
س وت هجر ال أْن ت شرح وت  طوى ت  أْن  احقُّه هذه رسالة يا شيخ فركوس درَّ

 وإْن ذ ِكرت أْن ت نقَد وي حذَّر ِمنها

 

 .الحمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

 :فإنَّ للشيخ عبد الحميد بن باديس ــ رحمه هللا ــ رسالة بعنوان

 .«أصول الوالية في اإلسالم»

 (.404-404/ 4" )آثار ابن باديس"وهي مطبوعة ومنشورة ِضمن كتاب 

 :مكتوب بعنوان وقد شرحها الشيخ فركوس ــ سدَّده هللا ــ في شرح  

ديق رضي » تبصير األنام شرح أصول الوالية في اإلسالم ِمن خطبة الص ِ

 .«هللا عنه

ح  قِسم  وفي ،في موقع الشيخ فركوسقد رأيت أكثره موجودًا وهذا الشرَّ

 .، وكل كلمة برقم، وتاريخ«الكلمات الشهري»: عنوانه

 :ورسالة الشيخ ابن باديس ــ رحمه هللا ــ هذه

س ، تششرحالَّ حقُّها أ وال تكون  ،وال تشلقَى على الناس ،ىوال تشروِ  ،وال تشدرَّ

ين والواألسلم  واألنفع كلمة شهرية،   ،تشنَسىو ،أْن تشطوى عباد والبالدللد ِ

 .ويشحذ ر ِمنها وإْن ذشكَرت أْن تشنقَد، ،تشجتَنبو ،هجروتش 

 :، هووسبب  ذلك

خالِ  فة ما حوته ِمن تقريرات باطلة شنيعة، واستنباطات فاسدة، وأصول مش

في لهم  أصول اعتقاديةللقرآن والسُّنة النَّبوية، وإجماع السَّلف الصالح، و

كم والوالية  .باب الحش

ة هي مْصدر  السُّلطة، وأنَّ لَها الحق أْن تشحَكم بالقانون الذي كتقرير أنَّ األشمَّ

رضيته ِلنفِسها، وهي صاحبة الحق والسُّلطة في العْزل والوالية، ولَها الحق 

ناقشة الحاكم ومشحاسبته على أعماله، وحمِله على ما تَرى ال ما يَراه،  في مش



لى حق، وأنَّ الحاكم عندما تقتنع بأنَّه على باطل، ولم يَستِطع أْن يشقنِعها أنَّه ع

ة  .إذا عَصى وخالف لم تَبق له طاعة على األشمَّ

طالبات أهلها إال ِمثل  م إال على ِمثل هذا؟قد قاوهل مبدأ الديمقراطية  وهل م 

 هذه؟

آثار ابن "كما في ــ رحمه هللا ــ عبد الحميد بن باديس قال الشيخ حيث 

 (:104/ 3)" باديس

 :لاألوَّ  األصل   ]

: ية هِ مَّ فاأل  ، ةمَّ األ   بتوليةِ إال  ةِ مَّ األ   مورِ ن أ  مِ  أمرِ  في واليةِ  ألحد   ال حقَّ 

ها إال أمرَ  ى أحد  تولَّ فال يَ  ،لِ والعزْ  في الواليةِ  لطةِ والسُّ  الحق ِ  صاحبة  

 [ .خصيوال يستحق االعتبار الشَّ  ،ن الوالياتمِ  ء  يث شورَّ فال ي   ،اهابرضَ 

 (:104/ 3)وقال أيًضا 

 :الرابعاألصل  ]

 النظرِ  وصاحبة   ،هملطتِ س   مصدر  ها ألنَّ  ،رمْ األَ  يِ ولِ أ   مراقبةِ ة في مَّ األ   حقُّ 

 [ .همهم وعزلِ واليتِ في 

 (:103/ 3)وقال أيًضا 

 :السابع األصل  ] 

هم ملِ وحَ  ،همهم على أعمالِ حاسبتِ وم   ،رِ ي األمْ ولِ أ   ناقشةِ م  في  ةِ مَّ األ   حقُّ 

 .مها ال له  لَ  األخيرة   فالكلمة  ، مه   ه  رونَ ال ما يَ  هيَ  راه  على ما تَ 

 ،هم على باطلبأنَّ  ما تقتنع  عندَ هم هم وتقويمِ ى تسديدِ قتضَ ن م  مِ  ه  وهذا كلُّ 

 [ .هم على حققنعوها أنَّ ي   ولم يستطيعوا أنْ 

 (:103/ 3)وقال أيًضا 

 :الثامن األصل  ] 

 ،سير عليهاالتي يَ  ةَ طَّ ها الخ  لَ ن بي ِ ي   أنْ  ةِ مَّ األ   مورِ ن أ  ا مِ رً ى أمْ لَّ ن توَ على مَ 

 .ةمَّ ى األ  ضَ عن رِ  ةِ طَّ الخ   ا في تلكَ سائرً  ويكون   ،ليكونوا على بصيرة  



م فيما هِ بِ  يسيرَ  أنْ  ما عليهِ وإنَّ  ،رضيهم على ما ي  هِ بِ  يسيرَ  أنْ  له   إذ ليسَ 

 [ .يهمرِض ي  

 (:101 -303/ 3)وقال أيًضا 

 :التاسع األصل   ]

وما  ،هات فيه فائدتَ فَ رَ وعَ  ،هانفسِ لِ  ته  ضيَ الذي رَ  إال بالقانونِ  ةمَّ األ   م  حكَ ال ت  

 ةً لطَ س   ال ألنَّ  ،هاقانون   ه  ألنَّ  ،القانون   فهي تطيع   ،هاإلرادتِ  ذونَ نف ِ م  إال  ة  الوالَ 

ن مَ  نةً وكائِ  ،د  الفرْ  ذلكَ  ن كانَ ا مَ نً كائِ  ،عليها ته  ضَ فرَ  جماعة  أو لِ  د  فرْ ى لِ رَ خْ أ  

ها نفسَ  ر  سي ِ ها ت  وإنَّ  ،هافاتِ صرُّ ة في تَ رَّ ح  ها بأنَّ  رَ شع  فتَ  ،الجماعة   كانت تلكَ 

وال  ،وال الجماعة ،ادال األفرْ  ،ن الناِس ها مِ غيرِ ا لِ لكً ت م  ها ليسَ وإنَّ  ،هابنفسِ 

 ة  يادَ والس ِ  ،يةر ِ الح   هذهِ إذ  ،هان أفرادِ مِ  د  كل فرْ  عورَ هذا الشُّ  رَ شع  ويَ  ،ممَ األ  

 [ .ن أفرادهامِ  د  فرْ  ولكلِ  ،هالَ  ي  وشرعِ  طبيعي   حقُّ 

ًرا أنَّه ال تَ و  قر ِ ى ى طاعة للحاكم إذا عصَ قَ بْ قال في نهاية هذا األصل م 

 :فوخالَ 

فإذا عصيته  ،أطيعوني ما أطعت هللا فيكم))  :هذا األصل مأخوذ من قوله ] 

 .(( فال طاعة لي عليكم

 ه  الذي وضعَ  رعِ الشَّ  باعِ بات ِ  هللاَ  طيعونَ ما ي  وإنَّ  ،هلذاتِ  هوَ  ه  طيعونَ م ال ي  ه  فَ 

 .وعليهم عليهِ  هِ نهم بتنفيذِ مِ  ف  كلَّ ما هو م  وإنَّ  ،همه ألنفسِ ورضوا بِ  ،مله  

 [ .عليهم له طاعة   بقَ لم تَ  ى وخالفَ فلهذا إذا عصَ 

 :ثمَّ ختَم ــ رحمه هللا ــ رسالته هذه بقوله

للرجوع تدارك البشرية كلها بالتوفيق تداركنا ويَ يَ  أنْ  جالل ه ــ جلَّ  ــ نسأله] 

 [ .ة العالم اليوم إال بهان تعاسَ إلى هذه األصول التي ال نجاة مِ 

 :قلت

قد قصَّر في هذا الشَّرح شديدًا، ولألسف أْن الشيخ فركوس ــ سدَّده هللا ــ 

، وحَرف مواضع حيث سكت عن نقد مواضع خاطئة جاءت في هذه الرسالة

 .معناها ومسارها رى عن صحيح وظاهرأشخْ 



شبي ِن هذا الَخلل  الذي وبإذن هللا تعالى ــ إْن تيسَّر وقت وزيادة عشمر ــ سأ

ا جاء في  حصل ِمن الشيخ فركوس، وأنقشض  .شرحهعديدًا ِممَّ

  :وكتبه

 .عبد القادر الجنيد

 


