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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مصطلح رجل الدولة

له وصحبه أمجعني أما آاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى 

 بعد:

فمن املصطلحات احلادثة اليت أخذت حيزها لدى بعض املتنفذين يف الدولة اإلسالمية 

يستعمل أصالة يف باب " وهو مصطلح  رجل الدولةأعزها اهلل بالتوحيد واجلهاد مصطلح "

املدح والثناء فرجل الدولة هو الرجل الذي يقدم مصلحة الدولة على مصلحته الشخصية 

وذو والء مطلق للدولة ولإلمام وباذل نفسه للجهاد ولتوطيد أركان ودعائم اخلالفة بكل ما 

 .أوتي من وسع وطاقة 

هال أصبح هذا املصطلح يستعمل للطعن ولكن يف زمان تغري األحوال وتسلط الفجرة واجل

 تارة ويستعمل يف غري حمله تارات أخرى.
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فرجل الدولة عند سياسيي الدولة هو الرجل صاحب الطاعة العمياء الذي ينفذ التعليمات 

 وبدون أن يسأل ملاذا أو يعرتض أو حتى ينصح. 

والبدع تتغلغل فيها رجل الدولة عندهم أن ترى الفساد ينخر يف الدولة من قبل املتنفذين 

 تسكت وال ترفع رأسك بالنصح أبدًا، وتربر ما يفعلونه وتشرعنه !!و

ت يديه من رجل الدولة عندهم هو املتملق املداهن الذي ال هم له سوى احلفاظ على ما حت

 سلطة أو إمرة..

 ولذلك ال نستغرب أن يلقب أبو حممد فرقان برجل الدولة مع أنه أفسد يف الدولة ما أفسد

وأبي  ن ألمثال أبي زيد العراقيالطعن فيهم ومكَّر وفنت طلبة العلم وفتح باب وفتح باب الش

 !الرتكي. !وأبي أمحد الفرنسي وأبي عبيدة  مرام اجلزائري

وال نستغرب أن يلقب أبا إسحاق العراقي بلقب رجل الدولة كونه متملقًا من الدرجة 

املقوالت االنبطاحية حيث قال ألحد طالب  األوىل ومداهنًا على حساب دينه بل هو صاحب

 وياهمم تناطحهم وتتصاد أنت ليش:" قال له األول فرقاناعرتضوا على بيان الالعلم الذين 

أتعلم أنين مل أقرأ البيان ثم قال هلذا األخ مادحًا نفسه:"  !. !"الصايفاتركها بيناتهم وإلك 

لقد كتبُت ردًا على البيان  "ثم ملا زالت فتنة البيانات أخذ يكذب ويقول: ! ! ."اآلنحتى 

 .!!"األول ولكن مل أخرب أحدًا

 !!. هو صاحب املداهنة العجيبة حيث إنه صرح مرارًا بأنه يف الدولة ال يصادم اهلواء

وهو صاحب املقوالت القبيحة يف الطعن بطلبة العلم ومحلة الشريعة اليت سارت بها 

 الركبان.
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ال نسذذتغرب أن يلقذذب عبذذد الناصذذر ال ذذال بلقذذب رجذذل الدولذذة وأنذذه واحذذد مذذن   كذذذلك و

 أقطابها وأركانها وهو من هو يف الفساد واإلفساد وال الل واإلضالل.

يلقبون به من شاكلهم وصفق وطبل  رجل الدولة أصبح أداة يف يد الساسة املتملقنيلقب 

 .هلم

رجل الدولة موقفًا حازمًا ووجودًا مؤثرًا ال جتد واحدًا من وأما يف النوازل اليت حتتاج من 

 هؤالء.!!

ل دولة ويقفوا يف ففي نازلة امليادين صرخوا نريد من طلبة العلم والشرعيني أن يكونوا رجا

 خلف مكاتبهم. هذه النازلة ورضوا ألنفسهم أن يكونوا

نود أن يشعروا بقرب رجال الدولة األمر وابتلينا يف نازلة البو كمال واحتاج اجل ثم ملا اشتدَّ

 خارج أراضي الدولة حبجة العمل يف لهروب إىلًا لمنهم إذ برجال الدولة يدخلون سباق

 الواليات األمنية !!

وتركوا اجلنود لوحدهم يواجهون املعمعات، ثم إذا فتح اهلل على أيدي اجلنود وفتحوا 

علوا كلمته جاء هؤالء اهلاربون بقميص أرضًا بدمائهم وأشالئهم ليقيموا شرع اهلل فيها وُي

ويطعن يف والئهم للدولة ويقول هلم أنتم  ،رجل الدولة وأخذ يتحكم بهم وحيكم عليهم

  لستم رجال دولة. !! 

هو الذي ينصح ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر وال يتملق وال يداهن رجل الدولة إن 

 على حساب دينه.
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الصابر احملتسب الذي ال همَّ له سوى إقامة الدين وحتكيم إن رجل الدولة هو ذاك اجلندي 

 شرع رب العاملني.

ذلوها يومًا كما خذهلا هؤالء إن الدولة اإلسالمية مليئة برجاهلا األبطال الذين ما خ 

 ، مليئة برجال استحقوا أن يلقبوا بهذا اللقب وإن رغمت أنوف هؤالء الساسة.الساسة

 

 كتبه

 ابن جبري


