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 اإلعالم يف بيان منع اإلنكار العلين على احلكام        

 
   . والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين   العالمين الحمد هلل رب  

ع ي ََّّ   طلعددع علددى دإلددنا الياددا اليا دد  ال ددي اوبعددد د ددد  محمََّّ 

( وهددي حكم اانكار الَعَلاي على والة األمروهي بعانان )  حفظه اهلل فركوس

 .هد١٤٤٢شنال   ١٧ما نرة يف منقعة على ال بكة بإلاري   

َأن يكددنن وعددو والة االمددر األصدد  يف يف بعايََّّف فاََّّوا      وقع ذكر وفقه اهلل

ا  .غير دضح وال تنبي  وال ت ايعمن    عاد اامكان  سرًّ

 .وذكر جم ف من اآلثار ين الس ف يف ذلك

ا إذا لم ُيمكِْن َوعُظُهم  »:  ثم قال بعد ذلك اأمَّ يف إزالددِة ُماكددَر وَقعددنا ديدد    سرًّ

نص تحصدديُ  ال،  علاًا ِب أ ص وَغَلَب علددى الظددَّ خيددِر باانكدداِر الَعَلاددي مدِدْن غيددِر َتَرتدد 

ا  ون  - والحددال هدد   -ميسدددَة دَّنددَّ  ي ددنُز  نصدديحإُلهم واانكدداُر علدديهم َعَلاددً

وهن ما ت إلضي  الِحكمُة مِْن إنكاِر الُماكِر وإح دداِ  ،  هإلَك وال تعييَر وال ت ايعَ 

 .«الحقص وتحصيِ  الخيرِ 

در ص   أبددي  كَّنكددار؛  واحإلج ل لك بيع  بعددا السددل     سددعيَد الخددُ

ِ  الُخلبددَة علددى صددالة العيددد ِم يف ت ديمددِ وكدد لك إنكددار   على مرواَن بددِن الَحكددَ

امِِع عُ  ُة ددِدي ،  لمددا أمددر ببيددع لنيددة اليضددة،  على معاوية،  َباَ َة ْبِن الصَّ َمَمَر ُمَعاِويددَ دددَ

 .(1)الااس  َأْعلَِياِت 

 

بددن  ، ولدد لك أنكددر  عبددا ةبالدددراهم»ه ا البيع له   اآلنيددة كددان :  قال أبن العباس ال رطبي  (١)

= 
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 .با   عن ابن ال يم يف ذلكتبع ذلك  أ  ثم

ِر ثم نو  يف آخر كالمه   أنَّ  إذا َغَلَب على الظَّنص عدُم زواِل الَميسدددِة والُماكددَ

 ، بددالنعِو الَعَلاددي
ِ
عنِة إلددى اهلل ةا بالدددَّ رَّ

ُب عليدد  نإلدداٌُج عكسدديَّةا ُمضددِ بدد  قددد يُتددَّ

ُب اانكدداِر  والحددال هدد   دَّنَّ ما ت إلضددي  الَمصددلحُة د،  وبالاَّاصحين علاًا د ت ادد 

  
ص
اواالكإلياُء بنعظهم  الَعَلاي  .عاد اامكان سرًّ

 ول  ي ى بعض ما ذكر  يعة مالحظات:  

م  »:  قنلدد   األولََّّى:المالحظف   ْن َوعُظهددُ
ا إذا لددم ُيمكددِ اأمددَّ يف إزالددِة ُماكددَر   سددرًّ

نص تحصدديُ  الخيددِر باانكدداِر الَعَلاددي مدِدْن غيددِر ،  وَقعنا دي  علاًا َب علددى الظددَّ وَغلددَ

 .«ميسدَة دَّنَّ  ي نزُ َتَرت ِب أ ص  

بدد   نكار العلاي على النالة هب ا ال يد ال   ذكر مح  نظرد نل  ب ناز اا

 : من عدة وجن غير صحيح  

انكددار علددى اامددام هددن نصددح   أن الم روع يف ااالوجه األول:   كمددا   ،سددرًّ

مددن كانددع »أندد  قددال:    ملسو هيلع هللا ىلصعددن الابددي    ،  بددن غددام يف حديث عياضجاء  

دددَّن ،  ب   خُ  وليَ ،  وليمل  بيد ،  سللان دال يكلم  هبا عالنيةعاد  نصيحة ل    

 .(1)«وإال كان قد أ ا ال   علي  وال   ل ،  لهابِ لها قَ بِ قَ 

 
= 

 .(٤٧3/ ٤الميهم ) الصامع «

 ( ح3/3٢9) بدددن غدددام  ألرجددد  الحددداكم يف المسدددإلدر  مدددن حدددديث عيددداض (١)

 (.١00٧( ح)١٧/36٧واللرباين يف المع م الكبير )،  (5٢69)
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ده ا حديث صحيح، وقد اشإلهر بين العلماء قديًما وحديًثا تل يدد  بددال بنل 

واالحإل دداب بدد ، وهددنن  صددريح ال ي بدد  الإلمويدد  أن الاصددح ل مددام يكددنن 

ا اذكر  ال ي  أن  إن لددم يمكددن نصددح       ، وليس دي  ال يد السرًّ دياصددح   سددرًّ

ح الدد   عليدد ، عالنية، ب  دي  أن اامام إن لم ي بدد  الاصدديحة د ددد أ ا الااصدد 

 وليس علي  شيئ بعد ذلك.

 عُ  ددْ ، ووَ أدصح الخلق، ولن كان من الدين الاصح عالنية لبيَّا   ملسو هيلع هللا ىلصوالابي  

 قينَ  واحُازات لكالم  ال ي نز ب  الزم ه ا ااسإلدرا  علي .

: حددديث أم سددلمة   يفيؤكددد المعاددى السددابق مددا جدداء    :الوجه الثاين

دمددن   ؛دإلعردددنن وتاكددرون،  يسددإلعم  علدديكم أمددراءإندد   :  قالأن   ملسو هيلع هللا ىلص  عن الابي 

يددا : قددالنا ،  ولكددن مددن ر ددي وتددابع، ومددن أنكددر د ددد سددلم، كددر  د ددد بددر 

   .(1)«ما صلنا،  ال:  أال ن اتلهم؟ قال،  اهلل رسنل

عن وجن  حكام ت ع ماهم مخاليددات ياكرهددا المؤماددنن،   ملسو هيلع هللا ىلصدملرب الابي  

وهمددا   ،وذكر وصيين أله  السددالمة مددن ذلددك  ،وبّين مناق  الااس من ذلك

صدديين ألهدد  المؤالدد ة بدد لك: وهمددا أهدد  وو ،الكراهية واانكار للمخاليددة

 الر ا بالمخالية، وأه  المإلابعة للمخال  ديها.  

واانكددار قددد يكددنن بال لددب، وقددد ، دبددين أن الكددار  بددار  والماكددر سددالم

اصددحإل  ة اامددام و مااواانكددار باللسددان يحصدد  بمسددارَّ  ،يكنن باللسددان ، سددرًّ

 

 .(١85٤)ح مسلمألرج   (١)
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دَّذا تح ق الناجب دال ي نز الزيا ة على ذلددك بالإل ددهير وإعددالن الاصدديحة، 

 دَّن ه ا زاٌد على اانكار، ب  هن ت هير وإ رار.  

ايكددنن  كيييددة اانكددار علددى االمددام وأن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بين الابددي   يف حددديث  سددرًّ

 ،أقنالدد  األلددرا ملسو هيلع هللا ىلصدخير مددا ُتيسددر بدد  أليددا  الابددي  ،بن غام  عياض

 دَّن ما ي مل  يف منطن ييصل  وي رح  يف منطن للر.

: أن السددل  يددرون أن إنكددار المخاليددات علددى المخدداليين الوجََّّه الثالََّّ 

اعمنما تكنن   مددا مد  ،بعا أقنالهم يف ذلددك-ود   اهلل  -وقد ن   ال ي     ،سرًّ

    قنلن ل   
 
ا ألا ُ   َوَعوَ   »َمنْ :  $ال ادعي َح  دَ دْ  سرًّ نْ ، َوَزانددَ  َنصددَ  َوَعظددَ  ومددَ

 .وشاَنُ « َدَضَح   دَ دْ   َعاَلنَِيةً 

َد َوَعظددنُ   »وكددان: $ابددُن رجددَب  وقددنل لُ  إذا أرا وا نصدديحَة أحددَ السددَّ

ا َو ألدداُ  ديمددا بيادد  وبيادد  دهددي نصدديحةا :  حإلَّى قال بعُضهم،  سرًّ ْن ، »َمْن َوعددَ ومددَ

 .َوَعَظُ  على رؤوِس الاَّاس دَّنَّما وبَّخُ «

 .وُيعيصُر«  َيْهإلُِك   والياجرُ ،  وَياَصُح   َيْسإُلرُ   »الُمؤمنُ :  $ اليضي ِ   وقنل

ا َ   وقنل  الرجددُ   رأا إذا قددبَلكم  كان  َمنْ   »كان:  $ عبد العزيز بن أبي روَّ

ْؤَجرُ   ِردددَق   يف  يددممر   شدديًاا  أليدد   مِنْ  ِر   يف  ديددُ دَ   وإنَّ ،  وَنْهيددِ   َأمددْ  يخددر   هددؤالء  َأحددَ

 .ِسإْلَرُ «  وَيْهإلُِك   ألا ُ   دَيْسإَلْغِضُب   بصاِحبِ 

اوهدد   الا ددنل صددريحة وبيَّادد  يف أن اانكددار علددى المخدداليين يكددنن   سددرًّ

 وليية، وأن إعالن الاصيحة دضيحة وت هير وتعيير وهإلك للسُ.  

ويف بعا أليا  أه  العلددم السدداب ة مددا يدددل علددى انع ددا  إجمدداع السددل  
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عبددد العزيددز بددن أبددي  وقنل ،«كان السل »  :كما يف قنل ابن رجب  ،على ذلك

ا َ  جماع ح ة مإلَّبعة ال ي ددنز لالددد  كمددا هددن واا  ،«قبَلكم  كان  َمنْ   كان»:  روَّ

 م رر عاد عامة العلماء.  

وإذا كان ه ا هن المسلك الصحيح يف اانكار علددى عامددة الادداس ممددن ال 

يُتددب علددى اانكددار علدديهم عالنيددة المياسددد المإلح  ددة باانكددار علددى أٌمددة 

علدديهم، وإ ددعاف هيبددإلهم يف الايددنس، وإغددراء ة الادداس  ٌدد المسلمين مددن ت ر

العامددة هبددم، وإشدداعة معار ددإلهم وماددازعإلهم يف الم ددامع الدد   هددن مددن 

ديددا للع ددب ؛ م دمات الخروب عليهم، وإشاعة الين ى وسدديك  مدداء األمددة

ممددن يماددع الاصددح عالنيددة يف حددق أدددرا  الادداس لمصددلحة المخددال ، وعدددم 

م ه   المياسد المُتبددة علددى ظَ مة مع عِ الإل هير ب ، ثم ي نز ذلك يف حق األٌ

 د اليإلن وسيك الدماء وانإلها  األعراض.الإلي تعم األمة كلها وتنلص و  ،ذلك

 من ترجمددان األمددة وحربهددان  أن  قد جاء الا  الصريح البيص الوجه الرابع:  

  با دد  ال ددي  نيسدد  أنددَّ عددن كيييددة اانكددار علددى السددللان    عبدداس  ابن

     ِر د ددالعن َأْمِر  سا للان بالَمعروف وَنْهيِ  عددن الُماْكددَ َع : الس  »إِْن ُكاددْ

 .داعاًل وال ُبدَّ دييما بياك وبيا «

إلى عدم المسارعة إلددى ذلددك،   ااشارةدي     «إِْن ُكاَْع داعاًل وال ُبدَّ »د نل :  

 .كيى ذلك بغير  ممن هن أولى بالاصح ماكوأنك قد تُ 

اصريح يف أن الاصح للسللان يكنن    «دييما بياك وبيا »  :ويف قنل   .  سرًّ

 ؟( كما قرر ال ي ؟إن لم يمكن دعالنية»  :ده  قال ابن عباس
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 أن يعرب ب لك لنكان يرا أن ذلك ح ا؟  ال رلن البيانُ   ترجمانَ   اوه  أعي

ر عن الإلابي  على ه ا األمر المهم لددن كددان مددن الدددين  صص وه  يليق ب  أن يُ 

 ؟-حاشا  ذلك   -ا للعلم أو جاهال ب  ديكنن إما كاتمً 
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َغَلَب على الظَّنص تحصيُ  الخيِر باانكاِر و»قنل ال ي :  المالحظف الثانيف:  

 .  «الَعَلاي مِْن غيِر َتَرت ِب أ ص ميسدَة دَّنَّ  ي نزُ 

 وجوابه من يعة وجو : 

 .«غلب على الظن»قنل     الوجه األول:

 ظن من ؟    :أقنل

   ب لك؟ومن المخاطب  

 ؟ه  هم العلماء عامة

 أم أه  الح  والع د ماهم ومن غيرهم ؟  

 أم عامة الااس؟  

 أم ال باب المإلحمس ؟

دال ي نز أن يللق هدد ا الكددالم ليكددنن ح ددة للحدددو المراهددق والعددامي 

عامددة الخددارجين علددى الحكددام اليددنم والم ادددين مددن قبدد  أعددداء و  ،ال اه 

يف الدددلنل  مديكنن ه ا الإل رير ح ددة لهدد  ،ل لك هم من داة ال باب  ااسالم

 يف ه ا اليإلاة.  

وقد عردُع من هؤالء ال باب أثااء جلسات المااصحة الإلي شاركع ديها 

لهؤالء األحداو أهنم يإلعل نن بخينط العاكبنت يف تربير ت هيرهم وتددمليبهم 

ماء بالم م  الدد ين يبُوندد  لالااس على والة األمر، ويإلمسكنن من كالم الع

دكيدد  إذا وقيددنا علددى هدد ا الإل ريددر   ،سياق  ليكنن ح ة لهم على دإلاددإلهم  عن
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دسدديإلخ ون  ح ددة لهددم وي علنندد  قاعدددة ييرعددنن عليهددا  ؟مددن عددالم سددليي

 واهلل المسإلعان.  ،السإلباحة الخروب على والة األمر وسيك  ماء المسلمين

دهدد  الم صددن   ؛وإذا كددان ُي صددد بدد لك العلمدداء و أهدد  الحدد  والع ددد

 ؟م أم جماعإلهمأدرا ه

ده  ينك  الاظر يف ه   المساٌ  العظيمة لرأ  در  مددع   ؛دَّن كان أدرا هم

 ؟ما يُتب على ذلك من اآلثار الكبيرة والخليرة على األمة

دكيدد   ،وإن كان الم صن  جماعإلهم وهن ما اتيق علي  أه  الح  والع د

والحدد   يللق الكالم ب لك ديخاطب عامة الااس بما يخاطددب بدد  أهدد  العلددم

 ؟والع د

يف والة أدلدديس هدد ا دإلاددة لهددم وإغددراء لهددم بالدددلنل يف اللعددن والإل ددهير 

 نكار العلاي!!األمر باسم المااصحة واا

أن  لن سددلم تضددمن هدد ا الإل ريددر ت ييددد  بمهدد  الحدد  والع ددد   الوجه الثاين:

ده ا غير جاٌز أيضا؛ داظر أه  الح  والع د يكنن ديما يح  لهددم الاظددر ديدد ، 

كمددا لددن اجإلمددع أهدد  الحدد  والع ددد علددى   ،وال ي نز لهم الاظر يف أمددر محددرم

؛ ديكددنن ال ددروط ازالإلدد  الخددروب علددى حدداكم مسددلم مددن غيددر أن تإلح ددق

 لروجهم علي  محرما.

ألن الدد     ؛دك لك هاددا لددن اجإلمعددنا علددى الإل ددهير بدد  واللعددن ديدد  علاددً

اأمرت ب  األمة هن المااصحة   كمددا  ، ال مة بمااصحإل   دَّن قب  وإال برأت  ،سرًّ

وإال كددان قددد أ ا الدد   ،  دددَّن قبلهددا»:  جاء يف حديث عياض بن غددام  
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 .(1)«علي  وال   ل 

َغَلَب على الظَّنص تحصيُ  الخيِر باانكاِر الَعَلاي مدِدْن »  :قنل   الوجه الثال :

 .«غيِر َتَرت ِب أ ص ميسدَة دَّنَّ  ي نزُ 

دددَّذا لددم   ،لألمة اانكار العلاي علددى الحكددامقلع: لن علم اهلل ذلك ل رع  

ي رع اهلل ذلك علماا بال رع عدددم تح ددق هدد   المصددلحة، وذلددك أندد  مددا مددن 

وهدد ا  ،وما من شددر إال وقددد حدد رت مادد   ،لير إال وقد جاءت ب  ه   ال ريعة

 من كمالها ال    لع علي  الاصنص.

كددار العلاددي أن اان  :هن معلنم قب  نزول ال رع لدا كدد  عاقدد ما  مع  ه ا

ة الادداس ٌدد على الحكام ديدد  مددن المياسددد مدداال يحصددي  إال اهلل ومددن ذلددك ت ر

دلن كان كدد    م،وإغراء الااس هب  ،وإ عاف سللاهنم  ،وذهاب هيبإلهم  ،عليهم

ا قددام يلالددب بدد  حإلددى يلبددي الحدداكم ا أو عامددًّ مددن لدد  مللددب سددناء كددان لاصددًّ 

 لضعيع سللإل  وعمع الين ى ذلك الم إلمع.    ؛مللب 

الادداس  ةُ جددرأ ذهاهبدداوه ا معلنم يف تاري  الدول أن أول بدايددة سدد نطها و

من يد  وي هب سللان  وتددزول   األمنرعلى اللعن يف ولي األمر حإلى تإليلع  

  ولإل .  

ال ي  هاددا يف تعليددق اانكددار العلاددي علددى حصددنل الخيددر مددن غيددر   وقنل

ة االمددر؛ ييددريين يف الخددروب علددى والهددن نظيددر قددنل الخددنارب والإلك  ؛ميسدة

 

 .ت دم تخري   (١)
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دي ررون أن  مإلى مددا تإلح ددق بددالخروب علددى الحدداكم مصددلحة وليددر مددن غيددر 

 ميسدة جاز.  

للخددروب  األولددىوالإل ددهير واانكددار العلاددي علددى والة االمددر هددن العإلبددة 

ومصب ه ا الإل رير يف ساقية الخنارب و عاة اليإلاة سددناء شددعر   ،على الحاكم

 دلاكن على ح ر.  ؛المإلكلم ب لك أم لم ي عر

  



 

  [11 ] 

 اإلعالم يف بيان منع اإلنكار العلين على احلكام        

تإلعلق بما احددإلج بدد  ال ددي  لهدد ا الإل ريددر وهناحإل اجدد  المالحظة الثالثة:  

در   ل نكار العلاي على الحكام   بيع  بعا السل  كَّنكددار أبددي سددعيَد الخددُ

  وكدد لك   ،على مرواَن بِن الَحَكِم يف ت ديِمِ  الُخلبَة على صددالة العيددد

اِت  امِِع علددى معاويددة لمددا أمددر ببيددع لنيددة اليضددة ددِدي َأْعلِيددَ إنكار ُعَباَ َة ْبِن الصَّ

 الااس.

 :وجواب ذلك  

ددداحإلج ل ددناز اانكددار علددى  ؛أن ال ددي  اسددإلخدم يف ت ريددر  هدد ا ال يدداس

 .  ا بَّنكار بعا السل  على الحكام علاًالحكام علاً

 ،إال ب دددروط ذكرهدددا العلمددداءومعلدددنم أن ال يددداس ال يكدددنن صدددحيحا 

وال ي  ود   اهلل مإلخص  يف ه ا الين وهددن   -  وقرروها يف علم أصنل الي  

عددد  مددن شددروط   خددرام  نال  وه ا ال ياس ال   ذكر  داسددد  -أعرف الااس ب   

 ال ياس الصحيح دي .

 ومنها: 

جمدداع الدددالين علددى أن مااصددحة أندد  قيدداس معددارض للددا  واااألول :

ااامددام تكددنن  ومددن شددرط صددحة ال يدداس عدددم  -كمددا ت دددم ت ريددر   - سددرًّ

 معار إل  لا  صحيح.

وحيث علماا أن الا  جاء بخددالف »: $ي نل شي  ااسالم ابن تيمية  

بمعاى أن صنرة الا  امإلددازت عددن تلددك ،  علماا قلعا أن  قياس داسد:  قياس

بنصدد  أوجددب تخصددي  ال ددارع لهددا بدد لك  الصددنر الإلددي يظددن أهنددا مثلهددا
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لكددن ديهددا مددا يخددال    ،اا صددحيحً دليس يف ال ريعة مددا يخددال  قياسددً   ،الحكم

 .(1)«وإن كان من الااس من ال يعلم دسا    ،ال ياس الياسد

أن ه ا ال ياس ال   اسددإلعمل  ال ددي  داقددد ألهددم شددروط ال يدداس   الثاين :

 جماع.  إوهن أن يكنن األص  الم يس علي  ثابإلا با  أو    ،الصحيح

ن حكددم األصدد  أحددد أركددان إ»قال ابددن قدامددة يف سدديا  شددروط ال يدداس:  

 .(2)«كب ية أركان ،  دي ب أن يإلمكن من إثبات  بالدلي ،  الدلي 

أن يكددنن حكددم »يف تعدددا   ل ددروط ال يدداس:  $وقددال ابددن عثيمددين 

 .(3)«دَّن كان ثابإلً ب ياس لم يصح ال ياس علي ،  األص  ثابإلً با  أو إجماع

ر بعددا السددل  علددى الددنالة واألص  ال   قاس عليدد  ال ددي  وهددن إنكددا

ال يصلح ال ياس علي  ألن الحكم دي  لم يثبع بدلي  شرعي، وغايإل  أندد    علاً

وأقنال السل  وأدعالهم ليسع ح ة إال إذا أجمعددنا   ،من دع  بعا السل 

جمدداعهم بدد  هددن معددارض إلم ياع د علي     عليها، واانكار العلاي على النالة

   .بضد 

ِر السدد  سددا      أندد ومن ذلك ما ت دم عن ابن عباس   للان بددالَمعروف عددن َأمددْ

(4)»إِْن ُكاَْع داعاًل وال ُبدَّ دييما بياك وبيا «:  وَنْهيِ  عن الُماَْكِر د ال
. 

 

 (.505/ ٢0م منع اليإلاوا ) (١)

 .(٢55/ ٢الااظر )رو ة  (٢)

 .(٧0: األصنل من علم األصنل )ص (3)

 ت  م تخري  .  (٤)
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أال تدددل  علددى »:  قيدد  لدد :  قال  عن أسامة بن زيدوروا مسلم عن ش يق  

أترون أين ال أكلم  إال أسمعكم؟ واهلل ل ددد كلمإلدد  ديمددا :  عثمان دإلكلم ؟ د ال

 .(1)« ا ال أحب أن أكنن أول من دإلحأدإلإلح أمرً ما  ون أن  ،  بياي وبيا 

أندد  أتددى عبددد اهلل بددن   سعيد بن جمهددانوألرب االمام أحمد يف مساد  عن  

دددَّن »قددال سددعيد د لددع:  ،ددد كر ذكددر الخددنارب وذمهددم  أبددي أوى

دإلادداول يددد  دغمزهددا بيددد  غمددزة :  قددال،  «وييعدد  هبددم،  السللان يظلم الادداس

عليددك ، ابددن جمهددان عليددك بالسددنا  األعظددمويحددك يددا »: ثددم قددال، شددديدة

، دددملرب  بمددا تعلددم، دمت  يف بيإلدد  إن كان السللان يسمع ماك  ،بالسنا  األعظم

 .(2)«دَّنك لسع بمعلم ما   ،  وإال ددع   دَّن قب  ماك

وهب ا يإلبين أن  إذا كان من السل  من أنكر على اامام عالنية يف حددا ثإلين 

ادمكثر السل  على أن اانكار على النالة ال يكنن إال    ؛أو ثالثة ، وه ا مددا سرًّ

يف     وج  إلي  الصحابيان ال ليالن ابددن عبدداس وعبددد اهلل بددن أبددي أوى

 مااصحة النالة.

واهلل ل ددد كلمإلدد  ديمددا بياددي »  :ويف قنل أسامة بن زيد يف مااصددحإل  لعثمددان

 لي  أن هدد ا هددن  « أول من دإلحا ال أحب أن أكنن ما  ون أن أدإلإلح أمرً ،  وبيا 

 

 .(٢989)صحيح مسلم  (١)

( »روا  أحمد واللددرباين ٢30/  5م مع الزواٌد )قال الهيثمي يف    (١9٤١5)مساد أحمد    (٢)

«.: م بدد  الددنا عي وقددال ال ددي  ،ورجددال أحمددد ث ددات« الصددحيح  »هدد ا حددديث حسددنا

 .(٤6٧/  ١يف الصحيحين )المساد مما ليس 
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 ا يكنن أول من دإلح .  وأن  ال يريد أن ييإلح أمرً   ،المعروف عاد الصحابة

ألمر ال   اليريد أن ييإلح  هددن اانكددار علددى السددللان اه ا    :قال ال راح

 :عالنية

 ون أن أدددإلح بابددً ال أحددب أن أكددنن أول »قال ال ا ي عياض يف شرح : 

ومددا ُيخ ددى ، بالاكير وال يام ب لك علددى األمددراء الم اهرةيعاى ى : َمْن دإلح 

ومددا أ ا ،  كما تنلد من إنكارهم جهاًرا على عثمددان بعددد هدد ا  ،من سنء ع با 

   .«(1)إلى سيك  م  وا لراب األمنر بعد 

أحب أن أكددنن أول مددن أدإلإلحدد (   قنل  )أدإلإلح أمرا ال»:  $وقال الانو   

كمددا جددرا ل إللددة عثمددان  ،األمددراء يف المددأليعاددي الم دداهرة باانكددار علددى 

»(2). 

 ون أن أدددإلح بابددا أ  بدداب اانكددار علددى األٌمددة »: $وقددال ابددن ح ددر

 .(3)«عالنية ل ية أن تيُ  الكلمة

ويف ه ا  اللة قنية علددى أن الدد   عليدد  الصددحابة يف مااصددحة الددنالة هددن 

امااصحإلهم   أن ييإلددإلح بدداب اانكددار عالنيددة   أسددامة  أرا     وله ا ما  ،سرًّ

لمددا أنكددر   ل ية اليإلاة، وقد حصلع ه   اليإلاة العظيمة ب إلدد  عثمددان  

 

 .(538/ 8إكمال المعلم ) (١)

   .(١١8/ ١8شرح الانو  على مسلم ) (٢)

 .(5٢/ ١3دإلح البار  البن ح ر ) (3)
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علددى يددد  دإل ددرأ الادداس عليدد  حإلددى قإلدد   ،بعددا الادداس عليدد  عالنيددة

 الخنارب المارقين.

ولمددا دددإلح الخددنارب »: $ي ددنل سددماحة ال ددي  عبددد العزيددز بددن بدداز 

 ؛أنكددروا علددى عثمددان علاددًو   ال هددال بدداب ال ددر يف زمددان عثمددان

حإلددى ، عظمع اليإلاة وال إلال واليسا  ال   ال يزال الادداس يف لثددار  إلددى اليددنم

، بمسددباب ذلددك وقإل  عثمان وعلي ، حصلع اليإلاة بين علي ومعاوية

 .(1)«وقإل  جمع كثير من الصحابة وغيرهم بمسباب اانكار العلاي

صددحة اانكددار علددى والم صن  أن االحإل اب بيعدد  بعددا السددل  علددى  

ولدديس   ،اامام عالنية وجعل  ح ددة ي دداس عليهددا ويؤصدد  لدد لك غيددر سددديد

 االحإل ددداب بددد لك بدددمولى مدددن االحإل ددداب بإلنجيهدددات الصدددحابة 

انكددار علددى الددنالة إنمددا يكددنن وأدعددالهم يف أن اا دكيدد  إذا وادددق هدد ا  ،سددرًّ

   ؟جماعالدلي  واا

 لالي .ديظهر أن الح ة يف ه ا ال يف دع  من  

منجددن ة يف الحكددم أن تكددنن علددة أن مددن شددرط صددحة ال يدداس  الثالََّّ  :

دددَّن لددم تكددن العلددة منجددن ة يف اليددرع لددم يصددح   ،اليرع كنجن ها يف األصدد 

 .(2)ال ياس

 

 . (٢١١/  8م منع دإلاوا ابن باز )   (١)

: )صالبن عثيمين األصنل من علم األصنل و  (١90/  ٢)البن قدامة  رو ة الااظر  انظر    (٢)

٧٢-٧١). 
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وهددي  الحكددامعلددى  إل نيز  اانكار العلاددي  لوالعلة الإلي أشار إليها ال ي   

نص تحصدديُ  الخيددِر  »  :قنل  ِب أ ص َغَلَب علددى الظددَّ باانكدداِر الَعَلاددي مدِدْن غيددِر َتَرتدد 

 ال ليُ  أبن  ....ميسدَة دَّنَّ  ي نزُ 
 
حابي در     سعيدَ  د د أنكر الصَّ    الخددُ

 ؛«صددالة العيددد مددن غيددر ت ددهيرَ  مرواَن بِن الَحَكِم يف ت ديِمِ  الُخلبَة على  على

دَّن  ال ُيسلم إن تح  ع ه   المصلحة بَّنكددار الصددحابة وأٌمددة السددل  علددى 

وجن ها يف اليرع وهن إنكار لحا  الااس يف ه ا   -وهن أص  ال ياس  -النالة  

دددَّن للصددحابة وأٌمددة السددل  مددن المازلددة والمكانددة   ؛االزمن على الددنالة علاددً 

ويغإليددر مددن شددد م   ،بحيث ي ب  ماهم مددا الي بدد  مددن غيددرهم  ماليس لغيرهم

ا مددن الخيددر وبالإلددالي ديحصدد  بَّنكددارهم علاددً ،  على النالة ما اليغإلير لغيددرهم

 أن ي اس علدديهم وتغيير الماكر ما ال يحص  بمن هن  وهنم من العلماء دضاًل 

ز لهم اانكار العلاي علددى الحكددام احإل اجددً  ا عامة الااس يف ه ا العصر دُي نَّ

 بيع  الصحابة.

 لكبيرة بين الصحابف ومن بععهم:  ومن المفارقات ا

أن للصحابة وأٌمة السل  الكبار من المكانة عاد اهلل ل نة إلالصددهم  -١

مددا يحيظهددم بدد  وي ددرح بدد  صدددور   وعظم تنكلهم على اهلل وصد  جهددا هم

مددا لدديس لغيددرهم ممددن لددم يبلغددنا مددبلغهم يف اليضدد    ؛النالة ل بددنل نصددحهم

 والمازلة عاد اهلل.

عاصددر  اامددام أحمددد بددن حابدد  مددن األٌمددة لمددا وقد تيلن له ا بعددا م

 طلب ماهم يإلكلمنا بما تكلم ب  أحمد يف دإلاة ال نل بخلق ال رلن.
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قددد : رب أحمددد بددن حابدد ديروا عن ب ر بن الحارو أن  قيدد  لدد  يددنم  ددُ 

تريدددون ماددي م ددام األنبيدداء؟ لدديس هدد ا »:  $  وجب عليددك أن تددإلكلم د ددال

 .(1)«بين يدي  ومن للي عاد  حيو اهلل أحمد بن حاب  من  

أرا  الادداس ماددا أن نكددنن مثدد  أحمددد بددن »: $وقددال يحيددى بددن معددين 

 .(2)«وال على طريق أحمد  ،ال واهلل ال ن در على أحمد  ،حاب 

اامامددان ال لدديالن  مددابددن معددين وه ىدددَّذا كددان ب ددر بددن الحددارو ويحيدد 

ي نالن ليس لاا م ام أحمد وال ن در على ما ي در علي ، وهمددا مددن أقراندد  ويف 

كما أمسك كثير من األٌمة يف ذلك العصر دلم يصدعنا بما صدع بدد    -عصر   

ا للددب مددن العامددة وأشددباههم اانكددار علددى الددنالة علاددً دكيدد  يُ  - أحمددد

 ا بيع  بعا الصحابة.احإل اًج 

علددى   نلَِم ال تاكرو  :أن  لن قي  ألحد كبار العلماء يف ه ا العصروأحسب  

لدديس لاددا  :ا كما دع  أبن سعيد الخدر  وعبا ة بددن الصددامع ل ددالناالنالة علاً

 ،اا عامددًّ ب لك عامة الااس ويخاطبنن هبدد ا للابددً   ادكي  يغر  ،م ام الصحابة

مددن دددإلن   وما يع ب ،  ديدللنن يف دإلن الإل هير بنالة األمر من غير د   وال علم

سدديك للدددماء ياددإلج عاهددا مددن الددإلالل األمددن و الخروب علددى والة األمددر ومددا

 .وانإلها  األعراض

 

 (.١/١3) الحاابلة لل ا ي ابن أبي يعلىطب ات  (١)

 (.١/١٤)المصدر نيس  (٢)
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والمنازندددة بدددين  األحدددنالأن للصدددحابة مدددن الي ددد  والعلدددم وت ددددير  -٢

المصددالح مددا يحملهددم علددى مددا دعلددنا دإلكددنن هدد   حددنا و عددين اقإلضددع 

نكددارهم إولهدد ا لددم يُتددب علددى   ،االمصلحة أن ياكروا ديها علددى الددنالة علاددً 

   .ه ا دإلن أو لروب على النالة

يبدديح اانكددار علددى  ر اً داليصددلح أن يإلخدد  مددن مددناقيهم هدد   حكمددا ملددَّ 

بددال  دداب   واألزمان  األحنالرغم الإلالف    ،النالة من ك  أحد ويف ك  زمن

 .وال زمام

 ةبم لدد  بددين ماكددر هددن مددا  أنكر  قد  النالة  على  أنكروا  ال ين  الصحابة  أن -3

 مددن األٌمددة اجإلهددا  تحددع أنكددرو  مددا  يدددل   وال  ،الإلموي   تحإلم   ال  صحيحة

 يإلنهمددنن قد ال ين المعاصرين بعا  علي   ما  بخالف  وه ا،  اجإلها ية  مساٌ 

 مددن يظانندد  مددا  اامام  اجإلها   تحع  تدل   الإلي  االجإلها ية  المساٌ   بعا  من

 .تثبع  وال  تبين  غير  من  الحكام يف  لللعن  المبيحة  ال رعية  الماكرات

 يحملهددم  مددا  حددال  يف  أو  منقدد   يف  الصددحابة  بعددا  علددى  يإلعين  قد  أن  -٤

 اأحدددً  وال يسددع  الادداس  قدددوة  ألهنددم  ددديهم  األمر  النحصار  العلاي  اانكار  على

 يف  للمخددال   مددناد إلهم  الادداس  لظددن  سددكإلنا  لن  بحيث  ،ذلك  يف  عليهم  الإل دم

 الادداس وأدددرا  العامة من بعدهم لمن ه ا وليس، ماكر   على  وإقرار   مخاليإل 

دددال   األمددرين  بددين  ييددر   لم  ومن،  ال ين يخاطبنن باانكار العلاي على النالة

 .وحال حال  بين  يميز  يكا 
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 وهددن ال ددنل -أن ال ددي  ود دد  اهلل أيددد مددا ذهددب إليدد   المالحظََّّف الرابعََّّف:

اآللددر عددن ابددن و ،أحدددهما عددن الاددنو  :با لددين - ب ددناز اانكددار العلاددي

وال ددي  ا مكانإلهمددا يف العلددم والإلح يددق،  وهمددا قددنالن لعددالمين لهمدد   ،عثيمين

أقنل أن  قصددد   وال  -ود   اهلل لما اقإلصر على ه ين الا لين أوهم صايع  ه ا  

مددع أن الكثيددر مددن أهدد  العلددم  ،أن هدد ا هددن قددنل أهدد  العلددم قاطبددة -يهددام اا

يكددنن إال ن الاصددح لددنالة األمددر ال أيخالينن مان ل  عددن ال دديخين وي ددررون  

ا  .سرًّ

عادددما ن دد  بعددا  -غيددر اهلل لاددا ولدد   -وهدد ا نظيددر ماحصدد  مددن ال ددي  

ومناقدد  ألددرا للسددل  يف   مناق  السل  يف اانكار العلاي وأغيدد  أقددناالً 

وقددد سددبق أن ن لددع   -  الإلنجي  ل نكار السددر  ديمددا بددين الااصددح والسددللان

والناجب على المح ق والباحث يف المساٌ  ال رعية أن يا دد  كدد    -  بعضها

 األقنال يف ذلك ثم ل  بعد ذلك أن يرجح ما يرا .

هي بعددا أقددنال أهدد  العلددم يف بيددان أن اللري ددة الم ددروعة يف بيددان   وها 

امااصحة والة األمنر تكنن    ديما بين الااصح والسللان.  سرًّ

امة بددن زيددد يف مااصددحة عثمددان قال ال ا ي عيدداض معل ددا علددى قددنل أسدد 

  :«وديدد  الإلللدد  مددع األمددراء»:  (1)«ديما بيادِدى وبيادد    ل د كلمإل،  واهلل ،

اوعرض ما ياكر عليهم   وك لك يلزم مع غيرهم من المسلمين مددا أمكددن ،  سرًّ

وأبعددد لهإلددك السددُ وتحريددك ، دَّندد  أولددى بددال بنل وأجدددر بددالايع، ذلددك

 

 ت دم تخري  .   (١)



 

  [20 ] 
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 .(1)«األنية

أتدددرون أين ال أكلمددد  إال : )قنلددد »: $وقدددال أبدددن العبددداس ال رطبدددي 

، ويكلمدد  إذا لددال بدد ، أن  كان ي إلاب كالم  بحضددرة الادداس:  سمعكم( يعايأ

، لحددرمإلهم  يعظمنن يف المأل إب دداءً ،  وهك ا ي ب أن يعاتب الكرباء والرؤساء

 .(2)«وياصحنن يف الخالء أ اء لما ي ب من نصحهم

كان السل  يكرهنن األمددر بددالمعروف والاهددي  »:  $  وي نل ابن رجب

اعن الماكر على ه ا النج  ويحبنن أن يكنن   ،ديمددا بددين اآلمددر والمددممنر سرًّ

دَّن الااصح ليس ل  غرض يف إشاعة عينب من   ؛دَّن ه ا من عالمات الاصح

 وإنما غر   إزالة الميسدة الإلي وقع ديها.    ،ياصح ل 

: ممددا حرمدد  اهلل ورسددنل  قددال اهلل تعددالىوأما إشاعة وإظهار العيددنب دهددن  

ْنَيا } ِ يَن لَماُنا َلُهْم َعَ ابا َألِيما ددِدي الددد  ِ يَن ُيِحب نَن َأْن َتِ يَع اْلَياِحَ ُة دِي الَّ إِنَّ الَّ

 دضدد  السددر واألحا يددث يف [١9]الادنر:  {َواآْلِلَرِة َواهلُل َيْعَلُم َوَأْنإُلْم اَل َتْعَلُمننَ 

 .(3)«اً كثيرةا جدَّ 

» ويخإلار الكالم مددع السددللان يف الخلددنة علددى :  $  وي نل ابن الاحاس

اب  ين  لن كلم   ،  الكالم مع  على رؤوس األشها  ونصح  ليية من غيددر   سرًّ

 

 .(538/ 8إكمال المعلم ) (١)

 .(6١9/ 6الميهم ) (٢)

 .(١٧: الير  بين الاصيحة والإلعيير )ص (3)
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 اإلعالم يف بيان منع اإلنكار العلين على احلكام        

 .(1)«ثالث لهما

يابغي لمن ظهر ل  غل  اامام يف بعا المسدداٌ    »:  $وي نل ال نكاين

بدد  كمددا ور  يف  ،أن يااصددح  وال يظهددر ال ددااعة عليدد  علددى رؤوس األشددها 

 .(2)«سللان اهلل   ل  الحديث أن  يمل  بيد  ويخلن ب  ويب ل ل  الاصيحة وال يُ 

أندد  إذا :  وال ددامع لهدد ا كلدد »:  $وي نل ال ي  محمد بن عبد النهدداب  

دددَّن ، مددا ي ددُف أحددد،  لييددةوأن ياصح بردق  ،  الماكر من أمير أو غير صدر  

دَّن لددم ييعدد  ددديمكن اانكددار ،  وادق وإال اسإللحق علي  رج  ي ب  ما  بخيية

، واسإللحق علي  وال وادق،  ونصح  وال وادق،  (3)إال إن كان على أمير،  ظاهرا

 .(4)«ديردع األمر إلياا ليية

دمددن نصدديحإلهم الحدد ر »: $عد  وي ددنل ال ددي  عبددد الددرحمن السدد 

اوعلددى مددن رأا مدداهم مددا ال يحدد  أن ياددبههم ،  والإلح ير لهم من ذلددك ال  سددرًّ

دَّن هدد ا مللددنب يف ،  بلل  وعبارة تليق بالم ام ويحص  هبا الم صن ،  اعلاً

دَّن تابيههم على هدد ا النجدد  ديدد  ليددر ،  وباألل  والة األمنر؛  حق ك  أحد

 

 .(٧6: )ص تابي  الغادلين  (١)

 .(965: السي  ال رار )ص (٢)

يعاي اانكار الظاهر على غيددر األميددر   «إال إن كان على أمير،  ديمكن اانكار ظاهرا »:  قنل   (3)

إن لم ي ب  ثم اسإلثاى من ذلك األمير، ألن بداية الكددالم يف حكددم اانكددار عمنمددً كمددا يف 

 .«»إذا صدر الماكر من أمير أو غير بداية الكالم:  

 .(١5١/ 9الدرر الساية يف األجنبة الا دية ) (٤)
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 .(1)«وذلك عالمة الصد  واالالص،  كثير

لدديس مددن مدداهج السددل  الإل ددهير »: $ال ي  عبد العزيز بن بدداز   وي نل

، ألن ذلددك ييضددي إلددى االن البددات، بعيددنب الددنالة وذكددر ذلددك علددى الماددابر

وال وييضددي إلددى الخددروب الدد   يضددر ، وعدم السددمع واللاعددة يف المعددروف

، ولكن اللري ة المإلبعة عاد السل  الاصيحة ديما بياهم وبددين السددللان،  يايع

أو االتصال بالعلماء الدد ين يإلصددلنن بدد  حإلددى ينجدد  إلددى الخيددر ،  والكإلابة إلي 

دياكر الزنددى وياكددر الخمددر وياكددر ،  وإنكار الماكر يكنن من  ون ذكر الياع 

ي والإلحدد ير ماهددا مددن غيددر ويكيي إنكددار المعاصدد ، الربا من  ون ذكر من دعل 

 .(2)«ال حاكم وال غير حاكم،  أن دالنا ييعلها

والناجددب مااصددحة »:  $وي نل ال ي  محمددد بددن صددالح بددن عثيمددين  

وتحدد  بدد  ، مددن العلمدداء واألمددراء علددى وجدد  تددزول بدد  الميسدددة والة األمددنر

ابمن يكنن  ،  المصلحة ألن هدد ا أ عددى لل بددنل وأقددرب ،  وبددم ب واحددُام  سددرًّ

 .(3)«إلى الرجنع عن الإلما   يف الباط 

وأمددا الرعيددة دالناجددب علدديهم السددمع واللاعددة يف غيددر »: $وي ددنل 

وعدددم إثددارة الادداس ، الإل ددنيع علدديهمم وعددد، والاصددح للددنالة، المعصددية

ألن المساو  يمكن أن ياصح ديها ؛  وبيان محاساهم،  وطي مساوٌهم،  عليهم

 

 (.50١، ٤9) ٤9:  )صالاا رةالرياض  (١)

 .(٢١0/  8م منع دإلاوا ابن باز ) (٢)

 .(٤3/ ٢١م منع دإلاوا ورساٌ  العثيمين ) (3)
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االنالة   ألن ن ددر مسدداو  والة األمددنر أمددام ؛  بدددون أن ُتا ددر علددى الادداس  سددرًّ

دإلحمدد  صدددور الادداس ؛ بدد  ال يزيددد األمددر إال شدددة؛ الادداس ال ُيسددإليا  مادد 

 .(1)«البغضاء والكراهية لنالة األمنر

الاصدديحة ألٌمددة المسددلمين »وي ددنل ال ددي  صددالح اليددنزان حيظدد  اهلل: 

وبيددان اللريددق الصددحيح ، بالدددعاء لهددموتكددنن ، تكددنن بلدداعإلهم بددالمعروف

وتكنن الاصيحة لهددم ،  وبيان األللاء الإلي قد ت ع ماهم من أج  ت ابها،  لهم

 .(2)«بالسرية بياهم وبين الااصح

وأمددر بالاصدديحة لهددم ، بالسددمع واللاعددة لهددم  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر الابي  »وقال أيضا:  

ا دهدد ا مددن ؛ وأمددا الكددالم ددديهم وسددبهم واغإليدداهبم ،بيدداهم وبددين الااصددح، سددرًّ

وهدد ا مددن الخيانددة ،  ألندد  يؤلددب الادداس علدديهم وييددرح أهدد  ال ددر؛  الغع لهم

 .(3)«لنالة األمنر

ثم إن الاصدديحة لددنالة »وي نل ال ي  عبد المحسن العبا  البدرحيظ  اهلل: 

ااألمددنر وغيددرهم تكددنن  وجدد  ويدددل لدد لك قددنل اهلل عددز ، وبردددق ولددين سددرًّ

ُ  ٤3اْذَهَبا إَِلى دِْرَعْنَن إِنَُّ  َطَغى )}:  لمنسى وهارون ا َلَعلددَّ ْناًل َليصاددً ُ  قددَ ناَل لددَ ( َد ددُ

ُر َأْو َيْخَ ى  .(4)«[٤٤، ٤3:  ]ط   {َيإَلَ كَّ

 

 .(6٢٧/ 3شرح رياض الصالحين ) (١)

 .(١٢١: دإلاوا األٌمة يف الانازل المدلهمة )ص (٢)

 .(5١: شرح مساٌ  ال اهلية )ص (3)

 .(١٧٢: أبي زيد ال يرواين )صقل  ال اي الداين شرح م دمة رسالة ابن   (٤)
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ا تدددل ا وحددديثً ده   طاٌية من الا ددنل عددن كبددار األٌمددة والمح  ددين قددديمً 

اعلددى أن الم ددروع يف مااصددحة والة األمددنر تكددنن   ،وال تكددنن عالنيددة سددرًّ

اوليس ديها أن  إن لم يددإلمكن مااصددحة اامددام   أو لددم ي بدد  الاصدديحة دَّندد    سددرًّ

 ي نز أن ياكر علي  عالنية كما ذهب ل لك ال ي  ود   اهلل.

 لهددا شددروط ول اب ال يابغددي إطالقهددا إال األمددنروالة ثددم إن مااصددحة 

وال يخاطددب هبددا إال مددن تادداط بدد  مددن العلمدداء ال ددا رين  ،م رونددة ب ددروطها

وإال كانددع دإلاددة للعامددة وذريعددة ألصددحاب األغددراض السددياة  ،الااصددحين

 وأعداء الدين يف اللعن يف والة األمر.

 ويف خاام حعيث  هذا  ذكر بشروطها وبعض  حكامها: 

 : فمن شروط مناصحف والة األمور

المخاطب هبا هم العلماء الصا قنن العاردنن بال ددرع الااصددحنن أن   -١

 لنالة األمر.

دَّن ال اه  قددد  ؛ا بال رعوال ي نز أن ي إلحم ه ا الباب من لم يكن عالمً 

َك بدِدِ  }وقد ي ر الماكر قددال تعددالى:    ،ياكر ما ليس بماكر ْيَس لددَ ا لددَ ُ  مددَ َواَل َت ددْ

ْمَع َواْلَبَصَر َوالْ   .[36:  ]ااسراء  {ُيَؤاَ  ُك   ُأوَلاَِك َكاَن َعاُْ  َمْسُاناًل ِعْلما إِنَّ السَّ

ال يممر بالمعروف وياهى »:  مردنعا   جاء يف األثر عن بعا السل  ورو

ردي ددا ديمددا ، د يهددا ديمددا ياهددى عادد ، عن الماكر إال من كان د يها ديمددا يددممر بدد 
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 .(1)"حليما ديما ياهى عا   ،  حليما ديما يممر ب ؛  ردي ا ديما ياهى عا ،  يممر ب 

أن تكددنن المااصددحة واانكددار علددى السددللان ديمددا ُيإلددي ن أندد  ماكددر -2

إال بدددلي   يكنن دَّن اانكار ال ؛دال ياكر يف مسملة اجإلها ية،  ومخال  لل رع

والدلي  يف المساٌ  االجإلها ية مإلاددازع يف  اللإلدد  ولدديس قددنل أحددد ، كما ت دم

ا وأيضددً ، ال ددنل اآللددر أوالحكددم عليدد  بمندد  ماكددرالم إلهدددين ح ددة علددى ر  

دالمصدديب مددمجنر مددرتين والمخلددئ   ؛دالم إلهدون ممجنرون على ك  حال

والم لدددون لهددم حكددم ،مددن أصددحاب الماكددرات   دليسددن  ،ممجنر مرة واحدة

   .من قلدو 

 :  وقد قررالعلماء ذلك

ماكددًرا شددرطنا يف إنكددار الماكددر أن يكددنن كننددُ  »: $ي ددنل ابددن  قيددق 

(2)ما هن يف مح  االجإلها  دال ِحسبة دي « وك ،  معلنًما بغير اجإلها 
. 

يإلخددرب عليهددا مددا ال  الإلددي وقددال السددينطي  ددمن ذكددر  لل ناعددد الكليددة

ال ياكددر المخإللدد  :  »ال اعدة الخامسة والثالثنن  :ياحصر من الصنر ال زٌية

 .(3)دي  وإنما ياكر الم مع علي «

»واعلددم أندد  ال يحكددم علددى :  $ل ال ي  محمد األمين ال ددا يلي  نوي 

 

 .(٢33/ ٢)ل ي  ااسالم ابن تيمية    االسإل امةو ١96انظر المعإلمد ألبي يعلى ص (١)

 .(٢5٤/ ٢شرح االمام بمحا يث األحكام ) (٢)

 .(١58: )ص  األشبا  والاظاٌر (3)
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 أو سدداة نبيدد ،  إال إذا قام على ذلك  لي  مددن كإلدداب اهلل تعددالى،  األمر بمن  ماكر

 أو إجماع المسلمين.  ملسو هيلع هللا ىلص

دددال يحكددم علددى أحددد ، وأمددا إن كددان مددن مسدداٌ  االجإلهددا  ديمددا ال ندد 

، دالمصيب مدداهم مددمجنر بَّصددابإل ، الم إلهدين المخإلليين بمن  مرتكب ماكرا

 .(1)«والمخلئ ماهم مع ور كما هن معروف يف محل 

أن يعلددم مددن حددال الحدداكم أندد  لدديس لدد  عدد ر يف ارتكدداب المخاليددة أو -3

 مسنغ شرعي حإلى ياكر علي ؛ دَّن الحاكم قد يممر أو ييع  ما ديدد  مخاليددة

ب أ ناهمددا، أو قددد يكددنن عليدد  مددن من باب الُجيح بين مخاليإلين بارتكددا

الضددغنط مددن  ول الكيددر مددا يحملدد  علددى ارتكدداب مخاليددة شددرعية لدددرء 

كما هددن معلددنم مددن حددال المسددلمين يف   ،ميسدة عظمى عن بلد المسلمين

هدد ا العصددر وتسددل   ول الكيددر علددى بلدددان المسددلمين بسددبب  ددع  

اصحإلهم من لالل مراجعة والة األمر وماا  إلبينوه ا ما ي،  المسلمين  ؛سددرًّ

األمددر الدد   يحصدد  بدد  معردددة الظددروف واألحددنال الإلددي بسددببها وجدددت 

   .المخالية

اأن تكددنن المااصددحة -4 مددع الردددق واللددين والمراجعددة للحدداكم  سددرًّ

ألن  قد يكنن ل  ع ر ديعدد ر بدد  أو جهدد    ؛والسماع ما  ومااق إل  يف ذلك

 أواشإلبا  ديزول بالمااق ة ويصنب للم  بايس .

 

 .(٤6٤/ ١أ ناء البيان ) (١)
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أن تكنن المااصحة لمن يرجى قبنلدد  الاصدديحة مددن الحكددام وانإلياعدد  -5

كمددا  ل   ،دَّن كان ممن يعلم عدم انإلياع  وقبنل  للاصح دال ي رع نصح   ،هبا

ِع   }على ه ا قنل  تعددالى:   ْر إِْن َنَيعددَ َ كص ْكَرا دددَ وهدد ا علددى  [9: ]األعلددى {الدد ص

   .أحد النجهين للميسرين يف تيسير اآلية

ْكَرا   }:  قنلدد »قال ابددن كثيددر:   ِع الدد ص ْر إِْن َنَيعددَ َ كص ذكددر حيددث تايددع : أ  {دددَ

 .(1)«دال يضع  عاد غير أهل ،  يؤل  األ ب يف ن ر العلم  ومن هاهاا  ،الإل كرة

وال   يظهر لم يد ه   الحددروف »وقال ال ي  محمد األمين ال ا يلي:  

بعددد أن يكددرر  ملسو هيلع هللا ىلصعيددا اهلل عادد ، هددن ب دداء اآليددة الكريمددة علددى ظاهرهددا، وأندد  

، مممنر بالإل كير عاد ظن الياٌدددة  ؛ا ت نم ب  ح ة اهلل على لل  تكريرً   ال كرا

ألن العاقدد  ال ، داٌدددة ديدد أما إذا علم الياٌدة دال يددؤمر ب دديء هددن عددالم أندد  ال  

 .(2)«يسعى إلى ما ال داٌدة دي 

ْكَرا}»  :وقال ال ي  محمد بن عثيمين يعاي يف محدد  تايددع   {إِْن َنَيَعِع ال ص

إن نيعددع الدد كرا   :والمعاددى  ،شددرطية  {إِنْ }وعلددى هدد ا دإلكددنن  ،  دي  ال كرا

أهنددم ال ألندد  ال داٌدددة مددن تدد كير قددنم نعلددم ، وإن لددم تايددع دددال تدد كر، ددد كر

 .(3)«ياإليعنن

وهدد ا ي ددم  والة األمددر   ،وعلى ه ا الت رع المااصحة لمددن الياإليددع هبددا

 

 .(380/ 8تيسير ابن كثير ) (١)

 .(٢59: اال لراب عن ليات الكإلاب )ص دع إيهام  (٢)

 .(١6٤: جزء عم )ص: تيسير العثيمين  (3)
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 وغيرهم.

لكن من علم من العلماء وطلبة العلم أن الحاكم ي ب  مددن غيددر  مددن أهدد  

دي ددب عليدد  أن يبلددق مددن ي بدد  مادد    ؛النجاهة عاد  من العلمدداء والمسددؤولين

 واهلل أعلم.  ،  تربأ ال مةوب  ،الاصح ليااصح ولي األمر يف ذلك

كمددا أمددر اهلل بدد لك يف كإلابددة كمددا يف  ،أن تكنن المااصددحة بردددق ولددين  -6

اِ ْلُهْم }قنلدد  تعددالى:  اَِة َوجددَ ِة اْلَحسددَ ِة َواْلَمْنِعظددَ َك بِاْلِحْكمددَ بِيِ  َربددص ى سددَ اْ ُع إِلددَ

 َأْحَسُن  
َ
إلِي ِهي : لمنسددى وهددارونوقال تعالى يف للابدد   ،  [١٢5:  ]الاح   {بِالَّ

ى   *اْذَهَبا إَِلى دِْرَعْنَن إِنَُّ  َطَغى  } ُر َأْو َيْخ ددَ ُ  َيإَلَ كَّ : ]طدد  {َدُ ناَل َلُ  َقْناًل َليصاًا َلَعلَّ

٤3 ،٤٤]. 

إذ عددرض ؛  بياما الرشيد هارون يلنف بالبيع»:  قال  معلى بن أينبوعن  

؛ بكددالم ديدد  غلددويددا أميددر المددؤماين! إين أريددد أن أكلمددك : د ددال، لدد  رجدد 

قددد بعددث اهلل مددن هددن ليددر ، وال نعمددة عددين وال كرامددة،  ال:  د ددال  ،داحإلمل  لي

 .(1)«دممر  أن ي نل ل  قنال لياا،  ماك إلى من هن شر ماي

يُتب على الاصح لنلي األمر ميسدة أعظم من الميسدة الماكددرة   أال  -7

   .علي 

»وله ا ال ي نز إنكار الماكر بمددا هددن : $شي  ااسالم ابن تيمية   ي نل

ألجدد  األمددر ؛ ولهدد ا حددرم الخددروب علددى والة األمددر بالسددي ؛ أنكددر مادد 

 

 .(36٤/ 3الم السة وجناهر العلم ) (١)
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المحرمددات ألن مددا يحصدد  بدد لك مددن دعدد   ؛  بالمعروف والاهي عددن الماكددر

 .(1)«وتر  واجب أعظم مما يحص  بيعلهم الماكر وال ننب

شرع ألمإل  إي اب إنكار الماكددر   ملسو هيلع هللا ىلص  » الابي:  $وي نل اامام ابن ال يم

دددَّذا كددان إنكددار الماكددر ،  ليحص  بَّنكار  من المعروف ما يحبددّ  اهلل ورسددنل 

وإن ، يسددنغ إنكددار يسإللزم ما هن أنكددر مادد  وأبغددا إلددى اهلل ورسددنل  دَّندد  ال 

 .(2)«كان اهلل يبغض  ويم ع أهل 

مددن الدد     وعلى ه ا لن ترتب على إنكار الماكر على الحاكم ماكددر أشددد

، وجددرأة الادداس نكار سببا للخروب على الحدداكميااصح دي  كمن يكنن ه ا اا

علي ، وإشاعة الين ى، والخروب عن ال ماعة، وك لك لن ُأنكر على حدداكم 

يف طغيان  ودع  ماهن أعظددم ممددا يااصددح ديدد  كمذيددة مددن يااصددح  أو دزا  ه ا  

تسلل  على أه  الخير والإلاكي  هبم كما يحص  من بعا الددنالة دددال ي ددنز 

 اانكار يف ه   األحنال واهلل أعلم.

وإذا ت رر ه ا تبين أن مااصحة والة األمر مددممنر هبددا يف ال ددرع ويف ال يددام 

ولها لثارها العظيمددة علددى صددالح الحدداكم بدد  األمددة  ،هبا أجر عظيم لل اٌم هبا

خاطددب ا يُ ا عامًّ كلها، لكن لها شروطها ول اهبا دال يابغي أن ينج  إليها تنجيهً 

ب هبددا، وإال كددان هدد ا بدد  العامددة  ون ذكددر شددروطها ول اهبددا ومددن المخاطددِ 

ب يف ال هددا  وال يبددين شددروط  ول ابدد  ومددن  ؛الخلاب دإلاة للادداس كمددن ُيرغددص

 

 .(٤٧٢/ ١٤م منع اليإلاوا ) (١)

 .(338/ ٤إعالم المنقعين ) (٢)
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إلى إقامة الحدو  واألل  علددى الم ددرمين المعإلدددين   ب ب ، ومن يدعنيخاطَ 

 ين ح من يإلنال .    وال

وله ا  رب العلماء المح  نن من ميسرين وشراح للساة إذا ور  للدداب 

لاصددة أو  ملسو هيلع هللا ىلصدي نلددنا هدد ا للدداب للابددي   ؛شرعي أن بيانا من المخاطددب بدد 

المددال والثددراء أو أو هدد ا الخلدداب للعلمدداء أو ألهدد   ،للدداب للابددي وألمإلدد 

وقصددددهم هبددد ا تعيدددين  ،للددداب للرجدددال أو للاسددداء أو للرجدددال والاسددداء

 
 
 ب لك.  المخاطب بالا  ال رعي حإلى اليإلنهم من لم يخاطب ب  أن  معاي

وإن مما ي در الإلابي  علي  يف لإلام الكددالم أن الإلابيدد  علددى للددم عددالم مددن 

وال الإل ليدد  مددن قدددر ، علماء األمددة المسددإل يمين علددى السدداة ال يعاددي تا صدد  

أن يظددن أن ذلددك منجددب للإلحدد ير مادد  ومددن كإلبدد  و روسدد  كمددا يظددن  دضددالً 

دَّن الإلابي  على للادد    ؛ب  ه ا من الاصح ل  وااحسان إلي   ،بعا ال اهلين

ولدد ا كددان   ،و تحمل  تبعات من واد   على الخلددم  ،يماع من ت ليد  على ذلك

أصددلح األللدداء ن عاء لمدد بعددا العلمدداء المإل دددمين يضددمانن كإلددبهم الددد

 .«رحم اهلل من وجد دي  للم وأصلح »دي نلنن  

 ،وال ي  دركنس من إلناناا السلييين المعرودين باالسإل امة علددى السدداة

علددى  ددنء مدداهج السددل  اهلل  ول  جهن   المباركة الم كنرة يف الدددعنة إلددى  

يماددع مددن االسددإليا ة مددن كإلبدد   ال والإلابيدد  علددى للادد  إذا أللددم  ،الصددالح

وإنمددا العصددمة   ،ب  ما مددن عددالم إال ويؤلدد  مددن قنلدد  ويددر   ،و روس  الاادعة

 .$كما قال االمام مالك    ملسو هيلع هللا ىلصللابي  
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هدد ا وأسددمل اهلل عددزو جدد  أن يند اددا وإلناناددا المسددلمين لكدد  ليددر وأن 

إندد  سددميع م يب.وصددلى اهلل وسددلم  ،ي اباددا اليددإلن مددا ظهددر ماهددا ومددا بلددن 

                                                                      وبار  على عبد  ورسنل  محمد وعلى لل  وصحب  أجمعين  

 

 إبراهيم بن يامر الرحي    
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