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 علماء السلطة
 توطئة حول مصطلح علماء السلطة:

هو مصطلح جديد صار متداواًل حديثاً ويف تراثنا اإلسالمي تعبري أمشل منه وهو علماء السوء، 
 يقول أحدهم:

 يا علماَء السُّوِء يا ِملَح البلد  
 

ما ُيصِلُح الـِملَح إذا الـِملُح  
 َفَسد  

مبقتضى علومهم اليت انتهلوها وشردوا عن االنضباط العلماء الذين مل يلتزموا  ومعناه: 
للدنيا أو أداًة للكسب واملغامن وحنو ذلك، بقطع النظر عن  كأةً باختصاصاهتم العلمية فاختذوا العلم ت  

 الصلة بالسلطان أو احلاكم.

قصد به العلماء الذين أخضعوا علومهم خلدمة السلطان أما تعبري علماء السلطة فهو أضيق، وي  
ويل األمر، ووضعوا ن صب أعينهم مغامن، مراكز، مبتغيات سياسية، وحنو ذلك وعّز عليهم أن  أو

 للوصول ىه  هذا األهداإ ىال سبيل العلم، فاختذوا من علومهم لدا السلطة وسيلة الً جيدوا سبي
 للوصول ىه  مغامن والسبيل ىه  ذلك أن يوافقوا ويل األمر فيما يرون أنه ينشرح صدرا له.

ىذا رأا أحدهم أن ويل األمر يرا أن الشيء الفالين ينبغي أن يكون مباحاً أفىت أنه مباح،  أي
وىذا رأا أن أمرًا يضيق صدر ويل األمر به ويرا أن هذا ينبغي أال يكون، جيدون فتوا يفتونه هبا 

 توافق مقتضاا، ولو كان ذلك األمر مباحاً يف أصول الشريعة اإلسالمية.

 يتصف هبا فعالً بعض العلماء هو ما يعَّبر عنه اليوم بــ )علماء السلطة(. هذا احلالة اليت

 كيف ينبغي أن تكون عالقة علماء الدين بويل األمر:

 عامل الدين جيب أن تتصف عالقته بويل األمر باألمور التالية:

فعليهم صًا بل هو عام للناس مجيعاً، اطاعة ويل األمر يف غري معصية، وهذا احلكم ليس خ
 مجيعاً طاعة ويل األمر يف غري معصية، فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
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ولكن املعصية اليت ال نستجيب لويل األمر فيها هي املعصية اليت يعود وزرها على املأمور، أما 
يعه املعصية اليت يعود وزرها على اآلمر، وتنفيذ  املأمور هلذا املعصية ال ي لِحق به شيئًا جيب أن يط

 فيها.

طلب ويل األمر ماله، أو أن يأخذ قطعة أرض منه بدون حق، عليه أن يطيعه، فهذا  مثاًل:
األمر فيه معصية لكن تنفيذا يعود بالوبال على اآلمر الذي هو ويل األمر، وليس على املأمور، هكذا 

 .أمرنا رسول اهلل 

عائٌد ىه  املأمور، عندئذ جيب أال لكن عندما تكون املعصية اليت يأمر هبا ويل األمر وباهل ا 
 يطيعه.

أمرا بشرب اخلمر أو بارتكاب الفاحشة أو أمرا باقتناص مال زيد من الناس ال جيوز  مثاًل:
 طاعته يف ذلك هنائياً.

يَا أَيُـَّها الرِذيَن ))يستجيب لدعوة ويل األمر ىذا دعاا، يقول اهلل تعاه : جيب على العامل أن  
كثرية على ، وهناك يف تراثنا اإلسالمي دالئل  ((اللرَه َوَأِطيع وا الررس وَل َوأ ْويل اأَلْمِر ِمْنك مْ  آَمن وا َأِطيع وا

 هذا.

فرصة استدعاِء ويل األمر له وذهابه ىليه الستجرار منفعة وفائدة دنيوية، على أال ينتهز العامل 
 ميكن أن ينتهزها من هذا الفرصة.الفوائد الدنيوية الشخصية اليت يستجيب لدعوته ويتسامى فوق 

ليجعل من مع ويل األمر ألي مناسبة جيب على هذا العامل أن ينتهز أي فرصة يتم فيها اللقاء 
 وز أن جيعله فرصًة ألي أمر دنيوي.وال جيمر باملعروإ والّنهي عن املنكر هذا اللقاء وعاًء للنصح ولأل

وعليه أن ينظر ما  ،يعتَّب أن هذا فرصٌة قد ال تعودفإذا دعي العامل للقاء ويل األمر فعليه أن 
هو التقصري الذي يلمحه يف سلوك ويل األمر هذا، وما هو املنكر الذي ميكن أن يراا، جيب على 
ويل األمر أن ينصحه باألسلوب الذي أمر اهلل سبحانه وتعاه  به، وقد ذكر العلماء هذا اآلداب ومن 

 ا.أبرزهم الغزايل يف اإلحياء، وغري 
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ويل  أمامباب ويل األمر، فإذا مل ي دَع، ومل تكن هناك مناسبة تقتضي وجودا أن يتجّنب طْرَق 
 األمر، فال ينبغي أن يطرق بابه.

فهذا باختصار هي آداب العامل مع ويل األمر، حىت ال يكون عامَل سلطة، فإذا التزم هبذا 
 النهج فيا حبذا.

 وويل األمر للقيام بالواجب:كيف السبيل إلجياد الصلة بني العامل 

أن ىه  اجملتمع الذي هو فيه فإذا رأا منكراً فعليه الشيء الذي كّلف اهلل به العامل هو أن ينظر 
 إلحيائه.جاهداً  معروفاً مهَمـالً لدا الناس يسعى وىن رأاإلزالته واجتثاثه،  اً جاهد ىيسعَ 

دري وال أعلم، فأنا لست  مكّلفًا بأن أبذل اجلهود املختلفة ما ما جيري يف قصور األمراء، ال أأ
، ولكن لو ألفتش وأنظر أليس هناك منكر ينبغي أن أحاول اجتثاثه هذا وهذا وذاكألطرق باب 

فرضنا أنين علمت  يقينًا أن هنالك منكرًا مياَرس، ميارسه ويل أمر املؤمنني وتبنّي أن هذا الذي بلغين 
 وكان ذلك يفيد.بإرسال رسالة له ىن أ تيح يل هد استطاعيت صحيح، جيب أن أسعى ج  

هو طرق  باب ويل أمر املؤمنني أو رئيس الدولة سبيالً ىه  هذا وكان السبيل الوحيد فإن مل أجد 
فعندئذ ، ىه  ما أمر اهلل بهبابه وطلبت  لقاءا أستطيع أن أصل طرقت   نأنين ىوغلب على ظين 
فال يكلف اهلل فإن مل يـ ـَتح يل ال هذا وال ذاك بالوسائل املمكنة، ىليه، أطلب لقاءا أحاول أن أ دعى 
 نفساً ىال وسعها.

علماء املسلمني مكّلفون بإقامة اإلسالم يف األماكن اليت يروهنا، يف األسواق أي بعبارة أخرا 
وأن ، ينبغي أن حياوروهم مهب الذين حيتّكونلدا الناس  اليت يسريون فيها، يف األندية اليت يغَشوهنا،

لينظر هل هو ينّفذ أو ال ىه  قصر رئيس الدولة ن يتطّلع ىه  أن يذهب يهدَيهم، لكن ما ينبغي أ
يذهب أوامر اهلل، ال ليس مكّلفاً، لكن ىذا علم أنه ميارس عماًل حمّرمًا جيب عليه جاهدًا أن ينّفذ 

 ىال وسعها، أي كلٌّ يف دائرته.ال يكلف اهلل نفساً فيدعَوا ىه  اهلل، مل يستطع 

السلطة وألويل األمر ضمن دروسه العامة وأحيانًا هذا ي غين أن يوّجه العامل نصائحه لرجال أال 
الدروس العامة تكون واسعة االنتشار، وخاصًة يف عصر وسائل االتصاالت، أال ت غين هذا الوسائل 

 طب هبا عامة الناس؟لتوجيه النُّصح لويل األمر عَّب هذا الدروس اليت خيا
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 .تلف عن ذاكهذا األمر حيتاج لشيء من التفصيل، فهذا خي

الوعظ: دروٍس يف مسجد أو خطبة مجعة أو حنو ذلك، ينبغي أن فعندما أجلس يف جملس 
اً، يكون املوضوع الذي أطرقه حاَل هؤالء الناس الذين أحاورهم وأخاطبه وأنصحهم، فإن كانوا جتّار 

 موظفني...صّناعاً، عّماالً، 

، ما هي املنكرات اليت توجد يف هذا األماكن واملؤسسات، ينبغي أن أطرق احلديث عنها
 .وينبغي أن آمرهم باملعروإ وأهناهم عن املنكر

أما ىن قلت  يف نفسي أنين ألقي خطبًة يوم اجلمعة، فلماذا ال أحتدث عن املنكرات اليت يتورط 
 تبلغه كلمايت. فيها املسؤولون، أو رئيس الدولة، ورمبا

 هذا غري جائز شرعاً قط.

، ويل األمر، وىمنا أنا أمام أناٍس مشاكل هم كثرية ومنكراهتم كثريةالسبب أين لست  اآلن أمام 
 وأحّذَرهم من هذا ىه  اهللأن أدعَوهم  –وأنا أرا هؤالء الناس املتورطني يف املنكرات  -وأنا مكلرف 

 املنكرات...اخل.

 رئيس الدولة يفعل كذا والدولة متوّرطة يف كذا.: ولكن يقول قائلٌ 

 يف هذا األمر بالطريقة التالية:واجلوب: هو أنين ىمنا أبلغ رضا اهلل عّز وجّل 

ا سابقاً، أي أبذلأحاول أن أصل ى ما أملك يف سبيل أن  ه  رئيس الدولة بالطريقة اليت ذكرهت 
، وىذا كان هنالك مسؤولون ات بيين وبينهأ ستدعى ىيل، فإذا جلْست  ىليه أحّدثه عن هذا املنكر 

طرق باب هذا وهذا وذاك، ألقاهم وأحدثهم أ، كذلك آخرون يف درجة أدىن من درجة رئيس الدولة 
عن املنكرات اليت تورطوا فيها باألسلوب املضمرخ باحلب والغرية والشفقة كما قلنا، فإذا خرجت  من 

 دهم ال أحتدث بذلك قط.نع

أحدثهم وآمرهم وأهناهم وجهاً لوجه، فإذا خرجت من عندهم ال جيوز يل  عندما أكون عندهم
ث يف املناسبات عما قلت يف لقائي مع السيد الرئيس أو مع امللك أو مع فالن من أن أجلس فأحتدّ 

أولياء األمور، أو أحتّدث عما فعلت ه يف خطبة اجلمعة، هذا مما حّذر منه علماء الشريعة اإلسالمية 
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رياً، وهو يدخل يف الغيبة، وىذا كنت  خملصًا يف عملي هلل عز وجل يقودين اإلخالص حتذيرًا كب
 لالنضباط هبذا الطريقة.

الفضيل بن عياض من كبار الصاحلني واألولياء الربانيني، وكان هارون الرشيد حيّبه كان 
 .واعظاً، آمراً، ناهياً  ،ويستدعيه ىليه، فكان الفضيل ال جيلس ىليه ىال ناصحاً 

ينتقص من هارون  ديث عنه، وىذا و جد من حياول أنه عن احلفمَ  مَ طَ فإذا خرج من عندا فَ 
 الرشيد وي لِحَق به مذّمة مينعه من ذلك، وكذلك كان عبد اهلل بن املبارك.

 هذا الناحية م هــَملة عندنا اليوم.

 األمر من ن صح؟هل هذا من أمانة اجملالس أم أنه واجب ديين أن حيفظ ما بينه وبني ويّل 

 ِكالمها، هذا من أمانة اجملالس واحلديث عنه يدخل يف الغيبة احملّرمة.

علم أن جارًا يل ميارس  حمّرمًا من احملّرمات، مثاًل يشرب مخراً، أ، ىذا كنت  دعَك من ويل األمر
 يرتكب فاحشًة، يأكل رباً، ما الذي جيب علّي؟

ين وأقول له: بَلغَ أطرق بابه، أو أرسل ىليه أنين أريد زيارته، فأذهب وأجلس ىليه جملَس وّد، 
 عنك كذا وكذا، هل هو صحيح؟

ولك علّي حّق، يوم القيامة ىذا كان صحيحًا أقول له: يا أخي أنت مسلم، أنت مؤمن 
 ك من هذا األمر.ستعاتبين أنين رأيتك على املنكر فلم أ نـَبـِّْهَك، أسأل اهلل أن يعافي

، سواٌء أصغى هذا الشخص أم مل يصِغ، أواًل لـِما مث أخرج وال أحتّدث بشيء عن هذا اجمللس
مبا يكرا يف غيبته، فإن تقتضيه أمانة اجمللس، ثانيًا كي ال أقع يف الـغِـيبة، ألن الغيبة هي ذِْكر َك أخاك 

 ال اكذب هو فعالً هكذا(. ناأأحدهم: )قال 

ا تففي كل ،((هتر هَ ـه، وىن مل يكن فيه ما تقول فقد بكان فيه ما تقول فقد اغتبتَ ىن  )): يقول 
 احلالتني ال جيوز.

 فإذا كان ذلك غري جائز مع جاري، فمع ويّل أمر املؤمنني كذلك غري جائز.
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 األمر فقد ال ي دعى ىليه؟ ه لويلِّ نصائحَ  ل العامل  كيف ميكن أن يوصِ 

 مكّلفاً بأكثر من ذلك. احلق لويل األمر بالوسائل املختلفة، فلست  كلمة ىذا حاولت  أن أوصل  

اليت أدعو له بظهر الغيب أن حيررا اهلل عّز وجّل من هذا املعصية، وهذا أدٌب من اآلداب 
 عندما تكلمت عن عالقة العامل باحلاكم، فمن أهم آداهبا الدعاء له.أن أذكرها نسيت  

، بالعافية التامة، مبزيد من الِغىن، مبزيد من الراحة، بطول العمروليس املراد بالدعاء أن أدعو له 
عّز وجّل أن يزيد قلبه ىشراقًا وأن بالتوفيق ملا يرضي اهلل عز وجل، فأسأل اهلل ىمنا ينبغي أن أدعو له 

 أن يزيدا انضباطاً حب ر مات اهلل، وان يسمَو به عن املنكرات.يزيدا ىمياناً باهلل و 

)لو أن يل دعوًة مستجابًة لَصيــررتـ ها لإلمام(، قيل له: )وكيف ذلك يا عياض: يقول الفضيل بن 
ا يف اإلمام فإصالح  اإلمام ىصالح   ا يف نفسي مل تــَــج ــْزين، ومىت َصــيرـْرهت  أبا علّي(، قال: )مىت َصــيرـْرهت 

 العباد والبالد(.

من ىخوٍة يظّلون يرسلون ىيّل االستنكار وهو عجٌب ال ينتهي هنا أريد أن أ ظهر تعّجيب الشديد 
 تلو االستنكار من الدعاء لويّل أمر املؤمنني حبّجِة أهنم ال حيــّبونه أو متضايقون منه!!

 ، ما عالقة احلب مبصلحة الدعوة؟يا أخي ىمنا يأسى على احلب النساء

أمرنا هو يقود مركبة اجملتمع، ىذن ينبغي أن هو ويّل  هذا اإلنسان فرضه اهلل علينا شئنا أم أبَينا
 أسأل اهلل عّز وجّل أن يوفّقه حىت ال هنلك وحىت تكون قيادته سليمة، أي عاقل يقول هذا الكالم.

مائج، واألمواج  السفينة أمامك يقود، والبحر ر بّانو يها مئات  األشخاص أنت تركب سفينًة ف
ويقول يا رب احِم هذا الربّان أال قٍل ال يدعو هلذا الربّان ميينًا ومشااًل، هل من عا السفينة تتقاذإ

 خيطئ يا رب!!

 ويل أمر املؤمنني هو ربان سفينة اجملتمع ىن أحَبْبَته أم مل حتبره.

مَثّ كان اإلمام مالك رضي اهلل عنه شديد احلرص على الدعاء لويل األمر، الفضيل بن  نوم
 كذلك، وكان هذا شأن التابعني كلهم.  عياض
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جل أن أذّكرا باهلل آمراً مبعروإ ناهياً ح يل أن أصل ىه  رئيس الدولة من أىذا مل يـ تَ أعود فأقول: 
 ، فأنا لست مكلفاً بنصيحته ولكنين مكّلف بالدعاء له.عن منكر

 أال جيب على العالِم أن يسعى لنصح ويل األمر؟

عن جهٍل وحيتاج ملن يف معصيٍة ما أو ميارس أمرًا خاطئًا أن ويّل األمر متورٌط ىذا عِلم العالـِم 
 أو يرسل ىليه رسالة تذكرا باهلل تعاه .يذّكرا، على العامل أن يسعى للقائه 

الذي مّحل الناس مزيدًا من الضرائب كان اإلمام الّنووي يعيش يف عهد الظاهر بيَّبس 
أمٌر وهنٌي، أي  اأرسل ىليه اإلمام النووي رسالًة مضّمخًة باحلب فيهلالستعانة هبا على حرب التتار، ف

مجع بني الطريقتني وأوضح له أن هذا غري جائز لوجود كمالياٍت كثرية يف الدولة، فاخلَدم واحلشم 
 ممنطقون مبناطق الذهب وغري ذلك.

باملطلوب ِف هذا الزيادات والفضول ىذا و ضعت يف خزانة الدولة ويف خدمة اجليش مث مل تَ 
لسرخاوي يف ترمجة وهذا الرسالة موجودة يف كتاب له احلق بزيادة الضرائب على الناس، عندئٍذ ل

 وقد قِبل الظاهر بيَّبس هذا النصيحة وعمل هبا.اإلمام النووي، 

كما أن العلماء  فأئمة املسلمني فيما مضى كان بينهم وبني علماء املسلمني تناسب وتناغم، 
 هلل ومن السلوك الرباين، كان أئمة املسلمني كذلك.اإلخالص كانوا فيما مضى على مستوًا من 

ن ن كانوا من قبل كانوا أفضل، فلو أوأنا ال أ مّحل املسؤولني يف هذا العصر مسؤوليَة أن الذي
 خياطب أولياء أمور املسلمني يف هذا العصرأو حميي الدين النووي كان موجوداً عاملًا كاإلمام الغزايل 

عّز مظهر اخلضوع لسلطان الربوبية واإلخالص لوجه اهلل لطأطؤوا له الرأس ودانوا له، ألهنم يرون فيه 
 موجّل، ويرون فيه اإلنسان الذي يتمتع مبا يسّميه العلماء )وحدة الشهود(، فال يشاهد الواحد منه

 لكنه ال يرا ىال اهلل. ه، صحيٌح أنه يف جملس احلاكمىال موالا وخالقَ 

مة، وتقصري العلماء هو الذي سّبب فوجود  هؤالء العلماء يسري بالعدوا ىه  هؤالء األئ
 تقصري األئمة، األمر متناغم.
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عُـرْفاً أيضاً فما هي حدود ذلك يف وهو مطلوبٌ احرتام ويلّ األمر واجبٌ من حيث أسلوب املخاطبة 

 ميزان الشريعة اإلسالمية؟

 َأْن نـ نَـزَِّل النراَس َمَنازهَِل مْ  أََمَرنَا َرس ول  اللرِه " :اهلل تعاه  عنها  أَنـرَها قَاَلتْ  يرض َعاِئَشة  وي عن ر  
 ، أي أن نكّلم كل واحٍد حسب املرتبة اليت هو فيها.)رواا مسلم(  "

فرئيس اجلمهورية تبّوأ منزلًة معروفة، ىذن ينبغي أن أخاطبه مبا يتفق مع هذا املنزلة، والقانون يف 
فمثاًل أقول له )سيادة الرئيس(، أو أرسل له رسالًة ، هذا احلالة هو الع رإ، وهذا ما قاله النيب 

 اَطب به امللوك ع رفاً.، وىذا كان ملكاً أخاطبه أيضاً مبا خي  فأقول له: )السيد رئيس اجلمهورية(

عندما بدأ يرسل الرسائل ىه  ملوك العامل كان يسأل عن لقب كل واحٍد منهم لكي  والنيب 
وهذا يعين أنه وصف  تكون الرسالة م ــتورجًة به، فأرسل ىه  هرقل الروم خماطبًا ىياا بــ )عظيم الروم(،

العامِل املسلم ىذا خاطب ويّل أمر املؤمنني أن  ، مما دّل على أنهرقل بالعَظمة وهذا ليس باألمر القليل
 ال ينسى لقَبه.

وهناك من يقول أن العامِل جيب أن خياطَب احلاكم بامسه )يا فالن(، ولكن هذا غري صحيح 
 مل يفعل هذا. فالنيب 

مبناسبة دخول القرن اخلامس عشر اهلجري، يف وقٍت كانت فيه أ قيم يف الثمانينات حفٌل 
اجلامعة حبضور الرئيس حافظ وط ِلب ميّن أن أ لقي فيه كلمة مشكلٌة بني اإلخوان املسلمني والدولة، 

اطباً   )سيادة الرئيس قائَد هذا األمة(. :األسد، فقلت له خم 

أي قائد األمة يف بــ )قائد األمة( أ رِسل ىيل انتقاد شديد  اللهجة ألنين خاطبت ه ايل يف اليوم الت
م: ما هو )اسأهلْ قلت له: سورية، فقلت للشخص الذي كان وسيطاً، وقد بّلَغين أكثر من انتقاد، 

ال يناً، ه هبا، وظيفت ه أنه قائد شئنا أم أبينا، فعقاًل، منطقاً، دف  عمله؟ ىذا كان له وظيفٌة أخرا نصِ 
خياَطب اإلنسان ىال بالوظيفة اليت أقامه اهلل فيها(، ولن جند أبلغ من هذا الكالم: أ مرت  أن أنزل 

 الناَس منازهلم.
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يَا أَيُـَّها الرِذيَن آَمن وا َأِطيع وا اللرَه َوَأِطيع وا ))طاعة األمة لويل األمر واجبة، وهي طاعٌة باحلق: 
وطاعة ويلِّ األمر للعلماء الناصحني أيضاً واجبة فكيف نوفق بني هذين ، ((اأَلْمِر ِمْنك مْ الررس وَل َوأ ْويل 

 .الواجَبني الـم تواجَهني

، أم على أن يطوي توجيهه ليطيع ويل األمرإذا تصادم أمرُ احلاكم مع أمر العالِم فهل جيب على العامل يعين 

 ؟أن يطوي أمره هذا ليطيع العامل ويل األمر

اليت تقول: )ال طاعَة ملخلوق يف معصية الواقع أن احلل يكمن يف ميزان الشريعة اإلسالمية 
حكام الشريعة الدولة مع العالِـم ونعود ىه  أ سفننظر ىه  هذا األمر الذي اختلف فيه رئياخلالق(، 

مِل ىمنا يبّلغ ويلر األمر حيّرمه اهلل عّز وجّل وحيّذر منه، وأن العااإلسالمية، فإذا وجدنا أن هذا األمر مما 
اهلل عز وجّل، فعلى ويّل األمر أن يكون هو املطيع يف هذا احلالة، والطاعة يف  الناَس شرعَ  يبّلغ و

من ذوي ، وكان ويل األمر من القرآن أو الّسّنة أما ىذا كانت املسألة اجتهادية ال نصر فيهااحلق، 
عندئذ داخٌل يف أحكام اإلمامة أو ما يسمى بالسياسة فاألمر البصرية العلمية وله احلق أن جيتهد 

 فيه. ، وجيب على العامل أن يطيع ويلر األمرعية والقرار فيه يعود لويل األمرالشر 

متسكه ة اليت نص عليها الشارع نرجع فيها لكالم العامل املخلص البصري يف فاألحكام التبليغيّ 
 هبَــْدي اهلل عّز وجّل.

كالم الفارق  بني العامل الذي يـ سمرى اليوم عاملَ سلطة، والعامِل الذي يَـــبَـرُّ ىذن يتضح من هذا ال
 اهلَل عزر وجلر ويلتزم بأوامرا سبحانه وتعاه  وال يستجيب ىال حل كم اهلل، فالفرق أصبح واضحاً.

تعرضون وخاصًة منهم ذوي الشعبية، هؤالء كثريًا ما يكثريًا ما يغري ويلُّ األمر علماَء الدين 
 لإلغراء بوسائل متنوعة ليّتبعوا ويلر األمر وينقادوا لسياسته.

شريعة دنيوية، فما هو موقف الحظوةً من ويل األمر وكثرياً ما يطمع علماء الدين باملقابل أن ينالوا 

 اإلسالمية من هذين األمرين، حماولة اإلغراء من جهة وحماولة التكسّب من جهة أخرى؟

 .اليت حتّل هذا املشكلةهي أن الوسيلة الرتبوية املشكلة واضحٌة وقائمة، ولكنين أعتقد 
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كثرٍي من املسؤولني من قِــَبل  ذين ي نَعتون بأهنم من أهل العلم، وقد أتعرض أنا اآلن من ال
وسلوكي وسيلًة من ملصلحتهم ولكي يكون لساين أن أكون جمّندًا متنوعة يف سبيل ملغرياٍت كثرية 

عن هلم، يف هذا احلالة املطلوب مين أن أمتتع بضوابط وكوابح حتجبين وسائل الدعاية واالنتصار 
 وما ىه  ذلك.االستجابة هلذا الذي أ دعى ىليه من املغريات املادية واملراكز 

متعاً ملصلحته ينبغي أن يكون متد فئات من هنا وهناك عندما حياول أن جينّ كذلك ويل األمر 
 بذاتّيٍة ىميانية باهلل عّز وجّل متنعه وتردعه من الدخول يف هذا املسلك.

منذ اخلالفة أيًا كان ويل األمر حيتاج ىه  العلماء يف كل وقت وهذا ليس فيه ىشكال، ويل األمر 
هم في فتوا، ليعظوا فينتعش ىه  العلماء، لينصحوا، ليذّكروا، ليستفتيَ حيتاج الراشدة وَمن بعدها 

 مبوعظتهم.

هم ىليه أن يدعوَ ري العلماء من أجل هذا فيا حّبذا، وأقصد هنا باإلغراء يغفإذا كان ويل األمر 
، جملس ورمبا يدعوهم ىه  طعام، ىه  شراب، ىه  ضيافةبنوع من اللطف، فإذا مل يستجيبوا يهّددهم، 
ىليهم وخيطب ودرهم من أجل يستدعي العلماء وحيتاج األمري دائمًا جملس م غٍر، فإذا كان ويل األمر 

 أن يتقّرب هبم ىه  اهلل عز وجل كما كان شأن أولئك فيا حّبذا.

 كان هارون الرشيد يستدعي ثّلًة من العلماء ىليه كل فرتة، من أجل أن ينصحوا.  مثاًل:

أن تكون صلته باهلل عامرة، وال  هارون الرشد ليس معصومًا أبدًا لكنه يف نفس الوقت حيبُّ 
 يتأّتى له ذلك ىال بأن يصغي السْمَع ىه  هؤالء العلماء.

روا سفيان بن عيينة، وكان من أكثر املالزمني للفضيل بن عياض، أنه دخل مع مَجع من 
 العلماء على الرشيد استجابًة لدعوة و جَِّهت ىليهم.

يا َسه بردائه، فلما اطمأّن به اجمللس قال يل: ودخل الفضيل بعدنا مجيعاً، مقنِّعًا رأ) قال:
 أيُـّـهم أمري املؤمنني؟. سفيان،

فقلت: هذا وأومأت  ىليه، فنظر الفضيل ىليه قائاًل: يا َحَسن الوجه، أنت الذي أمر  هذا األمة 
  ، فاستعَّب الرشيد باكياً(.والعباد بيدك ويف عنقك؟!... لقد تقّلدَت أمراً عظيماً!...
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كانت هذا اجللسة بدعوة من هارون الرشيد فهو الذي استدعاهم، قل أغراهم، طبعًا  
استدعاهم، أيًا كان، اجمللس  كان مقرِّبًا ىه  اهلل ومل يكن جملسًا استفاد فيه هارون الرشيد لد نياا، وال 

 استفادوا هم ألمر دنيوي هلم، هنائياً.

أن يكون شديَد الّصلة باملسؤولني، من فاألمر ىذن يتوقف على ذلك، عندما ي دعى العامل ىه  
 يكون ذا مناعٍة.أن  ، ينبغيأجل أن يسري يف رْكبهم من أجل أن يستجيب لدعوهتم

 املناعة الطبية ليس هلا قيمة أمام املناعة الدينية والرتبوية اليت جتعله يتذكر اهلل عّز وجّل.

... مال  َجنرد له.ذي سأجدا أمامي؟ ما الشيء الذي سأ  ذهبت 

بشكٍل  اليوم صار معروفًا أنين سأجنرد ألمور ال ترضي اهلل عّز وجّل، ىذن ينبغي أال أستجيب
 من األشكال.

وىذا كان ويل األمر يفعل ذلك )حياول أن جيّند العامل ملا يريد(، احلل ال يكون من طرفني، فويلُّ 
دعى ىه  ارتكاب معصية ، لكن أقنع العامل، أقول له ىذا وجدَت أنك ست  األمر ال أستطيع ىقناعه

ذا قال ىذن سيعاقبين، نقول: ىذا وجدَت أنك ىفينبغي أن تبذل كّل ما متلك من أجل أال تستجيب، 
معّرض للعقاب تستجيب لدعوته وتذهب ىليه ولكن ال تطاوعه فيما قد حّرم اهلل سبحانه وتعاه ، 

 باللطف وبالكلمة احلسنة.

اليوم عندما يسمعون حديث رسول أريد أن أصحح مفهومًا عند كثري من الشباب وباملناسبة 
ون يفهمون أن كلمة احلق ينبغي أن تك "ىن أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر": اهلل 

 وىال ال تكون جهاداً.توبيخاً، وأن تكون بنوع من الشِّدرة 

 أبداً....

وسواٌء كان جائراً أو ، (كلمة حق عند سلطان جائر)مل يقل هذا الكالم، وىمنا قال:  النيب 
جند الفرصة ساحنًة أمام املسؤول أيًا كان وضعه جائراً أو نقول كلمة احلق عندما  ن، املهم أغري جائر

 غري جائر.
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نقوهلا فال ، ومل يقل )على( سلطان جائر، (عند)كلمة حق يقول:   لكن الحظوا أن النيب 
وراء ظهرا، أو نغتابه، هذا ال جيوز أبداً، تريد أن تنصحه وتظِهر بطولَتك ال تظِهْرها أمام املخلوقني، 

 ْرها أمام رب العاملني.بل أظهِ 

 وما السبيل إىل ذلك؟ ,متى يكون لنصائح علماء الدين قَبولٌ يف نفوس أويل األمر

الذي يريد أن جيلس ىه  ويل األمر ويكّلمه ينبغي أن السبيل ىه  ذلك أن يكون هذا العامل 
قد هّيأ نفسه هلذا اللقاء بكثرٍي من يكون قد طّهر قلبه قبل ذلك من الشوائب وينبغي أن يكون 

س الدولة، ينبغي أن يااللتجاء وبكثرٍي من الدعاء، وينبغي ىذا عرإ نفسه أنه سي دعى غداً ىه  لقاء رئ
أ تيح له، ويسأَل الباري عّز وجّل أن يطهر قلبه من الشوائب حىت ال يرا  يقوم من الليل ويصلَِّي ما

 ببصريته ىال اهلل، وال يبتغَي بقصدا ىال رضا اهلل عّز وجّل.

يستجيب، عندئذ ىذا ذهب وقد التجأ ىه  اهلل وقرأ ما تيسر  يلتجئ ىه  اهلل والباري عّز وجلّ 
لكالمه قَبواًل يف قلب هذا  ّلمه، ريب عّز وجّل جيعل  من القرآن وصلى قيام الليل وذهب ىليه وبدأ يك

 اإلنسان، وهذا شيء جمّرب وال نرتاب يف ذلك أبداً.

ولكن عندما يكون العامل ذاهبًا وقد وضع يف ذهنه أن ويل األمر سيكرمين بوظيفة، بعمل، 
 ...ىخل، ووضع يف ذهنه أنه سيطلب منه بطريقة من الطرق... يشمُّ منه ذلك.

 ن فراسة، وسيعلم منه ذلك، يسمع كالمه يرّحب به ولكنه ال يتأثر.فلإلنسا

خاصّة بالرئيس الراحل حافظ األسد، سؤالٌ صريح فضيلة الشيخ: من املعلوم أنه كان لكم صلةٌ 

هذين الصِّنفَني من العلماء  بنظرك وحسب ما بيَّنتَه اآلن من صفات العلماء األبرار وعلماء السلطة، يف أيِّ

 ؤال ألنه سؤال يدور يف خَلَد الكثريين.ستضع نفسك... امسح يل هبذا ال

، لكن الصِّنفني أيوضعي، وأنت واملشاهدون حتكمون أنا ال احكم أنين من  أصف لك 
 :الصِّنفني كيف كانت عالقيت بالرئيس حافظ األسد، بوسعك عندئذ أن تعلم أنين من أيِّ أحدِّث ك  
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 أنا مل أطلب يف حيايت مرًة واحدة لقاء الرئيس حافظ السد هنائياً.

كلمة جامعة   -ظ األسد هي الكلمة اليت ألقيت ها يف عالقة مع الرئيس حافالبوابة اليت أدخلتين 
دخول القرن اخلامس عشر اهلجري، يف احلفل الذي أقامته وزارة األوقاإ آنذاك مبناسبة  -دمشق 

 :لهقلت  مثقال  ذرٍّة من َمْدح هافيليس على خالإ ما يلقيه املشايخ والعلماء ك ألقيت  كلمًة آنذا

ا مادح،   السيَد الرئيس قائَد هذا األمة:) كان بوسعي أن أصوغ لكم أبلغ ثناٍء ميكن أن يتخرير
أّن الرجال الكبار يطمحون  -واهلل  –ال يكّلفين ذلك ىال ِفكرًا يرص ف وقلمًا يكتب، ولكيّن أعلم 

دومًا ىه  نوٍع آخر من الثناء، أمسى من هذا وأجّل، ىهنم يطمحون ىه  تذكرٍة ينبض هبا قلٌب شفوٌق 
خملٌص أمنٌي، أكثر من أن ي طرهبم مديٌح يردِّدا لساٌن عليم، وما كان جيل  خلفاء هذا األمة ىال من 

 .هؤالء الرجال...(

 انتقدت  فيها انتقاداٍت معينة على الدولة وى الدولة وعلى مجاعة اإلخوان، مث بدأت  أعِتب عل
وقد راهن الناس، وخصوصًا رجال األمن أن هذا الكلمة ستجّر يل املتاعب، انتقاداٍت على اإلخوان 

 .حافظ السد يلولكن على العكس فقد كانت هذا الكلمة هي سبب استقدام الرئيس 

هو الذي يدعوين ىليه، وقد استمر اللقاء األول أربع ساعات، دائماً  كانيف اللقاءات اليت مّتت  
 فيما بعد استغرقت ىحدا اجللسات سبع ساعات ونّيف.لكن و 

 موضوع اجللسات:

 لكيأنه كان دوماً يشجعين  رغم، ىه  مصلحيت أبداً يعود  شيءثه يف يوم من األيام عن مل أحدِّ 
 طلب، ولكنين ما طلبت شيئاً أبداً.أ

مور اليت تـمرت، مثل حرب تشرين، يف احلقيقة حيان عن بعض األاحلديث يف كثرٍي من األكان 
 )أنور السادات( رمحه اهلل لعب علينا لعبة كبرية، فكان حيدثين عن بعض األمور.

ينية ال سّيما وكان يستشريين يف بعض القضايا االجتماعية، وكان كثرَي احلديث عن األمور الدّ 
 .القرآن
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 أخَّبين أن هواياته يف الدنيا ثالٌث، الرياضة والتاريخ، واإلكثار من قراءة القرآن.وقد 

 كان يدّخن مث ىن اهلل اعتقه من الدخان.

 ألَغتْ وزارة اإلعالم كانت قد  مثالً أطلب منه أمرًا من أمور الدين،  ما دخلت  عليهكلّ كنت  
ت  له ذلك وأوضحت  له أن هذا بدون موجب، فذكر فأصبحت ممنوعة قائمًة من الكتب الدينية 

 . ألغى اإللغاءالكتب ليس فيها ما هو سياسي، فسرعان ما 

هذا كان بالصالة يف اجليش، ...تتعلق باحلجاب، تتعلق أمور تتعلق باملدارس كنت أحّدثه عن 
 حديثي له.

عليك يسّلم الرئيس )، قال يل:اّتصل يب )أبو سليم( األمني األول للقصرمن األيام يوٍم يف 
(، ونبهين أبو سليم أنين ىذا مل أطلب سيكون يف ذلك ىساءة، و  يقول لك اطل ب ما شئَت مهما كَّب 

َطمِئْنه أنين غيّن لكْن العاطفة، و وهذا : )بّلغ السيد الرئيس اعتزازي وشكري على هذا املوّدة قلت  له
 خل(.ايَـخرج الذين هم يف الدوأنين ال أحتاج ىال ىه  شيئَـنْي: أن َيدخل الذين هم يف اخلارج، وأن 

ح الباب لكثري تـِ اإلخوان، وف   مساجنيأ طِلق سراح  املئات من  أنْ أسابيع بعد ذلك بكان والذي  
 خارج البالد ليعودوا ىليها. واخرجالذين من 

الذي أذهب ىليه ألعرض يدعوين ىليه، فلم أكن أنا فهذا كانت صليت به، وهو الذي كان 
 .به كانت تنتهيمث ىن العالقة ولعلي لو طلبت ألجابين مسألًة واطلب منه أمراً هنائياً، عليه 

 فبهذا احلالة تستطيع أن تصّنفين هنا أو هناك.

لكنه أصبح فيما بعد أقول لك شيئاً، ال أعرإ كيف كان الرئيس حافظ األسد قبل أن أراا 
يف جيبه،  كان حيافظ على قراءته ويضعه)ِورد اإلمام النووي(،   ِوردعلى حمافظًا منضبطًا بأوامر اهلل 

 وكان كما يقول يل كثرَي الثقة باهلل عز وجّل وكثري االعتماد عليه.

قبل وفاته حبوايل عشر سنوات أبكى مسعت  له كلمًة ألقاها يف مؤمتر احملامني العرب يف سورية 
 ، قال فيها:اجلالسنيفيها بعض 
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التوقيع على معاهدة استسالٍم مع ىسرائيل، لن أمسح ِلذايت بأن جتـ ررين ىه  )مل َأِصـم نفسي ب
َعنات، على َمرِّ التاريخ، لقد شبعت  ح ْكماً، وأمضيت  عمري وأنا أ ناضل شيء لن جيلب يل سوا اللّ 

وهديف وحدة العرب وسبيلي هو قضية العرب األوه ، وظّلت فلسطني بالنسبة ىيلر رمزًا خالدًا ال 
ـ مّس، ومل مترر علّي حلظة واحدة مل أؤمن خالهلا أنين على حّق، وأن ميزان العدالة سينتصر يف النهاية ي

 لصاحلِنا ولصاحِل السالم.

لقد رأيت  يف حيايت جنازاٍت كثرية أِلموات، وشاهدت  على شاشة التلفزيون كثريًا منها، 
نفٍس ذائقة  املوت، ولذا فإين أريد أن أموت وأنا  واإلنسان يف هناية املطاإ سيأتيه قدرا احملتوم، وكلُّ 

راٍض عن نفسي والناس  راضون عين، وقبل ذلك، واألهمر من ذلك أن أنال رضا اهلل ورمحَته، هكذا 
 أنا وهكذا سأكون بإذن اهلل(.

هذا كان وضع السيد الرئيس حافظ األسد قبل وفاته، وطبعاً هذا ال يعين أنه كان معصوماً وال 
منا معصوم، )كلُّ ابِن آدَم خطّاء(، ىال أن الفرق كبري بني عاٍص معصيت ه نابعٌة من ضعفه أحد 

وتغّلِب نفِسه عليه، وعاٍص بسبب استكبارا وع ــتـ وِّا، فاالستكبار هو الذي حيجب صاحبه عن اهلل 
 عز وجّل، أما املعصية اآلتية من َضعف فال حتجب اإلنسان عن اهلل.

 


