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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قدمة امل

احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل 
له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن الإله إال اله وحده الشريك له ، وأن حممدا عبده ورسوله ، صلى هللا 

   عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  . أما بعد 

الذي تقوم برعايته اجلامعة " و مراجعات فكرية وحلول عملية"الثاين ملكافحة اإلرهاب   الدويل  فباإلشارة إىل املؤمتر
وللرغبة الشخصية يف املسامهة يف إثراء املؤمتر ببحث أحد حماوره ؛ ولذا فقد عزمت يف املدينة املنورة   اإلسالمية  

المراجعات "بـ  من حماور املؤمتر، واملوسوم     األول احملور  أحد املواضيع املندرجة حتىت  على حبث    – مستعينا ابهلل–

،  وقررت أن شهري احلكام"   :" قضية توهو، وقد وقع اختياري على املوضوع الرابع    "   الفكرية لقضايا شرعية" 
مواطن القوة والضعف وفرص    ة الفكرية لقضية التشهير بالحكام( " المراجع)  يكون عنوان البحث: 

  .  "  النجاح والمخاطر

املوضوع  و  اإلرهايب  لعلمي  ؛  اختياري هلذا  الفكر  ، و -أبن دخن  عموما  اإلسالمي  العامل  العربية يف  اململكة  يف 
 .التشهري بوالة األمر أو حبسب املصطلح املشهور "اإلنكار العلين"  انتج عن   -، على وجه اخلصوص  السعودية

وقد وجدت يف هذا املؤمتر املبارك فرصة ألديل بدلوي يف املراجعة الفكرية لقضية التشهري ابحلكام ، من خالل 
  فأسأله سبحانه  العون والسداد .    .املباحث املقرتحة لبيان نقاط القوة والضعف وفرص النجاح  

 مباحث وخامتة على النحو التايل :  مخسة وهذا البحث يتكون من 

 وفيه مطلبان  المبحث األول : التعريف بمفردات العنوان واأللفاظ ذات الصلة

 بمفردات العنوان المطلب األول : تعريف 

 المطلب الثاني : التعريف باأللفاظ ذات الصلة

 مطالب  أربعة : مواطن القوة في المراجعة الفكرية لقضية التشهير بالحكام وفيه الثانيالمبحث 

 الدال على تحريم التشهير بالحاكم المسلم المطلب األول : التأصيل الشرعي 

 في اإلنكار من حيث النتائج المترتبة عليه قديما وحديثا ا األسلوب المطلب الثاني: ثبوت فساد هذ

 أخطاء الحكام في إصالح  الشرعيةالطرق ثبوت نجاح : الثالث  المطلب

 المطلب الرابع: الرجوع للحق فضيلة   

 مطلبان مواطن الضعف في هذه المراجعة  وفيه   الثالثالمبحث 
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 طبيقا فهما وتالمطلب األول : الجهل بالمصطلحات الشرعية   

 فهما وتطبيقاالمطلب الثاني : الجهل بالنصوص الشرعية 

   فرص النجاح الحقيقية لتلك المراجعة الفكرية     الرابعالمبحث 

   وفيه مطلبان   :  المعوقات الداخلية والخارجية الحقيقية والمحتملة الخامسالمبحث 

 المطلب األول:  المعوقات الداخلية  

    والمحتملة المطلب الثاني : المعوقات الخارجية

 

 وفيه مطلبان واأللفاظ ذات الصلة  بمفردات العنوان  المبحث األول : التعريف 

   بمفردات العنوانعريف التالمطلب األول : 

 عة أوال: المراج

. وَتكرار  َردّ   على   يدل    ُمْنقاس،  مّطرد  كبري    أصل    والعني  واجليم  لراء:"  -رمحه هللا-قال ابن فارس:    لغةالمراجعة:  
العرب:"  (  1) ".والرِّْجَعةُ   الرَّْجَعة  وهي   امرأتَه،  الّرُجل  ورَاَجعَ .  عادَ   إذا  رُجوعاً،  يرجع  رََجع :  تقول لسان  ... ويف 

 ( 2)      "شر  َأو   خري  إِّىل  رَجع  الرجلُ  وراَجع...   املُعاَوَدةُ   واملُراَجَعة 

 أو  مكاانً   الَبدءِّ   تقديرُ   أو   ،  الَبدءُ   منه   كان   ما  إىل   الَعودُ :    الر جوع:    املفردات   يف   الراغبُ   قال "ويف اتج العروس:"  
َعاله   من   بفِّعل    أو   ، أجزائِّه  من جُبزء    أو   رُجوُعه   كان  وبذاتِّه  ،   َقوالً  أو  فِّعالً   ( 3) "  الَعود:    فالر جوع ،  َأفـْ

 ( 4) "فيها  النظر  إعادة  يعين  القضية   مراجعة  ومنه  جديد   من االمر  إىل  العودة :"  اصطالحا المراجعة : 

 تفّكرَ   يقال.  الشَّيء  يف   الَقْلب  ترد دُ   والراء  والكاف  الفاءقال يف مقاييس اللغة:":  الفكر لغة    ثانيا: الفكرية
ا  قلبه  ردَّدَ   إذا  النََّظرِّ   إعمالُ :    ويـُْفَتحُ   ابلكسر  الفِّْكرُ "، ويف القاموس احمليط:"  (  5) "الفِّكر  كثري:  فِّكِّري  ورجل  .  معتِبِّ

 

 مادة )رجع(  490/ 2معجم مقاييس اللغة البن فارس -((1
 114/ 8لسان العرب -((2
 65/  21العروس من جواهر القاموس اتج  -((3
 420معجم لغة الفقهاء ص: -((4
 446/ 4معجم مقاييس اللغة البن فارس -((5
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 والفِّْكرُ "، ويف لسان العرب :"(  6) "وتـََفكَّرَ   وَفكَّرَ   وأْفَكرَ   فيه  َفَكر.    أْفكار  :    ج  بكسرمها  والفِّكَرى  كالفِّْكَرةِّ   الشيءِّ   يف
    (  7) "الشيء  يف   اخلاطر  إِّعمال

 وهو   ، وقيل :"    (  8) "جمهول  إىل  للتأدي  معلومة  أمور  ترتيب  لفكر"اعرف بتعريفات منها :    :  اصطالحا  الفكر
 ( 9)"املطالب  إىل   املبادئ   من  ورجوعها  املبادئ  إىل   املطالب  من   االنتقال

 له  حيصل  أن  ميكن  فيما  إال  يقال  وال   احليوان   دون  لإلنسان  وذلك   العقل  نظر  حبسب  املعلوم   إىل  العلم   وقيل :"   "
 األمور فرك  وهي  املعاين  يف   الفكر يستعمل  لكن الفرك  عن  مقلوب  الفكر  وقيل  ، وقيل :"  ( 10) "القلب  يف   صورة
 قلت : وهذا التعريف األخري هو األقرب وهللا تعاىل أعلم .   ( 11) "  حقيقتها إىل  للوصول  طلبا  وحبثها

 على  يدل    صحيح  أصل    والراء  واهلاء  الشنيقال يف مقاييبس اللغة :":  التشهير في الغة       ثالثا: التشهير  
 ابن   قاله  الَفضيَحةُ :    لش ْهَرةُ وجاء يف اتج العروس:"  (  12) " .  األمر  وضوح:  والش هرة.  ...    وإِّضاءة  األمر  يف  وضوح  

العرب   (  13)   "ُشهرة  وجعلتهُ   وفضحته  به  استخففت:    فالانً   أشهرت:    اجملاز  ومن "...األعرايبّ  لسان  ،وقال يف 
َعة   يف   الشيء   ظهور  لش ْهَرةُ "ا:"  َمَذلَّة  ثوبَ   هللا   أَلبسه   ُشْهَرة  ثـَْوبَ   لَبِّسَ   من  احلديث   ويف   الناس  َيْشَهره   حىت   ُشنـْ

 (14) "  الفضيحة   والش ْهَرةُ ...    اجلوهري

 (  15) "الناس  بني   إنسان  عن   السوء   إشاعة"      التشهير اصطالحا:  

 رابعا : تعريف العنوان باعتباره لقبا  

الفكرية    النظر والتأمل من أجل الرجوع عن هذا  يقصد هبا :"   لتشهري ابحلكام  لاملراجعة  سلوب يف األ"إعادة 
 . . وهللا تعاىل أعلم    مفاسده"  توضيحالتعامل مع احلكام بعد  

 المطلب الثاني : التعريف باأللفاظ ذات الصلة   

 

 588القاموس احمليط للفريوز آابدي ص: -((6
 345/ 13وانظر اتج العروس من جواهر القاموس  65/ 5لسان العرب -((7
 217التعريفات للجرجاين ص: -((8
 82ألىب البقاء الكفومى ص: كتاب الكليات ـ -((9

 194التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص: -((10
 563التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص: -((11
 ، برتقيم الشاملة آليا 372/  1،وانظر الصحاح يف اللغة  222/ 3معجم مقاييس اللغة البن فارس -((12
 267-266/  12 العروس اتج   -((13
 431/ 4لسان العرب -((14
 132ء ص: معجم لغة الفقها-((15
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 بني  مالءمة  على  يدل  أصل  واحلاء  والصاد  :"النون   اللغة  قال يف مقاييس  النصيحة لغة:      النصيحةأوال :  
 كأهنا  منه   النصوح   والتوبة  ،   أنصحه   ، ونصحته   الغش  خالف   والنصيحة   النصح   هلما ... ومنه   وإصالح   شيئني 

الصادقة :    النصوح   ...والتوبة.  فيه غش ال:    اجليب "ورجل  انصح   (  16) "   ...   ثلمة  وال   خرق   فيها  ليس   صحيحة 
 اخلالص  والناصحُ  َخَلصَ  الشيءُ  ، وقال يف لسان العرب :" َنَصحَ  (  18) شيء" كل  من اخلالص الناصح و  " (  17)"

 ( 19) َنَصَح"  فقد  َخَلصَ  شيء    وكل   وغريه  العسل   من

 وقال ...  اْلَكدِّرُ  املْشَربُ  وهو ،  اْلَغَششِّ  من  مأخوذ   وهو  ،  الن ْصح نقيضُ :  والغِّش   وقال يف هتذيب اللغة :"...
 ( 20) "  الن ْصحَ   مَيَْحْضهُ  مل  إذا  ،   غِّّشاً  يـَُغش هُ   ُفالانً   ُفالن    َغشّ :    الليثُ 

 أو   اآلخر  ذلك   ساء  اآلخر  ضر  ما   املرء   يسوء  "أن     عرفت النصيحة بتعريفات منها :     النصيحة اصطالحا: 
 احلظ   " حيازة ،  (  22) "  املشورة  يف  واالجتهاد  املودة   بذل  "     (  21) ساءه"  أو   اآلخر  سر  نفعه   ما   يسره   وأن  يسؤه   مل

 والنهي   الصالح  فيه  ما   إىل  الدعاء  " ،  (  24) وفعال"   إرادة  اخلري  بوجوه   له  للمنصوح   الناصح  "قيام،    (  23) له"  للمنصوح 
 ( 25) الفساد"  فيه عما

للنفس ، وقد تكون  الرتجيح تعريف : قد تكون نصيحة  التعريفات قاصرة على   للغري ، ومعظم هذه  نصيحة 
النصيحة اليت هي مبعىن النصح للغري ، وقد يتضمن بعضها النصح للنفس من وجه بعيد . ولعل أقرب التعريفات 

 الصالح   فيه   ما   إىل   الدعاء   "    للنصيحة  هو التعريف األخري مع تعديل طفيف ؛ حىت يشمل النصيحة مبعنييها : 
 . وهللا تعاىل أعلم .   الفساد قوال وفعال "  فيه  عما   والنهي

 الفساد   فيه  عما  والنهي  الصالح  فيه  ما  إىل  الدعاءوعالقة النصيحه مبوضوع البحث أن من أهم معاين النصيحة  
 ،والتشهري ابحلكام خيالف هذا املعىن . 

 

 ( 435/   5) - مقاييس اللغة  -((16
 ( مادة )نصح( 313-312/   1) - القاموس احمليط  -((17
 ( 276/  1)  -خمتار الصحاح  -((18
 615/ 2لسان العرب -((19
 ( 6/   8) - انظرهتذيب اللغة  -((20
 42األخالق والسري يف مداواة النفوس ص: -((21
 ،  360/ 2عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -((22
 72/ 1الديباج على املسلم جلالل الدين السيوطي  -((23
 (80/   1) - جامع العلوم واحلكم  -((24
 ( 699/  1)  -التعاريف  -((25
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 تدل    متقاربتان  كلمتان  واحلاء  والضاد  الفاء"-رمحه هللا- قال ابن فارس  الفضيحة لغة:      ثانيا: الفضيحة
 ( 26) ".أيضاً   حسن    غري   لون    على  واألخرى  قبيح،  يف إالّ   يُقال  يكاد  وال   شيء،  انكشافِّ   على   إحدامها

: العرب  لسان  َتَضح  َفْضحاً   يـَْفَضُحه  الشيءَ   فَضحَ "ويف   والُفُضوحُ   الَفضاَحة  واالسم  مساويه  انكشفت  إِّذا  فافـْ
يحة  والُفُضوَحة     ( 28)"( .   َمَساوِّيَه َكَشفَ :    كمنَـَعه   َفَصَحه)  "، وقال يف اتج العروس:" (  27) " والَفضِّ

َيحةُ "وقيل :   (  29) "الشهرة  وهي   الفضحة  من   اإلنسان  مساوىء  انكشاف  "   الفضيحة اصطالحا:  :  الَفضِّ
 يف املعىن اللغوي .  الفضيحة كما تقدموعالقتها مبوضوع البحث أن من معاين التشهري        (  30) "العيب

 لِّني    على  واحديدل    أصل    والنون  واهلاء  قال يف مقاييس اللغة:"الدال:المداهنة في اللغة    : المداهنةثالثا 
 ما  خالف   له  وأظهْرت  واربـَْته  إذا  الرُجَل،  داَهْنتُ .املصانَعة  وهي   املُداَهَنة،   اإلدهان،من  الباب   وقِّلَّة...ومن  وُسهولة  
 . (  31) َغَشْشُت، ": إدهاانً   وأْدَهْنتُ .منه ويسكِّن  يدُهُنه  فهو ذلك  فعل   إذا  كأنّه  الباب،  من وهو  له ،   ُتْضمِّرُ 

 َأْدهان  واجلمع  الد ْهن   واالسم  بلَّه   َدْهناً   يَْدُهنه  وغريه  رْأسه  َدَهن   معروف  الد ْهن (    دهن )    وقال يف لسان العرب:"
ْدهان  ...واملُداَهنةودِّهان    قوله تعاىل:"  ذلك:  ، ومن   القول  يف  والتَّليني  الكالم  يف  ، وهو املُقاربَة  كاملُصانعة  واإلِّ

 وقال يف خمتار الصحاح :"داهن     (  33) "  فُيصانِّعوك   الدِّين  يف  ُتصانِّعهم  لو  ود وا  َأي    (32) فـَُيْدهُِّنوَن(   تُْدهِّنُ   َلوْ   )َود وا
 حفظا  تدفعه  فلم  دفعه   على   تقدر   منكرا   ترى   :"أن  :   المداهنة: اصطالحا     (  34) غش"  أي   وأدهن   وارب  أي

  (  36) الدنيا"  لصالح  الدين   أبهنا "ترك  -رمحه هللا  -وعرفها ابن حجر.    (  35) ابلدين"  مباالة   لقلة  أو  مرتكبه  جلانب
مبوضوع البحث اعتقاد أن من مل يتحذ منهج التشهري ابحلكام وسيلة لتغيري املنكر يعتِب وعالقة املداهنة  .      
   وهو خطأ كما سيأيت بيانه .مداهنا  

 

 509/ 4معجم مقاييس اللغة البن فارس -((26
 545/ 2لسان العرب -((27
 20/ 7اتج العروس من جواهر القاموس -((28
 560وقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص: الت-((29
 475/  2املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ألمحد الفيومي  -((30
 مادة )دهن(  308/ 2معجم مقاييس اللغة البن فارس -((31
 9سورة  ن اآلية  -((32
 41/ 35، اتج العروس من جواهر القاموس    160/ 13انظرلسان العرب  -((33
 219/ 1صحاح  خمتار ال-((34
 ( 645/  1)  -التعاريف  -((35
 ( 454/   10)  -فتح الباري  -((36
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 الذي  أّما.  واملهموز  املعتلّ   واحلرف  والراء  الدال  قال يف مقاييس اللغة :":    المداراة في اللغة  : المداراةرابعا
دَّة    واآلَخر   طَلباً،  واعتماُدهُ   الشيء   َقْصد  أحدمها:  فأصالن  مبهموز    ليس  فأصل    املهموز   وأّما .  الشَّيء  يف  تكون   حِّ

 َتداَفعوا   القومُ   ، وَتدارَأَ   َدفـََعهُ   وَدرَْأةً   َدْرءاً   يَْدَرُؤهُ   َدرََأهُ   الدَّْفع  وقال يف لسان :" الدَّْرُء:  (  37) ".الشَّيء  َدْفع  وهو   واحد،
 اخللق   ُحْسن   يف  ، واملُدارَأةُ   (  38)   "   مُيارِّي  وال  يُدارِّئُ   ال  فالن   يقال   واملُدافـََعةُ   املُخالفةُ   واملُدارََأةُ ...    اخُلصومة  يف

َته  إِّذا  وَدارَيـُْته  َدارَْأتُه    يقال  ،   هُتمز  وال   هُتمز  ،  واملعاشرة َتهُ   اتَـَّقيـْ  (39)  "  والَيـَنـْ

 وابهلمز  املخاتلة   "املداراة،     (  40) املدافعة"  ابهلمزة  "املدارأة   عرفت بتعريفات منها ::    المداراة اصطالحا
  (  42) ختلته"  وأدريته   الصيد   دريت  من  املخاتلة   وأصلها  واملالطفة   املالينة   املداراة:"    (  41) حقه"   عن  احلق  ذي   مدافعة 

 (  43) "  معا مها  ، و   الدين   ، أو   الدنيا  لصالح   الدنيا  أبهنا :" بذل   -رمحه هللا –وعرفها ابن حجر  

مبوضوع البحث من جهة أن األسلوب الشرعي ملناصحة احلاكم يف معىن املداراة من أجل حتصيل املداراة هلا تعلق  
 . وهللا تعاىل أعلم.   قدر اإلمكان  املصاحل ودرء املفاسد  

.  االغتياب من :   الغيبة  و.   الغيبوبة  من:   قال يف لسان العرب:" الغيبة:  الغيبة في اللغة      خامسا: الغيبة
 مسعه   لو  يغمه  مبا   أو  ،  بسوء  مستور   إنسان  خلف  يتكلم  أن  وهو  ،   فيه  وقع  إذا  اغتيااب  صاحبه  الرجل  اغتاب  و

 وال  ،النيب  عن  جاء  كذلك   والبهتان  البهت   فهو   ،  كذاب   كان  وإن  غيبة  فهو   ،  صدقا  كان   فإن  ،   فيه  كان  وإن
معظم التعاريف للغيبة عرفته مبا : الغيبة في االصطالح         (  44) " .  الغيبة :    واالسم  ،   ورائه   من  إال   ذلك   يكون

صلى هللا عليه -أن رسول هللا      - رضي هللا عنه-أىب هريرةكما يف صحيح مسلم من حديث     (45  )عرفه به  
قال » أتدرون ما الغيبة «. قالوا هللا ورسوله أعلم. قال » ذكرك أخاك مبا يكره «. قيل أفرأيت إن كان   -وسلم

 

 مادة )درى(  271/ 2معجم مقاييس اللغة البن فارس -((37
 مادة )درأ( 71/ 1لسان العرب -((38
 224/ 1اتج العروس من جواهر القاموس -((39
 ( 220/   1) -طلبة الطلبة  -((40
 ( 286/  1)  -املغرب يف ترتيب املعرب   -((41
 ( 645/  1)  -التعاريف  -((42
 ( 454/   10)  -فتح الباري  -((43
 ( 501/   3) -( ؛ اتج العروس 203/  1) -( مادة )غيب( ن وانظر خمتار الصحاح 656/   1) -لسان العرب  -((44
   149ص:  ؛املطلع على أبواب الفقه 543؛ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص: 210انظرالتعريفات للجرجاين ص: -((45
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عالقة بني الغيبة الو      . (  46) ىف أخى ما أقول قال » إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد هبته «
 . وهللا تعاىل أعلم   لتشهري ابحلكام يف غيبتهم داخل يف معىن الغيبة وموضوح البحث : أن ا

 على   يدل    صحيح   أصل    والدال  والقاف   النون :"  - رمحه هللا- قال ابن فارس:  النقد لغة        :  سادسا : النقد
ر:  نَقِّد    حافر  .  تقش ُرهُ   وهو   احلافر،  يف  النـََّقد:  ذلك  من.  وبُروزه  شيء    إبراز رس  يف   والنـََّقد .  متقشِّّ  وذلك  تكس ره،:  الضِّّ

 ودرهم  . ذلك  غري  أو  َجودته  يف   حالِّهِّ  عن  يُكَشف  أن وذلك  الدِّرهم،  نـَْقد : الباب ومن . عنه لِّيطِّه  بتكش ف  يكون
ف  قد  كأنَّه   جّيد،  وازِّن  :  نـَْقد   ُقُدها  نـََقدها،ويف اتج العروس :"...  (  47) ".فُعلم   حاله  عن  ُكشِّ  ،  وانـْتَـَقدها  ،  نـَْقداً   ينـْ

ُقُده  بنظره الشيءَ  الرجلُ  نَقد.  وقال يف لسان العرب :"(  48) " َردِّيئها مِّن   َجيِّّدها َميـَّزَ  إِّذا ، وتـَنَـقَّدها  ونَقدَ  نْقداً  يـَنـْ
ُقدُ   فالن   زال  وما  حنوه   النظر   اختَلسَ   إِّليه ُقدُ   واإلِّنسانُ   إِّليه   ينظر   يزل   مل  إِّذا  الشيء  إِّىل   بَصَره  يـَنـْ  وهو  بعينه   الشيءَ   يـَنـْ

 معىن  تركوك  تـَرَْكتَـُهمْ   وإِّن  نـََقُدوكَ   الناسَ   نَقْدتَ   إِّنْ   قال  أَنه  الدرداء  َأيب   حديث  ويف  له   يـُْفَطنَ   لئال  النظر  خماَلسةُ 
َتهم   عِّْبتهم َأي  نقدهتم    ( 49) "مبثله قابلوك  واغتَـبـْ

مييز بني الصحيح والسقيم وهو املستخدم يف كالم الخيرج عن معناه اللغوي من جهة كونه     النقد اصطالحا :
وميكن تعريف النقد على هذا املعىن أبنه " بيان       .(  50) فيقال انتقد الشعر على قائله أظهر عيبه"    العلماء

  .   من خالل االطالع على عمل من األعمال " وهللا تعاىل أعلم األخطاء و املالحظات اليت تتبني 

تعاىل   وعالقة النقد مبوضوع البحث : أن من يتخذ التشهري ابحلكام وسيلة لإلصالح جيعله مبثابة النقد . وهللا    
 أعلم . 

 مطالبثالثة : مواطن القوة في المراجعة الفكرية لقضية التشهير بالحكام وفيه الثانيالمبحث 
 الدال على تحريم التشهير بالحاكم المسلم المطلب األول : التأصيل الشرعي

يؤدي إلى الخروج   التشهير بالحكام  وأن    وجوب النصح لإلمام خفية  االنصوص التي جاء فيهالفرع األول  :

 ومنها :  على الحاكم 

عن األعمش عن أيب وائل قال قيل ألسامة لو أتيت فالان فكلمته قال إنكم لرتون أين ماجاء يف الصحيحني:"  -
  )51(  "ال أكلمه إال أمسعكم إين أكلمه يف السر دون أن أفتح اباب ال أكون أول من فتحه

 

 6758ر 21/  8صحيح مسلم للنيسابوري -((46
 467/ 5معجم مقاييس اللغة البن فارس -((47
 230/ 9اتج العروس من جواهر القاموس -((48
 425/ 3لسان العرب -((49
 944/  2املعجم الوسيط ـ موافق للمطبوع -((50

    2989/ ح 2290/ص4؛ صحيح مسلم ج  3094/ح1191/ص3صحيح البخاري ج - (51)
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اباب أي ابب اإلنكار على األئمة عالنية فقال أسامة قد كلمته سرا دون أن أفتح  :" -رمحه هللا–ابن حجر  قال   •
 ( 52) "خشية ان تفرتق الكلمة

قوله   أفتتح أمرا الأحب أن أكون أول من افتتحه   يعىن اجملاهرة ابإلنكار على :"-رمحه هللا-قال النووي •
  (  53) "عثمان رضى هللا عنه ةاألمراء ىف املأل كما جرى لقتل

اجملاهرة ابإلنكار على األمراء يف املأل  ؛ ألن يف اإلنكار جهارا ما خيشى قال األلباين رمحه هللا تعاىل " يعين   •
 )54(  عاقبته ، كما اتفق يف اإلنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله"

يبد له  من أراد أن ينصح لسلطان أبمر فال " : قال   أن رسول هللا    - رضي هللا عنه-عن عياض ابن غنم •
  ."(  55) عليه له  بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى الذيعالنية، ولكن ليأخذ  

 ا في النهي عن ذلكسلفا وخلف من األئمة الكبار  القدوة وجود الثاني :   الفرع

أن يقتلك فال، فإن كنت وال  إن خشيت :قَالَ  َعن سعيد ْبن جبري قَاَل قلت البن َعبَّاس آمر إمامي ابملعروف -
 ( 56) " فاعال ففيما بينك وبينه، وال تغتب إمامك .بد  

عن سعيد بن مجهان قال: لقيت عبد هللا بن أيب أوىف وهو حمجوب البصر، فسلمت عليه،  روى اإلمام أمحد   -
 :قال . قتلته األزارقة :قلت  :فما فعل والدك؟ قال :قال . أان سعيد بن مجهان :يل: من أنت؟ فقلت  قال

 :قلت :قال . األزارقة، حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنم كالب النار األزارقة، لعن هللالعن هللا  
 السلطان يظلم الناس ويفعل هبم فإن  :قلت :قال . اخلوارج كلها بلى :قال األزارقة وحدهم أم اخلوارج كلها؟

مجهان عليك ابلسواد األعظم، عليك وحيك اي ابن   :شديدة، مث قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة :قال .
منك فأته يف بيته، فأخِبه مبا تعلم، فإن قبل منك، وإال فدعه،  ابلسواد األعظم، إن كان السلطان يسمع

   - "(  57)  فإنك لست أبعلم منه

 

 52/ص 13فتح الباري ج -((52
 118/ص18شرح النووي على صحيح مسلم ج -((53

   335من  تعليقه على خمتصر مسلم ص  – (54)
...    أبمر   لسلطان   ينصح   أن  أراد   من :    قوله   دون   لغريه   صحيح  ؛ قال األرنؤوط :"   15369ر   [403/  3  حنبل   بن   أمحد   مسند -((55

/  2  لأللباين   السنة   ختريج   يف  اجلنة  ظالل ، وقال األلباين :" صحيح لغريه " ،    1007ر[367/  17  الطِباين  الكبري   املعجم" ؛    لغريه   فحسن 
 1097ر[274

 7592ر[96/ 6  البيهقي  بكر  ألبو اإلميان شعب-((56
  وأبو معني بن وحيىي أمحد وثقه فقد  نباتة بن حشرج غري ثقات رجاله  قال األرنؤوط :" 19434ر[382/ 4 حنبل بن  أمحد مسند-((57
 "العنِبي العظيم عبد بن والعباس  داود
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على مع السلطان يف اخللوة على الكالم معه   وخيتار الكالم  :"يف تنبيه الغافلني    - رمحه هللا-وقال ابن النحاس -
 ( 58) " خفية من غري اثلث هلما ا.هـ  بل يود لو كلمه سراً ونصحه رؤوس األشهاد،

ظهر له غلط يف بعض املسائل أن تناصحه وال يظهر  ينبغي ملن يف السيل اجلرار:"   -رمحه هللا-قال الشوكاين   -
ويبذل له النصيحة، أنه أيخذ بيده وخيلوا به،  : بل كما ورد يف احلديث . الشناعة عليه على رؤوس األشهاد

  (  59) "ا.هـ  وال يذل سلطان هللا
" قاعدة : ضبط املصاحل العامة واجب وال ينضبط إال بعظمة األئمة يف نفس   الذخريةوقال القرايف رمحه هللا يف   -

 ( 60)الرعية ، ومىت اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت املصلحة.."
قال سهل بن عبد هللا رمحه هللا ال يزال الناس خبري ما عظموا السلطان والعلماء فإذا :"رمحه هللا  وقال القرطيب   -

 ( 61) وأخراهم"   ياهم وأخراهم وإذا استخفوا هبذين أفسد دنياهم عظموا هذين أصلح هللا دن
واجلامع هلذا كله أنه إذا صدر قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاىل يف إحدى رسائله: "... -

املنكر من أمري أو غريه أن ينصح برفق خفية ما يشرتف أحد ، فإن وافق وإال استلحق عليه رجال يقبل منه 
خيفيه ، فإن مل يفعل فيمكن اإلنكار ظاهراً إال أن كان على أمري ونصحه وال وافق واستلحق عليه وال وافق 
فريفع األمر مينا خفية ، وهذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة وجيعلوهنا عندهم مث يرسلونه حلرمة 

    )62(  "واجملمعة مث للغاط والزلفي وهللا أعلم .
النصح واإرشاد ابحلكمة وقال الشيخ حم   - مد بن عثيمني رمحه هللا:" أما حقوق الوالة على رعيتهم فهي : 

وهم   – إذا أخطأوا  –واملوعظة احلسنة بسلوك أقرب الطرق إىل توجيههم وإرشادهم ،وأن اليتخذ من خطئهم  
م بني الناس معرضون للخطأ كغريهم من بين آدم، لكن ال يتخذ من هذا اخلطأ سلما للقدح فيهم ونشر عيوهب

فإن هذا يوجب التنفري عنهم وكراهيتهم وكراهية مايقومون به من أعمال وإن كانت حقا ، ويوجب ابلتايل 
 ذ   )63(  التمرد عليهم وعدم السمع والطاعة ،ويف ذلك تفكيك اجملتمع وحدوث الفوضى والفساد"  

وقال رمحه هللا :" أيها املسلمون : إين أريد أن أضمن خطبيت هذه موضوعني هامني ... املوضوع األول :"    -
حال الناس ابلنسبة لوالهتم ، فإن بعض الناس ديدنه يف كل جملس جيلسه الكالم يف والة األمور ، والوقوع يف 

أو صواب ، وال ريب أن سلوك هذا   أعراضهم ، ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضا بذلك عما هلم من حماسن 

 

 64 ص تنبيه الغافلني    -((58
   4/556  السيل اجلرار   -((59
 234/ 13الذخرية  -((60
 260/ص5اجلامع ألحكام القرآن  ج  -((61

 162الرسائل الشخصية/الرسالة الرابعة واألربعون ص     3جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج  - (62)
 17حقوق الراعي والرعية جمموعة خطب ص  – (63)
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الطريق والوقوع يف أعراض الوالة اليزيد األمر إال شدة ، فإنه الحيل مشكال ، وال يرفع مظلمة ، وإمنا يزيد 
البالء بالء ،ويوجب بغض الوالة وكراهيتهم ،وعدم تنفيذ أوامرهم اليت جيب طاعتهم فيها وحنن النشك أن 

ئون كغريهم من بين آدم ، فإن كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون "  والة األمور قد يسيئون وقد خيط
وال نشك أيضا أنه الجيوز لنا أن نسكت عن إنسان ارتكب خطأ حىت نبذل ما نستطيعه من واجب النصيحة 

مور هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ، فإذا كان كذلك ، فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من والة األ
أن نتصل هبم شفواي أو كتابيا ، ونناصحهم سالكني بذلك أقرب الطرق يف بيان احلق هلم وشرح خطئهم مث 
نعظهم ونذكرهم فيما جيب عليهم من النصح ملن حتت أيديهم ،ورعاية مصاحلهم ،ورفه الظلم عنهم ،ونذكرهم 

يئا فشق عليهم فاشقق عليه " وقوله مبا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم " اللهم من ويل من امر أميت ش
عليه الصالة والسالم " مامن عبد يسرتعيه هللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه اجلنة" 
مث إن اتعظ بواعظ القرآن واحلديث فذلك هو املطلوب ،وإن مل يتعظ بواعظ احلديث والقرآن وعظناه بواعظ 

إىل من فوقه ليصلح من حاله ، فإذا بلغنا األمر إىل أهله الذين ليس فوقهم ويل السلطان ، أبن نرفع األمر  
من املخلوقني ، فقد برئت  بذلك الذمة ومل يبق إال أن نرفع األمر إىل رب العاملني ونسأله اصالح أحوال 

    )64(  املسلمني وأأمتهم" 

 تائج المترتبة عليه قديما وحديثا في اإلنكار من حيث النا األسلوب : ثبوت فساد هذ المطلب الثاني

 الفرع األول: مثال من القديم

 كانت بدايتها اإلنكار عليه عالنية   بداية اخلروج على عثمان يف ذلك  أن  ومن أوضح األمثلة  

عن األعمش عن أيب وائل قال قيل ألسامة لو أتيت فالان فكلمته قال إنكم لرتون أين ال جاء يف الصحيحني:"
   )65(  "أمسعكم إين أكلمه يف السر دون أن أفتح اباب ال أكون أول من فتحهأكلمه إال  

قوله   أفتتح أمرا الأحب أن أكون أول من افتتحه   يعىن اجملاهرة ابإلنكار على :"-رمحه هللا-قال النووي •
  (  66) "عثمان رضى هللا عنه ةاألمراء ىف املأل كما جرى لقتل

تعاىل " يعين اجملاهرة ابإلنكار على األمراء يف املأل  ؛ ألن يف اإلنكار جهارا ما خيشى قال األلباين رمحه هللا   •
 )67(  عاقبته ، كما اتفق يف اإلنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله"

 

 24-22حقوق الراعي والرعية جمموعة خطب ص   - (64)
    2989/ ح 2290/ص4؛ صحيح مسلم ج  3094/ح1191/ص3صحيح البخاري ج - (65)

 118/ص18النووي على صحيح مسلم ج شرح  -((66
   335من  تعليقه على خمتصر مسلم ص  – (67)
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وسئل الشيخ عبد العزيز ابن ابز رمحه هللا تعاىل أسئلة منها : هل من منهج السلف نقد الوالة فوق املنابر؟    •
هو منهج السلف يف نصح الوالة ؟  فقال مانصه:" ليس من منهج السلف التشهري بعيوب الوالة وذكر وما

ذلك على املنابر ؛ ألن ذلك يفضي إىل الفوضى وعدم السمع والطاعة يف املعروف ،ويفضي إىل اخلوض الذي 
ان والكتابة إليه أو االتصال يضر وال ينفع ،ولكن الطريقة املتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبني السلط

وأنكروا على عثمان   ابلعلماء الذين يتصلون به حىت يوجه إىل اخلري ... وملا فتحوا الشر يف زمن عثمان  
جهرة متت الفتنة والقتال والفساد الذي اليزال الناس يف آاثره إىل اليوم حىت حصلت الفتنة بني علي ومعاوية 

كثري من الصحابة وغريهم أبسباب اإلنكار  العلين وذكر العيوب علنا   وقتل عثمان بسبب ذلك ، وقتل مجع
   )68(  حىت أبغض الناس ويل أمرهم وقتلوه نسأل هللا العافية "أهـ 

أنه قال: ال أعني على دم خليفة أبداً  – فيما أخرج ابن سعد يف طبقاته وغريه-وثبت عن عبد هللا بن عكيم  •
 ( 69) " .معبد أو أعنت على دمه ؟ فيقول : إين أعد ذكر مساويه عوانً على دمهله : اي أاب   فيقال  .عثمان بعد

مل يعجب بعض   -رضي هللا  عنهم أمجيعني-ولك أن تتأمل يف : أن أحد اخللفاء الراشدين ، وهو عثمان   •
 فكيف مبن بعده من احلكام ؟   الرعية ، واشتكوا من استئثاره وحكمه ، وهو الذي زكاه هللا ورسوله  

 الفرع الثاني : أمثلة معاصرة 

فقد  ، مصر   ، أو ليبيا ، أو اليمن ،  أو أو اجلزائر  ،    لصومال  ماحصل يف وهي كثرية التكاد حتصر ، فبالنظر إىل  
كان أول األمر إنكارا علنيا مبجرد الكالم  مث أصبح خروجا أدى إىل الفتنة والتفرق ، وزايدة املظامل واملفاسد ، 

 على خرجت  طائفة  يعرف  يكاد  ال  ولعله   :"  -رمحه هللا-تيمية   ابن   الالسنة اجلارية اليت التتبدل ، كما ق  تتحققف
وقل من خرج وقال:"    (  70) "هـ .ا  أزالته  الذي   الفساد  من  أعظم  هو  ما  الفساد  من  خروجها  يف  وكان  إال   سلطان  ذي

 كان  وهلذاوقال :"      ( 71)"   على إمام ذي سلطان إال كان ، ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من اخلري
 دلت  كما  ظلم  فيهم   كان  وإن  ابلسيف   وقتاهلم   األئمة   على  اخلروج   يرون   ال   أهنم   السنة   أهل   مذهب   من  املشهور

 احلاصل  الفساد   من   أعظم   والفتنة   القتال  يف   الفساد  ألن   النيب  عن   املستفيضة   الصحيحة   األحاديث  ذلك  على 
 (  72) "" فتنة  وال قتال بدون  بظلمهم 

 

 1414ط دار املنار  23-22املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واحملكوم ص – (68)
 45ر16/ 1 للبخاري الكبري  التاريخ  -((69
  231/   3منهاج السنة النبوية  -((70
    4/262منهاج السنة النبوية  -((71
   231/  3منهاج السنة النبوية   -((72
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صفات لبعض أئمة املسلمني الذين يلعنون شعوهبم ، وتلعنهم شعوهبم ويبغض  الصحاح  األحاديث وقد جاء يف  
أئمة ، وهنى عن اخلروج عليهم ماداموا يقيمون   ، ومع ذلك كله فقد أمساهم النيب  -كما سيأيت–بعضهم بعضا  

قد توفرت -البلدانيف تلك  –الصالة فيهم وأوجب السمع والطاعة يف املعروف .   وقد تكون أسباب اخلروج  
من حيث وجود الكفر البواح عند بعضهم ، ولكن مل تتوفر شروط اخلروج من القدرة ، وعدم وجود املفسدة 

  .    (  73) األعظم كما نص على ذلك أهل العلم

 : مثال مشرف من إمام أهل السنة والجماعة   الثالثالفرع 

امل الكبرية ، والكثرية اليت ترتتب على ذلك ،رمبا أعاد املفاسد واملظ  -من اختذ هذا املنهج يف اإلنكار- لو يعلم  
ولذا   ابلصِب على جور األئمة وظلمهم      - الذي هو أشفق الناس وأرمحهم أبمته-  النظر وعلم سر أمر الرسول  

وقف وقفته املشهورة ضد من أراد اخلروج على   -رمحه هللا -فقد كان إمام أهل السنة واجلماعة وهو اإلمام أمحد
 احلاكم رغم توفر أسباب اخلروج : 

ومما قاله: » ابب ذكر   -رمحه هللا   - القول أبن القرآن خملوق كفر أكِب؛ كما بينه اإلمام اآلجريفمن املعلوم أن  
.مث ( 74) ، وأن كالمه ليس مبخلوق ، ومن زعم أن القرآن خملوق ؛ فقد كفر«-تعاىل-رآن كالم هللا  اإلميان أبن الق

اآلاثر الدالة على إمجاع السلف على أن القول خبلق القرآن كفر.وقد ُسجن اإلمام أمحد، َوُعذِّب   - رمحه هللا-ساق
ل كان ينهى عنه، َوحُيرِّض على قتال اخلارجني  ليقول: القرآن خملوق؛ ومع ذلك كّله مل يبح اخلروج على اخللفاء، ب

 على األئمة، ويرى أن قتاهلم أوىل من قتال الكفار. 

 قوم   وهم   ببغداد  حدث   كان  أمر  يف  هللا   عبد  أاب  سألت:    قال   حدثهم  احلارث  أيبأبو بكر اخلالل عن    اإلمامذكر  
 هللا   سبحان  يقول  وجعل  عليهم  ذلك  فأنكر؟    القوم  هؤالء  مع  اخلروج  يف  تقول  ما  هللا  عبد  أاب  اي  :  فقلت  ابخلروج
 فيها  ويستباح  الدماء  فيها  يسفك   الفتنة   من  خري   فيه  حنن  ما   على   الصِب ،    به   آمر   وال  ذلك   أرى   ال   الدماء  ،  الدماء

 يف   هم  أليس  اليوم  والناس:    قلت ،    الفتنة   أايم   يعين  فيه   الناس  كان  ما  علمت   أما،    احملارم  فيها  وينتهك   األموال
 ؟.   هللا   عبد أاب  اي   فتنة 

 ويسلم   هذا   على   الصِب،    السبل  وانقطعت  الفتنة  عمت  السيف   وقع  فإذا  خاصة   فتنة   هي   فإمنا  كان  وإن:    قال
_  أيضاً _  وقال  ((  به آمر  وال  ذلك أرى ال الدماء وقال  األئمة على اخلروج ينكر ورأيته،   لك خري  دينك لك

 بن   بكر  أبو  هللا   عبد   أيب  إىل  بغداد  فقهاء  اجتمع  الواثق   والية   يف  :  يقول   حنبل  مسعت   قال   عيسى   بن   علي  أخِبين

 

؛    140؛ فتاوى العلماء األكابر يف ما ُأهدر من الدماء يف اجلزائر لعبد املالك الرمضاين اجلزائري :    10/ 13انظر فتح الباري    -((73
 286؛ الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات :   77كيف نعاجل واقعنا األليم :  

 (  525- 1/489انظر الشريعة ) -((74
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 هللا  عبد  أاب  اي   :   فقالوا  هلم  فاستأذنت  هللا  عبد   أيب  إىل  فجاؤوا  عاصم   بن  وفضل   املطبخي  علي   بن  وإبراهيم  عبيد
 أن:    قالوا   ؟  تريدون  فما :    هللا  عبد  أبو  هلم   فقال  ذلك  وغري   القرآن   خللق  إظهاره  يعنون  وفشا  تفاقم  قد  األمر  هذا

 .   سلطانه   وال إبمرته  نرضى  لسنا   أان  يف   نشاورك

 املسلمني   عصا  تشقوا  وال .    طاعة   من  يدا   ختلعوا  وال  بقلوبكم  ابلنكرة  عليكم :    هلم   وقال  ساعة   هللا   عبد   أبو  فناظرهم
 من  يسرتاح  أو  بر  يسرتيح  حىت،  واصِبوا  أمركم  عاقبة  يف   انظروا  ،  معكم   املسلمني  ودماء   مدماءك   تسفكوا  وال  ،

 أليب  أيب  فقال  مضوا  بعدما  هللا  عبد  أيب  على   وأيب  أان  ودخلت   ومضوا  أحفظه  مل  كثري  كالم  ذلك  يف   ودار  ،  فاجر
 عندك  هذا  هللا  عبد  أاب  اي  :   أيب  وقال  هذا  يفعل  أن  ألحد  أحب  وما  حممد   وألمة  لنا  السالمة   هللا  نسأل:    هللا  عبد 

 عليه   هللا صلى    النيب قال:  قال  هللا عبد  أبو ذكر  مث ابلصِب  فيها أمران اليت اآلاثر خالف هذا ال  : قال؟  صواب
.  أ(( .  أحفظه  مل  كالماً   وذكر مسعود  بن هللا  عبد  قال  ابلصِب  فأمر  فاصِب  وإن ،  وإن فاصِب  ضربك إن :  وسلم 

 ( 75) هـ 

عثيمني  و  بن  حممد  الشيخ  املبارزة -هللارمحه  –قال  نظهر  أن  أما   ، املستطاع  بقدر  ننصح  أن  علينا  "الواجب 
واالحتجاجات علنا فهذا خالف هدي السلف ، وقد علمتم اآلن أن هذه األمور المتت إىل الشريعة بصلة وال 

القرآن ، إىل اإلصالح بصلة ، ماهي إال مضرة ... اخلليفة املأمون قتل من العلماء الذين مل يقولوا بقوله يف خلق 
قتل مجعا من العلماء ، وأجِب الناس على أن يقولوا هبذا القول الباطل ، مامسعنا عن اإلمام أمحد وغريه من األئمة 
أن أحدا منهم اعتصم يف أي مسجد أبدا  ، وال مسعنا أهنم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن حيمل الناس عليه 

  (76) ظاهرات أو االعتصامات أو ما أشبه ذلك ، النؤيدها إطالقا "احلقد والبغضاء والكراهية ... وال نؤيد امل

 أخطاء الحكام في إصالح  الشرعيةالطرق ثبوت نجاح :   الثالث المطلب

 الفرع األول : الغاية المشروعه تبررها الوسيلة المشروعة 

إن املفهوم السائد : أبن الغاية تِبر الوسيلة على وجه اإلطالق ، يعد مفهوما خاطئا ، فاليكفي أن تكون الغاية 
 وسيلة مشروعة .    -لتحقيق هذه الغاية-مشروعة ، بل البد أن تكون الوسيلة  

ال ، استصحاب األصل املتفق عليه أبن أي عمل حىت يكون عمال صحيحا ومقبو   ولتوضيح ذلك البد من
ترتتب عليه مثاره الدنيوة واألخروية جيب أن يتحقق فيه شرطان : األول اإلخالص .  والثاين : املتابعة وبدون واحد 

 . منهما فالعمل ابطل ، والنتيجة وخيمة  

 

   133/  1السنة :   -((75
 هـ11/1/1416اجلمعة  10( ص 540جريدة املسلمون عدد ) -(76)
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 ورسوله،  هللا   إىل   هجرته   كانت  فمن   نوى،   ما  المرى   وإمنا  ابلنية،   األعمال   إمنا:"}  موم قوله  ع:    فأما دليل األول 
،     )77( "   إليه   هاجر  ما  إىل  فهجرته  يتزوجها،  امرأة  أو  يصيبها،  دنيا  إىل  هجرته  كانت  ومن   ورسوله؛  هللا إىل  فهجرته

 أشرك   عمال  عمل  من  الشرك  عن   الشركاء  أغىن  أان  وتعاىل  تبارك  هللا  قال»  قال :  أن النيب      هريرة  أىبوحديث  
 .(  78) « وشركه  تركته   غريى معى  فيه 

، ويف لفظ آخر } من أحدث يف )79(  } من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد{  قوله  ف :    وأما دليل الثاني 
   )80(  أمران هذا ماليس منه فهو رد{

من اتبع مثل هذه الوسيلة يريد اخلري   يف ن الغالب  أبنفرتض    ناوغالبا ما يكون اخللل يف حتقق شرط املتابعة ؛ ألن
والغاية .     هذه الوسيلة ملخالفتها السنة ، وإمجاع السلف واخللف ألكن قد ثبت ابلدليل القطعي خط   واإلصالح . 

 املشروعة من اإلنكار العلين لن تتحقق بوسيلة حمرمة ، وإمنا تتحقق ابلوسائل املشروعة وهي : 

 هي الوسائل الناجحة شرعا وقدرا من خالل مايلي:   لشرعيةوسائل اإلصالح ا  الفرع الثاني :

اتباع املنهج الشرعي يف النصح لوالة األمر بباألسلوب املقرر يف النصوص الشرعية وفق فهم السلف الصاحل   أوال:
ابملصاحل واملفاسد ، فاملخالفة هلذا النهج سوف   –من أنفسنا  -أعلم    من الصحابة والتابعني . فاهلل ورسوله  

املفاسد   ء واملوافقة له واتباعه هو الوسيلة لتحصيل املصاحل احملضة ، أوالغالبة ، ودر ينتج عنه مفسدة حمضة ،  
 احملضة أو الغالبة . 

عالقاتنا خبلقه   إبصالح أنفسنا من جهة عالقتنا ابهلل ومن جهةإن أول الطريق إلصالح والة األمور يبدأ    ثانيا:
وكما تكون يوىل عليك ؛ ولذا فإن هللا أمر األقربني واألبعدين ؛ فإن سنة هللا تقضي أن الظامل يوىل عليه مثله  
قال ستكون    عن النيب     عن بن مسعود    ابللجوء إليه عند وقوع الظلم من الوالة كما جاء يف الصحيحني : "   

ويف    )81(  "  فما أتمران قال تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكمأثرة وأمور تنكروهنا قالوا اي رسول هللا 

 
ابب كيف كان بدء الوحي إىل رســول هللا  صــلى هللا عليه وســلم  وقول هللا جل ذكره    /  1ر  /3/ص1صــحيح البخاري ج  -  (77)

 5036ر 48/ 6 مسلم صحيح؛ {إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده }
 7666ر[ 223/  8 مسلم صحيح] -((78

ابب    / 753/ص2صــــــحيح البخاري جأخرجه البخاري معلقا بصــــــيغة اجلزم  من حديث عائشــــــة رضــــــي هللا تعاىل عنها،    –  )79(
   1718 ر/1343/ص3صحيح مسلم ج؛  النجش

ــحيح البخاري ج  -  )80( ــلح مردود  /  2550 ر  /959/ص2صـ ــلح جور فالصـ ــلم  ؛    ابب إذا اصـــطلحوا على صـ ــحيح مسـ صـ
 باطلة ورد حمداثت األمور   ابب نقض األحكام ال / 1718ح /1343/ص3ج

 3408/ح1318/ص3صحيح البخاري ج - (81)
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إهنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا قالوا اي رسول هللا كيف أتمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون  لفظ مسلم  " 
    )82(  "احلق الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم 

 ثالثا: الدعاء لوالة األمر 

 وـ يدع  الرجل   مسعت   وإذا،    هوى   صاحب   أنه   فاعلم   السلطان  على   يدعو   الرجل  رأيت  إذا: ))    الِبهباري   اإلمام   قال
 ما   مستجابة  دعوة  يل  كان  لو:    عياض  بن  فضيل  يقول  ،  هللا   شاء  إن  سنة  صاحب  أنه  فاعلم   ابلصالح  للسلطان

 جعلتها  وإذا،    تعدين   مل   نفسي  يف   جعلتها   إذا :    قال   ؟   هذا  لنا  ر فسِّّ   علي  أاب   اي:    له   قيل  .   السلطان   يف   إال   جعلتها 
 وإن عليهم  ندعو أن نؤمر  ومل ابلصالح  هلم ندعو أن مرانفأُ ،  والبالد العباد بصالحه فصلح،  صلح  السلطان يف

    ( 83)"     وللمسلمني   ألنفسهم  وصالحهم  أنفسهم  على  وظلمهم  جورهم   ألن ،    وظلموا  جاروا

 : الرجوع للحق فضيلة الرابعالمطلب  

 (  84) "التوابون  اخلطائني  وخري  خطاء   آدم  ابن   كل:"  قال    النيب  أن    أنس  عناخلطأ من جبلة البشر ، كما جاء  
، ومن مسات أهل احلق واالخالص  أهنم إذا وقعوا يف اخلطأ مث تبني هلم رجعوا عنه ، خبالف أهل األهواء فسيماهم 

عن النىب     عن عبد هللا بن مسعود التعصب واإلصرار على الباطل ، ورد احلق بعد وضوحه من الكِب كما جاء  
   قال » ال يدخل اجلنة من كان ىف قلبه مثقال ذرة من كِب «. قال رجل إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا

 .(  85) ونعله حسنة. قال » إن هللا مجيل حيب اجلمال الكِب بطر احلق وغمط الناس « 

ابحلكام من أعظم   التشهريوقد بينت فيما تقدم أبدلة قطعية من نصوص السنة النبوية ، وائمة السلف ، أن   
وسائل اإلقساد ، فحري مبن عرف بطالن هذه الطريقة أن يعود إىل احلق ويبينه للناس ، وأن الخياف يف هللا لومة 

 راجعت  ابألمس  قضيته   قضاء  مينعك   ال   بعد  أما:"  عنهما  هللا  رضي  موسى   أيب  إىل  عمر  كتاب  وقد جاء يف     الئم .   
 ( 86) "  الباطل  يف التمادي  من   خري   احلق   ومراجعة   شيء  احلق  يبطل   ال   قدمي  احلق   فإن  احلق 

 إن  إين  قال  اتبعا  فصرت   فخالفتهم   أصحابك  يف  إماما  وكنت   رأسا  كنت   حلماد  قلت  :   قال  معمر  عن  وكما جاء  
  (  87)"الباطل  يف   رأسا أكون  أن  من خري احلق   يف   اتبعا   أكون

 

 1843/ح1472/ص3صحيح مسلم ج - (82)
 99ر[20: ص الِبهباري احلسن أيب اإلمام السنة شرح -((83

 3139ر121/ 3، وقال :"غريب" ، وسحنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب  2499ر659/ 4سنن الرتمذي -((84
 275ر 65/  1مسلم للنيسابوري صحيح -((85
 20159ر119/ 10سنن البيهقي الكِبى -((86
 357ر67مسند ابن اجلعد لعلي البغدادي ص: -((87
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 مطلبان في هذه المراجعة  وفيه  مواطن الضعفالمبحث الثالث  

 فهما وتطبيقا المصطلحات الشرعية  ب المطلب األول : الجهل 

هذا من حيث الفهم   املدارة واملداهنة ،  أو  ومن ذلك عدم التفريق بني النصيحة والفضيحة ، أو النصيحة والغيبة  

، والشروط اليت البد منها للنصيحة     ، فإن أسلوب النصيحة خيتلف ابختالف املنصوح  ومن حيث التطبيق     .
تتضمن معان عظيمة كالصدق واالخالص ، وهلا تعلق لنصيحة  ، وكما تقدم يف بيان األلفاظ ذات الصلة ، فإن ا

بكثري من املصطالحات كالغيبة ، واملداراة ، واملداهنة ، والتعريض . والغش ، والتدليس ، والكذب ، وكل معىن 
 النصيحةوكما قيل     يضاد املصاحل أبنواعها   وتتضمن يف معناها االصطالحي النصح للنفس ، والنصح للغري.

 ضرر،   عليك  حيصل  ومل  أمكن   إن  وتقريع  فتوبيخ:  الثالثة  وأما  وتذكري،  تنبيه:  والثانية  وداينة،  فرض  ىلفاألو :  مراتن
 على تنصح  وال   التصريح،  من  بد  فال  تعريضك  املنصوح   يفهم   ال  أن  إال  تصريح   ال  وبتعريض  جهًرا  ال  سًرا  والنصح

 ( 88) ".خمطئ  فأنت  تعديت  فإن منك القبول  شرط

     فهما وتطبيقا المطلب الثاني : الجهل بالنصوص الشرعية 

 الفرع األول : الجهل بالنصوص الشرعية من حيث الفهم  

 ربط السمع والطاعة لإلمام بحصول العدل وعدم الجور  أن هناك من يومن األمثلة على ذلك :  

ذلك بوجوب العدل وعدم اجلور ، وهذا املفهوم قد الخيالف صاحبه يف وجوب السمع والطاعة ، ولكنه يقيد  
 وهو مفهوم مردود من وجهني:

 األول : النصوص التي جاء فيها األمر بطاعته وإن وجد منه ظلم أو جور

 ( 89) { اآليةمِّْنُكمْ   اأْلَْمرِّ   َوُأويلِّ   الرَُّسولَ   َوَأطِّيُعوا   اّللََّ   َأطِّيُعوا  َآَمُنوا  الَّذِّينَ   أَيـ َها  ايَ   قال تعاىل :}  -
 فقد   يعصىن  ومن   هللا  أطاع   فقد  أطاعىن  من »    قال      النىب  عن    هريرة  أىب  عن   -   يف صحيح مسلم  و    -

 .(  90) «   عصاىن فقد  األمري   يعص   ومن  أطاعىن  فقد  األمري  يطع  ومن   هللا   عصى 
قال ستكون أثرة وأمور تنكروهنا قالوا اي رسول هللا فما   عن بن مسعود عن النيب     يف الصحيحني : "  و    -

إهنا ستكون بعدي أثرة   ويف لفظ مسلم  "   )91(  "أتمران قال تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم

 

 عبدالعزيز بن حممد السلمان  19إرشاد العباد لالستعداد ليوم املعاد ص: -((88
 سورة النساء  58اآلية  -((89
 4852ر 13/ 6صحيح مسلم    -((90

 3408/ح1318/ص3صحيح البخاري ج - (91)
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وأمور تنكروهنا قالوا اي رسول هللا كيف أتمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون هللا 
    )92(  "ي لكمالذ

أنه أوجب علينا أن نؤدي حقهم وهو السمع والطاعة يف املعروف ، وإذا منعوان شيئا من   وجه االستدالل:
حقوقنا الستئثارهم هبا أو وقعوا يف منكر من املنكرات املعلنة لقوله"وأمور تنكروهنا" فهي معلومة لنا وجب علينا 

  .     نصحهم كما جاء يف األحاديث األخر فإذا مل ينفع النصح نرفع األمر إىل هللا 

وفيه احلث على السمع والطاعة وإن كان املتويل ظاملا عسوفا فيعطى حقه من الطاعة :"-رمحه هللا-  قال النووي
  (  93) "وال خيرج عليه وال خيلع بل يتضرع إىل هللا تعاىل يف كشف أذاه ودفع شره وإصالحه

ثالثة ال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم    قال قال رسول هللا   عن أيب هريرة  :"    صحيح البخاري  ما جاء يف   -
وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق مينع منه بن السبيل ورجل ابيع رجال ال يبايعه إال 

 )94(  ... احلديث" للدنيا فإن أعطاه ما يريد ويف له وإال مل يف له

ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة والة األمور واجبة ألمر هللا بطاعتهم   فطاعة هللا:"-رمحه هللا -قال شيخ اإلسالم
فمن أطاع هللا ورسوله بطاعة والة األمر هلل فأجره على هللا ومن كان اليطيعهم إال ملا أيخذه من الوالية واملال فإن 

 ( 95) "  أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله ىف اآلخرة من خالق 

جتب طاعته ونصيحته أو بيعته إن طلبها وتسقط عدالة من أابها ونصيبه من الفيء :" - رمحه هللا-الشوكاينوقال 
 (  96) " ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى ومن عاداه فبقلبه خمطىء وبلسانه فاسق وبيده حمارب

نحن فيه فهل من قلت اي رسول هللا إان كنا بشر فجاء هللا خبري ف :" حذيفة بن اليمانويف صحيح مسلم عن    -
وراء هذا اخلري شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خري قال نعم قلت فهل وراء ذلك اخلري شر قال نعم 
قلت كيف قال يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي وال يستنون بسنيت وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب 

ت ذلك قال تسمع وتطيع لألمري وإن الشياطني يف جثمان إنس قال قلت كيف أصنع اي رسول هللا إن أدرك
والطاعة ولو وقع عليه أنه أمر ابلسمع    وجه االستدالل:     )97(  "ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع

 

 1843/ح1472/ص3صحيح مسلم ج - (92)
 232/ص12شرح النووي على صحيح مسلم ج -((93

 /    ابب اليمني بعد العصر    2527/ح950/ص2صحيح البخاري ج - (94)
   17-16/ص35جمموع الفتاوى ج -((95
 513/ص4السيل اجلرار ج -((96

 1847/ح 1476/ص3ويف صحيح مسلم ج - (97)
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الظلم، ومما الشك فيه أن اإلنكار العلين على ويل األمر يؤدي إىل عدم السمع والطاعة ، وهذا األسلوب 
 جيلب شرا مستطريا فوسيلة احملرم حمرمة . 

فقال اي نيب هللا أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوان    رسول هللا     سأل    سلمة بن يزيد اجلعفيوعن   -
حقهم ومينعوان حقنا فما أتمران فأعرض عنه مث سأله فأعرض عنه مث سأله يف الثانية أو يف الثالثة فجذبه األشعث 

 )98(  "بن قيس وقال امسعوا وأطيعوا فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم
عليك السمع والطاعة يف عسرك ويسرك ومنشطك   قال:"   أن النيب    عن أيب هريرة  ويف صحيح مسلم     -

هي االستئثار واالختصاص أبمور قال النووي رمحه هللا يف بيان معىن األثر:"      )99(  " ومكرهك وأثرة عليك
الدنيا عليكم أي امسعوا وأطيعوا وإن اختص األمراء ابلدنيا ومل يوصلوكم حقكم مما عندهم وهذه األحاديث 

احلث على السمع والطاعة يف مجيع األحوال وسببها اجتماع كلمة املسلمني فإن اخلالف سبب لفساد   يف
 ( 100) "أجواهلم يف دينهم ودنياهم 

 الثاني: اإلجماع على وجوب السمع والطاعة مع وجود الظلم والجور : 

العقيدة اليت نقلها عن  السلف وقد نقل اإلمجاع على ذلك حرب الكرماين صاحب اإلمام أمحد حيث قال يف   -
اجلهاد ماض قائم مع األئمة بروا أو فجروا ال يبطله جور جائر و ال عدل عادل و اجلمعة و العيدان و   :"

احلج مع سلطان و أن مل يكونوا بررة عدو ال اتقياء وأتقياء و دفع الصدقات و اخلراج و األعشار و الفيء و 
ا و االنقياد ملن وااله هللا عز و جل أمركم ال تنزع يدا من طاعته و ال خترج الغنائم إليهم عدلوا فيها أو جارو 

عليه بسيف حىت جيعل هللا لك فرجا و خمرجا و ال خترج على السلطان و تسمع و تطيع و ال تنكث بيعته 
ك فمن فعل ذلك فهو مبتدع خمالف مفارق للسنة للجماعة و أن أمرك السلطان أبمر فيه هلل معصية فليس ل 

  (  101) " أن تطيعه البتة و ليس لك أن خترج عليه و ال متنعه حقه
وىف   وقدنقل ابن حجررمحه هللا اإلمجاع على عدم جواز اخلروج على السلطان الظامل: فقال:قال ابن بطال:   -

احلديث حجة على ترك اخلروج على السلطان ولوجار وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب 
  (  102)"واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء

 

 ابب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق      12/  1846/ح 1474/ص3صحيح مسلم ج - (98)
 1836/ح1467/ص3صحيح مسلم ج    - (99)
 225/ص12شرح النووي على صحيح مسلم ج -((100
 91وينظر ص   406-399نقلها بن القيم يف حادي األرواح  -((101
   7/ 13فتح الباري  -((102
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وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام إبمجاع "اإلمجاع على ذلك أيضا فقال:    - رمحه هللا  -ونقل اإلمام النووي -
ذكرته وأمجع   ما  على  األحاديث  تظاهرت  ظاملني وقد  فسقة  وإن كانوا  ينعزل املسلمني  أنه ال  السنة  أهل 

 ( 103) "السلطان ابلفسق.... 
 هالك   يقول  املصدوق  الصادق  مسعت   -  معلقا على حديث أيب هريرة يف البخاري:"- رمحه هللا- وقال ابن حجر -

السلطان   على  القيام  ترك  من   تقدم   ملا  حجة   أيضا  احلديث   هذا يف :"   ( 104)قريش"  من  غلمة   يدي   على   أميت
األمة   هالك   مع أن   عليهم  ابخلروج   أيمرهم   ومل   آابئهم  هؤالءوأمساء  أبمساء  هريرة  أاب   أعلم     ؛ ألنه   جار  ولو

 املفسدتني  خفأ  فاختار،    من طاعتهم   االستئصال   إىل   وأقرب   اهلالك   يف   أشد   اخلروج   ؛ لكون   أيديهم   على 
 ( 105) "االمرين   وأيسر

اخلوارج ما فيه بالغ ملن عصمه هللا عز وجل :" قد ذكرت من التحذير عن مذاهب الشريعة قال اآلجري يف  -
الكرمي عن مذهب اخلوارج،  ومل ير رأيهم، وصِب على جور األئمة،  وحيف األمراء،  ومل خيرج عليهم بسيفه،  
وسأل هللا العظيم أن يكشف الظلم عنه،  وعن مجيع املسلمني،  ودعا للوالة ابلصالح،  وحج معهم،  وجاهد 

،  وصلى خلفهم اجلمعة والعيدين،  وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم،  معهم كل عدو للمسلمني
وإن مل ميكنه اعتذر إليهم،  وإن أمروه مبعصية مل يطعهم، وإذا دارت بينهم الفنت لزم بيته،  وكف لسانه ويده،  

 ( 106) م إن شاء هللا تعاىل."ومل يهو ما هم فيه،  ومل يعن على فتنة،  فمن كان هذا وصفه كان على الطريق املستقي 
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف منهاج السنة: )وهلذا كان املشهور من مذهب أهل السنة اهنم ال  -

يرون اخلروج على األئمة وقتاهلم ابلسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة 
ألن الفساد يف القتال والفتنة أعظم من الفساد احلاصل بظلمهم بدون قتال وال   ؛    املستفيضة عن النيب  

   (107) " فتنة، فال يدفع أعظم الفسادين ابلتزام أدانمها  

 الفرع الثاني : الجهل بالنصوص الشرعية من حيث التطبيق  

كم واملنسوخ ، أو عدم التفريق بني النصوص من حيث العموم واخلصوص ، أو اإلطالق والتقييد ، أو احملإن  
فقد جاءت النصوص الشرعية ،  من أعظم أسباب الزلل يف اتباع مثل هذا املنهج يف اإلنكار  احملكم واملتشابه  

املتواترة بوجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأن اليستثىن من ذلك أمري وال وزير ، وبوجوب الصدع ابحلق  
وأال خناف يف هللا لومة الئم ، وأن تطبيق األحكام الشرعية جيب أن يكون على اجلميع ، وأن احلاكم جيب عليه 

 

   12/229شرح النووي على صحيح مسلم  -((103
 ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم هالك أميت على يدي أغيلمة سفه  3605ر   199/  4صحيح البخاري    -((104
 13/ 13فتح الباري  -((105
 37الشريعة ص  -((106
   194/ 3منهاج السنة   -((107
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يد بعدم األمر ابملعاصي ، وأن ال يقع احلاكم يف الكفر البواح  قوالطاعة للحاكم م العدل مع رعيته ، وأن السمع  
 . وكل هذا من احلق الذي الخيتلف يف صحته أحد ، وإمنا اخلالف يف كيفية تطبيق ذلك     .

 : هبذه النصوص البد فيه من ضوابط من أمهها   قد قرر العلماء أن العمل و 

ليس شأان لكل أحد من الناس ، وإمنا هو من شأن العلماء الذين عرفوا به   ، اخلوض  يف مثل ذلك  أن هذا    أوال:
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية   بني اخلاص والعام ،واملتصفني ابتباع السنة ، وهدي الصحابة والتابعني هلم إبحسان  

 ( 108) "العلم  أهل  خواص   وظيفة   من  الدقائق   هذه  يف فالبحث  اجلملة  ويف"  -رمحه هللا–

: " إذا وجدت مفسداتن وال بد من ارتكاب   الكِبى   القاعدة الكلية   أن هذه النصوص الجيوز أن ختالف هبا    ثانيا:
وهلا معىن آخر :" إذا وجدت مصلحتان والبد إحدامها فيجب ارتكاب املفسدة الصغرى لدرء املفسدة الكِبى" 

والذي يقدر املصاحل   (  109)" ىحتصيل املصلحة الكِب من تفويت إحدامها فيجب تفويت املصلحة الصغرى من أجل  
 أو املفاسد هم والة األمر من األمراء والعلماء . 

 ال  حبيث،    ومنكر   معروف  بني  جامعني   والطائفةأ  الشخص   كان  ذاإ  :"  - رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
،   منكر   عن   ينهوا  ن أ  وال  مبعروف  يؤمروا  ان   جيز  مل ،    مجيعا  يرتكومها  او   مجيعا   يفعلومها  ان  ما إ  بل،    بينهما  يفرقون 

 تفويت  يستلزم   منكر  عن  ينه   ومل،    املنكر   من  دونه  هو  ما  استلزم  ن إو   به  مر أ  كثرأ   املعروف  كان   فإن  ينظر  بل
 رسوله وطاعة  طاعته  زوال يف  والسعي ،   هللا سبيل   عن  الصد ابب  من  حينئذ  النهي يكون بل،  منه  عظمأ معروف

 من  هو دونه  ما  فوات  استلزم  نإو   عنه   هني  غلبأ  املنكر  كان  نإو .  احلسنات  فعل  وزوال  سلم  و  عليه   هللا  صلى
 نإ ، و   ورسوله   هللا  معصية  يف  وسعيا   مبنكر  مراأ  عليه   الزائد  للمنكر   املستلزم   املعروف   بذلك  االمر   ويكون،    املعروف 

 له   يتبني   حىت   املؤمن  استثبت   األمر  اشتبه   واذا...  عنهما  ينه   ومل  هبما   يؤمر  مل ،    املتالزمان  واملنكر   املعروف   تكافأ
 هنى  ما وفعل،  معصية الواجب االمر فرتك،  عاصيا كان  تركها واذا،  ونية  بعلم  اال الطاعة  على يقدم فال،  احلق 
 يبأ  بن  هللا   لعبد    النيب  اقرار  الباب  هذا   ومن  ،  ابهلل   اال  قوة  وال   حول  وال  واسع  ابب  وهذا  معصية  مرألا  من  عنه 

 كِبأ  معروف   زالهإ  مستلزمة   عقابه   من   بنوع   منكره   فإزالة،    عوانألا  من  هلم  ملا  ؛  والفجور  النفاق  ئمةأ  من  مثالهأو 
 ( 110) "اصحابه  يقتل   حممدا  نأ   مسعوا  اذا  الناس  وبنفور ،    ومحيتهم قومه  بغضب  ذلك   من

 فرص النجاح الحقيقية لتلك المراجعة الفكرية    : المبحث الرابع

 

   248/ 4 النبوية السنة منهاج  -((108

   5: ص تيمية  ابن اإلسالم لشيخ احلسبة؛  330/ 1 تيمية البن االستقامةانظر  -((109

 ( 224-216/ ص  2)ج  -انظر االستقامة   -((110
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 ا  يف املبحث السابق ، تبني لنا أبن أعظم مواطن الضعف تكمن يف اجلهل بنصوص الشريعة ، وعدم الفقه مبقاصده
وتوضيح خمالفته خطأ هذا املنهج  لبيان  التوعية اإلعالمية    البد من تكثيف   ؛  ذه هوحىت نزيل مواطن الضعف  ،  

، وإمنا أدت   يف قضااي اإلصالح أن هذه الوسيلة مل تنجح    ، وإثباتللنصوص الشرعية ، وإمجاع السلف الصاحل  
 : مايليمن خالل  إىل نتائج عكسية ، وذلك  

كما تقدم يف بعض   من أعظم وسائل اإلفساد  أهنا كانت  فشل هذه الوسيلة و الدال على  استقراء التاريخ    :   أوال
 األمثلة . 

 .  فساد هذه الوسيلة يف اإلصالح  استغالل األحداث املعاصرة يف إثبات    :  ثانيا

 سوى هذه الطريقة. جتربةاململكة السعودية يف نشرالعدل ورفع الظلم ابلوسائل املشروعة  توضيح    :ثالثا 

 والمحتملة  وفيه مطلبان المبحث الخامس:  المعوقات الداخلية والخارجية الحقيقية 

 المعوقات الداخلية  :  المطلب األول

 الفروع التالية لهذه المراجعة تتمثل في  الداخلية  في تصوري أن أعظم المعوقات

الذي دلت عليه النصوص املتقدمة  يف التعامل مع والة   يم اإلعالمي للمنهج الصحيحتالتع:      الفرع األول
األمر ، فإنه ومن خالل جتربيت يف التعليم وجدت أن الكثري من الطالب الذين قد بلغوا الدراسات العليا مل يسمعوا 

 . مبثل تلك النصوص اليت جاء فيها األمر ابلسمع والطاعة مع وجود الظلم واجلور   

،وتكثيف احملاضرات والندوات   ية اإلعالمية املكثفة من خالل مجيع وسائل اإلعالمالتوع ولعالج ذلك البد من  
 يف اجلامعات واملدارس الثانوية ، وتشجيع احلوار من أجل :

 ودحض الشبهات املتعلقة بذلك . احلوار من خالل  املنهج الشرعي الصحيح يف مناصحة والة األمر بيان       •

 . ونشرها بني فئات اجملتمع  املتعلقة بذلك كما تقدم يف املباحث السابقة  تفعيل الفتاوى ونصوص العلماء     •

عالقة املنهج الشرعي يف    املناهج الدراسية من خالل تضمني    املراحل الدراسية   تكثيف توعية الطالب يف مجيع   •
 .  احلاكم ابحملكوم

عة اإلسالم ، وبيان حسد األعداء توضيح التفرد الذي تنعم به اململكة العربية السعودية ، من خالل تطبيق شري •
يف الداخل واخلارج ملا تنعم به هذه البالد من خالل وسائل إعالمهم ، وتصرحيات مسؤوليهم والوقائع الثابتة 

 عليهم . 



22 
 

توضيح املفاسد اليت نشأت عن تطبيق شرائع البشر يف شرق األرض وغرهبا وبيان فسادها من خالل كالم  •
 علمائهم وعقالئهم . 

ملفهوم اخلاطئ للعدل والظلم الذي قصره الكثريون على العدل يف املال دون غريه من الضرورايت تصحيح ا •
 اخلمس.

إىل بعض النصوص استنادا  ، وتطبيقها في الواقع تقرير بعض الدعاة لهذه الطريقة       الفرع الثاني: 
 منها : و التي جاء فيها اإلنكار على ولي األمر علنا العامة  

 : فقال" ،    الركنان  هذان  يستلم   ال   إنه  :" عنهما  هللا   رضي   عباس   ابن  له   فقال   األركان  يستلم كان      معاوية أن     -
 ( 111) "  مهجورا  البيت  من  شيء  ليس

 بينهما  جيمع  وأن املتعة  عن  ينهى  وعثمان،  عنهما   هللا  رضي  وعليا عثمان  شهدت  قال احلكم  بن مروان عن   -
 (  112) "أحد  لقول     النيب  سنة  ألدع   كنت   ما قال  وحجة   بعمرة   لبيك  هبما  أهل   علي  رأى  فلما 

ابن كعب     - أيب  ثالاث وفيه قول  االستئذان   على   عذااب  تكونن   فال  اخلطاب  ابن   اي:"  لعمر    يف قصة 
   " (113 )  هللا   رسول  أصحاب

قصة اإلنكار على مروان ابن احلكم عندما أراد أن يبدأ ابخلطبة قبل صالة العيد ، كما يف حديث أيب سعيد  -
   (  114)  كما يف صحيح مسلم  اخلدري  

»   أو «.    جائر  سلطان   عند   عدل   كلمة   اجلهاد  أفضل »      هللا   رسول   قال   قال    اخلدرى   سعيد   أىب   عن   -
 . (  115) «  جائر  أمري

ووجوب األمر بالمعروف والنهي  ولعموم النصوص التي جاءت بوجوب النصح لكل مسلم   -

 ومنها : عن المنكر  

 

 ابب من مل يستلم إال الركنني اليمانيني   1608ر151/ 2صحيح البخاري ـ م م  -((111
ابب التمتع واإلقران واإلفراد ابحلج وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي  ؛ صحيح    1563ر142/  2صحيح البخاري ـ م م    -((112

   3021ر46/ 4مسلم   
 5759ر179/ 6ابب التسليم واآلستئذان ؛ صحيح مسلم      5891ر 2305/ 5صحيح البخاري   -((113
 سبق خترجيه   -((114
 وقال:"حسن غريب" ؛   2174ر471/  4سنن الرتمذي ؛  4346ر217/ 4سنن أيب داود -((115

؛ سنن ابن    4209ر161/  7؛ وقال األرنؤوط :"إسناده صحيح" سنن النسائي ألمحد النسائي  18850ر315/  4مسند أمحد بن حنبل  
 491ر886/  1؛ وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة لأللباين  4012ر110/ 4ماجة للقزويين  
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 وألئمة  ولرسوله  ولكتابه  هلل»    قال  ملن   قلنا«    النصيحة  الدين »    قال    النىب  أن    الدارى  متيم  ماجاء -
 ( 116) «  وعامتهم   املسلمني 

 انصحا  وميس  يصبح   مل  من   ، و   منهم   فليس  املسلمني  أبمر  يهتم  مل   من   :"  هللا  رسول  قال  قال  حذيفة  عنو  -
   ( 117) "  منهم  ، فليس  املسلمني  ولعامة  وإلمامه ولكتابه  ولرسوله   هلل

 مل   فإن  بيده  فليغريه  منكرا  منكم  رأى  من "  أن النيب    ماجاء يف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري   -
   (  118)   اإلميان  أضعف   وذلك  فبقلبه  يستطع  مل  فإن فبلسانه  يستطع

 والجواب عن ذلك من وجوه : -

إن مجيع األدلة املتقدمة  يف جواز اإلنكار العلين على ويل األمر ليست موضعا للنزاع ؛ألن هذا   :    الوجه األول
إنكار علين على ويل األمر نفسه ويف حضرته.  فهذا أمر جائز مع مراعاة املصلحة واملفسدة يف ذلك  .   ولكن 

ام يف وسائل اإلعالم  ، واملنشورات أين هذا من اإلنكار على ويل األمر يف غيبته ؟! وإعالن ذلك للخاص والع
والكتب ، وحنو ذلك مث تنشر على املأل ؟!  فاحلديث عن أخطاء والة األمور أمام العامة مع كونه غيبة حمرمة ، 
ففيه مفسدة كِبى أال وهي إاثرة الناس على والة أمورهم تؤدي إىل عدم السمع والطاعة، وهذه مفسدة اليعدهلا 

مجيع اإلنكارات الواردة عن السلف :"  - رمحه هللا-قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني       شيء من املفاسد .
حاضراً أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويبني وجهة نظره،  الفرق أنه إذا كان .احلاكم كانت حاصلة بني يدي األمري أو

الظلم، فالواجب  وهذا من   يستطع أن يدافع عن نفسه  مصيباً وحنن املخطئون، لكن إذا كان غائباً مل وقد يكون
وقابله وانصحه بينك  اخلري فاذهب إليه حريصاً على أن ال يتكلم على أحدمن والة األمور يف غيبته، فإذاكنت

 ( 119" وبينه.ا.هـ

من النصوص أننا الخنالف يف وجوب النصيحة ، ولكن اخلالف يف كيفيتها ، وقد بينا فيما تقدم  الوجه الثاني:   
وأوضحنا النصوص اليت ختصص هذه العمومات   التكون عن طريق التشهري هبم ،    أن املناصحة الشرعية للحاكم

   ، وذكران تطبيق السلف لذلك   . 

 وُرْشدِّهم   صالحهم   حُببِّّ   تكون  املُسلمني   ألئمة   النَّصيحة : "علماؤان  قال   وقد "  -رمحه هللا–قال شيخ اإلسالم  
" .   حالله   جل   هللا   طاعة   يف   بطاعتهم  والتَّدي ن  عليهم،  األُمَّة   افرتاق   وكراهة   عليهم،  األُمَّة   اجتماع   وُحبِّّ   وعدهلم، 

نيا  يف   عليه   وابالً   تكون  نصيحته   فإنَّ   اإلخالص   فقد   ومن  له   صِب   وال   ُمراء ،   ألنَّه   البالء،  على  له   صِب   ال   إذ  الد 

 

 205ر53/ 1صحيح مسلم  -((116
 7473ر270/ 7املعجم األوسط ألبو القاسم الطِباين   -((117
 سبق خترجيه   -((118
 : 46)اللقاء الثاين والستون( ص  -املفتوح  لقاء الباب -((119
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 وزينتها،  الد نيا  احلياة   بنصيحته   أراد  ألنَّه   رَُتب،   أو   أموال  أو   مناصب   يف   الد نيا  شهوات   من  عليه   يعرض   عما   كذلك 
 أو  مبعروف   والياً   أو   حاكماً   فيه  أيمر   مقاماً   يقوم  أن  من  احلذر  غايةَ   امرؤ    فليحذرِّ   اآلخرة،  والدَّار  هللا   وجه   يرد  ومل

 ُمَقامه   أنَّ   إذ  ذلك،  وحنو.  أجرأه  ما  أشجعه،  ما:  النَّاس  ليقول  ُشْهرة؛  أو   مُسْعة  بذلك  يُريد  وهو  منكر،  عن   ينهاه
 ثواب؛  من  شيء    هللا  عند  له  فما  احلال  تلك   على   قُتِّل   ولو  مقتاً،   إال   الس ْلطان  وعند  بـُْعداً   إال  هللا   من  يزيده   ال   ذلك

 والعباد  البالد  صالح  عنه   ينتج  قد  النَّصيحة   تلك  يف  هلل  إخالصه   أنَّ   وليتذكَّر  لألجر،  ُمذهب    للعمل،   حُمبط    الرِّايء  إذ
 جعلتها ما  ُمستجابةً   دعوةً   يل أنَّ  لو: "عياض بن الُفَضْيل الصَّاحل العبد  قال  وقد واملآل، احلال يف  األمر واستقامة 

 .  (  120) "والعباد  البالد  صالح اإلمام  فصالح   إمام،  يف  إال

الثالث:  املنكر ، ولكن ذلك مشروط بتحصيل األ  أننا الخنالف  يف وجوب  الوجه  مر ابملعروف والنهي عن 
  كما تقدم يف املبحث الثالث .،املصاحل ودرء املفاسد  

خيار أئمتكم   كما يف صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي هللا عنه  :"   -1قال    أن النيب    :   الرابع الوجه  
الذين حتبوهنم وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم 

 ما أقاموا فيكم ويلعنونكم «. قالوا قلنا اي رسول هللا أفال ننابذهم عند ذلك قال » ال ماأقاموا فيكم الصالة ال 
الصالة أال من وىل عليه وال فرآه أيتى شيئا من معصية هللا فليكره ما أيتى من معصية هللا وال ينزعن يدا من طاعة 

يفة بن اليمان قلت اي رسول هللا إان كنا بشر فجاء هللا خبري فنحن فيه ويف صحيح مسلم عن حذ  - 2  .(  121) «
نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خري قال » نعم «. قلت فهل وراء ذلك اخلري فهل من وراء هذا اخلري شر قال  

شر قال » نعم «. قلت كيف قال » يكون بعدى أئمة ال يهتدون هبداى وال يستنون بسنىت وسيقوم فيهم رجال 
. قال قلت كيف أصنع اي رسول هللا إن أدركت ذلك قال » تسمع   قلوهبم قلوب الشياطني ىف جثمان إنس «

عن بن مسعود عن   ويف الصحيحني : "     -3  .(   122)يع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع «وتط
النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال ستكون أثرة وأمور تنكروهنا قالوا اي رسول هللا فما أتمران قال تؤدون احلق الذي 

     )123(  "عليكم وتسألون هللا الذي لكم

قد بينا لنا في هذه األحاديث وغيرها  أنه سيوجد أأمة    أن النبي     : من هذه األحاديث  االستداللوجه  

تلعنهم شعوبهم ويلعنون شعوبهم  ، واأمة لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ، وأنهم سوف يستأثرون  

عليهم تجاه شعوبهم   باألموال والمناصب ، وأنهم سوف يرتكبون المنكرات والشك أن ذلك مناف لما هو واجب

 

 145ة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص: احلسب -((120
 4910ر24/ 6صحيح مسلم    -((121
 4891ر20/ 6صحيح مسلم    -((122

 4881ر17/ 6اب عالمات النبوة يف اإلسالم ؛ صحيح مسلم    3408/ح1318/ص3صحيح البخاري ج - (123)
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أمرنا أمرا صريحا بالصبر وبالسمع والطاعة ، مع و  أقر بإمامتهم    من إقامة العدل وعدم الظلم ، ومع ذلك فقد

 وجود هذا الظلم والطغيان  . 

 الناس أن الشجاعة والقوة تكون يف إظهار املخالفة للحاكم  الكثري من  وجود الثقافة العامة عند    : الثالثالفرع  
 واجلنب واخلور . وأن عدم اإلنكار العلين على احلاكم يدل على املداهنة  

عرفت مدى أتثر   - يف بعض مدارس املتوسطة والثانوية واجلامعية ، والدراسات العليا- ومن خالل جتربة قصرية  
أصبح الفكر السائد عندهم  : أن من أظهر أتييده لويل األمر فهو مداهن ، ف   الفهم املعكوس هؤالء الطالب يهذا  

، ومن أظهر خالفه مع ويل األمر فهو الذي الخياف يف هللا لومة الئم . وقد مت أتصيل هذا الفكر من خالل تقرير 
أو أنه من ابب    كوسيلة من وسائل  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، والتشهري ابحلكام  منهج اإلنكار العلين  

حممد بن عبد الوهاب  وهذا الفهم ، فهم منكوس من مفاهيم أهل اجلاهلية ، كما قرره الشيخ      . النقد البناء  
أن خمالفة ويل األمر عندهم , وعدم االنقياد من مسائل اجلاهلية : "    حيث قال يف املسألة الثالثة  رمحه هللا تعاىل  

؛ فخالفهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمر ابلصِب على جور  , ومهانة  والسمع والطاعة ,ذل    له , فضيلة 
     )124(  الوالة وأمر ابلسمع والطاعة هلم , والنصيحة , وغلظ يف ذلك , وأبدى فيه وأعاد

 لعدل والظلم لمعيار ا: المفهوم  القاصر   الفرع الرابع

اليتجاوز طلب العدل يف املال ، دون غريه من الضرورايت هناك من يكون نظره للعدل والظلم نظرا قاصرا ، ضيقا  
اخلمس ، اليت هي أهم وأعظم . وجتد أن الكثري ممن يتخذ وسيلة التشهري ابحلكام منهجا يركز على قضية العدل 

 يف توزيع املال ، وعلى قضااي الفساد فيه . 

) الدين والنفس ، والعقل ،   خلمسيكون حبسب حفظ الضرورايت ا  جيب أن  معيار العدل والظلم  والواقع أن  
والنسل، واملال ( ، فوجودها ابتداء ، وحتقيقها يف اجملتمعات على وجه الكمال هو العدل الذي جاءت الشريعة 

والعدل والظلم نسبيان ، فال ميكن أن يوجد عدل خالص  ألن هذا ينايف طبيغة البشر ،   به وأمرت بتحصيله ،  
     كن قد يكون العدل غالبا ، وقد يكون الظلم غالبا، وقد يستواين من حيث النظر.فالبد من النقص، والتقصري،ول

إذا أردان أن حنكم على دولة من الدول ابلظلم الغالب ، أو حنكم هلا ابلعدل الغالب ، فيجب أن يكون املعيار و 
ن العدل مبفهومه بقدر مايوجد م ف   يف ذلك "القدر الذي حيفظ من تلك الضرورايت احلمس يف تلك الدولة"  

القاعدة  و.    الشامل  بقدر ماحتفظ الضرورايت ، وبقدر ما يوجد الظلم بقدر ماتضعف الضرورايت اخلمس أو تزول

التي يجب أن نؤمن ، ونسلم بها هي :"يوجد من العدل بقدر مايوجد من اإلسالم ، ويوجد من الظلم بقدرمايوجد 

 من مخالفته"  

 

 وهي املسألة الثالثة من مسائل اجلاهلية    – (124)
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ار يف معرفة العدل والظلم املوجود يف دول العامل كله ، فإننا سوف جند تلك الدول إذا أردان أن نطبق هذا املعي ف  
اليت تتصدر العامل قوة ونفوذا ، وحرية أشد الدول ظلما وأقلها عدال ، وإذا مت تطبيق هذا املعيار على الدول 

: برهان على ذلك هو والأكثر الدول عدال وأقلها ظلما ،     - يف اجلملة-اإلسالمية ، فإننا سوف جند أهنا  
 املقدار الذي نراه من حقظ الضرورايت اخلمس يف تلك الدول  . 

 فإذا نظران إىل تلك الضرورايت اخلمس يف الدول الكِبى جند اآليت:   
أعظم الضروايت اخلمس  هو الدين ، ومجيع الدول املتقدمة تدين حبرب الدين عموما وتدعو لإلحاد بكل وسيلة 

. 
 الثاين : النفس  ، وقتل نفس يف تلك الدول كقتل الذابب بل أسهل ، وأقل كلفة . والضروري  

 والضروري الثالث : العقل ، وقد أابحوا يف قوانينهم كل مايزيل العقل ، أو أكثره . 
 ، وهم أكثر الدول إهالكا للنسل ، وهتكا لألعراض ،  والضروري الرابع : النسل  

هو الضروري األول واألخري عندهم ، فمن أجله حيييون وميوتون ، وابلرغم   والضروري اخلامس: املال ، وهذا
مامتيزوا به يف حفظ املال عن غريهم من الدول،  فإهنم مل يتمكنوا من منع الفساد والظلم الواقع من جهة حتصيله 

حمرمة وظاملة ، ، ومن جهة صرفه   ، فاملال عندهم غاية ، والغاية عندهم تِبر كل وسيلة  ، فوسائل حتصيله  
أبلسنتهم  ذلك  على  الِباهني  ذكر  عن  البحث  هذا  مثل  ويضيق     . حفظه كذلك  ووسائل   ، ووسائل صرفه 

 واستبياانهتم اليت تثبت هذا الضياع الروحي ، واألمين ، والفكري يف جمتمعاهتم . 

ت اخلمس ؛ ألهنا والدول اإلسالمية رغم ضعفها، قد تفوقت على دول الغرب والشرق من جهة حفظ الضروراي 
مل تزل تفخر ابنتمائها لإلسالم ،والزالت تطبق بعض شرائعه ، وهم متفاوتون يف حفظ تلك الضرورايت ،  فبقدر 
مايوجد عندهم من تطبيق لشريعة اإلسالم بقدر مايوجد من العدل الذي حتفظ به تلك الضرورايت  ،  وبقدر 

 م  من الظلم الذي يفوت بعض الضرورايت أو ينقصها .     ماقات عليهم من شريعة اإلسالم بقدر مايوجد عنده
فبناء على املعيار الشرعي للعدل وضابطه :  "املقدار احملفوظ من الضرورايت اخلمس" ، وبناء على املعيار الشرعي 
الدول  النقص للضرورايت اخلمس يف  للظلم  وضابطه "املقدار املفقود من الضرورايت اخلمس" ، فإن مقدار 

أما إذا جئنا نقارن بني     مية ليس كماهو احلال يف الدول اليت تسمي نفسها بـ:"الدول الدميقراطية" .    اإلسال
الدول اإلسالمية يف أيها أكثر عدال ، وأيها أكثر ظلما ، فالبد أن نقارن بينها من جهة املقدار الذي تقوم به من 

أن اململكة العربية السعودية أكثر الدول اإلسالمية أقامة   اإلسالم ، وابملقارنة بني مجيع الدول اإلسالمية ، جند 
 لإلسالم ابإلمجاع 

، فإن  من حيكم ابإلسالم ، ويتخذه منهجا ، وشريعة حيكم به يف الدين والدم والعرض أقرب للعدل من غريه  •
أكثر دول  . وابلنظر إىل املعيار السابق يف معرفة مقدار العدل والظلم   ،فإن اململكة العربية السعودية هي   
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؛ ألهنا أكثر الدول إقامة لإلسالم   الخمسحفظا للضروريات عدال وأقلها ظلما ألنها أكثر األرض 
. 
إن استحضار هذا املعيار يف الذهن ، يبني لك فساد تلك املطالبات اليت تدعو إىل تنحية شرائع اإلسالم ،  •

واستبداهلا بشرائع الكفر واإلحلاد ظنا منهم أن ذلك حيقق العدل ،ويزيل الظلم ، وهيهات هيهات ، أن يوجد 
، وإذا  بدون اإلسالم    - العدل املطلق –سالم ، بل لن يوجد مطلق العدل فضال عن  عدل إبقصاء شريعة اإل

فإن التشهير بحكام المسلمين عموما ، وبحكام هذه البالد خصوصا من  ،    كان األمر كذلك 

ت ذلك التاريخ القديم والمعاصر في الدول اإلسالمية على  ب أعظم وسائل زيادة الظلم كما أث

، أو تحقيق اإلصالح بزعمهم  مثل هذه الوسيلة في إنكار المنكروجه الخصوص . واستخدام  

اليشعرون  ، أو  يشعرون  حيث  من  اإلسالم  أعداء  أهداف  تحقيق  في  لمخالفتها  يصب  ؛ 

 النصوص الشرعية وإجماع أهل السنة والجماعة . 

 وفيه فرعان والمحتملة ، المعوقات الخارجية المطلب الثاني : 

أبن  اإلنكار العلين ، أو املظاهرات ، أو االعتصامات من أهم وسائل تقرير وسائل اإلعالم     الفرع األول:
، وساعد يف ذلك إقرار بعض الدعاة أبهنا من الوسائل   تعد من الوسائل السلمية دوليا  وأهنااإلصالح للفساد  

التعبري عن الرفض واالحتجاج بكل الوسائل املش   املشروعة فيقول أحدهم :"   روعة، الكلمة، ابخلطبة،ومنلك 
واملهرجاانت التضامنية، وهناك ،  هناك من يقدرون على إقامة األمسيات...ابلدرس، ابلقصة، ابلقصيدة، ابلِبانمج

وهناك من يعملون    ،  اإلعالم أو الفضائيات أو اإلنرتنت من يستطيعون أن يوصلوا صوهتم إىل العامل عِب وسائل
االحتجاجية حكمها ... املسريات  عن  يتساءلون   .والكثري 

من العادات واملعامالت هو يف دائرة العفو  ، واملسكوت عنه]؟!!![وهي عندي من املسكوت عنه يف الشريعة
املباحات، والذين يقومون هبذا العمل لغرض صحيح دون إفساد وال  كما قرره مجاعة أهل العلم، فهي إذاً من 

 والجواب عن ذلك من وجوه:    .وفقون راشدونحرمته الشريعة هم م أذية وال جتاوز ملا

هذه الوسائل يف التشهري ابحلكام أمر حمرم ؛ ملا تقدم من النصوص الصحيحة   ن استخدام  أب:  الوجه األول
والصرحية ، يف منع كل وسيلة من الوسائل تؤدي إىل عدم السمع والطاعة ، أو إىل منابذة احلاكم ، وإذا كان هذا 

من ابب ها يكون  ؟ فإن حترمي  التشهري مبجرد الكالم ، فكيف حبال املسريات ، أو املظاهرات واالعتصامات  يف  
أشنع وأخطر من   ي حقيقة يف اخلروج ، وحقيقة يف عدم السمع والطاعة ، وهو   هذه األساليب هي :أوىل ؛ ألن  

جمرد اإلنكار العلين ابللسان من جهة أن الذي يقوم به هم العامة الذين الحيكمهم عقل أو شرع ، وإمنا هي العاطفة 
طرية واضحة ، وحسبك مانراه من تلك اآلاثر يف الدول اليت أسست . واألاثر املرتتبة على مثل ذلك ، آاثر خ

 هلذا املنهج من خالل إتالف األنفس واألموال ، وتعميف اخلالفات بني فئات اجملتمع . 
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بأن هذه الوسائل من وسائل اإلصالح ، أو أنها من قبيل المسكوت عنه  أن القول   : الوجه الثاني

يكذبه الواقع ، واملظاهرات اليت خترج من أجل املطالبة ، فهو قول    ، وأنه يمكن ضبطها بضوابط شرعيه 
  -1بشيء ، واستخدامها كوسيلة للضغط ، مرتع سهل للمفسدين واألعداء فالذي رأيناه يف هذه املظاهرات :  

ك أهنا تؤدي إىل زعزعة األمن وااثرة الفوضى والغوغائية وال خيفى على كل عاقل أن حفظ األمن مطلب مهم تشرت 
فرصة خطرية ا  أهن   - 3    ايقاع العداوة والتصادم والتقاتل بني رجال األمن واملتظاهرين.   - 2.    فيه مجيع االمة  

فليس كل من دخل يف صفوف املتظاهرين يسعى ،  ال ندساس املفسدين واجملرمني لتحقيق مآرهبم وأغراضهم السيئة  
تعطيل مصاحل الناس مبا حتدثه هذه املظاهرات جبموعها الغفرية     - 4   ما يسعون اليه ويهدف اىل ما يهدفون اليه.

ركة السري، فقد ميوت انسان مصاب أو تتضاعف اصابته بسبب عدم وصول حلمن اغالق للمحالت وتعطيل  
من أجل  أن فيها فتح ابب شر بتحكيم الشعوب    -5  سيارة االسعاف اليه والسبب يف ذلك مجوع املتظاهرين.

،  فإذا أراد أهل الشهوات أمرًا من أمور الشهوات احملرمة تظاهروا للمطالبة به، املخالفة للشريعة  حتقيق أهوائهم  
هذا كله غيض من     أمراً تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب هلم، وهكذا ...    أهل اإلحلادفاستجيب هلم، وإذا أراد  

 ل املسكوت عنه ؟ ، فهل يصح أن يقال بعد ذلك أهنا من قبيفيض من مفاسد املظاهرات  

قال شيخ االسالم بن تيمية رمحه هللا: »وأما أهل العلم والدين والفضل فال يرخصون الحد فيما هنى هللا عنه  •
من معصية والة االمور وغشهم واخلروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين 

 (  125) " .ـ قدميا وحديثا ومن سرية غريهم«أ.ه
شيخ ابن ابز رمحه هللا يف ي مالحظاته على بعض كتب الشيخ عبد الرمحن بن عبد اخلالق ، ومماجاء  قال ال •

: أن من أساليب النيب   32,    31فيه : سادسا : ذكرمت يف كتابكم : ) فصول من السياسة الشرعية ( ص  
ملعىن , فأرجو اإلفادة عمن صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة التظاهرات ) املظاهرة ( .  وال أعلم نصا يف هذا ا

ذكر ذلك؟ وأبي كتاب وجدمت ذلك؟   فإن مل يكن لكم يف ذلك مستند , فالواجب الرجوع عن ذلك; ألين 
ال أعلم يف شيء من النصوص ما يدل على ذلك , وملا قد علم من املفاسد الكثرية يف استعمال املظاهرات 

ص إيضاحا كامال حىت ال يتعلق به املفسدون مبظاهراهتم , فإن صح فيها نص فال بد من إيضاح ما جاء به الن
 .   (  126) "الباطلة

 

 12/ 35جمموع الفتاوى    -((125
 عنه على رأس  أنه خرج بعد اسالم عمر رضي هللا  ، قلت : لعله ايستدل مبا ورد ان النيب      430-426/  8جمموع الفتاوى   -((126

صفني من اصحابه وعلى االول منهما عمر وعلى الثاين محزة رغبة يف اظهار قوة املسلمني فعلمت قريش ان هلم منعة فهذا االثر قد رواه  
فالجيوز أن    ابو نعيم يف احللية ويف اسناده اسحاق بن عبدهللا بن أيب فروة وهو منكر احلديث ال حيتج به فالرواية اذا ال تثبت.  ولو ثبتت ،

 يعرتض هبا على هذا األصل القطعي الدال على حترمي اخلروج ، وحترمي كل وسيلة موصلة إليه  . وهللا تعاىل أعلم
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وهو يتكلم عن أساليب الدعوة : ....ويلحق هبذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من   - رمحه هللا–قال    و •
املظاهرات اليت قد تسبب شرا عظيما على الدعاة ، فاملسريات يف الشوارع واهلتافات واملظاهرات ليست هي 

يس واألمري الطريق لإلصالح والدعوة , فالطريق الصحيح ابلزايرة واملكاتبة اليت هي أحسن , فتنصح الرئ
وشيخ القبيلة هبذا الطريق ال ابلعنف واملظاهرة , فالنيب صلى هللا عليه وسلم مكث يف مكة ثالث عشرة سنة 

 .   (  127) "مل يستعمل املظاهرات وال املسريات ومل يهدد الناس بتخريب أمواهلم واغتياهلم
ستطاع ، أما أن نظهر املبارزة "الواجب علينا أن ننصح بقدر امل-رمحه هللا–قال الشيخ حممد بن عثيمني  و  •

واالحتجاجات علنا فهذا خالف هدي السلف ، وقد علمتم اآلن أن هذه األمور المتت إىل الشريعة بصلة 
وال إىل اإلصالح بصلة ، ماهي إال مضرة ... اخلليفة املأمون قتل من العلماء الذين مل يقولوا بقوله يف خلق 

ِب الناس على أن يقولوا هبذا القول الباطل ، مامسعنا عن اإلمام أمحد القرآن ، قتل مجعا من العلماء ، وأج
وغريه من األئمة أن أحدا منهم اعتصم يف أي مسجد أبدا  ، وال مسعنا أهنم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن 

الناس عليه احلقد والبغضاء والكراهية ... وال نؤيد املظاهرات أو االعتصامات أو ما أشبه ذل ك ، حيمل 
النؤيدها إطالقا ، وميكن اإلصالح بدوهنا ، ولكن البد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية حتاول بث 

  (128) مثل هذه األمور "

لو أن أحدا من املنصفني تناول املفاسد احلقيقية من الظلم وانتهاك احلقوق واملفاسد اليت وجدت   الوجه الثالث: 
وقارن ذلك مع املفاسد واحلقوق اليت انتهكت يف   –املظاهرات يف مصر أو تونس أو ليبيا  من جراء تلك  -فعال  

عهود تلك األنظمة لوجد أهنا أكثر أو مساوية هلا على أقل تقدير ، ولكن الفرق أن تلك املفاسد حصلت يف 
 البال .   ومايعقبه رمبا يكون أسوء بكثري مما قد خيطر على   سنني طويلة ، وهذه حصلت يف عدة أايم 

قد اشرتط ملنابذة احلاكم وجود الكفر البواح ،وهو موجود عند بعض احلكام    أن النيب    الوجه  الرابع : 
ولكن قد أمجع العلماء على عدم جواز ذلك إال إذا وجدت القدرة التامة ، حبيث اليكون اخلروج سببا يف حصول 

 ل الثالث . مفسدة أعظم من املفسدة املوجودة ، كما وقع يف تلك الدو 

وهل هذا الكفر  يف تلك الدول ؟ ح هو سبب اخلروج ا هل هذا الكفر البو  : كغرييأتسائل   الوجه الخامس :
وهل ؟ البواح خاص به هو فقط أم أنه يدخل معه مجيع نظامه مبا فيهم النواب واجليش الذي ميسك زمام األمور 

وطلبا للدين ؟ أم أنه غرية على الدين   كانخروجهم على احلاكم  وهل    .؟زال هذا الكفر البواح أم أنه مازال ابقياً  
 ؟   من أجل نيل لقمة العيش واحلرية اليت سوف تزيل ما تبقى من الدين  كان

 

 211-210/ 7جمموع الفتاوى   -((127
 هـ11/1/1416اجلمعة  10( ص 540جريدة املسلمون عدد ) -(128)
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اليت متثل اإلسالم يف أكمل صوره املمكنة –أن دول اإلسالم عموما ، واململكة العربية السعودية    الفرع الثاني: 
ألعداء اإلسالم  ، وهم يبذلون املال واجلهد والوقت من   ة : أهداف مقصود  على وجه اخلصوص  - يف هذا العصر

أجل زعزعة استقرار البالد اإلسالمية ، وأعظم وسائلهم يف ذلك : بث الشبهات ، واملناهج البدعية الضالة اليت 
 : ومما يدل على ذلك    . ومن ضمنها قضية التشهري ابحلكام  جتيز اخلروج على احلكام حبجة اإلصالح  

املدير العام إلدارة األمن الفكري يف وزارة الداخلية السعودية عبدالرمحن اهلدلق، إن »هناك خلطاً يف   ماذكره •
مفاهيم اإلرهاب على االنرتنت، وأن بعض اخلِباء الغربيني يصنفون املواقع الدينية، على أهنا جزء من املواقع 

ين حيرض على اإلرهاب والتطرف حول موقع الكرتو   6000وأكد أن »أكثر من    .«املتورطة يف نشر العنف 
   ( 129)" العامل أغلبها يبث من الغرب 

الشيخ  • السعودية  اإلسالمية واألوقاف  الشؤون  لوزارة  التابعة  املتطرفة  األفكار  تصحيح  رئيس محلة  "حذر 
بوك" لشحذ مهم شيعة  "فيس  االجتماعي  التواصل  استغالل جهات خارجية ملوقع  املشوح من  عبداملنعم 

يف املئة ممن يقفون خلف تلك الصفحات ليسوا   98ية خللق فتنة طائفية داخل اململكة، وأضاف "إن  السعود
سعوديني بعد تتبع "اآلي دي" اخلاص مبشاركاهتم، اليت كشفت أهنم من إيران والعراق، وأشار املشوح إىل أن 

 خارجية وال ينتمي إليها   مجيع الصفحات احملرضة ألعمال الفتنة داخل القطيف هي صفحات خارجية وإبدارة
وقال املشوح إنه حاول    يف املئة فقط من عدد املسجلني يف تلك الصفحات.   2من السعوديني إال ما نسبته 

من خالل محلته، فتح حوار مع أصحاب هذه الصفحات، لكنهم رفضوا احلوار، ألن دافعهم إاثرة العنف 
 ( 130) والقالقل ابململكة"

فالبد من توضيح ذلك للعامة واخلاصة بكل وسيلة إعالمية ممكنة ، حىت يتنبه الناس للمخاطر اليت حتيط هبم ،   
 الشرعية بعيدا عن أسلوب التشهري الذي يضر وال ينفع.فيكون ذلك حافزا هلم على اتباع الوسائل  

 وهللا تعاىل أعلم . 

 

 

 

 

 

 19:28:11  - 2011-10-09شر يف صحيفة سبق االكرتونية  يف   -((129
 19:28:11  - 2011-10-09نشر يف صحيفة سبق االكرتونية  يف  -((130
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 الخاتمة  

 تمثل فيما يلي : تأهم نتائج البحث ،و 

قد يكون أيضا غيبة ، ومن و الفضيحة ،  :  أن التشهري له عالقة وثيقة ببعض املصطلحات ، فمن معانيه  أوال :  
 أغراض التشهري البعد عن هتمة املداهنة ، وقد يراد ابلتشهري النقد . 

أن النصوص الشرعية الصحيحة والصرحية ، جاءت  بتحرمي هذه الوسيلة يف اإلنكار على احلاكم ، أو   ثانيا : 
  اختاذها وسبة لإلصالح .

 أن القدوة العملية يف منع هذه الوسيلة قد وجدت من أئمة السلف واخللف قدميا وحديثا .   ثالثا :

ج عليهم ، وقد دل على ذلك االستقراء يف التأريخ القدمي أن التشهري ابحلكام كان اخلطوة األوىل يف اخلرو   رابعا :
 واملعاصر . 

أن الطرق الشرعية يف اإلصالح هي الوسائل الوحيدة الناجحة يف اإلصالح شرعا ، وقدرا ، إذا توفر   خامسا : 
 فيها شرطا القبول من اإلخالص واملتابعة  

صالح ، هي : آفة اجلهل ، وهوو شامل للجهل أن اآلفة اليت جعلت التشهري ابحلكام من وسائل اإل  سادسا : 
 مبصطالحات الشرع ، ونصوصه ، وشامل للجهل بكيفية تطبيق النصوص على الوقائع  وضوابطه . 

 ومن اجلهل : ربط السمع والطاعة لإلمام ابلعدل وعدم اجلور وهو خمالف للنص واإلمجاع .   سابعا :

التوعية اإلعالمية لبيان خطأ هذا املنهج وتوضيح إن أعظم وسيلة لنجاح هذه املراجعة الفكرية تتمثل يف     ثامنا : 
مل تنجح يف قضااي اإلصالح ، وإمنا خمالفته للنصوص الشرعية ، وإمجاع السلف الصاحل ، وإثبات أن هذه الوسيلة  

 .   أدت إىل نتائج عكسية 

 وبث املنهج املخالف له .   التعتيم اإلعالمي للمنهج الصحيح أن من أعظم املعوقات الداخلية     تاسعا :

 أن وجود القدوة السيئة يف تطبيق هذا النهج يقوي من قبوله بني الناس .   عاشرا :

يان ، وضابطه مدى حفظ الضرورايت اخلمس ، فبقدر مايوجد من العدل أن العدل والظلم نسب  الحادي عشر :
مبفهومه الشامل  بقدر ماحتفظ الضرورايت ، وبقدر ما يوجد الظلم بقدر ماتضعف الضرورايت اخلمس أو تزول 

يكون الظلم    دو وجو اإلسالم ،    وجودبقدر  يكون    العدل  من  د  و وج.  والعدل واإلسالم صنوان اليفرتقان  "ف
 ته .   بقدرمايوجد من خمالفب
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أبن  اإلنكار العلين ، أو املظاهرات ، أو تقرير وسائل اإلعالم  من أعظم العوائق اخلارجية :    الثاني عشر :
 االعتصامات من أهم وسائل اإلصالح للفساد وأهنا تعد من الوسائل السلمية دوليا . 

 

 تعد من الوسائل السلمية دوليا   وأهنا

 : ن ذلك ، ومأهم التوصيات 

التوعية اإلعالمية املكثفة من خالل مجيع وسائل اإلعالم ،وتكثيف احملاضرات والندوات يف اجلامعات  •
 واملدارس الثانوية ، وتشجيع احلوار من أجل : 

 بيان املنهج الصحيح يف التعامل مع احلكام وكيفية النصح هلم .  •
 علنا، وتوضيح اآلاثر املدمرة املرتتبة على ذلك . التحذير من خطورة التشهري ابحلكام واإلنكار عليهم   •
مع بيان شرح األئمة ،  وتضمينها للمناهج الدراسية    توضيح النصوص اليت جاءت بتحرمي ذلك املنهج،  •

 هلا . 
 نشر البياانت والفتاوى اليت أوضح فيها األئمة منع ذلك . •
 .   بذلك علقة  إزالة الشبهات املت   بني مجيع فئات اجملتمع من أجل فتح احلوار   •
توضيح التفرد الذي تنعم به اململكة العربية السعودية ، من خالل تطبيق شريعة اإلسالم ، وبيان حسد  •

األعداء يف الداخل واخلارج ملا تنعم به هذه البالد من خالل وسائل إعالمهم ، وتصرحيات مسؤوليهم 
 .الد ، وبيان أن مثل هذه الوسيلة تصب يف مصلحة أعداء البوالوقائع الثابتة عليهم  

من  • غريه  دون  املال  يف  العدل  على  الكثريون  قصره  الذي  والظلم  للعدل  اخلاطئ  املفهوم  تصحيح 
 الضرورايت اخلمس. 

 

 وهللا تعاىل أعلم                                                                     
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