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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

دمحم بن لبد هللا ، الى  آله   ، االلةا  االلةا  لى  سوللا الحمد هلل

 .جميع أهل اإليم ن ب هللصح به الا صرين ِلدين هللا ، ااأ

لكم بمراضيه والفقه في أحكام  وبعُد أيُّها الفُضالء النُّبالء ــ سلَّمكم هللا وجمَّ

 :شريعته ــ

 : بعالانفهذه سو لة 

 .«كتابته ُحكم إنكار المسلم ُمنَكر حاكم بلده في الَمأل عالنية بلسانه أو»

اهدفي األكبر ِمن هذه الكت بة هل تأصيل الملألة بأدلته  ، اأقلال أهل العىم 

ِمن أهل اللُّاة االحديث االجم لة أتب ع اللَّىف الل لح ، لتزداد اوتقراًسا في 

الافلس ، ايَتضّح فيه  الللاب االخطأ بجةاء ، فةا يَتزلَزع ُملتِقر ، ايَاتبِه 

لتقىُّب ، ايَِخّف تقىيدٌ أُلبِس لب س االتِّب ع َمن لم يُدقِّق البحث ، ايَفيء وريع  ا

لىدليل االحق ، بلبب َضعف الفقه ، الد  تدقيق مل ئل العىم ، اتمييز 

 . صلسه  ااوتدالالته 

ــ أْن يافع به  الك تب ، االق سئ له  ، االلَّ لي في  هذا اأوأل هللا ــ لزَّ اجلَّ 

 .  ، إنَّه جلاد كريمتفقيه الا س به

 :ُمستعينًا باهلل ــ جلَّ وعال ــثم أقول 

إنَّ ملألة إنك س الُماَكر الح صل ِمن الح كم أا بلبب ِمن جهته لَه  صلس 

ق ط لب العىم االحق بياه  جيدًا ، لتُفَهم لى  اجهه   ُمختىفة يَابغي أْن يُفّرِ

اللَّحيح ، اتَتَِّضح داَللة نللصه  الشرلية ، ايَلُهل معرفة الخطأ 

سه   االُمخِطئ فيه  ، اد بلْجه صحيح ملتقيم ال يَاد  بعده ، ايُقّرِ َايَُردَّ فيه  الرَّ

الُمتحدِّث دان خطأ يَشيع يَاد  بعده ، أا تقىيد يُضِعف به نفَله اُومعتَه ، أا 

 .تكلُّب ألهل البدع ااألهلاء ِماه

 :ودونكم ـ سدَّدكم هللا ــ هذه الصور
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 الصورة األولى

 .في الناس بسبٍب ِمن جهة الحاكمأو استمر إنكار الُمنكر الذي شاع 

بتبيين ُحكم هذا الُمنكر للناس، وأنَّه حرام، والزيادِة بِذكر أدلة التحريم، 

وُدون ِذكٍر للحاكم، ال باسٍم، وال وصٍف، وال ما يُشير أو يَُدلُّ عليه، أو ما 

 .أو تحريض عليه، تعريض بِه وأم ِمنه إنَّه انتقاد له، يُفهَ 

 :أمثلة هذه الصورةوِمن 

ابِه ،  إبط ل العق ئد الُماحرفة ، االبدع الضَّ لة ، الُمقرَّ  ِمن جهة الح كم ، أا نُلَّ

بلية ، امراقص الال ء  ابي ن ُحرمة الُحكم بغير شريعة هللا ، االبالك الّرِ

انلاديه  ، ادُاس البِغ ء ، ابيع الخملس ، العب الِقم س اح ن ته ، االضرائب ، 

 .ية ، اأشب ه ذلكالِجالاالِمثِىية 

ِممَّ  هل ُمحرَّ  بداَللة الاَّص اللَّريح ِمن القرآن أا اللُّاة الاَّبلية اللَّحيحة ، 

 .أا اإلجم ع ، أا القي س ، أا آث س أصح ب الابي ملسو هيلع هللا ىلص الث بتة

اهذه الطريقة في اإلنك س ج ئز  بداَللة الاللص الشرلية الُملتفيضة 

ة في ب ب األم  .ر ب لمعراف االاَّهي لن الُماكرالع مَّ

 .ابأدلة أُْخرى خ صة لديد  في هذا الب ب

 :وِمن أدلة جواز هذه الطريقة

اًل ــ ةٌ } ": آل لمران"قلل هللا ــ جلَّ الةا ــ في ولس   أوَّ َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

 .{اْلُمْنَكِر َ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعنِ 

َمْن )) :  ، لن الابي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه ق ل(94" )صحيحه"م  أخرجه ملىم في  ثانيًا ــ

َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْليُغَي ِْرهُ بِيَِدِه، فَِإْن لَْم يَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه، فَِإْن لَْم يَْستَِطْع 

يَماِن فَبِقَْلبِِه، َوذَِلَك أَْضعَُف   .((اْْلِ
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حه (35ا  11ا  1)م  أخرجه أحمد  ثالثًا ــ  ، اغيره بإوا د صحيح ، صحَّ

إِنَّ النَّاَس إِذَا َرأَْوا اْلُمْنَكَر فَلَْم يُغي ُِروهُ، )) : كثيران ، لن الابي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه ق ل

ُهُم هللاُ بِِعقَابِِه   .((أَْوَشَك أَْن يَعُمَّ

 ، لن ُلب د  بن (1974) ، املىم (9144)جه البخ سي م  أخر رابعًا ــ

بَايَْعنَا َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه )) : الل مت ــ سضي هللا لاه ــ أنَّه ق ل

َوَسلََّم َعلَى السَّْمعِ َوالطَّاَعِة فِي اْلعُْسِر َواْليُْسِر، َواْلَمْنَشِط َواْلَمْكَرِه، َوَعلَى 

ِ أَْينََما ُكنَّا، أَثََرٍة َعلَْينَا،  َوَعلَى أَْن اَل نُنَاِزَع اأْلَْمَر أَْهلَهُ، َوَعلَى أَْن نَقُوَل بِاْلَحق 

 .((اَل نََخاُف فِي هللاِ لَْوَمةَ اَلئٍِم 

:  ، لن أبي قةِابَة ــ سحمه هللا ــ أنَّه ق ل(1359)م  أخرجه ملىم  خامًسا ــ

ْسِلُم ْبُن يََساٍر فََجاَء أَبُو اأْلَْشعَِث فََجلََس، ُكْنُت بِالشَّاِم فِي َحْلقٍَة فِيَها مُ )) 

اِمِت، قَالَ : فَقُْلُت لَهُ  ْث أََخانَا َحِديَث ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ نَعَْم، َغَزْونَا َغَزاةً : َحد ِ

ٍة،  َوَعلَى النَّاِس ُمعَاِويَةُ، فَغَنِْمنَا َغنَائَِم َكثِيَرةً، فََكاَن فِيَما َغنِْمنَا آنِيَةٌ ِمنْ  فِضَّ

 .فَأََمَر ُمعَاِويَةُ َرُجاًل أَْن يَبِيعََها فِي أَْعِطيَاِت النَّاِس، فَتََساَرَع النَّاُس فِي ذَِلكَ 

اِمِت، فَقَاَم، فَقَالَ  إِن ِي َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه : فَبَلََغ ُعبَاَدةَ ْبَن الصَّ

، يَْنَهى َعْن بَْيعِ الذَّ »: َوَسلَّمَ  ِة، َواْلبُر ِ بِاْلبُر ِ ِة بِاْلِفضَّ َهِب بِالذََّهِب، َواْلِفضَّ

َوالشَِّعيِر بِالشَِّعيِر، َوالتَّْمِر بِالتَّْمِر، َواْلِمْلحِ بِاْلِمْلحِ، إِالَّ َسَواًء بَِسَواٍء، َعْينًا 

 . ، الحديث((ا أََخذُوا ، فََردَّ النَّاُس مَ «بِعَْيٍن، فََمْن َزاَد، أَِو اْزَداَد، فَقَْد أَْربَى

 ، بإوا د صحيح ، لن أبي (88959" )ملاَّفه"افي لفظ ابن أبي َشيبة في 

ُكنَّا فِي َغَزاٍة َوَعلَْينَا ُمعَاِويَةُ، فَأََصْبنَا ))  :األشعث ــ سحمه هللا ــ أنَّه ق ل

أُْعِطيَّاتِِهْم، فَتََساَرَع  فِضَّةً َوذََهبًا، فَأََمَر ُمعَاِويَةُ َرُجاًل أَْن يَبِيعََها النَّاَس فِي

 .((النَّاُس فِيَها، فَقَاَم ُعبَاَدةُ فَنََهاُهْم، فََردُّوَها 

فأنكر ُلب د  بن الل مت ــ سضي هللا لاه ــ لى  الا س هذه المع مىة التي 

تل سللا إليه  ، ابيَّن لهم حديث سولل هللا ملسو هيلع هللا ىلص اللاسد فيه  ، ف نتفعلا بم  ق ل 

ض لح كمه أمير المؤماين مع اية ــ سضي هللا لاه ــا  سدُّاه  ، الم يَتعرَّ

 .بشيء
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 .جميع األدلة اللاسد  في تقرير الللس  الث لثة سادًسا ــ

ألنَّه إذا ج ز إنك س الُماَكر لىيه أم َمه ، الح كم ُماكر  إنك ساهي لن جلاز 

ض له ب وم   ، فجلاز إنك س الُماكرفي َمأل ِمن الا س بحضلسهه بعياِ  دان تعرُّ

 . أا اصف أا م  يَدُل لىيه ِمن ب ب أالَ 

ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض أقوال أهل العلم الراسخين ِمن أهل السُّنة 

 :والحديث والجماعة في تقرير جواز هذه الطريقة

اًل ــ مجموع "قال العالمة عبد العزيز ابن باز ــ رحمه هللا ــ كما في  أوَّ

 (:012/ 8" )فتاويه

االكت بة  ، الاَّليحة فيم  بياهم ابين اللىط ن :الطريقة الُمتَّبعة عند السَّلف»

ه إل  الخير ، إليه  .أا االتل ل ب لعىم ء الذين يَتلىلن به حت  يُلجَّ

ا إنكار الُمنكر بدون ِذكر الفاعل ن : أمَّ ب  ،  ، ايُاَكر الخمر ، فيُاَكر الّزِ اياكر الّرِ

 .فذلك ااجب ، لعمل  األدلة ، فعىهِمن دان ِذكِر َمن 

ايَكفي إنك س المع صي ، االتحذير ِماه  ِمن غير أْن يُذَكر َمن فعىه  ، ال ح كًم  

 اهـ.«اال غير ح كم

للعالمة العثيمين " النَّهج الواضح"جاء في مقطع صوتي في موقع  ثانيًا ــ

جيهها إلى إنكار الُمنكرات والمعاصي الظاهرة بتو: "ــ رحمه هللا ــ عنوانه

 ":المسؤول، هذا ِمن التحريض

ِذكر الُماكرات الع مة التي فَشت بين الملىمين ، هل يكلن هذا " :السؤال»

َمن أنَكر فقد بَرئ، وَمن كِره فقد )) : ِمن التحريض؟ مع أنَّ الابي ملسو هيلع هللا ىلص ق ل

 ، هل الكراهية تَقتضي اللُّكلت أا ((سِلم، ولكن َمن رِضي وتابع 

 ".نك س؟اإل

ه اإلنك س ": الجواب إنك س المع صي الظ هر  م  يدخل في التحريم إذا لم يُلجَّ

 .إل  الملؤال
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ب  ، كثُر الُمجلن ، كثُرت  :يَعني بأْن يقول كثُر مثةًا فيا  كذا ، كثُر الّرِ

س الشَّعب ِماه  ، هذا م  فيه شيء ، اال يُق ل هذا ِمن ب ب : المع زف ، ايُحذِّ

 .  األملسالتحريض لى  ُااَل 

ا لو قال  اهـ.«هذا تحريضكذا ، فةان فتح الب ب لى  ملراليه في كذا ا :أمَّ

للعالمة " النَّهج الواضح"وجاء أيًضا في مقطع صوتي آَخر في موقع  ـــ

إنكار الُمنكرات الشائعة بعيًدا عن : "العثيمين ــ رحمه هللا ــ عنوانه

ــ  11/ 20" )لفاءات الباب المفتوح"أو  "التحريض على ُواَلة األمور

 :(نسخة الشاملة

البعض يَلتغل الُماكرات الش ئعة ، فيُاكره  بطريقة يربط : ي  شيخ" :السائل»

بياه  ابين ، كأنه ُااَل  األمر داخل في هذا ، بحيث يُفيد الل مع أنَّ ُااَل  األمر 

ش ئع ، يُعَد اوتغةاله ِضد  ُهم اللَّبب في هذا ، فهذا يُعَد أيًض  ، الل أنَّه ُماكر

 ":ُااَل  األمر

ب  ، اال يقلل: ال م  هل كذا ، أن  أُِسيد أْن يقلل لىا س" :الشيخ : اجتابلا الرَّ

ب  ُمعىَاة ، اسافعة البِا ء ، ألنَّ  هذا إنك س ِضماِي لى  الُلال  ،  هذه بيلت الّرِ

ب  ُمحرَّ  الل كثُر بين ا: لكن يقلل ب  ، أا الّرِ لا س ، الميِلر حرا  ، تجاَّبلا الّرِ

 اهـ.«"اإْن أُقِّر ، ام  أشبَه ذلك

 :قلت

ااآلث س في اإلنك س بهذه الطريقة كثير  جدًّا لن اللح بة ، االت بعين ، اب قي 

 .اللَّىف الل لح ، اَمن بعدهم ِمن أئمة الفقه االحديث االلُّاة إل  يلما  هذا

الطريقة ، الكاي بحثت لاه اقد مرَّ بِي نَقُل بعضهم االتف ق لى  جلاز هذه 

 .فيم  بعد فىم يتيلَّر لي االهتداء إليه

 :وبهذه الطريقة
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يَبقَ  صلت الحق ُمجىِّيً  يَلدَع في الا س حت  يأتي أْمر هللا قُْرب قي   

الل لة ، اال يُلَكت لن ُماكر ، ايَعرف الا س الحق ِمن الب طل ، االتلحيد 

رك ، االلُّاة ِمن البدلة ، االط  لة ِمن المعلية ، اال تَادسس أصلل ِمن الّشِ

ين ، اأحك   الشريعة ، اال يضيع الحق  .الدِّ

س ، اتْرك الب طل الُماَكر ،  اأمَّ  هداية الا س إل  لُزا  هذا الحق الُمقرَّ

محكلمين أا ُحكَّ ًم  فإل  هللا احدَه ، ابيده وبح نه ، اليلت إل  الُماِكرين ، 

ْر } : كم  ق ل ــ جلَّ الةا ــ ٌر لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطٍر فَذَك ِ  .{إِنََّما أَْنَت ُمذَك ِ

  :وتُخِرس هذه الطريقة أيًضا

أنَلُكت لن " ، أا  "ربأنَّكم تَلكتلن لن الُماك: "قلل كل ق ئل َشاَّ ع يَهِرف

ين االلدق االعدل فإذا هل زاهق ، "الُماكرات؟  .اتُبِطىه لاد أهل الدِّ

فيه ، نك س الُماكر ، حت  ال يقع الا س إذ مقللد الشريعة األكبر هل إ

 .اقد حلل بهذه الطريقةايَعِرفلا مخ لفتَه لىشريعة ، 

 :وِمن أشهر صور هذا الباب

ملقف اإلم   أحمد بن حابل إم   أهل اللُّاة ــ سحمه هللا ــ مع حك   زم نِه 

الا العىم ء االا س ب للجلن االتعذيب حَ  ، اامتَ "بخىق القرآن: "الذي ق للا

ساا اياطقلا بهذا الُماَكر العَقدي الكبير  .ِليُقّرِ

  :فإنَّه ــ رحمه هللا ــ استمر في تقرير

اِلَمن وأله ، اَمن حلله ، بين الا س ، « أنَّ القرآن كةا  هللا غير مخىلق»

ابه الىح كم افي التدليل لىيه باللص الشريعة ، اآث س  ، فيم  بياهم انُلَّ

ض  ، االجهمية ، ابي ن ضةاهمإبط ل قلل لى  ا ، اللح بة ِماه دان تَعرُّ

لى  هذه الطريقة حت   ، اثبََت اال اصف ، اال م  يُشير إليه ، لىح كم ال ب وم

ق في الا س قللهم زهَ ل هللا الجهمية ، اكَلر شلكتهم ، اأزالت الفتاة ، اخذَ 

 .اأوفىه
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 الصورة الثانية

ر، بين الحاكم والُمنِكر  ية اْلنكار على الحاكم في الس ِ عليه، أو بكتابة ِسر ِ

 .إليه

بلية ، اآث س اللح بة ، اهذه الطريقة في اإلنك س ج ئز باللص اللُّاة الاَّ 

لى   للُّاة االحديث االجم لة ، اَمن ك نالىيه  و س اللَّىف الل لح أهل ا

 . ، اقد نلبه إليهم غير ااحدامذهبهم طريقتهم

 :وِمن أدلة جواز هذه الطريقة

اًل ــ َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن ))  :قلل الابي ملسو هيلع هللا ىلص الث بتصريح  أوَّ

، فَِإْن قَبِلََها قَبِلََها، َوإاِلَّ َكاَن قَْد فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً، َوْليَأُْخْذ بِيَِدِه، َوْليُْخِل بِهِ 

 .((أَدَّى الَِّذي َعلَْيِه َوالَِّذي لَهُ 

 :وهذا الحديث

-1741" )اللُّاة" ، اابن أبي ل صم في كت بيه (13555)قد أخرجه أحمد 

 ، االطبراني في (3814) ، االح كم (591" )اآلح د االمث ني" ، ا (1745

 ، (1599ا  499" )ملاد الش ميين" ، ا (1779" )الُمعجم الكبير"كت بيه 

 . ، اغيرهم(3983" )معرفة اللح بة"اأبل نُعيم في 

حه الح كم ، ااأللب ني ، اابن ب ز ، امقبل اللادلي في آِخر قلليه ، : وصحَّ

 .اص لح آل الشيخ ، اغيرهم

/ 99" )ت سيخ دمشق"اق ل الح فظ ابن لل كر ــ سحمه هللا ــ في كت به 

 اهـ.«اهل محفلظ ِمن حديث ُجبير»(: 811

ث أبل بكر الهيثمي ــ سحمه هللا ــ اسج له ثق ت ، اإوا ده »: اق ل الُمحدِّ

 اهـ.«ُمتلل

 اهـ.«إوا ده حلن»: اق ل مرَّ 
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 اهـ.«حديث ث بت»: اق ل العةامة زيد بن دمحم ه دي المدخىي ــ سحمه هللا ــ

 اهـ.«ثبَت»: اق ل العةامة لبد المحلن العبَّ د ــ وىَّمه هللا ــ

 ، االىفظ له ، (8454) ، املىم (5819)صريح م  أخرجه البخ سي ثانيًا ــ 

: قِيَل لَهُ )) : ــ أنَّه م  ، لن أو مة بن زيد ــ سضي هللا لاهلن َشقيق بن وىَمة

َوهللاِ أَتََرْوَن أَن ِي اَل أَُكل ُِمهُ إِالَّ أُْسِمعُُكْم؟ : أاََل تَْدُخُل َعلَى ُعثَْماَن فَتَُكل َِمهُ؟ فَقَالَ 

َل َمْن ، َما ُدوَن أَْن أَْفتَتَِح لَقَْد َكلَّْمتُهُ فِيَما بَْينِي َوبَْينَهُ  أَْمًرا اَل أُِحبُّ أَْن أَُكوَن أَوَّ

 .((فَتََحهُ 

إِنَُّكْم لَتَُرْوَن أَن ِي : لَْو أَتَْيَت فاُلَنًا فََكلَّْمتَهُ، قَالَ : قِيَل أِلَُساَمةَ )) : الفظ البخ سي

ر ِ الَ أَُكل ُِمهُ إاِلَّ أُْسِمعُُكْم،  َل َمْن  ُدوَن أَْن أَْفتَحَ  إِن ِي أَُكل ُِمهُ فِي الس ِ بَابًا الَ أَُكوُن أَوَّ

 .((فَتََحهُ 

 ، اغيره ، لن وعيد بن ُجْمَه ن ــ (14931)صريح م  أخرجه أحمد  ثالثًا ــ

ِ ْبَن أَبِي أَْوفَى ــ رضي هللا عنه ــ  ))  :سحمه هللا ــ أنَّه ق ل لَِقيُت َعْبَد َّللاَّ

أَنَا َسِعيُد ْبُن : َمْن أَْنَت؟ فَقُْلتُ : َل ِليَوُهَو َمْحُجوُب اْلبََصِر، فََسلَّْمُت َعلَْيِه، قَا

ُ : قَتَلَتْهُ اأْلََزاِرقَةُ، قَالَ : قُْلتُ : فََما فَعََل َواِلُدَك؟ قَالَ : ُجْمَهاَن، قَالَ  لَعََن َّللاَّ

ُ َعلَْيِه وَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ثَنَا َرُسوُل َّللاَّ ُ اأْلََزاِرقَةَ، َحدَّ أَنَُّهْم : َسلَّمَ اأْلََزاِرقَةَ، لَعََن َّللاَّ

بَلَى : اأْلََزاِرقَةُ َوْحَدُهْم أَْم اْلَخَواِرُج ُكلَُّها؟ قَالَ : قُْلتُ : ِكاَلُب النَّاِر، قَالَ 

: فَِإنَّ السُّْلَطاَن يَْظِلُم النَّاَس، َويَْفعَُل بِِهْم، قَالَ : قُْلتُ : اْلَخَواِرُج ُكلَُّها؟ قَالَ 

َوْيَحَك يَا اْبَن ُجْمَهاَن َعلَْيَك : ِدِه َغْمَزةً َشِديَدةً ثُمَّ قَالَ فَتَنَاَوَل يَِدي فَغََمَزَها بِيَ 

إِْن َكاَن السُّْلَطاُن يَْسَمُع ِمْنَك فَأْتِِه بِالسََّواِد اأْلَْعَظِم، َعلَْيَك بِالسََّواِد اأْلَْعَظِم، 

 فََدْعهُ، فَِإنََّك لَْسَت بِأَْعلََم ِمْنهُ ، فَِإْن قَبَِل ِمْنَك َوإاِلَّ فِي بَْيتِِه فَأَْخبِْرهُ بَِما تَْعلَمُ 

)). 

 اهـ.«إوا ده حلن»: اق ل العةامة األلب ني ــ سحمه هللا ــ

 اهـ.«إوا ده جيد» :لد التليجري ــ سحمه هللا ــمُ اق ل العةامة حُ 

 اهـ.«هذا حديث حلن»: قبل اللادلي ــ سحمه هللا ــاق ل العةامة مُ 
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ث  سااه أحمد االطبراني ، »: الهيثمي ــ سحمه هللا ــأبل بكر اق ل الُمحدِّ

 اهـ.«اسج ل أحمد ثق ت

ين المقدوي ــ سحمه هللا ــ في كت به األح ديث " :اذَكره الح فظ ضي ء الدِّ

الُمخت س  أا الُملتخَرج ِمن األح ديث الُمخت س  ممَّ  لم يُخرجه البخ سي 

 (.151-157" )املىم في صحيحيهم 

 ، االىفظ له ، (991" )ُوااه"  أخرجه وعيد بن ماللس في صريح م رابعًا ــ

 ، اغيرهم  ، لن وعيد بن ُجبيٍر ــ (59579" )ملاَّفه"اابن أبي َشيبة في 

آُمُر إَِماِمي : قُْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس ــ رضي هللا عنه ــ)) : سحمه هللا ــ أنَّه ق ل

فَِإْن ُكْنَت َواَل بُدَّ فَاِعاًل، فَِفيَما فاََل، إِْن َخِشيَت أَْن يَْقتُلََك : بِاْلَمْعُروِف؟ قَالَ 

 .((، َواَل تَْغتَْب إَِماَمك بَْينََك َوبَْينَهُ 

 .اإوا ده حلن أا صحيح

" ُشعب اإليم ن" ، االبيهقي في (1857" )ُمعجمه"الاد ابن الُمقرئ في 

أَِميِري آُمُرهُ ))  : ، أنَّه ق ل البن لب س ــ سضي هللا لاه ــ(9153)

 .(( ...بِاْلَمْعُروِف، َوأَْنَهاهُ َعِن اْلُمْنَكرِ 

ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض أقوال أهل العلم الراسخين ِمن أهل السُّنة 

سلكها السَّلف الصالح أهل هذه الطريقة أنَّ والحديث والجماعة في تقرير 

 :السُّنة والحديث والجماعة

الً  مجموع "ــ رحمه هللا ــ كما في  قال العالمة عبد العزيز ابن باز :أوَّ

 (:012/ 8" )فتاويه

االكت بة  ، الاَّليحة فيم  بياهم ابين اللىط ن :الطريقة الُمتَّبعة عند السَّلف»

ه إل  الخير ، إليه  اهـ.«أا االتل ل ب لعىم ء الذين يَتلىلن به حت  يُلجَّ
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قيدة الع"قال العالمة العثيمين ــ رحمه هللا ــ كما في شرح  :ثانيًا

ما هو طريق أهل :"، حين ُسئل(18: الشريط الثاني، رقم)، "الواسطية

 ".السُّنة والجماعة في ُمناصحة والة األمور؟

ر :طريقهم»  ، بقلد الاَّليحة أيًض  ، ال أنَّهم يُا صِحلن اال  األملس ب لّلِ

هللا ،  بقلد االنتق د ، ألنَّه إذا نلَحهم بقلد االنتق د َويفَشل ، ألنَّ الاِّية لغير

 اهـ.«اك ن الابي ملسو هيلع هللا ىلص ال يَاتلر لافله

قال إمام وخطيب المسجد الحرام العالمة دمحم بن عبد هللا السُّبَي ِل ــ  ثالثًا ــ

عية"رحمه هللا ــ في كتابه  اعي والرَّ " األدلة الشرعية في بيان حقوق الرَّ

 (:28:ص)

مور، وموعظتهم، وتذكيرهم كما يَنبغي على َمن أراد ُمناصحة والة األ»

أْن يكلن ِوًرا فيم  بياَه ابياهم ، لمةًا  :بالحق عند مخالفته، وبيانه لهم

َمن أراد أْن يَنصح السلطان بأمر فال يَبذل له )) : ب لتلجبه الابلي الشريف

عالنية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإْن قبل ِمنه ذلك وإال كان قد أدَّى الذي 

ة و س ِافقَ اقد  ، ((عليه  ِمن اللح بة ، : هذا التلجيه الابلي َوىف هذه األُمَّ

 اهـ.«االت بعين ، اَمن بعدهم ِمن أئمة اإلوةا  المشهلسين

 :وِمن باب الزيادة

السَّيل "قال العالمة دمحم بن علي الشوكاني ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 1

ار  (529: ص" )الجرَّ

في بعض المل ئل أْن يا صحه اال يُظهر يَابغي لَمن ظهر له غىط اإلم   »

يأخذ بيده ،  :الشا لة لىيه لى  سؤاس األشه د ، بل كم  اَسد في الحديث أنَّه

 اهـ .«ايَخىل به ، ايَبذل له الاليحة ، اال يُِذل وىط ن هللا

الرياض "وقال العالمة عبد الرحمن السعدي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 0

 "(:مجموع مؤلفاته"مع ــ  55-58/ 00" )الناضرة
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ا ال لىاً  ، بىطف ، الب س   :وعلى َمن رأى ِمنهم ما ال يَِحل» أْن يُابِّههم ِورًّ

فإنَّ هذا مطىلب في حق كل أحد ، ىيق ب لمق   ، ايَحلل به  المقللد ، ت

اذلك  ههم لى  هذا اللجه فيه خير كثير ،اب ألخص اال  األملس ، فإنَّ تابي

 .لةامة اللدق ااإلخةاص

أْن تُفلد نليحتك ب لتَّمدُّح لاد : ااحذس أيُّه  الا صح لهم لى  هذا اللجه

 ، فإنَّ هذا لالان الري ء ، "إنِّي نَلحت ، اقىت اقىت: "الا س فتقلل لهم

 اهـ.«الةامة ضعف اإلخةاص ، افيه أضراس أَُخر معرافة
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 الصورة الثالثة

ُمنكر حصل ِمنه في نفس المجلس بمحضره في أماَمه اْلنكار على الحاكم 

 .أمام الُمنِكر وِمن كان معه في المجلس ِمن الناس

، أو معه وقد يَتعلق الُمنكر بالحاكم نفسه، أو بالحاكم وَمن في المجلس

 .بعموم الناس

بداَللة بعض األح ديث الاَّبلية ، اكثير ِمن اآلث س   اهذه الطريقة ج ئز

اللح بة ، : ااوتعمىه  اللَّىف الل لح ِمنأصح ب الابي ملسو هيلع هللا ىلص ،  اللاسد  لن

 .االت بعين ، اأتب ع الت بعين ، فَمن بعدهم

الم أجد بعد بحث شديد لن أحد ِمن أك بر أئمة أهل اللُّاة ِمن أهل الفقه 

 .االحديث الل بقين االةاحقين أنَّه ماعه 

األح ديث ااطةاق ت   تن لملماأح ديث اآث س هذه الللس  تُخرجه  مِ 

َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي )) :  ، كحديثااآلث س اللاسد  في الللس  الث نية

ُسْلَطاٍن فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً، َوْليَأُْخْذ بِيَِدِه، َوْليُْخِل بِِه، فَِإْن قَبِلََها قَبِلََها، 

 .((الَِّذي َعلَْيِه َوالَِّذي لَهُ َوإِالَّ َكاَن قَْد أَدَّى 

حهاكثرتُه  تقلي ذلك ، ا ده اتُلّحِ  .تؤّكِ

 .ابهذا يُعمل ب لاللص جميعه  ، ابفْهم أصح ب الابي ملسو هيلع هللا ىلص لَه 

ِز هذا الطريقة ِمن علمائنا المعاصرين  :ويُجو 

اص لح الفلزان ، اأحمد  لبد العزيز ابن ب ز ، ااأللب ني ، االعثيمين ،

 .اَّجِمي ، اغيرهمال

 :وِمن األحاديث واآلثار التي تَُدلُّ على جواز هذه الطريقة

الً   ، (9599) ، اأبل دااد (15557ا  11195)م  أخرجه أحمد  :أوَّ

 ، اابن الَجعد (9711) ، اابن م جه (9874) ، االال ئي (8199)االترمذي 
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اس (5581) ع ِمن اللح بة ــ سضي هللا  ، اغيرهم ، لن جمْ (9354) ، االبَزَّ

 .(( ِعْنَد ُسْلَطاٍن َجائِرٍ أَْفَضُل اْلِجَهاِد َكِلَمةُ َعْدٍل )) : لاهم ــ ، أنَّ الابي ملسو هيلع هللا ىلص ق ل

ٍ عنَد ُسلطاٍن جائٍر ))  :افي لفظ آَخر  .((كلمةُ حق 

 .اهل حديث صحيح الَمتن ث بت

حه الُماذسي ، االاَّلاي ، االليلطي ، االُما اي ، االشلك ني ،  :وقد صحَّ

 .ااأللب ني ، امقبل اللادلي ، ادمحم لىي آد  اإلتيلبي ، اغيرهم

الترمذي ، االبغلي ، االتبريزي ، اابن دقيق العيد ، اابن َحَجر  :وحسَّنه

 .العلقةاني ، اغيرهم

ين المقدوي ــ سحمه هللا ــ في كت به األح ديث " :اذَكره الح فظ ضي ء الدِّ

الُمخت س  أا الُملتخَرج ِمن األح ديث الُمخت س  ممَّ  لم يُخرجه البخ سي 

 (.185ا  188" )املىم في صحيحيهم 

ظرف " لاد"ألنَّ بين يديه ،  هأم مَ  :أي ، ((عنَد ُسلطاٍن جائٍر )) :اقلله ملسو هيلع هللا ىلص

م ن ، ايَدُل لى  القُرب الشدي  . دُمشتَرك بين المك ن االزَّ

 ، لن يلوف بن م هك ــ سحمه هللا ــ أنَّه (9589)م  أخرجه البخ سي  :ثانيًا

َكاَن َمْرَواُن َعلَى الِحَجاِز اْستَْعَملَهُ ُمعَاِويَةُ، فََخَطَب فََجعََل يَْذُكُر يَِزيَد ))  : ق ل

ْحَمِن ْبُن أَبِي بَْكٍر َشْيئًا،  ْبَن ُمعَاِويَةَ ِلَكْي يُبَايََع لَهُ بَْعَد أَبِيِه، فَقَاَل لَهُ َعْبُد الرَّ

إِنَّ َهذَا الَِّذي أَْنَزَل : لَْم يَْقِدُروا، فَقَاَل َمْرَوانُ ُخذُوهُ، فََدَخَل بَْيَت َعائَِشةَ فَ : فَقَالَ 

ُ فِيهِ  ٍ لَُكَما أَتَِعَدانِنِي } : َّللاَّ ، فَقَالَْت َعائَِشةُ ِمْن َوَراِء {َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه أُف 

َ »: الِحَجابِ  ُ فِينَا َشْيئًا ِمَن القُْرآِن إِالَّ أَنَّ َّللاَّ  .((«  أَْنَزَل ُعْذِريَما أَْنَزَل َّللاَّ

فبيَّات أ ُّ المؤماين ل ئشة ــ سضي هللا لاه  ــ لد  صلاب ن ئب اللىط ن 

 .اهل يَلمع  ،فيم  ق ل بمحَضره

 ، لن أبي وعيد الُخدسي ــ سضي هللا لاه (431)م  أخرجه البخ سي  :ثالثًا

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ »))  :ــ أنَّه ق ل َوَسلََّم يَْخُرُج يَْوَم الِفْطِر  َكاَن َرُسوُل َّللاَّ
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ُل َشْيٍء يَْبَدأُ بِِه الصَّالَةُ، ثُمَّ يَْنَصِرُف، فَيَقُوُم  َواألَْضَحى إِلَى الُمَصلَّى، فَأَوَّ

ُمقَابَِل النَّاِس، َوالنَّاُس ُجلُوٌس َعلَى ُصفُوفِِهْم فَيَِعُظُهْم، َويُوِصيِهْم، 

ُد أَْن يَْقَطَع بَْعثًا قََطعَهُ، أَْو يَأُْمَر بَِشْيٍء أََمَر بِِه، ثُمَّ َويَأُْمُرُهْم، فَِإْن َكاَن يُِري

 .«يَْنَصِرفُ 

فَلَْم يََزِل النَّاُس َعلَى ذَِلَك َحتَّى َخَرْجُت َمَع َمْرَواَن ــ َوُهَو أَِميُر الَمِدينَِة ــ فِي 

ا أَتَْينَا الُمَصلَّى إِذَا ِمْنبَ  ْلِت، فَِإذَا أَْضًحى أَْو فِْطٍر، فَلَمَّ ٌر بَنَاهُ َكثِيُر ْبُن الصَّ

َمْرَواُن يُِريُد أَْن يَْرتَِقيَهُ قَْبَل أَْن يَُصل َِي، فََجبَْذُت بِثَْوبِِه، فََجبَذَنِي، فَاْرتَفََع، 

ِ، فَقَالَ : فََخَطَب قَْبَل الصَّالَِة، فَقُْلُت لَهُ  ا قَْد ذََهَب مَ »: أَبَا َسِعيدٍ : َغيَّْرتُْم َوَّللاَّ

ا الَ أَْعلَُم، فَقَالَ : ، فَقُْلتُ «تَْعلَمُ  ِ َخْيٌر ِممَّ إِنَّ النَّاَس لَْم يَُكونُوا »: َما أَْعلَُم َوَّللاَّ

 .((« يَْجِلُسوَن لَنَا بَْعَد الصَّالَِة، فََجعَْلتَُها قَْبَل الصَّالَةِ 

))  : ، لن أبي وعيد الُخدسي ــ سضي هللا لاه ــ بىفظ(544)اأخرجه ملىم 

أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يَْخُرُج يَْوَم اأْلَْضَحى َويَْوَم اْلِفْطِر 

اَلِة، فَِإذَا َصلَّى َصاَلتَهُ َوَسلََّم قَاَم فَأَْقبََل َعلَى النَّاِس َوُهْم ُجلُوٌس  فَيَْبَدأُ بِالصَّ

ُهْم، فَِإْن َكاَن لَهُ َحاَجةٌ بِ  بَْعٍث، ذََكَرهُ ِللنَّاِس، أَْو َكانَْت لَهُ َحاَجةٌ بِغَْيِر فِي ُمَصالَّ

، َوَكاَن أَْكثََر َمْن «تََصدَّقُوا، تََصدَّقُوا، تََصدَّقُوا»: ذَِلَك أََمَرُهْم بَِها، َوَكاَن يَقُولُ 

 .يَتََصدَُّق الن َِساُء، ثُمَّ يَْنَصِرفُ 

ْبُن اْلَحَكِم، فََخَرْجُت ُمَخاِصًرا َمْرَواَن َحتَّى  فَلَْم يََزْل َكذَِلَك َحتَّى َكاَن َمْرَوانُ 

ْلِت قَْد بَنَى ِمْنبًَرا ِمْن ِطيٍن َولَبٍِن، فَِإذَا  أَتَْينَا اْلُمَصلَّى، فَِإذَا َكثِيُر ْبُن الصَّ

هُ نَْحوَ  نِي نَْحَو اْلِمْنبَِر، َوأَنَا أَُجرُّ ا  َمْرَواُن يُنَاِزُعنِي يََدهُ، َكأَنَّهُ يَُجرُّ اَلِة، فَلَمَّ الصَّ

اَلِة؟ فَقَالَ : َرأَْيُت ذَِلَك ِمْنهُ، قُْلتُ  اَل، يَا أَبَا َسِعيٍد قَْد تُِرَك َما : أَْيَن ااِلْبتَِداُء بِالصَّ

ا أَْعلَُم، ثاََلَث ِمَراٍر ثُمَّ : تَْعلَُم، قُْلتُ  ، َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه اَل تَأْتُوَن بَِخْيٍر ِممَّ َكالَّ

 .((َرَف اْنصَ 

فأنَكر أبل وعيد الُخدسي ــ سضي هللا لاه ــ لى  ن ئب اللىط ن أم   الا س 

ه خةاف ُواَّة الابي  ، ابيَّن أنَّه فعىَ في حضلسهتقديم خطبة العيد لى  صةاته 

 .ملسو هيلع هللا ىلص



16 

 

 ، لن ط سق بن شه ب ــ سضي هللا لاه ــ أنَّه (94)م  أخرجه ملىم  :رابعًا

اَلِة َمْرَواُن، فَقَاَم إِلَْيِه َرُجٌل، أَوَّ ))  :ق ل ُل َمْن بََدأَ بِاْلُخْطبَِة يَْوَم اْلِعيِد قَْبَل الصَّ

اَلةُ قَْبَل اْلُخْطبَِة، فَقَالَ : فَقَالَ  ا َهذَا : قَْد تُِرَك َما ُهنَاِلَك، فَقَاَل أَبُو َسِعيدٍ : الصَّ أَمَّ

َمْن َرأَى »:  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ فَقَْد قََضى َما َعلَْيِه َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ 

ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْليُغَي ِْرهُ بِيَِدِه، فَِإْن لَْم يَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه، فَِإْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه، 

يَمانِ   .((« َوذَِلَك أَْضعَُف اْْلِ

جل لى  ن ئب اللىط ن أم   الا س تقديم خطبة العيد  افي حضلسه فأنَكر الرَّ

ه لى  إنك سه أبل وعيد الُخدسي ــ سضي هللا لاه ــ ، لى  صةاته  .اأقرَّ

 ، لن وعيد بن ُجبير ــ سحمه هللا ــ أنَّه (411)م  أخرجه البخ سي  :خامًسا

ْمحِ فِي أَْخَمِص قََدِمِه، ))  :ق ل ُكْنُت َمَع اْبِن ُعَمَر ِحيَن أََصابَهُ ِسنَاُن الرُّ

اَج فََجعََل فَ  َكاِب، فَنََزْلُت، فَنََزْعتَُها َوذَِلَك بِِمنًى، فَبَلََغ الَحجَّ لَِزقَْت قََدُمهُ بِالر ِ

اجُ  « أَْنَت أََصْبتَنِي»: لَْو نَْعلَُم َمْن أََصابََك، فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ : يَعُوُدهُ، فَقَاَل الَحجَّ

الََح فِ »: َوَكْيَف؟ قَالَ : قَالَ  ي يَْوٍم لَْم يَُكْن يُْحَمُل فِيِه، َوأَْدَخْلَت َحَمْلَت الس ِ

الَُح يُْدَخُل الَحَرمَ  الََح الَحَرَم َولَْم يَُكِن الس ِ  .((« الس ِ

َدَخَل ))  : ، لن وعيد بن لمرا ــ سحمه هللا ــ أنَّه ق ل(419)افي لفظ 

اُج َعلَى اْبِن ُعَمَر َوأَنَا ِعْنَدهُ، فَقَالَ  َمْن : َصاِلٌح، فَقَالَ : فَقَالَ  َكْيَف ُهَو؟: الَحجَّ

الَحِ فِي يَْوٍم الَ يَِحلُّ فِيِه َحْملُهُ »: أََصابََك؟ قَالَ  « أََصابَنِي َمْن أََمَر بَِحْمِل الس ِ

اَج   .((يَْعنِي الَحجَّ

فأنَكر لبد هللا بن لمر بن الخط ب ــ سضي هللا لاهم  ــ لى  ن ئب اللىط ن 

حين زاسه  ، مل فيه ، اإدخ له له إل  الَحَر اللةاح في يل  ال يُح حمل هأم مَ 

 .الا ئب في بيته بعد إص بته بلبب هذا اللةاح ، ااجلد غيرهم  معهم 

  : ، لن أبي نلفل ــ سحمه هللا ــ أنَّه ق ل(8393)م  أخرجه ملىم  :سادًسا

بَْيِر َعلَى َعقَبَِة اْلَمِدينَِة، فََجعَلَْت قَُرْيٌش تَُمرُّ َعلَْيِه، ))  َرأَْيُت َعْبَد هللاِ ْبَن الزُّ

السَّاَلُم َعلَْيَك : َوالنَّاُس، َحتَّى َمرَّ َعلَْيِه َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر، فََوقََف َعلَْيِه فَقَالَ 

ا ُخبَْيٍب، السَّاَلُم َعلَْيَك أَبَا ُخبَْيٍب، أََما َوهللاِ لَقَْد ُكْنُت أَبَا ُخبَْيٍب، السَّاَلُم َعلَْيَك أَبَ 
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أَْنَهاَك َعْن َهذَا، أََما َوهللاِ لَقَْد ُكْنُت أَْنَهاَك َعْن َهذَا، أََما َوهللاِ لَقَْد ُكْنُت أَْنَهاَك 

امً  اًما، قَوَّ ِحِم، أََما َعْن َهذَا، أََما َوهللاِ إِْن ُكْنَت َما َعِلْمُت َصوَّ ا، َوُصواًل ِللرَّ

اَج  ةٌ َخْيٌر، ثُمَّ نَفَذَ َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر، فَبَلََغ اْلَحجَّ َها أَلُمَّ ةٌ أَْنَت أََشرُّ َوهللاِ أَلُمَّ

َمْوقُِف َعْبِد هللاِ َوقَْولُهُ، فَأَْرَسَل إِلَْيِه، فَأُْنِزَل َعْن ِجْذِعِه، فَأُْلِقَي فِي قُبُوِر 

ِه أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر، فَأَبَْت أَْن تَأْتِيَهُ، فَأََعاَد َعلَْيَها اْليَُهو ِد، ثُمَّ أَْرَسَل إِلَى أُم ِ

ُسولَ  َوهللاِ اَل : لَتَأْتِيَن ِي أَْو أَلَْبعَثَنَّ إِلَْيِك َمْن يَْسَحبُِك بِقُُرونِِك، فَأَبَْت َوقَالَتْ : الرَّ

أَُرونِي ِسْبتَيَّ فَأََخذَ نَْعلَْيِه، : َمْن يَْسَحبُنِي بِقُُرونِي، فَقَالَ  آتِيَك َحتَّى تَْبعََث إِلَيَّ 

ِ هللاِ؟ : ثُمَّ اْنَطلََق يَتََوذَُّف، َحتَّى َدَخَل َعلَْيَها، فَقَالَ  َكْيَف َرأَْيتِنِي َصنَْعُت بِعَُدو 

: آِخَرتََك، بَلَغَنِي أَنََّك تَقُوُل لَهُ  َرأَْيتَُك أَْفَسْدَت َعلَْيِه ُدْنيَاهُ، َوأَْفَسَد َعلَْيكَ : قَالَتْ 

ا أََحُدُهَما فَُكْنُت أَْرفَُع بِِه  يَا اْبَن ذَاِت الن َِطاقَْيِن، أَنَا َوهللاِ ذَاُت الن َِطاقَْيِن، أَمَّ

ِ، َوأَمَّ  ا َطعَاَم َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَطعَاَم أَبِي بَْكٍر ِمَن الدََّواب 

اآْلَخُر فَنَِطاُق اْلَمْرأَِة الَّتِي اَل تَْستَْغنِي َعْنهُ، أََما إِنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 

ثَنَا،  ا اْلُمبِيُر « أَنَّ فِي ثَِقيٍف َكذَّابًا َوُمبِيًرا»َوَسلََّم َحدَّ ا اْلَكذَّاُب فََرأَْينَاهُ، َوأَمَّ فَأَمَّ

 .((فَقَاَم َعْنَها َولَْم يَُراِجْعَها : إِيَّاهُ، قَالَ  فاََل إَِخالَُك إاِلَّ 

ااجلد ره   ــ لى  ن ئب اللىط ن بمحضَ ــ سضي هللا لاهفأنَكرت أوم ء 

 .حين أخطأ اتَعدَّى فيم  ق لغيرهم  معهم  

 ، لن ُحلين ، أنَّ ُلم س  بن ُسؤيبة ــ سضي (599)م  أخرجه ملىم  :سابعًا

قَبََّح هللاُ »: َرأَى بِْشَر ْبَن َمْرَواَن َعلَى اْلِمْنبَِر َرافِعًا يََدْيِه، فَقَالَ ))  :هللا لاه ــ

َهاتَْيِن اْليََدْيِن، لَقَْد َرأَْيُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َما يَِزيُد َعلَى أَْن 

 .((« ب َِحةِ يَقُوَل بِيَِدِه َهَكذَا، َوأََشاَر بِِإْصبَِعِه اْلُمسَ 

فأنَكر ُلم س  بن ُسؤيبة ــ سضي هللا لاه ــ لى  ن ئب اللىط ن فِعىه ، ابيَّن 

 .لسهحضخ لفتَه لىلُّاة أم   الا س ، ابم

)) :  ، لن أبي قةِابَة ــ سحمه هللا ــ أنَّه ق ل(1359)م  أخرجه ملىم  :ثامنًا

اٍر، فََجاَء أَبُو اأْلَْشعَِث فََجلََس، فَقُْلُت ُكْنُت بِالشَّاِم فِي َحْلقٍَة فِيَها ُمْسِلُم ْبُن يَسَ 

اِمِت، قَالَ : لَهُ  ْث أََخانَا َحِديَث ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ نَعَْم، َغَزْونَا َغَزاةً َوَعلَى : َحد ِ



18 

 

 َ ٍة، فَأ َمَر النَّاِس ُمعَاِويَةُ، فَغَنِْمنَا َغنَائَِم َكثِيَرةً، فََكاَن فِيَما َغنِْمنَا آنِيَةٌ ِمْن فِضَّ

 .ُمعَاِويَةُ َرُجاًل أَْن يَبِيعََها فِي أَْعِطيَاِت النَّاِس، فَتََساَرَع النَّاُس فِي ذَِلكَ 

اِمِت، فَقَاَم، فَقَالَ  إِن ِي َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه : فَبَلََغ ُعبَاَدةَ ْبَن الصَّ

، يَْنَهى َعْن بَْيعِ الذََّهِب بِالذَّهَ »: َوَسلَّمَ  ِة، َواْلبُر ِ بِاْلبُر ِ ِة بِاْلِفضَّ ِب، َواْلِفضَّ

َوالشَِّعيِر بِالشَِّعيِر، َوالتَّْمِر بِالتَّْمِر، َواْلِمْلحِ بِاْلِمْلحِ، إِالَّ َسَواًء بَِسَواٍء، َعْينًا 

 .«بِعَْيٍن، فََمْن َزاَد، أَِو اْزَداَد، فَقَْد أَْربَى

أاََل َما بَاُل ِرَجاٍل : لََغ ذَِلَك ُمعَاِويَةَ فَقَاَم َخِطيبًا، فَقَالَ فََردَّ النَّاُس َما أََخذُوا، فَبَ 

يَتََحدَّثُوَن َعْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أََحاِديَث قَْد ُكنَّا نَْشَهُدهُ 

اِمِت فَأَعَ  ةَ، ثُمَّ قَالَ َونَْصَحبُهُ فَلَْم نَْسَمْعَها ِمْنهُ، فَقَاَم ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّ : اَد اْلِقصَّ

ثَنَّ بَِما َسِمْعنَا ِمْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َوإِْن َكِرَه ُمعَاِويَةُ " لَنَُحد ِ

، قَاَل "َما أُبَاِلي أَْن اَل أَْصَحبَهُ فِي ُجْنِدِه لَْيلَةً َسْوَداءَ  -َوإِْن َرِغَم : أَْو قَالَ  -

اٌد َهذَا  .((أَْو نَْحَوهُ  َحمَّ

 ، بإوا د صحيح ، لن أبي (88959" )ملاَّفه"افي لفظ ابن أبي َشيبة في 

ُكنَّا فِي َغَزاٍة َوَعلَْينَا ُمعَاِويَةُ، فَأََصْبنَا ))  :األشعث ــ سحمه هللا ــ أنَّه ق ل

ِطيَّاتِِهْم، فَتََساَرَع فِضَّةً َوذََهبًا، فَأََمَر ُمعَاِويَةُ َرُجاًل أَْن يَبِيعََها النَّاَس فِي أُعْ 

ُجُل ُمعَاِويَةَ فََشَكا إِلَْيِه،  النَّاُس فِيَها، فَقَاَم ُعبَاَدةُ فَنََهاُهْم، فََردُّوَها، فَأَتَى الرَّ

ِ َصلَّى هللاُ : فَقَاَم ُمعَاِويَةُ َخِطيبًا فَقَالَ  ثُوَن َعْن َرُسوِل َّللاَّ َما بَاُل ِرَجاٍل يَُحد ِ

ِ : أََحاِديَث يَْكِذبُوَن فِيَها َعلَْيِه، لَْم نَْسَمْعَها؟ فَقَاَم ُعبَاَدةُ فَقَالَ  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َوَّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِْن َكِرَه ُمعَاِويَةُ، قَاَل َرُسوُل  ثَنَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ لَنَُحد ِ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِة، اَل تَبِ »: َّللاَّ يعُوا الذََّهَب بِالذََّهِب، َواَل اْلِفضَّةَ بِاْلِفضَّ

َواَل اْلبُرَّ بِاْلبُر ِ َواَل الشَِّعيَر بِالشَِّعيِر، َواَل التَّْمَر بِالتَّْمِر، َواَل اْلِمْلَح بِاْلِمْلحِ، إِالَّ 

 .((« ِمثاًْل بِِمثٍْل، َسَواًء بَِسَواٍء، َعْينًا بِعَْينٍ 

 :قلت

هذا الحديث أنَكر ُلب د  بن الل مت ــ سضي هللا لاه ــ لى  افي أّال 

حيث  ، الا س مع مىة البيع المذكلس  ، ابين دليىه  ِمن حديث سولل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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ل ِمن الحديث فَتََساَرَع النَّاُس فِيَها، فَقَاَم ُعبَاَدةُ )) : ج ء في القلم األاَّ

 .((فَنََهاُهْم، فََردُّوَها 

آِخر الحديث لمَّ  تكىَّم الخىيفة مع اية ــ سضي هللا لاه ــ في خطبته لن  افي

التحديث بهذا الحديث ، ق   ُلب د  اأكَّد ِلمع اية وم له هذا الحديث ِمن الابي 

فَقَاَم )) : حيث ج ء في القلم الث ني ِمن الحديث ، اأنَّه ويُحدِّث به ، ملسو هيلع هللا ىلص

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه : قَالَ ُمعَاِويَةُ َخِطيبًا فَ  ثُوَن َعْن َرُسوِل َّللاَّ َما بَاُل ِرَجاٍل يَُحد ِ

ِ : َوَسلََّم أََحاِديَث يَْكِذبُوَن فِيَها َعلَْيِه، لَْم نَْسَمْعَها؟ فَقَاَم ُعبَاَدةُ فَقَالَ  َوَّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وَ  ثَنَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ  .((إِْن َكِرَه ُمعَاِويَةُ لَنَُحد ِ

 .حضلس الخىيفة مع ايةفي افك ن إنك س ُلب د  أم   الا س 

 :ويزيد هذا وضوًحا

أَنَّ ُعبَاَدةَ ْبَن ))  : لن قَبِيَلة ــ سحمه هللا ــ( 15)م  أخرجه ابن م جه 

وِم فَنََظَر إِلَى النَّاِس َوهُ  اِمِت َغَزا َمَع ُمعَاِويَةَ أَْرَض الرُّ ْم يَتَبَايَعُوَن ِكَسَر الصَّ

َراِهِم، فَقَالَ  ِة بِالدَّ نَانِيِر َوِكَسَر اْلِفضَّ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَُّكْم تَأُْكلُوَن : الذََّهِب بِالدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ  ِ َصلَّى َّللاَّ بَا، َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ اَل تَْبتَاُعوا الذََّهَب »: الر ِ

يَا أَبَا : فَقَاَل لَهُ ُمعَاِويَةُ ، «إِالَّ ِمثاًْل بِِمثٍْل اَل ِزيَاَدةَ بَْينَُهَما َواَل نَِظَرةً  بِالذََّهبِ 

بَا فِي َهذَا إاِلَّ َما َكاَن ِمْن نَِظَرٍة، فَقَاَل ُعبَاَدةُ  ثَُك َعْن : اْلَوِليِد اَل أََرى الر ِ أَُحد ِ

ُ َعلَْيِه َوسَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ثُنِي َعْن َرأْيَِك َرُسوِل َّللاَّ  ....((لََّم َوتَُحد ِ

حه  .األلب ني ، ادمحم األمين الهرسي ، اغيرهم : وصحَّ

ين البُلصيري ــ سحمه هللا ــ في كت به  ث أبل العب س شه ب الدِّ اق ل الُمحدِّ

أصىه في » (:1:ــ سقم 1/ 1" )ملب ح الزج جة في زاائد ابن م جه"

ولى هذه القلَّة التي ذَكره  ، اصلسته ِمن حديث ُلب د  " اللَّحيحين"

 اهـ.«ُمرَول ، ألنَّ قَبيلة لم يُدسك القلَّة

 :قلت
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 .ة ــ سحمه هللا ــ ُاِلدَ ل   فتح مكةقَبيلَ 

تقريب "اق ل الح فظ ابن َحَجر العلقةاني الش فعي ــ سحمه هللا ــ في كت به 

ة ، م ت َواة ِمن أاالد اللح بة ، اله ٌسؤي» : ، في ترجمته(3318" )التهذيب

 اهـ.«بضع اثم نين

 ، (1539) ، املىم (9843ا  1558ا  179)م  أخرجه البخ سي  :تاسعًا

ِلعَْمِرو ْبِن َسِعيٍد ))  : لن أبي ُشريح العَدَاي ــ سضي هللا لاه ــ أنَّه ق ل

ثَْك قَوْ  اًل قَاَم بِِه َرُسوُل َوُهَو يَْبعَُث البُعُوَث إِلَى  َمكَّةَ ائْذَْن ِلي أَيَُّها األَِميُر، أَُحد ِ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الغََد يَْوَم الفَتْحِ، َسِمعَتْهُ أُذُنَاَي َوَوَعاهُ قَْلبِي،  َّللاَّ

َ َوأَثْنَى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ   : َوأَْبَصَرتْهُ َعْينَاَي ِحيَن تََكلََّم بِِه، إِنَّهُ َحِمَد َّللاَّ

َمَها » ِ َواليَْوِم إِْن َمكَّةَ َحرَّ ْمَها النَّاُس، الَ يَِحلُّ اِلْمِرٍئ يُْؤِمُن بِاَّللَّ ُ، َولَْم يَُحر ِ َّللاَّ

َص ِلِقتَاِل  اآلِخِر أَْن يَْسِفَك بَِها َدًما، َوالَ يَْعِضَد بَِها َشَجًرا، فَِإْن أََحٌد تََرخَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِيَها، فَقُولُوا  َ أَِذَن ِلَرُسوِلِه، َولَْم : لَهُ َرُسوِل َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ

يَأْذَْن لَُكْم َوإِنََّما أَِذَن ِلي فِيَها َساَعةً ِمْن نََهاٍر، َوقَْد َعاَدْت ُحْرَمتَُها اليَْوَم 

 .«َكُحْرَمتَِها بِاألَْمِس، َوْليُبَل ِغِ الشَّاِهُد الغَائِبَ 

أَنَا أَْعلَُم بِذَِلَك ِمْنَك يَا أَبَا : "قَالَ : َعْمٌرو؟ قَالَ  َماذَا قَاَل لَكَ : فَِقيَل أِلَبِي ُشَرْيحٍ 

ا بَِخْربَةٍ  ا بَِدٍم، َوالَ فَارًّ  ." ((ُشَرْيحٍ، إِنَّ الَحَرَم الَ يُِعيذُ َعاِصيًا، َوالَ فَارًّ

في  فأنَكر أبل ُشريح العَدَاي ــ سضي هللا لاه ــ لى  ن ئب اللىط ن

ل كة ، ابيَّن له حديث سولل هللا ملسو هيلع هللا ىلص في القت بعثَه البُعثلث إل  م محضره

 .فيه 

 :قلت

 ــ اجعىه العةامة العثيمين ــ سحمه هللايكلن هذا اإلنك س بياهم  َوًرا ،  اقد

 .أم   الغيربحضلسه ِمن اإلنك س لى  الح كم : اغيره
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 ، لن وعيد بن الُمليِّب ، لن (1189ا  1185)م  ثبت لاد الح كم  :عاشًرا

َجاَء اْلَحاِرُث ْبُن )) : وعد ــ اهل ابن أبي اق ص ، اكايته أبل إوح ق ــ ق ل

يَا أَبَا إِْسَحاَق إِن ِي َسِمْعُت َمْرَواَن يَْزُعُم : اْلبَْرَصاِء َوُهَو فِي السُّوِق، فَقَاَل لَهُ 

 ِ أَْنَت َسِمْعتَهُ »: َمالُهُ َمْن َشاَء أَْعَطاهُ، َوَمْن َشاَء َمنَعَهُ، فَقَاَل لَهُ  أَنَّ َماَل َّللاَّ

فَأََخذَ بِيَِدي َسْعٌد َوبِيَِد اْلَحاِرِث َحتَّى َدَخَل : نَعَْم، قَاَل َسِعيدٌ : قَالَ « يَقُوُل ذَِلَك؟

ِ َمالَُك، َما ِشئَْت يَا َمْرَواُن، أَْنَت تَْزُعُم أَنَّ »: َعلَى َمْرَواَن، فَقَالَ  َماَل َّللاَّ

َوَرفََع َسْعٌد يََدْيِه، « فَأَْدُعو»: نَعَْم، قَالَ : قَالَ « أَْعَطْيتَهُ َوَمْن ِشئَْت َمنَْعتَهُ؟

ِ َمْن َشاَء أَْعَطاهُ : فََوثََب إِلَْيِه َمْرَواُن َوقَالَ  َ أَْن تَْدُعَو ُهَو َماُل َّللاَّ أَْنُشُدَك َّللاَّ

 .((َمنَعَهُ  َوَمْن َشاءَ 

ُكْنُت َجاِلًسا َمَع ))  :افي الىفظ الث ني أنَّ وعيد بن الُمليِّب ــ سحمه هللا ــ ق ل

يَا : اْلَحاِرُث ْبُن بَْرَصاَء َوُهَو فِي السُّوِق، فَقَاَل لَهُ : َسْعٍد، فََجاَء َرُجٌل يُقَاُل لَهُ 

إِنَّ َهذَا اْلَماَل : فََسِمْعتُهُ َوُهَو يَقُولُ أَبَا إِْسَحاَق، إِن ِي ُكْنُت آنِفًا ِعْنَد َمْرَواَن 

فََوثََب َمْرَواُن « أَفَأَْدُعو»: فََرفََع َسْعٌد يََدهُ، َوقَالَ : َمالُنَا نُْعِطيَهُ ِمْن ِشئْنَا، قَالَ 

َما ُهَو أَْنُشُدَك يَا أَبَا إِْسَحاَق أَْن تَْدُعَو، فَِإنَّ : َوُهَو َعلَى َسِريِرِه فَاْعتَنَقَهُ، َوقَالَ 

 ِ  .((َماُل َّللاَّ

اهذا إنك ٌس ِمن وعد بن أبي اق ص ــ سضي هللا لاه ــ أم   غيره لى  ن ئب 

 .حضلسهاللىط ن في 

 ، اِمن طريقه (5499" )ملاَّفه"م  أخرجه لبد الرزاق في  :حادي عشر

 ، اغيرهم ، لن أبي الطُّفَْيل ــ سضي هللا (535) ، االترمذي (5799)أحمد 

ُكْنُت َمَع اْبِن َعبَّاٍس، َوُمعَاِويَةُ اَل يَُمرُّ بُِرْكٍن إاِلَّ اْستَلََمهُ، )) : لاه ــ ، أنَّه ق ل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم يَُكْن يَْستَِلُم إاِلَّ إِ »: فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس  نَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ْكَن اليََمانِيَ  لَْيَس َشْيٌء ِمَن البَْيِت : ، فَقَاَل ُمعَاِويَةُ «الَحَجَر األَْسَوَد، َوالرُّ

 .((َمْهُجوًرا 

حه  .الترمذي ، االح كم ، االذهبي ، اأحمد ش كر ، ااأللب ني ، اغيرهم :وصحَّ

 . ، مجزاًم  بِه(1175" )صحيحه"اأخرجه البخ سي في 
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 ، أيًض  ِمن طريق مج هد ، لن ابن لب س ــ سضي (1599)اأخرجه أحمد 

 .هللا لاهم  ــ

في اهذا إنك س ِمن ابن لب س أم   غيره لى  أمير المؤماين مع اية 

 .حضلسه

 ، لن ابن لب س (8814) ، املىم (3984)م  أخرجه البخ سي  :ثاني عشر

ُ َعْنهُ ــ َخَرَج إِلَى ))  :ـ سضي هللا لاهم  ـــ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب ــ َرِضَي َّللاَّ

احِ  الشَّأِْم، َحتَّى إِذَا َكاَن بَِسْرَغ لَِقيَهُ أَُمَراُء األَْجنَاِد، أَبُوُعبَْيَدةَ ْبُن الَجرَّ

 .أَْرِض الشَّأْمِ َوأَْصَحابُهُ، فَأَْخبَُروهُ أَنَّ الَوبَاَء قَْد َوقََع بِ 

ِليَن، فََدَعاُهْم : فَقَاَل ُعَمرُ : قَاَل اْبُن َعبَّاٍس  اْدُع ِلي الُمَهاِجِريَن األَوَّ

: فَاْستََشاَرُهْم، َوأَْخبََرُهْم أَنَّ الَوبَاَء قَْد َوقََع بِالشَّأِْم، فَاْختَلَفُوا، فَقَاَل بَْعُضُهمْ 

َمعََك بَِقيَّةُ النَّاِس : تَْرِجَع َعْنهُ، َوقَاَل بَْعُضُهمْ  قَْد َخَرْجَت أِلَْمٍر، َوالَ نََرى أَنْ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َوالَ نََرى أَْن تُْقِدَمُهْم َعلَى َهذَا  َوأَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ

ْم اْدُعوا ِلي األَْنَصاَر، فََدَعْوتُهُ : اْرتَِفعُوا َعن ِي، ثُمَّ قَالَ : الَوبَاِء، فَقَالَ 

اْرتَِفعُوا : فَاْستََشاَرُهْم، فََسلَُكوا َسبِيَل الُمَهاِجِريَن، َواْختَلَفُوا َكاْختاِلَفِِهْم، فَقَالَ 

اْدُع ِلي َمْن َكاَن َها ُهنَا ِمْن َمْشيََخِة قَُرْيٍش ِمْن ُمَهاِجَرِة : َعن ِي، ثُمَّ قَالَ 

نََرى أَْن تَْرِجَع : َعلَْيِه َرُجالَِن، فَقَالُوا الفَتْحِ، فََدَعْوتُُهْم، فَلَْم يَْختَِلْف ِمْنُهمْ 

إِن ِي ُمَصب ٌِح : بِالنَّاِس َوالَ تُْقِدَمُهْم َعلَى َهذَا الَوبَاِء، فَنَاَدى ُعَمُر فِي النَّاِس 

 . َعلَى َظْهٍر فَأَْصبُِحوا َعلَْيهِ 

احِ  ِ : قَاَل أَبُوُعبَْيَدةَ ْبُن الَجرَّ لَْو َغْيُرَك قَالََها يَا : ؟ فَقَاَل ُعَمرُ أَفَِراًرا ِمْن قََدِر َّللاَّ

ِ، أََرأَْيَت لَْو َكاَن لََك إِبٌِل َهبََطْت  ِ إِلَى قََدِر َّللاَّ أَبَا ُعبَْيَدةَ؟ نَعَْم نَِفرُّ ِمْن قََدِر َّللاَّ

َت َواِديًا لَهُ ُعْدَوتَاِن، إِْحَداُهَما َخِصبَةٌ، َواألُْخَرى َجْدبَةٌ، أَلَْيَس إِْن َرَعيْ 

ِ؟ ِ، َوإِْن َرَعْيَت الَجْدبَةَ َرَعْيتََها بِقََدِر َّللاَّ  الَخْصبَةَ َرَعْيتََها بِقََدِر َّللاَّ

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف : قَالَ  : فَقَالَ  -َوَكاَن ُمتَغَي ِبًا فِي بَْعِض َحاَجتِِه  -فََجاَء َعْبُد الرَّ

 ِ إِذَا »:  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ إِنَّ ِعْنِدي فِي َهذَا ِعْلًما، َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ
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َسِمْعتُْم بِِه بِأَْرٍض فاَلَ تَْقَدُموا َعلَْيِه، َوإِذَا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْنتُْم بَِها فاَلَ تَْخُرُجوا 

َ ُعَمُر ثُمَّ اْنَصَرَف : قَالَ « فَِراًرا ِمْنهُ   .((فََحِمَد َّللاَّ

 .ألجل م  ق له العةامة العثيمين ــ سحمه هللا ــ لادهاأاَسدت هذا األثر هُا  ، 

و  972/ 2" )رياض الصالحين"في شرح كتاب ــ رحمه هللا ــ  حيث قال

 (:ــ عند حديث وبَاء الطاعون 1751:ــ حديث رقم 917

 :ففي هذا الحديث فوائد»

لية أْن يُراجع اإلم   ، لكن بحضرته ، أل: ِمنها نَّ أب  أنَّه يجلز لىلاحد ِمن الرَّ

 .ُلبيد  ساجع لمر بن الخط ب ــ سضي هللا لاه ــ لكن بحضرته

ن له ن لاده : وبشرط أْن يكون الُمراِجع ِممَّ لىم اِدين القل ، اليس ِممَّ

َغير  ل صفة ، ال طفة هلج ء ، فإنَّ هذا ال يتكىم ، إنَّم  يتكىم العقةاء مع اال  

بل يتكىملن ِمن بين يديه  األملس ، الكن ال يتكىملن ِمن اساء اِليِ األمر ،

 اهـ.«حت  يحلل الاق ش ااإلقا ع

 ، لن أبي ُلبيد  ، أنَّ َكعب بن ُلْجَر  ــ (519)م  أخرجه ملىم  :ثالث عشر

ْحَمِن اْبُن أُم ِ اْلَحَكِم يَْخُطُب ))  :سضي هللا لاه ــ َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَعْبُد الرَّ

} : اْنُظُروا إِلَى َهذَا اْلَخبِيِث يَْخُطُب قَاِعًدا، َوقَاَل هللاُ تَعَالَى»: قَاِعًدا، فَقَالَ 

 .(( «{َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنفَضُّوا إِلَْيَها َوتََرُكوَك قَائًِما 

 في حضلسه ر كعب بن ُلْجَر  ــ سضي هللا لاه ــ لى  ن ئب اللىط نفأنكَ 

 . ، ابيَّن دليل الخطبة ق ئًم  ِمن القرآنلىجمعة ق لدًاخطبته اأم   الا س 

 :قلت

ا لم يُذكر وِمن هذه اآلثار، وغيرها هذه الصورة يَظهر خطأ القول  عن، ِممَّ

 : بأنَّه
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اأنَّ اإلنك س   ،أم   الا سفي حضلسه ال يجلز إنك س الُماَكر لى  الح كم »

ا بياهم  فقط  . «لىيه ال يكلن إال ِورَّ

ة عند الصورة والطريقة ِمن اْلنكار العلني على  الثالثة تنبيهات ُمهمَّ

 :الحاكم بمحضره وأمامه

ل  :التنبيه األوَّ

 ره ووجودعلى الحاكم بمحضَ ني ِمن اْلنكار العلَ  طريقةجاءت في هذه ال

مشهورة هي طريقة و ،آثار كثيرة عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــغيره 

 .عنهم

أعالم الموقعين "قال اْلمام ابن قي ِم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 1

ِ العالمبن  (:دار عالم الفوائد: ــ طبعة 218- 217/ 1" )عن رب 

بايعنا )) : م  ق له ُلب د  بن الل مت ، اغيره :الوجه السابع والثالثون»

رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أْن نقوَل بالحق حيث كنَّا، وال نخاَف في هللا لوَمة الئم 

)). 

انحن نَشهد ب هلل أنَّهم َافَلا بهذه البيعة ، اق للا ب لحق ، اصدَللا بِه ، الم 

شيئً  ِماه مخ فة ولط ، اال لًل  ، اال تأخذهم في هللا للَمة الئم ، الم يَكتملا 

ىه ِمن هديهم اويرتهم  .أمير ، اال ااٍل ، كم  هل معىل  لَمن تأمَّ

فقد أنَكر أبل وعيد لى  مراان اهل أمير لى  المدياة ، اأنَكر ُلب د  بن 

الل مت لى  مع اية اهل خىيفة ، اأنَكر ابن لمر لى  الَحجَّ ج مع وطلته 

 .ن وعيد اهل أمير لى  المدياةابأوه ، اأنَكر لى  لمرا ب

إذا خرجلا لن العدل ، لم  اهذا كثير جدًّا ِمن إنك سهم لى  األمراء االلال 

 .يخ فلا ولطهم ، اال لقلبتهم

اَمن بعدَهم لم تكن لهم هذه المازلة ، بل ك نلا يتركلن كثيًرا ِمن الحق خلفً  

 اهـ.«راء الجلسمَ ِمن ُااَل  الظىم ، اأُ 
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 :قلت

هذه اآلث س التي ذَكره  اإلم   ابن قيِّم الجلزية ــ سحمه هللا ــ لن جميع ا

أم َمه ،  لى  الح كمإنَّم  هي في اإلنك س ــ اللح بة ــ سضي هللا لاهم 

جه  ، معه ابلجلد آَخرين  .اقد تقدَّ  قريبً  ِذكره  مع ألف ظه  ، اَمن خرَّ

اللقاء الهاتفي "شريط وقال العالمة العثيمين ــ رحمه هللا ــ كما في  ــ 0

 ":الرابع في الكويت

إذا ك ن اِليُّ األمر بين أيديا  ، يُمكن أْن يُدافِع لن نفله ،  :النَّصيحة علنًا»

 .ايُبيِّن اجهة نظره ، ايحلل بذلك الخير

 .اهذا مشهلس لن اللح بة ــ سضي هللا لاهم ــ

األسك ن تةا  او: كم  أنَكر ابن لب س لى  مع اية ــ سضي هللا لاه ــ

سفع يديه في  اكم  أنَكر اللح بة لى  بِشر بن مرااناألسبعة ِمن الكعبة ، 

ز اكم  أنَكر بعض اللح بة لى  لمرا بن خطبة الجمعة ،  وعيد اهل يُجّهِ

 .اأمث ل هذا كثيرالجيلش إل  مكة ، 

اهل بين يديه  :يَعنياإلنل ن إذا تكىَّم مع اِلّيِ األمر جهًرا ،  اهذا ألنَّ 

اأمَّ  اإلنك س ِمن افع لن نفله ، ايُبيِّن اجهة نظره ، كاه أْن يُدح ضر ، أم

اساء الِحج ب ، ِمن اساء ُجدُس ، هذا مفلد  ال خير فيه ، مفلد  محضة ليس 

 اهـ.«فيه  خير

ه إليه ــ رحمه هللا ــ  :بالن ِسبة لوالة األمور» :وقد كان نَصُّ السؤال الموجَّ

هل يُالحلن لىاً  ، ألنَّ البعض يَلتدَل أيًض  ببعض اللق ئع ِمن ُما صحة 

بعض اللح بة كأبي وعيد لمَّ  ن صح لبد المىك بن مراان لمَّ  قدَّ  الخطبة 

 ، فم  "في هذا مشرالية نليحة اال  األملس لىاً : "لى  اللةا  ، فيقلل

 اهـ.«نليحة فضيىة الشيخ؟

 :التنبيه الثاني
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الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ ِمن اْلنكار العلني على الحاكم  ما ثبَت عن

، آَخِرين معه ، ووجودحضورهْلنكار عليه في إنَّما هو في هذه الصورة، با

 .وليس في غيابه

" لقاءات الباب المفتوح"قال العالمة العثيمين ــ رحمه هللا ــ في  ــ 1

دار : طبعة ــ 1112أو  2:ــ سؤال رقم 20:ــ لقاء رقم 818:ص)

  (:البصيرة

أْن يقل  إنل ن في الملجد  :مثللكن كةاما  لى  اإلنك س لى  الح كم ، »

فيتكىم في الحك   بهذه الللس  " الدالة ظىمت ، الدالة فعىت: "ايقلل مثةًا 

اها ك فْرق بين كىم لىيهم غير ملجلدين في المجىس ، العىاية مع أنَّ الذي يَت

الذي تريد أْن تتكىم لىيه بين يديك ابين أْن يكلن أْن يكلن األمير أا الح كم 

 .غ ئبً 

ألنَّ جميع اإلنك سات اللاسد  لن اللَّىف إنك سات ح صىة بين يدي األمير أا 

 . الح كم

الفْرق أنَّه إذا ك ن ح ضًرا ين كلن األمير ح ضًرا أا غ ئبً  ، اها ك فْرق ب

د يكلن ُمليبً  انحن  ، اقأمكاه أْن يدافع لن نفله ، ايُبيِّن اجهة نظره

ل الثلب لىيه ، لى  م  نُريد ، ُمخطئلن ،  لكن إذا ك ن غ ئبً  ابدأن  نحن نُفّلِ

 .هذا هل الذي فيه الخطلس 

 اهـ.«االذي اَسد لن اللَّىف كىه في مق بىة األمير أا الح كم

وقال العالمة علي بن دمحم بن ناصر فقيهي ــ سلَّمه هللا ــ في كتابه  ــ 0

ةالبدعة ض"  (:11: ص" )وابطها وأثرها السَّيء في األُمَّ

ا الوقائع العَينية مع الوالة واألمراء» فم  صحَّ ِماه  فإنَّه ك ن نليحة  :أمَّ

 ، كم  في قلة مراان أمير المدياة لألمير مب شر  لاد ظهلس مخ لفتة لىلُّاة

 اهـ.«... 
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 (:10:ص)وقال أيًضا  ــــ

فم  صحَّ ِمن ذلك فهل  :مع عمر بن الخطابوِمثل هذا ما ذُكر ِمن الوقائع »

نليحة لألمير أا اللالي مش فهة في اللقت نفله الذى ظهر فيه م  يُخ لف 

 اهـ.«اللُّاة

 :التنبيه الثالث

آَخرين  هذه الطريقة ِمن اْلنكار العلني على الحاكم في محضره ووجوده

رها العلماء ِمن  معه، يُراَعي فيها ضوابط إنكار الُمنكر على الُمعيَّن التي قرَّ

بل الحاكم أولَى ذاهب والبلدان، واشتهرت في كتبهم، ُمختلف العصور والم

ن هو دونه، لِ  عظم منزلة اْلمامة، وألنَّ المصالح والمفاسد الُمترتبة ِممَّ

ة، وأمور دينها ، لتعلُّقها غالِمن غيره أكبرعليه على اْلنكار  بًا بعموم األم ِ

 .ودنياها

 :ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض ما ذَكره أهل العلم في تقرير هذا األمر

اللقاء الهاتفي "قال العالمة العثيمين ــ رحمه هللا ــ كما في شريط  ــ 1

 :، بعد أْن بيَّن جواز هذه الصورة والطريقة"الرابع في الكويت

جهًرا لى  اِلّيِ األمر مع حضلسه يَرجع إل  م  ذَكرن  في ثم إنَّ اإلنك س »

إنك س الُماكر ، إذا ك ن يترتب لى  هذا ُماكر ألظم ، بأْن يَبقَ  اِليُّ األمر 

الخير االبِّرِ ، فيَقِضي  لى  م  هل لىيه ، اأْن يَجعل هذا اإلنك س مليَد  ألهل

 .لىيهم

ر االُخفية اللُّكلت أالَ  ، ايكلن اإلنك س لى  :فُهنا نقول  اهـ.«اْجه الّلِ

أضواء البيان في "وقال العالمة الشنقيطي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 0

 (:121/ 1" )إيضاح القرآن بالقرآن

أالَّ يُؤدي إل  مفلد  ألظم ِمن ذلك  :يُشترط في جواز األمر بالمعروف»

 اهـ.«الماكر ، إلجم ع الملىمين لى  استك ب أخف الضَّرسين
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أعالم الموقعين "وقال اْلمام ابن قي ِم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 3

ِ العالمين  (:10/ 3" )عن رب 

فإذا ك ن إنك س الُماكر يَلتىز  م  هل أنَكر ِماه اأبغض إل  هللا اسولله ، »

 اهـ.«فإنَّه ال يَللغ إنك سه ، اإْن ك ن هللا يُبغضه ايَمقُت أهىه

 بن عبد اللطيف، وسعد بن حمد بن عتيق، وعبد دمحم: "وقال العلماء ــ 1

هللا بن عبد العزيز العَنقَري، وعمر بن دمحم بن ِسليم، ودمحم بن إبراهيم بن 

الدَُّرر السَّنية في األجوبة "ــ رحمهم هللا ــ كما في كتاب " عبد اللطيف

 (:102-115و  127-122/ 5" )النَّجدية

ا ما قد يَقع ِمن والة » األمور، ِمن المعاصي والمخالفات، التي ال تُوجب وأمَّ

ف للاجب فيه  ما صحتهم لى  اللجه  :الكفر، والخروج ِمن اْلسالم

لىيهم الشرلي برفق ، ااتِّب ع م  ك ن لىيه اللَّىف الل لح ، ِمن لد  التشايع 

 .في المج لس ، امج مع الا س

غىط ف حش ،  :العباد نكر الواجب إنكاره علىواعتقاد أنَّ ذلك ِمن إنكار المُ 

ين  اجهل ظ هر ، ال يَعىم ص حبه م  يترتب لىيه ِمن المف ود العظ   في الدِّ

س هللا قىبه ، الَرف طريقة اللَّىف الل لح ،  االدني  ، كم  يَعرف ذلك َمن نلَّ

ين  .اأئمة الدِّ

 :قال شيخ اْلسالم دمحم بن عبد الوهاب ــ رحمه هللا تعالى ــ في رسالة له

الذي يأُمر ب لمعراف ، ايَاه  لن الُماكر ، يحت ج إل  : "يقلللنأهل العىم 

أْن يَعرف م  يأُمر به ايَاه  لاه ، ايكلن سفيقً  فيم  يأمر به ايَاه  : ثةاث

 ".لاه ، ص بًرا لى  م  ج ءه ِمن األذَى

اأنتم ُمحت جلن لىحرص لى  فْهم هذا ، االعمل به ، فإنَّ الخىَل إنَّم  يدخل 

ين  اهـ.«ِمن قىَّة العمل بهذا ، أا قِىَّة فْهمه لى  ص حب الدِّ
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" الرياض الناضرة"وقال العالمة السعدي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 9

 "(:مجموع مؤلفاته"ــ مع  58-55/ 00)

ا ال لىاً  ، بىطف ، الب س   :وعلى َمن رأى ِمنهم ما ال يَِحل» أْن يُابِّههم ِورًّ

فإنَّ هذا مطىلب في حق كل أحد ، ىيق ب لمق   ، ايَحلل به  المقللد ، ت

اذلك  ههم لى  هذا اللجه فيه خير كثير ،اب ألخص اال  األملس ، فإنَّ تابي

 .لةامة اللدق ااإلخةاص

أْن تُفلد نليحتك ب لتَّمدُّح لاد : ااحذس أيُّه  الا صح لهم لى  هذا اللجه

 ، فإنَّ هذا لالان الري ء ، "اقىت اقىتإنِّي نَلحت ، : "الا س فتقلل لهم

 اهـ.«الةامة ضعف اإلخةاص ، افيه أضراس أَُخر معرافة
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 الصورة الرابعة

اْلنكار على الحاكم باسمه أو وصفه أو ما يُشير إليه، في ُمنكر فعلَه أو 

ه وعدم َغيبتِ حال ِمن جهته علنًا أمام الناس في بسبٍب شاع في البالد 

 .وحضورهوجوده 

 :اْلنكارهذا وصورة 

جل إل  ح كم بىده الملىم أا حلل   ،فيُاِكر لىيه ُماكًرا اقع فيه  ،أْن يأتي الرَّ

لةانية أم   الا س في َغيبته ب الوم ، أا اللصف ، أا م    ،بلبٍب ِمن جهته

 .اااللتراض لىيه   انتق دهيَدلُّ لى اأ  ،يُشير إليه

جل الُمْنِكر على حاكمهويَحصل هذا األمر وهذه الصورة ِمن   :الرَّ

ا بلسانه في ــ 1 خطبة جمعة ، أا دسس ، أا مح ضر  ، أا قا   فض ئية ،  :إمَّ

عبي ، أا أا إذالة ، أا مجىس ، أا ُمىتقً  ثق في ، أا ن دي ، أا تََجْمُهر شَ 

مظ هر  ، أا التل   ، أا صلتي ت برامج التلاصل االجتم لي ك لفيلبلك ، 

 . ت ، اأنلتقرا  ، االتىغرا  ، اأشب هه اتليتر ، االيلتيلب ، اوا ب ش

مق ل أا َسدٍّ أا اوتاك س أا احتج ج أا فتلى في صحيفة ، أا  :أو بكتابة  ــ 0

مطلية ، أا مجىَّة ، أا ملقع إلكتراني ، أا برامج التلاصل االجتم لي ، 

 .ك لفيلبلك ، اتليتر ، ااتس آب ، اأشب ههم 

السَّلف الصالح أهل السُّنة  طريقةخالف ال تجوز، ووهذه الطريقة 

 .والجماعة والحديث

 :ويَُدل على منعها عدَّة أمور

ل   :األمر األوَّ
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ن لىاَّهي ااألْمر َمْن ))  :إطةاق المل  قلل الابي ملسو هيلع هللا ىلص الث بت اللَّريح الُمتضّمِ

َعاَلنِيَةً، َوْليَأُْخْذ بِيَِدِه، َوْليُْخِل فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن 

 .((، فَِإْن قَبِلََها قَبِلََها، َوإِالَّ َكاَن قَْد أَدَّى الَِّذي َعلَْيِه َوالَِّذي لَهُ بِهِ 

د ذلك، ويزيد في إيضاحه ته ، افَْهم  :ويؤك ِ وبب التحديث بهذا الحديث ، اقِلَّ

ب لمعراف االاَّهي لن  صح بيه ــ سضي هللا لاه ــ لى  دخلل األمر

 .الُماكر في الاَّليحة ، اتلجيهه ِلَمن أخطأ في هذا الب ب مع الح كم

أَنَّ ِعيَاَض ْبَن َغْنٍم َوقََع َعلَى َصاِحٍب َداَرا ِحيَن فُتَِحْت،  )): حيث ج ء فيه

لَيَاِلَي، فَأَتَاهُ ِهَشاٌم ، َوَمَكَث ِهَشاٌم فَأَْغلََظ لَهُ اْلقَْولَ فَأَتَاهُ ِهَشاُم ْبُن َحِكيٍم، 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ : ُمْعتَِذًرا، فَقَاَل ِلِعيَاٍض  : أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ْنيَا» فَقَاَل « إِنَّ أََشدَّ النَّاِس َعذَابًا يَْوَم اْلِقيَاَمِة أََشدُّ النَّاِس َعذَابًا ِللنَّاِس فِي الدُّ

يَا ِهَشاُم إِنَّا قَْد َسِمْعنَا الَِّذي قَْد َسِمْعُت، َوَرأَْينَا الَِّذي قَْد َرأَْيَت، : ِعيَاضٌ  لَهُ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَصِحْبنَا َمْن َصِحْبتَ  أَلَْم تَْسَمْع يَا ِهَشاُم َرُسوَل َّللاَّ

، َوْليَأُْخْذ َطاٍن فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسلْ »: يَقُولُ 

« بِيَِدِه، َوْليُْخِل بِِه، فَِإْن قَبِلََها قَبِلََها، َوإاِلَّ َكاَن قَْد أَدَّى الَِّذي َعلَْيِه َوالَِّذي لَهُ 

ِ : َوإِنََّك يَا ِهَشاُم أَلَْنَت اْلُمْجتَِرئُ  ، فََهالَّ َخِشيَت أَْن أَْن تَْجتَِرَئ َعلَى ُسْلَطاِن َّللاَّ

 ِ ِ، فَتَُكوَن قَتِيَل ُسْلَطاِن َّللاَّ  .((يَْقتُلََك ُسْلَطاُن َّللاَّ

فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً، َوْليَأُْخْذ بِيَِدِه، )) : اقلل الابي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديث

  ، افي الاَّهي التحريمنَهٌي اأْمر ، ااألصل في األمر اللجلب ((َوْليُْخِل بِِه 

حه أا حلَّاه أا ق ل إنَّه ثبت : اقد تقدَّ  تخريج هذا الحديث ، مع ِذكر َمن صحَّ

 .أا محفلظ

" االستذكار"حمه هللا ــ في كتابه وقال الحافظ ابن عبد البَر ِ المالكي ــ ر

(07 /321:) 

ا مناصحة والة األمر،» فىم يَختىف العىم ء في اجلبه  إذا ك ن اللىط ن  وأمَّ

 اهـ.«يَلمعه  ايَقبىه 
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 (:087-081/ 01" )التمهيد"في كتابه وقال أيًضا 

ه هللا أمركم )) : اأمَّ  قلله»  .((تُناصحوا َمن والَّ

ة للال  األمْ  :ففيه ة ، االخىف ء ، ر ، اُهم األئمإيج ب الاَّلحية لى  الع مَّ

ين النَّصيحة، )) : اقد ق ل ملسو هيلع هللا ىلصاكذلك و ئر األمراء ،  ين النَّصيحة، الد ِ الد ِ

ين النَّصيحة ــ ثالثًا ــ، قي ولكتابه، هلل، »: ِلمن يا رسول هللا؟ قال: لالد ِ

 .((ولرسوله، وألئمة المسلمين وعامتهم 

ين الاُّلح  :ففي هذا الحديث ألئمة الملىمين ، اهذا أاجب م  أنَّ ِمن الدِّ

 .يكلن

فُكل َمن ااكىهم اج للهم ، اُكل َمن أمكاَه نُلح اللىط ن لَِزمه ذلك ، إذا َسج  

 .أْن يَلمع ماه

 ، فإنَّهم ف للبر ، االدل ء: إْن لم يكن يُتمكَّن نُلح اللىط ن" :قال أبو عمر

 اهـ.«ك نلا ياهلن لن َوّبِ األمراء

 :قلت

فذَكر ــ سحمه هللا ــ أنَّ ِمن لم يُمكاه نُلح الح كم يَاتقل إل  اللبر لىيه ، 

 . االدل ء له

فُكل َمن ااكىهم اج للهم ، اُكل َمن أمكاه نُلح »: وقوله ــ رحمه هللا ــ

 .«اللىط ن لَِزمه ذلك ، إذا َسج  أْن يَلمع ِماه

 ن نُلح الح كم ء في حق َمن لم يتمكن مِ ظ هر في االشتغ ل ب للبر االدل

 .فيم  بياَه ابياَهم

اُكل َمن أمكاَه نُلح » :وقال أيًضا ، «فُكل َمن ااكىَهم اج لَلهم» :ه قالألنَّ 

 .«اهإذا َسج  أْن يَلمع مِ »:  ، فَزاد«اللىط ن لَِزمه ذلك ، إذا َسج  أْن يَلمع ماه

  :األمر الثاني
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 ((...َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن )) : م  ج ء في قلَّة حديث

 .الث بتة

أَنَّ ِعيَاَض ْبَن َغْنٍم َوقََع َعلَى َصاِحٍب َداَرا )) : حيث ج ء في لفظه الطليل

، َوَمَكَث ِهَشاٌم لَيَاِلَي، فَأَْغلََظ لَهُ اْلقَْولَ ِحيَن فُتَِحْت، فَأَتَاهُ ِهَشاُم ْبُن َحِكيٍم، 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه : فَأَتَاهُ ِهَشاٌم ُمْعتَِذًرا، فَقَاَل ِلِعيَاٍض  أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

إِنَّ أََشدَّ النَّاِس َعذَابًا يَْوَم اْلِقيَاَمِة أََشدُّ النَّاِس َعذَابًا ِللنَّاِس فِي »: َوَسلََّم، قَالَ 

ْنيَا ا ِهَشاُم إِنَّا قَْد َسِمْعنَا الَِّذي قَْد َسِمْعُت، َوَرأَْينَا الَِّذي يَ : فَقَاَل لَهُ ِعيَاضٌ « الدُّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  قَْد َرأَْيَت، َوَصِحْبنَا َمْن َصِحْبتَ  أَلَْم تَْسَمْع يَا ِهَشاُم َرُسوَل َّللاَّ

، يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً  َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن فاََل »: َوَسلََّم يَقُولُ 

َوْليَأُْخْذ بِيَِدِه، َوْليُْخِل بِِه، فَِإْن قَبِلََها قَبِلََها، َوإاِلَّ َكاَن قَْد أَدَّى الَِّذي َعلَْيِه 

ِ، فََهالَّ : َوإِنََّك يَا ِهَشاُم أَلَْنَت اْلُمْجتَِرئُ « َوالَِّذي لَهُ  أَْن تَْجتَِرَئ َعلَى ُسْلَطاِن َّللاَّ

 ِ ِ، فَتَُكوَن قَتِيَل ُسْلَطاِن َّللاَّ  .((َخِشيَت أَْن يَْقتُلََك ُسْلَطاُن َّللاَّ

َجلََد ِعيَاُض ْبُن َغْنٍم َصاِحَب َداَرا ِحيَن فُتَِحْت، فَأَْغلََظ لَهُ ِهَشاُم ))  :افي لفظ

 ....((ْبُن َحِكيٍم اْلقَْوَل َحتَّى َغِضَب ِعيَاٌض 

حه أا حلَّاه أا ق لاقد تقدَّ  تخريج هذا الحديث إنَّه ثبت :  ، مع ِذكر َمن صحَّ

 .أا محفلظ

 :ه االستدالل ِمن هذه القصَّةووجْ 

في  ح كمإلةان الاكير لى  الجعل ِلي ض بن َغْام ــ سضي هللا  لاه ــ أنَّ 

 .لىيهِمن االجتراء  المأل 

أَْن تَْجتَِرَئ : اْلُمْجتَِرئُ َوإِنََّك يَا ِهَشاُم أَلَْنَت )) : ــ سضي هللا لاه ــ حيث ق ل

 ِ ِ )) :  ، افي لفظ((َعلَى ُسْلَطاِن َّللاَّ  .((إِْذ تَْجتَِرُئ َعلَى ُسْلَطاِن َّللاَّ

  :األمر الثالث
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 ، االىفظ له ، لن َشقيق بن (8454) ، املىم (5819)م  أخرجه البخ سي 

أاََل تَْدُخُل : لَهُ قِيَل )) : ــ أنَّه م وىَمة ، لن أو مة بن زيد ــ سضي هللا لاه

أَتََرْوَن أَن ِي اَل أَُكل ُِمهُ إِالَّ أُْسِمعُُكْم؟ َوهللاِ لَقَْد َكلَّْمتُهُ : َعلَى ُعثَْماَن فَتَُكل َِمهُ؟ فَقَالَ 

َل َمْن فَتََحهُ   .((فِيَما بَْينِي َوبَْينَهُ، َما ُدوَن أَْن أَْفتَتَِح أَْمًرا اَل أُِحبُّ أَْن أَُكوَن أَوَّ

إِنَُّكْم لَتَُرْوَن أَن ِي : لَْو أَتَْيَت فاُلَنًا فََكلَّْمتَهُ، قَالَ : قِيَل أِلَُساَمةَ )) : لفظ البخ سيا

َل َمْن  ر ِ ُدوَن أَْن أَْفتََح بَابًا الَ أَُكوُن أَوَّ الَ أَُكل ُِمهُ إاِلَّ أُْسِمعُُكْم، إِن ِي أَُكل ُِمهُ فِي الس ِ

 .((فَتََحهُ 

 :االستدالل ِمن هذا األثرووْجه 

المأل في  أنَّ أصح ب الابي ملسو هيلع هللا ىلص جميعً  لم يكلنلا يُاِكران لى  االتِهم جهر 

 .إذا لم يكلنلا ملجلدين

اأنَّ هذه الطريقة ك نت ُمغىقة غير مفتلحة اال معملل به  لادهم ــ سضي 

 .هللا لاهم ــ

ل َمن  م الهذا ك ن أو مة بن زيد ــ سضي هللا لاه ــ ال يُحب أْن يكلن هل أاَّ

 .اإلنك س العىَايبهذا فتح ب ب الفتاة 

 :ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض ما ذَكره أهل العلم عند هذا األثر

إكمال الَمعلَم "قال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 1

 (:938/ 8" )بفوائد مسلم

َل َمْن فَتََحهُ ُدوَن أَْن  )): اقلله» ف   :يَعنى ((أَْفتََح بَابًا اَل أُِحبُّ أَْن أَُكوُن أَوَّ

المج هر   ب لاكير ، االقي   بذلك لى  األمراء ، ام  يُخَش  ِمن ولء ُلقب ه ، 

كم  تللَّد ِمن إنك سهم جه ًسا لى  لثم ن بعد هذا ، ام  أدَّى إل  َوفك دِمه ، 

 اهـ.«ااضطراب األملس بعده

ين ابن الُملق ِن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  وقال ــ 0 الفقيه ِسراج الد ِ

 (:182/ 15" )التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح"
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ر )) : اقلله» أأُج ِهر ب إلنك س لى  األمراء في  :يَعني ((إني ألُكِلمه في الس ِ

تشتَّت ِرق الكىمة ، اتالَمأل ، فيكلن ب بً  من القي   لى  أئمة الملىمين ، فتفتَ 

الجم لة ، كم  ك ن بعد ذلك ِمن تفريق الكىمة ِمن ملاجهة لثم ن 

 اهـ.«ب لاكير

ين الكرماني ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 3 الكواكب "وقال الفقيه شمس الد ِ

 :(159/ 13)الدراري في شرح صحيح البخاري 

 اهـ.«أنَّه ال يُريد الُمج هر  ب إلنك س لى  األمراء :وغَرضه»

وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في شرحه على  ــ 1

 :(0585:ــ رقم 118/ 18" )صحيح مسلم"

الُمج هر  ب إلنك س لى  األمراء في المأل ، كم  َجرى لقتىة لثم ن ــ : يَعني»

 اهـ.«سضي هللا لاه ــ

 :قلت

سه اقد ذَكر هذا المعا    م ــ سضي هللا لاهأو مة بن زيد أيًض  لاد أثر اقرَّ

ِمن أهل المذاهب األسبعة ، اغيرهم ، اِمن مخت لف كثير ِمن العىم ء  ــ

 .البىدان االعللس

ره ن ذَكره وقرَّ  :وِممَّ

فتح الب سي شرح "كت ب الفقيه الُمهىَّب بن أحمد ــ سحمه هللا ــ كم  في  ـــ

 .العلقةاني البن َحَجر( 38/ 15" )صحيح البخ سي

الُمفِهم لَم  "االفقيه أبل العب س القرطبي الم لكي ــ سحمه هللا ــ في كت به  ـــ

 (.114/ 1)أشكل ِمن تىخيص كت ب ملىم ، 

فتح "االح فظ ابن َحَجر العلقةاني الش فعي ــ سحمه هللا ــ في كت به  ـــ

 (.38/ 15-18" )الب سي شرح صحيح البخ سي
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ين العَياي الحا ـــ ُلمد  الق سي "في ــ سحمه هللا ــ في كت به االفقيه بدس الدِّ

 (.111/ 13" )شرح صحيح البخ سي

ين القلطةاني الش فعي ــ سحمه هللا ــ في كت به  ـــ إسش د "االفقيه شه ب الدِّ

 (.847/ 3" )الل سي لشرح صحيح البخ سي

ِماحة الب سي "االفقيه زكري  األنل سي الش فعي ــ سحمه هللا ــ في كت به  ـــ

 (.518/ 1)بشرح صحيح البخ سي 

ين األلب ني ــ سحمه هللا ــ في  ـــ  تعىيقه لى االعةامة دمحم ن صر الدِّ

 (.1855:ــ سقم 553/ 8" )مختلر صحيح ملىم"

" مجملع فت ايه"االعةامة لبد العزيز ابن ب ز ــ سحمه هللا ــ كم  في  ـــ

(5 /817-811.) 

/ 9" )صحيح البخ سي"شرح  االعةامة العثيمين ــ سحمه هللا ــ في ـــ

 .ملاضع لديد  ِمن كتبه اأشرطتها  ،(358

البحر المحيط "االعةامة دمحم لىي آد  اإلتيلبي ــ سحمه هللا ــ في  كت به  ـــ

ــ سقم  819/ 93" )الثَّج ج في شرح صحيح اإلم   ملىم بن الحج ج

 . ، اغيرهم(8454/  9938)

  :األمر الرابع

 ، اغيره ، لن وعيد بن ُجْمَه ن ــ سحمه هللا ــ أنَّه (14931)م  أخرجه أحمد 

ِ ْبَن أَبِي أَْوفَى ــ رضي هللا عنه ــ  َوُهَو َمْحُجوُب ))  :ق ل لَِقيُت َعْبَد َّللاَّ

: ُن ُجْمَهاَن، قَالَ أَنَا َسِعيُد بْ : َمْن أَْنَت؟ فَقُْلتُ : اْلبََصِر، فََسلَّْمُت َعلَْيِه، قَاَل ِلي

ُ : قَتَلَتْهُ اأْلََزاِرقَةُ، قَالَ : قُْلتُ : فََما فَعََل َواِلُدَك؟ قَالَ  ُ اأْلََزاِرقَةَ، لَعََن َّللاَّ لَعََن َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى َّللاَّ : أَنَُّهْم ِكاَلُب النَّاِر، قَالَ : اأْلََزاِرقَةَ، َحدَّثَنَا َرُسوُل َّللاَّ

: بَلَى اْلَخَواِرُج ُكلَُّها؟ قَالَ : اأْلََزاِرقَةُ َوْحَدُهْم أَْم اْلَخَواِرُج ُكلَُّها؟ قَالَ : ْلتُ قُ 

فَتَنَاَوَل يَِدي فَغََمَزَها بِيَِدِه : فَِإنَّ السُّْلَطاَن يَْظِلُم النَّاَس، َويَْفعَُل بِِهْم، قَالَ : قُْلتُ 
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َعلَْيَك بِالسََّواِد اأْلَْعَظِم، َعلَْيَك  يَا اْبَن ُجْمَهانَ  َوْيَحكَ : َغْمَزةً َشِديَدةً ثُمَّ قَالَ 

إِْن َكاَن السُّْلَطاُن يَْسَمُع ِمْنَك فَأْتِِه فِي بَْيتِِه فَأَْخبِْرهُ بَِما بِالسََّواِد اأْلَْعَظِم، 

 .(( ، فَِإْن قَبَِل ِمْنَك َوإاِلَّ فََدْعهُ، فَِإنََّك لَْسَت بِأَْعلََم ِمْنهُ تَْعلَمُ 

 اهـ.«إوا ده حلن»: اق ل العةامة األلب ني ــ سحمه هللا ــ

 اهـ.«إوا ده جيد» :اق ل العةامة حملد التليجري ــ سحمه هللا ــ

 اهـ.«هذا حديث حلن»: اق ل العةامة مقبل اللادلي ــ سحمه هللا ــ

ث  سااه أحمد االطبراني ، »: الهيثمي ــ سحمه هللا ــأبل بكر اق ل الُمحدِّ

 اهـ.«ج ل أحمد ثق تاس

ين المقدوي ــ سحمه هللا ــ في كت به األح ديث " :اذَكره الح فظ ضي ء الدِّ

الُمخت س  أا الُملتخَرج ِمن األح ديث الُمخت س  ممَّ  لم يُخرجه البخ سي 

 (.151-157" )املىم في صحيحيهم 

 :ووْجه االستدالل ِمن هذا األثر

أنَكر لى  ابن ُجمه ن كةامه : هللا لاه ــ ن أبي أْافَ  ــ سضيأنَّ لبد هللا ب

لية ، اغيره  ، في َغيبَته لاده ابياهم  لى  ُماكرات الح كم الُمتعىِّقة  ، ب لرَّ

 .اأمَره أْن يَالحه فيم  بياهم  إْن ك ن يَلمع ِماه

ِعْنَدهُ  َمْن َكانَتْ )) : اهذا األمر ُمط بق لقلل الاَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الُمتقدِّ  الث بت اللريح

نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً، َوْليَأُْخْذ بِيَِدِه، َوْليُْخِل بِِه، فَِإْن 

 .((قَبِلََها قَبِلََها، َوإاِلَّ َكاَن قَْد أَدَّى الَِّذي َعلَْيِه َوالَِّذي لَهُ 

  :األمر الخامس

 :(485)" لادهمُ "الطي للي في ق ل أبل دااد 

)) : حدثا  ُحميد بن ِمهران ، لن وعد بن أاس ، لن زي د بن ُكَليب ، ق ل

اْنُظُروا إِلَى : َخَرَج اْبُن َعاِمٍر فََصِعَد اْلِمْنبََر َوَعلَْيِه ثِيَاٌب ِرقَاٌق، فَقَاَل أَبُو باَِللٍ 
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َسِمْعُت َرُسوَل : اْلِمْنبَرِ  أَِميِرُكْم يَْلبَُس ِلبَاَس اْلفُسَّاِق فَقَاَل أَبُو بَْكَرةَ ِمْن تَْحتِ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ  ُ »: َّللاَّ ِ أََهانَهُ َّللاَّ  .((« َمْن أََهاَن ُسْلَطاَن َّللاَّ

ُكْنُت َمَع أَبِي بَْكَرةَ تَْحَت )) :  ، بىفظ(8889)اأخرجه ِمن طريقه الترمذي 

اْنُظُروا إِلَى : ْيِه ثِيَاٌب ِرقَاٌق، فَقَاَل أَبُو باِلَلٍ ِمْنبَِر اْبِن َعاِمٍر َوُهَو يَْخُطُب َوَعلَ 

اْسُكْت، َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى : أَِميِرنَا يَْلبَُس ثِيَاَب الفُسَّاِق، فَقَاَل أَبُو بَْكَرةَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ  ُ : َّللاَّ  .(( َمْن أََهاَن ُسْلَطاَن هللاِ فِي األَْرِض أََهانَهُ َّللاَّ

 اهـ.«هذا حديث حلن غريب»: ــ سحمه هللا ــ لقبه الترمذي اق ل اإلم  

 .آِخر قلليهاحلَّاه العةامة األلب ني ــ سحمه هللا ــ في 

اس ــ سحمه هللا ــ في   : ، لقبه(5197" )ملاده"اق ل الح فظ البزَّ

 .ِمن اجله ،اهذا الحديث قد ُساي نحل كةامه لن سولل هللا ملسو هيلع هللا ىلص »

 اهـ.«إال لن أبي بَْكر  ملسو هيلع هللا ىلص اال نَعىم يُراى بهذا الىفظ لن سولل هللا 

 :قلت

كره  ، اذَ «صداق»: الل جيلاه افيه إوا ده وعد بن أاس العداي ، ق ل 

صداق » :  ، اق ل ابن حَجر العلقةاني"الثق ت" فياابن خىفلن ابن ِحبَّ ن 

ابن َمِعين ، ااثّقه غيره ، اذَكره ابن : ضعفه»:  ، اق ل الذهبي«له أغ ليط 

 . ، ام ل األلب ني إل  تلثيقه«"الثق ت"ِحبَّ ن في 

 ، اَساى لاه اثا ن ، "الثق ت"ازي د بن ُكليب ، ذكره ابن ِحبَّ ن في كت به 

 .بافله اهل يَحكي قلَّة شهده 

 .اُحميد بن ِمهران ثقة

 :ووْجه االستدالل ِمن هذا األثر على فرض ثبوته
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أنَّ أب  بَْكر  الثقفي ــ سضي هللا لاه ــ أنَكر لى  الرجل كةاَمه بين الُملىِّين 

ِمن إه نة الح كم التي يُهين هللا  إنك َسه هذافي ن ئب الح كم ، اأوكتَه ، اجعل 

 .ف لىه 

  :سادساألمر ال

 ، االىفظ له ، اابن أبي شيبة (991" )ُوااه"م  أخرجه وعيد بن ماللس في 

 ، اغيرهم  ، لن وعيد بن ُجبيٍر ــ سحمه هللا ــ أنَّه (59579) "ملاَّفه"في 

: آُمُر إَِماِمي بِاْلَمْعُروِف؟ قَالَ : قُْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس ــ رضي هللا عنه ــ)) : ق ل

 إِْن َخِشيَت أَْن يَْقتُلََك فاََل، فَِإْن ُكْنَت َواَل بُدَّ فَاِعاًل، فَِفيَما بَْينََك َوبَْينَهُ، َوالَ 

 .((تَْغتَْب إَِماَمك 

 .اإوا ده حلن أا صحيح

" ُشعب اإليم ن" ، االبيهقي في (1857" )ُمعجمه"الاد ابن الُمقرئ في 

أَِميِري آُمُرهُ ))  : ، أنَّه ق ل البن لب س ــ سضي هللا لاه ــ(9153)

 .((بِاْلَمْعُروِف، َوأَْنَهاهُ َعِن اْلُمْنَكِر 

 :ووْجه االستدالل ِمن هذا األثر

أَمَر أْن يكلن أْمُر الح كم :  بن لب س ــ سضي هللا لاهم  ــأنَّ لبد هللا

لح كم ، اليس في العىن ب لمعراف انَْهيُه لن الُماكر فيم  بين الُماِكر اا

 .االغَيبَة

 .بأنَّ إلةانه اإلنك س يُعتبَر ِغيبة لىح كمــ سضي هللا لاه ــ اَحكم 

مة باّصِ القرآن ، اال  .لُّاة ، ااإلجم عاالِغيبة ُمحرَّ

" تفسيره"َحَكى الفقيه أبو عبد هللا القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ في بل 

 :، وغيره(337/ 12)

 ."اإلجم ع لى  أنَّ الِغيبة ِمن الكب ئر"
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اِغيبة الح كم ألظم إثًم  ِمن ِغيبة آح د الا س ، ألنَّه  ليلت لداانً  لى  

لى  كبير  اكثير  لى  الِعب د االبةاد ، اشخله فقط ، بل تُجرُّ شراًسا افتاً  

ين االدني   .الدِّ

اأْمر ابن لب س ــ سضي هللا لاهم  ــ هذا أيًض  ُمط بق لقلل الاَّبي ملسو هيلع هللا ىلص 

َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن فاََل يَُكل ُِمهُ )) : الُمتقدِّ  الث بت اللريح

ْليَأُْخْذ بِيَِدِه، َوْليُْخِل بِِه، فَِإْن قَبِلََها قَبِلََها، َوإِالَّ َكاَن قَْد أَدَّى بَِها َعاَلنِيَةً، وَ 

 .((الَِّذي َعلَْيِه َوالَِّذي لَهُ 

  :بعاألمر السا

 : ، فق ل(57158ا  59574" )ملاَّفه"م  أخرجه ابن أبي َشيبة في 

ذََكْرُت ))  :ق لحدثا  ابن ُليياة ، لن إبراهيم بن َمْيَلر  ، لن ط اس ، 

اأْلَُمَراَء ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس، فَاْنبََرى فِيِهْم َرُجٌل فَتََطاَوَل َحتَّى َما ُرئَِي فِي اْلبَْيِت 

اَل تَْجعَْل نَْفَسَك فِتْنَةً ، يَا َهَزَهانُ »: فََسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس يَقُولُ ، أَْطَوَل ِمْنهُ 

 .((ى َما َرأَْيُت فِي اْلقَْوِم أَْقَصَر ِمْنهُ فَتَقَاَصَر َحتَّ ، «ِللظَّاِلِمينَ 

 :  ، فق ل(ــ قلم التفلير 1791" )ُوااه"اأخرجه وعيد بن ماللس في 

ُكنَّا َمَع اْبِن َعبَّاٍس ))  :ن  وفي ن ، لن إبراهيم بن َمْيَلر  ، لن ط اس ، ق ل

اَوَل َحتَّى َما َرأَْيُت فَِي اْلبَْيِت الَهْزَهاز، فَتَطَ : فاْبتََرَك َرُجٌل ِمَن اأْلَُمَراِء يُقَاُل لَهُ 

، «يَا َهْزَهاُز اَل تَُكْن فِتْنَةً ِلْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ »: أَْطَوَل ِمْنهُ، فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس 

 .((فَتَقَاَصَر َحتَّى َما َرأَْيُت فَِي اْلبَْيِت أََحًدا أَْقَصَر ِمْنهُ 

 .اإوا ده صحيح

 :ن هذا األثرووْجه االستدالل مِ 

جل الذي تكىَّم لى  األمراء : نَّ ابن لب س ــ سضي هللا لاه ــأ أنَكر لى  الرَّ

 .ذا فتاة ، اإل نة لىقل  الظ لمينه صايعَهلةانية في غير اجلدهم ، اجعل 
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ْجر  .لن هذه الطريقة اهذا ِمن أبىغ م  يكلن ِمن الزَّ

  :ثامناألمر ال

ةباب َسد ِ الذرائع الُمفضية إلى   .الفتن والشُّرور على األُمَّ

تض فرت األدلة الشرلية ِمن القرآن االلُّاة الث بتة ااوتف ضت لى   حيث

 .ذا الب بالتحريم بِه

ألةا  الملقعين "اقد ذَكر اإلم   ابن قيِّم الجلزية ــ سحمه هللا ــ في كت به 

 .تلعة اتلعين دليةًا لى  ذلك( 95-3/ 9" )لن سبَّ الع لمين

 (:دار عالم الفوائد: ــ طبعة 3/ 1)فكان ِمن أوائل ما قال ــ رحمه هللا ــ 

فم  الظن بهذه الشريعة الك مىة التي هي في ألى  دسج ت الِحكمة ، »

 .االملىحة ، االكم ل

ل مصادرها ومواردها لىم أنَّ هللا تع ل  اسولله َودَّ الذسائع : وَمن تأمَّ

 اهـ.«مه  ، انََه  لاه الُمفِضية إل  المح س  ، بأْن حرَّ 

 (:دار عالم الفوائد: ــ طبعة 13/ 1)م كالمه وما ذَكره ِمن أدلة بقوله وختَ 

 .اب ب َودِّ الذسائع أحد أسب ع التكىيف ، فإنَّه أْمٌر انَْهي»

 .اويىة إل  المقللد :والثانيمقللد لافله ،  :أحدهما: ااألْمر نلل ن

م   :والثانيم  يكلن الَماِهيُّ لاه مفَلد  في نفله ،  :أحدهما: االاَّهي نلل ن

 .يكلن اويىة إل  المفَلد 

ين  اهـ.«فل س َودُّ الذسائع الُمفِضية إل  الحرا  أحدُ أسب ع الدِّ

 :قلت
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اهذا الالع ِمن اإلنك س العىاي لى  اللىط ن في َغيبته يفتح ب ب الشَّر لى  

ُهم إل  الفتن الُكبرى ا ين الا س ، ايَُجرُّ د  االمتاللة ، افي أملس الدِّ لُمتعدِّ

 .االدني 

اهل ق مت الفتاة زَمن الخىيفة الراشد الل لح الل ئم الق ئم الع دل الذي 

اأثاَ  لىيه ، ابشَّره ب لجاَّة االشه د  ، إال بلبب هذا  ، زكَّ ه سولل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .الالع ِمن اإلنك س

دًا ، ثم أص بحت تَاقًُّل  اطعاً  ، فتأليبً  اتحريًض  ، اانتهت فبدأت إنك ًسا ُمجرَّ

ب إلنك س لىيه ب ليد االلةاح ، فقتىله ــ سضي هللا لاه ــ ص ئًم  ، شهيدًا ، يتىل 

 .القرآن ، حت  تَح دس دُمه لى  ُملحفه

الم يلتطع أصح ب الابي ملسو هيلع هللا ىلص حياه  ، اُهم أك بر لىم ء األسض ، اخيرهم ، 

 ، ضبط الا س ، اال اقف الفتن ، حت  ق مت ُحراب اأصدقهم ، اأتق هم

قت جم لة الملىمين ، اال زالت آث س  ملِجعة ، اظهرت لق ئد ب طىة ، اتفرَّ

ة إل  اليل   .هذه الفتاة لى  األُمَّ

فكيف بآث س هذه الطريقة الشايعة لى  اال  أْمر الا س اليل  الذين ليس في 

ريعته ، كعثم ن بن لف ن ــ تزكيتهم اْحٌي ِمن هللا تع ل  ، انللٌص ِمن ش

 .     سضي هللا لاه ــ ، ابلجلد لىم ء ليللا ك للح بة ، اُهم أيًض  قىيىلن جدًا

ة الا س أيًض  ليللا بفقه ء لىم ء  .ال مَّ

اكثير ِمن الداخىين في هذا األمر لهم مآِسب في الُحكم االلُّىطة ، اتع اٌن مع 

ين ، ايلعلن إل  َزّجِ  ة االدِّ
ة إل  هذا الب ب ألداء  الِمىَّ  .الع مَّ

 اإْن ث ساا فَمن َويضبِطهم؟

د في بل م  نفعَت في بىدان لديد  حت  األوىحة االدم ء االدَّم س  االتشرُّ

 .في ضبِطهماألسض 

 .اَحيّ  االت سيخ القديم ، ام  بعده ، االلاقع الُمع صر ، ش هد قلي
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ــ ، اغيره ِمن  م اغىقً  لهذا الب ب امتاع أو مة بن زيد  ــ سضي هللا لاه

 .اللح بة ، لن اإلنك س لى  اللىط ن في َغيبته بين الا س

 ، االىفظ له ، لن أو مة بن زيد (8454) ، املىم (5819)فأخرج البخ سي 

: أاََل تَْدُخُل َعلَى ُعثَْماَن فَتَُكل َِمهُ؟ فَقَالَ )) : ــ أنَّه قيل له م ــ سضي هللا لاه

إاِلَّ أُْسِمعُُكْم؟ َوهللاِ لَقَْد َكلَّْمتُهُ فِيَما بَْينِي َوبَْينَهُ، َما ُدوَن  أَتََرْوَن أَن ِي اَل أَُكل ُِمهُ 

َل َمْن فَتََحهُ   .((أَْن أَْفتَتَِح أَْمًرا اَل أُِحبُّ أَْن أَُكوَن أَوَّ

لَتَُرْوَن أَن ِي إِنَُّكْم : لَْو أَتَْيَت فاُلَنًا فََكلَّْمتَهُ، قَالَ : قِيَل أِلَُساَمةَ )) : الفظ البخ سي

َل َمْن  ر ِ ُدوَن أَْن أَْفتََح بَابًا الَ أَُكوُن أَوَّ الَ أَُكل ُِمهُ إاِلَّ أُْسِمعُُكْم، إِن ِي أَُكل ُِمهُ فِي الس ِ

 .((فَتََحهُ 

وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 1

 (:215/ 2" )سلمالُمفهم لَما أشكل ِمن تلخيص كتاب م"

وهللا لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أْن أفتح أمًرا ال أحب أْن )) : قلله»

ل َمن فتحه  أنَّه كىَّمه مش فهة ، كةا  لُطف ، ألنَّه اتَّقَ  م   :يَعني ((أكون أوَّ

يكلن لن المج هر  ب إلنك س ، االقي   لى  األئمة ، لعظيم م  يَطرأ بلبب ذلك 

 اهـ.«ِمن الفتن االمف ود

مجموع "وقال اْلمام عبد العزيز ابن باز ــ رحمه هللا ــ كما في  ــ 0

 (:011-012/ 8" )فتاويه

االتحذير ِماه  ِمن غير أْن يُذكر َمن فعىَه  ، ال  ايَكفي إنك س المع صي ،»

 .ح كًم  اال غير ح كم

المَّ  اقعت الفتاة في لهد لثم ن ــ سضي هللا لاه ــ ق ل بعض الا س 

إنَّكم ترون : أال تكل ِم عثمان؟ فقال)) : ألو مة بن زيد ــ سضي هللا لاه ــ

وبينه دون أْن أفتتح أمًرا ال أني ال أكلمه  إال أُسِمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني 

ل َمن افتتحه   .((أحب أْن أكون أوَّ
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المَّ  فتح الخلاسج الُجهَّ ل ب ب الشَّر في زم ن لثم ن ــ سضي هللا لاه ــ ، 

 :اأنكراا لى  لثم ن لىاً 

 ، لُظمت الفتاة ، االقت ل ، االفل د ، الذي ال يَزال الا س في آث سه إل  اليل 

اقُتِل لثم ن الىي ــ سضي هللا  ، ي امع ايةحت  حلىت الفتاة بين لى

اقُتِل جْمع كثير ِمن اللح بة ، اغيرهم بأوب ب  ، لاهم  ــ بأوب ب ذلك

حت  أبغض الكثيران ِمن الا س اِليَّ  ، اِذكر العيلب لىاً  ، اإلنك س العىاي

م األشعري  أنَّ سولل هللا صى  هللا اْ اقد َساى لي ض بن غَ  ، أمرهم اقتىله

َمن أراد أْن يَنصح ِلذي سلطان فال يُبده عالنية، ولكن )) : ق ل لىيه اوىم

يأخذ بيده فيَخلو به، فإْن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدَّى الذي عليه 

 اهـ.«((

 : لن لبد هللا بن ُلكيم ــ سحمه هللا ــ أنَّه ق لج ء بإوا د صحيح ا

َوأََعْنت َعلَى : فَِقيَل لَهُ : قَالَ ، ُعثَْماَن أَبًَداالَ أُِعيُن َعلَى قَتِْل َخِليفٍَة بَْعَد )) 

 .((إن ِي أَُعدُّ ِذْكَر َمَساِوئِِه َعْونًا َعلَى َدِمِه : قَالَ ، َدِمهِ 

 ، اابن أبي (113/ 1ا  57/ 5" )الطبق ت الكبرى"أخرجه ابن وعد في 

" الت سيخ الكبير" ، االبخ سي في (58795أا  58971" )ملاَّفه"شيبة في 

 . ، اغيرهم(991" )الُكا  ااألوم ء" ، االداالبي في (93:ــ سقم 51/ 1)

البد هللا بن ُلكيم ــ سحمه هللا ــ ُمَخْضر  ، حيث أدَسك زَمن الابي صى  هللا 

 .لىيه اوىم الم يَلمع ِماه

 :األمر التاسع

أَْصَحاِب نََهانَا ُكبََراُؤنَا ِمْن )) : أنَّ أنس بن م لك ــ سضي هللا لاه ــ ق ل

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ  اَل تَُسبُّوا أَُمَراَءُكْم، َواَل تَِغشُّوُهْم، »: َرُسوِل َّللاَّ

َ َواْصبُِروا؛ فَِإنَّ اأْلَْمَر قَِريبٌ   .((« َواَل تَْبغَُضوُهْم، َواتَّقُوا َّللاَّ
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" ب اإليم نُشع" ، االبيهقي في (1713" )اللُّاة"أخرجه ابن أبي ل صم في 

 . ، اغيرهم (9385)

 اهـ.«إوا ده جيد»: اق ل العةامة األلب ني ــ سحمه هللا ــ لقبه

 :ووْجه االستدالل ِمنه

هم ، اأُِمر ب للبر  أنَّه نُِهي لن َوّبِ األمراء في جميع األحلال ، الن ِغّشِ

ين االدني  االِعب د ، مع أنَّ اللَّبَّ ِماه  م  هل بحق ، لىيهم ، ِلمف وِد ذلك لى  الدِّ

يً  ًم  أا تعدِّ  .اأُبِيح لى  وبيل العقلبة ب لِمثل م  لم يَكن في لفظ اللَّّبِ ُمحرَّ

اِغيبَة الح كم ، ااإلنك س لىيه لىاً  في َغيبَته بِذكر ليلبه لى  المأل ، يُماع ن 

ِمن ب ب أال  ، ألنَّ مف ودهم  أكثر ِمن مف ود اللَّب ، ألنَّ المف ود قد تعلد 

ي ة ، فتُقبَل لى  الدِّ ين ااألُمَّ ة ، اتُاَشر بمظهر الغير  لى  الدِّ ن االدني  ااألُمَّ

اتَراج كثيًرا ، ايَاجِرف إليه  ألداد غفير  ، بخةاف اللَّبَّ ، إذ يعلد ضرُسه 

ه لمل  الا س  .في الغ لب لى  ص حبه ، ايَُمجُّ

ليس ِمن الاليحة لهم ، اِضدُّ  :وِغيبَة الحاكم والتشهير بعيوبه أيًضا

هما  .لاَّليحة الِغش ، اقد أُِمرن  باُلحهم ، انُهيا  لن ِغّشِ

ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض أقوال أهل العلم ِمن أهل السُّنة والحديث 

 .والجماعة في المنع ِمن هذه الطريقة في اْلنكار على الحاكم

طأ وتقرير أنَّها ُمجانبة لطريق السَّلف الصالح، وأنَّ َمن نسبها إليهم فقد أخ

 :وكذب

اًل ــ مجموع "قال اْلمام عبد العزيز ابن باز ــ رحمه هللا ــ كما في  أوَّ

، ُمجيبًا على سؤال حول اْلنكار على الوالة في (011-012/ 8" )فتاويه

هل ِمن منهج السَّلف نَقد الوالة ِمن فوق المنابر؟ : "غير محضرهم، نصُّه

 :؟"وما منهج السَّلف في نُصح الوالة

 :ِمن منهج السَّلفليس »
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اِذكر ذلك لى  الما بر ، ألنَّ ذلك يُفِضي إل   ، التشهير بعيلب اللال 

ايُفِضي إل  الخلض الذي  ، الفلَض  ، الد  اللمع االط لة في المعراف

 اهـ.«يَضر اال يافع

 :قلت

ااإلنك س العىَاي بِذكر ُماكر الح كم اتبيين خطئه فيه ح ل َغيبتِة داخل في 

 .بين الا س التشهير به

قال العالمة دمحم ين صالح العثيمين ــ رحمه هللا ــ في شرح كتاب   ثانيًا ــ

ــ عند حديث وبَاء 1751:ــ رقم 917و  972/ 2" )رياض الصالحين"

 (:الطاعون

 :ففي هذا الحديث فوائد»

لية أْن يُراجع اإلم   ،  :ِمنها  ، ألنَّ أب  لكن بحضرتهأنَّه يجلز لىلاحد ِمن الرَّ

 .ُلبيد  ساجع لمر بن الخط ب ــ سضي هللا لاه ــ لكن بحضرته

ن لاده َغير   :وبشرط أْن يكون المراجع ن له لىم اِدين القل ، اليس ِممَّ ِممَّ

ل صفة ، ال طفة هلج ء ، فإنَّ هذا ال يتكىم ، إنَّم  يتكىم العقةاء مع اال  

 ِمن بين يديه الكن ال يتكىملن ِمن اساء اِليِ األمر ، بل يتكىملناألملس ، 

 اهـ.«حت  يحلل الاق ش ااإلقا ع

للعالمة العثيمين ــ " النَّهج الواضح"وجاء في مقطع صوتي في موقع  ــــ

 ":ال يجوز نقد الحاكم علنًا، وإْن أِذن هو بذلك: "رحمه هللا ــ عنوانه

فضيىة الشيخ إذا وَمح اِليُّ األمر أْن ياتقده الا س لىاً  ، " :السؤال»

ايح وبله لىاً  ، اُسبَّم  يَفتخر اِليُّ األمر نفله بذلك تطبيقً  لىحرية 

ك نت غير شرلية  الديمقراطية ، هل يجلز لاَ  اوتعم ل هذه اللو ئل الل

ة أنَّ اِليَّ األمر ومح به؟  ".بُحجَّ
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د مظهر  يفعل ، ألنَّ  الذي أَسى أْن ال" :الجواب وم ح اِلّيِ األمر بذلك ُمجرَّ

 .أم   الدال الغربية الك فر 

ة أبدًا  اهـ.«"ألنَّ هذا الطريق ليس معرافً  في َوىف األُمَّ

: ، الشريط الثاني، رقم"العقيدة الواسطية"وقال أيًضا كما في شرح  ــــ

(18:) 

االجم لة في ُما صحة م  هل طريق أهل اللُّاة " :هذا سؤال ُمهم يقول»

 ".؟اال  األملس

 : طريقهم: الجواب

ر  ، بقلد الاَّليحة أيًض  ، ال بقلد االنتق د ، أنَّهم يُا صِحلن اال  األملس ب لّلِ

اك ن الابي صى   ،ألنَّه إذا نلَحهم بقلد االنتق د َويفَشل ، ألنَّ الاِّية لغير هللا

يجب أْن يَالح لهم  ، حهللا لىيه اوىم ال يَاتلر لافله ، لكن بقلد اإلصةا

ا  ، كم  َجرى ألو مة بن زيد ــ سضي هللا لاه ــ حين كىَّمه بعض الا س ، ِورًّ

أوكلما نصحناه نأتي )) : الخىيفة ، فق ل :يَعني ، "أال تَالح فةانً : "اق للا

ا ، هذا هل المطىلب((إليكم نُخبركم   اهـ.« ، فيَالحه ِورًّ

النَّجمي ــ رحمه هللا ــ في كتابه قال العالمة أحمد بن يحيى  ثالثًا ــ

هل وَرد "، حين ُسئل (15: ص" )الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية"

 ":في الكتاب والسُّنة اْلنكار العلني على الوالة ِمن فوق المنابر

 ، ف لابي اإلنك س العىاي لى  اللال  أمر ُمْحدَث ، الم يكن ِمن أصلل اللُّاة»

أاََل َمْن َوِلَي َعلَْيِه َواٍل، فََرآهُ يَأْتِي َشْيئًا ِمْن َمْعِصيَِة هللاِ، فَْليَْكَرْه )) : ملسو هيلع هللا ىلص يقلل

هكذا يقلل الابي  ، ((َما يَأْتِي ِمْن َمْعِصيَِة هللاِ، َواَل يَْنِزَعنَّ يًَدا ِمْن َطاَعٍة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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لىيه  األضراس التي تترتب إذن فةا يجلز اإلنك س العىاي لى  الما بر ، ألنَّ 

لكن الاَّليحة ألئمة الملىمين بأّيِ صلس  تكلن؟ ابأّيِ أكثر ِمن ف ئدته ، 

 كيفية تكلن؟

ية هذا هل  ، حت  تكلن أنجح لقبلل اللالي ، يَابغي أْن تكلن بلفة ِوّرِ

 .األصل

 ، ((أال تُكل ِم عثمان )) : اقد ق ل أو مة بن زيد ــ سضي هللا لاه ــ لمَّ  قيل له

ا :يعني ((أتظنون أني ال أُكل ِمه إال أُسِمعكم )) : فق ل  .أني أُكىِّمه ِورًّ

 .إذن األصل هكذا في اللُّاة

سو لة إل  المىك الفةاني ، أا اللزير ": وَمن يَقف على المنبر ويقول

 . ، فهل ُمخِطئ"ي ، أا م  أشبَه ذلكالفةان

يةبل يجب لىيه إْن ك ن يَرى شيئً  ِمن الُماكر أْن    ، فإْن يُرِول نليحة ِوّرِ

ته قد  قُبِىت فىيَحمد هللا وبح نه اتع ل  لى  ذلك ، اإْن لم تُقبل فىيَعىم أنَّ ِذمَّ

 اهـ.«بَرئت ، اليس لىيه شيء بعد هذا

 :وقال أيًضا في شريط صوتي له ــــ

فهذه طريقة غير وىفية ، بل هي أمَّ  التشهير بلال  األْمر لى  الما بر ، »

 اهـ.«طريقة دخيىة

قال العالمة صالح بن فوزان الفوزان ــ سلَّمه هللا ــ في كتابه  رابعًا ــ

ــ سؤال  91-17:ص" )األجوبة الُمفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة"

 (:18: رقم

ف لُحك   الملىملن بَشر يُخطئلن ، اال َشك أنَّ لادهم أخط ء ، اليللا »

دس ِمن الحك   ِمن أخط ء ، ال ، إنَّه يُلكت لى  م  يَل :وال نقول ، بمعللمين

ا ، االكت بة لهم بل تُع لَج ،  الكن تُع لَج ب لطريقة اللىيمة ، ب لما صحة لهم ِورًّ
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ع لى   ا ، اليلت ب لكت بة التي تُكتَب ، ايُلقِّع لىيه  جمع كثير ، اتُلزَّ ِورًّ

 .هذا ال يجلز ، الا س

ية فيه  نليحة ، تُلىَّم ِللِلّيِ   .األمر ، أا يُكىَّم شفليً بل تُكتَب كت بة ِوّرِ

ع لى  الا س ، فهذا لمٌل ال يجلز ، ألنَّه  س اتُلزَّ أمَّ  الكت بة التي تُكتَب اتُللَّ

 ، اهل ِمثل الكةا  لى  الما بر ، بل هل أشد ، بل الكةا  يُمِكن أْن تشهير

 .االه  األيدي ، فىيس هذا ِمن الحقيُاَل  ، الكن الكت بة تَبقَ  اتَتد

ب لاَّليحة للال  األملس ُهم العىم ء ، اأصح ب الرأي  اأالَ  َمن يقل 

 .االَمشلس  ، اأهل الَحّلِ االعَقد ، فىيس كل أحد ِمن الا س يَلىح لهذا األمر

اليس الترايج لألخط ء ، االتشهير به  ِمن الاليحة في شيء ، بل هل ِمن 

 .إش لة الُماكر االف حشة في الذين آمالا

 .الل لحاال هل ِمن ماهج اللَّىف 

إنك س الماكر بَزلمه ، لكن م  : اإْن ك ن قْلد ص حبه  حلاً  اطيبً  ، اهل

فعىَه أشد ُماكًرا ِممَّ  أنَكره ، اقد يكلن إنك س الُماكر ُماَكًرا إذا ك ن لى  غير 

َّبع طريقة الرولل ملسو هيلع هللا ىلص  الطريقة التي شرله  هللا تع ل  ، اسولله ملسو هيلع هللا ىلص ، ألنَّه لم يَت

 اهـ .«الشرلية الَّتِي سومه 

 (:22:ــ سؤال رقم 123-120:ص)وقال أيًضا  ــــ

الاَّليحة التي يُجَهر به  أم   الا س ، أا لى  الما بر ، تُثير الشَّر ، اتُحِدث »

لية  .العداا  بين اال  األملس االرَّ

أنَّ اإلنل ن يَتكىم في أخط ء اال  األملس لى  ِمابر ، أا  :ليست النَّصيحة

الى  ُكروي أم   الا س  . ، هذا ال يَخد  الملىحة ، اإنَّم  يزيد الشَّر شرًّ

أْن تَتِلل بلال  األملس شخليًّ  ، أا كت بيًّ  ، أا لن طريق  :إنَّما النَّصيحة

ا فيم  ب  .ياَك ابياهمبعض الذين يَتلىلن بهم ، اتُبىِّغهم نليحتك ِورًّ
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أنَّا  نَكتب نليحة انَداس به  لى  الا س ، أا : وليس ِمن النصيحة أيًضا

 ، ال ، هذه فضيحة ، هذه "هذه نليحة: "لى  كل أحد ِليُلقِّعلا لىيه  ، انقلل

تُعتَبر ِمن األملس التي تُلبِّب الشُّراس ، اتُفِرح األلداء ، ايَتدخل فيه  

 اهـ.«أصح ب األهلاء

" اليوتيوب"على " صوت السَّلف"طع صوتي في قناة وجاء في مق ــــ

فتاوى العلماء في ُحكم : "للشيخ صالح الفوزان ــ سدَّده هللا ــ عنوانه

 ":نصيحة الُحكام عالنية

س" قا   الَمجد"خرج أحد الدل   في  :السائل» أنَّ اإلنك س ": ب ألمس اقرَّ

 ".لةانية هي طريقة اللح بة ، اطريقة الت بعين

 ، اإلنك س لى  اللال  م  يكلن لةانية ، اإنَّم  يكلن هذا الكةا  خطأ" :الجواب

))  :ب التل ل بِهم ، اُما صحتهم ُمب شر  ، بين الا صح االماللح ، لحديث

َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً، َوْليَأُْخْذ بِيَِدِه، 

 .((فَِإْن قَبِلََها قَبِلََها، َوإِالَّ َكاَن قَْد أَدَّى الَِّذي َعلَْيِه َوالَِّذي لَهُ  َوْليُْخِل بِِه،

 ، هذا يُلبِّب فتاة ، "أنَّه يُاَكر لى  اللال  لةانية: "فهذا خطأ ، الذي يقلل

ا  .ايُلبِّب شرًّ

 اهـ.«اللح بة ، االت بعين ، االلَّىف الل لح ، م  فعىلا هذا :ويَكِذب على

قال العالمة دمحم السُّبَي ِل إمام وخطيب المسجد الحرام ــ رحمه هللا  ــخامًسا 

عية"ــ كما في كتابه  اعي والرَّ " األدلة الشرعية في بيان حق الرَّ

ري على الوالة( 28:ص) َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ )) بعد حديث  عن اْلنكار الس ِ

 :((اَلنِيَةً نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها عَ 

ة ِمن اللح بة ،  :وقد سار ِوفق هذا التوجيه النبوي» َوىف هذه األُمَّ

 اهـ.«االت بعين ، اَمن بعدهم ِمن أئمة اإلوةا  المشهلسين

 :، عن اْلنكار العلني(70-71:ص)وقال أيًضا  ــــ
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ا سلوك غير ذلك ِمن األساليب الُمنكرة، والمناهج الُمحَدثة» ك لجهر  :وأمَّ

ب إلنك س لى  اللال  أم   المأل ، افي المح فل الع مة ، االتشهير بِهم ، 

االتاقُّص ألقداسهم ، اتغىيظ القلل في اإلنك س لىيهم ، دان مرال   لمك نتهم ، 

 .اإجةاٍل ألقداسهم

فإنَّه مع كلنه خةاف التلجيه اإللهي ، االَهدي الاَّبلي ، االماهج اللَّلي ، الذي 

ة ، ِمن اللح بةو س لىيه َوىف ه االت بعين ، اأئمة اإلوةا    ،ذه األُمَّ

 .الُمخىلين

ة ، إذ يكلن وببً  في إيغ س  فإنَّ له آث ًسا ويئة ، امف ود لظيمة لى  األُمَّ

لية لى  االتهم ، احللل العدااات االبغض ء فيم  بياهم ،  صداس الرَّ

لى  العب د  اُسبَّم  ث س بلببه فتن ، يَاتج لاه  مف ود كثير  ، اأضراس لظيمة

 اهـ.«االبةاد

دمحم بن عبد اللطيف، وسعد بن حمد بن عتيق، : "قال العلماء  سادًسا ــ

وعبد هللا بن عبد العزيز العَنقَري، وعمر بن دمحم بن ِسليم، ودمحم بن 

الدَُّرر السَّنية في "ــ رحمهم هللا ــ كما في كتاب " إبراهيم بن عبد اللطيف

 (:102-115و  127-122/ 5" )األجوبة النَّجدية

ا ما قد يَقع ِمن والة األمور، ِمن المعاصي والمخالفات، التي ال تُوجب » وأمَّ

ف للاجب فيه  ما صحتهم لى  اللجه  :الكفر، والخروج ِمن اْلسالم

ااتِّب ع م  ك ن لىيه اللَّىف الل لح ، ِمن لد  التشايع لىيهم الشرلي برفق ، 

االتق د أنَّ ذلك ِمن إنك س الُماكر ، اللاجب في المج لس ، امج مع الا س ، 

 .إنك سه لى  العب د

 ، ال يَعىم ص حبه م  يترتب لىيه ِمن المف ود اهذا غىط ف حش ، اجهل ظ هر

س هللا قىبه ، الَرف طريقة  ين االدني  ، كم  يَعرف ذلك َمن نلَّ العظ   في الدِّ

ين  اهـ.«اللَّىف الل لح ، اأئمة الدِّ

 :وِمن باب الزيادة
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" التمهيد"رحمه هللا ــ في كتابه  قال الحافظ ابن عبد البَر ِ المالكي ــ ــ 1

(01 /081-087:) 

ه هللا أمركم )) : اأمَّ  قلله»  .((تُناصحوا َمن والَّ

إيج ب الاَّلحية لى  الع مة للال  األمر ، اُهم األئمة ، االخىف ء ،  :ففيه

 .اكذلك و ئر األمراء

ين النَّصيحة ــ ثالثًا ــ، )) : اقد ق ل ملسو هيلع هللا ىلص ين النَّصيحة، الد ِ ين النَّصيحة، الد ِ الد ِ

هلل ــ عزَّ وجلَّ ــ، ولكتابه، ولرسوله، »: ِلمن يا رسول هللا؟ قال: قيل

 .((وألئمة المسلمين وعامتهم 

ين الاُّلح ألئمة الملىمين ، اهذا أاجب م  : ففي هذا الحديث أنَّ ِمن الدِّ

 ، اُكل َمن أمكاه نُلح اللىط ن لَِزمه ذلك ، فُكل َمن ااكىهم اج للهميكلن ، 

 .إذا َسج  أْن يَلمع ماه

ف للبر ، االدل ء ، فإنَّهم : إْن لم يكن يُتمكَّن نُلح اللىط ن": قال أبو عمر

 اهـ.«ك نلا ياهلن لن َوّبِ األمراء

الطُّرق "قال اْلمام ابن قي ِم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه و ــ 0

 (:38: ص" )الُحكمية

د لى  الُمط ع خطأَه بين الَمأل ، فتحِمىه ُستبته  :وِمن دقيق الِفطنة» أنَّك ال تَرُّ

لى  نُلر  الخطأ ، اذلك خطأ ث ن ، الكن تىطَّف في إلةامه بِه ، حيث ال 

 اهـ .«يَشعر بِه غيره

ألظم ُمط ع في البىد هل الح كم ، اأكبر َمن له وىطة لى  الا س في البىد ا

 .هل الح كم أيًض 
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 ز ِغيبة الحاكم الجائر مع دراسة أسانيدها وألفاظهاجوا الواردة فيثار اآل

 واْلجابة عنها

 

ن ال ِغيبَ  نصُّوا علىأنَّهم  ــ رحمهم هللا ــاألئمة  بعضجاء عن   :ة لهأنَّ ِممَّ

 .«الجائر حاكمال»

 : المعاصرين ــ أصلحهم هللا ــ علىطالب العلم فاستَدل به بعض 

 .«لىاً  في َغيبتَهح كم الجلاز اإلنك س لى  »

 :قلت

 :عديدة هاالستدالل منقوض ِمن أوجْ  وهذا

ل  :الوجه األوَّ

ة اآلث س اللاسد  لن هؤالء األئمة في أنَّ  الح كم الج ئر ال ِغيبَة "أنَّ ل مَّ

 .لاهم حِل ال تَ   ،"له

جه  ، مع بي ن ِلىل ضعفه   .اويأتي ِذكر ألف ظه  ، اَمن خرَّ

 :الوجه الثاني

ة  ، فىيس قلله "يبَة لىح كم الج ئرال غِ "أنَّه لل ثبَت لن أحد ِماهم أنَّه  ُحجَّ

 .ب تف ق العىم ء

ة يَحت ج إل  دليل ِمن أهل العىم ، غيرهقلل بل قلله ك أقلال ا ، ابره ن اُحجَّ

ة ااالحتج ج بق ل هللا ، ق ل اال يُحتجُّ به  ،   ،العىم ء يُحتجُّ له  اإنَّم  الُحجَّ

 .سولله ، ق ل اللح بة ، اأجمع العىم ء

 :الوجه الثالث
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مة باص القرآن ،  أنَّ ِغيبَة الملىم ألخيه الملىم ح كًم  أا محكلًم  ُمحرَّ

لن هذا التحريم إال بدليل ِمن  اال يُخَرج ، االلُّاة الاَّبلية ، اإجم ع العىم ء

 .في الشريعة مع َمن أخَرج الح كم الشريعة ، اال دليل

ال آية قرآنية ، اال حديثً  نبليًّ  صحيًح  صريًح  ، اال أثًرا لن اللح بة 

 .صحيًح  صريًح  ، اال إجم ًل 

 .فقد نُقل اإلجم ع لى  أنَّه ال ِغيبة له بخالف الُمبتدع،

أبل بكر اإلوم ليىي الش فعي ، اابن أبي زِماين الم لكي ، اابن  :وقد نَقله

 .اللةاح الش فعي ، اابن تيمية ، اغيرهم

الظٌّىم ، االفلاحش ، ُمجَمع لى  : الرجل الُمعلن للفجور ِليُْحذَر، ِمثلوكذلك 

 .جلاز ذلك أيًض  في حقِّه

 .ابن تيمية ، اغيره :وقد نَقل اْلجماع

د  في الجلازمع الاللص الشرلية   .المتعدِّ

 :الوجه الرابع

َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي )) : أنَّ إطةاق قلل الابي ملسو هيلع هللا ىلص الث بت اللريح

، فَِإْن قَبِلََها قَبِلََها، فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً، َوْليَأُْخْذ بِيَِدِه، َوْليُْخِل بِهِ ُسْلَطاٍن 

يَماع ِغيبَة الح كم ، ااإلنك س لىيه  ((َكاَن قَْد أَدَّى الَِّذي َعلَْيِه َوالَِّذي لَهُ َوإِالَّ 

 .في َغيبَته

د ذلك، ويزيد في إيضاحه ته ، افَهم  :ويؤك ِ وبب التحديث بهذا الحديث ، اقِلَّ

صح بيه ــ سضي هللا لاه ــ لى  دخلل األمر ب لمعراف االاَّهي لن 

 .َمن أخطأ في هذا الب ب مع الح كمتلجيهه لِ الُماكر في الاَّليحة ، ا

أَنَّ ِعيَاَض ْبَن َغْنٍم َوقََع َعلَى َصاِحِب َداِريَّا ِحيَن فُتَِحْت، )) : حيث ج ء فيه

، َوَمَكَث ِعيَاٌض لَيَاِلَي، فَأَتَاهُ ِهَشاٌم فَأَتَاهُ ِهَشاُم ْبُن َحِكيٍم فَأَْغلََظ لَهُ اْلقَْولَ 
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ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَالَ يَْعتَِذُر إِلَْيِه،  يَا ِعيَاُض أَلَْم تَْسَمْع َرُسوَل َّللاَّ

، فَقَاَل «أََشدُّ النَّاِس َعذَابًا يَْوَم اْلِقيَاَمِة أََشدَُّهْم َعذَابًا ِللنَّاِس فِي الدُّْنيَا»: يَقُولُ 

، َوَرأَْينَا الَِّذي َرأَْيَت، َوَصِحْبنَا يَا ِهَشاُم، إِنَّا قَْد َعِلْمنَا الَِّذي َعِلْمتَ : ِعيَاضٌ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِْذ  الَِّذي َصِحْبَت، أََو لَْم تَْسَمْع يَا ِهَشاُم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن فَْليَأُْخْذ بِيَِدِه فَيَْنَصْحهُ، فَِإْن »: يَقُولُ 

، َوإِنََّك يَا ِهَشاُم أَلَْنَت اْلَجِريُء إِْذ «بِلََها، َوإاِلَّ َكاَن قَْد أَدَّى الَِّذي َعلَْيهِ قَ 

ِ ــ َعزَّ َوَجلَّ ــ  ِ، فََما َخِشيَت أَْن يَْقتُلََك ُسْلَطاُن َّللاَّ تَْجتَِرُئ َعلَى ُسْلَطاِن َّللاَّ

ِ تَعَالَى؟  .((فَتَُكوَن قَتِيَل ُسْلَطاِن َّللاَّ

 ، نَهي ((فاََل يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً، َوْليَأُْخْذ بِيَِدِه، َوْليُْخِل بِِه )) : قلل الابي ملسو هيلع هللا ىلصا

 .اأْمر ، ااألصل في األمر اللجلب ، افي الاَّهي التحريم

 :الوجه الخامس

ا القلل ، ام  اوتُابط ِماه ، أنَّ اللح بة ــ سضي هللا ــ لاهم قد خ لفلا هذ

ة لاد  اقللهم ُمقدَّ  لى  قلل َمن بعدهم ك ئاً  َمن ك ن ، بل قلل آح دهم ُحجَّ

 ، بل ااافقلا الاصَّ ؟أهل اللُّاة إذا لم يُخ لفه غيره ، فكيف إذا تع ضداا

 .  ، اخرَجت أقلالهم اأفع لهم تفليًرا له اتأكيدًاالاَّبلي

" النُّونيَّة"في  وقد قال اْلمام الفَذُّ ابن قي ِم الجوزية ــ رحمه هللا ــ

 (:002:ص)

 ق ل اللح بةُ هُم أُالل الِعرف ن... العىُم ق ل هللاُ ق ل سوللُه 

 فةان ابين سأيِ  الروللِ  بينَ ...  لىخةاف وف هةً  م  العىُم نلبكَ 

 :قُْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس )) : أنَّه ق لــ سحمه هللا ــ لن وعيد بُن جبير لحَّ ف ــ 1

فَِإْن ُكْنَت َواَل بُدَّ إِْن َخِشيَت أَْن يَْقتُلََك فاََل، : آُمُر إَِماِمي بِاْلَمْعُروِف؟ قَالَ 

 .(( فَاِعاًل، فَِفيَما بَْينََك َوبَْينَهُ، َواَل تَْغتَْب إَِماَمك
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  ابن لب س ــ سضي هللا لاهم  ــ لن اإلنك س العىاي لى  الح كم في فاَهَ 

مةه ِمن َغيبته ، اجعىَ    .الِغيبة الُمحرَّ

ذََكْرُت اأْلَُمَراَء ِعْنَد اْبِن )) : أنَّه ق ل ــ سحمه هللا ــ صحَّ لن ط اسا ــ 0

، َعبَّاٍس، فَاْنبََرى فِيِهْم َرُجٌل فَتََطاَوَل َحتَّى َما ُرئَِي فِي اْلبَْيِت أَْطَوَل ِمْنهُ 

، «تَْجعَْل نَْفَسَك فِتْنَةً ِللظَّاِلِمينَ  الَ ، يَا َهَزَهانُ »: فََسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس يَقُولُ 

 .((فَتَقَاَصَر َحتَّى َما َرأَْيُت فِي اْلقَْوِم أَْقَصَر ِمْنهُ 

عل ابن لب س ــ سضي هللا لاهم  ــ الكةا  بعيب األمراء فتاة اإل نة فجَ 

ْجر لن  اإلنك س العىاي لىقل  الظ لمين لى  الشَّر االفل د ، ، اهذا ِمن أبىغ الزَّ

 .لى  الح كم في َغيبتِه

ِ ْبَن )) : أنَّه ق ل ــ سحمه هللا ــاثبَت لن وعيد بن ُجْمَه ن  ــ 3 لَِقيُت َعْبَد َّللاَّ

: أَبِي أَْوفَى ــ رضي هللا عنه ــ  َوُهَو َمْحُجوُب اْلبََصِر، فََسلَّْمُت َعلَْيِه، قَاَل ِلي

قَتَلَتْهُ : قُْلتُ : فََما فَعََل َواِلُدَك؟ قَالَ : َن، قَالَ أَنَا َسِعيُد ْبُن ُجْمَها: َمْن أَْنَت؟ فَقُْلتُ 

ِ َصلَّى : اأْلََزاِرقَةُ، قَالَ  ُ اأْلََزاِرقَةَ، َحدَّثَنَا َرُسوُل َّللاَّ ُ اأْلََزاِرقَةَ، لَعََن َّللاَّ لَعََن َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َزاِرقَةُ َوْحَدُهْم أَْم اْلَخَواِرُج اأْلَ : قُْلتُ : أَنَُّهْم ِكاَلُب النَّاِر، قَالَ : َّللاَّ

فَِإنَّ السُّْلَطاَن يَْظِلُم النَّاَس، َويَْفعَُل : قُْلتُ : بَلَى اْلَخَواِرُج ُكلَُّها؟ قَالَ : ُكلَُّها؟ قَالَ 

َوْيَحَك يَا اْبَن : فَتَنَاَوَل يَِدي فَغََمَزَها بِيَِدِه َغْمَزةً َشِديَدةً ثُمَّ قَالَ : ، قَالَ بِِهمْ 

إِْن َكاَن السُّْلَطاُن َعلَْيَك بِالسََّواِد اأْلَْعَظِم، َعلَْيَك بِالسََّواِد اأْلَْعَظِم،  ُجْمَهانَ 

، فَِإنََّك يَْسَمُع ِمْنَك فَأْتِِه فِي بَْيتِِه فَأَْخبِْرهُ بَِما تَْعلَُم، فَِإْن قَبَِل ِمْنَك َوإِالَّ فََدْعهُ 

 .((لَْسَت بِأَْعلََم ِمْنهُ 

لبد هللا بن أبي أْافَ  ــ سضي هللا لاه ــ لى  ابن ُجمه ن كةامه لاده  فأنَكر

لية ، اغيره  ، في َغيبَته ، اأمَره  ابياهم  لى  ُماكرات اللىط ن الُمتعىِّقة ب لرَّ

 .أْن يَالحه فيم  بياهم  إْن ك ن اللىط ن يَلمع ِماه

مة بن  ، االىفظ له ، لن أو (8454) ، املىم (5819)اأخرج البخ سي  ــ 1

أاََل تَْدُخُل َعلَى ُعثَْماَن فَتَُكل َِمهُ؟ )) :  زيد ــ سضي هللا لاهم  ــ أنَّه قيل له
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أَتََرْوَن أَن ِي اَل أَُكل ُِمهُ إِالَّ أُْسِمعُُكْم؟ َوهللاِ لَقَْد َكلَّْمتُهُ فِيَما بَْينِي َوبَْينَهُ، َما : فَقَالَ 

َل َمْن فَتََحهُ  ُدوَن أَْن أَْفتَتَِح أَْمًرا اَل أُِحبُّ   .((أَْن أَُكوَن أَوَّ

اقد دَلَّ لى  أنَّ أصح ب الابي ملسو هيلع هللا ىلص جميعً  لم يكلنلا يُاِكران لى  االتِهم 

جهر  في المأل إذا لم يكلنلا ملجلدين ، اأنَّ هذه الطريقة ك نت ُمغىقة غير 

 ن أو مة ال مفتلحة اال معملل به  لادهم ــ سضي هللا لاهم ــ ، الهذا ك

ل َمن فتح ب ب الفتاة بهذا اإلنك س العىَاي  .يُحب أْن يكلن هل أاَّ

أَنَّ ِعيَاَض ْبَن َغْنٍم َوقََع َعلَى َصاِحٍب َداَرا ِحيَن فُتَِحْت، فَأَتَاهُ )) : تاثبَ  ــ 9

فَأَتَاهُ ِهَشاٌم ُمْعتَِذًرا، ، َوَمَكَث ِهَشاٌم لَيَاِلَي، فَأَْغلََظ لَهُ اْلقَْولَ ِهَشاُم ْبُن َحِكيٍم، 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ : فَقَاَل ِلِعيَاٍض  إِنَّ أََشدَّ »: أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ْنيَا فَقَاَل لَهُ « النَّاِس َعذَابًا يَْوَم اْلِقيَاَمِة أََشدُّ النَّاِس َعذَابًا ِللنَّاِس فِي الدُّ

ا ِهَشاُم إِنَّا قَْد َسِمْعنَا الَِّذي قَْد َسِمْعُت، َوَرأَْينَا الَِّذي قَْد َرأَْيَت، يَ : ِعيَاضٌ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَصِحْبنَا َمْن َصِحْبتَ  أَلَْم تَْسَمْع يَا ِهَشاُم َرُسوَل َّللاَّ

، َوْليَأُْخْذ يَُكل ُِمهُ بَِها َعاَلنِيَةً  َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ نَِصيَحةٌ ِلِذي ُسْلَطاٍن فاََل »: يَقُولُ 

« بِيَِدِه، َوْليُْخِل بِِه، فَِإْن قَبِلََها قَبِلََها، َوإاِلَّ َكاَن قَْد أَدَّى الَِّذي َعلَْيِه َوالَِّذي لَهُ 

ِ : َوإِنََّك يَا ِهَشاُم أَلَْنَت اْلُمْجتَِرئُ  َخِشيَت أَْن ، فََهالَّ أَْن تَْجتَِرَئ َعلَى ُسْلَطاِن َّللاَّ

 ِ ِ، فَتَُكوَن قَتِيَل ُسْلَطاِن َّللاَّ  .((يَْقتُلََك ُسْلَطاُن َّللاَّ

حه أا حلَّاه أا ق ل ت إنَّه ثبَ : اقد تقدَّ  تخريج هذا الحديث ، مع ِذكر َمن صحَّ

 .أا محفلظ

 :هووْجه االستدالل ِمن

الح كم في أنَّ ِلي ض بن َغْام ــ سضي هللا  لاه ــ جعل إلةان الاكير لى  

َوإِنََّك يَا ِهَشاُم ))  :حيث ق ل ــ سضي هللا لاه ــ ، المأل  ِمن االجتراء لىيه

ِ : أَلَْنَت اْلُمْجتَِرئُ  إِْذ تَْجتَِرُئ )) :  ، افي لفظ((أَْن تَْجتَِرَئ َعلَى ُسْلَطاِن َّللاَّ

 ِ  .((َعلَى ُسْلَطاِن َّللاَّ

 (:485" )ُملاده"ق ل أبل دااد الطي للي في  ــ 2
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)) : حدثا  ُحميد بن ِمهران ، لن وعد بن أاس ، لن زي د بن ُكَليب ، ق ل

اْنُظُروا إِلَى : َخَرَج اْبُن َعاِمٍر فََصِعَد اْلِمْنبََر َوَعلَْيِه ثِيَاٌب ِرقَاٌق، فَقَاَل أَبُو باَِللٍ 

َسِمْعُت َرُسوَل : اْلِمْنبَرِ أَِميِرُكْم يَْلبَُس ِلبَاَس اْلفُسَّاِق فَقَاَل أَبُو بَْكَرةَ ِمْن تَْحِت 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ  ُ »: َّللاَّ ِ أََهانَهُ َّللاَّ  .((« َمْن أََهاَن ُسْلَطاَن َّللاَّ

ُكْنُت َمَع أَبِي بَْكَرةَ تَْحَت )) :  ، بىفظ(8889)اأخرجه ِمن طريقه الترمذي 

اْنُظُروا إِلَى : ِه ثِيَاٌب ِرقَاٌق، فَقَاَل أَبُو باِلَلٍ ِمْنبَِر اْبِن َعاِمٍر َوُهَو يَْخُطُب َوَعلَيْ 

اْسُكْت، َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى : أَِميِرنَا يَْلبَُس ثِيَاَب الفُسَّاِق، فَقَاَل أَبُو بَْكَرةَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ  ُ : َّللاَّ  .(( َمْن أََهاَن ُسْلَطاَن هللاِ فِي األَْرِض أََهانَهُ َّللاَّ

 اهـ.«هذا حديث حلن غريب»: اق ل اإلم   الترمذي ــ سحمه هللا ــ لقبه

 .احلَّاه العةامة األلب ني ــ سحمه هللا ــ في آِخر قلليه

اس ــ سحمه هللا ــ في   : ، لقبه(5197" )ملاده"اق ل الح فظ البزَّ

ن اجله ، اال نَعىم اهذا الحديث قد ُساي نحل كةامه لن سولل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مِ »

 اهـ.«يُراى بهذا الىفظ لن سولل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال لن أبي بَْكر  

 :قلت

 ، اذَكره «صداق»: افيه إوا ده وعد بن أاس العداي ، ق ل لاه الل جي

صداق » :  ، اق ل ابن حَجر العلقةاني"الثق ت"ابن ِحبَّ ن اابن خىفلن في 

ابن َمِعين ، ااثّقه غيره ، اذَكره ابن : هضعف»:  ، اق ل الذهبي«له أغ ليط 

 . ، ام ل األلب ني إل  تلثيقه«"الثق ت"ِحبَّ ن في 

 ، اَساى لاه اثا ن ، "الثق ت"ازي د بن ُكليب ، ذكره ابن ِحبَّ ن في كت به 

 .اهل يَحكي قلَّة شهده  بافله

 .اُحميد بن ِمهران ثقة

 :ووْجه االستدالل ِمن هذا األثر على فرض ثبوته
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أب  بَْكر  الثقفي ــ سضي هللا لاه ــ أنَكر لى  الرجل كةاَمه بين الُملىِّين  أنَّ 

في ن ئب الح كم ، اأوكتَه ، اجعل إنك َسه هذا ِمن إه نة الح كم التي يُهين هللا 

 .ف لىه 

 :الوجه السادس

نََهانَا ُكبََراُؤنَا ِمْن أَْصَحاِب )) : أنس بن م لك ــ سضي هللا لاه ــ ق ل أنَّ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اَل تَُسبُّوا أَُمَراَءُكْم، َواَل تَِغشُّوُهْم، »: قَالَ  ،َرُسوِل َّللاَّ

َ َواْصبُِروا؛ فَِإنَّ اأْلَْمَر قَِريبٌ   .((« َواَل تَْبغَُضوُهْم، َواتَّقُوا َّللاَّ

 "عب اإليم نشُ " ، االبيهقي في (1713" )اللُّاة"أخرجه ابن أبي ل صم في 

 . ، اغيرهم (9385)

 اهـ.«إوا ده جيد»: لقبه األلب ني ــ سحمه هللا ــ اق ل العةامة

 :ووْجه االستدالل ِمنه

هم ، اأُِمر ب للبر  أنَّه نُِهي لن َوّبِ األمراء في جميع األحلال ، الن ِغّشِ

ين االدني  االِعب د ، مع أنَّ اللَّبَّ ِماه م  هل بحق ،  لىيهم ، ِلمف وِد ذلك لى  الدِّ

يً  اللَّبِّ  لم يَكن في لفظ اأُبِيح لى  وبيل العقلبة ب لِمثل م  ًم  أا تعدِّ  .ُمحرَّ

يُماع ن  ، ااإلنك س لىيه لىاً  في َغيبَته بِذكر ليلبه لى  المأل ، اِغيبَة الح كم

قد تعلد  المف ود اللَّب ، ألنَّ مف ود أكثر ِمن  مف ودهم ِمن ب ب أال  ، ألنَّ 

ين االدني   ين ااألُمَّ لى  الدِّ ة ، اتُاَشر بمظهر الغير  لى  الدِّ  فتُقبَل ، ةااألُمَّ

اجِرف إليه  ألداد غفير  ، بخةاف اللَّبَّ ، إذ يعلد ضرُسه يَ كثيًرا ، ا اتَراج

ه لمل  الا سص حبهلى  في الغ لب   . ، ايَُمجُّ

ليس ِمن الاليحة لهم ، اِضدُّ  :أيًضا كم والتشهير بعيوبهاوِغيبَة الح

همشالغِ الاَّليحة   . ، اقد أُِمرن  باُلحهم ، انُهيا  لن ِغّشِ

 :بعالوجه السا
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ة ، االفل د ج ءت بدفع الشُّراس قد أنَّ الشريعة  ااوتف ضت آي ت لن األُمَّ

ة االخ صَّة لى  ذلك  .القرآن انللص اللُّاة الاَّبلية الع مَّ

ه ، ااإلنك س لىيه لىاً  في َغيبَته ِمن لسِ مع جَ الِويَّم  اتجليز ِغيبَة الح كم 

ة ، ااوتمراسه  اازدي ده  األوب ب الج لبةألظم   .لىشُّراس االفل د لى  األُمَّ

 ، اانتشر مذهب الخلاسج اساج لساهل حلل خراج لى  اال  العدل االجَ 

 .إال بلبب ذلك في الا س

بن  ، االىفظ له ، لن أو مة (8454) ، املىم (5819)اقد أخرج البخ سي 

أاََل تَْدُخُل َعلَى ُعثَْماَن فَتَُكل َِمهُ؟ )) :  ــ أنَّه قيل له م زيد ــ سضي هللا لاه

أَتََرْوَن أَن ِي اَل أَُكل ُِمهُ إِالَّ أُْسِمعُُكْم؟ َوهللاِ لَقَْد َكلَّْمتُهُ فِيَما بَْينِي َوبَْينَهُ، َما : فَقَالَ 

َل َمْن فَتََحهُ ُدوَن أَْن أَْفتَتَِح أَْمًرا اَل أُِحبُّ   .((أَْن أَُكوَن أَوَّ

إِنَُّكْم لَتَُرْوَن أَن ِي : لَْو أَتَْيَت فاُلَنًا فََكلَّْمتَهُ، قَالَ : قِيَل أِلَُساَمةَ )) : الفظ البخ سي

ر ِ ُدوَن أَْن أَْفتََح بَابًا الَ أَُكوُن  َل َمْن الَ أَُكل ُِمهُ إاِلَّ أُْسِمعُُكْم، إِن ِي أَُكل ُِمهُ فِي الس ِ أَوَّ

 .((فَتََحهُ 

ين ابن الُملق ِن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  وقال الفقيه ِسراج الد ِ

 :عقبه، (182/ 15" )التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح"

ر )) : اقلله» أأُج ِهر ب إلنك س لى  األمراء في  :يَعني ((إني ألُكِلمه في الس ِ

  أئمة الملىمين ، فتفتَرق الكىمة ، اتتشتت الَمأل ، فيكلن ب بً  من القي   لى

الجم لة ، كم  ك ن بعد ذلك ِمن تفريق الكىمة ِمن ملاجهة لثم ن 

 اهـ.«ب لاكير

" مجموع فتاويه"وقال اْلمام عبد العزيز ابن باز ــ رحمه هللا ــ كما في 

(8 /012-011:) 

هللا لاه ــ ،  المَّ  فتح الخلاسج الُجهَّ ل ب ب الشَّر في زم ن لثم ن ــ سضي»

 :اأنكراا لى  لثم ن لىاً 
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 ، لُظمت الفتاة ، االقت ل ، االفل د ، الذي ال يَزال الا س في آث سه إل  اليل 

اقُتِل لثم ن الىي ــ سضي هللا  ، حت  حلىت الفتاة بين لىي امع اية

اقُتِل جْمع كثير ِمن اللح بة ، اغيرهم بأوب ب  ، لاهم  ــ بأوب ب ذلك

حت  أبغض الكثيران ِمن الا س اِليَّ  ، ِذكر العيلب لىاً ا ، اإلنك س العىاي

 اهـ.«أمرهم اقتىله

الَ أُِعيُن َعلَى قَتِْل )) : أنَّه ق لــ سحمه هللا ــ اصحَّ لن لبد هللا بن ُلكيم 

ِذْكَر إن ِي أَُعدُّ : قَالَ ، َوأََعْنت َعلَى َدِمهِ : فَِقيَل لَهُ : قَالَ ، َخِليفٍَة بَْعَد ُعثَْماَن أَبًَدا

 .((َمَساِوئِِه َعْونًا َعلَى َدِمِه 

 ، اابن أبي (113/ 1ا  57/ 5" )الطبق ت الكبرى"أخرجه ابن وعد في 

" الت سيخ الكبير" ، االبخ سي في (58795أا  58971" )ملاَّفه"شيبة في 

 . ، اغيرهم(991" )الُكا  ااألوم ء" ، االداالبي في (93:ــ سقم 51/ 1)

سحمه هللا ــ ُمَخْضر  ، حيث أدَسك زَمن الابي صى  هللا  البد هللا بن ُلكيم ــ

 .لىيه اوىم الم يَلمع ِماه

 :ثامنالوجه ال

أنَّ تجليز ِغيبَة الح كم الِويَّم  مع َجلِسه ، ااإلنك س لىيه لىاً  في َغيبَته قْدٌح 

ماع أوب ب الشَّر االفل د لن في الشريعة ، اَسْمٌي له  ب لتا قض ، إذا كيف تَ 

ة اخ صَّة ، ثم تُجيز ألظم أوب ب ذلك ة باللص كثير  ل مَّ  .األُمَّ

 .دليل لى  أنَّ الشريعة ال يُلجد فيه  م  يُبيح ذلكالمعا  اهذا 

ثاََلثَةٌ لَْيَس لَُهْم ))  ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ ما وقفت عليه ِمن آثار بمعنى

َماُم اْلَجائُِر ، َواْلفَاِسُق اْلُمْعِلُن اْلُمْبتَِدعُ : ِغيبَةٌ   :((بِاْلِفْسِق، َواْْلِ

اًل ــ  .الحسن البصري ــ رحمه هللا ــ أثر أوَّ

 :قد أخرجهو ــــ
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 ، ِمن (49) "يبة االاميمةالغِ "ا ( 859) "اللمت"ابن أبي الدني  في كت بيه 

 .ريك ، لن لقيل ، لن الحلنطريق يحي  بن أبي بكير ، لن شَ 

 .اهل ضعيفافي إوا ده َشريك بن لبد هللا ، 

ا  غير ماللب ، الم أجد سااية لشريك لن لقيل إال في هذه القيل هُ 

 .فقط الرااية

كر أنَّ راي لن الحلن ، فىم أجد َمن ذَ فإْن يكن لقيل بن خ لد الثقة الذي يَ 

  .اى لاه ، اإْن ك ن غيره ، ف هلل ألىمشريًك  سَ 

 :أيًضاوأخرجه  ــــ

 ، بإوا د ضعيف (1599) "العىمالمج للة اجلاهر "الديالسي في كت به 

 .جدًّا

 :أيًضاوأخرجه  ــــ

 (.4881" )عب اإليم نشُ "كت به البيهقي في 

َمْادَل ، املو  بن ُلبيد  ، اثةاثتهم اافي إوا ده أبل العب س بن ملراق ، 

 .ضعف ء

 :فيه وأيًضا

 .وىيم ن بن ملىم :هوو  ،البلري لن الحلن الرااي له

الم أجد أحدًا يَراي لن الحلن البلري بهذا االوم ، ااجدت ثةاثة ِمن أهل 

 .مجهلل ، ااثا ن ضعيف ن ااحدالبلر  قد يكلنلا َسااا لاه ، 

أبل الُمعىَّ   :  غير ااحد ِمن المع صرين بأنَّ وىيم ن بن ملىم هلاجزَ 

 .جىي المجهللالعِ 
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الجرح "ـ في كت به اظ هر كةا  اإلم   أبي ح تم الرازي ــ سحمه هللا ـ

 (:115" )االتعديل

 .يَراي لن الحلن بلاوطة الُمعىَّ  الِعجىي أنَّ أب 

 .فزادت الِعىل

 :أيًضاأخرجه و ــــ

أا  1154:سقم 951: ص" )هدالزُّ "لبد هللا بن أحمد بن حابل في كت ب 

َماُم اْلَخائُِن ))  : ، الكن بىفظ(1111:سقم 859:ص  .((اْْلِ

 :طريق عبد هللا بن أحمدوأخرجه أيًضا ِمن 

فُتي  اجلابه  في ِذكر "أبل العةاء العط س الهمذاني في كت ب له طبع بعالان 

 .((اِْلَماُم اْلَجائُِر )) :  ، لكن ق ل فيه(19")االلتق د اذَ  االختةاف

 . ، النقط لهاإوا ده ضعيف

" المراويل"كم  في كت ب حيث ق ل اإلم   أبل ح تم الرازي ــ سحمه هللا ــ 

 : ، الباه(981)

 اهـ.«ابن َشلذب لن الحلن الم يَره ، الم يَلمع ِماه»

 :أيًضاوأخرجه  ــــ

 :فق لِمن قلل الحلن البلري ،  ، (855" )اللمت"ابن أبي الدني  في كت به 

حدثاي أبي ، أخبرن  لىي بن شقيق ، أخبرن  خ سجة ، حدثا  ابن ج ب ن ، لن 

ُم َعلَْيَك أَْعَراُضُهمْ ثاََلثَةٌ اَل )) : الحلن ق ل َماُم : تَُحرَّ اْلُمَجاِهُر بِاْلِفْسِق، َواْْلِ

 .((اْلَجائُِر، َواْلُمْبتَِدُع 

 .اإوا ده ضعيف جدًا ، ألنَّ خ سجة بن ملعب متراك
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 .اابن ج ب ن أا ج ب ن لم ألرفه ، اكذا ق ل غيري

  ، الكنبافس اإلوا د ، (171" )الِغيبة االاميمة"في كت به ًض  [أاأخرجه 

 :فق لمرفلًل  ، 

حدثاي أبي ، أخبرن  لىي بن شقيق ، أخبرن  خ سجة ، حدثا  ج ب ن ، لن 

اْلُمَجاِهُر بِاْلِفْسِق، : ثاََلثَةٌ اَل تَْحُرُم َعلَْيَك أَْعَراُضُهمُ ))  :ه ق لالحلن ، سفعَ 

َماُم اْلَجائُِر، َواْلُمْبتَِدُع    . ((َواْْلِ

 :وَروى أيًضا ــــ 

  ، أا بذكربذكر الُمبتدع فقطإمَّ   :الحلن البلري هذا األثر غير ااحد لن

 .الف جر فقط ، أا بذكرهم  معً  فقط

 .إبراهيم النَّخعي ــ رحمه هللا ــ أثر ثانيًا ــ

 :قد أخرجهو ــــ

 ، (53" )الِغيبة االاميمة" ، ا (888" )اللمت"ه يابن أبي الدني  في كت ب

يلوف بن ملو  ، حدثا  لبد الرحمن بن ِمغراء ، حدثا  األلمش ، لن  لن

 .إبراهيم

 ، البد الرحمن بن مغراء ُمختىَف فيه ، اتكىَّم لىي بن الَمدياي ، اابن َلدي

 .اغيرهم  ، لى  ساايته لن األلمش

 .اهذا األثر ِمن ساايته لن األلمش

 :أيًضاأخرجه و ــــ

 :فق لبدان ِذكر اإلم   الج ئر ، الكن  ، (549)الداسمي 

))  :أخبرن  مخىد بن م لك ، ثا  لبد الرحمن بن مغراء ، حدثا  األلمش ، ق ل

 .((كان إبراهيم ال يَرى ِغيبة للمبتدع 
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 "اةشرح أصلل التق د أهل اللُّ "كت به الةالك ئي في اكذلك أخرجه 

))  :بىفظ ، لن إبراهيم  ،لن األلمش  ،ِمن طريق وىيم ن بن حيَّ ن ، (891)

 .((ليس لصاحب البدعة غيبة 

اسبَّم  دمحم بن أحمد بن الحلن اإوا ده حلن ، غير دمحم بن الحلن الشرقي ، 

 .ترجمة ألحد بهذا االومفىم أجد الشرقي ، 

 :أيًض أخرجه ا ــــ

 ، (54" )الِغيبة االاميمة" ، ا (881" )اللمت"ه يابن أبي الدني  في كت ب

 :ل فق

ابىغَاي لن أحمد بن لمران األْخاَلي ، حدثا  وىيم ن بن َحيَّ ن ، لن 

 : األلمش ، لن إبراهيم ق ل

 .((الظَّاِلُم، َواْلفَاِسُق، َوَصاِحُب اْلبِْدَعِة : ثاََلثَةٌ لَْيَس لَُهْم ِغيبَةٌ )) 

 .اهل ضعيف أحمد بن لمران بن لبد المىك األخالي ، :وفي إسناده

 .ابين ابن أبي الدني  اوطة بين األخاليجه لة الل :وفيه أيًضا

 .ُعبيد هللا بن الحسن ــ رحمه هللا ــ أثر ثالثًا ــ

 :وقد أخرجه ــــ

 (.851/ 8" )مل ئىه"حْرب الكرم ني في 

شيخه أبل لبد الرحمن األخضر بن ماج ب ، الم أجد له  :وفي إسناده

 .ترجمة

ه ل س  ، اال يُدسى هل َساى لاه  :هووشيخه فيه  قبل االختةاط أْ  لمُّ

 .بعده

 .يحيى بن أبي كثير ــ رحمه هللا ــأثر  رابعًا ــ
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 :وقد أخرجه ــــ

 : ، فق ل(159" )ذّ ِ الكةا  اأهىه"الهراي في كت به 

أخبرن  أبل يعقلب ، أخبرن  دمحم بن أحمد بن األزهر ، أخبرن  أحمد بن دمحم بن 

بن أبي سج ء ، حدثا   يلنس ، حدثا  أبل زيد الضرير الُملتمىي ، حدثا  أحمد

ق ل يحي  : مع اية بن لمرا ، لن أبي إوح ق الفزاسي ، لن األازالي ، ق ل

إَِماٌم َجائٌِر، َوَصاِحٌب بِْدَعٍة، َوفَاِسٌق : ثاََلثَةٌ اَل َغْيبَةَ فِيِهمْ ))  :بن أبي كثير

)). 

 .افي إوا ده أبل زيد الضرير الم ألرفه ، اكذا ق ل غيري

 .َمن اثقهلم أجد  أبل يعقلب :وشيخ الهروي

 .عبد الرحمن بن أذينة ــ رحمه هللا ــ أثر خامًسا ــ

 :وقد أخرجه ــــ

 : ، فق ل(559-555/ 8" )مل ئىه"حرب الكرم ني في 

حدثا  زي د بن الربيع ، لن لبد الرحمن : حدثا  لبد هللا بن لبد الله ب ، ق ل

الوالي : ُحرَمة لهم وال ِغيبةثالثة ال )) : حدثا  أشي خا  ق ل: بن أذياة ق ل

 .((الظالم الجائر، والفاسق الُمعِلن بفسقه، وصاحب البدعة 

اهذا إوا د ضعيف النقط له أا إلض له ، ألنَّ زي د بن الربيع لم يُدسك لبد 

 .الرحمن بن أذياة

ل م  تللَّ  ــ سحمه هللا ــ إذ م ت ابن أذياة  في لهد لبد المىك بن مراان أاَّ

 ، ام ت لبد المىك (هـ 93)َواة   ، اقد تللَّ لى  العراق بن يلوف الَحجَّ ج

 (.هـ 43)م ت الَحجَّ ج َواة ا ، (هـ 51)َواة 

اف    ، لن (5497" )الثق ت"ابن ِحبَّ ن ــ سحمه هللا ــ في كت به الح فظ اق ل 

 :ابن أذياة
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ل االية اْلَحجَّ ج بن يلوف لى  اْلعراق»  اهـ.«م ت في أاَّ

 ، لن اف   زي د بن (917/ 4" )هذيب الكم ل في أوم ء الرج لت"افي كت ب 

 :الربيع

 اهـ.«"م ت َواة خمس اثم نين امئة": ثا ق ل أبل ملو  دمحم بن المُ »

العىل امعرفة "كت ب ــ سحمه هللا ــ كم  في  اق ل اإلم   أحمد بن حابل

 :(3478" )الرج ل

 اهـ.«م ت َواة وت اثم نين امئة»

 :وعليه

 .مئة الشر ِواين: نحل ااف   زي د بن الربيعاف   ابن أذياة ين فبَ 

 :ولم أجد أيًضا

لزي د بن الربيع سااية لن لبد الرحمن بن أذياة ال في ُكتب الرج ل ، اال 

 .إال في هذا األثر فقط ساايته لاهفي كتب األح ديث ، بل لم أجد 

قد يُشعر بأنَّ الق ئل  «ق ل  ،حدثا  أشي خا : ق ل»: اقلل لبد الرحمن بن أذياة

 .ااحد ال جمعً 

في  ، (1915: ــ سقم 179/ 3" )إكم ل تهذيب الكم ل"اج ء في كت ب 

 :ترجمة الربيع بن زي د

َساى لن لبد المىك بن حبيب ، في ": ت سيخ أبي لبد هللا البخ سي"افي »

 .إوا ده نظر

الداالبي ،   ، اكذلك أا بِشر"الضعف ء"كره أبل العرب القيرااني في جمىة اذَ 

 اهـ.«االعُقيىي ، االبْىخي ، اابن اللَّكن

 .اإوح ق بن أبي إورائيل  ،ااثقه أحمد بن حابل ، اأبل دااد
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" الك مل في ضعف ء الرج ل"ابن َلدي ــ سحمه هللا ــ في كت به الح فظ اق ل 

(41- :) 

ى بأح ديثه ن الربيع له غير م  ذَكرت ِمن الحديث ، اال أسَ بازي د »

 اهـ.«بأًو 

 .هللا ــ منصور بن الُمْعتَِمر ــ رحمه أثر سادًسا ــ

 :وقد أخرجه ــــ

 : ، فق ل(45")يبة االاميمةالغِ " ، ا (853")اللمت"بن أبي الدني  في كت بيه ا

قىت لماللس : حدثاي دمحم ، حدثا  مراان بن مع اية ، لن زائد  بن قدامة ق ل

فَأَنَاُل ِمْن : قُْلتُ  اَل،: أَنَاُل ِمَن السُّْلَطاِن؟ قَالَ إِذَا ُكْنُت َصائًِما )) : بن الُمْعتَِمر

 .((نَعَْم : أَْصَحاِب اأْلَْهَواِء؟ قَالَ 

 .ضعفافيه  ، واداال أبي الدني  دمحم بن لب د بن ملو افي إوا ده شيخ ابن 

 .ُمدلِّس ، اقد لاعنامراان بن مع اية 

تعريف أهل "ر العلقةاني ــ سحمه هللا ــ في كت به  ق ل الح فظ ابن حجَ ا

 :في شأنه ، (173:ــ سقم 93: ص" )التقديس بمراتب الملصلفين ب لتدليس

اصفه الداسقطاي   ، ك ن مشهلًسا ب لتدليس ، اك ن يُدلِّس الشيلخ أيضً »

 اهـ.«بذلك

م  سأيت أحيل لىتدليس » :ــ سحمه هللا ــ اق ل اإلم   يحي  بن معين

 اهـ.«ِماه

 :أيًضا وأخرجهــــ 

 : ، فق ل(3/91) "حىية األالي ء"عيم في كت به أبل نُ 
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حدثا  أبل ح مد بن جبَىة ، ثا  دمحم بن إوح ق ، ثا  لب س بن دمحم ، ثا  خىَف بن 

إِذَا ُكْنُت َصائًِما أَنَاُل ِمَن ))  :قىت لماللس بن الُمعتِمر: تميم ، ثا  زائد  ق ل

إِذَا ُكْنُت َصائًِما أَنَاُل  ِمْن أَْصَحاِب اأْلَْهَواِء : اَل، فَقُْلتُ : فَقَالَ السُّْلَطاِن َشْيئًا؟ 

 .((نَعَْم : َشْيئًا؟ قَالَ 

 .افي إوا ده أبل ح مد بن جبَىة ، الم أجد فيه جرًح  اال تعديةًا 

 :أيًضاوأخرجه ــــ 

 :فق ل  ،كر اللىط نبدان ذِ ( 954) "اةاللُّ "كت به ل في الخةاَّ 

لن زائد  ثا  أبل أو مة ، : ن لبد الرحمن ق لثا  دمحم ب: حرب ق لأخبرني 

يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص : قلت لمنصور)) : ق ل

 .((نعم : الذين ينتقصون أبا بكر وعمر؟ قال

 .افي إوا ده دمحم بن لبد الرحمن بن الحلن بن لىي الُجعفي

اك ن جيد   ،ك ن يحفظ الحديث»: شيبةأبل بكر بن أبي الح فظ ق ل لاه اقد 

ملتقيم »:  ، اق ل"الثق ت" ، اذَكره ابن ِحبَّ ن في «الحفظ لىملاد االماقطع

 .«الحديث ، حدَّثهم ب لش   ب لغرائب

:  ، اق ل الداسقطاي«م الا س فيه ، اَساى ما كيرتكىَّ »: اق ل ملىمة بن ق وم

 اهـ.« ، اله غرائبصداق يحفظ»:  ، اق ل ابن حَجر العلقةاني«يُعتبَر به»

 :قلت

اهذا األثر ليس فيه جلاز ِغيبَة الح كم الج ئر ، بل فيه الاَّهي لن ذلك 

 .صريًح 

ىل ، األنَّ بعضهم َزلم أنَّ مفهلَمه اإنَّم  ذكرته هُا  لبي ن م  في إوا ده ِمن لِ 

لمالكةاهل إقراس  صريَحه ، الم    في غير ح ل اللي   ، اتَرَك ألجل هذا الزَّ
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إل  أنَّ كةا  ماللس بن الُمعتِمر ــ سحمه هللا ــ خرج جلابً  لى  يَاتبِه 

ة مع مىة الاص الشرلي  .وؤال ، اأنَّه ل مل كةا  ل لم ليس بحجَّ

 .سفيان بن ُعيينة ــ رحمه هللا ــ أثر سابعًا ــ

 :وقد أخرجه ــــ

 : ، فق ل(1599:سقم 17/839")ُشعب اإليم ن"البيهقي في كت به 

هللا الح فظ ، أن  أبل لبد هللا دمحم بن لبد هللا بن ِديا س العدل ، ن   أخبرن  أبل لبد

)) : ومعت ابن ُليياة ، يقلل: زكري  بن دلَّليه ، ن  لىي بن وىمة الىبقي ، ق ل

َماُم اْلَجائُِر، َواْلفَاِسُق اْلُمْعِلُن بِِفْسِقِه، َواْلُمْبتَِدُع : ثاََلثَةٌ لَْيَسْت لَُهْم ِغيبَةٌ  اْْلِ

 .((ي يَْدُعو النَّاَس إِلَى بِْدَعتِِه  الَّذِ 

 ، الم "ت سيخه"زكري  بن دلَّليه ، اقد ترجم له الخطيب في : وفي إسناده

 .اال جدت تلثيق أحد له ، اكذا ق ل غيري، يَذكر فيه جرًح  اال تعديةًا 

 .عيسى بن دينار ــ رحمه هللا ــ أثر ثامنًا ــ

الُماتق  شرح "سحمه هللا ــ في كت به حيث ق ل أبل اللليد الب جي الم لكي ــ 

 (:518/ 9" )الملطأ

إَماٌم َجائٌِر، : اَل ِغيبَةَ فِي ثاََلثَةٍ )) ": العُتْبِيَّة"اقد ق ل ليل  بن ديا س في »

 .((َوفَاِسٌق ُمْعِلٌن بِِفْسِقِه، َوَصاِحُب بِْدَعٍة 

  ، البن ُسشد(393/ 19" )البي ن االتحليل: "اباحله أيًض  في كت ب

 .الم لكي

 .اهذا قد ِويق بدان إوا د ، فيلعب الُحكم لىيه

 .ابعض الم لكية أيًض  يَذكره حديثً  نبليًّ 

-859/ 14" )ت سيخ اإلوةا "اق ل الح فظ الذهبي ــ سحمه هللا ــ في كت بيه 

ــ  851-853/ 18" )ِوير ألةا  الاُّبةاء" ، ا (545 :ــ ترجمة سقم 853
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الُملتخَرجة العُتبية "العُتبي ص حب كت ب   ، في ترجمة(158:ترجمة سقم

 ".لى  الملطأ

 ".خطأ كثير« الُملتخَرجة"في " :قال دمحم بن وضَّاح»

أَتيت بكتب حلاة : أخبرني ابن لبد الَحكم ، ق ل" :وقال أسلم بن عبد العزيز

ِمن اْضع ص حبكم دمحم بن أحمد العُتبي ، فرأيت " الُملتخرجة"الخط ، تُدل  

  ، مل ئل المج لس له لم يُلقف لىيه  أصح به  ، فخشيت أْن ُجىَّه  ُكذابً 

 .أملت ، فتلجد في تركتي ، فلهبته  لَمن يقرأ فيه 

 ".كيف اوتحىىت أْن تُعطيه ليقرأ فيه ؟ فلكت :قلت

ااي ت " :وقال ابن الفَرِضي َجمع الُملتخرجة ، اأكثر فيه  ِمن الّرِ

 اهـ .«"المطراحة ، االمل ئل الش ذ 

 .إسحاق بن راهويه ــ رحمه هللا ــقول  ــ تاسعًا

 (:551/ 8" )مل ئىه"حيث ق ل حرب الكرم ني في 

ال يكلن فيهم إال م  يُكره : "ق ل ؟وألت إوح ق لن ِغيبة اللىط ن الج ئر»

د لل نه  اهـ.«لإلنل ن أْن يُعّلِ

 .اهذا أمثل م  سأيت في هذا الب ب

بشر يُخطأ ايُليب ، اليس  اإوح ق ــ سحمه هللا ــ محجلج بم  تقدَّ  ، اهل

ة ، بل يَ اسأيه قلله  ة ليُقبل ، اقد يكلن له أيًض  مخرًج  بُحجَّ حت ج إل  ُحجَّ

 .اتأايةًا ، أا يَحتمل

 .اكذلك لل ثبت لن غيره ، فيُق ل نفس الكةا 

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد :وكتبه
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 الفهارس

 :المقدمة

 [8:فحةص]

 :الصورة األولى

 .الُمنكر الذي شاع أو استمر في الناس بسبٍب ِمن جهة الحاكمإنكار 

بتبيين ُحكم هذا الُمنكر للناس، وأنَّه حرام، والزيادِة بِذكر أدلة التحريم، 

وُدون ِذكٍر للحاكم، ال باسٍم، وال وصٍف، وال ما يُشير أو يَُدلُّ عليه، أو ما 

 .يض عليهأو تحر، يُفَهم ِمنه إنَّه انتقاد له، أو تعريض بِه

 [ 9- 5: ِمن صفحة]  

 :الصورة الثانية

ية  ر، بين الحاكم والُمنِكر عليه، أو بكتابة ِسر ِ اْلنكار على الحاكم في الس ِ

 .إليه

 [ 18- 5: ِمن صفحة]  

 :الصورة الثالثة

اْلنكار على الحاكم أماَمه بمحضره في ُمنكر حصل ِمنه في نفس المجلس 

 .في المجلس ِمن الناسأمام الُمنِكر وِمن كان معه 

وقد يَتعلق الُمنكر بالحاكم نفسه، أو بالحاكم وَمن في المجلس معه، أو 

 .بعموم الناس

 [ 89- 15: ِمن صفحة]  
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ة عند والطريقة ِمن اْلنكار العلني على الثالثة الصورة  تنبيهات ُمهمَّ

 :الحاكم بمحضره وأمامه

 [ 84- 89: ِمن صفحة] 

 :الصورة الرابعة

على الحاكم باسمه أو وصفه أو ما يُشير إليه، في ُمنكر فعلَه أو  اْلنكار

شاع في البالد بسبٍب ِمن جهته علنًا أمام الناس في حال َغيبتِه وعدم 

 .وجوده وحضوره

 .[ 38- 57: ِمن صفحة] 

اآلثار الواردة في جواز ِغيبة الحاكم الجائر مع دراسة أسانيدها وألفاظها 

 :واْلجابة عنها

 [.91-35:صفحةِمن ]


