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﷽ 

ورفعُمنزلتهمُعلىُسائرُاخللقُوأهلُالرتف،ُُ،أهلُالعلمُبالشرفُهللُربُالعاملني،ُالذيُاختصُ ُاحلمدُ 
لم،ُفمنُأوتيهُفقدُثُالعثُدينارًاُوالُدرمهًا،ُوإمناُورُ وأصليُوأسلمُعلىُسيدُاألولنيُواآلخرين،ُالذيُملُيورُ 

ُ:وبعدُ؛الناسُحرمانًاُأخذُحظًّاُوافرًا،ُومنُح رِمهُفهوُأشدُ 

ُاهللُ ُاهللُوتوحيدهُ´إن ُالناسُإىلُعبادة ُيهدون ُواألنبياء ُالرسل ُإىلُشرعه،ُُ،أرسل ُاخللق ويرشدون
حىتُيأمنواُُ،مويبصرونُالناسُمباُعليهمُوهلم،ُويرجعوهنمُإىلُاجلادةُوصوابُالطريقُإذاُماُنزلُاالحنرافُبقُو

ُ.-عليهُالصالةُوالسالم-وهكذاُحىتُختمُاهللُرسالتهُببعثُأيبُالقاسمُُ،-جلُوعال-عذابُاهللُومكرهُ

ُبعدُأنُانقطعتُالنبوة،ُوانتهىُُ´وإنُمنُرمحةُاهللُ خبلقه؛ُهتيئةُزمرةُمنُعبادهُلألخذُمبرياثُنبيها
ها،ُخبالفُاألممُأنهُجعلُعلماءهاُخيارُ ُبأمةُاملسلمنيُ-سبحانه-كماُأنُمنُرمحةُاإللهُُُ،عصرُالرسالة

ُالسالفة ُوالقرون ُتيميةُ؛اهلالكة ُابن ُشيخُاإلسالم ُ"ُ:¬ُقال ُمبعثُحممد ُقبل ُأمة علماؤ هاُُ‘كل
ُ.(1)"شرارها،ُإالُاملسلمنيُفإنُعلماء هاُخيار ها

                                           

ُ.(8ُ/1المُعنُاألئمةُاألعالمُ)رفعُاملُ(1)
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بياء؛ُيفُدليلُعلىُأهنمُأقربُالناسُإىلُاألن…ُ(2)«العلماُء ورثُة األنبياء  »"ُ:¬ُمويقولُابنُالقي
ُكذلكُ ُباملرياثُمنُغريهم، ُأحق  ُكانوا ُوهلذا ُأقربُالناسُإىلُاملورثُورثته، ُألن ُواملنزلة؛ الفضلُواملكانة

ُ.(3)"همُأهلُالعلمُ‘وأقربُالناسُبالنيبُُ‘العلماءُأحقُالناسُبالنيبُ

ُ ُالناس، ُيهلك ُالعلماء ُلُوقيلوبذهاب ُقال: ُالناس؟ ُهالك ُعالمة ُما ُجبري: ُبن هالكُ"سعيد
ُكماُأنهُيكونُمبوهتم(4)"مائهمعل فإنهُيكونُأيًضاُبتسلطُاملتحذلقنيُالرعاعُوحقراءُالعلمُُ؛،ُوهالكُالعلماء

ُالناسُ ُإبعاد ُوإرادة ُوالتشكيكُيفُعلمهم، ُواخلوضُيفُأعراضهم، ُوالتنفريُمنهم، ُفيهم، ُبالوقيعة عليهم؛
ُكتابُاهلل،ُعنهم،ُوصرفُقلوبُالعامةُإىلُأهلُاألهواءُوالبدعُواملتلونني،ُوإىلُ األقوالُاليتُالُأصلُهلاُيف

ُ.‘سنةُرسولهُيفُوالُ

ُ ُعباس ُابن ُعن ُجاء ُ}ُوجماهدوقد ُتعاىل: ُبقوله ُاملراد َأَوَلْم يَ َرْوا أَنَّا نَْأت ي اأَلْرَض نَنُقُصَها م ْن أن
ُ،ُويفُهذاُقالُالشاعر:(5)"موتُالعلماء"ُ:هوُ[41{ُ]سورةُالرعد:ُاآليةَُأْطَراف َها

ُإذاُماااااااااااُعااااااااااا ُعاملهاااااااااااااألرضُحتياااااااااااُ
ُ

ُم اااااااىتُِل  اااااااتُعاااااااامِلُمنهااااااااُِل  اااااااتُ ااااااارفُ ُ
ُ ااال ُ اااا ُكااااألرضُحتيااااُإذاُمااااُال  ياااثُح 

ُ
ُعااااااااااااااادُيفُأكنافهاااااااااااااااُالت لاااااااااااااا ُ ُ ُوإنُأَب 

ُ ُذنبُقبيح ُالتعريضُبأهلُالعلمُواجلهاد، ُُوإن ُقالُبعضُالسل : ُولذا ُمهلكة؛ ُالعلماءُ"وحرمة حلوم
ُمعلومة ُمنتقصيهم ُهتك ُيف ُاهلل ُوعادة ُمبوتُ"ُ،"مسمومة، ُموته ُقبل ُاهلل ُابتاله ُبالثلب ُرامهم ومن

ُ.(6)"القلب

ُ ُالنيب ُأن ُالصحيح ُاحلديث ُُ‘ويف قَاَل اهلُل تَ َعاَلى: َمْن َعاَدى ل ي َول يًّا فَ َقْد آَذنْ ُتُه »قال:
ُ.(7)«ب اْلَحْرب  

                                           

ُ.3641برقم:ُُ(341ُ/2داودُ)ُوأبُأخرجهُ(2)
ُ.1662برقم:ُُ(253ُ/2شعبُاإلِلانُ)والبيهقيُيفُُ،241برقم:ُُ(90ُ/1)ُيفُسننهُالدارميأخرجهُُ(3)
ُ.(66ُ/1مفتاحُالسعادةُ)ُ(4)
ُ.(497ُ/16تفسريُالطربيُ)ُ(5)
ُ(.29ُ،425يُ)ص:ُتبينيُكذبُاملفرتيُفيماُنسبُإىلُاألشعُرُ(6)
ُ.6502برقم:ُُ(105ُ/8)ُالبخاريأخرجهُُ(7)
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ُكتابُاهلل،ُوس نةُرسولهُ وإمناُالواليةُأصالةُوبداءةُبالُريبُألهلُالعلم،ُويتبعهمُالناس،ُمباُعندهمُمن
وعلماءُالسل ُمنُالسابقنيُومنُبعدهمُمنُالتابعنيُأهلُاخلريُواألثرُ":ُ¬قالُاإلمامُالطحاويُ،ُ‘

ُ.(8)"علىُغريُالسبيلومنُذكرهمُبسوءُفهوُُ،ذكرونُإالُباجلميلوأهلُالفقهُوالنظرُالُيُ 

ُالشربُُ،لقدُتطاولُأحدُاألغمارُالص ارُاألشرارُو و عنُيفُعاملُمنُاألعالمُاألبرار،ُفلمُيكتِ ُهذا
ُ!".نيبنيُاملقدسيماُفشتانُ"ُنُ لبُرضاُاملعبود!بإمثُالتخل ُوالقعود،ُفأوحىُلهُالشيطانُحلربُمُ 

ُم اااااااااااااذ مُ  ُيتُمااااااااااااانُن ااااااااااااااِقصُ وإذاُأتا ْتاااااااااااااك 
ُ

ااااااااااااااُ ُالش  ُِ ُهاد ةُ ف هااااااااااااااي  ُُكاِماااااااااااااالُ يلُبااااااااااااااأ
ُ اجملاهيلُوالُكيدُاحلاقدين،ُفمنُشهدتُلهُحلقاتُالعلمُُتش يبُ ُ-ثبتهُاهلل-يعقوبُُايهمُالشيخُأبُفال

ُلنُيثربُعليهُمنُباجلهلُقدُغ مر.ُ؛وساحاتُاجلهادُحبسنُالفعلُوقوةُالفهم

ُيعقوبُاملقدسيُ ُالشيخُأبو ُاهلل-لقدُمجع ُواهلجرةُ-أثابه ُيفُُ،بنيُ لبُالعلم ُواجلهاد ُاألسر ومرارة
ُكانُمنهاُ-أعز هاُاهلل-فش لُالشيخُعدةُمناصبُيفُالدولةُاإلسالميةُُ،سبيلُاهلل ُ:أنه

ُ."ريواليةُاخل"إحدىُالكتائبُالعسكريةُاملقاتلةُيفُُاشرعيًّ -
ُُاعضوًُ - ُوالدراسات"يف ُالبحوث ُالدولةُُ"مكتب ُيف ُالعلمية ُالبحوث ُوإعداد ُباإلفتاء املفوض

ُاالسالمية.
ُ."واليةُالرقة"للمعامالتُيفًُُياقاض -
ُ."واليةُاخلري"لألسرىُيفًُُياقاض -
 وأخريًاُأمريًاُملكتبُالبحوثُوالدراسات. -

ُ ُكتاب ُالثالث"فأل  ُالناقض ُإمتام ُعلى ُُ،"الباعث ُوإسالمُن"وكتاب ُاملشركني ُتكفري ُيف ُاآلثار شر
ُ.-تقبلهُاهلل-تركيُالبنعليُاجملاهدُوهوُعلىُرأسُاإلمارةُخلًفاُللشيخُ"،ُاملوحدينُاألبرار

                                           

ُ.(57العقيدةُالطحاويةُ)ص:ُُ(8)
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ُكانُموق ُالشيخُ َنٍة َوَيْحَيى َمْن }"منُالتعميمُاملعنونُباُ-حفظهُاهلل-وقد ل يَ ْهل َك َمْن َهَلَك َعْن بَ ي ِّ
ُعظيًماموقفًُُ"{َحيَّ َعْن بَ ي َِّنةٍ  ُونصحُ،ا ُوعدوانًاُ،حيثُأنكر وثبتُوملُيبدلُأوُُ،فعوقبُوسجنُظلًما

ُكلُخري.ُ،يتنازل ُفجزاهُاهللُعنا

ُكانُ":ُ¬ُمامُأمحدُبنُحنبلقالُاإل إذاُرأيتُالرجلُي مزُمحادُبنُسلمة،ُفاهتمهُعلىُاإلسالم،ُفإنه
ُ.(9)"املبتدعةاُعلىُشديدًُ

ُيعقوب ُببحوثكُ،صرعتُأهلُالبدعُبقلمكُ،هللُدركُأبا ُُ،وأجلمتُأهلُالردة حىتُرموكُعنُقوس 
ُ.واحدة

واليتُأقرهاُالشيخُُ،"والدراساتمكتبُالبحوثُ"اليتُألفهاُضمنُعملهُيفُُ-حفظهُاهلل-ومنُمؤلفاتهُ
ُ:-تقبلهُاهلل-تركيُالبنعليُ

ُاإلجادةُيفُحكمُ لبُالشفاعةُممنُأقبلُعلىُالشهادة. -
ُ.العمدةُيفُسيبُاملرتدة -
ُمدافئُالنار.ُإىلةُكمُالصالحبخبارُاإل -
ُاألربعونُالعدديةُمنُاألحاديثُالنبوية. -
ُاألربعونُيفُاجلهادُواالستشهاد. -
ُاإلعالنُبأحكامُاخلتان. -
ُالتجريدُيفُحتزيبُالقرآنُاجمليد. -
ُزكاةُاحللي.ُيفالتخريجُاجلليُملاُرويُ -
ُىُيفُمسائلُالرقى.قاملنت -
ُاختاذُاحملاريب.ُعنرفعُالتثريبُ -
ُيرُحبلقُالرأس.زُعرفعُاللبسُيفُحكمُالت -
ُإقامةُاحلدودُيفُال زوُوالسفر.ُنيلُالظفرُيف -

                                           

ُ.(499ُ/13سريُأعالمُالنبالءُ)ُ(9)
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ُالقولُاجململُيفُزواجُاملرأةُبعدُزوجهاُاألول. -
ُجتهادية.حكمُاحلاكمُيفُاملسائلُاال -
ُ.رفعُالشدةُيفُحكمُاملعتدة -

 ختاًما:

ُكانُُ´ُأنُخيرجُاهللُأض انُأعداءُشريعتهُومنهجهُالقومي،ُفماُمنُداعُإىلُاهللُ¸ُإنُمنُسنةُاهلل أو
إالُوعودي،ُوألخرجُاهللُمنُأرذلُالناسُمنُيتهمهُمباُملُيكنُُ؛-جلُوعال-قائًماُبالدعوةُإىلُمنهجُاهللُ

ُقطُهتمةُتلتصقُبه،ُفضاًلُعنُكينونتهاُمنُصفاتهُأوُمساته.

ُهمُ اُوما ُعاتقه ُعلى ُمحل ُرجل ُإال ُاملقدسي ُفيهُُلشيخ ُللطعن ُاألراذل ُوخروج ُاملنهج، ُومِحل الدعوة
ُعلىُتفانيهُوصدقه.ُُماريةله،ُوخريُُليسُإالُزكاةًُُ؛مه،ُوهوُمنُهووبعل

ُومتعناُواملسلمنيُبعلمهُوعمله.ُرضيُاهللُعنه،ُورزقهُالثباتُواإلخالص،

ُالعاملني.ُهللُربُ ُواحلمدُ 

ُ

 :َكَتَبه
 سراقة الهاشميأبو 
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