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   . والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين   العالمين الحمد هلل رب  

د ددد   ال ددددي اوبعددد  ال ددايددددد   دى إل يني ددا  ي     طلعددع على  ع  محمََّّ 

لل ي على وةة األرروهي بع  ان )  حفظَّ  لله فركوس ( وهي  حكم اينكدار العل

 .هد١٤٤٢ش ال   ١٧ر   رة يف ر قعة على ال بكة بىاري   

ألن يك ن  وعظ وةة اةرر  األصدددد  يف  يف بَّعللةَّف فاوللأ       وقَّع ككر وفهَّ  لله

ا  .غير دضح وة ت بي  وة ت  يعرن    ع د ايركان  سرًّ

 .وككر جم ف من للآلثار ين لللس ف يف كلك

م  »:  ثم قدال بعدد كلد  ُم ُم ع ن  ول
ا ذكا لم يممكن اأردا يف ذزالدةن رم كر  وقلع ا ديد     سددددرًّ

ا ُان  تحصدددديد م ال،  عل دا َل على ال لدل َن أ    وغل تد  ن  غيرن تلرل
لل ي رن خيرن بداينكدارن العل

لل اا دون هى     - والحال هذه -ر سدة  دإنا  يج زم  نصيحىمُم واينكارم عليُم عل

ِن الحِّ   ،  وة تعيير  وة ت د يع   ن  ذنكارن المم كرن وذح ا
كمةم رن وه  را ت ىضدي  الحن

 .«وتحصي ن الخيرن 

در     أبي  كإنكار؛  واحىج لذل  ب ع  بعض السددددل      سددددعيد  الخم

ةبدةل على صددددالة العيدد من يف ت دديمدن ن الخم كل وكدذلد  ذنكدار    على رروانل بنن الحل

اردنعن عم  ةل ب نن الصددددا ةم دني  ،  لمدا أرر ببيع ننيدة ال ضددددة،  على رعداويدة،  بدلادل يدل اون عدل رل رم َلرل ددل

يلاتن 
ةن  .(1)ال اس  ألع 

 

ُدذه اينيدة كدان  :  قدال أب  العبداس ال رطبي  (١) بن  ، ولدذلد  أنكره عبدادةبدالددراهم»هدذا البيع ل

 .(٤٧3/ ٤الم ُم ) الصارع «
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 .ب    عن ابن ال يم يف كل تبع كل   أ  ثم

رن  ثم نوأ يف آخر كالم    ُان  عدمم زوالن المل سددددةن والمم كل َل على ال لل أنا  ذكا غل

لل ي   ،  بدال عظن العل
ن
ع ةن ذلى اهلل ة  بدالددا را

ضددددن ة  رم َم عليد  نىداكجم عكسدددديدا بد  قدد يَّتدا

صلحةم دددد ،  وبال ااصحين عل اا َم اينكارن   والحال هذه دإنا را ت ىضي  المل دددد تج  

  
 

لل ي اواةكى اءم ب عُُم  العل  .ع د ايركان سرًّ

 ول  ي ى بعض ما ككرأ يعة مالحظات:  

م  »:  ق لد   للألولى:لللمالحظَّف   ُم ُم ع ن  ول
ا ذكا لم يممكن اأردا يف ذزالدةن رم كر     سددددرًّ

ا ن  غيرن  ،  وقلع ا ديد  عل دا
لل ي رن ُان  تحصدددديد م الخيرن بداينكدارن العل َل على ال لدل وغل

َن أ     ت   .«ر سدة  دإنا  يج زم تلرل

بد   نكدار العل ي على ال ةة ذدذا ال يدد الدذ  ككر رحد  نُرد  لد  بج از اي

 : رن عدة وج هغير صحيح  

انكار على ايرام ه  نصدددح  أن الم دددرو  يف ايلللوج  للألول:   كما   ،سدددرًّ

رن كداندع  »أند  قدال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن ال بي    ،  بن غ م يف حدديدع عيدا جداء  

دإن  ،  ب   خ م وليل ،  وليَنذ بيده،  سدلةان دال يكلم  ذا عالنيةع ده نصديحة لذ   

 .(1)«وذة كان قد أدإل الذ  علي  والذ  ل ،  لُابن لُا قل بن قل 

ا وحديااا تل ي  بال ب ل   دُذا حديع صدحيح، وقد اشدىُر بين العلماء قديما

اواةحىجاج ب ، وه نص صريح ة ي ب  الىَوي  أن ال صح لإلرام يك ن   ،  سرًّ

 

، (5٢69)  ( ح3/3٢9) بن غ م  أنرج  الحاكم يف المسىدرك رن حديع عيا   (١)

 (.١00٧( ح)١٧/36٧والةرباين يف المعجم الكبير )
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اككره ال دي  أن  ذن لم يمكن نصدح    ذ وليس دي  ال يد ال دي صدح عالنية،   سدرًّ

ح الدذ  عليد ، وليس  بد  ديد  أن ايردام ذن لم ي بد  ال صدددديحدة د دد أدإل ال داصدددد 

 علي  شيئ بعد كل .

 عم يد  ، وول أدصدح الخلِّ، ول  كان رن الدين ال صدح عالنية لبيا    ملسو هيلع هللا ىلصوال بي  

 قي د  واحَّازات لكالر  ة يج ز ب  ةزم هذا ايسىدراك علي .

عن  :  حديع أم سلمة   يفيؤكد المع ى السابِّ را جاء    :لللوج  لللثاين

دمن كره   ؛دىعرد ن وت كرون،  يسددددىعمد  عليكم أرراءذند   :  قدالأند     ملسو هيلع هللا ىلص  ال بي 

،  اهلل يا رسدد ل:  قال ا ، ولكن رن ريددي وتابع،  ورن أنكر د د سددلم، د د برئ

   .(1)«را صل ا،  ة: أة ن اتلُم؟ قال

عن وج د حكدام ت ع ر ُم رخدال دات ي كرهدا المؤر  ن،    ملسو هيلع هللا ىلصددَنرب ال بي  

وهما    ،وككر وصددد ين أله  السدددالرة رن كل   ،وبّين ر اق  ال اس رن كل 

صدددد ين ألهد  المؤاندذة بدذلد : وهمدا أهد   وو  ،الكراهيدة واينكدار للمخدال دة

 الريا بالمخال ة، وأه  المىابعة للمخال  ديُا.  

واينكدار قدد يك ن بدال لدَ، وقدد  ،  دبين أن الكداره بدارئ والم كر سددددالم

اصددحى   ة ايرام و ر اواينكار باللسددان يحصدد  بمسددارا   ،يك ن باللسددان ،  سددرًّ

دإكا تح ِّ ال اجَ دال يج ز الزيادة على كل  بالى دددُير وذعالن ال صددديحة،  

 دإن هذا زاكد على اينكار، ب  ه  ت ُير وذيرار.  

ايك ن    كي يدة اينكدار على اةردام وأن  ملسو هيلع هللا ىلصوقدد بين ال بي   يف حدديدع    سددددرًّ

 

 .(١85٤)ح رسلمأنرج   (١)
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  ، أق الد  األنرإل  ملسو هيلع هللا ىلصدخير ردا تم سددددر بد  أل دا  ال بي   ،بن غ م   عيدا 

 دإن را يجمل  يف ر طن ي صل  وي رح  يف ر طن ننر.

: أن السددددل  يرون أن ذنكدار المخدال دات على المخدال ين  لللوجَّ  لللثَّالَّ 

اعم را تك ن   ما  مد  ،بعض أق الُم يف كل -ود   اهلل  -وقد ن   ال ددي     ،سددرًّ

    ق لن ل  
 

ن  :  $ال ددادعي ظل   »رل عل ا  أناهم   ول د   سددرًّ حل   د ل انل  نلصددل زل ن  ،  ول ُل    ورل عل   ول

يلةا 
نن الل د    عل حل   د ل  .وشانل م« دلضل

َ     وق ل ُ هم    »وكدان:  $ابنم رجد عل د  ول ل م ذكا أرادوا نصدددديحدةل أحدل السددددا

ا ُم،  سدددرًّ ظل أناهم ديما بي   وبي   دُي نصددديحة  :  حىاى قال بعضدددم عل ن  ول ن   ،  »رل ورل

ُل م على رؤوسن ال ااس دإناما وباخ م« عل  .ول

ؤرنم :  $ ال ضي ن   وق ل ىمرم   »المم حم   يلس  ىن م   وال اجرم ،  ويل صل  ُ «  يل  .ويمعي رم

اد    وق ل ن    »كدان:  $ عبدد العزيز بن أبي روا  الرجد م   رأإل  ذكا  قبللكم  كدان  رل

ن  
ا  أنيد   رن دِّ    يف  يدَرره  شددددي دا رم   رن جل ه  يف  ديمؤ  رن يدن   ألر   ُ دل   وذنا ،  ونل  يخرِ  هؤةء  ألحدل

بن  َم   بصاحن
ضن ىلغ  ىن م   أناهم   ديلس   ُ «  ويل هم ى رل  .سن

اوهدذه ال   ل صددددريحدة وبيا د  يف أن اينكدار على المخدال ين يك ن    سددددرًّ

 ون ية، وأن ذعالن ال صيحة دضيحة وت ُير وتعيير وهى  للسَّ.  

ويف بعض أل دا  أهد  العلم السدددداب دة ردا يددل على انع داد ذجمدا  السددددل   

عبدد العزيز بن أبي    وق ل  ،«كدان السددددل »  :كمدا يف ق ل ابن رجدَ  ،على كلد 

اد   ن    كدان»:  روا واةجمدا  حجدة رىابعدة ة يج ز نالدد  كمدا ه     ،«قبللكم  كدان  رل

 ر ر ر ع د عارة العلماء.  
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وذكا كان هذا ه  المسدددل  الصدددحيح يف اينكار على عارة ال اس رمن ة  

يَّتدَ على اينكدار عليُم عالنيدة الم داسددددد المىح  دة بداينكدار على أكمدة  

عليُم، وذيددددعداف هيبىُم يف ال   س، وذغراء  ة ال داس  كد المسددددلمين رن تجر

العارة ذم، وذشاعة رعاريىُم ور ازعىُم يف المجارع الذ  ه  رن ر درات  

ديا للعجَ رمن يم ع  ؛  الخروج عليُم، وذشداعة ال  يدى وسد   دراء األرة

ال صدح عالنية يف حِّ أدراد ال اس لمصدلحة المخال ، وعدم الى دُير ب ، ثم  

الىي  و  ،م هدذه الم داسددددد المَّتبدة على كلد ُل مدة رع عن يج ز كلد  يف حِّ األك

 د ال ىن وس   الدراء وانىُاك األعرا .تعم األرة كلُا وت ل  

  رن ترجمان األرة وحربها ن  أن  قد جاء ال ص الصدددريح البي  لللوج  لللرللبع: 

  ب  د  ال ددددي  ن سدددد  أندا عن كي يدة اينكدار على السددددلةدان    عبداس  ابن

      رن  سدد رن د العن ألر  ين  عن المم  كل  ُ عروف ونل لةان بالمل »ذنن  كم  عل  :  السدد 

 .داعالا وة بمدا د يما بي   وبي  «

ذلى عدم المسدارعة ذلى كل ،    ايشدارةدي     «ذنن  كم  عل داعالا وة بمدا »د  ل :  

 .ك ى كل  بغيرك رمن ه  أولى بال صح ر  وأن  قد تم 

اصريح يف أن ال صح للسلةان يك ن    «د يما بي   وبي  »  :ويف ق ل   .  سرًّ

 ؟( كما قرر ال ي ؟ذن لم يمكن دعالنية»  :دُ  قال ابن عباس

 أن يعرب بذل  ل كان يرإل أن كل  ح ا؟  ال رنن البيانم   ترجمانل   اوه  أعي

ر عن الى بيد  على هذا األرر المُم ل  كان رن الدين   صدددد  وه  يليِّ ب  أن يم 

 ؟-حاشاه كل    -ا للعلم أو جاهال ب  ديك ن ذرا كاتما 
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ُان  تحصدي م الخيرن باينكارن  و»ق ل ال دي :  لللمالحظف لللثانيف:   َل على ال لل غل

َن أ   ر سدة  دإنا  يج زم  ت  ن  غيرن تلرل
لل ي رن  .  «العل

 وجوللب  من يعة وجوأ: 

 .«غلَ على الُن»ق ل     لللوج  للألول:

 ظن رن ؟    :أق ل

   بذل ؟ورن المخاطَ  

 ؟ه  هم العلماء عارة

 أم أه  الح  والع د ر ُم ورن غيرهم ؟  

 أم عارة ال اس؟  

 أم ال باب المىحمس ؟

دال يج ز أن يةلِّ هدذا الكالم ليك ن حجدة للحددل المراهِّ والعداري  

عداردة الخدارجين على الحكدام الي م والمج ددين رن قبد  أعدداء  و  ،الجداهد 

يف الدن ل    مديك ن هذا الى رير حجة لُ  ،لذل  هم رن د ة ال ددباب  ايسددالم

 يف هذا ال ى ة.  

وقد عردعم رن هؤةء ال دباب أث اء جلسدات الم اصدحة الىي شداركع ديُا  

لُؤةء األحدال أهنم يىعل  ن بخي ط الع كب ت يف تربير ت دُيرهم وتَليبُم  

ماء بالمجم  الذين يبَّون   لال اس على وةة األرر، ويىمسددك ن رن كالم الع

دكي  ذكا وق  ا على هدذا الى رير    ،سدددديداقد  ليك ن حجدة لُم على دى ىُم  عن
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ُدا    ؟رن عدالم سددددل ي دسدددديىخدذوند  حجدة لُم ويجعل ند  قداعددة ي رع ن علي

 واهلل المسىعان.  ،ةسىباحة الخروج على وةة األرر وس   دراء المسلمين

ُد  الم صدددد د    ؛وذكا كدان يم صددددد بدذلد  العلمداء و أهد  الحد  والع دد د

 ؟م أم جماعىُمأدراده

دُ  ي ك  ال ُر يف هذه المسداك  العُيمة لرأ  درد رع    ؛دإن كان أدرادهم

 ؟را يَّتَ على كل  رن ايثار الكبيرة والخةيرة على األرة

دكي     ،وذن كان الم صد د جماعىُم وه  را ات ِّ علي  أه  الح  والع د

والحد     يةلِّ الكالم بدذلد  ديخداطدَ عداردة ال داس بمدا يخداطدَ بد  أهد  العلم

 ؟والع د

يف وةة أدليس هدذا دى دة لُم وذغراء لُم بدالددن ل يف الةعن والى ددددُير  

 نكار العل ي!!األرر باسم الم اصحة واي

أند  ل  سددددلم تضددددمن هدذا الى رير ت ييدده بدَهد  الحد  والع دد   لللوجَّ  لللثَّاين:

دُذا غير جاكز أيضدددا؛ د ُر أه  الح  والع د يك ن ديما يح  لُم ال ُر دي ،  

ال ُر يف أرر رحرم أهدد  الحدد  والع ددد على    ،وة يج ز لُم  كمددا ل  اجىمع 

تىح ِّ أن  رسددددلم رن غير  حدداكم  ديك ن  ال ددددروط يزالىدد   الخروج على  ؛ 

 نروجُم علي  رحررا.

ألن الدذ     ؛دكدذلد  ه دا ل  اجىمع ا على الى ددددُير بد  والةعن ديد  عل دً

اأررت ذم األرة ه  الم اصدددحة    ،  ت الذرة بم اصدددحى  دإن قب  وذة برأ  ،سدددرًّ

ُدا»:  كمدا جداء يف حدديدع عيدا  بن غ م   وذة كدان قدد أدإل ،  ددإن قبل
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 .(1)«الذ  علي  والذ  ل 

ن   »  :ق ل  لللوج  لللثال :
لل ي رن ُان  تحصدي م الخيرن باينكارن العل َل على ال لل غل

َن أ   ر سدة  دإنا  يج زم  ت   .«غيرن تلرل

ددإكا لم    ،لألردة اينكدار العل ي على الحكدامقلدع: ل  علم اهلل كلد  ل ددددر   

ي ر  اهلل كل  علم ا بال ر  عدم تح ِّ هذه المصلحة، وكل  أن  را رن نير  

وهذا رن    ،ورا رن شددددر ذة وقد حذرت ر    ،ذة وقد جاءت ب  هذه ال ددددريعة

 كمالُا الذ  دلع علي  ال ص ص.

كدار العل ي  أن اين  :ه  رعل م قبد  نزول ال ددددر  لددإل كد  عداقد ردا  رع  هدذا

ة ال داس  كد على الحكدام ديد  رن الم داسددددد رداة يحصدددديد  ذة اهلل ورن كلد  تجر

دل  كان ك     م،وذغراء ال اس ذ  ،وذيدعاف سدلةاهنم  ،وكهاب هيبىُم  ،عليُم

ا قدام يةدالدَ بد  حىى يلبي الحداكم  ا أو عداردًّ رن لد  رةلدَ سدددد اء كدان نداصددددًّ 

 لضع ع سلةى  وعمع ال  يى كل  المجىمع.    ؛رةلب 

ُدا و ال داس    ةم جرأ  كهداذداوهدذا رعل م يف تداري  الددول أن أول بددايدة سدددد  ط

رن يده ويذهَ سددلةان  وتزول   األر رعلى الةعن يف ولي األرر حىى تى لع  

 دولى .  

ال ددددي  ه دا يف تعليِّ اينكدار العل ي على حصدددد ل الخير رن غير    وق ل

والىك  ؛ر سددددددة الخ ارج  ة اةرر؛   يريين يف الخروج على وةه  نُير ق ل 

دي ررون أند  رىى ردا تىح ِّ بدالخروج على الحداكم رصددددلحدة ونير رن غير  

 

 .ت دم تخريج  (١)
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 ر سدة جاز.  

للخروج على    األولىوالى ُير واينكار العل ي على وةة اةرر ه  العىبة  

ورصدددَ هذا الى رير يف سددداقية الخ ارج ودعاة ال ى ة سددد اء شدددعر    ،الحاكم

 دل كن على حذر.  ؛المىكلم بذل  أم لم ي عر
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ُدة الادالادة:   ُدذا الى رير وه احىجداجد   المالح تىعلِّ بمدا احىج بد  ال ددددي  ل

در    لإلنكار العل ي على الحكام   ب ع  بعض السددل  كإنكار أبي سددعيد  الخم

  ةبةل على صددددالة العيد من يف ت ديمن ن الخم كل وكذل     ،على رروانل بنن الحل

يدلاتن  
ةن اردنعن على رعداويدة لمدا أرر ببيع ننيدة ال ضددددة دني ألع  ةل ب نن الصددددا ادل بدل ذنكدار عم

 ال اس.

 :وجوللب كلك  

دداحىج لج از اينكدار على    ؛أن ال ددددي  اسددددىخددم يف ت ريره هدذا ال يداس

 .  ا بإنكار بعض السل  على الحكام عل ًالحكام عل ا

وقرروها    ،ذة ب روط ككرها العلماءورعل م أن ال ياس ة يك ن صحيحا  

وال ددي  ود   اهلل رىخصددص يف هذا ال ن وه  أعرف   -  يف علم أصدد ل ال   

عدد رن شددروط ال ياس   خرام نة  وهذا ال ياس الذ  ككره داسددد -ال اس ب   

 الصحيح دي .

 ومنها: 

أند  قيداس رعدار  لل ص واةجمدا  الددالين على أن ر داصددددحدة  األول :

اايردام تك ن   ورن شددددرط صددددحدة ال يداس عددم    -كمدا ت ددم ت ريره    -  سددددرًّ

 رعاريى  ل ص صحيح.

وحيع علم ا أن ال ص جاء بخالف  »:  $ي  ل شدي  ايسدالم ابن تيمية  

بمع ى أن صدد رة ال ص ارىازت عن تل   ،  علم ا قةعا أن  قياس داسددد:  قياس

الصدددد ر الىي يُن أهنا رالُا ب صدددد  أوجَ تخصدددديص ال ددددار  لُا بذل   



 

  [11 ] 

 اإلنكار العلين على احلكاماإلعالم يف بيان منع         

لكن ديُا را يخال     ،اا صدددحيحا دليس يف ال دددريعة را يخال  قياسدددا   ،الحكم

 .(1)«وذن كان رن ال اس رن ة يعلم دساده  ،ال ياس ال اسد

أن هذا ال ياس الذ  اسدددىعمل  ال دددي  داقد ألهم شدددروط ال ياس   لللثاين :

 جما .  ذوه  أن يك ن األص  الم يس علي  ثابىا ب ص أو    ،الصحيح

ن حكم األصددد  أحد أركان  ذ»قال ابن قدارة يف سدددياِ شدددروط ال ياس:  

 .(2)«كب ية أركان ،  ديجَ أن يىمكن رن ذثبات  بالدلي ،  الدلي 

أن يك ن حكم األص   »يف تعداده ل روط ال ياس:    $وقال ابن عايمين 

 .(3)«دإن كان ثابىً ب ياس لم يصح ال ياس علي ،  ثابىً ب ص أو ذجما 

ر بعض السدددل  على ال ةة  واألصددد  الذ  قاس علي  ال دددي  وه  ذنكا

ة يصدلح ال ياس علي  ألن الحكم دي  لم يابع بدلي  شدرعي، وغايى  أن     عل ً

وأق ال السدل  وأدعالُم ليسدع حجة ذة ذكا أجمع ا    ،رن دع  بعض السدل 

ُدا، واينكدار العل ي على ال ةة جمداعُم بد  ه  رعدار   ذلم ي ع دد عليد     علي

   .بضده

عروف  سدددد      أنورن كل  را ت دم عن ابن عباس   لةان بالمل رن السدددد  عن ألر 

رن د ال ين  عن المم  كل  ُ (4)»ذنن  كم  عل داعالا وة بمدا د يما بي   وبي  «:  ونل
. 

 

 (.505/ ٢0رجم   ال ىاوإل ) (١)

 .(٢55/ ٢ال اظر )روية  (٢)

 .(٧0: األص ل رن علم األص ل )ص (3)

 ت جم تخريج .  (٤)
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أة تدن  على  »:  قي  ل :  قال  عن أسددارة بن زيدوروإل رسددلم عن شدد يِّ  

أسدددمعكم؟ واهلل ل د كلمى  ديما  أترون أين ة أكلم  ذة  :  عامان دىكلم ؟ د ال

 .(1)« ا ة أحَ أن أك ن أول رن دىحرا دون أن أدىىح أررا ،  بي ي وبي  

أن  أتى عبد اهلل بن   سدددعيد بن جمُانوأنرج اةرام أحمد يف رسددد ده عن  

دإن السلةان  »قال سعيد د لع:   ،دذكر ككر الخ ارج وكرُم    أبي أوىف

ثم  ،  دى داول يدد  دغمزهدا بيدده غمزة شددددديددة:  قدال،  «وي عد  ذم،  يُلم ال داس

  ، علي  بالسدد اد األعُم ،  ويح  يا ابن جمُان علي  بالسدد اد األعُم»:  قال

وذة    دإن قب  ر  ،  دَنربه بما تعلم،  دَت  يف بيى   ذن كان السدلةان يسدمع ر  

 .(2)«دإن  لسع بَعلم ر    ،  ددع 

ايرام عالنية يف حادثىين  وذذا يىبين أن  ذكا كان رن السدل  رن أنكر على  

ادَكار السدل  على أن اينكار على ال ةة ة يك ن ذة    ؛أو ثالثة ، وهذا را  سدرًّ

يف     وجد  ذليد  الصددددحدابيدان الجليالن ابن عبداس وعبدد اهلل بن أبي أوىف

 ر اصحة ال ةة.

واهلل ل د كلمى  ديما بي ي  »  :ويف ق ل أسددددارة بن زيد يف ر اصددددحى  لعامان

دليد  أن هدذا ه     « ا ة أحدَ أن أك ن أول رن دىحد ردا دون أن أدىىح أررا ،  وبي د 

 

 .(٢989)صحيح رسلم  (١)

( »رواه أحمد والةرباين  ٢30/  5رجمع الزواكد )قال الُيامي يف   (١9٤١5)رسدد د أحمد   (٢)

«.:  ر ب  ال ادعي وقال ال ي   ،ورجال أحمد ث ات« الصحيح المس د  »هذا حديع حسن 

 .(٤6٧/ ١يف الصحيحين )رما ليس 
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 ا يك ن أول رن دىح .  وأن  ة يريد أن ي ىح أررا   ،المعروف ع د الصحابة

ألرر الذ  ةيريد أن ي ىح  ه  اينكار على السدددلةان  اهذا    :قال ال دددراح

 :عالنية

أحَ أن أك ن أول دون أن أدىح بابً ة  »قال ال ايددي عيا  يف شددرح :  

ن  دىحد  ورا يمخ ددددى  ،  بال كير وال يدام بذل  على األرراء  يع ى ىف المجداهرة:  رل

ا على عامدان بعدد هدذا  ،رن سدددد ء ع بداه ُدارا وردا أدإل ،  كمدا ت لدد رن ذنكدارهم ج

   .«(1)ذلى س   در  وايةراب األر ر بعده

أدىىحد (  أحدَ أن أك ن أول رن    ق لد  )أدىىح أررا ة»:  $وقدال ال  و   

المأل يف  األرراء  على  بدداينكددار  المجدداهرة  عامددان    ،يع ي  ل ىلددة  كمددا جرإل 

»(2). 

ابن حجر بدداب اينكددار على األكمددة  »:  $وقددال  بددابددا أ   أدىح  دون أن 

 .(3)«عالنية ن ية أن ت َِّ الكلمة

ويف هدذا دةلدة ق يدة على أن الدذ  عليد  الصددددحدابدة يف ر داصددددحدة ال ةة ه   

ار اصددحىُم   أن ي ىىح باب اينكار عالنية   أسددارة  أراد    ولُذا را  ،سددرًّ

لما أنكر    ن دددية ال ى ة، وقد حصدددلع هذه ال ى ة العُيمة ب ى  عامان  

عليدد  عالنيددة ال دداس  قىدد     ،بعض  ال دداس عليدد  حىى  يددد    دىجرأ  على 

 

 .(538/ 8ذكمال المعلم ) (١)

   .(١١8/ ١8شرح ال  و  على رسلم ) (٢)

 .(5٢/ ١3دىح البار  ةبن حجر ) (3)
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 الخ ارج المارقين.

ولما دىح الخ ارج الجُال  »:  $ي  ل سماحة ال ي  عبد العزيز بن باز  

عُمع ال ى ة    ؛أنكروا على عامان عل ًو    باب ال دددر يف زران عامان

حىى حصددلع ال ى ة  ،  وال ىال وال سدداد الذ  ة يزال ال اس يف نثاره ذلى الي م

وقىد  جمع  ،  بدَسددددبداب كلد   وقىد  عامدان وعلي  ،  بين علي ورعداويدة

 .(1)«كاير رن الصحابة وغيرهم بَسباب اينكار العل ي

صدددحة اينكار على  والم صددد د أن اةحىجاج ب ع  بعض السدددل  على  

ُدا ويؤصدددد  لدذلد  غير سددددديدد وليس    ،ايردام عالنيدة وجعلد  حجدة ي داس علي

الصددددحددابددة   بى جيُددات  بددَولى رن اةحىجدداج  بددذلدد     اةحىجدداج 

ذنمددا يك ن  وأدعددالُم يف أن اي انكددار على ال ةة  دكي  ذكا وادِّ هدذا    ،سددددرًّ

   ؟الدلي  واةجما 

 نال  .ديُُر أن الحجة يف هذا ة يف دع  رن  

ر ج دة يف الحكم  أن تك ن علدة  أن رن شددددرط صددددحدة ال يداس    لللثَّالَّ  :

ددإن لم تكن العلدة ر ج دة يف ال ر  لم يصددددح    ،ال ر  ك ج دهدا يف األصدددد 

 .(2)ال ياس

وهي    الحكامعلى  ىج يزه اينكار العل ي  لوالعلة الىي أشددار ذليُا ال ددي   

 

 . (٢١١/  8رجم   دىاوإل ابن باز )   (١)

: )صةبن عايمين  األص ل رن علم األص ل  و (١90/  ٢)ةبن قدارة رويدة ال اظر  انُر   (٢)

٧٢-٧١). 
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ُان  تحصدددديد م الخيرن  »  :ق لد  َل على ال لدل َن أ    غل تد  ن  غيرن تلرل
لل ي رن بداينكدارن العل

 الجلي م أب   ....ر سددة  دإنا  يج زم 
 

حابي در     سدعيد   د د أنكر الصدا    الخم

ةبةل على  على من يف ت ديمن ن الخم كل   ؛ « صدددالة العيد رن غير ت دددُير    رروانل بنن الحل

دإن  ة يمسددلم ذن تح  ع هذه المصددلحة بإنكار الصددحابة وأكمة السددل  على  

وج دها يف ال ر  وه  ذنكار نحاد ال اس يف هذا   -وه  أصد  ال ياس  -ال ةة  

ددإن للصددددحدابدة وأكمدة السددددل  رن الم زلدة والمكداندة    ؛االزرن على ال ةة عل دا 

 ر رن شددددد م  ويغى  ،بحيدع ي بد  ر ُم ردا ةي بد  رن غيرهم  رداليس لغيرهم

ا رن الخير  وبدالىدالي ديحصدددد  بدإنكدارهم عل دا ،  على ال ةة ردا ةيغى ر لغيرهم

 أن ي اس عليُم  وتغيير الم كر را ة يحصد  بمن ه  دوهنم رن العلماء دضدالا 

ز لُم اينكار العل ي على الحكام احىجاجا  ا  عارة ال اس يف هذا العصدددر ديمج ا

 ب ع  الصحابة.

 ومن لللمفارقات لللكبيرة بين لللصحابف ومن بععهم:  

أن للصدحابة وأكمة السدل  الكبار رن المكانة ع د اهلل ل  ة ذنالصدُم   -١

را يح ُُم ب  وي دددرح ب  صددددور    وعُم ت كلُم على اهلل وصددددِ جُادهم

ردا ليس لغيرهم رمن لم يبلغ ا ربلغُم يف ال ضدددد     ؛ال ةة ل ب ل نصددددحُم

 والم زلة ع د اهلل.

ُدذا بعض رعداصددددر  ايردام أحمدد بن ح بد  رن األكمدة لمدا  وقدد   ت ةن ل

 طلَ ر ُم يىكلم ا بما تكلم ب  أحمد يف دى ة ال  ل بخلِّ ال رنن.

قدد  :  رب أحمدد بن ح بد ديروإل عن ب ددددر بن الحدارل أند  قيد  لد  ي م يددددم 
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تريددون ر ي ر دام األنبيداء؟ ليس هدذا  »:  $  وجدَ عليد  أن تىكلم د دال

 .(1)«بن ح ب  رن بين يدي  ورن نل  ع د  ح ظ اهلل أحمد  

  ، أراد ال اس ر ا أن نك ن را  أحمد بن ح ب »:  $وقال يحيى بن رعين 

 .(2)«وة على طريِّ أحمد  ،ة واهلل ة ن در على أحمد

ايرداردان الجليالن    مدابن رعين وه  ىددإكا كدان ب ددددر بن الحدارل ويحي

ي  ةن ليس ل دا ر دام أحمدد وة ن ددر على ردا ي ددر عليد ، وهمدا رن أقراند  ويف 

كما أرسد  كاير رن األكمة يف كل  العصدر دلم يصددع ا بما صدد  ب   -عصدره 

ا  ا احىجاجا ةلَ رن العارة وأشباهُم اينكار على ال ةة عل ادكي  يم   - أحمد

 ب ع  بعض الصحابة.

مل ة ت كرو  :أن  ل  قي  ألحد كبار العلماء يف هذا العصدروأحسدَ  
على    نلن

ليس ل ا    :ا كما دع  أب  سدددعيد الخدر  وعبادة بن الصدددارع ل ال اال ةة عل ا

  ، ا ا عارًّ بذل  عارة ال اس ويخاطب ن ذذا نةابا  إلدكي  يغر  ،ر ام الصدددحابة

رن دىن    ورا يع ب ،  ديدنل ن يف دىن الى دددُير ب ةة األرر رن غير د   وة علم

ُدا رن انىالل األرن و  الخروج على وةة األرر وردا سدددد د  للددرداء  ي ىج ع 

 .وانىُاك األعرا 

وتد ددديدر   -٢ والدعدلدم  الد د دد   ردن  لدلصددددحددابددة  بديدن    األحد الأن  والدمد ازنددة 

رددا يحملُم على رددا دعل ا دىك ن هددذه ح ادل اقىضدددددع    المصدددددالح  عين 

 

 (.١/١3) الح ابلة لل ايي ابن أبي يعلىطب ات  (١)

 (.١/١٤)المصدر ن س  (٢)
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نكارهم هذا  ذولُذا لم يَّتَ على    ،االمصلحة أن ي كروا ديُا على ال ةة عل ا

   .دىن أو نروج على ال ةة

هددذه حكمددا رةا  يبيح اينكددار على    رداا داليصددددلح أن يىخددذ رن ر اق ُم 

بال يدداب     واألزران  األح الرغم انىالف    ،ال ةة رن ك  أحد ويف ك  زرن

 .وة زرام

  بدَدلدة   بين  ر كر  ه   ردا  أنكر  قدد  ال ةة  على  أنكروا  الدذين  الصددددحدابدة  أن -3

ُداد  تحدع  أنكروه  ردا  يددند   وة  ،الىدَويد   تحىمد   ة  صددددحيحدة   رن   األكمدة  اجى

  يى هم ن   قد  الذين  المعاصدرين  بعض  علي   را بخالف  وهذا،  اجىُادية  رسداك 

  رن   يُ  ن   را  ايرام  اجىُاد تحع  تدن   الىي  اةجىُادية  المسددداك   بعض  رن

 .تابع  وة  تبين  غير  رن  الحكام يف  للةعن  المبيحة  ال رعية  الم كرات

  يحملُم   ردا  حدال  يف  أو  ر ق   يف  الصددددحدابدة  بعض  على  يىعين  قدد  أند  -٤

  ا أحدا   وة يسدددع  ال اس  قدوة ألهنم  ديُم  األرر  ةنحصدددار  العل ي  اينكار  على

 يف  للمخدال   ر اد ىُم  ال داس  لُن  سددددكى ا  ل   بحيدع  ،كلد   يف  عليُم  الى ددم

  ال داس   وأدراد  العداردة  رن  بعددهم  لمن  هدذا  وليس،  ر كره  على  وذقراره  رخدال ىد 

دال    األررين  بين  ي رِ  لم  ورن،  الدذين يخداطب ن بداينكدار العل ي على ال ةة

 .وحال حال  بين  يميز  يكاد
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  وه  ال  ل   -أن ال ددددي  ود د  اهلل أيدد ردا كهدَ ذليد     لللمالحظَّف لللرللبعَّف:

الدعدلد دي ايندكددار  الد د و   :بد د دلديدن  -  بدجد از  عدن  ابدن و  ،أحدددهدمددا  عدن  ايندر 

وال ددددي   ا ركدانىُمدا يف العلم والىح يِّ،  وهمدا ق ةن لعدالمين لُمد   ،عايمين

أق ل أن  قصدد   وة -ود   اهلل لما اقىصدر على هذين ال  لين أوهم صد يع  هذا  

قدداطبددة  -يُددام  اي رع أن الكاير رن أهدد  العلم    ،أن هددذا ه  ق ل أهدد  العلم 

ن ال صددددح ل ةة األرر ة يك ن ذة  أيخدال  ن ران لد  عن ال دددديخين وي ررون  

ا  .سرًّ

ع ددردا ن د  بعض    -غ ر اهلل ل دا ولد     -وهدذا نُير رداحصدددد  رن ال ددددي   

 ور اق  أنرإل للسدددل  يف  ر اق  السدددل  يف اينكار العل ي وأغ   أق اةا 

وقد سدددبِّ أن ن لع  -  الى جي  لإلنكار السدددر  ديما بين ال اصدددح والسدددلةان

وال اجَ على المح ِّ والباحع يف المسداك  ال درعية أن ي    ك    -  بعضدُا

 األق ال يف كل  ثم ل  بعد كل  أن يرجح را يراه.

هي بعض أق ال أهد  العلم يف بيدان أن الةري دة الم ددددروعدة يف بيدان    وهدا 

ار اصحة وةة األر ر تك ن    ديما بين ال اصح والسلةان.  سرًّ

قال ال ايدددي عيا  رعل ا على ق ل أسدددارة بن زيد يف ر اصدددحة عامان  

  :«وديد  الىلة  رع األرراء »:  (1)«ديمدا بي نى وبي د    ل دد كلمىد ،  واهلل  ،

اوعر  را ي كر عليُم   وكذل  يلزم رع غيرهم رن المسدلمين را أركن  ،  سدرًّ

بددال  ع،  كلدد  بددال ب ل وأجدددر  أولى  السددددَّ وتحريدد   ،  دددإندد   وأبعددد لُىدد  

 

 ت دم تخريج .   (١)
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 .(1)«األن ة

سمعكم(  أأترون أين ة أكلم  ذة  :  )ق ل »:  $وقال أب  العباس ال رطبي 

وهكدذا  ،  ويكلمد  ذكا نال بد ،  أند  كدان يجى دَ كالرد  بحضددددرة ال داس:  يع ي

والرؤسددددداء الكرباء  يعدداتددَ  أن  ذب دداءا ،  يجددَ  المأل  يف  ،  لحررىُم   يعُم ن 

 .(2)«وي صح ن يف الخالء أداء لما يجَ رن نصحُم

كان السدددل  يكره ن األرر بالمعروف وال ُي   »:  $ وي  ل ابن رجَ

اعن الم كر على هذا ال ج  ويحب ن أن يك ن     ، ديمدا بين ايرر والمَر ر  سددددرًّ

دإن ال اصح ليس ل  غر  يف ذشاعة عي ب رن    ؛دإن هذا رن عالرات ال صح

 وذنما غري  ذزالة الم سدة الىي وقع ديُا.    ،ي صح ل 

ُدار العي ب دُ  رمدا   :  حرر  اهلل ورسدددد ل  قال اهلل تعدالى وأرا ذشدددداعة وذظ

ن يلا  } اب  أللنيم  دني الد  ذل م  عل ُم ينل نرل م ا لل ذن ةم دني الا احن دل يعل ال  ل ب  نل ألن  تل دن
ينل يمحن ذن ذننا الا

للمم نل  ألن ىمم  ةل تلع  للمم ول اهللم يلع  ةن ول رل
نن اي   دضدد  السددر  واألحاديع يف  [١9]ال  ر:    {ول

اا   .(3)«كايرة  جدا

» ويخىدار الكالم رع السددددلةدان يف الخل ة على  :  $  وي  ل ابن ال حداس

اب  ي د ل  كلم   ،  الكالم رع  على رؤوس األشدُاد ونصدح  ن ية رن غير   سدرًّ

 

 .(538/ 8ذكمال المعلم ) (١)

 .(6١9/ 6الم ُم ) (٢)

 .(١٧: ال رِ بين ال صيحة والىعيير )ص (3)
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 .(1)«ثالع لُما

ي بغي لمن ظُر ل  غل  ايرام يف بعض المسداك     »:  $وي  ل ال د كاين

ب  كما ورد يف   ،أن ي اصددددح  وة يُُر ال دددد اعة علي  على رؤوس األشددددُاد

 .(2)«سلةان اهلل  ذل  الحديع أن  يَنذ بيده ويخل  ب  ويبذل ل  ال صيحة وة يم 

ُدذا كلد »:  $وي  ل ال ددددي  رحمدد بن عبدد ال هداب   أند  ذكا :  والجدارع ل

دإن  ،  را ي ددَّف أحد،  ن يةوأن ي صددح بردِّ ،  الم كر رن أرير أو غيرهصدددر  

ددإن لم ي عد  ديمكن اينكدار  ،  وادِّ وذة اسددددىلحِّ عليد  رجد  ي بد  ر د  بخ يدة

،  واسدىلحِّ علي  وة وادِّ،  ونصدح  وة وادِّ،  (3)ذة ذن كان على أرير،  ظاهرا

 .(4)«ديردع األرر ذلي ا ن ية

دمن نصدددديحىُم الحدذر  »:  $عدد   وي  ل ال ددددي  عبدد الرحمن السدددد 

اوعلى رن رأإل ر ُم ردا ة يحد  أن ي بُُم  ،  والىحدذير لُم رن كلد  ة    سددددرًّ

دإن هذا رةل ب يف ،  بلة  وعبارة تليِّ بالم ام ويحصدد  ذا الم صدد د،  اعل ا

ددإن ت بيُُم على هدذا ال جد  ديد  نير  ،  وبداألنص وةة األر ر؛  حِّ كد  أحدد

 

 .(٧6: )ص ت بي  الغادلين  (١)

 .(965: السي  الجرار )ص (٢)

ُداهر على غير األرير   «ذة ذن كدان على أرير،  ديمكن اينكدار ظداهرا »:  ق لد  (3) يع ي اينكدار ال

ذن لم ي بد  ثم اسددددىا ى رن كلد  األرير، ألن بددايدة الكالم يف حكم اينكدار عم ردً كمدا يف 

 .«»ذكا صدر الم كر رن أرير أو غيرهبداية الكالم:  

 .(١5١/ 9الدرر الس ية يف األج بة ال جدية ) (٤)
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 .(1)«وكل  عالرة الصدِ واينالص،  كاير

ليس رن ر ُج السددل  الى ددُير  »:  $ال ددي  عبد العزيز بن باز    وي  ل

،  ألن كلد  ي ضددددي ذلى اةن البدات ،  بعي ب ال ةة وككر كلد  على الم دابر

وة  وي ضدددي ذلى الخروج الذ  يضدددر ،  وعدم السدددمع والةاعة يف المعروف

،  ولكن الةري ة المىبعة ع د السدل  ال صديحة ديما بي ُم وبين السدلةان ،  ي  ع

أو اةتصددددال بالعلمداء الذين يىصددددل ن ب  حىى ي ج  ذلى الخير  ،  والكىدابة ذليد 

دي كر الزنى وي كر الخمر وي كر  ،  وذنكدار الم كر يك ن رن دون ككر ال داعد 

ي والىحذير ر ُا رن غير أن  ويك ي ذنكار المعاص، الربا رن دون ككر رن دعل 

 .(2)«ة حاكم وة غير حاكم،  دالنا ي علُا

وال اجَ ر اصدددحة  »:  $وي  ل ال دددي  رحمد بن صدددالح بن عايمين  

وتحد  بد  ،  رن العلمداء واألرراء على وجد  تزول بد  الم سددددددة  وةة األر ر

ابَن يك ن  ،  المصلحة ذلى  ألن هذا أدعى لل ب ل وأقرب ،  وبَدب واحَّام سرًّ

 .(3)«الرج   عن الىماد  يف الباط 

السددددمع والةدداعددة يف غير  »:  $وي  ل   دددال اجددَ عليُم  الرعيددة  وأرددا 

وعددم ذثدارة ال داس  ،  الى دددد يي عليُمم  وعدد،  وال صددددح لل ةة،  المعصدددديدة

ألن المسداوئ يمكن أن ي صح ديُا  ؛  وبيان رحاسد ُم،  وطي رسداوكُم،  عليُم

 

 (.50١، ٤9) ٤9:  )صال ايرةالريا   (١)

 .(٢١0/  8رجم   دىاوإل ابن باز ) (٢)

 .(٤3/ ٢١رجم   دىاوإل ورساك  العايمين ) (3)
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اال ةة   ألن ن دددر رسددداوئ وةة األر ر أرام  ؛  بدون أن تم  دددر على ال اس سدددرًّ

دىحمد  صدددددور ال داس  ؛  بد  ة يزيدد األرر ذة شدددددة؛  ال داس ة يمسددددى داد ر د 

 .(1)«البغضاء والكراهية ل ةة األر ر

ال صددديحة ألكمة المسدددلمين  »وي  ل ال دددي  صدددالح ال  زان ح ُ  اهلل:  

وبيدان الةريِّ الصددددحيح  ،  بدالددعداء لُموتك ن  ،  تك ن بةداعىُم بدالمعروف

وتك ن ال صديحة لُم  ،  وبيان األنةاء الىي قد ت ع ر ُم رن أج  تج بُا،  لُم

 .(2)«بالسرية بي ُم وبين ال اصح

وأرر بال صدديحة لُم  ،  بالسددمع والةاعة لُم  ملسو هيلع هللا ىلصوأرر ال بي  »وقال أيضددا:  

ا ُدذا رن  ؛  وأردا الكالم ديُم وسددددبُم واغىيداذم  ،بي ُم وبين ال داصددددح،  سددددرًّ د

وهذا رن الخيانة ل ةة  ، ألن  يؤلَ ال اس عليُم وي رح أه  ال ر؛  الغي لُم

 .(3)«األر ر

ثم ذن ال صديحة ل ةة  »وي  ل ال دي  عبد المحسدن العباد البدرح ُ  اهلل:  

ااألر ر وغيرهم تك ن   لددذلدد  ق ل اهلل عز  ،  وبردِّ ولين  سددددرًّ وجدد  ويدددل 

ى )}:  لم سددددى وهدارون نل ذنندا م طلغل عل   ر 
ا ذنللى دن بدل هل لدا م  ٤3اك  عل ي  داا لل ةا لل ( دل م ةل لدل م قل  

ى رم ألو  يلخ  ل كا  .(4)«[٤٤، ٤3:  ]ط   {يلىلذل

 

 .(6٢٧/ 3شرح ريا  الصالحين ) (١)

 .(١٢١: دىاوإل األكمة يف ال  ازل المدلُمة )ص (٢)

 .(5١: شرح رساك  الجاهلية )ص (3)

 .(١٧٢: أبي زيد ال يرواين )صقة  الج ي الداين شرح ر درة رسالة ابن   (٤)
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ُدذه طداك دة رن ال   ل عن كبدار األكمدة والمح  ين قدديمدا  ا تددل  ا وحدديادا د

اعلى أن الم ددددرو  يف ر داصددددحدة وةة األر ر تك ن     ، وة تك ن عالنيدة   سددددرًّ

اوليس ديُا أن  ذن لم يىمكن ر اصدددحة ايرام   أو لم ي ب  ال صددديحة دإن     سدددرًّ

 يج ز أن ي كر علي  عالنية كما كهَ لذل  ال ي  ود   اهلل.

  لُدا شددددروط ونداب ة ي بغي ذطالقُدا ذة   األر روةة  ثم ذن ر داصددددحدة  

ُدا وة يخداطدَ ذدا ذة رن ت داط بد  رن العلمداء ال دادرين    ،ر روندة ب ددددروط

وذة كداندع دى دة للعداردة وكريعدة ألصددددحداب األغرا  السددددي دة    ،ال داصددددحين

 وأعداء الدين يف الةعن يف وةة األرر.

 ويف خاام حعةث  هذلل  ككر بشروطها وبعض  حكامها: 

 : فمن شروط مناصحف والة للألمور

المخاطَ ذا هم العلماء الصدادق ن العارد ن بال در  ال اصدح ن  أن   -١

 ل ةة األرر.

دإن الجاه  قد    ؛ا بال در وة يج ز أن ي ىحم هذا الباب رن لم يكن عالما 

ي سل لدل ل بدن ن }وقدد ي ر الم كر قدال تعدالى:    ،ي كر ردا ليس بم كر ا لل ةل تل   م ردل ول

ال   رل ول بلصل ال  عل ول م  ل م  ذننا السا س  م ةا عن انل عل   م رل ادل كم   أمولل ن ل كل ؤل  .[36:  ]ايسراء  { م

ة يَرر بالمعروف وي ُى  »:  ررد عا  جاء يف األثر عن بعض السل  ورو

ردي ا ديما يَرر  ،  د يُا ديما ي ُى ع  ،  عن الم كر ذة رن كان د يُا ديما يَرر ب 

 .(1)"حليما ديما ي ُى ع    ،  حليما ديما يَرر ب ؛  ردي ا ديما ي ُى ع  ،  ب 
 

 .(٢33/ ٢)ل ي  ايسالم ابن تيمية    اةسى ارةو ١96انُر المعىمد ألبي يعلى ص (١)
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أن تك ن الم داصددددحدة واينكدار على السددددلةدان ديمدا يمىي ن أند  ر كر  -2

ذة بدلي     يك ن  دإن اينكار ة  ؛دال ي كر يف رسدَلة اجىُادية،  ورخال  لل در 

ُداديدة رى داز  يف دةلىد  وليس ق ل أحدد  ،  كمدا ت ددم والددليد  يف المسدددداكد  اةجى

ا  وأيضدددددا ،  ال  ل اينر أوالحكم عليد  بدَند  ر كرالمجىُددين حجدة على رد  

ُددون ردَج رون على كد  حدال ددالمصدددديدَ ردَج ر ررتين والمخةئ    ؛ددالمجى

والم لدون لُم حكم رن  ،رن أصحاب الم كرات    دليس   ،رَج ر ررة واحدة

   .قلدوه

 :  وقد قررالعلماء كل 

دقيِّ   ابن  ك نددم   »:  $ي  ل  يك ن  أن  الم كر  ذنكددار  يف  ا  شددددرط ا  ر كرا

ا بغير اجىُاد سبة دي « وك ،  رعل را (1)را ه  يف رح  اةجىُاد دال حن
. 

ُدا ردا ة    الىي  وقدال السددددي طي يددددمن ككره لل  اعدد الكليدة يىخرج علي

ة ي كر المخىل   :  »ال اعدة الخارسدة والاالث ن  :ي حصدر رن الصد ر الجزكية

 .(2)دي  وذنما ي كر المجمع علي «

»واعلم أن  ة يحكم على  :  $ل ال دددي  رحمد األرين ال ددد  يةي   وي 

  أو سدددد دة نبيد  ،  ذة ذكا قدام على كلد  دليد  رن كىداب اهلل تعدالى،  األرر بدَند  ر كر

 أو ذجما  المسلمين.  ملسو هيلع هللا ىلص

دال يحكم على أحدد  ،  وأردا ذن كدان رن رسددددداكد  اةجىُداد ديمدا ة نص

 

 .(٢5٤/ ٢شرح ايلمام بَحاديع األحكام ) (١)

 .(١58: )ص  األشباه وال ُاكر (٢)
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،  دالمصدديَ ر ُم رَج ر بإصددابى  ،  المجىُدين المخىل ين بَن  ررتكَ ر كرا

 .(1)«والمخةئ ر ُم رعذور كما ه  رعروف يف رحل 

أو  -3 المخدال دة  أند  ليس لد  عدذر يف ارتكداب  أن يعلم رن حدال الحداكم 

  رسد   شدرعي حىى ي كر علي ؛ دإن الحاكم قد يَرر أو ي ع  را دي  رخال ة 

ب أدنداهمدا، أو قدد يك ن عليد  رن  رن بداب الَّجيح بين رخدال ىين بدارتكدا

الضددددغ ط رن دول الك ر ردا يحملد  على ارتكداب رخدال دة شددددرعيدة لددرء  

كما ه  رعل م رن حال المسددلمين يف    ،ر سدددة عُمى عن بلد المسددلمين

هذا العصدددر وتسدددل  دول الك ر على بلدان المسدددلمين بسدددبَ يدددع   

ا صدحىُم  رن نالل رراجعة وةة األرر ور ا  ىبينوهذا را ي،  المسدلمين   ؛ سدرًّ

ُدا وجددت   األرر الدذ  يحصدددد  بد  رعرددة الُروف واألح ال الىي بسددددبب

   .المخال ة

الم دداصددددحددة  -4 اأن تك ن  للحدداكم    سددددرًّ رع الردِّ واللين والمراجعددة 

ألن  قد يك ن ل  عذر ديعذر ب  أو جُ     ؛والسددما  ر   ور اق ددى  يف كل 

 أواشىباه ديزول بالم اق ة ويص ب نةَه ب  س .

أن تك ن الم اصدددحة لمن يرجى قب ل  ال صددديحة رن الحكام وانى اع   -5

كما دل   ،دإن كان رمن يعلم عدم انى اع  وقب ل  لل صدح دال ي در  نصدح   ،ذا

عن    }على هدذا ق لد  تعدالى:   عدل ر  ذنن  نل ل ك  ذل إل  ددل رل ك  وهدذا على    [9:  ]األعلى  {الدذ 

   .أحد ال جُين للم سرين يف ت سير ايية

 

 .(٤6٤/ ١أي اء البيان ) (١)
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إل    }:  ق لد »قدال ابن كاير:   رل ك  عن الدذ  عدل ذنن  نل ل ر   ك  ذل ككر حيدع ت  ع  :  أ   {ددل

 .(1)«دال يضع  ع د غير أهل ،  يؤنذ األدب يف ن ر العلم  ورن هاه ا  ،الىذكرة

والذ  يُُر لم يد هذه الحروف  »وقال ال دي  رحمد األرين ال د  يةي:  

بعدد أن يكرر    ملسو هيلع هللا ىلصع دا اهلل ع د ، ه  ب داء اييدة الكريمدة على ظداهرهدا، وأند   

،  ردَر ر بدالىدذكير ع دد ظن ال داكددة   ؛ا ت  م بد  حجدة اهلل على نل د تكريرا   إللدذكرا

ألن العداقد  ة  ،  دداكددة ديد أردا ذكا علم ال داكددة دال يؤرر ب دددديء ه  عدالم أند  ة  

 .(2)«يسعى ذلى را ة داكدة دي 

إل}»  :وقال ال ددي  رحمد بن عايمين رل ك  عن الذ  عل يع ي يف رح  ت  ع    {ذنن  نل ل

ذن ن عدع الدذكرإل    :والمع ى  ،شددددرطيدة  {ذنن  }وعلى هدذا دىك ن  ،  ديد  الدذكرإل

تددذكر،  دددذكر دال  ت  ع  لم  نعلم  ،  وذن  تددذكير ق م  ددداكدددة رن  أهنم ة  ألندد  ة 

 .(3)«ي ى ع ن

وهذا ي دددم  وةة األرر    ،وعلى هذا ةت دددر  الم اصدددحة لمن ةي ى ع ذا

 وغيرهم.

لكن رن علم رن العلمداء وطلبدة العلم أن الحداكم ي بد  رن غيره رن أهد   

ديجدَ عليد  أن يبلم رن ي بد  ر د     ؛ال جداهدة ع دده رن العلمداء والمسددددؤولين

 واهلل أعلم.  ،  تربأ الذرةوب  ،ال صح لي اصح ولي األرر يف كل 

 

 .(380/ 8ت سير ابن كاير ) (١)

 .(٢59: اةيةراب عن نيات الكىاب )صددع ذيُام  (٢)

 .(١6٤: جزء عم )ص: ت سير العايمين  (3)
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كمدا أرر اهلل بدذلد  يف كىدابدة كمدا يف   ،أن تك ن الم داصددددحدة بردِّ ولين  -6

ىني  }ق ل  تعالى:   م  بنالا ُم ل 
ادن جل سل لةن ول ُلةن ال حل عن مل   ال  ةن ول مل ك  ب  ل بنال حن بني ن رل اد  م ذنللى سل

نم   سدل  ألح 
ل

ي بلا  }: لم سدى وهارونوقال تعالى يف نةاب   ،  [١٢5:  ]ال ح   {هن هل اك 

ى   نل ذنندا م طلغل عل   ر 
ى    *ذنللى دن رم ألو  يلخ  ددددل كا لدا م يلىدلذل عل ي  داا لل ةا لل ، ٤3:  ]طد   {دل م ةل لدل م قل  

٤٤]. 

ذك عر  ؛  بي ما الرشدديد هارون ية ف بالبيع»:  قال  رعلى بن أي بوعن  

داحىمل   ؛ بكالم دي  غلظيا أرير المؤر ين! ذين أريد أن أكلم   : د ال،  ل  رج 

قدد بعدع اهلل رن ه  نير ر د  ذلى رن  ،  وة نعمدة عين وة كراردة،  ة:  د دال  ،لي

 .(1)«دَرره أن ي  ل ل  ق ة لي ا،  ه  شر ر ي

يَّتَ على ال صدح ل لي األرر ر سددة أعُم رن الم سددة الم كرة    أة -7

   .علي 

»ولُذا ة يج ز ذنكار الم كر بما ه   :  $شدي  ايسدالم ابن تيمية    ي  ل

رد دد  بددالسدددديد ؛  أندكدر  األردر  وةة  عدلدى  الدخدروج  حدرم  األردر  ؛  ولدُددذا  ألجدد  

المحرردات  ألن ردا يحصدددد  بدذلد  رن دعد   ؛  بدالمعروف وال ُي عن الم كر

 .(2)«وترك واجَ أعُم رما يحص  ب علُم الم كر والذن ب

شدر  ألرى  ذيجاب ذنكار الم كر    ملسو هيلع هللا ىلص  » ال بي:  $وي  ل ايرام ابن ال يم

دإكا كان ذنكار الم كر  ،  ليحصدددد  بإنكاره رن المعروف را يحّب  اهلل ورسدددد ل 

 

 .(36٤/ 3المجالسة وج اهر العلم ) (١)

 .(٤٧٢/ ١٤رجم   ال ىاوإل ) (٢)
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وذن كان  ،  يس   ذنكارهيسىلزم را ه  أنكر ر   وأبغض ذلى اهلل ورس ل  دإن  ة 

 .(1)«اهلل يبغض  ويم ع أهل 

رن الدذ     وعلى هدذا ل  ترتدَ على ذنكدار الم كر على الحداكم ر كر أشددددد

، وجرأة ال اس  نكار سددببا للخروج على الحاكمي اصددح دي  كَن يك ن هذا اي

علي ، وذشداعة ال  يدى، والخروج عن الجماعة، وكذل  ل  أمنكر على حاكم  

يف طغيدان  ودعد  راه  أعُم رمدا ي داصددددح ديد  كَكية رن ي داصددددحد  أو  دزاد هذا  

تسددلة  على أه  الخير والى كي  ذم كما يحصدد  رن بعض ال ةة دال يج ز  

 اينكار يف هذه األح ال واهلل أعلم.

وذكا ت رر هذا تبين أن ر اصددحة وةة األرر رَر ر ذا يف ال ددر  ويف ال يام  

ُدا نثدارهدا العُيمدة على صددددالح الحداكم بد  األردة    ،ذدا أجر عُيم لل داكم ذدا ول

ُا  خاطَ  ا يم ا عارًّ كلُا، لكن لُا شددروطُا ونداذا دال ي بغي أن ي ج  ذليُا ت جي

َ ذدا، وذة كدان هدذا  بد  العداردة دون ككر شددددروطُدا ونداذدا ورن المخداطدن 

ُداد وة يبين شددددروطد  وندابد  ورن    ؛الخةداب دى دة لل داس َ يف الج كمن يمرغد 

ذلى ذقداردة الحددود واألندذ على المجررين المعىددين    َ بد ، ورن يددع يخداطدل 

 ي يح رن يى ةه.    وة

ولُذا درج العلماء المح   ن رن ر سدرين وشدراح للسد ة ذكا ورد نةاب  

ناصددددة أو    ملسو هيلع هللا ىلصدي  ل ا هذا نةداب لل بي    ؛شددددرعي أن بي  ا رن المخداطَ ب 

المدال والاراء أو  أو هدذا الخةداب للعلمداء أو ألهد     ،نةداب لل بي وألرىد 

 

 .(338/ ٤ذعالم الم قعين ) (١)
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وقصددددددهم ذدذا تعيين    ،نةداب للرجدال أو لل سددددداء أو للرجدال وال سددددداء

 
 

 بذل .  المخاطَ بال ص ال رعي حىى ةيى هم رن لم يخاطَ ب  أن  رع ي

وذن رمدا يجددر الى بيد  عليد  يف نىدام الكالم أن الى بيد  على نةدَ عدالم رن  

وة الى لي  رن قدره،  علماء األرة المسدددى يمين على السددد ة ة يع ي ت  صددد   

أن يُن أن كلد  ر جدَ للىحدذير ر د  ورن كىبد  ودروسدددد  كمدا يُن    دضددددالا 

دإن الى بي  على نة      ؛ب  هذا رن ال صدح ل  وايحسدان ذلي   ،بعض الجاهلين

ولدذا كدان    ،و تحملد  تبعدات رن واد د  على الخةدَ  ،يم ع رن ت ليدده على كلد 

الددد يضددددم  ن كىبُم  المى دددرين  العلمدداء  لمبعض  أصددددلح األنةدداء  ن  عدداء 

 .«رحم اهلل رن وجد دي  نةَ وأصلح »دي  ل ن  

  ، وال دي  درك س رن ذن ان ا السدل يين المعرودين باةسدى ارة على السد ة 

على يدد ء ر ُج السددل   اهلل ول  جُ ده المباركة الم ددك رة يف الدع ة ذلى  

يم ع رن اةسى ادة رن كىب  ودروس     ة  والى بي  على نة   ذكا أنةَ    ،الصالح

  ملسو هيلع هللا ىلص وذنمدا العصددددمدة لل بي    ،بد  ردا رن عدالم ذة ويؤندذ رن ق لد  ويرد  ،ال دادعدة

 .$كما قال اةرام رال   

هدذا وأسددددَل اهلل عزو جد  أن ي د  دا وذن ان دا المسددددلمين لكد  نير وأن  

ذن  سميع رجيَ.وصلى اهلل وسلم وبارك    ،يج ب ا ال ىن را ظُر ر ُا ورا بةن 

                                                                      على عبده ورس ل  رحمد وعلى نل  وصحب  أجمعين  

 إبرللهيم بن يامر لللرحي    
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