بسم اهلل الرمحن الرحيم

سياسة إقصاء طلبة العلم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني أماا
بعد:
فقد قال اإلمام أمحد إمام أهل السنة ":احلمد هلل الذي جعل يف كل زمانِ فرتةٍ من الرسال
بقايااا ماان أهاال العلاامم ياادعون ماان واال إ اهاادلم ويصا ون ماان م علااى األ لم يااون
بكتاب اهلل املوتىم ويبصرون بنور اهلل أهل العمىم فكم من قتيل إلبلاي قاد أحياووم وكام
من وال تائه قد هدووم فما أحسن أثرهم على الناسم وأقبح أثر الناس علي مم ينفاون عان
كتاب اهلل حتريف الغالنيم وانتحال املابللنيم وتأويال اجلااهلني الاذين عقادوا ألوياة البدعاةم
وأطلقاوا عقااال الفتناةم ف اام خمتلفاون يف الكتااابم خماالفون للكتااابم جممعاون علااى مفارقااة
الكتابم يقولون على اهلل ويف اهلل ويف كتاب اهلل بغري علامم يتكلماون باملتشاابه مان الكاالمم
وخيدعون ج ال الناس مبا يشبّ ون علي م فنعو باهلل من فنت الضالني".أ.ها.
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إنَّ من نعم اهلل العظيمة على الناس عموماً وعلى اجملاهدين خصوصاً أن جعل بين م محلة
العلم وعلماء الدينم وورثة األنبياء واملرسلنيم ف ي من أجل النعم وأعظم العلايا واملنح.
وما كان اجل اد يف العراق ليستوي على ساوقه وترتفام مناراتاه لاو أهال العلام ومحلتاهم
ولذلك فلن الشيخ أبو مصعب الزرقاوي هذا األمر فقرَّب منه الشيخ أبا أن الشاامي وفاتح
له جمال العلاء والعمل وجعله مالزماً له يف احلل والرتحاال كالظال يفارقاهم وحتاى عنادما
قتل الشيخ أبو أنا أه ار الزرقااوي حزناه وألايم مصاابه بفقادو ورثااو باأبلو املراثاي وأطياب
الكلماتم ومنذ بدايات اجل اد يف العراق والشيخ الزرقاوي -رمحه اهلل  -يستنفر ويناادي
طلبة العلم ومحلة الشريعة للنفري للج اد وكذلك اساتنفر مان جااء بعادو كالشايخ أباي محازة
امل اجر والشيخ أبي عمر البغدادي والشيخ أبي بكر البغدادي.
حتى وفق اهلل عز وجل بفضله ورمحته أن نفر للج اد يف مجيم مراحله ثلة من طلبة العلم
الربانيني الذي صدَّقوا أقواهم بأعمااهم كماا سساب م واهلل حسايب مم فكاان هام أبلاو األثار
على اجل اد واجملاهدين .ثم استمر احلال إ أن ابتلينا باألئمة اجل لاة وساالطني الظلامم فارأوا
من طلبة العلم الشرعي عائقاً دون حتقيق مآرب م وسداً منيعاً يقف يف وجه ج ل م وهلم مم
وخافوا على بساط عروش م أن يسحب من حتت أقادام مم فأشاعلوا ناار احلارب علاى طلباة
العلم ومحلة الدين وعلى مجيم األصعدة حتى يصلوا إ نتيجة واحدة هي عدم كفاءة طلبة
العلاام يف قيااادة الدولااة وحتااى وصاال إ رمااي م بالعمالااة والااردة .مسااتغلني بااذلك نفااو هم
وتغييااب م لامااام فسا روا يف ساابيل لااك كاال إمكانيااات م فلعنااوا ب اام وات مااوهم ورمااوهم
بأنواع الباطل وافرتوا علي م وحاربوهم وسجنوهم.
وكان أول من تو إشعال احلرب على طلبة العلم وأس إلقصائ م هو أباو مماد فرقاان
عفااا اهلل عنااه  -متااذرعاً وم ا راً لقباايح فعلااه بسياسااة طم ا الرمااوز وا ااا حادثااة أبااي2

سليمان العتييب مشاعة يعلق علي ا خماوفه املزعومةم وفزاعاة يفازع ب اا افليفاة ومان حولاهم
فقرَّب منه اجل لة املتملقني وعمل على تأسي جلنة لتقييم الشارعيني كام مان خالهاا علاى
ماان يرياادم فماان وافقااه اسااتعمله وقرَّبااه وماان خالفااه بدَّعااه أو كفاروم وأسا مكاتااب ملتابعااة
وامللبلنيم وبدأ محلاة تشاويه واساعة النلااق علاى
الدواوين الشرعية وووم علي ا املداهنني ِّ
طلبة العلم وخصوصاً الشيخ أبي بكر القحلاني -تقبله اهلل  -وغريو.
ثم وجدت هذو السياسة من يدعم ا ويرفم لواءها كأبي إساحاق العراقاي الاذي مان قبايح
أقواله  " :أخوف ما خناف مان طلباة العلام الشارعي" .وقاال ":طالاب العلام الشارعي قنبلاة
موقوتة" .
وفعالً مت هم ما يريدون حتى غدا طلبة العلم بني مات م يف ديناه وباني ملاارد وباني ساجني
حتى ازداد الووم سوءاً واللني بلةً فتزعم الدولة عبد الناصر العراقاي اجلاهال الضاال فقارب
منه حثالة القوم من اجل لة اجملاهيل فقرب م وسلم م الدولة يعبثون ب ا كيف شاؤوا فاستعرت
احلرب على طلبة العلم وسُجنوا وكُفروا وبُدعوا ووُيق علي م حتى اوالرَّ بعضُا م للت فاي
م ثم كان نتاج لك تولي املبتدعاة املناصاب العلياام وحترياف املان

وسارقة رارة اجل ااد مان

أيدي أهل السنة وجتيريها حلساب افوارج الغالة وه ر تكفري العلماء من السلف واملعاصرين
عالنية وج ر با تكفري الدولاة بعموم اا وأعلان باتكفري قاادة الدولاة مان أوهام إ آخارهم بال
وصل األمر أن كفر نيب من األنبياء على من من منابر خلب اجلمعاةم وادهامَّ األمار وعظام
افلبم وسط سكوتٍ وإقرار من رؤوس الدولة ومفووي ا وغيبةٍ لامام عن عظيم املصايبة
وخلريها.
وشاء اهلل أنْ ثبَّت أهل العلام ومحلاة السانة أماام تلاك احلملاة الشرساةم فوقفاوا يف وجاوو
هؤ ء املبتدعة املارقني وكشفوا زيف م وبينوا والهم وثبتوا أمام سلوة السللان الفاجر عباد
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الناصر العراقي وأبي حفا

الودعااني وأباي زياد العراقاي وحتادوا اللجاان املفوواة الداعماة

والراعية ألهل الضالل وأجلموا ألسنة دياوان اإلجارام -دياوان اإلعاالم  -الاذي كاان أداة
وألعوبااة يف يااد أهاال الفسااادم واشااتدت احلاارب واسااتعرت وحااارت عقااول كااثري ماان اجلنااود
واولربت أحالم م حتى ترك كثري من م اجل اد خوفاً على دينه ومن جه.
ثم وفق اهلل أنْ يُعيد الدولة للسنة وأبى أن تقوم لل وارج والغالة دولة بعد كل التضحيات
من الصادقني -كما سسب م واهلل حسايب م  -وأباى اهلل إ أن يعلاي قادر طلباة العلام وأن
يظ ر فضل م ومكانت م فأه ر احلق على لسان م وأخرس الباطل ببيان م فكشفوا أسرار أهل
الضالل وهتكاوا أساتارهم حتاى انتباه اإلماام مان غفلتاه ووصاله تفااقم األمار رغام األغشاية
واحلجب اليت ووع ا عليه عبد الناصر واحلاج عبد اهلل العراقيان حتى انت ت الفتنة يف الظاهر
وعادت األمور إ نصاب ا واعتدل على السنة ميزان ام
وووعت الدولةُ بيد طلبةِ العلم وعارف القاصاي والاداني فضاله م علاى الدولاة خصوصااً
وعلى املسلمني عموماًم
ولكن لك مل يرق للحاج عبد اهلل و ألباي إساحاق العراقاي و مان شااكل م مان أهال
الشر والفساد أن يُسحب البساطُ مان حتات أيادي م وأنْ ارج األماور عان السايلرة احلديدياة
لقبضت مم فقام احلاج عباد اهلل وحااك احلبائال وكااد املكائاد إلقصااء طلباة العلام مارة أخارل
وسحب السللة من بني أيدي م فووم افلط وأحيا ما مات من اللعن يف طلبة العلم وافرتل
على الشيخ أبي ممد املصري وزور لدل اإلمام احلقائق عناه حتاى حجباه اإلماام وعزلاه ثام
طعن يف هيئة البحوث والدراسات واستغلت نازلة امليادين للقضاء على كل ما بناو طلبة العلم
الشرعي فألغى الدواوين الشرعية وهيئة البحوث والدراسات.
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ودافم عن مجاعة الغالة اإلعالميني الظالميني أمثال أبي حكيم.
وأخرياً قام بإلغاء ديوان القضاء واملظاامل ومل يباق ساللة شارعية عاماة للدولاة حتاى يبقاى
مبأمن من الرقابة الشرعية والقضائية وحتى يفتضح خملله قام بالسماح لعقد جمل

علماي

لتمويه احلقائق وتزويرها.
واستبد هو باألمور الشرعية كونه يرل من نفسه أناه طالاب علام وأقنام مان حولاه ب ذياناه
متناسياً سكوته وخضوعه أمام من بدعوو وفسقوو ومتناسياً غشه لامام يف تلك احملنة اليت ماا
أتعب نفسه أن يسلر سواداً يف بياض ناصحاً لامام خبصوص م وعظيم شرهم وروي لنفسه
مبقام املتابم من بعيد الذي إ هؤ ء و إ هؤ ء.

خامتة :
إننا يف الدولة اإلسالمية نعاني وبشدة من تسلط أهل اجل ل املتعاملني الاذين يظان أحادهم أناه
متى درس القراءات العشر أصبح ابن تيمية زمانهم وابن حنبل أوانهم فللبة العلم مان هاؤ ء
يف بلية عظيمةم والدولة من سياست م من سيئ إ أسوأ وما سالمت مان هاوياة إ أوردوهاا
هاويةم وهذو آثارهم تدل على سوء مسريهمم وحال لساان ساساة الدولاة يقاول ":اساتنفرنا
طلبة العلم ثمَّ ملا استجابوا لندائنا أقصيناهم".

واحلل:
أن ترفاام سااللة أهاال اجل الااة كاحلاااج عبااد اهلل ووالااي الشااام احلاااج حامااد وأبااي إسااحاق
العراقي عن طلبة العلم وأن يكون طلبة العلم الشرعي بلاناة افليفاة وأن يكاون هام دور
يف صاانم القاارارات يف الدولااةم وأن تااؤدل األمانااات إ أهلاا ام وأن توسااد األمااور إ
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أهلا ام وأن نرجاام إ الع ااد األول إ ع ااد الرشاااد والرشااد إ ع ااد قيااادة أهاال العلاام
والفضل واجل اد.
اللا م هياائ لدولااة اإلسااالم أماار رشااد يعااز بااه أهاال العلاام ومحلتااه ويااذل بااه أهاال اجل اال
وعصابتهم الل م جتعل نصائحنا صيحة يف واد و نف ة يف رمادم الل م ارزقناا اإلخاال
يف القول والعمل.

كتبه
ابن جبري
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