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ذكرىىللمدلمونىعمومًاىى
ولعلمائهمىوحكامهمىخصوصًاى

 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

: احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه   أما بعد 
فإنو دلا يشرف ادلسلم وديأل جواحنو سروراً واعتزازاً ما قام بو ادلسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا من 
 استنكار غاضب دلا يرتكبو أعداء اإلسالم يف الغرب من إىانة للقرآن الكرمي ولإلسالم ونيب اإلسالم 

. قامت ردود الفعل الغاضبة يف بالد اإلسالم وعواصمو من الشعوب واحلكام والعلماء 
ومن تقر لو عُت ولو كان من أشد الناس ضعفاً يف اإلديان ذباه ىذه التصرفات الرعناء ذباه اإلسالم ونبيو 

. أعظم األنبياء وكتابو أعظم الكتب السماوية ؟ 
ىذه ادلواقف ادلشرفة تبعث يف النفوس األمل القوي يف عودة ادلسلمُت إىل كتاب رهبم وسنة نبيهم صلى 

وهبذه العودة اجلادة الصادقة إىل تطبيق القرآن عقيدة وعمال ورفضا لكل ما خالفو من , اهلل عليو وسلم 
هبذه العودة والرفض اجلاد دلا خالف القرآن يكون ادلسلمون قد حققوا , عقائد وعادات ودساتَت وقوانُت 

. نصراً وانتصارا عظيما لإلسالم وقرآنو ونبيو وسنتو 
ومن منطلق ىذا األمل الواسع القوي أوجو ىذا النداء إىل ادلسلمُت عموماً وإىل حكامهم وعلمائهم 

  )  َو َو ِّك ْر  َو ِإنَّن  الِّك ْر َو   َتَو َتْر َو ُع  اْر ُع ْر ِإ ِإ يَو  : خصوصاً أسدي ىذه الذكرى كما أمرنا ربنا بذلك فقال 
 ( 55:ذرياتال

 ادِّكيي  ا ص حة  اديي  ا ص حة  اديي  ا ص حة  : ) وأزجي لكم ىذه النصيحة كما قال رسول اهلل 
. وغَته (1/74)رواه مسلم  ( قل ا ا ي قال هلل  اكتابه  ا سواه  ألئ ة  ا سل  ي  عا تهم

وشلا ال ديًتي فيو اثنان وال ينتطح فيو قرنان أن معظم ىذه األمة قد وقع يف أمور منكرة عقائدياً ومنهجياً 
اتتبعي س ي  ي  ان قبلكم  ): وسياسياً واقتصادياً َيْصُدق عليهم قول الرسول صلى اهلل عليو وسلم 

شب  ً بشب    ر عاً بلر ع حتى او دخلو  جح  ضب  بعت وهم قل ا يا رسول  هلل  ا هود   ا صار  
( . 2669) ومسلم  (6889 ,3269)رواه البخاري   (قال   ي ؟

ونتيجة ذلذه التبعية العمياء نزل باألمة من الرزايا والباليا الشيء الكثَت الذي يكفي بعضو ألن تستيقظ 
األمة فتدرك خطورة ما وقعت فيو من سلالفات لكتاب رهبا وسنة نبيها يف عدد من اجملاالت وخطورة ما 

. نزل هبا من ويالت 
يوشك  ): منها تسلط أعداء اإلسالم عليها من قرون مصداقاً لقول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

  :قال؟   ي قلة نحي يو ئل  :  قال قائل. أل م أن  د عى عل كم   ا  د عى  أل لة إاى قصعتها 
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بل أنتم يو ئل  ث    اك كم غثاء  غثاء  اس ل  ا  زعي  هلل  ي صد ر عد  م  ا هابة   كم 
              حب  ادن ا : قال ؟  يا رسول  هلل   ا  اوهي  : قال قائل. ا قل ي  هلل  ي قلوبكم  اوهي

  .وغَتمها وىو صحيح (5/278)وأمحد  (4297 ح - 4/111) داود وأبرواه  ( () ا وت     ه ة
بدأ  إلسالم غ يباً  س عود غ يباً   ا بدأ  : ) حىت أصبح دين اهلل احلق يف غربة كما قال رسول اهلل 

وغَته  (145ح-1/130)رواه مسلم  ( طوبى الغ باء 
 وأيقنوا أنو ال خالص لكم فيا أُمَّة اإلسالم بادروا بالرجوع إىل دين اهلل اخلالص كما أمركم رسول اهلل 

شلا نزل بكم إال بالعودة الصادقة واإلصالح الشامل يف كل ادليادين العقائدية ,فادلخالفات العقدية كثَتة 
يف باب أمساء اهلل وصفاتو ,فكثَت من األمة ال تطابق عقائدىا ما جاء يف الكتاب والسنة وما كان عليو 
. الصحابة الكرام والسلف الصاحل من تعظيم اهلل بإثبات أمسائو وصفاتو فعطلوىا إال من   وفق اهلل تعاىل 

. ويف أبواب القدر سلالفات دلا جاء يف الكتاب والسنة فهم ما بُت جربي وقدري إال من ثبت اهلل تعاىل
. ويف قضايا اإلديان ما بُت خارجي ومعتزيل ومرجئي 

ويف أبواب التوحيد وإخالص العبادة هلل وحده سلالفات كثَتة دلا جاء يف الكتاب والسنة ودلا جاء بو 
الرسل مجيعاً من االستغاثة بغَت اهلل يف الشدائد ودعاء غَت اهلل حىت يف حال الرخاء والذبح والنذر لغَت 

تَوجِإ بُع اَوهُع  : اهلل وىذه من الشرك األكرب , قال تعاىل عُعو  ِإيْر دُع نِإ  الَّنهِإ  َويْر ال يَوسْر  َو َويْر أَوضَولُّ  ِإ َّنيْر يَودْر
مِإ  اْرقِإ َوا َوةِإ  َوهُعمْر عَويْر دُععَوائِإهِإمْر غَوا ِإلُعونَو  انُعو  بِإعِإبَوادَو ِإهِإمْر  * إِإاَوى يَتَووْر انُعو  اَوهُعمْر أَوعْردَو ًء  َو َو إِإ َو  حُعشِإ َو  ا َّناسُع  َو     َو

   .(6-5 : األحقاف)   َوا ِإ ِإييَو 
فصرَّح اهلل تعاىل بأن دعاء غَته ضالل وأنَّ دعاء غَت اهلل عبادة لذلك ادلدعو  وعبادة غَت اهلل شرك 

. باإلمجاع 
عُعو  َو َو  الَّنهِإ أَوحَود ً  : وقال تعاىل  دَو اِإلَّنهِإ  َوال  َودْر (  18:اجلـن)   َوأَونَّن  اْر َوسَواجِإ

.  واآليات يف ىذا الباب كثَتة 
 َوصَولِّك اِإ َوبِّككَو  َو نْرحَو ْر :  قال تعاىل   (2:الكوثر  )

اِإكَو  * قُعلْر إِإنَّن صَوال ِإي  َونُعسُعكِإي  َو َوحْر َوااَو  َو َو َوا ِإي اِإلَّنهِإ رَو ِّك  اْرعَوااَو ِإ يَو  :   قال  عااى  ال شَو ِإيكَو اَوهُع  َوبِإلَو
لِإ ِإ يَو   . (162/163 : األنعام)  أُع ِإ ْرتُع  َوأَونَوا أَو َّنلُع  اْر ُعسْر

تَوطِإ   ً  :  قال  عااى  رِإ  َويَو َوا ُعونَو يَتَووْر اً  َوانَو شَو ُّ ُع  ُعسْر   (7:اإلنسان) يُعو ُعونَو بِإاا َّنلْر
. فهذه العبادات صرفها لغَت اهلل شرك بو 

                                 
وبسبب ىذا الوىن والذل والغثائية يف األمة تسلط األعداء عليهم وبسبب ىذه األمور تتكرر ىذه اإلىانات لإلسالم :  

  . ولكتاب اهلل تعاىل ولنيب اإلسالم 
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والبناء على القبور وشد الرحال إليها وذلك من وسائل الشرك والغلو يف أىلها إىل درجة أن كثَتاً من 
. الناس يعتقدون فيهم أهنم يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون فمن ىذه األمور ما ىو شرك أكرب 

ويف احلياة االجتماعية سلالفات دلا شرعو اهلل من احلشمة واحلياء وسائر ما أدبنا اهلل من اآلداب واألخالق 
. اليت سبيز ادلسلمُت من غَتىم ومن اختالط الرجال بالنساء والتشبو بأعداء اإلسالم وادلبالغة يف ذلك 

ويف رلال االقتصاد انتشر الربا والرشوة والقمار وما جرى رلراىا ,وىي من أعظم الكبائر ,وقد توعد اهلل 
. حبرب ادلرابُت ولعن الراشي وادلرتشي 

ويف رلال السياسة واحلكم ربكم الشعوب اإلسالمية بغَت ما أنزل اهلل من القوانُت الغربية وغَتىا إال من 
. سلم اهلل كبالد احلرمُت 

والوصول إىل احلكم واجملالس النيابية عن طريق الدديقراطية وما ينشأ عنها من اإلديان والعمل باالنتخابات 
القائمة على التعددية احلزبية اليت حرمها اهلل ,  والدعوة إىل مشاركة ادلرأة يف الًتشيح واالنتخابات 

. والربدلانات 
وكل ىذه األعمال سلالفة دلا جاء بو اإلسالم من اذلدى والنور والعدل واإلحسان وإلزام األمة بأن تكون 

. أمة واحدة ذبمعهم األخوة واحملبة يف اهلل وذبمعهم العقيدة الواحدة 
والدديقراطية وما تفرَّع عنها سبزق األمة وتغرس يف نفوس األحزاب واألفراد العداوة والبغضاء إىل جانب 
تبذير األموال الطائلة لكسب األصوات يف حلبة الصراعات واإلعالنات ادلزيفة القائمة على الكذب 

. وفساد األخالق وزبريب الذمم 
وذلذا يسعى اليهود والنصارى وعلى رأسهم أمريكا لفرض ىذه الدديقراطية وما يتبعها وحقوق ادلرأة 

. ادلزعومة على األمة اإلسالمية 
إِإنَّن  الَّنهَو  : وإين ألناشد باهلل العلماء واحلكَّام وادلثقفُت وأذكرىم أنا وكثَت من ادلسلمُت بقول اهلل تعاىل 

لِإ إِإنَّن  الَّنهَو نِإعِإ َّنا  كُع ُعو  بِإااْرعَودْر تُعمْر بَتَو ْريَو  ا َّناسِإ أَونْر  َوحْر إِإ َو  حَوكَو ْر لِإهَوا  َو َو َوانَواتِإ إِإاَوى أَوهْر يَوأْر ُع ُع ُعمْر أَونْر  َتُع َودُّ    ألْر
(  58:النساء)  يَوعِإ ُعكُعمْر بِإهِإ إِإنَّن  الَّنهَو  َوانَو سَو ِإ عاً بَوصِإ   ً 

. وال يوجد العدل إال يف شرع اهلل , ال يف الدديقراطية وال يف غَتىا 
لِإ  : ويقول اهلل  هَوى عَويِإ  اْر َوحْرشَواءِإ  َو اْر ُع ْركَو ِإ   إلحسانإِإنَّن  الَّنهَو يَوأْر ُع ُع بِإااْرعَودْر إِإيتَواءِإ  ِإا  اْرقُع ْربَوى  َويَتَو َتْر   َو

  (90:النحل)   َو اْربَتَوغْريِإ يَوعِإ ُعكُعمْر اَوعَولَّنكُعمْر  َولَو َّن ُع نَو 
والدديقراطية ليس فيها العدل الذي شرعو اهلل وال فيها النهي عن الفحشاء وادلنكر بل البلدان اليت ربكم 
بالدديقراطية وما تفرع عنها من قوانُت ىي مرتع خصب للفواحش وادلنكرات , بل تعترب الدديقراطية ذلك 

. من احلريات وادلساواة واحًتام اآلخرين واألخريات 
إن : ومن ادلصائب اليت تزيد ادلسلمُت بالء على بالئهم أن تسمع أصوات باسم اإلسالم تقول 

 َو َولَوفَو  ِإيْر  : الدديقراطية ىي اإلسالم أو روح اإلسالم , ونُذَكِّر ىؤالء بقول اهلل تعاىل ألىل الكتاب 
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ثَتْرلُعهُع  إِإنْر يَوأْر ِإهِإمْر عَو َوٌض  ِإ َودْرنَوى  َويَتَوقُعواُعونَو سَو َتُعغْر َو ُع اَو َوا  َو بَتَوعْردِإهِإمْر خَولْرٌف  َورِإثُعو   اْركِإتَوا َو يَوأْرخُعلُع نَو عَو َوضَو هَولَو   ألْر
يَوأْرخُعلُع  ُع أَواَومْر يَتُع ْرخَولْر عَولَو ْرهِإمْر  ِإ ثَواقُع  اْركِإتَوا ِإ أَونْر ال يَتَوقُعواُعو  عَولَوى  الَّنهِإ إِإالَّن  اْرحَوقَّن  َودَورَوسُعو   َوا  ِإ هِإ  َو ادَّن رُع 

ٌ  اِإلَّنلِإييَو يَتَوتَتَّنقُعونَو أَو َوال  َتَوعْرقِإلُعونَو  خِإ َو ُع خَو َتْر    ( 169:ألعراف ا )  اْر
أين الدديقراطية اليت وضعها شياطُت اإلنس إلرواء شهوات وأىواء البشر وإمهال حقوق اهلل وعدم مراعاهتا 

وعدم مراعاة الرسل وما جاؤوا بو من عند اهلل من عقائد وتشريعات قائمة على العدل واحلكمة ومراعاة 
. مصاحل البشر ودرء ادلفاسد عنهم اليت تفسد عقائدىم وعقوذلم وأخالقهم 

 تصادم ىدي النيب صلى اهلل علو وسلم يف ةوأذكرىم بأن االنتخابات اليت ىي إحدى مقومات الدديقراطي
. اختيار الرجال األكفاء علماً وتقوى وعدالة واستبعاد من حيرص على ادلناصب ويطلبها 

  نَّنك إن , يا عبد  ا ح ي ال  سأل  إل ار   : ) قال يل رسول اهلل : وعن عبد الرمحن بن مسرة قال 
. متفق عليو  (  إن أعط تها عي غ    سأاة أُععِإ ْرتَو عل ها,  (!)أعط تها عي  سأاة  ُع ِإلْرتَو إا ها 

ففي ىذا احلديث ينهى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمَّتو عن سؤال اإلمارة إذ العربة بعموم األلفاظ ال 
ُ رسول اهلل , خبصوص األسباب واألشخاص   أنَّ سائلها يُوَكُل إىل نفسو ومن وُِكَل إىل نفسو ويـُبّـُتِّ

!  فما ىو مصَت من حيرم من عون اهلل ولطفو ؟, ىلك ألنو حُيَرُم العون من اهلل 
تَوعِإ يُع  : والفتقار العباد إىل عون اهلل تعبدنا اهلل أن نقول يف كل صالة  إِإيَّناكَو نَوسْر   إِإيَّناكَو نَتَوعْربُعدُع  َو

. متفق عليو  ( ال حول  ال قو  إال باهلل ):  أن نقول  وعلَّمنا رسول اذلك (5:الفاربة)
وإذا كان سائل اإلمارة ىذا حالو فما ىو مصَت من يرسخ نفسو لإلمارة ويبذل األموال الطائلة ويكثف 
الدعايات الكاذبة ويفعل األفاعيل ليصل إىل قبة الربدلان أو ليكون عضواً يف اجملالس البلدية , يفعل كل 

ويدعي أن ىذا من , ذلك سلالفاً ذلدي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ويتبع ىدي اليهود والنصارى 
وواهلل إنو دلن الضالل والظلم والفساد , اإلصالح ومن أسباب النهوض باألمة ومن ربقيق العدالة واحلرية 

قَوى : قال تعاىل , ودفع األمة إىل اذلالك والشقاء   َو َويْر أَوعْر َوضَو  *  َو َويِإ   َتَّنبَو َو هُعدَو اَو  َوال يَوضِإلُّ  َوال يَوشْر
مَو  اْرقِإ َوا َوةِإ أَوعْر َوى قَوالَو رَو ِّك اِإمَو حَوشَو ْر َو ِإي أَوعْر َوى  َوقَودْر  ُع ْرتُع  * عَويْر  ِإ ْر ِإا  َو ِإنَّن اَوهُع  َوعِإ شَوًة ضَو ْركاً  َونَوحْرشُع ُع ُع يَتَووْر

مَو  َتُع ْرسَوى * بَوصِإ   ً  اِإكَو  اْر َتَووْر اِإكَو أَو َتَوتْركَو آيَوا َتُع َوا  َتَو َوسِإ تَتَوهَوا  َو َولَو   (126-123 :طـو)  قَوالَو  َولَو
. فهذان مصَتان متنافيان أحدمها أبعد عن اآلخر بعد ادلشرقُت 

مصَت من اتبع ىدي اهلل وىدي رسولو أنو ال يضل يف الدنيا وال يشقى فيها  وال يشقى يف  -1
. اآلخرة بسبب اىتدائو للحق وسبسكو بذكر اهلل أي بوحيو وإتباعو ذلذا الوحي 

 فإنَّ لو معيشة ومصَت من أعرض عن ذكر اهلل أي وحيو وىو ما أنزلو على رسولو زلمد  -2
. ضنكا أي حياة نكد وضالل وشقاء وذل وىوان يف الدنيا واآلخرة 
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أما إذا كان الرجل يتمتع بالكفاءة العلمية واألخالق العالية ومنها الصدق واألمانة والنصح هلل ولكتابو 
ولرسولو وللمؤمنُت فأعطي اإلمارة أو أي منصب من غَت مسألة وال حرص أو أكره عليها فقد وعده 
الصادق ادلصدوق باإلعانة من اهلل على القيام دبا أسند إليو من ادلهام ونتيجة لذلك يأمن الناس من 

. ظلمو وتعيش رعيتو ومن ربت مسئوليتو يف أمان من جوره وعسفو 
يا :  قال أحد  ا جل ي , أنا  رجالن  ي ب ي ع ي دخلت على  ا بي  ): وعن أيب موسى قال 

إنَّنا ) : قال رسول  هلل , رسول  هلل أَو ِّك ْرنَوا على بعض  ا  َوالَّنك  هلل عزَّن  جلَّن,  قال  اخ   ثل  اك 
 .متفق عليو  (   هلل ال نَتُعوَواِّكي على هل   اع ل أحد ً سأاه  ال أحد ً حَو ِإصَو عل ه

يف حديث أيب موسى ىذا تشريع لألمة وعلى رأسها األئمة من خلفاء وغَتىم أن حيولوا بُت من يسألون 
فإن سائلها ال يوفق للنهوض بأعباء , الواليات أو حيرصون عليها ولو كان السائل من أفضل الناس 

, مسئولية اإلمارة وحيرم من عون اهلل وذلذا كان أفاضل السلف يفرون من تويل ادلناصب كالقضاء وغَته 
وكان بعض من يعطاىا من غَت سؤال أو يكره عليها من أروع األمثلة للعدل والورع والدعوة إىل اهلل 

. ونشر اخلَت يف األمة 
فإذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حيرم من يسأل الوالية من أصحابو أو حيرص عليها وىم خَت 
أمة أخرجت للناس فكيف بغَتىم ولو كان من أتقى الناس وأزىدىم , بل وكيف ومن يسأذلا وحيرص 

ماذا ستكون النتائج وقد خذذلم اهلل فلم ,عليها ويسعى يف ربصيلها من اجلهلة وادلنحرفُت والفساق 
ماذا سيلحق باألمة من الظلم والعسف وسلب احلقوق ومصادرة احلريات واالستئثار , ديدىم بعونو 

. ال سيما إذا كان ىناك يف اجملتمعات تكتالت وربزبات سياسية وغَتىا , باألموال والوظائف وادلصاحل 
وىذا أمر ملموس ومشاىد يف البلدان اليت آثرت احلكم بالقوانُت األجنبية على احلكم دبا أنزل اهلل وآثرت 

الدديقراطية وما يتبعها من التعددية احلزبية واالنتخابات على منهج اإلسالم يف الوصول إىل الواليات 
وادلناصب وغَت ذلك شلا خيالف منهج اإلسالم القائم على مراعاة حقوق اهلل يف الدرجة األوىل وعلى 

. العدل ومراعاة ادلصاحل وادلفاسد وإسناد األمور إىل األكفاء 
إنكم ستح صون على  إل ار   ): وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال 
.  وغَته  (6729)رواه البخاري  (  ستكون ند  ة يوم  اق ا ة   ع ت  ا  ضعة  بئست  ا اط ة

زاد يف - : " رضي اهلل عنهما-قال احلافظ ابن حجر يف شرح حديثي أيب  موسى وحديث أيب ىريرة  
ويوضح ذلك ما أخرجو البزار والطرباين بإسناد صحيح عن عوف بن مالك  "  حس  : "رواية شبابة 

 ( . أ اها  ال ة  ثان ها ند  ة  ثااثها عل   يوم  اق ا ة إال  ي عدل )بلفظ 
احلرص : قال ادلهلب. قال البيضاوي فال ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات : " وقال احلافظ 

على الوالية ىو السبب يف اقتتال الناس عليها حىت سفكت الدماء واستبيحت األموال والفروج وعظم 
الفساد يف األرض بذلك ووجو الندم أنو قد يقتل أو يعزل أو ديوت فيندم على الدخول فيها ألنو يطالب 
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ويستثٌت من ذلك من تَعُتَّ عليو كأن ديوت الوايل وال : بالتبعات وقد فاتو ما حرص عليو دبفارقتو ,قال 
 )فتح الباري " يوجد بعده من يقوم باألمر غَته , وإذا مل يدخل يف ذلك حيصل الفساد بضياع األحوال 

13/135 . )
وإذا كان احلرص على الوالية قد أدى إىل ما ذكر من سفك الدماء إىل آخره يف األزمنة ادلاضية فماذا 

ينتظر اآلن من السياسيُت وقيادات األحزاب وطوائف أىل الضالل الذين هبرهتم احلضارة الغربية وعادات 
أىلها وتقاليدىم وقوانينهم وطرقهم للتوصل إىل احلكم ومنها االنتخابات وما يتبعها من دعايات وإنفاق 
األموال الطائلة رشوة لكسب األصوات فمن يستطيع أن يتصور الفساد األخالقي والديٍت يف اجملتمعات 

وشحن الصدور بالغل والعداوات ؟   
أثرىالبطانةىالصالحةىوالفاددةى

 ا بعث  هلل  ي نبي  ال  ست لف  ي  ):  قال عن النيب - رضي اهلل عنو-عن أيب سعيد اخلدري
خل  ة إال  انت اه بطانتان , بطانة  أ    باا ع  ف   حضه عل ه  بطانة  أ    بااش    حضه عل ه 

(. 7198)البخاري يف األحكام حديث  (  اا عصوم  ي عص ه  هلل
:                         ففي ىذا احلديث بيان أن من سنن اهلل الكونية فيمن يتحمل مسئولية قيادة األمة أن يبتليو ببطانتُت 

 خَتة تراقب اهلل وزبشاه وتريد للناس اخلَت فتشَت على ىذا اخلليفة أو السلطان أو ادللك :إحداهما
بادلعروف من العدل واإلحسان والرب والرمحة والًتبية على العقائد الصحيحة واألخالق اإلسالمية العالية 

ونشر العلم الشرعي والرفق باألمة أو من ربت سلطانو وربضو على ذلك أي ترغبو يف ذلك وتؤكده عليو 
, فإن استجاب ذلذه البطانة اخلَتة اليت تريد لو وللناس اخلَت الشامل ساد األمن والعدل بُت الناس 

. وقامت شرائع الدين وشعائره وسادت احملبة والوئام بُت األنام 
 البطانة الشريرة اليت تأمره وتشَت عليو بالشر من الظلم والتعسُّف واالستبداد وتزين لو ذلك :والثانوة

وتؤكد ذلك عليو ساد الظلم والتظامل وفساد العقائد وادلناىج وساد التحاسد والتباغض والتدابر والفرقة 
. واالختالف واألثرة واألنانية بُت أفراد األمة ومجاعاهتا 

فعلى والة األمور من احلكام والوزراء واألمراء والقضاة وأىل الفتوى وأعيان الناس شلن ذلم رعايا وأتباع أن 
خيتاروا البطانات الصاحلة واجللساء الصاحلُت األمناء الناصحُت الذين يأمروهنم بادلعروف وحيضوهنم عليو 

وحيبون للناس اخلَت وأن حيذروا من بطانات السوء الذين يأمروهنم بالشر وحيضوهنم عليو , فهؤالء ال 
يريدون ألنفسهم وجللسائهم وألمرائهم وللناس إال الشر , فهم من شياطُت اإلنس الذين يصدون الناس 

. عن احلق ويدعون إىل الباطل والظلم , يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً 
فعلى من ويل شيئاً من أمور ادلسلمُت أن حيذر ىذا الصنف من البشر وأال يقبل ذلم رأياً وال مشورة , وما 

. ذكرىم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إال ليحذرىم الناس وبالدرجة األوىل والة أمر ادلسلمُت 
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قال رسول اهلل صلى اهلل : قالت - رضي اهلل عنها- حديث عائشةوقريب من ىذا احلديث قول النيب 
إ   أر د  هلل باأل    خ   ً جعل اه  زي  صدق إن نسي   َّن    إن     أعانه , إ    ): عليو وسلم 

رواه أبو داود  ( أر د  هلل به غ    اك جعل اه  زي  سوء إن نسي ام يل     إن     ام يع ه
.  وىو حديث صحيح  (3/131)

فاإلمام العادل من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظلو يوم ال ظل إال ظلو , وال يتسٌت لو القيام بالعدل إالَّ 
باألعوان الصادقُت الناصحُت الذين يذكرونو دبا جيب عليو أن يقوم بو ذباه ربو وذباه رعاياه , وإذا كان 
كذلك فعليو البحث والفحص عن ادلعادن الطيبة اخليار ليتخذ منهم الوزراء واألمراء والقضاة واإلداريُت 
, وعلى ىؤالء أن يتحروا جلساء اخلَت من أىل العلم والعقل والفضل والنصح , فهم كما قال رسول اهلل 

 ( :   اسوء  حا ل  ا سك  نا خ  اك    حا ل  ا سك إ ا أن  اجل س  ثل  اجل س  اصااح 
يحليك  إ ا أن  بتاع   ه  إ ا أن  جد   ه ريحا ط بة  نا خ  اك   إ ا أن يح ق ث ابك  إ ا أن 

. متفق عليو (  جد ريحا خب ثة
 كنافخ الكَت إن مل حيرقك مل تسلم من وأن جيتنبوا جلساء وقرناء السوء فهم كما قال رسول اهلل 

. خبثو 
ويلحق باإلمام أىل ادلسئوليات الكبَتة من الوزراء والقضاة وأئمة الفتوى عليهم أن خيتاروا البطانات 

واجللساء والنصحاء األكفاء , وأن حيذروا بطانات وجلساء الشر والغش واخليانات, وبذلك كلو يسود 
العدل الذي قامت عليو السماوات واألرض ويسود احلق واخلَت والتوحيد واألمن ويعظم شأن األمة ويرفع 

. عنها الذل واذلوان الذي جثم على صدرىا من قرون 
إ   أس د  أل   : ) بلفظ    (6131)حديث  (..العزلة راحة  )وروى البخاري يف كتاب الرقاق باب 

 (  إاى غ   أهله  انت    اساعة
إ   ضُع َتِّكعَوتِإ  أل انة  انت    اساعة , قال  اسائل  ):  قال عن النيب - رضي اهلل عنو-وعن أيب ىريرة

أخرجو البخاري يف كتاب  ( إ    سد  أل   إاى غ   أهله  انت    اساعة:   ف إضاعتها ؟ قال 
. وغَته  (59 )العلم حديث 

ومناسبة ىذا ادلنت لكتاب العلم أن إسناد األمر إىل غَت أىلو إمنا : قال احلافظ يف شرح ىذا احلديث - 
يكون عند غلبة اجلهل ورفع العلم وذلك من مجلة األشراط ومقتضاه أن العلم ما دام قائماً ففي األمر 
فسحة وكأن ادلصنف أشار إىل أن العلم إمنا يؤخذ من األكابر واستشهد حبديث أيب أمية اجلمحي أن 

 ( .  ي أش  ط  اساعة أن يلت س  اعلم ع د  ألصاغ  ):  قال رسول اهلل 
وما تضمنو احلديث يوجد منو الكثَت يف حياة ادلسلمُت وال سيما بعد تسلط الغرب التسلط العسكري 
والفكري وال سيما بعد زلاولتو فرض الدديقراطية ومشتقاهتا يف بالد ادلسلمُت حىت أصبح ال يطلق العلم 
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إال على ما اخًتعو األروبيون وأصبح لفظ العلماء إذا أطلق يف الصحف واجملالت وغَتىا ال ينصرف إال 
بدأ  إلسالم غ يباً  س عود ):إىل علماء الغرب , فإىل اهلل ادلشتكى من غربة اإلسالم حىت يف أوطانو 

. سبق زبرجيو  ( غ يباً   ا بدأ  طوبى الغ باء
ومع كل ىذا فال نيأس من روح اهلل ونضرع إليو تعاىل أن يوفق أمة اإلسالم للعودة الصادقة اجلادة إىل 

كتاب رهبا وسنة نبيها وواقع سلفها الصاحل لتخرج بذلك من دوامة الذل الذي نزل بأغلبها فإن ذلك ال 
إ    بايعتم بااع  ة  ): يرفع عنها إال هبذا الرجوع الذي أرشدنا إليو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بقولو 

 رض تم باازرع    بعتم أ نا   ابق      تم  اجهاد  ي سب ل  هلل سلط  هلل عل كم  الً ال ي َتزعه 
. وغَته وىو صحيح  (3/274)رواه أبو داود  ( ع كم حتى   جعو  إاى دي كم

وكل ىذا وذاك وقع فعالً يف ادلسلمُت وال سلرج ذلم وال ينـزع عنهم ىذا الذل ادلهُت إال دبا أرشد إليو 
. رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بقولو حىت ترجعوا إىل  دينكم 

آذاناً صاغية وقلوباً واعية دلا قالو الرسول - شعوباً وحكاماً وعلماء-نسأل اهلل أن جيعل من ىذه األمة 
. صلى اهلل عليو وسلم وأرشد إليو 

ويف ىذه احلوادث واألحداث الكبَتة ما حيفزىم ويدفعهم إىل ادلخرج شلا يعيشونو أال وىو العودة الصادقة 
. إىل دينهم احلق الذي رضيو ذلم وشرفهم بو 

 
نسأل  هلل أن يحقق  اك   هم 

.  إن رب ا اس     ادعاء 
:   تبه 

رب   بي هادا بي ع     ا دخلي  
هَت 1426/رب    اثاني/10 كة  ي 

 
               


