَُ�ونَ 
ۡ
ْ ُ�لُوٓ تَأ مۡ  ا

َ
ٰ أ  َنُ�مبَيۡ  لَُ�مَ�

 ِ ْ َوتُدۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب ٓ  لُوا مِ �ُۡ ٱ إَِ�  بَِها َّ�  َ�ِ 
ۡ
ْ أ مۡ  ّمِنۡ  افَِر�قٗ  ُ�لُوا

َ
ٰ أ ِ  �َّاِس ٱ لِ َ� نُتمۡ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱب

َ
 ﴾١٨٨ لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

ُ�مْ  ِدَماَءُ�مْ  إِنَّ «جامع العظام: الـمكان يقول يف ملسو هيلع هللا ىلص والنبي . ]١٨٨البقرة: [
َ
ْمَوال

َ
ْيُ�مْ  وَأ

َ
 َعل

  ُمْسلِمٍ  اْمرِئٍ  َماُل  لُّ َ�ِ  الَ «ملسو هيلع هللا ىلص: ل عديل الروح، وقال الـامل باألنفس، لكون الـامقرن  !*"»َحَرامٌ 
َّ
 إِال

ُ�مْ  ِدَماَءُ�مْ  إِنَّ «أخرجه مسلم بلفظ:   )١(
َ
ْمَوال

َ
ْيُ�مْ  َحَرامٌ  َوأ

َ
 من حديث جابر بن عبد اهللا. »...َعل
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وكأنه يشاهد سوء ما وقع يف هذا الزمان من استباحة بعضهم أكل أموال  !*"»َ�ْفٍس  ِطيِب  َ�نْ 

 بعض بغري حق وهو عمل مقرون بسوء العاقبة عىل مجيع الناس.

سلمني عىل كفر من الـموأكرب من هذا وأنكر، اعتقادهم إباحة هذا العمل، وقد أمجع علامء 

ا، كمن استباح ترك الصلوات  مً ا حمرّ فروضة أو استباح الفطر يف هنار رمضان بغري الـماستباح أمرً

عذر، أو استباح فعل الزنا أو الربا أو رشب اخلمر، ومثله من استباح أخذ أموال الناس بغري حق 

ا باخلراب فاسد الكباالـمضار والـموحسبك ما يرتتب عىل أخذ أموال الناس من  ر، وكونه مؤذنً

 والدمار وغالء األسعار ونقص األرزاق والثمرات، ثم تعميم الفاقة والفقر لسائر الطبقات.

ـــــلَّ الــــــمقام فكـــــم أعـــــارش أُمـــــةً   مُ
 

 حكمـــــــت بغـــــــري كتاهبـــــــا أمراؤهـــــــا 
 

 ظلمــــوا الرعيــــة فاســــتجازوا ســــبيها
 

ا مصــــــاحلها وهــــــم أجراؤهــــــا   ورعــــــوْ
 ج

ام دخلت بلدان الـمسلمني عن طريق األمراء الـمسلطني الذين وإن نحلة االشرتاكية السيئة إن

متى صلحوا صلح سائر الناس، ومتى فسدوا فسد سائر الناس، فهم حيرمون األموال عىل أهلها 

التي هي نتيجة سعيهم وعرق جبينهم ويبيحوهنا ألنفسهم، وإن دين اإلسالم بريء من هذه 

يع أموال الناس بغري حق حتى أجلسوا األغنياء عىل االشرتاكية الشيوعية التي تقيض بتعميم مج

حصري الفاقة والفقر، كام أنه بريء من الرأساملية الـامدية وأتباعها الذين جعلوا التحليق بتجارهتم 

وصناعتهم وزراعتهم هو رهبم وإهلهم، وتركوا ألجلها فرائض رهبم؛ من صالهتم وزكاهتم ونسوا 

ْ  َوَ� ﴿نني أن يكونوا أمثاهلم، فقال سبحانه: أمر آخرهتم. وقد هنى اهللا الـمؤم ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ  �َُسوا
َ ٱ َّ�  ٰ �َسٮ

َ
نُفَسُهمۚۡ  ُهمۡ فَأ

َ
ْوَ�ٰٓ  أ

ُ
 .]١٩احلرش: [ ﴾١٩ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ

ستة لعنتهم «ل: قاملسو هيلع هللا ىلص وقد رو احلاكم والطرباين وابن حبان يف صحيحه، أن النبي 

�اب ادلعوة: الزائد يف كتاب اهللا، والـمكذب بقدر اهللا، والـمتسلط  ولعنهم اهللا ولعنهم لك نيب
ميت باجلربوت يلذل من أعز اهللا و�عز من أذل اهللا

ُ
ويدل له ما رو البخاري عن أيب  »ىلع أ

َمانَةُ  ُضيَِّعِت  إَِذا««هريرة، أن رجالً قال: يا رسول اهللا، متى الساعة؟ قال: 
َ
اْ�َتِظرِ  األ

َ
اَعةَ  ف . »السَّ

 رواه الدارقطني وقال يف اإلرواء: صحيح. )١(
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اَل 
َ
ْيَف  ق

َ
ِ  َرُسوَل  يَا إَِضاَ�ُتَها ك اَل  ؟ا�َّ

َ
ْسنِدَ  إَِذا« :ق

ُ
ْمرُ  أ

َ
  األ

َ
ْهلِهِ  َ�ْ�ِ  إىِل

َ
اْ�َتِظرِ  ،أ

َ
اَعةَ  ف  .»»السَّ

أشار يف هذا احلديث إىل الساعة الصغر التي هي هالك الناس يف حياهتم قبل وفاهتم، 

الناس من ليس بكفء فيسومهم سوء  وذلك حني يسود الناسَ اجلهل واجلهال، وحني يتوىل أمر

علوم أن الـمكاره والكوارث حتى تذوب قلوهبم وهتلك أخالقهم، إذ من الـمالعذاب من أنواع 

وت لكوهنم يف حالة الـمهالك األخالق أرض من هالك األبدان، والفتنة أشد من القتل فيتمنون 

 ﴿األموات كام قال سبحانه: 
ۡ
ۡ ٱ �ِيهِ َوَ�أ فهذه . ]١٧ابراهيم: [ ﴾بَِمّيِتٖ  ُهوَ  َوَما َمَ�نٖ  ُ�ِّ  ِمن ُت َموۡ ل

د األمر إىل غري أهله.ملسو هيلع هللا ىلص هي الساعة التي أخرب النبي   عنها حينام يوسّ

فمتى رأيت دولة هؤالء األمراء قد أقبلت وراياهتا قد نصبت وجيوشها قد ركبت فبطن 

 األرض واهللا خري من ظهرها.

يأيت ىلع انلاس زمان يمر الـمسلم فيه «ل: قاملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة، أن النبي  البخاريويف 

 .»بالقرب و�قول: يا يلت� كنت صاحب هذا القرب

من ذلك أن الرجل اجلندي الـمسخر يف حدود عمله حيفظ األمن واألموال وحقن الدماء 

وحراسة البالد؛ ثم يسعى سعيه ويعمل عمله يف االنقالب عىل من قبله ممن هو من أهل احلكم 

هذا يعتقد يف نفسه أن الناس لن خيضعوا له ويسمعوا ويطيعوا بأمره حتى يسومهم  والسياسة، فإن

ا من القتل والكبت والتنكيل ويكونون كام قيل:  سوء العذاب، ويذيقهم مسًّ

 هتد األمور بأهل الـرأي مـا صـلحت
 ج

ـــــــاد  ـــــــاألرشار تنق ـــــــوا فب ـــــــإن تول  ف
 

َمانَةُ  ُضيَِّعِت  إَِذا«« :حلديثفتقوم عىل الناس الساعة التي فيها هالكهم كام يدل له ا
َ
 األ

اْ�َتِظرِ 
َ
اَعةَ  ف دَ  إَِذا«قال: كيف إضاعتها؟ فقال: ». السَّ ْمرُ  وُسِّ

َ
  األ

َ
ْهلِهِ  َ�ْ�ِ  إىِل

َ
اْ�َتِظرِ  أ

َ
اَعةَ  ف  .!*"»»السَّ

سلمني الـمسلمني، حينام نسمع بأن حكام الـما يرسين ويرس كل شخص هيتم بأمر ـممّ ـإنه ل

ناسبات واجللسات التي يعقدون هلا االجتامعات للتذاكر يف الـمكرين يف حالة فالـموالزعامء 

شؤون أُممهم وعالج عللهم وإصالح جمتمعهم، فيتفق رأهيم عىل كلمة واحدة ال خيتلف فيها 

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )١(
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هم وشتّت شملهم وألقى العداوة بينهم هو تقصريهم يف أمر  اثنان؛ وهي أن األمر الذي فل حدّ

فيد هو الـم، وأن الرأي السديد واألمر ملسو هيلع هللا ىلصام رشيعة رهبم وسنة نبيهم دينهم، وخروجهم عن نظ

حافظة عىل فرائضه والتحاكم إىل رشيعته. فإنه الـماعتصامهم بدين اإلسالم وأخالقه وآدابه و

الكفيل بإصالح الدنيا والدين، فهم يتناصحون ويتواصون بموجبه ومل يبق سو التنفيذ، 

ۡ  َ�َقدۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  بَِها ُفرۡ يَ�ۡ  فَإِن﴿بعد حني  وسيكون هلذا التداعي جتاوب ولو ْ لَّيۡ  امٗ قَوۡ  بَِها َناَو�َّ  ُسوا
ٰ  بَِها  .]٨٩األنعام: [ ﴾ِفرِ�نَ بَِ�

ۡ ٱوَ ﴿سلمني جيب أن يكونوا متكاتفني متكافلني الـمواحلاصل أن أُمراء  ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 

َ
ٓ أ   ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ
ِ  ونَ ُمرُ يَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل لَوٰ ٱ َوُ�قِيُمونَ  ُمنَكرِ ل َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
َ ٱ َوُ�ِطيُعونَ  ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
ۗ ٱ َ�ُُهمُ َسَ�ۡ  �َِك أ ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ فلو أهنم . ]٧١التوبة: [ ﴾٧١ َحِكيمٞ  َعِز�زٌ  �َّ

أو زلّ قدمه، وشذّ بأخالقه واعتقاده إىل خمالفة دين احلق، فلو  حينام يرون أحدهم قد زاغ قلمه

بادروا إىل نصيحته واألخذ بيده بجدّ يف القول ولو بقطع حبل االتصال به، فلو فعلوا ذلك 

لنفعوه ونفعوا الناس معه، حتى يتعظ به غريه فريتدع عن اجلهر بسوء ما يعتقده، بدالً عن أن 

فها بعضهم عن بعض، وألن نصيحة اخللق باحلق تبقى تعاليمه السيئة وراثة  بني الناس يتلقّ

 نصوحني.الـمليست خمصوصة بالعلامء دون األمراء، بل هي من األمراء أبلغ وأعلق يف قلوب 

ۡ ٱوَ ﴿ؤمنني ما أخرب اهللا عنهم بقوله تعاىل: الـمومن صفة  ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ  ءُ ِ�َا

 يَ  ٖض� َ�عۡ 
ۡ
ِ  ُمُرونَ أ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل لَوٰ ٱ َوُ�قِيُمونَ  ُمنَكرِ ل َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ َ ٱ َوُ�ِطيُعونَ  ةَ لزَّ َّ� 
ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ 

ُ
ُ ٱ َ�ُُهمُ َسَ�ۡ  �َِك أ  .]٧١التوبة: [ ﴾�َّ

* * * 
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وازين، وهو اإللف الـمخلوقني وله وضعت الـمالعدل هو قوام الدنيا والدين وصالح 

ؤمن من كل خموف. به تألفت القلوب والتأمت الشعوب وشمل الناس الصالح الـمألوف الـم

جانب للجنف الـمواتصلت هبم أسباب النجاح والفالح، وهو مأخوذ من العدل واالستواء 

حلها ورصفها يف واجلور وااللتواء، وحقيقته وضع األمور يف مواضعها وأخذ األموال من 

ا وللغيظ كاظامً  مه عىل عباده أن يكون لنفسه مالكً حقها، فحقيق بمن ملّكه اهللا بالده وحكّ

ا، فإذا فعل ذلك ألزم القلوب  ا ومؤثرً ا وللعدل يف حالة الرساء والرضاء مظهرً وللظلم تاركً

ه وما أحسن ما طاعته والنفوس حمبته، وأرشق بنور عدله زمانه، وكثر عىل عدوه أنصاره وأعوان

 قيل:

 لكــــــــل واليــــــــة ال بــــــــد عــــــــزل
 

ــــــل  ــــــم ح ــــــد ث ــــــدهر عق  ورصف ال
 

 وأحســــــن ســــــرية تبقــــــى لــــــوال
 

 مـــــــد األيـــــــام إحســـــــان وعـــــــدل 
 ج

أي -قسطون الـمومن السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله، يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل، و

وا عىل منابر من نور عن يمني ا -العادلون  لرمحن.يف حكمهم وأهليهم وما ولّ

ــــــــة اإلســــــــالم ــــــــى ألم  وال غن

 يــــذب عنهــــا كــــل ذي جحــــود
 

 ر كـــان عـــن إمـــامـيف كـــل عصـــ 

ــــــدود ــــــالغزو واحل ــــــي ب  ويعتن
 

 

ِ ٱ عُ َد�ۡ  َ� َولَوۡ ﴿وقد قيل: السلطان ظل اهللا يف أرضه، يأوي إليه كل مظلوم من عباده  َّ� 
 ٱ لََّفَسَدتِ  ٖض بَِبعۡ  َضُهمَ�عۡ  �َّاَس ٱ

َ
 .]٢٥١البقرة: [ ﴾ُض �ۡ�

من رأى «عىل السمع والطاعة وهنى عن اخلروج عن اجلامعة، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص هلذا.. حث النبي و

عىل ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد بايع الصحابة النبي !*"»من أم�ه ما ي�ره، فليصرب وال ي�عن يًدا من الطاعة

الَ «ك األشجعي: يف رواية مسلم عن عوف بن مال )١(
َ
ْيهِ  َوِ�َ  َمنْ  أ

َ
َرآهُ  َوالٍ  َعل

َ
ىِت  ف

ْ
ِ  َمْعِصَيةِ  ِمنْ  َشيًْئا يَأ  ا�َّ

رَهْ 
ْ
َيك

ْ
ل
َ
ىِت  َما ف

ْ
ِ  َمْعِصَيةِ  ِمنْ  يَأ  .»َطاَعةٍ  ِمنْ  يًَدا َ�ْ�َِ�نَّ  َوالَ  ا�َّ

                                                            



 ١٣  الـمسلطون األمراء) ٧(

السمع والطاعة يف العرس واليرس والـمنشط والـمكره، وعىل إثرة علينا، وعىل أن نقول احلق أينام 

ا عندكم فيه من اهللا برهان. والشاهد من ذلك هو كنا،  ا بواحً وأال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرً

قوهلم: وعىل إثرة علينا. وهو االستئثار باليشء دون اآلخرين، وأال ننازع األمر أهله إال أن تروا 

ا عىل ا عندكم فيه من اهللا برهان، أما الكافر الـمحض فلن يكون أمريً ا بواحً  الـمسلمني، إال أن كفرً

يقهرهم بسيفه، فام جعل اهللا للكافرين عىل الـمؤمنني سبيال، ومتى قهرهم بسيفه، فإهنم حينئذ ال 

 مكره. وقد قال بعض السلف: ملك غشوم خري من فتنة تدوم.ـعمل ل

وكل من سرب التاريخ والنقول، ثم رمقها بعني الـمعقول، فإنه يتبني له بطريق اليقني، أن 

ج عىل أئمة العدل والقضاء عليهم بالعزل مهام كان فيهم من النقص والتقصري، فإنه أصل كل اخلرو

حمنة وبلية ورش عىل العباد يف أمر دينهم ودنياهم، وأن الناس يكونون بعد االنقالب أسوأَ حاال 

منهم قبله، وإنام ضعف الـمسلمون وساءت حاهلم وانتقص األعداء بعض بلداهنم كله من أجله. 

ا ويسبي بعضهم ف فشت بينهم الفوىض والشقاق، وقامت الفتن عىل قدم وساق، يقتل بعضهم بعضً

 أموال بعض بحجة االشرتاكية الـمبتدعة التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان.

وهذا التطاحن لن يرتفع عنهم إال بمراجعة دينهم، الكفيل بعالج عللهم وإصالح جمتمعهم 

ِينَ  ُهوَ ﴿ ْ  لِ�َّ ٓ  ىُهدٗ  َءاَمنُوا ۚ وَِشَفا ِينَ ٱوَ  ءٞ  .]٤٤فصلت: [ ﴾َ�ً�  هِمۡ َعلَيۡ  وَُهوَ  رٞ َوقۡ  َءاذَانِهِمۡ  ِ�ٓ  مِنُونَ يُؤۡ  َ�  �َّ

هذب، كفى الـمإن الكامل التام يف الصفات واألفعال متعذر من كل أمري، وأي الناس 

جنب كثري من  نصف، هو من يغتفر قليل خطأ صاحبه يفالـمرء نبال أن تعد معايبه، ولكن الـمب

صوابه، وعىل كل حال، فإن ركود الوالية وكف الفتنة عنها مهام كان فيها من النقص والتقصري، 

 فإهنا رمحة من اهللا للعباد والبالد، كام قيل:

 إن الواليــــــة حبــــــل اهللا فاعتصــــــموا
 

ــــــا  ــــــن دان ــــــوثقى مل ــــــه ال ــــــه بعروت  من
 

ــــبل ــــا س ن لن ــــؤمَ ــــة مل ت ــــوال الوالي  ل
 

ــــــــا ألق   وانــــــــاوكــــــــان أضــــــــعفنا هنبً
 

ــــلة ــــلطان معض ــــدفع اهللا بالس ــــم ي  ك
 ج

ــــــــه ودنيانــــــــا  ــــــــة من ــــــــا رمح  يف دينن
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 ني:الـموقعني عن رب العالـمقال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف أعالم 

عروف ما حيبه اهللا ورسوله، الـمنكر، ليحصل بإنكاره من الـمرشع ألمته إنكار ملسو هيلع هللا ىلص إن النبي 

كر منه وأبغض إىل اهللا ورسوله، فإنه ال يسوغ إنكاره وإن نكر يستلزم ما هو أنالـمفإذا كان إنكار 

لوك والوالة باخلروج عليهم، فإنه أساس كل الـمكان اهللا يبغضه ويمقت أهله، وهذا اإلنكار عىل 

 رش وفتنة إىل آخر الدهر.

ا، يف قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتهملسو هيلع هللا ىلص وقد استأذن الصحابة رسول اهللا 

اُموا َما ،الَ «نقاتلهم؟ فقال: وقالوا: أفال 
َ
ق
َ
الَةَ  �ِيُ�مُ  أ  .»الصَّ

، ومن تأمل ما »من رأى من أم�ه ما ي�رهه فليصرب وال ي�عن يًدا من طاعة«وقال: 

جر عىل اإلسالم من الفتن الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب عىل 

 نه.منكر قد طلبوا إزالته، فتولد منه ما هو أكرب م

ير بمكة أكرب الـمنكرات وال يستطيع تغيريها، فالـمنكر متى زال ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان رسول اهللا 

وخلفه ضده من الـمعروف وجب إنكاره، ومتى خلفه ما هو أنكر وأشد منه حرم إنكاره، 

يقول: مررت أنا وبعض أصحايب يف زمن  -قدس اهللا روحه -وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية

م اهللا التتار بقوم منهم  يرشبون اخلمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنام حرّ

ية  اخلمر؛ ألهنا تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسبي الذرّ

 وأخذ األموال، فدعهم.. انتهى كالم العالمة ابن القيم رمحه اهللا.

* * * 
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