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@ò�Čß†Ô½a@ @
  

 ونعوذ باهللا من ، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليهإن احلمد هللا
 ومن يضلل فال ، من يهده اهللا فال مضل له،شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا

 ، وأشهد أن حممداً عبده،هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
  .  إىل يوم الدين وسلم تسليماً كثرياً،ورسوله، صلى اهللا عليه، وعلى آله، وصحبه

@†ÈiëZ@ @
 وأمراَء ،فإنَّ الناس البد هلم من أئمٍة يسوسوم، وحكَّاٍم ينظِّمون أمورهم

يرعون شؤوم،وإنَّ هلؤالء األئمة واجب الطاعة، واالنقياد باملعروف، وإنَّ على 
احلكام أن يتصرفوا باإلمامة وفق املصلحة املرعية اليت جتلب السعادة واخلري 

  .ية يف العاجل واآلجلللبشر
 املنشط واملكره، وملا كانت الشعوب مطالبة بطاعة احلاكم، والسمع له يف

قد يرى فيها و ،يصدر قرارات و، أن يأمر من حتت يده بأوامرلحاكموملا كان ل
 فيلجأ الشعب إىل معارضة هذه ،الشعب فوات مصلحة أو حصول مفسدة
،  تؤول إىل ختريبدة قد تكون سلميةاألوامر والقرارات، من خالل وسائل متعد

، فيلجأ الشعب املتضرر من قرارات  من بدايتهاوقد يصحبها العنف والتخريب
 أو املظاهرات وحنوها مما نراه على ساحة عدة دول ارة للشغب باالعتصام، اإلد

فيلجئ جهة اإلدارة إىل إلغاء قرارها احملدث للضرر، وقد تستعدي  هذه األيام،
  .اا العسكرية فيعود االحتجاج على أصحابه بالقمع والضرراإلدارة قو

داء بأمر احلاكم أن والشريعة اإلسالمية عاجلت مثل هذه الظواهر ابت
 ، وفق املصلحة الشرعية العائدة له ولشعبه يف العاجل واآلجليتصرف بدولته

 وتناول الفقه اإلسالمي مسألة معارضة احلاكم فيما يصدره من أوامر وقرارات
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باألسلوب الذي يكفل حفظ هيبة احلاكم، ويكفل حفظ حق احملكوم، دون قيام 
  .لفتنة، أو دعوة ملنازلة

وألمهية هذا اجلانب رغبت بدراسة هذه الوسائل اليت يسلكها املعترضون 
مجعا وحتليال ومقارنة لألنظمة السعودية ،على قرارات اإلدارة أو أشخاصها

استشراف نظام جيمع أحكام هذه الوسائل،  بل و،والدولية بالفقه اإلسالمي
 مراعياً املصاحل العامة، واملآالت املستقبلية يف ،وجيلِّي املمنوع منها من املأذون فيه

رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه يف السياسة الشرعية، أتقدم ا لقسم السياسة 
عود اإلسالمية الشرعية باملعهد العايل للقضاء التابع جلامعة اإلمام حممد بن س

 دراسة نظامية مقارنة بالفقه -وسائل االحتجاجات الشعبية  أحكام" بالرياض أمسيتها
حماوال بيان جزء كبري من الوسائل املسلوكة للتعبري عن االحتجاج، "اإلسالمي

 ، واستعراض ما تناولته األنظمة السعودية،واالعتراض على قرارات اإلدارة
سائال املوىل القدير العون .، ومقارنتها بالفقه اإلسالميواألنظمة الدستورية الدولية

/  ويف اخلتام أتقدم بالشكر الوافر لصاحب املعايل األستاذ الدكتوروالتوفيق،
سليمان بن عبداهللا أبااخليل مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية على 

  ... والسداد تفضله باإلشراف على هذه الرسالة ، أسأل اهللا ملعاليه التوفيق
  
  

            @ @
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@Jê‰bîn�a@lbj�cë@Êì™ì½a@òîàçcZ@@ @
ظهور قضايا معاصرة على الساحة الدوليـة يتعامـل معهـا الـشعوب           -١

باالحتجاج واالعتراض ويسلكون يف ذلك بعض وسائل االحتجاج دون         
 .مراعاة يف بعض الدول ملا حتدثه من آثار ونتائج مستقبلية  

واملقروءة واملرئية ملمارسات الشعوب هلذه     إبراز وسائل اإلعالم املسموعة      -٢
الوسائل جتاه جهة اإلدارة وما يصحبها من عنف وختريـب، وعرضـها            

تداء من غري   ومطالبة الشعوب األخرى باالق   ،تشجيعبأسلوب اإلشادة وال  
 .تفريق بني الدول

دعوة اجلهات املعارضة لألنظمة إلقامة هذه الوسائل ومطالبة الـشعوب           -٣
ا، وأن ذلك احلل األمثل لثين اإلدارة أو        ا اإلدارة وقرار  بالثورة على جهة  

 .ابتعادها

 جيمع أحكام هذه الوسائل، ويبني املأذون فيـه   سعوديعدم إصدار نظام  -٤
من املمنوع، وجيرم ما يستوجب التجرمي، ويسن العقوبات اليت يستحقها          

 .خمالفي هذا النظام

 يكون حافزا للمتخصـصني     إثراء املكتبة اإلسالمية ذا اجلهد، عسى أن       -٥
  .وطلبة العلم للكتابة فيه بشكل واسع، ومفصل

فلهذه األسباب وغريها أردت أن أكتب يف هذا املوضوع، وأتناول جوانبه 
بتفصيل وتأصيل، ودراسة ومقارنة، ألستبني النافع من غريه،واملشروع من 

ب الدستوري املمنوع،يف رسالة تنظم إىل جهود املعهد العايل للقضاء يف اجلان
 . ويف اجلانب القانوين على وجه العموم مقارناً بالفقه اإلسالمي،خصوصا
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@JÊì™ì½a@¿@ñ†¦a@Z@ @
@ @

 -السيما مرحلة الدكتوراه -ملا كان من أساسيات الدراسات األكادميية 
 فإن ما ،إضافة اجلديد للتراث العلمي واملعريف، وطَرِق موضوعات مستجدة

  :ع من جتديد هو على النحو التايل سأتناوله يف هذا املوضو
  

هذه الوسائل واألساليب بسفر واحد،وبيان ماهيتها وصورها  مجع -١
 .وتارخيها، واألنظمة الداخلية والدولية اليت تناولتها

، وفق ما ونظامي ،دراسة هذه الوسائل واألساليب من جانب فقهي -٢
حتققه من مصاحل، أو ما تورثه من مفاسد باألدلة الشرعية 

 .وبيان أحوال هذه الوسائل وأقسامها.كمةاحمل

بيان الوسائل الشرعية لالعتراض على قرارات اإلدارة، واليت تناولتها  -٣
الشريعة اإلسالمية، وسبقت ا مجيع النظم الغربية، واملسالك 

  .املستحدثة
  

@JÊì™ì½a@Òa†çc@Z@ @
  :يهدف املوضوع إىل عدة أهداف منها

 كاملظاهرات  قضايا االحتجاجاتة يفإبراز حكم  الشريعة اإلسالمي -١
واالعتصامات والبيانات، وبيان صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان 

 . ومكان 

بيان أحكام هذه الوسائل وأهدافها وعقوباا يف األنظمة السعودية  -٢
 .ومقارنتها بغريها من الدول  

 وإبراز علو الشريعة ،إظهار احللول الشرعية املناسبة هلذه الوسائل -٣
  .إلسالمية على غريها من األديان والقوانني ا
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@Jò�a‰†Ûa@püúb�m@Z@ @
  :جتيب الدراسة على تساؤالت عدة أمجلها يف اآليت 

؟ أسسها ؟ وأنواعها ؟ واهلـدف منهاائل؟ ومبادئها وأنواع هذه الوس
؟ عامة يف التـعامل مع املتـظاهرين؟ والقواعد الوصـورها وكيفية التعامل معها

صمـني ؟ وكيفية تقبل البيـانات؟ وكيفية التعامل معها ؟ وإجياد وكذلك املعت
  البدائل املناسبة هلذه الوسائل يف الفقه اإلسـالمي والنـظام السعـودي ؟   

@ @
JòÔib�Ûa@pb�a‰†ÛaZ@ @

من خالل البحث يف مظان البحوث، والدراسات مل يظهر يل أسبقية حبث 
بني يل وجود رسائل وأطروحات هذا املوضوع  بالشكل الذي تقدمت به، وإمنا ت
  :تقترب من هذا املوضوع   بتناول جزء منه مثل 

 زهـري    للمؤلـف   و تطبيقيـاً   نظرياً: ختطيط عمليات فض الشغب      -١
 . حممد شريف العيدإشراف ،ماستروق

اإلضراب رسالة ماجستري تقدم ا الباحث حممد البديوي لدى كليـة            -٢
ة جبامعة حممد اخلامس باملغرب     العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعي   

 .م١٩٧٥عام 

 طاإلضراب يف قانون العمل رسالة دكتوراه تقدم ا الباحث عبد الباس      -٣
 .م١٩٩٢ لدى كلية احلقوق جبامعة القاهرة عامنحممد حممد عبد احملس

د .رؤية شرعية للمؤلـف أ    _ املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات     -٤
عقيدة واملذاهب املعاصرة جبامعة    حممد بن عبدالرمحن اخلميس أستاذ ال     

ـ ١٤٢٧اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض         وهوكتـاب   هـ
 .مؤلف وليس رسالة علمية
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دراسة تأصيلية مقارنة بني الشريعة اإلسالمية      _ جرائم العنف اجلماعي     -٥
والفقه الوضعي رسالة ماجستري تقدم ا الباحث حسني بن إبـراهيم           

  . هـ ١٤٣١عربية للعلوم األمنية احللوي لدى جامعة نايف ال
  

وهذه الرسائل تناولت جانباً واحداً من جوانب االحتجاج الشعيب من 
خالل نظام دولة الباحث دون احلديث عن بقية الوسائل كاملظاهرات 

أو تناولت طريقة فض هذه الوسائل إذا قام ا ... واالعتصامات وحنوها
 ويدرسها من خالل الفقه اإلسالمي وما تقدمت به جيمع هذه الوسائل.اجلمهور

والنظام السعودي ويستشرف من خالل البحث نظام جيمعها ويرتب العقوبة 
  .للمخالفني فيها
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@J@ò�a‰†Ûa@wèäß@Z@ @
   :اآليت يتضمن دراسةمنهجي يف ال

Qüëc@@ZszjÛa@kîÛb�cZ@ @
  :ألتزم يف حبثي مبا يناسبه من األساليب اآلتية

سلوب االستقرائي، وذلك بتتبع األجزاء للوصـول إىل قاعـدة           األ -١
  .كلية

 األسلوب التأصيلي، بإرجاع كل رأي أو مسألة إىل أصوهلا، وتوثيق           -٢
 .املعلومة من مواردها

 األسلوب االستنباطي، وهو االستنتاج من القواعد املسلمة أمـوراً          -٣
 .أخرى

 . عليه األسلوب النقدي، بتقومي الرأي أو الدليل، و احلكم -٤

 أسلوب املقارنة، بني املذاهب الفقهية، وبينها وبـني األنظمـة، أو            -٥
 .القانون الدويل العام، واملواثيق الدولية

تقسيم الكـل إىل أجـزاء ورد       :  األسلوب التحليلي، الذي يقتضي    -٦
  .الشيء إىل عناصره وتفكيك رموزه وغوامضه

  

Qbîãbq@ZszjÛa@paõaŠugZ@ @
  :تبع اخلطوات اآلتيةيف إعداد البحث أ           

  . العناية باختيار املوضوع وعنوان البحث من حيث التحديد والدقة -١
 حتديد مشكلة البحث، وبيان أهدافه والدراسات السابقة وتوظيفهـا           -٢

 .يف البحث

 .مجع املادة العلمية من مصادرها األصلية -٣

 . صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق واضح -٤
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غريبة واملصطلحات العلميـة الـواردة يف        العناية بالتعريف باأللفاظ ال    -٥
 .البحث

 توثيق النصوص واملنقوالت من مصادرها، وتوثيق اآلراء واألفكـار          -٦
 .ونسبتها إىل أصحاا

 .ينها عزو اآليات القرآنية الكرمية، وختريج األحاديث واآلثار من دواو -٧

  العناية باملسائل اخلالفية، بتحرير حمل اخلالف وسببه أوالً، مث ذكـر           -٨
 .األقوال بأدلتها ومناقشتها مث الترجيح

نظـام أوالً مث     املقارنة بني الفقه والنظام مبتدئاً مبا يقتضيه البحـث بال          -٩
 .الفقه 

ذكر اجلديد والنازلة اليت هلا عالقة باملوضوع وذكر أقـوال العلمـاء             -١٠
 .املعاصرين فيها

 . ترمجة األعالم  -١١

 . التزام عالمات الترقيم املتعارف عليها -١٢

 التطبيقات القضائية اليت تتطلبها الدراسة مـىت وجـدت، مـع         ذكر -١٣
 .حتليلها

 . االلتزام باخلطة املعتمدة من القسم املختص -١٤

 . وضع خامتة يف اية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات املناسبة -١٥

 . عمل الفهارس الالزمة -١٦

 . إخراج البحث وطباعته وفق تعليمات القسم والنموذج املعتمد -١٧

 .جه الداللة من األدلة مع التوثيق بيان و -١٨

 . إتباع التوثيق العلمي يف التهميش -١٩

 . االلتزام مبناهج البحث العلمي ومن ضمنها ما ذكر -٢٠

@ @
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@szjÛa@pbàî�ÔmZ@ @
 وخامتة ، وفصول، وأربعة أبواب، ومتهيد،وقد قسمت البحث إىل مقدمة

  : وفهارس على النحو التايل
@Jòß†Ô½a@NbèîÏëZ@ @

   وحتديده بيان املوضوع-أوال
  .هأسباب اختيارو  أمهية املوضوع-ثانيا
  .املوضوعاجلدة يف  -ثالثا
  .أهداف املوضوع  -رابعا

   . تساؤالت الدراسة -خامسا
  .الدراسات السابقة  -سادسا
  .منهج الباحث  -سابعاً

@J†îèànÛaLæbrzjß@éîÏë@Z@ @
  :التعريف بالعنوان مفردا ومركبا، وحتته أربعة مطالب :املبحث األول

  تعريف الوسيلة : املطلب األول
  تعريف االحتجاج : املطلب الثاين 
  تعريف الشعب : املطلب الثالث
  .التعريف بالعنوان مركبا: املطلب الرابع 

    . عموماًاحتجاج الشعوب على احلكام من حيث األصلأنواع  :املبحث الثاين
  :وحتته مطلبان

  .مور الديناحتجاج الشعوب على احلكام يف أ: املطلب األول 
  .احتجاج الشعوب على احلكام يف أمور الدنيا:  املطلب الثاين 

@ @
@ @
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@Þëþa@lbjÛa@ZÞì–Ï@òÈi‰c@én¤ë@LòîÇbà¦a@paŠçbÄ½bi@xbvnyüaZ@ @
  . مفهوم املظاهرات يف الفقه اإلسالمي والنظام وتاريخ نشأا:الفصل األول

  :وحتته ثالثة مباحث
  .لفقهمفهوم املظاهرات يف ا: املبحث األول
  .مفهوم املظاهرات يف النظام: املبحث الثاين 
  .تاريخ نشأة املظاهرات اجلماعية: املبحث الثالث

   أقسام املظاهرات اجلماعية، :الفصل الثاين
  : وحتته مبحثان
  .املظاهرات السلمية: املبحث األول
  )التخريبية(املظاهرات غري السلمية: املبحث الثاين 

  . املظاهرات اجلماعية الغاية من:الفصل الثالث
  :وحتته مبحثان

  .املطالبة بتحقيق مصلحة: املبحث األول 
  .املطالبة بدفع مفسدة:  املبحث الثاين 

    . والفقه اإلسالمي السعودي حكم املظاهرات اجلماعية يف النظام:الفصل الرابع
  : وحتته مبحثان
  .حكم املظاهرات يف النظام: املبحث األول
  .كم املظاهرات يف الفقهح:  املبحث الثاين

ïãbrÛa@lbjÛa@ZòîÇbà¦a@pbßb–nÇübi@xbvnyüaZ@@@ @
  :وحتته أربعة فصول

  : مفهوم االعتصامات يف اللغة والفقه اإلسالمي والنظام وتاريخ نشأا:الفصل األول
  :وحتته ثالثة مباحث

  .الفقهو  اللغةمفهوم االعتصامات يف: املبحث األول
  .العتصامات يف النظاممفهوم ا:  املبحث الثاين

  . تاريخ نشأة االعتصامات اجلماعية: املبحث الثالث
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   أقسام االعتصامات اجلماعية، :الفصل الثاين
  :وحتته مبحثان
  .االعتصامات يف دور العبادة والتعليم: املبحث األول
  .االعتصامات يف األماكن واملرافق العامة: املبحث الثاين

  .عتصامات اجلماعية الغاية من اال:الفصل الثالث
  :وحتته مبحثان

  .املطالبة بتحقيق مصلحة: املبحث األول 
  .املطالبة بدفع مفسدة:   املبحث الثاين

  : حكم االعتصامات اجلماعية يف النظام والفقه اإلسالمي :الفصل الرابع
  :وحتته مبحثان
  .حكم االعتصامات يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول
  .االعتصامات يف النظام السعوديحكم :  املبحث الثاين

  

@sÛbrÛa@lbjÛa@Z@Lòí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@ @
Þì–Ï@òÈi‰c@én¤ëZ@ @

  :  يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي تجاج بالبيانات مفهوم االح:الفصل األول 
  :وحتته مبحثان 

  . يف الفقهتجاج بالبياناتمفهوم االح:  املبحث األول 
  . يف النظامتجاج بالبياناتمفهوم االح: ين  املبحث الثا

  

   :ام االحتجاج  بالبيانات أقس:الفصل الثاين
  :وحتته مبحثان
  .االحتجاج بالبيانات اجلماعية : املبحث األول
  .االحتجاج بالبيانات الفردية: املبحث الثاين 
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  : اهلدف من االحتجاج بالبيانات اجلماعية والفردية :الفصل الثالث
  : مبحثانوحتته

  .املطالبة بتحقيق مصلحة: املبحث األول 
  .املطالبة بدفع مفسدة: املبحث الثاين 

  

 حكم االحتجاج بالبيانات اجلماعيـة والفرديـة يف النظـام والفقـه             :الفصل الرابع 
   .اإلسالمي

  :وحتته مبحثان
  .حكم االحتجاج بالبيانات اجلماعية والفردية يف الفقه:املبحث األول

  .حكم االحتجاج بالبيانات اجلماعية والفردية يف النظام :ايناملبحث الث
  

@ÉiaŠÛa@lbjÛa@Z½a@Ýöa†jÛaŠ’Çë�È’Ûa@xbvnyýÛ@òZ@@@ @
@´Ü–Ï@én¤ëZ@ @

   :مفهوم البدائل يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي : الفصل األول  
  : وحتته مبحثان

  .مفهوم البدائل يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول 
  .مفهوم البدائل يف النظام السعودي:   حث الثايناملب

   :ة لالحتجاج الشعيب وعشرأنواع البدائل امل: الفصل الثاين 
  : وحتته أربعة مباحث

  . االحتجاج بالكتابة اخلاصة ألصحاب القرار:املبحث األول
  :وحتته مطلبان
  .سالمياالحتجاج بالكتابة اخلاصة ألصحاب القرار يف الفقه اإل: املطلب األول
  .االحتجاج بالكتابة اخلاصة ألصحاب القرار يف النظام السعودي: املطلب الثاين

  
  



� �

  
@@ @@ @

 

 

١٥  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  . االحتجاج باملناصحة والدخول على أصحاب القرار:املبحث الثاين  
  :وحتته مطلبان
        االحتجاج باملناصحة والدخول على أصحاب القرار يف الفقـه         :  املطلب األول 

  .مياإلسال                  
  االحتجاج باملناصحة والدخول على أصحاب القرار يف النظام         :  املطلب الثاين 

  .السعودي                 
   : االحتجاج برفع الشكاية ملرجع صاحب القرار:املبحث الثالث

  :وحتته مطلبان
  االحتجاج برفع الشكاية ملرجع صـاحب القـرار يف الفقـه           :  املطلب األول 

  .اإلسالمي                  
                  االحتجاج برفع الشكاية ملرجع صـاحب القـرار يف النظـام           :  املطلب الثاين 

  .السعودي                
  .االحتجاج برفع الدعوى للجهات القضائية املختصة: املبحث الرابع 

  :وحتته مطلبان
   الفقـه    االحتجاج برفع الدعوى للجهات القضائية املختصة يف       :املطلب األول 

  .اإلسالمي                 
   االحتجاج برفع الدعوى للجهات القضائية املختصة يف النظـام  :املطلب الثاين   

  .السعودي                 
  

Jò·b¨aLwöbnäÛa@‹Šic@bèîÏë@Npbî•ìnÛaëN@ @
  

J÷‰bèÐÛaLÝà’më@Z@ @
  .ياتآلفهرس ا -
  .فهرس األحاديث واآلثار -
  .فهرس األعالم -
  .ملصادر واملراجعفهرس ا -
�فهرس املوضوعات - �
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@ @

@ @

†îèànÛa@ @
  

  

  

æbrzjß@éîÏëZ@@@ @

Þëþa@szj½a@@@@@@Z@@@bj×Šßë@a…ŠÐß@æaìäÈÛbi@ÑíŠÈnÛaN@@ @

ïãb���rÛa@s���zj½aZ@@@xb���vnyaÈ’���Ûa����Ø§a@ó���ÜÇ@lì�ß@âb�����@å@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sîy@Ý•þa N@ @

@ @
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@ @
@ @

Þëþa@szj½a@ @

@ÑíŠÈnÛabj×Šßë@a…ŠÐß@æaìäÈÛbi  
@ @

@kÛbĐß@òÈi‰c@éîÏëZ@ @

@@@@Þëþa@kÜĐ½aZ@@@òÜî�ìÛa@ÑíŠÈmN@ @

ïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@@@xbvnyüa@ÑíŠÈmN@@ @
sÛbrÛa@kÜĐ½a@Z@@@kÈ’Ûa@ÑíŠÈmN@ @

Đ½a@@ÉiaŠÛa@kÜ@Z@@bj×Šß@æaìäÈÛbi@ÑíŠÈnÛaN@ @
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  املطلب األول
  الوسيلةتعريف 

@ @

@Ýöb�ìÛa@ÑíŠÈmZ@ @
ÌÛ��òZ@١( اآللة ىن مبع الفعيلة وقد جتيء،ن فعيلة على وز، مجع وسيلة(.  

  . "متباينات جداً  كلمتان:  الواو والسني والالم سلَو: " )٢(قال ابن فارس
الراغب إىل  والواسل.  إذا رِغب ،سلَ يقال و . الرغبة والطلب  :األوىل

  .)٣(ه توسالً لَِبأخذ ِإ: يقال . قَة السِر:  واألخرى ،وجلاهللا عز 
 ؛التوصل إىل الشيء برغبة وهي أخص من الوصيلة : أيت الوسيلة مبعىن وت

   .)٤(  �m�m�m�m§���¦��¥§���¦��¥§���¦��¥§���¦��¥llll : قال تعاىل ها ملعىن الرغبة نلتضم
 لُيِس الواجلمعو ، به إىل الغريبتقري ما  الوسيلةُ :جاء يف الصحاح

والويلُوالتوِس لُاِئسوالت واحد لُوس  .  
  

                                                 

دار صـادر، بـريوت،   : ، ط )وسل(مادة  ) ٧٢٥ – ١١/٧٢٤(ابن منظور، لسان العرب،       ) ١(
حممـود  : الطبعة األوىل، بدون تاريخ، خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر الـرازي، حتقيـق               

  ) . وسل: ( مادة )١/٣٠٠(هـ  ١٤١٥خاطر، مكتبة لبنان، بريوت، 
  

أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي اللغوي، كان إماماً يف                : هو    ) ٢(
جـامع  : علوم شىت وكان مقيماً مزات وعليه اشتغل بديع الزمان اهلمزاين، ومن مصنفاته             

غـة، وامـل يف     ، وفقه الل  - صلى اهللا عليه وسلم      –التأويل يف تفسري القرآن، وسرية النيب       
  .تويف سنة تسعني وثالمثائة بالري . اللغة

  ) .١/٥٩(، وطبقات املفسرين للداودي )١/١١٨(وفيات األعيان : انظر   
  

عبدالسالم حممد هـارون، دار     : يس اللغة، ت    ، أبو احلسني أمحد بن زكريا،  مقا       ابن فارس   ) ٣(
   ). ٦/١١٠(هـ، ١٣٩٩الفكر، ط

  

  ) . ٣٥( رقم آية. سورة املائدة   ) ٤(
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  ب إليه  أي تقر، إليه بوسيلة لَ وتوس،ةًه وسيلَب إىل ر فالنٌلَسوقال 
  .)١(بعمل 

 ويراد ا املرتلة عند ،يتقرب به إىل الغري وقد تطلق كثرياً فاألصل فيها ما
واملراد ا يف  )٢(  "آت حممداً الوسيلة"    ويف احلديث.امللك أو الدرجة والقربة
 وقيل هي مرتلة يف منازل ،يامة  وقيل الشفاعة يوم الق،احلديث القرب من اهللا 

  .)٣(اجلنة 
ÛaÝöb�ì@QbyýĐ•aZ@@ @

إذ املراد يف  ،اللغةعن معناها يف االصطالح يف ال خيتلف معىن الوسائل 
   : ذلكمنفها كثري من أهل العلم بتعاريف متقاربة ر ولذا فقد ع، واحداملعنيني

   .)٤(الوسيلة هي ما يتقرب ا إىل الغري : أوالً
  

                                                 

 الغفـور  عبد أمحد:  حتقيق ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ،محاد بن  إمساعيل ،اجلوهري  )١(
  ). ٥/١٨٤١(، )وسل(، مادة بريوت، للماليني العلم دار، عطار

  

، ومـسلم   )٢/١١٢-٦١٤(  البخاري كتاب األذان، باب الدعاء عند األذان برقم          أخرجه  ) ٢(
-٣٨٤بـرقم   ...... باب القول مثل قول املـؤذن ملـن مسعـه           كتاب الصالة، باب استح   

١١/٢٨٨.   
، واملصباح املنري يف غريب الشرح الكـبري، للرافعـي،           )٣٠٠( خمتار الصحاح ص    : انظر    ) ٣(

، املكتبة العلمية، بريوت، وتاج العـروس       )٢/٦٦٠(حممد بن علي املقري الفيومي        : تأليف  
، دار الفكر للطباعة والنشر،     )٨/١٥٤( فيض الزبيدي    من جواهر القاموس، حملب الدين  أيب      

النهاية يف غريب احلديث واألثر، لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك اجلزري ابن             : وانظر  
  .دار إحياء الكتب العربية ) ٥/١٨٥(طاهر الزاوي وحممود الطناحي : األثري، حتقيق 

  

إبراهيم األبياري دار الكتاب العـريب،      : ين، حتقيق   التعريفات، لعلي بن حممد بن علي اجلرجا        ) ٤(
    . ٨١٦، ص . هـ١٤١٣ عام ٢ط 
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  . )١( يتوصل ا إىل حتصيل املقصود هي ما : ثانياً
  . )٢(  إىل شيءاًكان وسيلة أو طريق ما: ثالثاً
  .)٣( يتوصل به إىل الشيء ويتقرب به ومجعها وسائل الوسيلة هي ما : رابعاً

  .)٤( هي الطرق املفضية إىل حتقيق املقصود : خامساً
 غري مقصودة ذه التعاريف يظهر لنا جلياً أن الوسائلـ خالل هنـوم

  إذ بدون الوسيلة ال،طلوب األكملبل لتحصيل غريها على الوجه امل ، لذاا
  . )٥( إىل املقصديتوصل

@Ýöb�ìÛaQbßbÄãZ@@ @
 الولكن _ حسب اطالعي _ مل أجد تعريفاً للوسائل يف النظام السعودي 

 املنظمأن  ولذا جند . اللغة العربية يفخيرج معناها يف األنظمة السعودية عن معناها 
 كلمة وسائل يف مواضع متعددة ومتكررة ولكنها مجيعاً مبعىن السعودي استخدم

ومن ذلك  ، الطرق املوصلة إىل غريها أو إىل حتصيل املقصودقاصداً ،لغوي عريب
  :يلي  ما

  

                                                 

  ) .   ٢/٥٠(تفسري القرآن العظيم، للحافظ ابن كثري   ) ١(
  

  ) .   ٣/١٣٥(إعالم املوقعني، البن قيم   ) ٢(
  

  هــ،  ١٤١٧األوىل،    : الوسيلة، أبو الوفاء حممد درويـش، دار القاسـم، الريـاض، ط               ) ٣(
   .٢٦ ص

  

 ، ٤٣/ ١ ، بـريوت ، دار الكتب العلمية ، قواعد األحكام يف مصاحل األنام      ،ابن عبدالسالم      )٤(
    .٣٣/ ٢ بريوت ، عامل الكتب ، الفروق ، أبو العباس أمحد بن إدريس ،القرايف

     
  

 دار  ، حتقيق حممد الطاهر امليـساوي     ، مقاصد الشريعة اإلسالمية     ، حممد الطاهر  ،ابن عاشور     ) ٥(
  .   ١٤٨ص ،م ١٩٩٩، ١ ط ، عمان،النفائس
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يطلب من كافة الدوائر واجلهات :  وصيغة التنفيذ هي : "قال املنظم 
  .)١( " ..ذ هذا احلكم جبميع الوسائل النظامية احلكومية املختص العمل على تنفي

، جيوز احلكم مبصادرة مع عدم اإلخالل حبقوق حسين النية"  : وأيضاً 
  .)٢( ..." أو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرائم، أو الربامج،األجهزة

 ووسائل الوقاية ، أساسية يف التكنولوجيا الصناعيةمبادئ: رابعاً "  :وأيضاً
   .)٣( ..." من إصابات العمل

  :وأما وسائل العنف فهي باملعىن القانوين 
 وميكن ،حتقريالعنف السترداد حق أو للرد على أي عمل مادي باستعمال 

 ولكن إذا كان العنف موجهاً لرئيس من قبل ،أو حنوه ،أن ينحصر بسباٍب
  @@.)٤(  أو جندي فيعاقب بقساوة،مرؤوس

  

*****  
  

                                                 

يف ) ٢١/م(من نظام املرافعات الشرعية الـصادر باملرسـوم امللكـي رقـم             ) ١٩٦(املادة    ) ١(
  . هـ ٢٠/٥/١٤٢١

  

يف ) ١٧/م(املادة الثالثة عشر من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية الصادر باملرسوم امللكي رقم               )٢(
       .هـ ٨/٣/١٤٢٨

  

يف ) ٢١/م( من نظام العمل والعمال السعودي الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم              ٣٨املادة    ) ٣(
  .   هـ ٦/٩/١٣٨٩

  

 صالح مطر، منشورات    ،روحي البعلبكي   . د ،القاموس القانوين الثالثي، تأليف موريس خنلة         ) ٤(
  .   ١٧٢٤ ص ،م ٢٠٠٢احلليب احلقوقية، بريوت، ط األوىل  
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  املطلب الثاين

  االحتجاجعريف ت
@ @

QòÌÛZ@جاً من باب "ح ج ج : "صلها يف اللغة يعود إىل مادة  أح جأي ح 
 ، فهو حاج هذا أصله مث قصر استعماله يف الشرع على قصد الكعبة، قَصد،قَتل

غُرفة وغُرف وحاجةُ محاجةً فحجه مـن باب : واجلمع ِحجج وحجج مثل 
  .)١(قتل إذا غلبه يف احلُجِة 

  :ومنه قول الشاعر 
  )٢( علي ذُنوب بعدهن ذُنوب٠٠تركت اِحتجاج البيِت حىت تظَاهرت 

  .)٣(واحتج بالشيء أي اختذه حجة 
مصدر مبعىن االحِتجاِج :  فاحلُجةُ بالضم اضويأيت االحتجاج مبعىن االعتر

  .)٤(" يكم فأنا حجيجهإن يخرج وأنا ف: "واالستدالل ويف حديث الدجال 
  . )٥(أي محاِججه ومغاِلبه بإظهار احلُجِة عليه 

  . )٦(والتحاج التخاصم واحملِجاج الرجل ذا اجلدل 

                                                 

  ) . ٢/٢٨٤(نري يف غريب الشرح الكبري املصباح امل: انظر   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق )٥/٤٥٩(جمموعة من احملققني، دار اهلداية : تاج العروض، للزبيدي ، حتقيق   ) ٢(
  

عبد احلميـد   : احملكم واحمليط األعظم، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، حتقيق               ) ٣(
  ) . ٢/٤٨٢(م، ٢٠٠٠ة دار الكتب العلمية، بريوت، سن: هنداوي، ط 

  

، كتاب الفنت، باب ذكر الدجال      ١١٧٧ص  ) ٢٩٣٧(صحيح مسلم، رقم احلديث     أخرجه    ) ٤(
  . هـ ١٤١٩ليت األفكار الدولية  : وصفته، ط 

  

  ). ٥/٤٥٩(تاج العروس، مرجع سابق   ) ٥(
  

  ). ٢/٢٢٦(لسان العرب، مرجع سابق   ) ٦(
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  .)١(واحتج عليه أقام احلجة وعارضه مستنكراً ِفعله 
@éÔÐÛbi@xbvnyüaZ@ @

ة جاء لفظ االحتجاج مصدراً وفعالً بالقرآن الكرمي مبعىن املخاصم
 وسواء كانت اادلة بالتهديد أو بالبيان والربهان والدليل ومن ذلك ،واادلة

  :عدة آيات منها 

��	�������������������������m�m�m�m: قوله تعاىل ��������������������������������	��
��������������������������������	��
��������������������������������	��
��������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll )٢(.  
 وصيغة املفاعلة لتأكيد االحتجاج أي ليحتجوا عليكم به أي مبا فتح اهللا

  .)٣(عليكم
  .)٤( �m�m�m�m������������������������������������������������������������������������������������llll:  وقوله تعاىل 

  . )٥ (أي أجتاذبوننا احلجة على دعواكم والرب واحد 

                                                 

إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزيات، حامـد       : خرجه  أ" جممع اللغة العربية  "املعجم الوسيط     ) ١(
  ) ١/١٥٦(املكتبة اإلسـالمية، اسـتانبول يف تركيـا         : عبد القادر،  حممد على النجار، ط        

  " . حج: مادة "
  

  .  من سورة البقرة ٧٦آية   ) ٢(
  

 ابن عاشور، حملمد الطاهر التونسي، التحرير والتنوير، ومؤسسة التاريخ الغـريب، بـريوت،              ) ٣(
  ) . ١/٥٥١( هـ، ص١/١٤٢٠لبنان، ط

  

  .  من سورة البقرة ١٣٩آية   ) ٤(
  

: سري البخاري، ط    : اجلامع ألحكام القرآن، ؟أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب،  حتقيق               ) ٥(
  ) . ٢/١٤٥(هـ ١٤٢٣دار عامل الكتب بالرياض، 
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  .)٢ ( أجتادلوننا  أحتاجوننا .)١ ( _رضي اهللا عنه_ قال ابن عباس 
��m�m�m�m: وقوله تعاىل  �d��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]llll )أي جادل وخاصم .)٣ 
   .ه بربإبراهيم عليه السالم

أي )) واهللا ال يهدي القوم الظاملني: ((ويف آخر اآليات قال تعاىل 
الكافرين فال يهديهم إىل حجة يدحضون ا حجج أهل احلق عند احملاجة 

  .)٤(واملخاصة فحججهم داحضة 
��©���m�m�m�m¥��¤¥��¤¥��¤¥��¤¦¦¦¦¬��«��ª: وقوله تعاىل  �̈� �§��¬��«��ª��©�� �̈� �§��¬��«��ª��©�� �̈� �§��¬��«��ª��©�� �̈� �§��llll )أي جادلوه .)٥ 

  .)٦( تركها يف دينه وهددوه باألصنام أنه تصيبه بسوء إن
  

                                                 

حرب هذه األمـة  _  عليه وسلم صلى اهللا_عبداهللا بن عباس، ابن عم رسول اهللا    :  ابن عباس     ) ١(
وترمجان القرآن، كان فقيهاً عاملاً آية يف احلفظ، كف بصره يف آخر عمره، سكن الطـائف                

 أبو حجر بن علي بن أمحد العسقالين،: انطر  .  عن واحد وسبعني سنة      ٦٨وفيها تويف عام    
 - اجليـل  ارالبجـاوي د   حممـد  علي : حتقيق اإلصابة يف متييز الصحابة،    ،الشافعي الفضل

ـ ١/١٤١٢ط بريوت، ، االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبـدالرب،        )٤/١٤٤(، ص  ه
  ) .٣/٩٣٣(هـ ١/١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت، ط

  

األوىل ، دار هجـر     / الطربي، أليب جعفر حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن، ط             ) ٢(
)٢/٩٠٧ . (  

  

   . من سورة البقرة ٢٥٨آية   ) ٣(
  

  ) . ٤/٥٦٧(الطربي، جامع البيان يف تفسري القرآن،   ) ٤(
  

  .  من سورة األنعام ٨٠آية   ) ٥(
  

، دار إحياء التـراث العـريب       ١تفسري روح البيان، إلمساعيل حقي بن مصطفى احلنفي، ط            ) ٦(
)٣/٥٨ . (  
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 ،احلجة مبعىن الكالم املستقيم على اإلطالق: "- رمحه اهللا -)١(قال القرطيب
 ومنه )٢(بته باحلجةوحاججت فالناً فحججته أي غل.  ذلك حمجة الطريقومن

  .)٣(" فحج آدم موسى  :احلديث
 ال خيرج عن معىن اادلة  فقهاًومما سبق يتضح لنا أن االحتجاج

  .ضة سواء كانت باللسان أو السنان وحنوها ة واملعارمواملخاص
@æìãbÔÛaë@âbÄäÛbi@xbvnyüaZ@ @

وتعد " ومن ذلك ،باالعتراض االحتجاج عند املنظم السعودي جاء معىن 
الصورة املصدقة مطابقة لألصل  ما مل ينازع يف ذلك أحد اخلصوم ويف هذه 

د مطابقتها يفي وكل صورة غري مصدقة مبا ،احلالة تراجع الصورة على اًألصل
  .)٤ (حتجاج ألصلها ال تصلح لال

                                                 

شيخ اإلمام أبـو     ال – بإسكان الراء واحلاء مهملة      -حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فَرح       : هو    ) ١(
: عبداهللا األنصاري اخلزرجي األندلسي املالكي القرطيب املفسر، الفقيه، الزاهد، من مصنفاته            

تويف رمحه اهللا تعاىل يف شوال      .  وغريها ،كتاب جامع أحكام القرآن وشرح أمساء اهللا احلسىن         
  .من سنة إحدى وسبعني وستمائة

شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب،        :  أمحد   ابن العماد، عبد احلي بن    : انظر ترمجته يف      
هــ،  ١٤٠٦،    ١حتقيق عبدالقادر األرناؤوط وحممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، ط         

الديباج املذهب، دار الكتب العلمية، بـريوت،        : ، وابن فرحون، إبراهيم بن علي       ٥/٣٣٥
    .٣١٧ص 

  

  . مصدر سابق )٢/٣(القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،   ) ٢(
  

بيـت  : ، كتاب أحاديث األنبياء،  ط       ٦٥٥ص  )  ٣٤٠٩(صحيح البخاري، رقم احلديث       ) ٣(
، كتاب القـدر،    ١٠٦٣، ص   )٢٦٥٢(رقم احلديث   هـ، ومسلم   ١٤١٩األفكار الدولية،   

  . هـ ١٤١٩بيت األفكار الدولية : ط
  

  . ع سابق  من نظام املرافعات الشرعية يف اململكة العربية السعودية، مرج١٤٦املادة   ) ٤(
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جيوز ملن خيشى االحتجاج عليه : " كذلك يف نفس النظام جاء قوله و
  .)١(..." بورقة مزورة 

 أو ،واالحتجاج هو االعتراض ويكون باإلثارة والتحريض على الثورة
 وتكون تبعة ،حماولة محل شخص آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جرمية

 مستقلة عن تبعة احملرض على ارتكاب اجلرمية ويتعرض احملرض لعقوبة احملرض
 ،مشروعاً فيها أو ناقصةاجلرمية اليت أراد أن تقترف سواء كانت اجلرمية ناجزة أو 

  . خفِّفت العقوبةعلى نتيجةتحريض على ارتكاب جناية أو جنحةً وإذا مل يفْض ال
 إىل حض العسكريني على ويعاقب التحريض بصورة مستقلة إذا هدف

العصيان أو أعمال الفوضى أو اخليانة أو التجسس أو أعمال التمرد وذلك 
 ، وعدم طاعة األوامر وعدم االنضباط والدعوة إىل الثورة،بتجاهل الواجب

  .)٢ (أوحت القاصر على الفجور وارتكاب الفسق 
يف القانون  و،ن االحتجاج يف النظام السعودي يقصد به االعتراضولذا فإ

  .يشمل االعتراض واإلثارة والتحريض  على الثورة والعصيان 
  

*****  

                                                 

  ) . ١٥٤(املرجع السابق مادة   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق )٤٤٢، ٤٩(القاموس القانوين ، الثالين    ) ٢(
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  املطلب الثالث

  الشعبتعريف 
@ @

@òÌÜÛa@¿@kÈ’Ûa@Z@ @
دمها يدل على الشني والعني والباء أصالن خمتلفان أح : )١(قال ابن فارس
الصرع  يف الشيء وهو مصدر شعبت : فالشعب . جتماع االفتراق واآلخر اال

  .شرع شعباً ال
   .)٢(ما تشعب من قبائل العرب والعجم ومجعه شعوب : والشعب 

  . في األصل اللغوي يطلق على معنيني متضادين اجلمع والتفريق ف
 وتشعب ،"تشعب الشيء إذا تفرق : " وأكثر ما يطلق على التفريق فيقال

اعة يطلق على اجلمو. شعب الشيء إذا انشطر وافترق  وان،القوم إذا تفرقوا
 بالبطن مث  القبيلة مث أصغر من ذلك ما يسمىالكبرية وهي اجلماعة العظيمة ويليها

  . )٣( مث العشريةالفخذ 
   . قبيلةفأول جتمع بشري يسمى شعب مث 

                                                 

  .سبقت ترمجته   ) ١(
 ٢مادة شعب، الرسالة، بريوت، ط    ) ١/٥٠٤(  ابن فارس، جممل اللغة، حتقيق زهري سلطان،          ) ٢(

، ٢بة العـصرية ، بـريوت، ط      ، املكت ١٦٣هـ، املصباح املنري ألمحد الفيومي، ص       ١٤٠٦
عبـد  : ، دار اجليل، بريوت، حتقيق      )٣/١٩٠(هـ، معجم  مقاييس اللغة، بن فارس        ١٤١٨

  .السالم هارون 
هـ ، جربان مسعود، الرائد،     ١٤١٧، ط إحياء التراث     ٧/١٢٥ البن منظور    -لسان العرب     ) ٣(

، الرسـالة،   ٥٢٤ م ، الكليات، أليب البقاء احلسيين، ص      ١٩٩٥،  ٢، دار العلم، ط   ٤٧٤ص  
، دار الكتب العلميـة،     )١/١١٧(هـ، القاموس احمليط، للفريوزآبادي     ١٤١٩،  ٢بريوت، ط 

  . هـ ١٤٢٠بريوت، 
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�mmmmo��n: قال تعاىل  �m� � �l� �o� �n� �m� � �l� �o� �n� �m� � �l� �o� �n� �m� � �l� �llll )فأكرب جتمع للناس هو ،)١ 
 ومنه . الشعب وهو جتمع جيمعه أصل وعرق مث قبيلة مث عمارة مث بطن مث فخذ 

  :قول الشاعر 
  .)٢( على كل شعٍب من شعوب العمائر ٠٠وشعب عظيم من فضاعة فاضلٌ  

مجاعة من : " وعرفها امع اللغوي بالقاهرة بتعريف حمدد املعىن وهو 
   . )٣(" الناس ختضع لنظام اجتماعي واحد 

@æìãbÔÛa@¿@kÈ’Ûa@âìèÐß@Z@ @
 بل ال بد أن يكون ،هجورليس من املتصور مثالً وجود دولة ما يف إقليم م

 وينبغي بطبيعة احلال أن يكون ذلك ،هناك جتمع إنساين يعيش فوق إقليمها
   .ني حىت يتحقق له استمرار البقاء الشعب من جمموع اجلنس

يقال عنه إنه فر يف ذلك التجمع اإلنساين ؛ لأهم عامل ينبغي أن يتواو
  أبنائه على وجه االستقرارا بنيشعب لدولة معينة هو أن يكون هذا التعايش فيم

   .بة يف العيش املشترك فيما بينهم ويتأتى ذلك إذا ما توافرت لديهم الرغ
 فال ميكن أن يقال عن أي ،والواقع أن لذلك العامل النفسي أمهية كبرية

جتمعهم قد مت على حنو جتمع إنساين مهما بلغت ضخامته بأنه يعد شعباً مىت كان 
   .عارٍض مؤقت

 العيش املشترك هي اليت توجد لدى الشعب الشعور باالنتماء فالرغبة يف
 وإن ، وليس تعداد السكان رقماً ركناً أساسياً،إىل اإلقليم املعني الذي يعيش عليه

                                                 

  ) . ١٣(سورة احلجرات، آية رقم   ) ١(
  ). ٦/٣٤٧٣(هـ ١٠٠٠نشوان احلمريي، مشس العلوم، دار الفكر، بريوت،   ) ٢(
مد النجار،  إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حم    :  أخرجه" جممع اللغة العربية  "املعجم الوسيط     ) ٣(

  .مادة شعب، املكتبة اإلسالمية ) ١/٤٨٣(حامد عبد القادر ، 
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. كان يتوقف على عدد السكان املركز الذي حتتله الدولة يف اجلماعة الدولية 
   .)١(دنية واحلضارة كما أنه ال يشترط يف كون الشعب على درجة واحدة من امل

  : هذا والصطالح الشعب مدلوالن 
@Þëþa@ÞìÛ†½aZ@@ @

@ïãìãbÔÛa@ÞìÛ†½a@Z@ @
 على إقليم الدولة )٢(مجيع األفراد املقيمني : " وميكن تعريف الشعب بأنه 

  . )٣( " املتمتعني بصفة املواطنة ،احلاملني جلنسيتها
 أصل مشترك يف جمموعة من الناس تعيش على أرض واحدة هلا" وقيل هي 

   .)٤("التاريخ واألخالق والتقاليد واللغة والدين 
 رجاالً ،كل من يرتبط بالدولة برابطة اجلنسية" وعلى ذلك يشمل الشعب 

 وكذلك املتمتعني مبباشرة ، ذوي األهلية املدنية وفاقديها،ونساًء كهوالً وأطفاالً
  " .احلقوق السياسية واحملرومني منها 

القانوين للشعب حيث االعتداد فيه باجلنسية لتحديد هذا هو املدلول 
   .)٥(املواطن 

  

@ @

                                                 

حممـد سـعيد    .  د -عبدالعزيز سرحان، أصول القانون الـدويل       .  د –القانون الدويل العام      ) ١(
   .٣٧٨م، ص١٩٨٦الدقاق، دار املطبوعات اجلامعية، القاهرة، 

وفقاً هلذا املدلول املقيمني خارج الدولة بشرط أن يكونـوا     " طالح الشعب   اص" كما يشمل     ) ٢(
  . ممن يتمتع جبنسيتها 

  .هـ  ١٤١٤، ١، دار القلم، ديب، ط٤٩حممود كامل عبيد ص.  د–نظرية الدولة   ) ٣(
   .٢٧٢القاموس القانوين الثالثي، ص   ) ٤(

  

  .٤٩حممود كامل عبيد ص.  د–نظرية الدولة   ) ٥(
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@ïãbrÛa@ÞìÛ†½aZ@@ @
@kÈ’ÜÛ@ï�bî�Ûa@ÞìÛ†½a@Z@ @

جمموع املواطنني " حيث ميكن تعريف الشعب وفقاً هلذا املدلول بأنه 
البالغني لسن الرشد السياسي واملقيدين يف جداول االنتخاب والذين ال حيظر 

  . )١(" اشرة احلقوق السياسية عليهم قانوناً مب
فجميع األفراد احلاملني جلنسية الدولة املتمتعني مبباشرة احلقوق السياسية 

 وعلى ذلك خيرج من عداد هؤالء ،واملدرجة أمساؤهم يف جداول االنتخاب
مواطنو الدولة الذين ال حيق هلم مباشرة احلقوق السياسية كالقصر وفاقدي 

 واحملكوم عليهم بعقوبة اجلنحة يف اجلرائم ،بعقوبة اجلناية واحملكوم عليهم ،األهلية
 ما مل يرد إليهم اعتبارهم وكل احملرومني من مباشرة ،املاسة بالشرف واالعتبار

   .)٢(هذه احلقوق مبقتضى تشريعات خاصة 
 فإنه يبدو ،من العرض السابق الصطالح الشعب على املدلولني السابقني

 أضيق نطاقاً من نظريه القانوين ؛ ألنه ال يعين مجيع واضحاً أن املدلول السياسي
 بل يقتصر على أولئك الذين هلم حق التمتع مبباشرة ،األفراد احلاملني للجنسية

 واملسجلني جبداول االنتخابات وهذا ال يستقيم وال يعين أن من احلقوق السياسية
   . مل يسجل يف قيد االنتخابات ال يعترب من الشعب

Ûa@¿@kÈ’Ûa@éÔÐ@Z@ @
 وبيان أنه قائم على ،بعد الكالم على مفهوم الشعب يف الفقه الدستوري

 فإنه يعترب من أفراد ، وكل شخص حيمل جنسية دولة معينة،أساس رابطة اجلنسية

                                                 

   .٥٣، ٥٢حممود كامل عبيد ص.  د–ية الدولة نظر  ) ١(
   .٥٣، ٥٢حممود كامل عبيد ص.  د–نظرية الدولة   ) ٢(
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 أشخاص – إىل جانب املواطنني –شعبها على أنه يوجد على إقليم الدولة 
بطة أخرى غري رابطة  وهؤالء تربطهم بالدولة را، يعرفون باألجانب،آخرون
 وهي رابطة يقرر هلا القانون قواعد ، وهي رابطة اإلقامة أو التوطن،اجلنسية
  . خاصة 

على أي أساس وعلى أي رابطة االعتماد : لذا فإن التساؤل القائم هنا هو 
  لتحديد مفهوم الشعب يف دولة اإلسالم ؟ 

 فقهاء ت ومؤلفاكالميف  )الشعب( ضعف ظهور هذا املصطلح بالرغم من
��mmmm���l�����l�����l�����l: قال تعاىل  ه مصطلح قرآين شرعي، إالَّ أن،)١ (الشريعة اإلسالمية 

o��n� �mo��n��mo��n��mo��n��mllll )ولة  فالد،مضمونه ظاهر يف الواقع التارخيي والواقعيو ، )٢
 كانت هي البذرة األوىل لتكوين الدولة اإلسالمية اليت اإلسالمية يف املدينة

 كما أن ،شعب واإلقليم والسلطةاشتملت على األركان الثالثة للدولة وهي ال
:  ومن ذلك قوله _عليه الصالة والسالم_هذا املضمون قد ورد يف أحاديث النيب 

أال كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته فاإلمام الذي على الناس راٍع وهو (
   .)٣(...) مسؤول عن رعيته 

                                                 

  . حسب إطالعي   ) ١(
  ) . ١٣(سورة احلجرات، آية رقم   ) ٢(
وأَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسـولَ     {: أخرجه البخاري، كتاب األحكام، باب قول اهللا تعاىل           ) ٣(

بيـت األفكـار    : ، ط   ١٧٩ص  ) ٨٩٣(، وكتاب اجلمعة حديث رقم      ٦١٧٩، برقم   }...
هـ، وأخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العـادل وعقوبـة            ١٤١٩الدولية،  

  .هـ ١٤١٩بيت األفكار الدولية، : ، ط ٧٦٣، ص ١٨٢٩اجلائر، برقم 
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الَّ  فيموت وهو غاش هلم إ،ما من واٍل يلي رعية من املسلمني: (وقوله 
   .)١() حرم اهللا عليه اجلنة

 وميلك عليهم السلطان وهم أفراد مملكته ،فالرعية هنا هم من حتت احلاكم
 . )٢ (والرعية هم املقيمون يف حدود الدولة من املسلمني وأهل الذمة . أو دولته 

 ،على الرعية أو سكان الدولة اإلسالمية" الشعب " وال مانع من إطالق مصطلح 
   .)٣(سار عليه عدد من الباحثني املعاصرين وهذا ما 

  

***** 

                                                 

، ٦٧٣٢قم  أخرجه البخاري، كتاب األحكام، باب من استرعى رعية فلـم ينـصح، بـر               ) ١(
، وأخرجه مسلم كتاب اإلميان، باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، بـرقم             ٦/٢٦١٤

١/١٢٥، ١٤٢.   
  .  م ١٩٩٢، ط ٢١/٣٧وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية، املوسوعة الفقهية،   ) ٢(
ملعهـد العـايل    صاحل األخن املري، أركان الدولة، حبث تكميلي لنيل درجة املاجـستري يف ا              ) ٣(

  .  هـ ١٤٢٥، ٤٦للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص 
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  املطلب الرابع

  "وسائل االحتجاجات الشعبية " التعريف مبصطلح 
  

 ولكن بعد التأمل فإننا نستطيع أن ،مل أجد تعريفاً جيمع هذه املفردات
   :اً بالعنوان مركباً فنقولفيعرنوجد ت

 حقيقة -حلق غريهم لظلم حلقهم أو ،طرق شعبية منظمة تعرب عن الغضب
 واملطالبة بإزالته  يتعلق بأرواحهم أو عقائدهم أو مصاحلهم ومعايشهم- أو ادعاء

   . أو إزالة اجلهة اليت تشرف عليه أو إسقاطه
ÑíŠÈnÛa@�Š‘éma‹�ª@æbîië@Z@@ @
 بل صادرة من الشعب من اميةظغري نوسائل وأساليب : طرق شعبية 

   .  لعواقب األموررظجية، دون دراسة ونتلقاء أنفسهم أو اتباعاً ألجندة خار
هر املعارضة وعدم ظهذه األساليب والوسائل ت: تعرب عن الغضب 

  . ذلك التجمعات املؤيدة واملناصرة ألمر ما خيرج منو. يف أمر ما الرضى 
و ادعاء لم حقيقة أظ سواء كان هذا ال :لظلم حلقهم أو حلق غريهم

  .افها اخلفية للة مفسدة هلا أهدظاستجابة لدعوات م
  .لم املزعوم يف اللحوق م ظ يقصد به ال:يتعلق 

اهرم هي اإلزالة أو اإلسقاط وحنوها ال ظ مثرة خروجهم وم:املطالبة 
  .النصيحة والتوجيه 

  

*****  
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@szj½aïãbrÛa@ @
Êaìãc@È’Ûa@xbvnya�Ø§a@óÜÇ@lì�@âb

ß��å@sîy@Ý•þaQbßìàÇ@ @ @
@ @

æbjÜĐß@én¤ëZ@@ @

@@Þëþa@kÜĐ½a@@Z@nyavåí†Ûa@‰ìßc@¿@âbØ§a@óÜÇ@lìÈ’Ûa@xbN@ @

@ïãb��rÛa@k��ÜĐ½a@Z@vnya����È’��Ûa@xb���Ø§a@ó��ÜÇ@lì�������Ï@âb�@ï@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bîã†Ûa@‰ìßcN@@ @
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½aszjïãbrÛa@@ @
@âbØ§a@óÜÇ@lìÈ’Ûa@xbvnyaßÝ•þa@sîy@å@ @

  
@ò÷�ìm@@Z@@ @

عبري عن الرأي من احلقوق اليت أقرها اإلسالم وكفلها ألفراد تعد حرية الت
هذه األمهية إال ألن هلا  وماوحث على العمل ا بالضوابط الشرعية،  ،اتمع 

  .  )١( دوراً يف جتلية احلقائق وإظهارها
ن حرية الرأي هي البناء والتعمري وحتقيق مصلحة األمة مفإن الغاية 

 ، فليس املقصد والغاية إبداء الرأي، نصاا الصحيح اإلسالمية ووضع األمور يف
ة ـ مع هذه الفئاستغاللهرض ـب رخيصة بغـق مكاسـأو النقد من أجل حتقي

   .)٢(أو تلك
 اهللا سبحانه وتعاىل على ن فم،ء اإلسالم دينا خياطب العقل ولذا فقد جا

  . اإلنسان بنعمة العقل وبني له طريق اخلري والشر
   .)٣( �m�m�m�m����������������������������������������������������llll : فقال تعاىل

                                                 

مفاهيم احلق واحلرية يف اإلسالم والفقه الوضعي، دار البشري، األردن،          : الكيالين، عدي زيد      ) ١(
   .١٨٧م ص ١/١٩٩٠ط

  

ي، مؤسـسة   وحملمد سليم حممد غـز    ، احلريات العامة يف اإلسالم،      ١٨٩املرجع السابق ص      ) ٢(
، حرية الرأي يف اململكة العربيـة        ٥٥شباب اجلامعة، اإلسكندرية، بدون تاريخ وطبعه، ص        

سعد بن ناصر   . م، إشراف د  الة ماجستري، حملمد بن سامل التو     السعودية، دراسة تأصيلية، رس   
   .٣٠هـ، ص ١٤٢٧الشستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، عام 

  

  ). ١٠( رقم سورة البلد، آية  ) ٣(
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 طريق اخلري وطريق الشر:يعين الطريقني : " يف معىن اآلية )١(قال القرطيب
٢( "امها له مبا أرسلناه من الرسل أي بين(.   

وبعد البيان للطريقني حض اإلنسان على سلوك طريق اخلري وحذره من 
  .الشر 

   . )٣( �m�m�m�me��d��c��be��d��c��be��d��c��be��d��c��bffffl��k���j��i��h��g��l��k���j��i��h��g��l��k���j��i��h��g��l��k���j��i��h��g��llll:  قال تعاىل
 ولذا  ال ردةً، ابتداءاًًإلنسان يف اعتناق الدينلن حرية الرأي مكفولة حىت إ


��	��������������������������������������������������������������m�m�m�m : وجل  عز اهللاقال�������������	��
�������������	��
�������������	��
�����llll  )٤( .  
تكرهوا أحداً على الدخول يف دين  أي ال"  :-رمحه اهللا-)٥( قال ابن كثري

 إىل أن يكره أحد على جحيتا  ال،ن واضح جلي دالئله وبراهينه فإنه بي،اإلسالم
   .)٦( "الدخول فيه

                                                 

  .سبقت ترمجته   ) ١(
  

، ١اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط            : القرطيب، حممد بن أمحد       ) ٢(
  ٢٠/٤٣م، ١٩٩٣

  

  ) .٢٩(سورة الكهف، آية رقم   ) ٣(
  

 ).٢٥٦(سورة البقرة ، آية رقم   ) ٤(
  

الفقيـه  ،بـصري مث الدمـشقي      احلافظ الكبري عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري ال         : هو  ) ٥(
 ،التاريخ املـسمى بالبدايـة والنهايـة        :من مصنفاته   . الشافعي اإلمام احملدث املفيت البارع      

  . تويف رمحه اهللا تعاىل سنة أربع وسبعني وسبعمائة ، وغريها،والتفسري 
هديـة  : ، والبغدادي، إمساعيل باشـا      ٦/٢٣١ابن العماد، مرجع سابق       : انظر ترمجته يف      
لعارفني أمساء  املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بـريوت، ط               ا

  .١/٢١٥هـ،  ١٤١٣
 

  

، ١ ط   ، القـاهرة    ، دار الريان للتراث     ،تفسري القرآن العظيم    : إمساعيل بن عمر    ،ابن كثري     ) ٦(
  .٢٩٤ ص ،١ج ،هـ ١٤٠٨
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��m�m�m�m : وقال تعاىل �Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��Ollll)١(، 
 يضطرهم إىل اإلميان قهراً ولكنه سبحانه وتعاىل ال أي لو شاء اهللا ألنزل على الناس ما

    كما جاء يف نفس املعىن،)٢( حد إال اإلميان االختياريأد من ـيري يفعل ذلك فهو ال
���_�m�m�m�m : قوله تعاىل �̂�]��\��[��Z��Y��X��W_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��e��d��c��b��a���e��d��c��b��a���e��d��c��b��a���e��d��c��b��a�

��g��f��g��f��g��f��g��fllll )٣( .  
لقد أمر اإلسالم بإعمال العقل واحلواس، والتفكري والتدبري، وذم املعطلني 

فقال  ،)٤( لتلك القدرات، وحط من مرتلتهم، واعتربهم يف مرتبة األنعام أو أقل
���m�m�m�mG��F��E��D���C��B��AG��F��E��D���C��B��AG��F��E��D���C��B��AG��F��E��D���C��B��AHHHH: تعاىل �J��I��� �J��I��� �J��I��� �J��I����P��O��N��M��L��K���P��O��N��M��L��K���P��O��N��M��L��K���P��O��N��M��L��K�

W���V��U��T��S��R��QW���V��U��T��S��R��QW���V��U��T��S��R��QW���V��U��T��S��R��QXXXX]��\��[�����������Z��Y��]��\��[�����������Z��Y��]��\��[�����������Z��Y��]��\��[�����������Z��Y��^̂̂̂b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��llll� )٥(.  

كما أنه حط من مرتلة الذين يلغون استعمال العقل وامتدح الذين يفكرون 
  .)٦( ويتعمقون ويصبح تفكريهم علماً نافعاً لإلنسان يف احلياة


��	��������������������������m�m�m�m: تعاىلفقال ����������������������������	��
����������������������������	��
����������������������������	��
�����������������������llll)١(.  

                                                 

 ).٤(سورة الشعراء ، آية رقم   ) ١(
  

تيـسري  : ، وابن سعدي، عبد الرمحن بن ناصـر         ١/٣٢٠ابن كثري، املرجع السابق،      : انظر  ) ٢(
الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، اعتىن به عبد الرمحن اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت،              

  .٥٨٩هـ، ص ١٤٢٣، ١ط 
  

 ).٩٩(سورة يونس ، آية رقم   ) ٣(
  

  .٣٢المية، مرجع سابق، ص حرية التعبري عن الرأي يف الشريعة اإلس  ) ٤(
  

  ) .١٧٩(سورة األعراف، آية رقم   ) ٥(
 

  

روح املعاين يف تفسري    : ، واأللوسي، حممود    )٢٤٩،  ٧/٢٠٩(القرطيب، مرجع سابق،    : انظر    ) ٦(
 ) .٩/١٨٨(القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت، 
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 بل جاء ليؤكد على ،تهفاإلسالم مل يأت ليحجر على العقل ويعطل قدرا
 واإلفادة منه فقد ورد األمر للمصطفى عليه السالم بإشراك هضرورة إعمال

  . )٢(  املسلمني ومشاورم فيما يصلح فيه إبداء الرأي
��_�m�m�m�m : قال تعاىل �̂�]_�� �̂�]_�� �̂�]_�� �̂�]`̀̀̀e��d��c���b��a��e��d��c���b��a��e��d��c���b��a��e��d��c���b��a��llll )٣(.  

رية الرأي ليس مقتصراً على القرآن الكرمي فحسب، إن االهتمام حب بل
   :فالسنة النبوية قد اهتمت ذه احلرية وأولتها العناية البارزة ومن ذلك
ية القوية هي بناء الشخصية القوية املستقلة لإلنسان املسلم، إذ أن الشخص

قال بني الناس، ف  وتدافع عنه وتربهن عليه وتذيعه،ن الرأياليت تستطيع أن تكو
إن أحسن الناس أحسنا،  : ونـ، تقولةتكونوا إمع ال"  : صلى اهللا عليه وسلم

الناس أن حتسنوا، وإن  نوا أنفسكم؛ إن أحسنإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطّو
  . )٥ ()٤(" أساءوا فال تظلموا

 بإبداء وتظهر احلرية يف الطلب املباشر من النيب صلى اهللا عليهم وسلم
الدين " : صلى اهللا عليه وسلموذلك يف قوله  ، هالنصح للناس وحضهم علي
                                                 

= 

 ).٢٢(سورة األنفال، آية رقم   ) ١(
  

   .٣٤حرية الرأي، مرجع سابق، ص   )٢(
  

  ).١٥٩(سورة آل عمران، آية رقم   )٣(
  

باب ما جاء يف اإلحسان والعفو، سـنن الترمـذي،    ) ٢٠٠٧(أخرجه الترمذي حديث رقم       )٤(
أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي، حتقيق بشار عواد معروف، دار الغـرب اإلسـالمي،               

: ك اجلامع الصحيح سنن الترمذي، حتقيـق        ، وكذل )٣/٤٣٢(م  ١٩٩٨بريوت، طبعة عام    
  . ضعيف: قال األلباين ) ٤/٣٩٢(يها أمحد حممد شاكر وآخرون ومذيل فيه أحكام الباين  عل

  
  

 مرجع  ، حممد سليم حممد     ،وغزوي  .١٨٨ ص   ، مرجع سابق    ، عدي زيد  ،الكيالين  : انظر    )٥(
  .٥٥ ص ،سابق 
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. )٢()١()هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم :ملن؟ قال:قلنا.النصيحة
 ،عروف ويهم عن املنكرمر باملوأ  النصح هلم، وعدم غشهم،ونصيحة األئمة هو

  .الرأي أمامهم باليت هي أحسن، وعدم اخلروج عليهم وإبداء
إعانتهم على : ة ألئمة املسلمني والنصيح " :- رمحه اهللا - )٣(قال النووي 

 وسد خلتهم عند اهلفوة، ومجع الكلمة ،مامحلوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة
 ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم باليت ، ورد القلوب النافرة إليهم،عليهم

  .)٤(" هي أحسن 
أن يكون الرأي مطابقاً للحقيقة،  صلى اهللا عليه وسلم نيبالتوجيه من ال -

الناس أن يقول حبق  مينعن رجال هيبة أال ال( :كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
    .)٦()٥( )إذا علمه

ومن خالل ما سبق نرى االهتمام البالغ يف الكتاب الكرمي والسنة املطهرة 
من  يكتنفه  احلق الكامل يف التفكري احلر املستقل عن مجيع مااإلنسانبإعطاء 

   .يقع حتت إدراكه من ظواهر شؤون وما
                                                 

  . ، مرجع سابق ٥٤ص ) ٥٥(ه حديث رقم رواه مسلم يف صحيح  )١(
   

  
  

   .١٨٩الكيالين، عدي زيد، مرجع سابق،  ص : انظر   )٢(
  
  

  .سبقت ترمجته   )٣(
  
  
  

  ) .١/٣٩٧(النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق،   )٤(
  
  
  

 ،العـريب  التـراث  إحياء  دار ،وآخرون شاكر حممد أمحد :  حتقيق  يف سننه،  الترمذي أخرجه  )٥(
ضـعيف  :  األلباين يف تذيله على الترمـذي        وقال.) ٤/٤٨٣(،٢١٩١حديث رقم ،   بريوت

، كتـاب الفـنت     )٤٠٠٧ (حديث رقـم  ولكن بعض فقراته صحيح، وأخرجه ابن ماجة،      
  .مكتبة أيب املعاطي ) ٥/١٤١(

  
  
  

  .،  مرجع سابق٣٩حرية التعبري، ص   )٦(
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وأا حق لكل فرد من أفراد  ،وبناء شخصية املسلم على هذا األساس
 ومبا يتفق باآلخرين الضرر إحلاق اليت متنعه من املنضبطة اتمع يف حدود احلرية

ة فال توجد حرية مطلق  .)١(  باملصلحة العامة للمجتمعطومبا ينامع احلق والعلم 
   . الغابة، حيث يفترس القوي الضعيف قيد، إال بني الوحوش يفمن كلّ

ة ـر ومن دولـأما حرية البشر فعليها قيود، ختتلف من جمتمع آلخ
  . ومن دين آلخر فاملسلم حر مبا ال خيالف القواعد الشرعية والعقدية،)٢( رىألخ

يف يقدح خال البعض أن احلرية حق يبيح لصاحبه أن جيهر بكل ماوي 
 يؤلفه من اهلجاء واألوصاف فكره من اآلراء، وأن ينشر يف مقاله كل ما

غات النفس رتأا ليست مجوحا أو فوضى أو استجابة ل ومل يدرك ،)٣(الشائنة
قرره اإلسالم من أمر أو ي أو إباحة ملزمة   بل حرية عقلية يف حدود ما،واهلوى

  .)٤( ر اإلسالم وأخالقياته وفضائلهفهي حمكومة بإطا للدولة واألفراد على السواء،

وإذا كانت النظم السياسية الدميقراطية اليت تتمتع بقدر كبري من احلرية قد 
وضعت قيوداً على استخدام الكلمة وحددت هلا معايري حىت التتعارض مع 

                      قد اهتممن باب أوىلفاإلسالم  رامة أفراد اتمع،أو تنال من ك املصلحة العامة
  

                                                 

 القـاهرة ط    ، دار الفكـر العـريب     ،الرأي العام يف اإلسـالم    : حمي الدين   ،انظر عبداحلليم     )١(
والكيالين  . ٥٥ ص   ، مرجع سابق    ، حممد سليم حممد     ،وغروي  . ٣٧ ص   ، هـ   ٢/١٤١٠

  .، مرجع سابق ٤٣ التعبري ص ، حرية١٧٧-١٧١ ص ،مرجع سابق ،عدي زيد 
  
  

  .١٨٦ص هـ،١٤٢٢، ٢ ط اإلسالم، النظام السياسي يف:عبدالرزاق نعمان السامرائي،  )٢(
  
  
  
  

  .١٧ ص احلرية يف اإلسالم،دار االعتصام،القاهرة،:حممد اخلضر ، حسني  )٣(
 
  
  
  
  

  .، مرجع سابق ٤٥ة التعبري، ص حري  ) ٤(
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تكون عواقبها وخيمة   وقيود حىت ال، وحدد هلا ضوابط،بآثار الكلمة 
  .)١(  واألمة،على الفرد
مبا حيقق املصلحة للمجتمع   الكلمة سالح جيب تقييده وتسخريهإن
 ألن إطالق العنان لتلك احلرية دون قيد سوف يؤدي حتماً إىل الفرقة ؛اإلسالمي

  .)٢ (  اتمعأفرادإذكاء نار التمزق بني بذور الفتنة و والتشرذم وغرس
 ويبتعد عن ،بل إذا تكلم اإلنسان حبق فعليه أن خيتار العبارة األنسب

 يف شيء إال )٣(ما كان الفحش: " صلى اهللا عليه وسلم قال ،الكالم البذيء 
   .)٤ (" وما كان احلياء يف شيء إال زانه،شانه 
 وكان ، يكن فاحشاً وال متفحشاًمل_ وسلمصلى اهللا عليه _ والنيب الكرمي       

  .)٥(" خياركم أحاسنكم أخالقاً"  :صلى اهللا عليه وسلميأمر باخللق احلسن قال 
 دي بصاحبها إىل نار جهنم والعياذ باهللا، ولية عظيمة، قد تؤوفالكلمة مس

 الناس يف النار على بكُوهل ي أمك يا معاذ ثكلتك ":قال صلى اهللا عليه وسلم
  .)٦( "ألسنتهم دئههم أو على مناخرهم إال حصاوجو

                                                 

 هــ، ١٤١٤،  ١ ضوابط احلرية يف اإلعالم السعودي، الريـاض، ط        البشر،حممد بن سعود،    ) ١(
   .٧٢ص

   

  .، مرجع سابق ٣٣حرية التعبري ص   ) ٢(
         

  

حتفـة   :حممد بن عبدالرمحن  ،  املباركفوري:  انظر   ،أي ما اشتد قبحه من الكالم       : الفحش    ) ٣(
  .  ٦/٩٣، هـ١٤١٠، ١ ط بريوت، دار الكتب العلمية، شرح جامع الترمذي،األحوذي ب

  

هذا حـديث حـسن      : وقال.١٩٧٤حديث رقم  ،٤٤٩الترمذي،مرجع سابق،ص أخرجه    ) ٤(
  .٤١٨٥: حديث رقم ،٦٩٥ص، مرجع سابق وابن ماجه،، غريب

  

هذا حـديث حـسن     :وقال .١٩٧٥حديث رقم  ،٤٤٩مرجع سابق،ص  الترمذي،أخرجه    )٥(
  . صحيح

  

  .سننه وابن ماجه يف سننه،رواه الترمذي يف   ) ٦(
=  

٤١  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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لذا مل يطلق اإلسالم حرية التعبري عن الرأي بال ضابط وإال كانت الفتنة 
تقف يف سبيلها إذا ما   هلا حدوداً حبيثوالفوضى، بل وضع هلا قيوداً، وحد

ة، أو إحلاق الضرر بالغري وخدش ـارة الفتنة، أو خيف منها الفرقـاستهدفت إث
 بل إذا تعدت حرية الرأي نطاقها وضوابطها اليت ،والتعريض به ،هـمتكرا

 فإذا منع الفرد من اخلوض فيما ميس هذه ، وجب ردها إىل مقاهلا،وضعت هلا
  .)١(  فقد منع من االعتداء ومل يحرم من حق،الضوابط واحلدود

@ @

Ûa@åßëÁiaìšòîßý�⁄a@òîÇŠ’Ûa@@ïÜíbß@�jÈnÛa@òíŠ§ )٢(@Z  
üëcZ@ßòîÇŠ’Ûa@˜ì–äÛa@ñbÇaŠZ@@ @

إن حرية الرأي جيب أن تتقيد بتعاليم اإلسالم وحدوده، ومبادئه وأصوله، 
تعاىل قال اهللا ،راعى النصوص الشرعية عند استخدام هذا احلقوأن ت : �m�m�m�m���������B��A���������B��A���������B��A���������B��A

P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��CP��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��CP��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��CP��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��CQQQQ����V��U��T��S��R������V��U��T��S��R������V��U��T��S��R������V��U��T��S��R��

��Z��Y�����X��W��Z��Y�����X��W��Z��Y�����X��W��Z��Y�����X��Wllll )٣(.   

                                                 

= 

  . صحيحهذا حديث حسن:وقال.٢٦١٦حديث رقم.٥٩٠الترمذي،مرجع سابق،ص: انظر
    .٣٩٧٣ : حديث رقم ،٦٥٦مرجع سابق،ص وابن ماجه،

  

 احلريات العامة يف الفكر والنظام الـسياسي يف اإلسـالم،           عبداهللا،عبداحلكيم حسن حممد،    ) ١(
  .٤٧٢صهـ،١٩٧٤:  مشس، كلية احلقوق، ط جامعة عني

  

  . وما بعدها، مرجع سابق٤٩حرية التعبري، ص   ) ٢(
  

  ). ٣٦(سورة األحزاب، آية رقم   ) ٣(
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مر مراً أن خيتار من أأحيل ملن يؤمن باهللا إذا قضى اهللا  أنه ال : ومعىن اآلية
ذعن للقضاء ويوقف نفسه حتت ما قضاه اهللا عليه بل جيب عليه أن ي نفسه ما شاء

  .)١( "واختاره له
إىل النصوص عند التنازع مما يدل على أن الرأي كما أمر اهللا تعاىل بالرد 

   .الفها فينطلق منها وال خيال بد أن يراعي النصوص

��	�����������������������m�m�m�m : قال تعاىل�������������������������	��
�������������������������	��
�������������������������	��
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� ����������������� ����������������� ��llll )٢(.  
من هنا ميكن القول بأن ما جاء من النصوص الشرعية، من آيات قرآنية أو 

دعوى،  أية ذريعة وحتت أيةخمالفتها حتت جيوز تعمد  أحاديث نبوية، ال
  . عليه اآليةفالنصوص الشرعية جيب األخذ مبوجبها، كما تدلّ

إن الدين اإلسالمي هو النظام الذي تقوم عليه الدولة اإلسالمية وتعمل 
يعمل على   أنس من املعقول أن تسمح ألي شخصعلى ترسيخ احترامه، فلي

  . هدم نظامها األساسي باسم حرية الرأي
 والغايات ،حرية الرأي البد أن تنطلق من املفاهيم النبيلةلذلك فإن 

  فال يفسح اال بدعوى حرية الرأي للنيل من، اليت جاء ا اإلسالم،احلميدة
  .)٣(  ومبادئها السامية، ومفاهيمها الكربى،عقيدة األمة

حملافظة  وا، واملبادئ اإلسالمية،أوىل الناس برعاية القيماملسلم فاإلنسان 
  من خالل مراعاة،كانتها يف النفوس واحترام م،دةي وعدم املساس بالعق،اعليه

  . وعدم جتاوز حدودها،النصوص الشرعية عند ممارسته لتلك احلرية

                                                 

   .٢٨٣/ ٤فتح القدير ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الشوكاين،   ) ١(
  

  ). ٥٩(سورة النساء، آية رقم   ) ٢(
  

  . ٤٤ص، مرجع سابق البشر،حممد بن سعود،  ) ٣(
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 والنيل من ،جيوز باسم حرية الرأي الطعن يف اإلسالم ومن هنا فإنه ال
أو  ،  _ صلى اهللا عليه وسلم _سول الرأو االستهزاء بالدين أو سب ،العقيدة

 الكفر جيوز باسم حرية الرأي الوقوع يف وال  من صحابته الكرام،من أحٍد النيل
   .)١(  ألنه ذا السلوك يستحق العقابواإلحلاد أو الدعوة إليه

مثل ذلك، ومن ذلك الوقوع   فقد حذرت النصوص الشرعية من الوقوع يف

�m�m�m�m�{����z��y��x���w��v��u��t�{����z��y��x���w��v��u��t�{����z��y��x���w��v��u��t�{����z��y��x���w��v��u��t :يف الشرك، فقال اهللا تعاىل�������~���}��|�
�������~���}��|�
�������~���}��|�
�������~���}��|�������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������llll )٢(.  
 : ال تعاىلـومن ذلك االستهزاء باهللا أو برسوله صلى اهللا عليه وسلم، ق

�m�m�m�my��x��w��v��u���t��sy��x��w��v��u���t��sy��x��w��v��u���t��sy��x��w��v��u���t��szzzz��������������
��~���}��|��{����������������
��~���}��|��{����������������
��~���}��|��{����������������
��~���}��|��{��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��!��"����� ��!��"����� ��!��"����� ��!��"llll )٣(.  
@ @

QbîãbqZŠßþa@ïÛë@òÇb�@Z@@ @
ن من أولويات املصاحل اليت تسعى الشريعة اإلسالمية إىل حتقيقها يف إ
 وااللتفاف حول األئمة ، الدعوة إىل اجتماع الكلمة ووحدة الصف،اتمع

 فكل أمة حتتاج إىل قائد تلتف حوله يقيم فيها ،ووالة األمور وطاعتهم باملعروف

                                                 

، ١حقوق اإلنسان وخرياته األساسية، دار الشروق، األردن، ط         :  الطعيمات، هاين سليمان      ) ١(
الفرد والدولة يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة      : ،  وزيدان، عبد الكرمي      ١٩٠م،  ص    ٢٠٠٣

   .٨٠،  ص ٥الرسالة،  بريوت، ط 
  

  ) .١١٦(سورة النساء،  آية رقم   )٢(
  

   .)٦٦-٦٥(ة رقم سورة التوبة، آي  ) ٣(
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فيها  ى ال تتفرق كلمتهم وتكثرـحت �.ساد ر الدين ويقمع أهل الشر والفشعائ
  .)١(الفنت 

  .)٢( �m�m�m�mf��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��agggg��������������������llll :  تبارك وتعاىلاهللاقال 
وقد تظاهرت النصوص الشرعية على وجوب طاعة من واله اهللا أمر 

  : ومن ذلك ،املسلمني

��	�����������������������m�m�m�m :قوله تعاىل�������������������������	��
�������������������������	��
�������������������������	��
���llll )٣(.  

 ،)٤(ليلة يف طاعة أويل األمر من غري معصية فهذه اآلية قاعدة شرعية ج
 تأمرون وهم األئمة امل،ففرض علينا طاعة أويل األمر فينا : ")٥(يقول املاوردي 

  . )٦(" علينا
   :كما وردت أحاديث كثرية يف هذا املعىن منها 

                                                 

طاعة ويل األمر و أثرها يف حتقيق أمن الوطن، دراسة          : الدريويش، أمحد بن يوسف بن أمحد         ) ١(
   .٧هـ، ص١٤٢٦/شرعية، دار كنوز أشبيليا، الرياض، ط

  ). ١٠٣(سورة آل عمران، آية رقم   ) ٢(
  ). ٥٩(سورة النساء،  آية رقم   ) ٣(
   .     ٤٩ق ص البشر، حممد بن سعود، مرجع ساب  ) ٤(
اإلمام القاضي أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب أبو احلسن املاوردي، من كبار فقهاء               : هو    ) ٥(

احلاوي، النكت والعيون، األحكام الـسلطانية،      : له تصانيف عديدة مفيدة، منها      . الشافعية  
  .تويف رمحه اهللا تعاىل سنة مخسني وأربعمائة . وغريها 

والسبكي، عبدالوهاب  . ٦٤ /١٨ذهيب، سري أعالم النبالء، مرجع سابق،       ال: انظر ترمجته يف    
طبقات السبكي الكربى، حتقيق حممود حممد الطناحي وعبدالفتاح حممد احللـو،           : بن علي   

  .٢٦٧ / ٥هـ، ١/١٣٨٧مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة، ط
دينية، شركة ومطبعة مـصطفى     األحكام السلطانية و الواليات ال    : املاوردي علي بن حممد       )  ٦(

   ٥هـ، ص٣/١٣٩٣البايب احلليب وأوالده، مصر، ط
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لطاعة فيما  على املرء املسلم السمع وا":  صلى اهللا عليه وسلم  _قوله
   .)١( "ؤمر مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة كره ما مل يأحب و

إن أُمر عليكم عبد جمدع أسود ": وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .)٢( " فامسعوا له وأطيعوا،يقودكم بكتاب اهللا تعاىل

 أمريه شيئاً يكرهه من رأى يف":ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقا
  . )٣( " إال مات ميتة جاهلية،اجلماعة شرباً فمات، فإنه من فارق فليصرب عليه

 ،دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع األمة"_رمحه اهللا _ قال الطحاوي 
طاع يف مواضع أن ويل األمر وإمام الصالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة ي

  فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف،هـ بل عليهم طاعته وترك رأيهم لرأي،االجتهاد
  .)٤("  أمر املسائل اجلزئية أعظم من ومفسدة الفرقة واالختالف،

 وكذا ،والنصوص يف تقرير هذا احلق أكثر من أن حتصى أو تحصر"
  .)٥(" النقول عن األئمة األعالم سلفاً وخلفاً فيه واضحة جلية

                                                 

، مرجع سابق، ومـسلم     ١٣٦٣كتاب األحكام ص    ) ٧١٤٤(رواه البخاري حديث  رقم          ) ١(
  .، مرجع سابق ٧٩٨كتاب اإلمارة  ص ) ١٨٣٩(حديث رقم 

    

ث رقـم   ، مرجع سابق، ومـسلم حـدي      ١٣٦٢ص  ) ٧١٤٣(رواه البخاري حديث رقم       ) ٢(
  .                ، مرجع سابق ٥١٢ص ) ١٢٩٨(

  
  

، مرجـع سـابق، ومـسلم        ١٣٤٩، كتاب الفنت ص     )٧٠٥٤(رواه البخاري حديث رقم       ) ٣(
  .، مرجع سابق ٧٧٣كتاب اإلمارة ، ص ) ١٨٤٩(حديث رقم 

 

  

ملكتـب  العقيدة الطحاوية وشرحها، حتقيق مجاعة من العلماء، نشر ا        : احلنفي، ابن أيب العز       ) ٤(
  ٤٢٤هـ، ص٤/١٣٩١اإلسالمي، بريوت، ط

  . ٥٥ الدريويش، مرجع سابق، ص  )٥(
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 أي، )١(" ع بالقرآنيزع بالسلطان ما ال يزن اهللا لإ: " لقد جاء يف اآلثار 
 القرآِن مخافَةَ يكُفُّه ِممن أكْثر السلطان مخافَةَ العظاِئم ارتكاب عن فيكُ من

  . )٢(تعاىل واللَِّه
فالقوة اليت استمدها ويل األمر من سلطة الدولة متكنه من احملافظة على 

ولكن ملسلم احلق يف إبداء رأيه نعم لإلنسان ا،  اتمع من التخريب واالحنراف
 وضع القيود اليت تكفل سالمة النظام العام وعدم العبث مبقومات لويل األمر

  .)٣( اتمع أو إشعال نار الفتنة للحفاظ على كيان األمة ووحدا
 ووضع القيود واألحكام اليت من ،سن النظم" إن من مهام ويل األمر 

 ، وتسيري أمورها مبا حيقق مصاحلها يف العاجل واآلجل،شأا تدبري شؤون األمة
  .)٤(" أحكام الشريعة ويتفق مع 

ولذلك فإن من صالحيات والة األمر وضع املعايري املناسبة الستخدامات 
  . )٥(  واملبادئ السائدة يف اتمع،الكلمة حبيث تكون غري خمالفة للشرع والقيم

                                                 

: ابن تيمية، أمحد بن عبـداحلليم     : هذا األثر مروي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، انظر            ) ١(
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، دار عامل الكتـب،      

البدايـة والنهاية،مكتبـة    : ، وابن كثري، امساعيل بن عمر       ١١/٤١٦م،  ١٩٩١/الرياض، ط 
 ).١٠ / ٢( م،٢/١٩٩٠املعارف،بريوت، ط

  
  
  

 : حتقيق ،واألثر احلديث غريب يف  النهاية ،اجلزري حممد بن املبارك السعادات أبوابن األثري،     )٢(
   ) .٢/٨٤٥(هـ، ١٤٢٢/، ط بريوتدار املعرفة، خليل شيما،

  .  ١٩١ين سليمان، مرجع سابق، صالطعيمات، ها  ) ٣(
الدريويش، أمحد بن يوسف، طاعة ويل األمر وأثرها يف حتقيق أمن الوطن، دراسة شـرعية،                 ) ٤(

   . ٥٧هـ، ص ١٤٢٩دار كنوز اشبيليا، الراض، ط 
   . ٧٥البشر، حممد بن سعود، مرجع سابق، ص  ) ٥(
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@òÛd�ß@ZÕîÔ¤@óÜÇ@òjm�½a@‰bqŁaÕîÔ¤@â†Çëc@@óÜÇ@Šßþa@ïÛë@òÇb�@¿@òä�Ûa@Ýçc@wèäß@
Éàn�aë@…ŠÐÛa )١(:@ @

  
  اآلثار

M‰bqŁa@óÜÇ@ òjm�½a@Šßþa@ ïÛë@ òÇb�@¿@ òä�Ûa@ Ýçc@ wèäß@ ÕîÔ¤@L@Ýà’më@
@òîÛbnÛa@kãaì¦aZ  

QM@@�í†Ûa@ŠqþaZ@ @
 ،إن مما يظهر أمهية ووجوب التمسك مبنهج السلف الصاحل يف كل األمور

 ،أو جمتمعاً فرداً كان ،ما هلذا املنهج من آثار حسنة تظهر على من متسك  به
  .ومثار يانعة جينبها كل من سار على هذا املنهج 

ومن أعظم األبواب اليت أثر كبري وواسع على الدين واتمع  واالقتصاد 
 عليه  وعض، فمن متسك مبنهج السلف يف هذا الباب، باب اإلمامة،والسياسة
 ومن أمهها ، حصل له وتمعه ولدولته من اآلثار احلسنة الشيء الكثري،بالنواجذ

  :اآلثار املتعلقة باجلانب الديين وهي ما يلي 
M@‰ìèÃ@åí†Ûa@L@òÛë†Ûa@‰aŠÔn�aë@Z@@ @

 ،وهذا من  أعظم اآلثار املترتبة على اتباع منهج السلف يف باب اإلمامة
 فال هرج وال ، وانشغال األمري بشؤون دولته ورعيته،فإن فيه استقرار الدولة

 براحة وانشراح – تعاىل – فيعبدون اهللا ،نان فيعيش الناس بأمان واطمئ،مرج
 ، وتقام الصلوات، فيظهر حينئذ الدين، ويذهبون إىل املساجد وهم آمنون،صدر

  .ويقام احلج وغري ذلك من الشعائر الدينية 
                                                 

السنة واجلماعة وأثرها على خالد ضحوي، ضوابط معاملة احلاكم عند أهل / الظفريي، د  )١(
  األمة، رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية، طبعة اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 

، الطريقي، عبد اهللا بن إبراهيم، طاعة أويل األمر، دار املسلم، )٢/٦٦٢(هـ، ١٤٣٠ /١ط
   .٦٣ – ٥٩هـ، ص ١٤١٤ /١الرياض، ط
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 ومن يسعى بالفساد يف ،ويتفرغ اإلمام إىل قطع دابر ارمني والظاملني
 ويظهر أمر ، وينتشر اإلسالم،يقام الدين فباإلمامة ، فيخف الظلم والعبث،األرض

  .املسلمني 
 – عند كالمه على قول اهللا – رمحه اهللا –"  قال شيخ اإلسالم ابن القيم

�����m�m�m�m : -عز وجل ����������� ��������������� ��������������� ��������������� llll ) ١(.  
هذا الذي أمرتكم به من : أي : "بعد أمره بطاعة اهللا ورسوله وأويل األمر 

خري ، وإىل رسويل،يلّ‘رد ما تنازعتم فيه  و، وأويل األمر، وطاعة رسويل،طاعيت
 وأحسن ، فهو خري لكم، وهو سعادتكم يف الدارين، ومعادكم،لكم يف معاشكم

  .)٢ ("عاقبة
وأما السمع والطاعة لوالة أمور  : "-رمحه اهللا-)٣ (وقال احلافظ ابن رجب

  وا، وا تنتظم مصاحل العباد يف معاشهم، ففيها سعادة الدنيا،املسلمني
  .)٤ ("يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رم

  
  
  
  

M@@âbØ§a@ÖìÔy@ô…c@å½@�a@âaŠ×gZ@ @
 حصول ،ومن اآلثار املترتبة على اتباع منهج السلف يف طاعة احلكام

  .ه اهللا  ومن أهانه أهان، أكرمه اهللا، فمن وقّر أمرياً وأكرمه،إكرام اهللا هلم
@ @
@ @

                                                 

   .٥٩آية : سورة النساء   )١(
بن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، الرسالة التبوكية زاد املهاجر إىل ربـه،                ا  )٢(

   .١٣٥ – ١٣٤هـ، ص ١٤١٩، ١سليم اهلاليل، مكتبة اخلراز، جدة، ط: حتقيق 
  .سبقت ترمجته   )٣(
  ) .٢/١١٧(جامع العلوم واحلكم، مرجع سابق،   )٤(
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M@@Šßþa@ñüë@òÇbĐi@êb™‰ë@�a@òÇb�@ÒëŠÈ½biZ@ @
لقد دخلت النصوص الصحيحة الصرحية على أن طاعة أويل األمر 

    . وأا من أسباب حصوله رضاه،-باملعروف من طاعة اهللا وسبحانه وتعاىل 
�������m�m�m�m :-تعاىل –قوله  : فمن ذلك  ��������� ����	��
�������� ��������� ����	��
�������� ��������� ����	��
�������� ��������� ����	��
���

��������������������������������� � ������������� � � � � ������������ �������������������� � ������������� � � � � ������������ �������������������� � ������������� � � � � ������������ �������������������� � ������������� � � � � ������������ ���������������� ������� ������� ������� ��
����������������������������������������llll ) ١(.  

 ومن ،من يطع األمري فقد أطاعين : "- صلى اهللا عليه وسلم –وقوله 
  .)٢ ("يعص األمري فقد عصاين

فطاعة اهللا ورسوله واجبة  " –رمحه اهللا  -)٣ (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 أطاع اهللا على كل أحد وطاعة والة األمور واجبة ألمر اهللا بطاعتهم فمن

 ومن كان ال يطيعهم إال ملا يأخذه ،ة األمر هللا فأجره على اهللا والورسوله بطاعة
من الوالية واملال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله يف اآلخرة من 

  .)٤ ("خالفه
M@kÜÔÛa@åß@ÖbÐäÛaë@†Ô§aë@ÝÌÛa@õbÐnãaZ@ @

 صلى اهللا –ومن اآلثار احلسنة املترتبة على ذلك ما نص عليه رسول اهللا 
 من انتفاء الغلّ واحلقد والنفاق من قلب من مجع إخالص العمل –سلم عليه و

 فبهذه األمور ، طاعة األمراء وتوجيه النصح هلم واحلرص على، ولزوم اجلماعة،هللا
  .ينقضي الغلّ واحلقد والنفاق من قلب املسلم 

                                                 

   .٥٩آية :سورة النساء   )١(
، مرجع سـابق،    ٥٦٧، كتاب اجلهاد والسري، ص      )٢٩٥٧(ري، حديث رقم    أخرجه البخا   )٢(

  .، مرجع سابق ٧٦٧، كتاب اإلمارة، ص )١٨٣٥(ومسلم حديث رقم 
  .سبقت ترمجته   )٣(
  .مرجع سابق  ) ١٧ – ٣٥/١٦(الفتاوى  )٤(
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 مسع مقاليت فوعاها نضر اهللا امرءاً : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال 
ثالث ال يغل عليهن قلب  من هو أفقه منه،  فرب حامل فقه إىل،غهاوحفظها وبل

 فإن ، ولزوم مجاعتهم، ومناصحة أئمة املسلمني،إخالص العمل هللا: مسلم 
  .)١ ("الدعوة حتيط من وراءهم

M@‰ìuþa@òÐÇbšßë@pb÷î�Ûa@�ÐØmZ@ @
 ما ،ومن اآلثار احلسنة احلاصلة من تطبيق منهج السلف يف طاعة ويل األمر

 وذلك أن تويل  احلاكم اجلائر ، وتكفري للسيئات،صل هلم من مضاعفة لألجورحي
 وصرب ، مصيبة من املصائب فإن اتبع املسلم منهج السلف،والظامل على الناس

 كان ذلك له كفارة ، بالسب واللعن والقتال، ومل يقابل الظلم،واسترجع
  . وزيادة يف حسناته  ،لسيئاته

M…@lbj�c@åß@õaŠßþa@òÇb�@òä¦a@Þì�Z@ @
 يف أي أمر مما يأمر اهللا به – صلى اهللا عليه وسلم –إن طاعة اهللا ورسوله 

  . وحصول الثواب العظيم ،ورسوله سبب لدخول جنات النعيم
 طاعة األمراء – صلى اهللا عليه وسلم –ومن طاعة اهللا ورسوله 

  .والسالطني فيما يأمرون به من املعروف
: ومن أعظم اآلثار وأمهها . وانتشار العلم  ،مهابة العلماء وظهور أمرهم-

ما ينتج عن املعاملة الصحيحة لوالة األمر من انتشار العلم والعلماء، وإظهار أمر 
  . ووضعهم يف مكانتهم الالئقة م ،العلماء وإعزازهم وتقديرهم
                                                 

كتاب العلم، باب مـا     ) ٥/٣٤(، والترمذي يف سننه     )٣/٢٢٥(رواه اإلمام أمحد يف مسنده        )١(
يف ) ١/٨٤(، وابن ماجه يف سـننه       )٢٦٥٨(يف احلث على تبليغ السماع، حديث رقم        جاء  

، وصححه األلباين يف صحيح سـنن ابـن         )٢٣٠(املقدمة، باب من بلغ علماً، حديث رقم        
  .، مراجع سابقة )١٨٧(برقم ) ٤٥ – ١/٤٤(ماجه 
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 ،فإن احلاكم والسلطان إذا رأى من الناس وأهل العلم صدقاً يف املعاملة
 ورأى ، اليت جند هلا يف القلب مكاناً، سرية وفق الضوابط الشرعيةونصيحة غالية

  وإيصاًء،أنّ الرعية وخاصة العلماء من أحرص الناس على إبعاد الناس عن الفنت
 واألمر بتوجيه ، والصرب على ما حيصل منهمهلم بالطاعة لألمراء باملعروف

مروا باجلهاد معهم   وأ،  وعدم إيغار صدور العامة عليهم،النصيحة السرية هلم
 وغري ذلك من الضوابط ،ورد عدوهم وقتال من خرج عليهم ممن يستحق القتال

 عند ذلك سيجد العلماء من احلكام ،الشرعية اليت هي من صميم منهج السلف
 وسيجدون أن احلاكم من أكثر الناس تقديراً للعلم ، وقلوباً واعية،آذاناً صاغية

راءه ومستشاريه يف أموره وما يدلّهم عليه من  ووز، فيجعلهم نوابه،والعلماء
  . ويكثر العلماء ، فينتشر العلم، ويسر هلم التعليم والقضاء واإلفتاء،الفنت

ومن أقرب  األمثلة إىل األذهان ما نعيش مثاره، يف هذه البالد املباركة 
  فإا منذ- اململكة العربية السعودية– وهي بالد احلرمني الشريفني ،الطيبة

 وجتعل هلم مكانة عالية ، وهي تقدر العلم والعلماء، وقيام دولتها األوىل،تأسيسها
سبب ما رأوا من ب وما ذلك إال ، واإلفتاء والتدريس، وتوليهم القضاء،مرموقة
 وملا رأوا من حسن املعاملة مع من يلي  العلماء يف حبهم لنشر دين اهللا ،صدق

  .صاحل  وإتباعهم ملنهج سلف األمة ال،أمورهم
M@õaŠßþaë@õbàÜÈÛa@áyýmZ@ @

 حيصل اخلري الكثري للفرد واتمع اإلسالمي  وبالتالحم بني العلماء واألمراء
  وتذكريه، سراًلذلك حض الشارع على نصيحة السلطان .الذي حتت لوائه 

 ويف النصيحة ، بالتوفيق والسداد وكذا حض على الدعاء له،اخلري والرشادب
 وظهر اهتمامهم ما ، وردت آثار كثرية عن السلف الصاحلوالدعاء للسلطان

  . جلياًاهتماماً واضحاً
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إنّ الناس مل : " أنه قال – رضي اهللا عنه –روي عن عمر بن اخلطاب 
   . )١ ("يزالوا خبري ما استقامت هلم والم وهدام

لن تزالوا خبري ما صلحت : " أنه قال – رضي اهللا عنه –وعن ابن مسعود 
  .)٢ ("تكمأئم

نضمام حتت لواء أهل وا ، اتباع منهج السلف براءة من االبتداع وأهله-
ف  وحرم اخلروج عليه  من أطاع احلاكم فيما يأمر به من معرو،السنة واجلماعة
 والدعاء هلم ، وصلّى خلف كل بر وفاجر، ورأى اجلهاد معهم،اًوإن كان جائر

 فقد حصلت له ،يف باب معاملة احلاكم وقرر ما قرره السلف ،بالصالح والعافية
 فيقتلون أهل ، اخلوارج الذين يرون السيف على حكام اجلورالرباءة من مذهب

  .اإلسالم ويدعون أهل األوثان 
وهذه النصوص املتواترة عن  : "- رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

لماء لفظاً أو معىن  قد أدخل فيها الع، يف اخلوارج- صلى اهللا عليه وسلم–النيب 
 صلى اهللا –من كان يف معناهم من أهل األهواء، اخلارجني عن شريعة رسول اهللا 

  .)٣ (" ومجاعة املسلمني–عليه وسلم 
@ @

M@bè»ýmë@òČßþa@Êbànua@Z@ @
 فإنّ اتباع ، ومقصد ساٍم من مقاصد الشريعة اإلسالمية،وهذا أثر  عظيم

 ،اً واجتماعاً وألفةً مع بعضها البعضمنهج السلف مع احلاكم يورث األمة تالمح
  . وحكاماً وحمكومني ،أسراً وأفراداً

                                                 

  ) .٧٤٤١(رقم ) ٦/٤٢(رواه البيهقي، شعب اإلميان   )١(
  ) .٧٩٤٠(رقم ) ٤٢ – ٦/٤١(شعب اإلميان رواه البيهقي،   )٢(
  ) .٢٨/٤٧٦(جمموع الفتاوى، مرجع سابق   )٣(
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 وساندوهم على فعل ، ووقفوا جبانبهم، الرعية إن التفوا حول حكامهمفإن
 وعاش الرعية يف أمن واستقرار ، صلح للمجتمع أمره، وتدبري أمر الدولة،اخلري

  . من غري خوف وال وجل ،وتواصل
 وحصل االمتثال على ، ودب التنازع على احلكم،أما إذا حلت الفنت

 ، حىت يصل األمر باملرء أن يفتنت يف دينه، واتسعت الفرقة، تفرق اتمع،امللك
  . كما يفعله اخلوارج ،فيقتل أباه وأمه حمتسباً بذلك الثواب عند اهللا

M@…ë†§aë@…bè¦aë@w§b×@âý�⁄a@ŠöbÈ‘ë@�a@ÊŠ‘@òßbÓg@��îm@Z@ @
 وظهور شعائر ،اع منهج السلف إقامة شرع اهللا يف األرضفإن باتب

  . كاحلج واجلهاد واحلدود، وغري ذلك ،اإلسالم
 ، يصلح احلاكم، واالجتهاد يف إسداء النصيحة له، على احلاكمربصفال

يستتب األمن  وبعدم اخلروج عليه ، إقامة احلج والصالة،يترتب على صالحهو
  .حلدود وغري ذلك من شعائر اإلسالم ا الفرائض وقامةويتفرغ اإلمام إل

RM@ïÇbànuüa@ŠqþaZ@ @
إنّ اتباع منهج السلف والسري على طريقتهم وسبيلهم يف باب معاملة 

 فله من احملاسن ،احلكام ليورث الفرد واتمع آثاراً اجتماعية  حسنة وحماسن مجة
  :نها ما يلي  وم،ما يعود على احلالة االجتماعية باخلري العظيم والصالح العميم

M@@QbšÈi@áèšÈi@₣Šië@Éàn�a@�ý•Z@ @
 وزيادة من الرب ،ومن اآلثار احلسنة ما حيصل للمجتمع من صالح

 وذلك ألنّ ضوابط معاملة احلكام اليت سار عليها ،واإلحسان بني بعضهم البعض
 فيؤدي ذلك إىل ،السلف تؤدي إىل صالح السلطان كالنصيحة والطاعة وغريها

 ، ألن كالً سيأخذ حقه من ثواب للمحسن وعقاب للمسيء،صالح اتمع
 فيقل الشر ، ويعترب به غريه،فيزداد احملسن  إحساناً ويرتجر املسيء عن إساءته

  .وينتشر اخلري والصالح 
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 ولن يتيسر هذا ،ومن واجبات احلاكم رد املظامل وفك الرتاع واخلصومات
 ومسع له الناس ،يف واليته واطمأن ،األمر للحاكم إال إذا استتب األمن له

 إذ ، ويفك اخلصام، فإن مل يسمعوا له ومل يطيعوا فكيف حيل الرتاع،وأطاعوه
  . غري سامع ألحد وال مطيع ،يهكلّ خصم مستقل برأ

M@ÖìÔ§a@ÅÐyL@õbß†Ûa@åÔyë@xëŠÐÛa@´–¤ë@Z@ @
 وحفظاً ، حقناً للدماء، وترك اخلروج عليه،فإن بالصرب على جور احلاكم

 ثار ، والسيف إذا سلّ على املسلمني، وذلك ألن الفتنة إذا حصلت،لألعراض
 مهما كانت ، وكل راغب يف الدنيا ليحفظ ماله وما ميلك،كل صاحب نعرة

 حىت احلاكم نفسه لن يتنازل عن ملكه ومنصبه من غري أن  ،النتيجة والعاقبة
تهاك باً من ان مع ما يرافق ذلك غال، وإزهاق لألرواح،حيدث سفك للدماء

 من احلكام، وحتولٌ على وج وخر، نار الفتنةلألعراض واحلرمات، وإشعال
 ، وباخلروج  والنهبواألمان إىل اخلوف والقتل والسرقالطمأنينة واألمن 

  .تشر الشر والفساد ، وينقلّ مع ذلك األمني ف،قوة وشوكة والملإضعاف 
SM@ð…b–nÓüa@ŠqþaZ@@ @

احل يف معاملة احلكام أثراً بالغاً وعظيماً إن إتباع الرعية ملنهج السلف الص
   .على اجلانب االقتصادي الذي تعيشه الدولة

  :ومن اآلثار االقتصادية ما يلي 
M@@Þaìßþa@ÅÐyZ@ @

إن يف العمل بالضوابط الشرعية يف باب طاعة احلكام محاية للمال العام 
ن كانوا  وصربوا على جورهم إ، فالرعية إن مسعوا وأطاعوا لوالم،واخلاص

 كان ذلك سبيالً حللول األمن واألمان فتحفظ ، ومل خيرجوا  عليهم،ظلمة
 ويكف الغاصبني ، ويتسىن للحاكم أن حيمي رعيته، وتصان عن العابثني،األموال

  .والسارقني عن العبث يف مال الرعية بالفساد 
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 حفظ ، واطمأن حكامها، إن استقر أمرها–فاخلالفة من أعظم فوائدها 
  .  وسالمتها من النهب والسرقة وحنوها ،ل الرعيةأموا

M@@ò’îÈ½a@ŠČ�îmë@“îÈÛa@†Ë‰Z@ @
 سيعيش الفرد واتمع رغداً يف ،باإلضافة إىل حفظ املال للفرد واتمع

 وهذا من اآلثار احلسنة املترتبة على اتباع منهج أهل ، ميسرةً عليه معيشته،عيشه
 ،ترك الناس اخلروج على حكامهم فما أن ي،السنة يف باب معاملة احلكام

 وعملهم إال وكان لذلك أثره الكبري ، وخيلصوا نصحهم،ويسمعوا هلم ويطيعوا
  .على  عيش الرعية ومعيشته 

M@@òîßý�⁄a@òÛë†ÜÛ@Þaìßþaë@òí…b–nÓüa@…‰aì½a@ñ…bí‹Z@ @
 واجلهاد معهم على عدوهم ،إن طاعة والة األمر والصرب على جورهم

 ، وإتباع منهج السلف عموماً يف معاملتهم حلكامهم،سلمنيوعدو اإلسالم وامل
 ، وتنعم البالد باخلري، فينعش االقتصاد،يزيد موارد بيت مال الدولة اإلسالمية

  .فتصبح من البلدان املتقدمة يف املعيشة واالقتصاد 
TM@@ï�bî�Ûa@ŠqþaZ@ @

 والطاعة ،ملا كان منهج السلف الصاحل يف معاملة احلكام من السمع
 كان ،والصرب على جور الوالة واجلهاد معهم حيصل به االستقرار واألمن واألمان
 وهذه ،هلذا املنهج السلفي آثاره العميقة على اجلانب السياسي للدولة اإلسالمية

  -: ومن تلك اآلثار ،اآلثار كثرية وعديدة
M@@bç‰ìèÃë@òßþa@ñ…bî�Z@ @

 ، وسيادا على األمم،لشأا ورفعة ، لألمةاً ظهور،إن يف اتباع هذا املنهج
 فتظهر األمة بصورة ، وينصر اهللا عباده،فبطاعة اإلمام ينتشر اجلهاد يف سبيل اهللا

  .العزة واملكانة العالية 
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٥٧  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

فإنه ال خيفى حالة األمة اإلسالمية  : "-رمحه اهللا  -)١ (قال ابن عثيمني 
 منقادة هلم ، معظمه لوالة أمورها، جمتمعة عليه،حني كانت متمسكة بدينها

   . كانت هلم السيادة والظهور يف األرض،باملعروف
����m�m�m�m��d��c��b���a : - تعاىل كما قال �̀ �_���� �̂ �]��\��d��c��b���a��� �̀ �_���� �̂ �]��\��d��c��b���a��� �̀ �_���� �̂ �]��\��d��c��b���a��� �̀ �_���� �̂ �]��\

��r��q���p��o��� � �n��m��l��k��j��i��h����g��f���e��r��q���p��o��� � �n��m��l��k��j��i��h����g��f���e��r��q���p��o��� � �n��m��l��k��j��i��h����g��f���e��r��q���p��o��� � �n��m��l��k��j��i��h����g��f���e
u��t��su��t��su��t��su��t��svvvv{������z��y�����x���w��{������z��y�����x���w��{������z��y�����x���w��{������z��y�����x���w��||||���#�����#�����#�����#��llll) ٢(.  

���m�m�m�mm��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jnnnn����u:وقال تعاىل  �t��s��r�� �q��p��o������u� �t��s��r�� �q��p��o������u� �t��s��r�� �q��p��o������u� �t��s��r�� �q��p��o������������������
���������~��}��|��{����z��y��x��w��v���������~��}��|��{����z��y��x��w��v���������~��}��|��{����z��y��x��w��v���������~��}��|��{����z��y��x��w��v����������������������������

����������������������������������������llll )٤( )٣(.  
M@òîßý�⁄a@òÛë†Ûa@åß@énjîçë@ë†ÈÛa@Òì�Z@ @

 ألن السمع ،ومن اآلثار خوف العدو من الدولة اإلسالمية وهيبته منها
 ، يظهر للعدو اجتماع األمة اإلسالمية،ة واالنقياد لألمراء واجلهاد معهموالطاع

 ال خيتلفون عن ، سائرة خلف أمرائها باملعروف،ومتاسكها ضد أعدائهاوتكاتفها 
  .أمره وطاعته 

                                                 

ولد يف سبع وعشرين من رمـضان لعـام         _ رمحه اهللا _ حممد بن صاحل العثيمني      هو العالمة   )١(
هـ عضو هيئة   ١٤٢١هـ وتويف يف يوم األربعاء اخلامس عشر من شهر شوال لعام            ١٣٤٧

 عدة شروحات ومؤلفات منها شرح بلوغ املرام وشـرح ريـاض            كبار العلماء باململكة له   
الصاحلني والشرح املمتع على زاد املستقنع وغريها من الشروحات ، إمـام زاهـد ورع ذو                

صـالح الـدين حممـود      : شرح موطأ مالك لفضيلة الشيخ بتحقيق       : انطر  . فطنة وذكاء   
  .١/٣٧م، ٢٠٠٩، دار الغد اجلديدة، القاهرة ، ١السعيد، ط

   .٥٥آية : سورة النور   )٢(
   .٤١ – ٤٠آية : سورة احلج   )٣(
فهد بن ناصـر الـسليمان، دار       : ابن عثيمني، حممد بن صاحل، شرح األصول الستة، حتقيق            )٤(

   .١٢٧هـ، ص ١٤١٦، ٢الثرياء، ط
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٥٨  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

M@@ë†ÈÛa@@óÜÇ@Š–äÛa@kj�@òÇbĐÛaZ@ @
 من أعظم أسباب النصر على أعداء اهللا واملناوئني طاعة ويل األمرإن 

 مواجهتها لعدوها،  تتمزق ونتفرق حنيالطاعة جتتمع األمة وتتالحم والب ف،لدينه
 إال ،جتد يف التاريخ اإلسالمي انتصاراً من االنتصارات على أعداء اهللاتكاد وال 

 ويسري ، وأمريه يعمل خبططه بل الشعب سامعاً مطيعاً لوليه وقائدهوجتد اجليش
   .على ما يأمر به من تنظيم 

ويظهر هذا أكثر إذا علمنا أن ترك الطاعة والتنازع واالختالف سبب 
   .ةكبري من  أسباب الفشل واهلزمي

� : - تعاىل –ويدل على ذلك قول اهللا  m�m�m�m��E� �D� �C� �B� �A��E� �D� �C� �B� �A��E� �D� �C� �B� �A��E� �D� �C� �B� �A

H��G��FH��G��FH��G��FH��G��FIIIIJ���J���J���J���KKKK��P��O��N��M�����L����P��O��N��M�����L����P��O��N��M�����L����P��O��N��M�����L��llll) ١(.  
@ @

M@@òÛë†Ûa@‰ìßc@âbÄnãaZ@ @
 ما ينتج عنها ، ما ينتج عنها من تنظيم ألمور،ومن حماسن طاعة والة األمر

من تنظيم ألمور الدولة سواء منها االقتصادي أو السياسي أو غري ذلك من 
  .لعالقات اليت ختص الفرد أو الدولة ا

 ،فإذا عرف كل واحد منا ماله وما عليه : "- رمحه اهللا –قال ابن عثيمني 
   فإن األمور العامة واخلاصة تسري على أحسن ،وقام به على وفق احلكمة

  .)٢ ("نظام وأكمله

                                                 

   .٤٦آية : سورة األنفال   )١(
   .١٦١ابن عثيمني، شرح األصول الستة، مرجع سابق، ص   )٢(
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٥٩  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

M@‰bqŁaŠßþa@ ïÛë@ òÇb�@ ¿@ òä�Ûa@ Ýçc@ wèäß@ ÕîÔ¤@ â†Ç@ óÜÇ@ òjm�½a@Lmë@@Ýà’
@òîÛbnÛa@kãaì¦aZ@ @

QM@�í†Ûa@ŠqþaZ@ @
إن خمالفة منهج السلف الصاحل يف معاملتهم للحكام ليورث الفرد واتمع 

على مجيع اجلوانب الدينية ،والدولة اإلسالمية آثاراً سيئة كثرية ال تعد وال حتصى
 بل إن أكثر املصائب والفنت اليت أصابت ،واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

الدول اإلسالمية كان السبب الرئيسي هلا هو إخالل رعيتها بالضوابط الشرعية 
  .الواجبة يف باب معاملة احلكام 

ولعله ال يكاد يعرف طائفة  : "- رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 إال وكان يف خروجها من الفساد  ما هو أعظم من ،خرجت على ذي سلطان

  :ومن تلك اآلثار الدينية ما يلي  .)١ ("الفساد الذي أزالته
  :  معاملة احلكام تج عن اإلخالل مبنهج السلف يفمن أعظم املفاسد اليت تن

M@éäçëë@ïßý�⁄a@Éàn�a@¿@åí†Ûa@ÑÈ™LéäÇ@÷bäÛa@ÒaŠ–ãaë@Z وذلك ألن 
 ما يؤدي ، واالضطراب األمين،اخلروج على الوالة اجلائرين يحدث من اخلوف

 ، خوف أن يقتلوا أو حيدث هلم ما يسؤوهم،ساجد والصلواتإىل هجر الناس للم
  . فيكثر الفساد والعصيان ، وينتشر اجلهل،ويقلّ العلم والعلماء

M@@´àÜ�½aë@âý�⁄a@ñ‰ì•@éíì’mZ@ @
ومن اآلثار السيئة ما يسببه من خالف منهج أهل السنة ممن يعيش يف بالد 

 وال يفي لذي عهد ،حة من تشويه لصورة اإلسالم، فال يراعي مصل،الكفر
 فيظن من يعيش يف تلك البالد من غري املسلمني ، ويغدر، وخيادع، فيسرق،بعهده

  . وينصرف عنه ،أن اإلسالم يأمر ذا فال يقبله

                                                 

  ) .٣/٣٩١(يمية، منهاج السنة، مرجع سابق ابن ت  )١(
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٦٠  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

M@@éÛ@éÛü‡gë@†jÈÜÛ@�a@òãbçgZ@ @
 وأهان سلطان اهللا سواء ،منهج السلف ملن خالف  من اهللا وإهانةإذالل 

  .ك باخلروج عليه أو غري ذل
 تعرضاً ،بل إن يف تعرض املؤمن للسلطان ومواجهته وجماته واخلروج عليه

  . لكونه تعرض من البالء ملا ال يطيق ، فيذل نفسه،ملا ال يطيق
M@@Ê†jÛa@Ýçc@ÙÜ�@¿@ÂaŠ®üaZ@ @

ومن اآلثار السيئة ما حيصل للمرء من االخنراط يف سلك أهل البدع فيبدأ 
 فإذا بأمره ينتهي إىل أن ،ملعروف والناهني عن املنكرأمره ظاناً أنه من اآلمرين با

  .يكون من اخلوارج املارقة الذين قد جاءت النصوص باحلذر والتحذير منهم 
 وهذا اخلالف بينهم ،ومن عالمات أهل البدع ألهل السنة يف باب اإلمامة

 فإن أول بدعة ، السنة من أوائل اخلالفات ظهوراً يف عهد اإلسالموبني أهل
 رضي – وذلك خبروجهم على علي ،رت يف اإلسالم كانت بدعة اخلوارجظه

  . وتكفريهم له وملن معه من الصحابة ، وإنكار إمامته–اهللا عنه 
M@@õŠ½a@ÖbÐã@Þëc@òàöþa@æbî–ÇZ@ @

 وسلّم للدخول ، واجلماعة باب من أبواب النفاقخمالفة منهج أهل السنة
  .يف سلك املنافقني 
إن املنافقني اليوم شر فهم على : " أنه قال –عنه  رضي اهللا –عن حذيفة 

 ، ")١ ( كانوا يومئذ يسرون واليوم جيهرون– صلى اهللا عليه وسلم –عهد النيب 
  "  . قوم شيئاً مث خرج فقال خبالفهإذا قال عند: "وقد ترجم عليه البخاري بقوله

@ @
                                                 

، كتاب الفنت، باب إذا قال عند قوم شيئاً         ) مع الفتح  ١٣/٦٩(أخرجه البخاري يف صحيحه       )١(
  ) .٧١١٣(مث خرج فقال خبالفه، حديث رقم 
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٦١  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

M@@éĐ‚�ë@�a@kšË@Þì–yZ@ @
 وأنه بطاعته حيصل ، ورسوله بينت أن طاعة احلاكم من طاعة اهللاسبق أن

 صلى اهللا – ويدل على ذلك ما جاء عن النيب ، ويأمن املسلم سخطه،رضي اهللا
 األمري فقد  ومن يعص،من يطع األمري فقد أطاعين: " أنه قال –عليه وسلم 

  .)١ ("عصاين
M@@�ßþa@òÇb�@o×Šm@a‡g@òîÇŠÜÛ@�a@ÚŠmZ@ @

 وعدم ،لرعية تركاً ملنهج السلف إذا رأى من ا– سبحانه وتعاىل –إن اهللا 
 ألن املعصية ، وكلهم اهللا إىل سيوفهم، وجلأوا إىل السيف،صٍرب على جور والم

   .- تعاىل –ال تورث نصراً وال تأييداً من اهللا 
M@³ÐÛa@wîîèmL@õa‰Ła@Òýn�aë@Z@ @

 وظهور اآلراء ،ومما حيدثه اخلروج على والة اجلور ييج الفنت وانتشارها
ولذلك كانت  . واختالف الناس يف أرائهم ومناهجهم ، واتباع الشبهات،ثةاحملد

 ويلّ أعناق النصوص ،السمة البارزة للخوارج اتباعهم للمتشابه من كتاب اهللا
  . قدمياً وحديثاً ج وهذا مشهور يف اخلوار،لتوافق مذاهبهم وآراءهم

رج قوم خي: " بقوله – صلى اهللا عليه وسلم –ولذلك وصفهم رسول اهللا 
 وال صالتكم إىل ، ليس قراءتكم إىل قراءم بشيء،من أميت يقرأون القرآن

 حيسبون أنه هلم ، يقرأون القرآن، وال صيامكم إىل صيامهم بشيء،صالم بشيء
م ـ السه ميرقون من اإلسالم كما ميرق، ال جتاوز صالم تراقيهم،وهو عليهم

  .)٢ ("من الرمية
                                                 

  .سبق خترجيه   )١(
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل اخلوارج حـديث رقـم                 )٢(

)٢/٧٤٨(، )١٠٦٦.  (  
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٦٢  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

M@‰þa@¿@…b�ÐÛa@‰b’nãa@āZ@ @
 وخلف ،إن الفوضى إذا انتشرت يف األمة بسبب خروج الرعية على والا

 كان ذلك سبيالً قوياً لنشر الفساد يف ، وضعفت قوة السلطان،الدين ووهن
 فنشر من فساده ، وباغ للفساد، واستغل هذه الفوضى كل مريد للشر،األرض

 فينشر هو ،سلطانبل إن هذه املخالفة قد تؤدي إىل فساد ال .وباطله ما يريد 
 ، فإنه إذا ترك الرعية توجيه النصيحة إليه، ويكون رأساً يف ذلك،بنفسه الفساد

 كان ذلك ، وغفلوا عن الدعاء له،وقصروا يف ذلك وتركوه يرتع يف غيه وضالله
  . وبفساد السلطان يفسد الزمان ،من أسباب فساده

M@@áèuëŠÏë@áèöbß…@Þýzn�aë@´àÜ�½a@´i@ÝnÔÛa@ñŠr×Z@ @
 واستحالل الفروج واحملارم ، وسفك الدماء،واآلثار السيئة انتشار القتل

 وهذه من السمات البارزة للخوارج ومن سار على  درم عرب ،بغري حقها
 – صلى اهللا عليه وسلم – بل قد جاء النص الصريح عن رسول اهللا ،التاريخ

كون أهل الشرك  ومع ذلك يتر،بأم يقتلون أهل اإلسالم ويعيشون يف دمائهم
  .واألوثان ويتورعون عن قتلهم 

 ،قوماً يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال 
 ميرقون من اإلسالم كما ميرق ، ويدعون أهل األوثان،يقتلون  أهل اإلسالم

  .)١ (" لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد،السهم من الرمية
 ،فأهل السنة واجلماعة لديهم بعد نظر : "-  رمحه اهللا–قال ابن عثيمني 

 ، فما الذي فتح باب الفنت،ألن املخالفات يف هذه األمور جتر إىل فنت عظيمة
  .)٢ (" إال اخلروج على األئمة،والقتال بني املسلمني واالختالف يف اآلراء

                                                 

  .سبق خترجيه   )١(
سعد بن فواز الـصميل، دار      : ابن عثيمني، حممد بن صاحل، شرح العقيدة الواسطية، حتقيق            )٢(

   .-)٢/٧٢٨(هـ، ١٣١٥ /٢ابن اجلوزي، مكتبة مشس، ط
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٦٣  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

RM@@ïÇbànuüa@ŠqþaZ@ @
 ،ة السيئة الكثريةإن خمالفة السلف يف هذا الباب له من اآلثار االجتماعي

  : ومن تلك اآلثار ما يلي ،واليت جتعل الفرد واتمع يف ضيق وحرج
@ @

M@@áènÇbº@oîn’më@´àÜ�½a@òàÜ×@ÕíŠÐmZ@ @
وهذا من أعظم اآلثار السيئة على اجلانب االجتماعي اليت يترتب على 

 فإن خمالفة هذا األصل باب كبري ،خمالفة منهج السلف الصاحل يف باب اإلمامة
 ، بل بني األخ وأخيه، وسبب رئيس لنشوب نار الفرقة بينهم،تفريق املسلمنيل

 – ومن ذلك ما قاله اإلمام النووي ، وهذا ما نص عليه العلماء،والقريب وقريبه
 وحترمي اخلروج عليه ما يترتب ،وسبب عدم انعزاله: قال العلماء  : "-رمحه اهللا 

 فتكون املفسدة يف عزلة ، ذات البني وفساد،  وإراقة الدماء،على ذلك من الفنت
  .)١ (" أكثر منها يف بقائه

وهذه :"وقال أيضاً بعد ذكره عدداً من األحاديث اآلمرة بالسمع والطاعة 
 وسببها اجتماع ،األحاديث يف احلث على السمع والطاعة يف مجيع األحوال

  .)٢ ("كلمة املسلمني، فإن اخلالف سبب لفساد أحواهلم يف دينهم ودنياهم
@ @

M@ÇŠÛaë@Òì¨a@‰b’nãa@´àÜ�½a@lìÜÓ@¿@kZ@ @
 ،ومن تلك اآلثار السيئة انتشار اخلوف والرعب يف قلوب املسلمني

 فيحبسون يف ، خوفاً من أن يفتك م هؤالء اخلوارج،فيعيشون يف قلق دائم
  . وتتعطل معايشهم وأعماهلم ،بيوم

                                                 

  ) .١٢/٢٢٩(النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق،   )١(
  .املرجع السابق   )٢(
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ئمة  أوىل من اخلروج فالصرب على طاعة اجلائرين من األ: "جاء يف التمهيد 
 وألن ذلك حيمل ، استبدال األمن باخلوف، ألن يف منازعته واخلروج عليه،عليه

  .)١ (" والفساد يف األرض، وشن الغارات،على إهراق الدماء
M@Þý�⁄a@ñbî§a@âbÄäi@Z@ @

 فيعيشون يف دوامات ،ومن املفاسد اختالل نظام احلياة لدى الفرد واتمع
 وال ، فال هو يف دينه مبا من، ينتج عنه ضياع ألمر الدين والدنيا والذي،ال تنتهي

   فإن فيه فساد الدين ، وليس من السنة قتال السلطان،نهو يف دنياه مبأم
  .)٢ (والدنيا

@ @

SM@ð…b–nÓüa@ŠqþaZ@ @
أما عن  اآلثار السيئة اليت ختص اجلانب االقتصادي للفرد  واتمع متعددة 

  :منها ما يلي 
M@ÊbĐÔãaò’îÈ½aë@…b–nÓüa@Ýj�@L@lìÈ’Ûa@ŠÔÏë@Z@ @

من أعظم اآلثار اليت تنتج عن خمالفة منهج السلف انقطاع سبل الرزق 
 فيحصل الفقر والتشرد ، وتثقل مصادر الرزق، فتضعف التجارة،واالقتصاد

  .وتنتشر البطالة 

                                                 

عبد اهللا النمري القرطيب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،           ابن عبد الرب،يوسف بن       )١(
مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، دار احلديث احلسنية، مؤسسة            : حتقيق  

، واالستذكار البن عبد الرب، حتقيق، سامل حممد عطا         )٢٣/٢٧٩(هـ،  ١٣٨٧/القرطبة، ط   
  ) . ٥/١٦(هـ ١٤٢١ /١مية، بريوت، طوحممد علي معوض، دار الكتب العل

خالد بن قاسم الرداوي، مكتبة الغربـاء       : الربماري، احلسن بن علي، شرح السنة، حتقيق          )٢(
  )  .٧٨(هـ، ص ١٤١٤ /١األثرية، ط
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 وضيق ، يورث انقطاع السبل ن وتكدر العيش،واخلروج على احلكام
ألن اخلروج على والة األمور يسبب  : " - رمحه اهللا –بن باز  قال ا،املعيشة

 وال يتيسر ردع ، وتضيع احلقوق، فيختل به األمن، وشراً عظيماً،فساداً كبرياً
 فيترتب على اخلروج على ، وختتل السبل وال تؤمن، وال نصرة املظلوم،الظامل

  .)١ ("والة األمور فساد عظيم وشر كبري
M@@åß@òîÇŠÛa@æbßŠy@òàöþa@��Z@ @

 إذ كيف ،فمخالفة السلف يف هذا اجلانب سبباً حلرمان الرعية من خريه
  . إلبعاده من ملكه ومنصبه بغري حق وسعى،جيود ويكرم على من أراد فساد أمره

M@@Þb½a@oîi@laŠ�Z@ @
 دمار بيت مال ،ومن املفاسد العظام اليت متس اجلانب االقتصادي للدولة

 أو مبا ،كان ذلك من جراء تدمري اخلوارج القتصاد البلد سواء ،املسلمني وخرابه
 وعلى كال احلالني فالنتيجة ،ينفقه حكام املسلمني لصد عدوان هؤالء اخلوارج

مما يكون له أثر على الفرد واتمع الذي يعيش ،دمار بيت مال املسلمني: هي 
  .ضمن إطار هذه الدولة 

TM@@ï�bî�Ûa@ŠqþaZ@ @
 عليها اآلثار السيئة  ملخالفته منهج السلف الصاحل من اجلوانب اليت تظهر

 سواء ما يتعلق باجلوانب السياسية ،يف باب معاملة احلكام اجلانب السياسي
   .الداخلية أو اخلارجية

  
                                                 

الرفاعي، عبد اهللا بن حممد،مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتـاب                )١(
بد العزيز بن باز، والشيخ حممد صاحل الفوزان والـشيخ صـاحل            والسنة، مع مساحة الشيخ ع    

   .) ٢٥ص (هـ، ١٤١٤ /١رج، الرياض، طالسدالن، دار املعا
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  :ومن تلك اآلثار ما يلي 
M@@´àÜ�½a@õa†Çc@ò×ì‘@ñìÓë@òîßý�⁄a@òÛë†Ûa@ÑÈ™Z@ @

 مع ما يقابله من ،إاك قواهاإن من أعظم اآلثار ضعف الدولة اإلسالمية و
  . وظهور شوكته ،قوة العدو

 ،همن عدد وتقليالً م،فإن يف اخلروج على اإلمام إضعافاً جليش اإلسالم
وحينها يذهب  ،سيصد اخلوارج ويقاتلهم ليستأصل شوكتهم احلاكم وذلك ألنّ

اصة إذا كان اخلارجي له شوكة  خ،خيسر كثرياً من عتادهكثري من جنده، و
  .فة وقوة يصعب استئصاهلا وشأ

 ويقل اجلهاد ،وسينشغل املسلمون بقتال هؤالء اخلوارج وستتعطل الثغور
 إن مل يداهم اإلسالم ، ويزداد يف إعداد نفسه، فيقوى العدو،يف سبيل اهللا

 كتم النصيحة عن ، ومما يسبب ضعف الدولة اإلسالمية ولعله ذهاا،واملسلمني 
  .كيد له وللمسلمني وللدولة اإلسالمية بشر  وعدم إخباره مبن ي،احلاكم

M@@áçë†Ç@âbßc@áèÜ’Ïë@áèn¹ŒçZ@ @
ومن اآلثار السيئة ما ينشأ عن هذه املخالفة من ازام املسلمني أمام 

 فيحدث ، وفشلهم يف صد كيد الكفار واملشركني عن الدولة اإلسالمية،عدوهم
 ، الكفار على دولتهمعلى اإلسالم واملسلمني ماال ِقبل هلم به من استعمال

  .ومنعهم من إظهار دينهم 
 فكذلك االختالف ، الطاعة سبب للنصر،فكما أن االتفاق سبب للنجاح

  .سبب للفشل 
�m�m�m�m��G��F��E��D��G��F��E��D��G��F��E��D��G��F��E��D:  ويف ذلك قوله تعاىل ،والعصيان سبب للهزمية

HHHHIIIIJ���J���J���J���KKKK��P��O��N��M�����L����P��O��N��M�����L����P��O��N��M�����L����P��O��N��M�����L��llll ) ١(.  
                                                 

    .٤٦آية : سورة األنفال   )١(
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 ، اإلسالمية ما أحدثتوملا أحدثت األمة : - رمحه اهللا –قال ابن عثيمني 
 نزعت ، وكانوا شيعاً، وخرجوا عليهم، ومتردوا على أئمتهم،وفرقوا دينهم

 وتداعت عليهم ،هم وتنازعوا ففشلوا وذهبت رحي،املهابة من قلوب أعدائهم
  .)١ (" وصاروا غثاء كغثاء السبيل،األمم

M@´àÜ�½a@óÜÇ@pa‰bÌÛa@å‘ë@ë†ÈÛa@ÞýÌn�aZ@ @
 على إمامهم ، وهي اختالف الرعية،هاز العدو الفرصةومن اآلثار السيئة انت

 أو السطو على بعض بلدام ، فينهض لغزو املسلمني،وتقاتلهم فيما بينهم
 ، فإن الكفار يستغلون أي فرصة ضد املسلمني، وشن الغارات عليهم،وأمواهلم

���mmmm��f: كما قال اهللا تعال  �e���d��c��b��a��`��_��� �̂ ���f��� �e���d��c��b��a��`��_��� �̂ ���f��� �e���d��c��b��a��`��_��� �̂ ���f��� �e���d��c��b��a��`��_��� �̂ �

�����h��g�����h��g�����h��g�����h��gllll ) فكيف إذا انشغلوا ببعضهم ،ذا إذا انشغلوا عن أسلحتهمه .)٢ 
  . وضعفت شكيمتهم ، ووهنت قوم،البعض

فالصرب على طاعة اإلمام اجلائر أوىل من اخلروج : "جاء يف االستذكار 
 ، وإراقة الدماء، ألن يف منازعته واخلروج عليه استبدال األمن باخلوف،عليه

 وهذا ، والفساد يف األرض،ات على املسلمني وتبيت الغار،وانطالق أيدي الدمهاء
  .)٣ ("أعظم من الصرب على جور اجلائر

حرية الرأي يف مجيع دول العامل تدور يف فلك  فإن بعد عرض هذه اآلثارو
 حرية الرأي يف الدول أهدافها، خبالفاألنظمة السياسية، وتعمل على حتقيق 

وابطها مع الترغيب يف العمل مرهونة بتعاليم الشريعة ومقيدة بضفهي اإلسالمية 
ا كوا مما حيقق مصلحة األمة ويعمل على حفظ كياا وتوحيد صفها وتعميق 

  .روابط األلفة واملودة بني أبنائها وتقويتها ضد أعدائها
                                                 

   .١٦١ابن عثيمني، شرح األصول الستة، مرجع سابق، ص   )١(
   .١٠٢آية : سورة النساء   )٢(
  ) .١٤/٤١(ابن عبد الرب، االستذكار، مرجع سابق   )٣(
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إن احلفاظ على كيان األمة موكول لقادا من احلكام والعلماء، إذ يقع 
ه الغاية، فهو ومعاونوه من رجال على عاتق ويل أمر املسلمني عبء حتقيق هذ

العلم والفكر أدرى الناس مبعرفة خفايا ما حييط باألمة من ظروف داخلية 
 أو اجتماعية أو ثقافية،  أو اقتصادية أو أمنيةوخارجية، سواء أكانت سياسية

األمر الذي يعطي احلق لويل أمر املسلمني باختاذ القرار املناسب بتقييد الكلمة تبعاً 
 لظروف، ومبا يتناسب مع مقتضى احلال واحلاجة، فال خيفى على ذي لبلتلك ا

سالمي خري ارتباط حرية الرأي ارتباطاً وثيقاً بتلك الظروف، ولنا يف تارخينا اإل
نيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يعطي الناس فقال  إىل ال أتى رجلٌدليل على ذلك،

ومن ! ويلك" - عليه وسلم صلى اهللا-  فقال له رسول اهللاحممد اعدليا : له 
، فاستأذن رجل "لقد خبت وخسرت إن مل أكن أعدل! يعدل إذا مل أكن أعدل؟

معاذ اهللا أن يتحدث :"من الصحابة يف قتله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .)١( "الناس أين أقتل أصحايب

ألحد _  صلى اهللا عليه وسلم  _ففي هذا احلديث دليل على تقييد النيب
أصحابه من تنفيذ ما توصل إليه من رأي مراعاةًً ملا حييط األمة من ظروف داخلية 
وخارجية تستلزم توخي احلذر جتاهها، وهي أن يتحدث الناس بقتل النيب صلى 
اهللا عليه وسلم ألصحابه، األمر الذي قد يؤدي إىل ارتداد كثري من حديثي العهد 

  .أسلموا عن الدخول يف اإلسالمباإلسالم، وامتناع كثريين ممن مل يكونوا 
 املسلمني تقييد حرية الرأي يف وقت من فإنه حيق إلمامومن هذا املنطلق 

  . املرحلةوإدراكاً بظروف األوقات مراعاة ملصلحة األمة

                                                 

  .، مرجع سابق ٤٠٨، كتاب الزكاة ص )١٠٦٣(رواه مسلم ، حديث رقم   )  ١(
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QbrÛbqZ@òîÓý�þa@õô…bj½aë@òîÇbànuüa@áîÔÛa@ñbÇaŠßZ@@ @
حتلّ باألخالق أو منع الدين اإلسالمي احلنيف مجيع األقوال واألفعال اليت 

 اليت تعارف أبناء اتمع على احترامها وتقديرها من الصفات ،اآلداب العامة
ا من دور فعال يف متاسك  اليت حتتل مكانتها يف النفوس ملا هل،النبيلة والقيم السامية

 وتعميق أواصر الترابط بني أبنائه ويظهر ذلك يف وضع الضوابط ، وتعاونهاتمع
  .حرية الرأي منعاً للمساس ذه القيم والقيود على 

فاإلسالم ليس جمرد قواعد تنظيمية تعىن بتنسيق العالقات بني أفراد اتمع 
 شامل جيعل للمثل العليا واملبادىء  بل هو دين،احل املتعارضةوتوازن بني املص

اء  واالقتض، إذ نراه جيمع بني العدل واإلحسان،األخالقية املقام األول يف التشريع
  .)١( ويدعو إىل التعاون على الرب وجمانبة اإلمث والعدوان ،والتسامح

فمن أحب أن يزحزح عن : "_ صلى اهللا عليه وسلم _ قال رسول اهللا 
 وليأت إىل الناس ،النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهـو يؤمن باهللا واليوم اآلخر

  .)٢(" الـذي حيب أن يؤتى إليه
ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه  : " _ وسلمصلى اهللا عليـه_ وقـال 
  .)٣("ما حيب لنفسه

فيجب على اإلنسان املسلم مراعاة القيم االجتماعية واملبادىء األخالقية 
 واليت تأسست على هدى من ، واستحسنها اتمع،اليت تعارف الناس عليها

                                                 

/ ٢الدريين، فتحي، املناهج األصولية يف االجتهاد بـالرأي، الرسـالة، بـريوت، ط            : انظر    ) ١(
   . ١٤٤ – ١٣٩م،  ص ١٩٩٨

  .، مرجع سابق ٧٧٠، ص ١٨٤٤: أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، حديث رقم   ) ٢(
   

، مرجع سابق، ومسلم، كتـاب      ٢٦ص  ) ١٣(رواه البخاري، كتاب اإلميان، حديث رقم          )٣(
  .، مرجع سابق ٥٠ص ) ٤٥(اإلمارة، حديث رقم 
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 ال يم أو إدخال ق،الشريعة، واحترام مكانتها وعدم حماولة هدمها أو زعزعتها
من  فليس املقصود ، وال تتفق مع عاداته وتقاليدهختدم مصاحل اتمع اإلسالمي
ال بد من  بل ، الرأي مهما كان وبأي صورة كانتممارسة تلك احلرية جمرد إبداء

 إذ أن إطالق تلك احلرية دون قيد قد ،االلتزام بأهدافها النبيلة وغاياا احلميدة
 وعلى كرامة الناس وسالمتهم ، العامةاألخالقلى يكون له الكثري من التأثري ع

  .)١(د املتوخاة ـداف واملقاصـعلى خالف األه
@ @

QbÈia‰Z@—–‚nÛaë@áÜÈÛa@c†j¶@âaŒnÛüaZ@@ @
إن حرية الرأي أمر عظيم خاصة  فيما يتعلق باألمور املصريية لألمة أو 

  .باألمور اليت متس كياا ويترتب عليها مستقبل اجلماعة املسلمة 
 ال ، اطالعه وعظمت جتاربهن مهما بلغ ذكاؤه وتوقد ذهنه وعمواإلنسا

  .ميكن أن حييط علماً جبميع العلوم والفنون 
 عنه مرتبطة متام االرتباط بالعلم هذا كله مما جيعل حرية الرأي والتعبري

 وبالتايل فإنه ال يسوغ ملن جهل شيئاً أن جيزم فيه ،والتخصص واخلربة واملعرفة
ة يف إبداء ـت راية احلريـاس متستراً حتـمل على إشاعته بني النبرأي ويع

  .)٢(الرأي 

                                                 

، وزيـدان، عبد الكرمي، مرجـع      ١٨٩الطعيمات، هاين سليمان، مرجع سابق، ص       : انظر    ) ١(
   . ١٨٧، والسامرائي، نعمان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ٨٠سابق،  ص 

، والشمراين، خالد بن عبد     ١٢٧عبد احلليم، حميي الدين، مرجع سابق، ص        : انظر ملا سبق      ) ٢(
  اهللا، التعبري عن الرأي ضوابطه وجماالته، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، غـري منـشور،               

   . ٧٨ص 
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  : رمحه اهللا تعاىل )١(يقول اإلمام الشافعي 
 إن –كانت موافقته للصواب : ومن تكلف ما جهل وما مل تثِْبته معرفته "

 إذا ، واهللا أعلم وكان خبطئه غري معذور، غري حممودة-وافقه من حيث ال يعرفه 
  .)٢(" ا نطق فيما ال يحيط علمه بالفرق بني اخلطأ والصواب فيهم

أهل العلم واالختصاص فيما  فإنه يصبح من الضروري استشارة وبناء عليه
  .)٣( فمنهم تستجمع عناصر الفهم يف فنوم وشؤوم،يعرفونه وخيتصون به


��				�m�m�m�m���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á : قال تعاىل -����������������������
����������������������
����������������������
��������������������

������������������������������������������������������������������������������������llll )٤(.  
إن اهللا تعاىل ى عن القول بال : "قال اإلمام ابن كثري يف تفسري هذه اآلية 

  .)٥(" علم  بل بالظن الذي هو التوهم واخليال 
  .)٦( �m�m�m�m��A��A��A��AH��G��F��E��D��C��BH��G��F��E��D��C��BH��G��F��E��D��C��BH��G��F��E��D��C��BK��J��I����K��J��I����K��J��I����K��J��I����llll : وقال تعاىل -

                                                 

ألئمـة  بن عثمان بن شافع القرشي اهلـامشي، أحـد ا         بن العباس   اإلمام حممد بن إدريس     : هو    ) ١(
الرسالة، : كان إماماً فاضالً فقيهاً حمدثاً، من مؤلفاته        شهورين، وإليه تنسب الشافعية،     األربعة امل 

   . مبصر سنة أربع ومائتنيتويفواألم، وأحكام القرآن، واملسند، ولد يف غزة سنة مخسني ومائة 
ط وحممد نعيم، الرسالة، شعيب األرناؤو: الذهيب، سري أعالم النبالء، حتقيق : ترمجته يف : انظر 

، وابن أيب حامت، عبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي، آداب ١٠/٥هـ ، ١٤٢٣ /٩بريوت، ط 
  .الق، دار الكتب العلمية، ببريوتالشافعي ومناقبه، حتقيق عبد الغين عبد اخل

  
   . ٥٣الرسالة، حتقيق أمحد حممد شاكر، د ط، د ت، ص : الشافعي، حممد بن إدريس   ) ٢(
   . ١٢٨عبد احلليم، حمىي الدين، مرجع سابق، ص   ) ٣(
  ) . ٣٦(سورة اإلسراء، آية رقم   ) ٤(
   . ٣/٣٩ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ، مرجع سابق،  : انظر   ) ٥(
  ) .١٢(سورة احلجرات، آية رقم   ) ٦(
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اء وإذاعتها  اآلرفتكوين ،فاآلية تأمرنا باجتناب الظن الذي هو عدم العلم
  .دون علم  خيالف مقتضى هذه اآلية 

  .)١( �m�m�m�m��l��k��j��i��h���g����f��e��l��k��j��i��h���g����f��e��l��k��j��i��h���g����f��e��l��k��j��i��h���g����f��ellll :وقوله تعاىل -
 ال يعملون أمر خذ آرائهم فيماأ و،فيما جيهلون  فاستشارة اجلهالء

  .)٢( وليس ذلك احتقاراً هلم ولكن حتجيماً آلرائهم ،مرفوض
   .)٣( �m�m�m�m������������������������������������������������������������������������������������llll : وقوله تعاىل -

��m�m�m�m :وقولـه تعاىل أيضاً  �w� �v�� �u� �t� �w� �v�� �u� �t� �w� �v�� �u� �t� �w� �v�� �u� �tllll )يدل على استحباب )٤ 
الرجوع ألهل اخلربة يف كل فن حىت ال نأخذ األحكام من اجلهلة فنضل عن 

  .الصواب 
كفى باملرء كذباً أن : "_  صلى اهللا عليه وسلم  _وقول الرسول -

  .)٥( " ما مسع يحدث بكل
  .)٦(" بئس مطية الرجل زعموا: "_  صلى اهللا عليه وسلم  _ وقوله-

 احلديثان يدالن على ما سبق تقريره من وجوب  أن يكون الشخص هذان
 وأنه ال جيوز له االكتفاء مبجرد مساعه بأمر ما حىت يذيعه وينشره ،عاملاً مبا يقول

 فال ، وأن على كل شخص االحتراز من ذلك،حتت غطاء حرية الرأي والتعبري
  .دون التحقق والعلم يتكلم بكل ما يقرع أذنه 

                                                 

  ) .١٩٩(سورة األعراف، آية رقم   ) ١(
   . ١٢٨سابق، ص عبد احلليم، حميي الدين، مرجع : انظر   ) ٢(
  ) .١٤(سورة فاطر، آية رقم   ) ٣(
  ) .٥٩(سورة الفرقان، آية رقم   ) ٤(
  .، مرجع سابق ٢٢، مقدمة مسلم، ص )٥(رواه مسلم يف صحيحه، حديث رقم   ) ٥(

     

  ) .٤/٢٩٢(، )١٩٧٤(رواه أبو داود يف سننه، دار الكتاب العريب، بريوت، حديث رقم   ) ٦(
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 مما يصعب معه ، املعارف وتنوعت العلوم يف هذا العصرولذا فقد تعددت
 ، اـ وتنوع من فروعها وختصصا،على الفرد اإلحاطة مبا دق من فنوا 

ة من ـر الذي يتوجب معه على اإلنسان عند إبداء رأيه عرب أية وسيلـاألم
ة ورده ـ ال يتقن من فنون ومعرفوض فيماـ مراعاة ترك اخل،ل التعبريـوسائ

 إذ إن إبداء الرأي دون دقيق معرفة قد يترتب ،إىل صاحب الشأن  يف ذلك العلم
 واإلساءة لآلخرين وإضرار  ،ةـوإثارة الفتن، ة ـعليه خلق نوع من البلبل

  .باألفراد واجلماعات 
 بل إن مما يزيد السوء يف ذلك مىت حتدث يف القضايا الشرعية من ليس من

 ومن ،أهلها ملا يترتب على ذلك من كذب على اهللا تعاىل والزيادة على الشرع
  :هنا جاءت النصوص مشددة يف حترمي القول  على اهللا بال علم 

  .)١( �m�m�m�m��������������������������������������������������������������������������������������������llll : قال تعاىل  -١
������m�m�m�m±��°�����®��¬��«��ª��©±��°�����®��¬��«��ª��©±��°�����®��¬��«��ª��©±��°�����®��¬��«��ª��©²²²² : وقال تعاىل -٢ �́ �³�� ������ �́ �³�� ������ �́ �³�� ������ �́ �³�� �

�� �̧�¶�� �̧�¶�� �̧�¶�� �̧�¶llll )٢(.  
�m�m�m�m�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p : وقال تعاىل -٣

���������������������������������������������������������~��}���������������������������������������������������������~��}���������������������������������������������������������~��}���������������������������������������������������������~��}llll )٣( .  

                                                 

  ) .٩٣( رقم سورة األنعام، آية  ) ١(
  ) .٦١(سورة طه، آية رقم   ) ٢(
  ) .٣٣(سورة األعراف، آية رقم   ) ٣(
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املفسدة مقصد عام من مقاصد الشريعة لب املصلحة ودفع جإن 

  .)١( وضع الشرع إال جللب مصاحل العباد ودرء املفاسد عنهم  بل ما،اإلسالمية
النظر يف مآالت األفعال معترب مقصوداً شرعاً "و : )٢(يقول اإلمام الشاطيب 

كانت األفعال موافقة أو خمالفة وذلك أن اتهد ال حيكم على فعل من األفعال 
إليه ذلك ىل ما يؤول الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إ

 ولكن له مآل على ، مشروعاً ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ،الفعل
 وقد يكون غري مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع ،خالف ما قصد فيه

 ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا أُطلق القول يف األول باملشروعية فرمبا ،به
 فيكون ، املصلحة أو تزيد عليهاياملفسدة تساوأدى استجالب املصلحة فيه إىل 

 وكذلك  إذا أُطلق القول يف الثاين بعدم ،هذا مانعاً من إطالق القول باملشروعية
 فال يصح ،شروعية رمبا أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيدامل

  .إطالق  القول بعدم املشروعية 

                                                 

القواعد الكربى، حتقيق الدكتور نزيه محاد والدكتور مجعة        : عبد السالم، عبد العزيز     : انظر    ) ١(
   .١٤، ١/٨هـ،  ١٤٢١ / ١ضمريية، دار القلم، دمشق، ط

مد اللخمي الشاطيب الغرناطي املـالكي، كـان        احلافظ أو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حم         ) ٢(
االعتصام بالسنة، واملوافقات، وغريها، تويف     : أصولياً مفسراً فقيهاً حمدثاً لغوياً، من مصنفاته        

  .رمحه اهللا يف سنة تسعني وسبعمائة 
عبد احلي بن عبد الكـبري،      : ، والكتاين     ١/١٨البغدادي، مرجع سابق،      : انظر ترمجته يف      

فهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، حتقيق إحسان عبـاس،          فهرس ال 
   ).١/١٩١(م،  ١٩٨٢ /٢دار الغرب اإلسالمي ، بريوت، ط
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 جاٍر ، حممود العب،عذب املذاق أنه  إال،هو جمال للمجتهد صعب املوردو
  .)١( مقاصد الشريعة على

ام حقه يف  أو أراد استخد،وعليه فإن الواجب على من رام التعبري عن رأيه
 فإذا كان ، مآل هذا التعبري من حتقيق املصاحل ودرء املفاسد النظر إىل،حرية الرأي

 وال ،ذ على يدهمآهلا إىل جلب مفسدة أو دفع مصلحة فإنه يمنع من ذلك ويؤخ
 إمنا دفعاً للمفسدة عن األمة واتمع ،يعترب ذلك كبتاً للحريات أو قمعاً للناس

  .)٢(وجلباً ملا فيه صاحلهم
 قد يغفل عنها الكثري من ،ل قاعدة عامة يف الشريعة اإلسالميةآواعتبار امل

 قال ،نيون وقد سار عليها العلماء الربا، فهي قاعدة تستحق العناية واإلبراز،الناس
  .)٣("  فاعتبارها الزم يف كل حكم على اإلطالق : "اإلمام الشاطيب 


��	��¡��¢��£��¤��¥��¦��§���m�m�m�m :اىل ل تعاقـ��������§��¦��¥��¤��£��¢��¡��	��
��������§��¦��¥��¤��£��¢��¡��	��
��������§��¦��¥��¤��£��¢��¡��	��
������llll )٤(.  
 صلى اهللا عليه  _يقول اهللا تعاىل ناهياً لرسوله : "قال اإلمام ابن كثري  

إال أنه يترتب   ، وإن كان فيه مصلحة املشركني واملؤمنني عن سب آهلة _وسلم
عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة املشركني بسب إله املؤمنني وهو اهللا ال إله 

  .)٥(...." إال هو 

                                                 

املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق الشيخ إبراهيم رمـضان،         : الشاطيب، إبراهيم بن موسى       ) ١(
   .٥٥٣ – ٤/٥٥٢هـ ،  ٤/١٤٢٠دار املعرفة، بريوت،  ط

   . ١٥٣الشمراين، خالد بن عبد اهللا، مرجع سابق،  ص : انظر    )٢(
   . ٤/٥٦٦الشاطيب، املوافقات، مرجع سابق، : انظر   ) ٣(
  ) . ١٠٨(سورة األنعام، آية رقم   ) ٤(
   . ٢/١٥٦ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق،    ) ٥(
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لئن :  أيب بن سلول قال وما رواه البخاري يف صحيحه أن عبد اهللا بن
أال نقتل يا نيب اهللا هذا :  فقال عمر ، املدينة ليخرجن األعز منها األذلرجعنا إىل
ال يتحدث الناس أنه : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم –اهللا  لعبد- اخلبيث ؟

  .)١("كان يقتل أصحابه
ومعىن هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغري لكثري : "قال اإلمام ابن كثري 

من األعراب عن الدخول يف اإلسالم وال يعلمون حكمة قتله هلم وأن قتله إياهم 
إن حممداً : ذونه مبجرد ما يظهر هلم فيقولون  فإم إمنا يأخإمنا هو على الكفر

  .)٢("يقتل أصحابه
 يا عائشة لوال قومك حديثٌ : "_ صلى اهللا عليه وسلم  _وقول النيب

 وباب ،اسـباب يدخل الن:  هلا بابني عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت
باب من ترك بعض : "، وقد بوب البخاري هلذا احلديث بقوله )٣(" ونـخيرج

  " .ختيار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منهاال
: قال . )٤(يا معاذ بن جبل : " قال  _ صلى اهللا عليه وسلم _وأن النيب

لبيك يا رسول اهللا : قال .  يا معاذ :قال . لبيك يا رسول اهللا وسعديك 
                                                 

، مرجع سابق، ومـسلم     ٦٧٥، كتاب املناقب، ص     )٣٥١٨( البخاري، حديث رقم     أخرجه  ) ١(
  .، مرجع سابق ١٠٤١كتاب الرب والصلة واآلداب، ص ) ٢٥٨٤(حديث رقم  

   . ١/٤٧ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق،    ) ٢(
  . ، مرجع سابق ٥٠، ص )١٩٩(حديث رقم ) العلم(رواه البخاري يف صحيحه، كتاب   ) ٣(
ألنصاري اخلزرجي، أبو عبد الرمحن، مشهور مـن        معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس  ا        : هو    ) ٤(

أعيان الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، وكان إليه املنتهى يف العلم باألحكام والقرآن، مـات               
  .بالشام سنة مثاين عشرة

، والعسقالين، اإلصـابة     ١/٤٤٣الذهيب، سري أعالم النبالء، مرجع سابق،       : انظر ترمجته يف      
 حجر العسقالين، حتقيق علي حممد البجاوي، دار اجليـل، بـريوت،         يف متييز الصحابة، البن   

   .٦/١٣٦م،  ١٩٨٨/ ٢ط
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مداً رسول ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حم: قال . ثالثاً . وسعديك 
 أفال أخرب به ،يا رسول اهللا: قال . اهللا صدقاً من قلبه إال حرمه اهللا على النار 

  .)١(" إذا يتكلوا: ؟ قال الناس فيستبشروا
باب من خص بالعلم قوماً : " له يف البخاري يف صحيحه بقوله وقد بوب

  " .دون قوم كراهية أن ال يفهموا
 ، أو ألشخاص دون أشخاص، وقتومثله تقييد حرية الرأي بوقت دون

 خمافة ما يؤول إليه هذا الرأي من حتصيل مفسدة أو دفع مصلحة ،أو حنو ذلك
  .راجحة من جراء احلرية يف إذاعة الرأي كيفما كان 

  

*****  
  
  

  

  

                                                 

  .، مرجع سابق ٥٠، ص )١٢٨(رواه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، حديث رقم   ) ١(
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  املطلب األول

  احتجاج الشعوب على احلكام يف أمور الدين
  

احلاكم يف تطبيق املنهج لية عد اهلامة يف احلكم اإلسالمي مسؤوإن من القوا
 أمام ءاالت الشخصية وااالت احلكومية فالناس كلهم سواااإلسالمي يف 

لية ية واملسؤول كل فرد منهم التبعياحلكم اإلسالمي والشرع املطهر ويف حتص
  .بنفسه 

 ،اإلطالق فإن أعظم البشر على ،يس يف اإلسالم تقديس أشخاص ألبتهفل
 ال  ":  !! ؟ هو من هوو يقول  _اهللا عليه وسلمصلى  _حممد بن عبداهللا 

 وملا جاءه أعرايب ارتعدت ، )١(" تطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي 
رأة تأكل ـا أنا ابن اممن إ،ك إين لست مبلك ـهون علي "  :قال لهففرائصه 
  . )٢(" القديد 

 فإن أبا _  صلى اهللا عليه وسلم  _مث سار اخللفاء الراشدون على سريته
إين  : "قال توىل اخلالفة وهو أفضل األمة بعد نبيها ملا _رضي اهللا عنه _ بكر

  .)٣(" أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموينوليت عليكم ولست خبريكم فإن 

 مبنهج حممد صلى اخللفاء واألئمة والقادة التابعون واملتمسكون كان هكذا
ته أمام اهللا سبحانه وتعاىل مبا أنيط به ليكم مستشعراً مسؤوافاحل ،اهللا عليه وسلم 

                                                 

أخرجه البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، كتاب أحاديث األنبياء، حديث رقـم                 ) ١(
  .بق ، مرجع سا٦٦٤، ص )٣٤٤٥(

  

حممد فـؤاد   : سنن ابن ماجه، حتقيق     (اسناده صحيح   :  قال يف الزوائد     ،أخرجه ابن ماجه        ) ٢(
   .١١٠١، ٢/١١٠٠هـ، ١٣٧٣عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى احلليب، 

  

  .مرجع سابق  ) ٣٠١ / ٦"( إسناده صحيح " البداية والنهاية، البن كثري، وعلق عليه بقوله   ) ٣(
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كلكم راع  : "من حتقيق شرع اهللا ذاكراً حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم
  . )١(" احلديث...... ل عن رعيته ومسؤو

 استرعاه اهللا رعية فلم من عبد ما: "_   صلى اهللا عليه وسلم _وقوله
  . )٢( "حيطها بنصيحة إال مل جيد رائحة اجلنة 

من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت  ما: "_  صلى اهللا عليه وسلم_  وقوله
   .) ٣("وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة يوم ميوت 

_ عليه السالم _قد كان لأمامه ف_ صلى اهللا عليه وسلم _ جاعالً النيب 
  متواضعاً رحيماً عدالً – بأعماله وأقواله وسريته –الصورة احلقيقة لإلسالم 

بل كان أعظم  ، على أصحابه اًيرى لنفسه امتياز كره التكرب والغلو والتنطع والي
   ... وأشد منهم حتمالً لألذى والبالء،لية منهم مسؤو

تباع ملنهج السلف لة السعودية على هذه السمة يف االوقد نشأت هذه الدو
، هـ ١١٥٨منذ بداية الدعوة اإلسالمية وترعرع الدولة السعودية األوىل عام 

 األنظمة القبلية والقوانني الوضعية آن والسنة دستوراً للبالد، نابذةً القرمتخذةً
 ا مؤسس الدولة السعودية صادحاً ،مستمرة على ذلكاملخالفة للشرع املطهر 

  . )٤( أو شكوى لمةظمستقبالً أي م، -رمحه اهللا تعاىل  -  الثالثة

                                                 

، مرجع سـابق، ومـسلم      ١٧٩ص  ) ٨٩٣(أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، حديث رقم         ) ١(
  . ، مرجع سابق ٧٦٣ص ) ١٨٢٩(كتاب اإلجارة حديث رقم 

  

  . ، مرجع سابق ١٣٦٤، ص )٧١٥٠(رواه البخاري، كتاب األحكام، حديث رقم    ) ٢(
  

ع سابق، مـسلم   ، مرج ١٣٦٤،  ص    )٧١٥١(رواه البخاري، كتاب األحكام، حديث رقم         ) ٣(
  .، مرجع سابق ٨١ص )  ١٤٢ – ٢٢٧(واللفظ له، كتاب اإلميان، حديث رقم 

    
  

شلهوب ، عبدالرمحن بن عبدالعزيز ، النظام الدستوري يف اململكة العربية السعودية بـني              .د  ) ٤(
  .٦٦-٤٣هـ،ص١٤٣٣سفري ، الرياض، / ٣الشريعة اإلسالمية والقانوناملقارن ، ط
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 هـ ٢٦/١١/١٣٤٤ قد نشرت صحيفة أم القرى يف عددها الصادر يفو
يعلن للناس كافة أن من كان له ظالمه على إن صاحب اجلاللة  :  "ن هذا اإلعال

 فإمنا إمثه على ،غريه كبرياً أو صغرياً مث خيفي ظالمته   موظفاً أو،كائن من كان 
 وأن من كان له شكاية فقد وضع على باب دار احلكومة صندوق ،نفسه

 فليضع صاحب الشكاية شكايته يف ذلك ،لك مفتاحه لدى جاللة امل ،للشكاوى 
 من ة وليثق اجلميع أن املشتكي لن يلحقه أي أذى بسبب شكايته احملق،الصندوق 

  . )١(" اخل  .........: ،أي موظف كان 
 اليت هي مبنية ، الشعب ضد احلكومة فيما خيصهم يف دنياهم شكاوىهذه

 أكان يرد التوجيه ،ةه الشكايول هذع صدره قبِس فما بالك فيمن و،على املشاحة
 بل إن من حق الراعي على الرعية مناصحته ،واملناصحة فيما خيالف شرع اهللا

األمر "  بل هي من الدعامة الكربى يف اإلسالم ،عند وقوع اخللل الشرعي
 بأدلة كثرية خص مناصحة األمراءبل إن اإلسالم ،"باملعروف والنهي عن املنكر 

  : وف والنهي عن املنكرفوق أدلة األمر باملعر
: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال _ه رضي اهللا عن_ )٢(فعن متيم الداري

هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني : قال   قلنا ملن،الدين النصيحة"
  . )٣("وعامتهم

                                                 

   . هـ٢٦/١٢/١٣٤٤م القرى الصادرة يف جريدة أ  ) ١(
  

ـ .ِنيسطيلالف ،اللَّخمي جذمية بن سود بن خارجة بن وس أ بن قيةر وأب الداري متيم     )٢(  احبص
 علَيِه اُهللا صلَّى- يبالن عنه فحدث ،فأَسلم ،تسع سنة وفد -وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى- اِهللا رسول
لَّمسةبق نربامل ىعل -وـ  ابداً،ع وكان ،أحاديث ةعد ، روى الدجال أمر يف اجساسة ص  ءالت

) ٣/٣٨٨ (٨٦انظر سري أعالم النبالء، رقم       . نيأربع سنة مات، خيتم كل سبع،     اهللا تابكل
  .مرجع سابق 

، مرجع سابق، البخاري، باب قول       ٥٤، ص   )٩٥(رواه مسلم، كتاب اإلميان، حديث رقم         )٣(
  ، مرجع سابق ٣٠، ص )٤٢(رقم " الدين النصيحة"م  النيب صلى اهللا عليه وسل
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:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  _رضي اهللا عنه_  )١( وعن أيب هريرة
كوا ر لكم أن تعبدوه وال تشى فريض،ثاً ويسخط لكم ثالثاً يرض لكم ثالإن اهللا"

 وأن تناصحوا من واله اهللا ،به شيئاً وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا
  .)٢(... "أمركم 

والنصيحة يف تلك احلديثني مبعىن النصح يف املعاملة وختليصها من الغش 
  .الذي هو مسة البشر والصدق مع اإلمام وتكون يف بيان اخللل والتقصري 

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون : "_ صلى اهللا عليه وسلم _ قال 
"  فمن عرف فقد برىء ومن  أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ،وتنكرون

  .)٣(" ال ما صلوا: قالوا أفال نقاتلهم قال 
مسعت رسول اهللا صلى :  قال  _ رضي اهللا عنه _وعن  أيب بكر الصديق

 الظامل  فلم يأخذوا على يديه أوشك اإن الناس إذا رأو: "يه وسلم يقول اهللا عل
  .)٤(" أن يعمهم اهللا بعقاب منه 

                                                 

، اإلمـام، الفقيـه، اتهـد، احلـافظ،         - صلى اهللا عليه وسلم      –هو صاحب رسول اهللا          )١(
 صلى اهللا عليه    –عبدالرمحن بن صخر الدوسي، اليماينُ، سيد احلفّاظ األثبات، محل عن النيب            

وحدث عنه خلق كثري من الـصحابة والتـابعني،          علماً، كثرياً، طيباً، مباركاً فيه،       –وسلم  
 أربع سنوات، مسنده مخسة آالف وثالمثائة وأربعـة         – صلى اهللا عليه وسلم      –صحب النيب   

  . هـ ٥٧وسبعون حديثاً، تويف سنة 
  .، مرجع سابق )٢/٥٧٨(سري أعالم النبالء : انظر   

 مؤسـسة قرطبـة،      من حديث أيب هريرة،    )٨٧٨٥( أمحد يف مسنده، حديث رقم       أخرجه  )٢(
  ) .٢/٣٦٧(القاهرة، 

  

  .، مرجع سابق ٧٧٢، ص )١٨٥٤(رواه مسلم، كتاب اإلمارة، حديث رقم   )٣(
  

، مرجع سابق،    )٤/٢١٤(، باب األمر والنهي     )٤٣٤٠(رواه أبو داود يف سننه، حديث رقم          )٤(
، أمحد شاكر وآخرون، دار إحيـاء التـراث العـريب         : والترمذي، اجلامع الصحيح، حتقيق     

  .قال الترمذي وهذا حديث صحيح ) ٤/٤٦٧) (٢١٦٨(بريوت، حديث رقم 
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_ نبينا حممد لقرار ب ااحصمع  بالضوابط الشرعية لقد طبقت املراجعةو
 ولعل من أشهرها موقف عمر بن اخلطاب ، ومل ينكرها، _صلى اهللا عليه وسلم

 حىت إنه ، للصلحبية حيث كان على رأس احملاورين يوم احلدي _عنهرضي اهللا _ 
 ،بلى: ألست نيب اهللا حقاً ؟ قال : "جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له 

فعالم نعطي :  قال ،بلى:  قال ألسنا على احلق وعدونا على الباطل ؟: قال 
إين : ل له الدنية يف ديننا إذاً ؟ فلم يزد النيب صلى اهللا عليه وسلم  على أن قا

  .)١(" رسول اهللا ولست أعصيه وهو ناصري
ومل ينهره _  رضي اهللا عنه  _هكذا كان جوابه صلى اهللا عليه وسلم لعمر

_  وعرض على نبينا ومل يعتب عليه مراجعته بالطريقة الصحيحة فقد حضر عمر
 من غري تأليب وال فوضى وعند اجلواب سلّم وجهة نظره_ صلى اهللا عليه وسلم 

 ،نساناًفقد جرحت أخت الربيع أم حارثة إ " وانظر إىل هذه القصة،عوأطا
القصاص فقالت  أم : " فقال ، _صلى اهللا عليه وسلم_ فاختصموا إىل النيب 

صلى _ فقال النيب . واهللا ال يقتص منها،يا رسول اهللا أيقتص من فالنه: الربيع 
ال واهللا :  قالت ،ب اهللا  يا أم الربيع القصاص كتا، سبحان اهللا _اهللا عليه وسلم

 :"_ عليه الصالة والسالم _  فما زالت حىت قبلوا الدية فقال .ال يقتص منها أبداً
  .)٢(" إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره

دفعتها وإمنا وال املعارضة، ، ض من كالم أم الربيع رد حكم اهللاوليس الغر
 وبشفاعة رسول اهللا ،فضل باهللا أال حينثهاالعاطفة وأمور أخرى إىل املراجعة ثقة ب

                                                 

 ٠ ٢٧٣١(أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط يف اجلهـاد، حديـث رقـم              )١(
  .،  مرجع سابق ٥٢٢، ص )٢٧٣٢

  

، مرجع سـابق،    ٦٩٤ص  )  ١٩٧٥(أخرجه مسلم، كتاب القسامة واحملاربني، حديث رقم          )٢(
  .، مرجع سابق ٥٤٢ص ) ٢٨٠٦(هاد والسري، حديث رقم البخاري، كتاب اجل
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من مستحق القصاص، وهذا كله يدل  يف العفو  ورغبةً،_صلى اهللا عليه وسلم _
   . موجودة ولكن بالطرق الصحيحة الشرعيةعلى أن مراجعتها

 ومنها موقف ، يف عهد اخللفاء الراشدينوكذلك كانت املناقشة واملراجعة
يف حرب _ نه رضي اهللا ع_ مع أيب بكر _  رضي اهللا عنه_ عمر بن اخلطاب 

:  طلحة أليب بكر يف عهده لعمر حيث قال أليب بكر  وحماورة،مانعي الزكاة
  .)١(أتعهد إىل هذا الفظ الغليظ ؟ ولو وليها لكن أفظ وأغلظ 

فإم ما فتئوا .... وهكذا كانت سرية سلفنا الصاحل إىل يومنا هذا 
 أما .كام مبا يقع من فساد بالطرق الشرعية  وخياطبون احل،، ويراجعونيناصحون
  . وهي صورة من صور املنابذة فلم تكن ،املعارضة

على معاوية _  صلى اهللا عليه وسلم  _لقد دخل أحد أصحاب رسول اهللا
من : " يقول _صلى اهللا عليه وسلم _ مسعت رسول اهللا : رضي اهللا عنه فقال له 

 احلاجة أغلق اهللا ن املسكني واملظلوم وذوق بابه دوويل من أمر املسلمني مث أغل
  .)٢(" ه  أفقر ما يكون إليهاقِرأبواب رمحته دون حاجته وفَ

 ومن أجل اإلصالح ،هكذا كانوا يفعلون من أجل اإلسالم واملسلمني
 متبعني منهج السلف الصاحل يف اللطف ،والتقومي مراعني الظروف واألحوال

                                                 

  ) .٣/٤٣٣(، ٢حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، ط: تاريخ الطربي، حتقيق   )١(
  

أخرجه أبو داوود يف سننه، مصدر سابق، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ، باب فيما يلـزم                  )٢(
، )٣/٤٤١(وأمحد يف املسند، مصدر سابق،    ،  )٢٩٤٨ح(،)٣/٣٥٦: (اإلمام من أمر الرعية     

هذا حـديث صـحيح     : ،وقال  )٩٤-٣/٩٣(واحلاكم يف املستدرك، دار املعرفة، بريوت،       
اإلسناد ومل خيرجاه وإسناده شامي صحيح، والبيهقي يف سننه الكـربى، مـصدر سـابق،               

حممد بن إمساعيـل بـن      ، الترغيب والترهيب، أليب القاسم األصفهاين،       )١٠٢-١٠/١٠١(
  .)٢/٧٢(هـ ١/١٤١٤ القاهرة، ط أمين بن صاحل بن شعبان، دار احلديث،: الفضل، حتقيق
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 والغلظة يف  من القولالفظثارة والغضب و مانعني اإل،حرية  بالنصواللني والس
 يف هذه الديار السعودية حبكام يفرحون ويقبلون النصح  اهللا وقد وفقنا.املخاطبة
 جاعلني أقواهلم حمل ، حمكمني شرع اهللا رافعني ذكر العلماء املخلصني،والتوجيه

����������������������m�m�m�m :  رادين التنازع إىل الكتاب والسنة اتباعاً لقوله تعاىل،اعتبار� � ������� � ������� � ������� � �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� ����������������� ����������������� ��llll  )١(.  
 حمكومة بشرع ة الدولة اإلسالمية وظيفة تكليفيةمستشعرين كون وظيف

  .الصاحل  وإمجاع السلف – الكتاب والسنة –اهللا 
�m�m�m�m��}��|��{����z��y��x��w��vu��t��}��|��{����z��y��x��w��vu��t��}��|��{����z��y��x��w��vu��t��}��|��{����z��y��x��w��vu��t: قال تعاىل 

���������~���������~���������~���������~llll )٢( .  
لكرمية شرط التمكني يف األرض القيام بواجبات اإلسالم فقد جعلت اآلية ا

  . .)٣(وشرائعه 
_  هو شرط شرطه اهللا:  قال الضحاك:( _رمحه اهللا _ )٤(قال القرطيب

  .  )٥()  على من آتاه اهللا امللك _عزوجل

��	�����������������������m�m�m�m :وقال تعاىل�������������������������	��
�������������������������	��
�������������������������	��
���llll )٦(.  

                                                 

  ) .٥٩(سورة النساء، آية رقم   )١(
  

  ) .٤١(سورة احلج، آية رقم   )٢(
  

اخلالفة اإلسالمية ووظيفة احلكم، صادق شائف نعمان، رسالة ماجستري من املعهد العـايل               ) ٣(
   .٣٥٢هـ، ص ١٤٠٢سعود اٌإلسالمية، الرياض، للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن 

  .   سبقت ترمجته   ) ٤(
 الـربدوين   أمحد :،تالقرآن ألحكام اجلامع،  بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد  أبو ،القرطيب  ) ٥(

 ).١٢/٧٣(هـ ١٣٨٤/ ٢، ط القاهرة – املصرية الكتب دار، أطفيش وإبراهيم
  

  ) . ٥٩(سورة النساء، آية رقم   ) ٦(
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ته وطاعة رسوله صلى اهللا عليه عندما أمرنا بطاع_ تبارك وتعاىل _ فاهللا 
.  األمر عطف طاعة ويل األمر على طاعته هو وطاعة رسوله وطاعة أويلوسلم 

 إال مترتبة على تأيت فعلم من ذلك أن طاعة والة األمر يف كل زمان ومكان ال
  . )١(طاعة اهللا وطاعة رسوله 

�����������~��}	����������~��}	����������~��}	����������~��}	������m�m�m�m{��z����y�����x{��z����y�����x{��z����y�����x{��z����y�����x|||| : وقوله��������������������������������������llll )٢( .  
 واختص به نفسه وليس ، هذه اآلية عليه سبحانهيففقد قصر اهللا احلكم 

 وهذه الصورة كون .اىل أو احلكم مبقتضاها حد سواه إال تنفيذ حكمه تعأل
تكون موجودة يف واقع املسلمني إال أن  تتحقق وال  ال،يكون إال هللا احلكم ال

لشرع اهللا ومنفذه حكومتهم القائمة عليهم وعلى رعاية مصاحلهم خاضعة  تكون
جيحد هذا يف الدولة السعودية إال مكابر معاند فالقضاء يف اململكة  وال  .)٣(له 
وإمجاع السلف _صلى اهللا عليه وسلم_  وسنة رسوله ،م لكتاب اهللاحكّم  

  .  والراجح عند االختالفالصاحل
 اهللا بسم: "قوله  إىل قيصر  _صلى اهللا عليه وسلم_   رسالة النيبيفجاء      

إلسالم فإن ان حممد رسول اهللا إىل صاحب الروم إين أدعوك إىل مالرمحن الرحيم 
الم ـ فإن مل تدخل يف اإلس،م ـعليه أسلمت فلك ما للمسلمني وعليك ما

  . اجلزية فأعط

                                                 

  .٣٥٣صادق شائف نعمان، اخلالفة اإلسالمية ووظيفة احلكم، مرجع سابق، ص   ) ١(
  ) .٤٠(سورة يوسف، آية رقم   ) ٢(

  

    .٣٥٤اخلالفة اإلسالمية، مرجع سابق،  ص   ) ٣(
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��m�m�m�m��r : يقول_  تبارك وتعاىل  _فإن اهللا �q� �p��o� � �n��m��r� �q� �p��o� � �n��m��r� �q� �p��o� � �n��m��r� �q� �p��o� � �n��m

����	��
� �~� �}� �|��{� �z��y� � �x� �w� �v��u� �t� �s��� �	��
� �~� �}� �|��{� �z��y� � �x� �w� �v��u� �t� �s��� �	��
� �~� �}� �|��{� �z��y� � �x� �w� �v��u� �t� �s��� �	��
� �~� �}� �|��{� �z��y� � �x� �w� �v��u� �t� �s������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll )٢("   احلديث،)١(.   
مل يكتف من امللوك والرؤساء الذين _صلى اهللا عليه وسلم _   فالنيب 

 بل طلب منهم ،أرسل إليهم بطلب اإلميان ارد مع اإلتيان ببعض شعائر اإلسالم
   .شريعة اهللاحتكيم 

لم السمع والطاعة فيما على املرء املس" : _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقال 
   .)٣(  "فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعةأحب وكره إال أن يؤمر مبعصية 

شرع اهللا أننا مأمورون بطاعتهم فهم حيكمون فينا وهذا دليل ظاهر على 
  .وينفذون حكمه 

مجع سلف هذه األمة على وجوب خضوع احلاكم املسلم للتشريع وقد أ
لنصوص من الكتاب والسنة عندهم واضحة يف هذا فا. غرو يف ذلك   وال،اإلهلي

 ولقد كان ، لذلك ةالشأن مل يعترها لبس أو غموض فإمجاعهم كان مثرة طبيعي
   . الرسول صلى اهللا عليه وسلم خري مثل حيتذى يف تقرير هذا املبدأ ءخلفا

                                                 

  ) .٢٩(سورة التوبة، آية رقم   ) ١(
  

، مرجـع سـابق،     ٧٣٩ص  ) ١٧٧٣( كتاب اجلهاد والسري حديث رقم       احلديث يف مسلم    ) ٢(
على يوسف السبكي،   : ، تأليف   ١٤٦ – ١٤٥تاب الرسائل النبوية، حتقيق ودراسة، ص       ك
  هـ١/١٤٠٠ط

  

، مرجع سابق، والبخـاري،     ٧٦٨، ص   )١٨٣٩(رواه مسلم ، كتاب اإلمارة حديث رقم          ) ٣(
  . ، مرجع  سابق ٥٦٧، ص )٢٩٥٥(كتاب اجلهاد والسري، حديث رقم 
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سار الصحابة والتابعني الكرام ومن بعدهم من أتباع التابعني واألئمة وقد 
طاعة اجلائر املستبد والعاصي ما مل وجوب   إىل عصرنا هذا ، يقرروناألعالم

  .يأمر بكفر أو معصية كما هو ظاهر من احلديث السابق 
لكن إذا قُدر أن احلاكم أو :" _ رمحه اهللا _ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

القاسم ليس عدالً ، مل تبطل مجيع أحكامه وقسمه على الصحيح الذي عليه 
أنه أمر بطاعة والة _ صلى اهللا عليه وسلم _  ، فإنه قد ثبت عن النيب السلف

   .)١("املاً ظاألمور مع جورهم ، فإذا أمر باملعروف وجبت طاعته وإن كان 
 أحوال الثوار ومن هذا الباب:" _ رمحه اهللا  _ )٢(قال ابن خلدون

ملنتحلني للعبادة وسلوك القائمني بتغيري املنكر من العامة والفقهاء ، فإن كثرياً من ا
طرق الدين يذهبون إىل القيام على أهل اجلور من األمراء ، داعني إىل تغيري املنكر 
والنهي عنه، واألمر باملعروف رجاًء يف الثواب عليه من اهللا، فيكثر أتباعهم 
واملتشبثون م من الغوغاء والدمهاء، ويعرضون أنفسهم يف ذلك للمهالك، 

_ سبحانه _ يف تلك السبل مأزورين غري مأجورين، ألن اهللا وأكثرهم يهلكون 
  .)٣( ..."مل يكتب عليهم ذلك

                                                 

: أليب عبداهللا حممد بن علي البعلي، حتقيـق  : م ابن تيميةخمتصر الفتاوى املصرية لشيخ اإلسال   )  ١(
   .٣٨١_٣٨٠عبدايد سليم ، دار الكتب العلمية، ص 

  

العالمة املؤرخ أبوزيد عبدالرمحن بن حممد احلضرمي األشبيلي األصل التونسي مث القـاهري                 )٢(
اسع ، للحافط مشس    الضوء الالمع ألهل القرن الت     :هـ ، انطر ترمجته   ٨٠٨املالكي تويف سنة    

الدين أيب اخلري حممد بن عبدالرمحن السخاوي القاهري الشافعي ، الناشر دار مكتبة احلياة ،               
  .  .١٤٩_٤/١٤٥بريوت ، لبنان،

  

  ..٢٨١_٢٨٠مقدمة تاريخ العالمة ابن خلدون ، دار الكتاب اللبناين ، مكتبة املدرسة،ص   ) ٣(
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إن علمائنا املعاصرون ال خيتلفون عمن سبقهم من علماء األمة وأهل الفضل       
والفقه يف الدين ، فلهم من األقوال الكثرية يف تقرير منهج أهل السنة يف مواجهة 

الذنوب واملعاصي واآلثام ، بل أفعاهلم تدل غاية احلكام الذين تلبسوا ببعض 
  . الداللة على متسكهم ذا النهج الرباين الذي فيه صالح الدين والعباد والبالد

 خيالفون - رمحهم اهللا -فأهل السنة  :" -رمحه اهللا -قال العالمة ابن عثيمني  
... فسق عباداهللا أهل البدع متاماً، فريون إقامة احلج مع األمري ، وإن كان من أ

فهم يرون إقامة احلج مع األمراء ، وإن كانوا فساقاً، حىت وإن كانوا يشربون 
هذا إمام فاجر ال نقبل إمامته، ألم يرون أن طاعة : اخلمر يف احلج، واليقولون

خالفاً للخوارج الذين يرون أنه ال طاعة ...ويل األمر واجبة وإن كان فاسقاً
  )١(.." أن الكبرية خترج من امللة: ن عاصياً، ألن من قاعدملإلمام واألمري إذا كا

إذا كان هذا هو املنهج احلق مع اإلمام العاصي، فكيف باحلاكم الذي 
 هذه البالد حكامف_ صلى اهللا عليه وسلم _ حيكم بكتاب اهللا وسنة رسوله

قد فحكم الشرع املطهر نصب أعينهم وضعوا   الدولة السعوديةالطاهرة حكام
) ٩٠/أ (رد النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية الصادر برقم أو

  :يلي  هـ يف مادته األوىل ما٢٧/٨/١٤١٢بتاريخ 
 دينها ، ذات سيادة تامة ،اململكة العربية السعودية  دولة إسالمية "
  ." ..... رسوله صلى اهللا عليه وسلم  ودستورها كتاب اهللا تعاىل وسنة،اإلسالم 
  :نصه  جاء يف املادة السابعة ماو

                                                 

: عقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيميـة، حتقيـق          ابن عثيمني ، حممد بن صاحل ، شرح ال          ) ١(
  .٣٣٨-٢/٣٣٦هـ، ٢/١٤١٥سعد بن فواز الصميل ، دار ابن اجلوزي ، مكتبة مشس ، ط
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سلطته من كتاب اهللا تعاىل كم يف اململكة العربية السعودية يستمد احل"
  ."  ومها احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة ،وسنة رسوله 

   :نصه وجاء يف املادة السادسة واألربعني ما
م لغري سلطان  قضائهيفسلطان على القضاة   وال،القضاء سلطة مستقلة  "

  ." الشريعة اإلسالمية 
 :  ونصها يف مادته األوىل على هذا املبدأ العظيم نظام القضاءوأكد

"لطان عليهم يف قضاِئهم لغري أحكام الشريعة اإلسالمية  ستقلون الالقُضاة مس
   .)١( "التدخل يف القضاءوليس ألحد ،ةواألنظمة املرعي

  

*****  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                 

:  ط   ، ٥١-٥٠ ص   ، عبداملنعم عبد العظيم جرية      ،نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية         ) ١(
 يف  ١/٤٠ساسي للحكم الصادر برقم      النظام األ  ،هـ  ١٤٠٩الرياض  . معهد اإلدارة العامة    

هــ   ١٩/٩/١٤٢٨يف  ) ٧٨/م(هـ، ونظام القضاء السعودي الصادر برقم       ٢٧/٨/١٤١٢
  ) .١(مادة رقم 
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  املطلب الثاين

   الدنيااحتجاج الشعوب على احلكام يف أمور
  

جيب على كل مكلف أن حيقق مقاصد الشارع احلكيم من خالل األفعال 
 تقصده يف  منه فإن ظهر،يقصد خمالفة مقاصد الشرع   وأن ال،اليت يقوم ا 
  فهنا جيب أن يعامل بنقيض قصده،  اإلسالمي، ومقاصد التشريعخمالفة الشرع

   . )١("  األمور مبقاصدها  ": فإنـ،حقه ضد ما يصبوا إليهالفاسد ويطبق يف 
 ، )٢( اليشرع من أصله يترتب عليه مقصود الشرع وكل تصرف ال

مل تشرع له  كل من ابتغى يف تكاليف الشريعة ما ": ك أن لويترتب على ذ
   .)٣( " باطلهـفعمل
 اجلانب  يسلكان هذه احلركات االحتجاجية هلا أبعادها املتفاوتة فمنها مإو    

 أمراً مبعروف وياً عن ين ديكان ذا بعد ومنها ما،السياسي أو املذهيب أو الطائفي
حتجاجات لرفع الظلم املوجود ، وهي ا بذلك أبداً لهعالقة  ومنها ما ال،منكر

 وانتشار الفساد املايل ، والغالء املعيشي الفاحش،نسانيةاإلوخبس احلقوق 
هي احتجاجات تطالب بأمور و ، وحنوهاةل الوظيفي وقلة فرص العم،واإلداري
 يف التنظيم اإلداري  متعلقة،ية ورفع قرارات جائرة  وإصالحات إدارمشروعة

خيفى على شريف   إذ ال، به من باب السياسة الشرعيةالتصرفاملأذون للحاكم 
                                                 

   .٨هـ،  ص ١٤٠٣/ ١ دار الكتب العلمية، بريوت، ط ، األشباه والنظائر ،السيوطي   ) ١(
  

 وزارة األوقـاف    ،ق تيـسري أمحـد     حتقي ، املنثور يف القواعد الفقهية    ، بدر الدين  ،الزركشي    ) ٢(
   .٣٩٥ / ٣ ،م ١٩٨٥ ، ٣ ط ، الكويت،والشؤون اإلسالمية 

  

أبو عبيدة مشهور آل سلمان، دار ابن عفان،        : إبراهيم بن موسى الشاطيب، املوافقات، حتقيق         ) ٣(
  ) .٣/٢٨(هـ، ١٤١٧/ ١ط
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 علم مدلول السياسة الشرعية أن مجيع ما يصدر من ويل األمر من علم كل ذي
 ، متعين ،  دليل خاصه فيما مل يرد بشأن، باملصلحةطةوإجراءات منوأحكام 

   .)١(دون خمالفة للشريعة 
بالفوضى  ونظاماً ،احلاجيات واملقاصد املباحة شرعاً املطالبة ب    وال تكون

وفتح اال لتدخلّ الدول  ،اإلثارة واإلخالل باألمن الداخلي وتواالضطرابا
 وقد امنت اهللا على قريش ، فال طعم للحياة مع اخلوف ،األجنبية وترويع اآلمنني 

   .)٢( mmmm���U��T��S��R��Q��P���O��N���U��T��S��R��Q��P���O��N���U��T��S��R��Q��P���O��N���U��T��S��R��Q��P���O��Nllll : باألمن فقال تعاىل 
  _يسريون مرة مع رسول اهللا_ رضي اهللا عنهم _ وقد كان الصحابة 

 فقام بعضهم إىل ، فاستراحوا ونام رجل منهم ،يف سفر_ صلى اهللا عليه وسلم 
قال النيب صلى اهللا ف ،مرره على جسد أخيه النائم ففزع  وأ،حبل معه فأخذه 

  . )٣(" حيل ملسلم أن يروع مسلماً ال " :عليه وسلم
  

*****  
  

                                                 

لشيخ اإلسالم ابن تيميـة،     مقدمة التعليق على السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية،            ) ١(
   .٨ ص ،هـ ١٤٢٧، ط األوىل ،حممد بن صاحل العثيمني ،  دار الوطن للنشر : للمؤلف 

  

  ) .٤(سورة قريش، آية رقم   ) ٢(
أخرجه أبو داود يف سننه، دار الكتاب العريب، بريوت، كتاب األدب، باب من يأخذ الشيء                 ) ٣(

أمحـد يف املـسند، مـصدر سـابق،         ، و )٤/٤٥٨(،  )٥٠٠٤(على املزاح، حديث رقـم      
إسـناده  : ، وقال   )١٠/٢٤٩(، والبيهقي يف السنن الكربى، دار الفكر، بريوت،         )٥/٣٦٢(

زهري الشاويش وشـعيب    : البغوي، شرح السنة، حتقيق     : انظر  . صحيح، وحسنه العراقي    
  ) . ١٠/٢٦٤(هـ ١٣٩٦/األرناءوط،املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
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@ @
@ @

@Þëþa@lbjÛa@ @
òîÇbà¦a@paŠçbÄ½bi@xbvnyüa@ @

@ @

Þì–Ï@òÈi‰c@én¤ëZ@ @
  . مفهوم املظاهرات يف الفقه اإلسالمي والنظام وتاريخ نشأا:الفصل األول

  :احثوحتته ثالثة مب
  .مفهوم املظاهرات يف الفقه: املبحث األول
  .مفهوم املظاهرات يف النظام: املبحث الثاين 
  .تاريخ نشأة املظاهرات اجلماعية: املبحث الثالث

   أقسام املظاهرات اجلماعية، :الفصل الثاين
  : وحتته مبحثان
  .املظاهرات السلمية: املبحث األول
  )التخريبية(لميةاملظاهرات غري الس: املبحث الثاين 

  . الغاية من املظاهرات اجلماعية:الفصل الثالث
  :وحتته مبحثان

  .املطالبة بتحقيق مصلحة: املبحث األول 
  .املطالبة بدفع مفسدة:  املبحث الثاين 

    . حكم املظاهرات اجلماعية يف النظام والفقه اإلسالمي:الفصل الرابع
  : وحتته مبحثان
  .ات يف النظامحكم املظاهر: املبحث األول
  .حكم املظاهرات يف الفقه:  املبحث الثاين
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Þëþa@Ý–ÐÛa@ @
@âbÄäÛaë@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@paŠçbÄ½a@âìèÐß

bèmd’ã@ƒí‰bmë@ @
  

  

  
sybjß@òqýq@én¤ëZ@ @
Þëþa@szj½a@@@ZéÔÐÛa@¿@paŠçbÄ½a@âìèÐß@N@ @
@ïãbrÛa@szj½a@ZâbÄäÛa@¿@paŠçbÄ½a@âìèÐß@N@ @
sÛbrÛa@szj½a@Z‰bm@òîÇbà¦a@paŠçbÄ½a@ñd’ã@ƒíN@ @
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Þëþa@szj½a@ @
éÔÐÛa@¿@paŠçbÄ½a@âìèÐß@ @

  

@ @

@Qüëc@Z@òÌÜÛa@¿@paŠçbÄ½a@Z@ @
:  وقيل ،ظُهراء:  واجلمع ،العون :  والظَّهري، والِظهرةُ،العونُ: الظّهر 

:  أي ،هم ِظهرة واحدة..  وقد تظاهروا ،الواحد واجلميع يف ذلك سواء
١(داء يتظاهرون على األع( .  

 والراء أصلٌ ، واهلاء،الظاء) : ظهر : "(- رمحه اهللا –قال ابن فارس
صحيح،ٍة، واحدظهوراً فهو .  وبروز ، يدلُّ على قو الشيُء يظهر رمن ذلك ظَه
ظاهر، وبرز إذا انكشف  ...روزة ،وهو جيمع البومن الباب ...  والقو ...

  ...يه  إذا اطَّلعت عل،ظهرت على كذا
   .)٢(الغلبة:  والظُّهور ، كأنه أسند ظَهره إىل ظهرك،املْعني: والظَّهِري 

  . )٣( ����mmmm��������������������������������������������������������llll: قال تعاىل 
  .إذا تعاونوا عليه  :  وتظافروا،قوم على فالن ال وتظافرواتظاهر: يقال 
  . عاونوا : أي .  )٤( mmmm����������������������������������������llll : - عز وجل –وقوله 

                                                 

سن علي بن إمساعيل األندلسي املعروف بابن سيده، دار الكتب العلمية،           املخصص، أليب احل    ) ١(
  ) . ١٢/١٥٢(بدون ذكر الطبعة، وسنة الطبع، 

  

عبدالسالم حممد  : هـ، ت   ١٣٩٩، دار الفكر، عام     )٣/٤٧١(،  )ظهر(مقاييس اللغة، مادة      ) ٢(
  . هارون 

  

  ) . ١٤(آية : سورة الصف   ) ٣(
  

  ) .٩(آية : سورة املمتحنة   ) ٤(
  ج



� �

  
@@ @@ @

 

 

٩٥  yc@@@@@@@@@��ë@âbØ��vnyüa@Ýöb�ub�îjÈ’Ûa@pb��@ò@–@@@@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  . يتعاونون : أي .  )١( �m�m�m�m��[��[��[��[�\�\�\�\llll: وقوله 
  . )٣(وإن تعاونا : معناه .  )٢( �m�m�m�m������������������������������������llll : - عز وجل –وقوله 

 وتتظاهرون على األصل من غري ،من تظاهر . �m�m�m�m[[[[llll: قوله تعاىل 
 كأنَّ ، والتناحر من املظاهرة،املعاونة:  وكلهم يرجع إىل معىن ، وال إدغَام،حذف

رسند ظَهى بهكلّ واحٍد منهم يلآلخر ليتقو ٤( فيكون له كالظَّهر ،ه( .  
 أو إظهار عاطفة يف ،إعالن رأي:  جممع اللغة العربية بـ وقد حصرها

   . )٥(صورٍة مجاعية 
 ،يف إبداء رأي ،س فيما بينهم تعاون أنا :ص إىل أن املظاهرة مبعىنلوخن

 ،هار القوة وإظ، والربوز، واجلهر، واإلعالن،ويتخذ هذا التعاون شكل الوضوح
  . أو لوجودهم على مرأى ومسمع من اجلمهور ، أو هتافام،سواء بصيحام

@�ýĐ•üa@¿@paŠçbÄ½a@Z@ @
  :  منها ،عرفت املظاهرات اصطالحاً بعدة تعاريف

 ، وصرحية عن آرائهم،وسيلة من وسائل املواطنني ؛ للتعبري بصورة علنية"
 أو مشكلة ،وضوع من املواضيع أو م،وتوجهام خبصوص موقف من املواقف

  . )٦(" من املشاكل
                                                 

  ) .٨٥(آية : سورة البقرة   ) ١(
  

  ) .٤(آية : سورة التحرمي   ) ٢(
  

  . عدة حمققني، الدار املصرية للتأليف والترمجة : ، لألزهري، ت )ظهر(ذيب اللغة، مادة   ) ٣(
  

عـادل  : اللباب يف علوم الكتاب، أليب حفص عمر بن عـادل الدمـشقي احلنبلـي، ت                  ) ٤(
  ) . ٢/٢٤٩(هـ، ١٤١٩، ١ الكتب العلمية، بريوت، طعبداملوجود وآخرين، دار

  

  . هـ ١٤٢٥، ٤، مكتبة الشروق الدولية، ط٥٨٧املعجم الوسيط ص  ) ٥(
  

هـ، ١٤٠٨التل، سعيد، مقدمة يف التربية السياسية ألقطار الوطن العريب، دار اللواء، عمان،               ) ٦(
  .١٤٧ص
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@ïÜí@bß@ÑíŠÈnÛa@aˆç@óÜÇ@ˆ�ûí@b¾ë@Z@ @
 كما أنه فصل يف ، وطريقتها ووصفهاعرف املظاهرة بغايتها وليس مباهيتها

 ونسب ، يف التعريفالًيطوت بل سبب ،التعريف تفصيالً فضفاضاً ال حاجة إليه
  . تنسب إىل الفعل ال إىل الفاعل  واحلقيقة أن الوسيلة،الوسيلة للمواطنني

M@bèãdi@paŠçbÄ½a@oÏğŠŽÇë@@Z@ @
 هذه التجمعات ،تم يف ظروف معينةابت غري منظم ألشخاص يجتمع ث"

  . )١("  أو مشاعر مشتركة،تعرب عن إرادة مجاعية
@ïÜí@bß@ÑíŠÈnÛa@aˆç@óÜÇ@ˆ�ûí@b¾ë@Z@ @
 بشكٍل  مع وجود مظاهرات تقام،اقتصر على املظاهرات الغري منظمة

 أو من منظمات عاملية تنشد املصاحل ، تدار من منظمات داخل بلد املظاهرة،منظم
 فذكر أن من ،اً كما أن يف التعريف تناقض،فهو تعريف غري جامع. السياسية هلا

تعرب عن إرادة " ويف آخر التعريف ،وهذا أسلوب تقليل" أشخاص"يقوم ا 
  .لتجمهر لعدد كبري يف الغالب  والذي يظهر من املظاهرات هو ا،"مجاعية

M@bèãdi@Qbšíc@paŠçbÄ½a@oÏğŠŽÇë@@Z@ @
 عن طريق ، تنفذ بأسلوب مجاعي،صورة من صور احلسبة السياسية"

 وإظهار ،اجتماع طوائف من الشعب يف مكان عام ؛ للتعاون على إبداء الرأي
  . )٢(" املعارضة للحكومة

  
                                                 

مـة، دار املطبوعـات اجلامعيـة،       البدراوي، حسن، األحزاب الـسياسية واحلريـات العا         ) ١(
   . ٣١٢م، ص٢٠٠٠اإلسكندرية، ط

  

هــ،  ١٤٣٢، ١عطية عدالن، دار اليسر، مصر، ط     . األحكام الشرعية للنوازل السياسية، د      ) ٢(
   .٣٤٣ص
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@ïÜí@bß@ÑíŠÈnÛa@aˆç@óÜÇ@ˆ�ûí@b¾ë@Z@ @
 وال ، فجعل املظاهرة من احلسبة،لتعريف حسب احلكم الذي يراهصاغ ا

   .بهيصح أن يكون التعريف بياناً للحكم الشرعي على املعرف 
  غريه من وسائل االحتجاج يدخل فيه،كما أن التعريف عام

  .  وحنوها ،االعتصاماتك
M@bèãdi@Qbšíc@paŠçbÄ½a@oÏğŠŽÇë@@Z@ @
اونني فيما بينهم ؛ لطلب حتقيق هدف خروج علين موعة من الناس متع"
  .  )١(" مشترك

@ïÜí@bß@ÑíŠÈnÛa@aˆç@óÜÇ@ˆ�ûí@b¾@Z@ @
 واحلرابة ، فيدخل فيه البغي، لذا فهو غري مانع،الشمولية يف اخلروج العلين

  . )٢(وحنوها 
ŽÇë@bèãdi@paŠçbÄ½a@oÏŠ@Z@ @
 ، يهدف إىل توصيل رسالة مجاعية إىل احلكام، عارض،سلوك مجاهريي"

  . )٣("  والتعاون يف إظهار رغبة موحدة، طريق التجمع يف مكان عامعن
  

                                                 

، ١٨أبو عطا، أنس مصطفى، مشروعية التظاهر يف اإلسالم، مؤتة للبحوث والدراسـات، ج     ) ١(
، أبـو عطـا، أنـس       - دراسة فقهيـة     –ظاهرات  ، ضوابط امل  ٣٧٨م، ص ٢٠٠٣،  ٧عدد  

م، ٢٠٠٥، العـدد األول،     ٢١مصطفى، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ج       
   .٤٥٨ص

  

الضمور، مروان خلف، أحكام املظاهرات يف الفقه اإلسالمي، دار املأمون للنشر والتوزيـع،               ) ٢(
   . ١٩هـ، ص١٤٣٠، ١األردن، ط

  

  . ، مرجع سابق ٣٤٣عية للنوازل السياسية صاألحكام الشر  ) ٣(
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@ÑíŠÈnÛa@óÜÇ@ˆ�ûí@b¾ë@Z@ @
، ويف حقيقتها أا إعالن صف املظاهرة بتوصيل رسالة مجاعيةأنه و

  .  ومصادمة  وخروج،،ةمعارض
†ÔÛë@@flÇÏŞŠi@paŠçbÄ½a@oïmŁb)١(@Z@@ @

  يتبعه مسرية،،كومية واألماكن احل،هر يف املرافق العامة وجتم،خروج"
 لرفض  وإعالٍن،معارضة لتأييد أو  وتعاوناً ؛،يصدر من القاعدة الشعبية إظهاراًو

  " .  أو مطالبة بأمر شعيب لدى احلكومة،سياسة من السياسات
@ÑíŠÈnÛa@�Š‘@Z@ @

 وخيرج ، يشمل كل خروج علين، الظهور إىل مكان بارز:خروج وجتمهر 
  .االجتماعات السرية 

 هذا حمور التفريق بينه وبني االعتصام، فاملطاهرات تشتمل :رية يتبعه مس
  .على حركة خبالف االعتصام ففيه الصمود يف املكان 

 ، إذ ال تكون بصورة فردية، تعبري عن طبيعة املظاهرات:القاعدة الشعبية 
  .  غالباً ال بوصفهم االعتباري يويشترك فيها الناس بوصفهم الشخص

 سواء كانت ، حتقيق غاية مشتركة من التظاهر:ملعارضة  وتعاوناً ،إظهاراً
 أو  أو مطالبة بأمر دنيوي مشترك،الغاية اعتراض على قرارات اإلدارة احلكومية

   .  تأييد ألمر عام

  

*****  

                                                 

   . مت إصدار هذا التعريف حماوال تدارك املالحات على التعاريف السابقة  ) ١(
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ïãbrÛa@szj½a@ @
âbÄäÛa@¿@paŠçbÄ½a@âìèÐß@ @

  
ت بتعريف حسب اطالعي مل أجد أن املنظم السعودي عرف املظاهرا

جاء يف ر نظام سعودي خاص ذه الوسائل،  وح ؛ وذلك لعدم صدوحمدد صري
 منعقد يف الطريق ،اجتماع عام:  وذلك بأا ،الفقه الفرنسي تعريف املظاهرة

 أو ، أو جتمع األفراد يف الطريق العام ؛ للتعبري عن رأيهم من خالل جتمعهم،العام
  . )١( أو هتافام ،إشارام

 مما حيدث ، وحشود قوة عامة،جتمعات:  بأا وعرفت املظاهرات نظاماً
  . )٢( وهي ممنوعة دون ترخيص من السلطة املختصة ،عنها من أضرار لآلخرين

جتمع عدد من : " والسوري املظاهرة بأا ،وقد عرف املشرع اليمين
؛  أو بالقرب منهما، أو طريق عام،األشخاص أو سريهم بطريقة سلمية يف مكاٍن

  . )٣("  أو املطالبة بتنفيذ مطالب معينة، أو االحتجاج،عن رأيبقصد التعبري 

                                                 

  . م ١٩٥٣املادة األوىل من مرسوم   ) ١(
خريسات، مالك هاين، التوازن بني ممارسة حرية االجتماعيات العامـة ومقتـضيات            : انظر  

، األردن، منشور علـى     ١٦ادرة عن مركز اإلعالم األمين، ص     محاية النظام العام، دراسة ص    
  :الشبكة العنكبوتية، على الرابط 

           http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/July/11-7-2011/634460021882611574.pdf  

  . ، مرجع سابق ١٥٤٥القاموس القانوين الثالثي ص  ) ٢(
  

عي م، املادة األوىل من املرسوم التـشري      ٢٠٠٣ لسنة   ٢٩املادة األوىل من القانون اليمين رقم         ) ٣(
  . م ٢٠١١ لسنة ٥٤السوري رقم 

  ج
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 ،نوع من التعبري السياسي عن الغضب: كما عرفت املظاهرات نظاماً بأا 
 وقد تتسم ، وبيضاء، قد تكون سلمية، فهي صورة من صور االجتماع،أو التأييد
  . )١( ومعناها سياسياً الصخب ، والدم،بالعنف

  

*****  
  

                                                 

زكريا القاضي، إمساعيل عبدالفتاح، معجم مصطلحات حقوق اإلنسان، مركز اإلسـكندرية      ) ١(
   . ٣٢٦م، ص٢٠٠٦، ١للكتاب، ط
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szj½asÛbrÛa@  

òîÇbà¦a@paŠçbÄ½a@ñd’ã@ƒí‰bm@ @
@ @

 الفطرة اإلنسانية تقتضي االجتماع، وفكرة االجتماع تقتضي التنظيم إن
 وجد اإلسالميوالسلطة، وإذا نشأت الضروريات الثالث خارج دائرة املنهج 

ات مهما ـة من الصفـ والظلم،فينفجر صوت احلرية بأي صف،االسترقاق
  . اختلفت األصوات 

وهنا   ومطالبةً باحلقوق اإلنسانية ،لك جلياً يف العصور املظلمة حبثاًوظهر ذ
 والقيم ميبدأ الصراع بني احلضارات ولن تتصارع بالسالح وإمنا باملفاهي

لقي ا دون أن ه وال نستطيع أن نتحدث عن حاضر الشيء ومستقبل،واألخالق
   .الضوء على ماضيه

لنشأة الفقهية سواء يف وإن احلديث عن نشأة املظاهرات سيكون عن ا
 أو الفقه القانوين للمظاهرات وهذا عرض ملسألة نشأة اإلسالمي،الفقه 

  :  )١(الل ما يلي وذلك من خ،املظاهرات
@ @

@üëc@Z@òÈíŠ’Ûa@õbèÔÏ@ðc‰@¿@paŠçbÄ½a@ñd’ã@òîßý�⁄aZ@ @
  التظاهر أو املظاهرات وما شاها من طرق التعبري أو التغيري الشرعية الـيت                 

وأهوائهم ال    لرغبام ستجابةتتخذ للمطالبة باحلقوق أو للضغط على السلطة لال       
   أا دخيلة علـى اإلسالميةاعتربها معظم فقهاء الشريعة أصل هلا يف اإلسالم، بل    

   

                                                 

لغيب ، حافظ بن حممد أمحد ، املظاهرات وأثرها يف ضوء الشريعة اإلسالمية ، رسالة    )١(
  ٢٥ للعلوم األمنية ، الرياض ، صامعة نايف العربيةماجستري يف العدالة اجلنائية يف ج
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    .)١(اإلسالمياملنهج 
 أول ما ظهرت يف بداية ما هناكنشأت هذه األساليب يف بالد الغرب، وو       

يف  )٣( العلماين)٢(الدميقراطيلنهضة، حيث نشأت مع النظام يسمى  بعصر ا
التشريعية والتنفيذية الغرب إذ الشعب يكون هو املصدر جلميع السلطات 

   .)٤(والقضائية
فاملظاهرات واإلضرابات نبتة سيئة ارتوت جذورها يف تربة العلمانية 

الشعوب أن تنادي الدميقراطية يف الغرب، وهذا النظام يبيح موع األمة وعامة 
                                                 

 اليت شهدا األمة اإلسالمية  واألئمةلثورات اخلارجة على اخللفاءمماثلة ل  يف خروجها على اإلماماهراتظهذه امل  ) ١(
 بقتل واليت انتهت) هـ٣٤(يف عام _ رضي اهللا عنه _  عثمان بن عفان  الراشدبداية بالثورة على خليفة املسلمني

هور اخلوارج املارقة بعد ذلك ظخليفة املسلمني، وحصول الفتنة بني املسلمني، وتفرق الكلمة، وانشقاق الصف، و
وأهل الشام، وانتهت باستباحة دماء _ رضي اهللا عنه _ يف معركة صفني، اليت جرت بني علي ) هـ٣٨( عام 
ن يف خيارهم، وتوالت العقائد الفاسدة باالنتشار ني، واخلروج بعقائد فاسدة من تكفري املسلمني، والطعماملسل

) هـ٦٣(ويف عام _ رضي اهللا عنه _ كاإلباضية، والصفرية ، حىت انتهت بقتل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
هرت فتنة ظ) هـ٨١(يم من املسلمني، ويف عام ظيد بن معاوية، وقتل يف ذلك خلق عخرج أهل املدينة على يز

قتل ) هـ١٢٦(خروج يزيد بن املهلب على يزيد بن عبدامللك، ويف عام ) هـ١٠١(عام ابن األشعث، ويف 
خروج حممد بن عبداهللا بن احلسن ) هـ١٤٥(هرت الدعوة العباسية، ويف عام ظاخلليفة األموي الوليد بن يزيد، و

نتهت بإراقة الدماء بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب امللقب بالنفس الزكية، على أيب جعفر املنصور ، وا
 اجلاسم ، فيصل قزاز ، حقيقة اخلوارج يف الشرع وعرب التاريخ،: ر ظان. وشق الصف وتفريق الكلمة 

 ./http://www.f-aljasem.com  : على الرابط ،١٠٤_٨٥ص

الدميقراطية هي حكم الشعب أو مبعناها احلريف كمصطلح اغريقي حكومة الشعب ،وتتسع لكل   ) ٢(
 مث ، منهم بالتشريعون احلر حلكامه و خباصة القائمارهمذهب يقوم على حكم الشعب لنفسه باختي

 .١٨٠ اإلنسان ،مرجع سابق ص معجم مصطلحات حقوقانظر . لكمراقبتهم بعد ذ

 فصل ،فهيالعلمانية هو مصطلح يعين الدولة واستقالهلا عن العقيدة وال تقوم وفقاً ملبادئ دينية  ) ٣(
 .٢٥١مرجع سابق ،ص. معجم مصطلحات حقوق اإلنسان انظر ،الدين عن الدولة متاماً 

 ،و اإلضرابات رؤية شرعية االعتصاماتاملظاهرات و) م٢٠٠٦(اخلميس ، حممد بن عبدالرمحن   ) ٤(
 .  وما بعدها١٩مرجع سابق، ص 
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 فيقوم أناس ، األمة يف الربملانلمبطالبها أو حقوقها يف حالة عجز أو تقصري من ميث
من هؤالء الذين هلم مطالب بعمل املظاهرات يطالبون فيها حبقوقهم أو حماربة 

   .بامتشريعات جائرة، واملناداة بإلغاء حكم ال يناسب أوضاع الناس ورغ
 بعض بالد املسلمني مثل مصر وتركيا إىلمث انتقل فعل املظاهرات 

وباكستان واجلزائر وغريها عن طريق األحزاب السياسية العلمانية اليت استعملتها 
 يف مصر اإلسالمية اجلماعات إىليف ممارستها السياسية، مث انتقلت بعد ذلك 

  .، وفوضويتهم  فقلدت هؤالء يف طريقتهم،واجلزائر وغريها
 من أعمال ليستالعلم بأن املظاهرات  مجاعة من أهل وقد صرح

وهذه أقوال ودخيلة على اإلسالم ،  ، بل هي خروج على إمام املسلمني،املسلمني
  :بعضهم 
املظاهرات ليست من ":  - حفطه اهللا - )١(  الشيخ صاحل الفوزانقال       

  . )٢( "أعمال املسلمني وما كان املسلمون يعرفوا

                                                 

هـ عضو يف اللجنة الدائمة لإلفتاء ١٣٥٤الشيخ صاحل بن فوزان بن عبداهللا آل فوزان ولد عام   )١(
والبحوث العلمية باململكة وعضو يف هيئة كبار العلماء وعضو  يف امع الفقهي مبكة املكرمة و 

 يف املرضية مؤلفات من أبرزها التحقيقات عدةلى الدرب وله شارك يف برنامج إذاعي نور ع
 وله اخلطب طية وله شرح العقيدة الواساإلسالميةاملباحث الفرضية وله أحكام األطعمة يف الشريعة 

  .املنربية يف املناسبات العصرية وكثري من الكتب املطبوعة وغري املطبوعة 
صني يف الشريعة ،موسوعة أسبار للعلماء واملختصم  مركز أسبار للدرسات والبحوث واإلعالانظر

 .٤١٤ص٢ج٥٦٤الرياض برقم  ، )هـ١٤١٩(اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية 

  الطبعة الثانية  .الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية ، مجع وإعداد حممد بن فهد احلصني   ) ٢(
 .١٨٤ص 
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املظاهرات هذه "  : - حفطه اهللا -)١(راجحي الشيخ عبد العزيز الوقال
 من أعمال املسلمني ،هذه دخيلة، ما كانت معروفة إال من الدول الغربية ليست

الكافرة، بل هي من أعمال غري املسلمني، ولكل إنسان أن يطالب حبقه 
  . )٢("باألساليب املشروعة، حىت ولو كانت احلكومة كافرة

تنظيم املظاهرات واملسريات :"  -  اهللاهرمح -)٣( الشيخ أمحد النجميوقال
،  ارـل الكفـ، بل هو حمدث من عم  ال يعترف ذا الصنيع وال يقرهاإلسالم
  ، أكلما عمل الكفار عمال جاريناهم فيه  اـ من عندهم إلينانتقلوقد 

  .)٤( !!"م عليهـوتابعناه

                                                 

هـ أشرف ١٣٦٠ن الراجحي ولد يف منطقة القصيم سنة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن عبدالرمح  ) ١(
 تلبيس اجلهمية وقد ببيان تيمية املوسوم ، اإلسالم بنحتقيق كتاب شيخ :على رسائل علمية منها 

بن القيم رمحه اهللا املوسومة اوكذلك إشرافه على حتقيق منظومة   جملداتةمتت طباعته يف عشر
ت ،له دروس يف املسجد احلرام وله برامج إذاعية بإذاعة  جملداةبالكافية الشافية وطبعت يف أربع

 على ال ابن تيمية وبرنامج سؤاإلسالمالقرآن الكرمي باململكة منها شرح كتاب اإلميان الكبري لشيخ 
 ٢ج٨٠١ أسبار ،مرجع سابق ،برقم انظر موسوعة. اهلاتف وشرح كتاب رياض الصاحلني 

 .٥٨٥ص

 ، الرياض ، اإلسالمية، املظاهرات يف ميزان الشريعة ) هـ ١٤٣٢(الشتري ، عبدالرمحن بن سعد   )٢(
 .٢٠٨ مكتبة امللك فهد الوطنية، ص

 العلمي جبازان له ملعهد هـ عمل مدرساً با٢٢/١٠/١٣٤٦أمحد بن حيىي النجمي ولد يف /الشيخ   ) ٣(
  األحكام شرح عمدةتأسيس يطبع بعد ، منها مل ماعدة مؤلفات منها ماهو مطبوع ومنها 

-ـه١٤٢٩ ة ومنها رسالة اإلرشاد إىل بيان احلق يف حكم اجلهاد وتويف سنام،األحك
 املورد العذب الزالل فيما انتقد على بعض املناهج الدعوية من العقائد واألعمال ،انظرم٢٠٠٨

 .٣للشيخ أمحد النجمي تعليق الشيخ حممد بن هادي املدخلي ص

 العذب الزالل فيما انتقد على بعض املناهج ، املورد)١٤١٨( بن حيىي، أمحد النجمي،  )٤(
 .٢٠٠ دار سبيل املؤمنني للنشر والتوزيع ، ص األوىل،الدعوية من العقائد واألعمال الطبعة 
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 ،األمة وأسوأ الفنت اليت نزلت بشدمن أ ،املظاهرات واملسريات  أنويرون
 والنصارى اليت هي من جذور الدميقراطية اليهود فتنة ، وهي من فنت وأخطرها

  .)١( وحمكومني، وال حبقوقه على عباده حكاماً،،اليت التعترف حباكمية اهللا
 أكثر الدول العربية األوروبيةبعد أن احتلت الدول   إليناانتقلت وقد

 صدرت حنيشر امليالدي من القرن التاسع ع يف النصف الثاين اإلسالميةو
  .)٢(القوانني والتشريعات املقيدة للحريات

@QbîãbqZ@@paŠçbÄàÜÛ@òî±‰bnÛa@ñd’äÛaZ@ @
 زوا ،فهم اعتاإلسالمية لفقهاء القانون رأي خيتلف عن فقهاء الشريعة كان

حبقوق األفراد يف التظاهر، وبلغت عندهم مرتبة عليا، متأثرين بالفقه القانوين 
ق الدولية، وهو نتيجة ما تعرض له اإلنسان من ظلم حتت لواء الغريب واملواثي

الغرب ،وحتت شعارات الوالء للحاكم، ورمبا تأثروا مبا ناله اإلنسان من ظلم 
  . يف أوروبا القدمية يدةشديد وقاٍس يف عصور عد

 التعبري عن رأيهم إىل هذه العصور املظلمة شعر الناس باحلاجة تومنذ بدأ
 الطريق العام يف شكل جتمعات هو إحدى إىل فكان اخلروج ،موالتصريح مبطالبه

طرق التعبري عن الرأي،ومن هنا أخذت التجمعات شكل املظاهرات واعتربها 
 فاجتهت الدساتري ، لذلك أثره،فكان حرية أو حقاً يتمتعون بهاملطالبأصحاب 

  . جتسيد ذلك يف نصوصها ةإىلوالتشريعات املقارن
لقي الضوء على تطور املظاهرات يف رأي فقهاء أ وعلى هذا سأحاول أن 

  : ما يلي القانون وذلك في
@ @

                                                 

 حكم املظاهرات، اعتىن به وعلق عليه أبو).م٢٠١١ ـ ،ه١٤٣٢(املدخلي، ربيع بن هادي   )١(
 ٣٥ستقامة ، ص الطبعة األوىل، دار االاين،مهام حممد بن علي البيض

 حبث منشور على موقع ، سعد الدين، املظاهرات السلمية للمطالبة باحلقوق السياسيةهاليل،  )٢(
 ٤٨ ص،مساحة الفقه املقارن
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  :ما قبل االعتراف حبقوق األفراد يف االجتماع : األوىل املرحلة
 استبدادية ال ترعى اإلسالمية أنظمة احلكم يف القدمي يف غري الدول كانت

 احلد من سيطرة حكامها إىلوجوداً أو حقوقاً، فتوجهت جهود الشعوب للفرد 
وتعزيز شخصية الفرد وتقرير حقوقه وحرياته األساسية، هذا هو جوهر النضال 
الدستوري الذي ساد معظم دول العامل القدمي وكان حتديد منهجه يف كل دولة 

  . واالقتصادية االجتماعيةتبعاً لظروفها اخلاصة السياسية و
 تقرير احلريات الفردية إىل على سبيل املثال كانت أسبق الدول فإجنلترا

 كفاح النبالء ومن بعدهم إىلويرجع الفضل يف تقرير احلريات الفردية فيها 
م ـد األعظـق العهـالشعب ضد سلطان امللك املطلق كما تشهد بذلك وثائ

   روع احلقوقـومش ، )١(م١٦٢٨ة ـ وملتمس احلقوق سن،م ١٢١٥سنة 
  

                                                 

 مث منزادت مساوئ امللكية و) ١٦٤٩- ١٦٢٥( حلكم اململكة املتحدة األول شارل مبجيء  ) ١(
 يؤمن حبق امللوك اإلهلي يف احلكم تصاعدت االحتجاجات الشعبية والربملانية ضد امللك الذي

املطلق، وفرض عدداً من الضرائب االعتباطية، والسياسة الدينية القاسية اليت اتبعها ضد 
وبدأ . وعلى خلفية سياساته الداخلية واخلارجية خاض امللك صراعاً مع الربملان. البيوريتان

الذين اعترضوا على منحه م عندما سجن امللك بعض أعضاء الربملان ١٦٢٨ الصراع سنة هذا
القروض لتمويل حربه ضد أسبانيا ودعمه اهليجونوت يف فرنسا، وهلذا طالب الربملان بتحديد 

 وهي ،Petetion of Rights" ملتمس احلقوق"سلطات امللك، وأعد عريضة تسمى 
وم به  ما يقإىلمن األوراق املهمة جداً يف التاريخ اإلجنليزي، وفيها لفت الس نظر امللك 

من ابتزاز األموال بطرق غري شرعية هو وعماله، وطلب منه أال جيرب أي فرد على دفع شيء 
" من النقود بدون موافقة الس، وأال يسجن أحداً إال وفق القانون

)Gardiner،Samuel: op. cit.، P. دور بريطانيا يف بلورة :  يف إليه، مشار ) .٦٦
،  رسالة ماجستري لألستاذ اد الشيخ خليل، " ١٩١٧-١٦٥٦"املشروع الصهيوين،  

 .جامعة غزة
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   .)١ (م١٦٨٩سنة 
 جاءت من إجنلترا بيد أن كفاح فرنسا  ذه الطريقة فالبداية، هذاوعلى

الدستوري قد اجته من وضع مبادئ أريد ا إفادة رعايا أي دولة ال الفرنسيني 
فحسب، كما أنه قام من جهة أخرى على فلسفة فردية الرتعة شيدا أقالم 

والثامن عشر وهذا ما تنطق به على األخص الكتاب خالل القرنني السابع عشر ،
   . م١٧٩٣ م وسنة ١٧٨٩وثيقتا إعالن حقوق اإلنسان سنة 

 بعد ذلك كانت مسألة احلريات األساسية لألفراد من أكرب شواغل هيئة مث
 )٢( اإلعالن الدويل حلقوق اإلنسانإىلاألمم املتحدة فأولتها عنايتها وانتهت فيها 

عالن م  ومقتضى هذا اإل١٩٤٨ ديسمرب ١٠ومية يف  أقرته اجلمعية العمالذي
 ئر ساوكذا)٣(إلزام الدول املوقعة عليه من التمتع حبق االجتماع يف هدوء وسكينة

احلقوق املنصوص عليها فيه، ومن مث يصح القول بأن هذه احلقوق أصبحت ثابتة 
ن إرادة لألفراد يف نظر القانون الدويل العام على األقل، مبعىن أا مل تعد ره

  . املشرع الوطين إن شاء منحه إياهم وإن شاء أنكرها عليهم 
 أن هناك حقيقة أخرى ينبغي اإلشارة إليها وهو أنه ال توجد حرية إال

 فإطالق احلريات من غري قيد مدعاة للفوضى وال يتصور ،مطلقة باملعىن الكامل
  .)٤(معه قيام دولة

                                                 

حرية االجتماع يف اجنلترا وفرنسا ومصر، حبث منشور مبجلة جملس ) ١٩٥٢(عصفور، سعد    )١(
 .٢٢٩م ، ص ١٩٥٢الدولة املصري الصادرة عن املكتب الفين ، عدد يناير 

 الدويل حلقوق اإلنسان وهو إعالن  العاملي حلقوق اإلنسان هو نفسه مايسمى امليثاقاالعالن  )٢(
أصدرته األمم املتحدة ويشتمل على ثالثني مادة تؤصل حرية اإلنسان وكرامته وحقوقه 

 .٤٤مرجع سابق ص.معجم مصطلحات حقوق اإلنسان .املختلفة 

عالن على أن لكل فرد حق االجتماع يف هدوء وسكينة وحق تكوين  من اإل٢٠ املادة تنص  )٣(
 .اجلمعيات

 ٢٣١ االجتماع يف فرنسا ومصر ، مرجع السابق ، ص رية سعد، حعصفور،  )٤(
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  :لعامة  ظهور املظاهرات ابداية:  الثانيةاملرحلة
 ١٤بدأ التنظيم التشريعي للمظاهرات يف فرنسا بإصدار مرسوم بتاريخ 

م اعترف فيه حبق املواطن يف التجمع السلمي غري املسلح وأورد ١٧٩١فرباير سنة 
  .  )١( ومدنياًيعياًم باعتباره حقاً طب١٧٩١ سبتمرب سنة ٣ذلك يف دستور 

  

  :اسية  ظهور املظاهرات السيبداية:   الثالثةاملرحلة
 البعض أن بداية ظهور اجلماهري يف الساحة السياسية كان خالل يرى

ويف فرنسا بالذات سنة ( القرن التاسع عشر امليالدي، فمنذ ظهور االقتراع العام 
 احلياة السياسية وقد ترتب على ذلك نتائج عدة إىلنفذت اجلماهري ) م١٨١٨

ف أكثر مما تقاد باملنطق واألفكار وهي تقاد باملشاعر والعواط( أن اجلماهري : منها
عاونت على قيام األحزاب السياسية، وابتناء براجمها على بعض الصيغ )  احملدودة 

 تبسيط مصطنع وخطري للمشكالت، هذا فضالً عن إىلاملبسطة اليت أدت بدورها 
 ألن اجلماهري بطبيعتها غري ،أن حكم اجلماهري ال يشجع على منو احلريات

  .)٢(ألقليات ومع املعارضة، يف حني أن جوهر احلريات هو التسامح مع اةمتساحم
@ @

MÝî•dnÛa@sí†§a@Š–ÈÛa@¿@paŠçbÄàÜÛ@ïãìãbÔÛa@Z@@ @
 أعطت النظم القانونية احلديثة الكثري من احلقوق لألفراد يف التجمع لقد

والتظاهر، هذه احلقوق بالطبع مل تكن مطلقة بال قيد أو شرط، بل كانت مقيدة 
بلغت يف بعض األحيان أن تعطي األفراد احلق وترتع منهم كل  حدود إىل

                                                 

 ، واملظاهرات والتجمهر  االجتماعات العامة ،  يف جرائم     )م٢٠٠٢( حسن اجلندي    ، اجلندي  )١(
  .٦٧ القاهرة ص،العربية ،  دار النهضة١ط

 على وقاية النظام االجتماعي باعتبارها قيداً) هـ ١٣٨٠م ـ ١٩٦١( ، حممد عصفور  )٢(
 .١صاحلريات العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، 
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السلطات اليت تتعلق به ليصبح احلق صوريا ال فائدة منه وال منال إال كما تتبناه 
  .السلطة وتريده 

 النظام مال يتضح العجز البشري يف تنظيم احلياة و ظهور كوهنا
  .انية يف شىت جماالا  والعالقات اإلنساالجتماعية ومشوليته للحياة اإلسالمي
 القانوين اإلجنليزي والفرنسي للنظام سنحاول أن نعرض على سبيل املثال و

  : واملصري وذلك على التفصيل اآليت
üëc@Z@ðŒîÜ¬üa@ïãìãbÔÛa@âbÄäÛa@¿@paŠçbÄ½a@‰ìĐmN@ @

 باملواكب أو املظاهرات يف القانون اإلجنليزي االجتماعات املتنقلة يف يقصد
كان عام، فتتميز املواكب عن االجتماعات العادية بأا غري ثابتة أو طريق أو م

  . لألمن العام_ حبكم تكوينها _مستقرة يف مكان واحد، وأا أكثر ديداً 
 إجياد تنظيم يصلح إىلم ١٩٣٦  أما املشرع اإلجنليزي فقد عمد يف سنة 

بل ذلك التاريخ، من أمر الوضع غري املرضي الذي كان قائما بالنسبة للمواكب ق
 البوليس قبل تسيريها لالتفاق معه على خط  إىلفمنظمو املواكب كانوا يلجأون

السري وسائر التفاصيل ،قاصدين من وراء ذلك إقناعه بعدم التعرض ملواكبهم 
ولكن هذه االتفاقات كان فيها شبهة املساومة، كما أا مل تفلح يف مواجهة 

 اليهودوشنوا ا محلة شعواء على  )١(السوداءاملوقف الناشئ عن حركة القمصان 
خيول هذا .١٩٣٦يف شرق لندن، ومن مث صدر قانون احملافظة على النظام سنة 

 خيشى منها على األمن العام،  سلطة واسعة على املواكب اليتإلدارةالقانون ل
                                                 

 القمصان السوداء هو زي عرف به الفاشيون واللون األسود لدى اإليطاليني يرمز حركة  )١(
 وهي حركة إيطالية دكتاتورية نادت حبب السياسات واملثل والقيم اإليطالية ةللوطنية اجلديد

سكندرية مقال للدكتور كمال عالونه أستاذ العلوم منتدى جامعة اإل. تزعمها موسو ليين 
 www.lomazoma.alexandria-university.com/f    السياسية
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 أن يفرض على منظميها كل ما يراه الزماً من إجراءات لصيانة األمن للبوليسف
 تعيني خطة سريها وكيفية تسيريها وأصبح للسلطات ك مبا يف ذل-العبث من 

 بناء على طلب رئيس البوليس ومبوافقة وزير -احمللية احلق يف أن تصدر قراراً 
 مبنع املواكب أيا كان الغرض منها أو أي طائفة منها، يف كل دائرا -الداخلية 

ب أن يكون القرار ذا صفة عامة وجي .منها ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهرأو يف جزء 
 احلياد تنكر اإلدارة إىل أن تنحفال جيوز إصداره ملنع موكب بالذات حىت ال جت

الواجب يف مباشرا سلطاا فتمالئ مواكب دون أخرى  هذا ويعاقب هذا 
القانون باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز مخسني جنيهاً 

ً رمسياً يرمز لعضويته يف أية كل من يرتدي يف  مكان عام أو اجتماع عام رداء
  .)١(هيئة سياسية أو الشتراكه يف الترويج ألي مذهب سياسي

bîãbq@Z@ï�ãŠÐÛa@ïãìãbÔÛa@âbÄäÛa@¿@paŠçbÄ½a@‰ìĐmN@ @
 املستقرئ لتاريخ الثورات جيد أا حترص على تسجيل أصوهلا إن

رخييه تعرف يف االصطالح بإعالنات حقوق  يف وثائق تاالكربى )٢(يولوجية األيد
اإلنسان، ولقد حاول الفقه الفرنسي أن يثبت أن إعالنات احلقوق ذات نشأة 
فرنسية وأن إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر عن الثورة الفرنسية سنة 

  .)٣(  م مل يكن متأثراً مبا قبله من املواثيق الدستورية١٧٨٩

                                                 

  وما بعدها٢٤٠عصفور ، جملة جملس الدولة املصري ، مرجع سابق ،    )١(

لة متماسكة من األفكار واملبادئ وهي ناتج عملية تكوين  هي جمموعة متكاماأليدلوجية  )٢(
 واجلغرافية االجتماعيةفكري عام يفسر الطبيعة والفرد وأيديولوجية أي مجاعة هي بيئتها 

مرجع سابق .معجم مصطلحات حقوق اإلنسان .ومعتقداا السياسية ونواحي نشاطها 
 ٦٠ص

دار .مليدان السياسي يف ظل مبدأ املشروعية ، حرية الرأي يف ا)م٢٠٠٣ (جالل أمحدمحاد ،    )٣(
 ١٧٢الوفاء باملنصورة،  ص
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عن االجتماع العادي يف التشريع الفرنسي هو أا  الذي مييز املظاهرة ولعل
م أطلق ١٨٨١ يونيو سنة ٣٠تتكون يف الطريق العام فاملشرع حني أصدر قانون 

ولكنه حظر عقدها يف الطريق العام ومهد لذلك  ، حرية االجتماعات العامة
 صراحة يف أكثرللتفرقة بينها وبني املظاهرات، مث عاد فأكد هذه التفرقة بصورة 

 إال أن التنظيم احلايل ،)١(م١٩٣٥ أكتوبر ٢٣ من املرسوم بقانون األوىلاملادة 
  .)٢(م ١٩٣٥ أكتوبر إىلللمظاهرات يرجع 

@ @

QbrÛbq@ZäÛa@¿@paŠçbÄ½a@‰ìĐmâbÄ@ðŠ–½a@ïãìãbÔÛa@N@ @
م املظاهرات باملادتني التاسعة ١٩٢٣ لسنة ١٤ القانون رقم خص

األحكام اخلاصة باالجتماعات العامة والعاشرة، واملادة التاسعة تسحب معظم 
كل أنواع االجتماعات واملواكب واملظاهرات اليت تقام أو تسري يف الطرق " على 

 املصري قد ساير فاملشرع"الغرض منها سياسياً  أو امليادين العامة واليت يكون
 اقتبس العامة واملظاهرات وقد جتماعاتاملشرع الفرنسي يف كيفية التمييز بني اال

  .)٣(ملشرع املصري من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسيا

                                                 

 يف الطريق العام ممنوعة وتبقى االجتماعات " أن من ذلك القانون على األوىلنصت املادة    )١(
 ١٨٨٠ يونيو سنة ٣٠كذلك يف احلدود املنصوص عليها يف املادة السادسة من قانون 

 شخاص واالستعراضات وجتمعات األاملواكبة جلميع وخيضع االلتزام باالخطار بالنسب
 .وبصورة عامة املظاهرات يف الطريق العام كافة

  وما بعدها٢٨٥ ، جملة جملس الدولة املصري ، مرجع سابق ص عصفور  ) ٢(

، مصر،   اجلامعة اجلديدة دار ،، األمن السياسي )م٢٠١٠( يـالدسوق  طارقعطية،  ) ٣(
  .٤٤٧ص
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 عن إجياد لقانونيني من هذا العرض التارخيي عجز املشرعني اونستخلص
 البلدان اليت تلك أننظام يضمن للفرد حقوقه وحيفظ للسلطة مكانتها ونالحظ 

حتكمها الدساتري الوضعية مازالت تتخبط يف ظلمات بعضها فوق بعض ناسني أو 
  .)١( يف تنظيم احلياة اإلسالميمتناسني جناح النظام 

  

*****  
  

                                                 

  .٣٦أثرها يف ضوء الشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص املظاهرات و    )١(
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@ @
@ @

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
òîÇbà¦a@paŠçbÄ½a@âb�Óc@ @

  
  

  

@æbrzjß@én¤ëZ@ @
Þëþa@szj½a@@@@Z@òîàÜ�Ûa@paŠçbÄ½a@N@ @
@ïãbrÛa@szj½aZ@òîàÜ�Ûa@�Ë@paŠçbÄ½a@IòîjíŠ‚nÛa@N@H@ @
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Þëþa@szj½a@ @
òîàÜ�Ûa@paŠçbÄ½a@ @

  
أن من ب، ومن وافقها، أو سار على منهجها ، عة اإلخوان       زعمت مجا

جتمهر احلشود يف امليادين، والساحات، : ماهو سلمي ويقصد ااملظاهرات 
 وشعارات متناقضة ، وأصوات،، أو نساًء يف مسريات حاشدةسواء كانوا رجاالً

يري، أو اإلصالح،  والتأثري مطالبني بالتغ، ومنددة حسب التوجيه،مؤيدة
سلوبة، واملتعدى ، ساعني إلعادة حقوق الشعب املدميقراطية، وحرية التعبريوال

 وال سفكاً ،سعياً لتخريب، وال عليها من غري محل السالح على الوايل الشرعي
 إعالناً بعدم الرضا بقرار ،)١(، واألنفس وال إفساداً لشيء من املمتلكاتللدماء

 ، أو ديين، تعلق ذلك بأمٍر سياسي سواء،من قرارات اإلدارة الصادرة من احلاكم
، أو كانت تتعلق  احلاكم لشعرية من شعائر اإلسالم، ونصرة لبلد مسلمكمنع

 كسوء توزيع ، أو بأمٍر اقتصادي، كمنع الزواج من جنسية معينة،بأمٍر اجتماعي
  . )٢( أو استئثار احلاكم بشيٍء منها دون بقية شعبه ،ثروة البالد

                                                 

حكم املظاهرات يف اإلسالم، ربيع بن هادي عمري املدخلي، املرياث النبوي للنـشر             : انظر    ) ١(
، حتذير الشباب من فتنة اخلروج واملظـاهرات        ١٢هـ، ص ١٤٣٢،  ١والتوزيع، اجلزائر، ط  

  .٣٢ صهـ،١٤٣٢، ١ن ناصر العريين، طواإلرهاب، حممد ب
  

، منـشور علـى      اخلضر  حكم املظاهرات واالعتصامات، عبدالكرمي     على األدلة والبيانات   ) ٢(
  ٤٢٨٢٠٢?http://www.muslm.net/vb/showthread.php:الرابط 
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١١٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 ،لّ حركة البالد واقتصادها فهل ش،خيالف التنظريبيد أن الواقع املشاهد 
 وبعد ، وعلى ماذا ستنتهي، ومىت تنتهي املظاهرة السلمية،يعد من األمور السلمية

ها هل ستكون بعدإذا كانت مفاسدها ال تعد وال حتصى ؟ وا ماذا ؟ وما فائد
  . )١( مظاهرة غري سلمية ؟ – مباشرة –

لو من أعمال العنف مت  نادراً ما خي،ان العامل الثالثوألن التظاهر يف بلد
 متيز ، وطبقاً ملعيار االنتشار اجلغرايف للتظاهرات، كمؤشر للعنف السياسيإدراجه

  . الدراسة بني التظاهرات العامة والتظاهرات احملدودة 
 ويشارك ،فالتظاهرات العامة هي اليت تنتشر يف نطاق جغرايف واسع نسبياً

 وينتج عنها ،)اخل... والفالحني ، والعمال،كالطلبة( من فئة اجتماعية فيها أكثر
  . خسائر كبرية نسبياً 

كلية من ( فهي تنتشر يف نطاق جغرايف حمدود ،أما التظاهرات احملدودة
 وتشارك فيها عادة فئة اجتماعية ،)خلإ...  حي يف مدينة ،الكليات جامعة

  . )٢(ن حمدوداً  وحجم اخلسائر الناجم عنها يكو،واحدة
 دراسات العاملية أن العنف مالزمولذا يظهر لنا من الواقع ومن ال

 بل إن السلمية ال تعدو أن تصبح ، أو ختريبية، سواء مسيت سلمية،للمظاهرات
  : ختريبية ؛ وذلك ألمور من أمهها ما يلي 

                                                 

علي بن حسن احلليب األثري، حتذيرات العلماء الثقات من املظاهرات، سلسلة منثورات دار               ) ١(
   .٢٦هـ، املدينة املنورة، ص١٤٣٣، ١اإلمام مسلم، ط

  

م، ١٩٨٧ – ١٩٥٢ظاهرة العنف السياسي يف مصر، دراسة كميـة، حتليليـة، مقارنـة،               ) ٢(
، ١١٧حسنني توفيق إبراهيم، جملة املستقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، عـدد             

   . ٣١م، ص١٩٨٨عام 
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١١٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 الغالب احلتمي للتصرفات يف التجمعات البشرية تتحرك وفق أن: أوالً 
 فهي نتيجة ملا حيدثه موقف التظاهر من تأثريات ،فعل الظاهر ألي فرد منهارد ال

  . )١( وعقلية الفرد املشترك يف التظاهر ،يف نفسية
 ويتصرف بطريقة ختالف الطريقة ، ويفكر، الفرد املتظاهر يشعرأن: ثانياً 

 ، بل جند الواحد من اجلماعة ينساق، أو يفكر ا منفرداً، أو يشعر،اليت يعمل
 وهلذا تظهر حالة تقلبات شعورية إىل أخرى ،ويتأثّر بأفعال اجلماعة احمليطة به

  . )٢(مضادة هلا بسرعـة 
 فيغلب ، للعمل بدون تفكري يف عواقبه اجلماعة لالندفاعقابلية: ثالثاً 

 فالفرد يف التظاهر يفقد ذاتيته ، نتيجة للتجهيل الذايت،عليها السلوك االندفاعي
 مبا يدفع عن كاهله كل ،ولد لديه شعوراً بأنه جمهول الشخصية وهذا ي،متاماً

 أو ، وقواعد سلوك اتمع،ضوابط السلوك اليت حتدد سريه وفق ما تتطلبه قيم
 وينخفض  مستوى منطقية العمليات ، فتسود العمليات االندفاعية،املظاهرة
ه يف  مبا يصلب عود، وينتج عن ذلك اإلحساس بالقوة مع اجلماعة،العقلية

  . )٣( والعقبات أمامه ، وختطي مجيع احلواجز،مواجهة قوات الشرطة
 أو قابلية انتشار ،شدة القابلية للتأثر باملؤثرات اخلارجية عنها :رابعاً 

 ولذا فاملظاهرة مرتع خصب لتفشي األفكار اليت ، واخلارجية،الشائعات الداخلية
 ،ى درجة عالية من احلساسية فهي جمتمع كبري عل،تبذرها القوى املضادة للحركة
   .وال موضع فيه لعقل أو روية
                                                 

   . ٤١هـ، القاهرة، ص١٣٩٧، شهر حمرم، ٧٦الة العربية لعلوم الشرطة، عدد رقم   ) ١(
  

  . بتصرف ٤٣، ٤٢، ٤١املرجع السابق ص  ) ٢(
  

  . بتصرف ٤٣، ٤٢، ٤١املرجع السابق ص  ) ٣(
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١١٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

وهذا ما جيعل تلك األفكار تسري لنفوس املشاركني دون أدىن مقاومة 
  . )١( وعدم منطقية التفكري والفعل ،هلبوط العمليات العقلية

 بل هي العنصر الرئيسي خللق ، وأثرها يف التظاهر،الضوضاء: خامساً 
 وتعترب املصدر األساسي ، والشعورية بني أفراد املظاهرة،كرية والف،الوحدة املادية

 بل هي ، وطغيان العمليات الشعورية على العمليات العقلية،لفقدان الفرد لذاتيته
 وعرقلة سري ، وإرباك اتمع، واألمين،املصدر الرئيسي لعدم االستقرار النفسي

  .)٣()٢( وزعزعة احلياة االقتصادية ،املواطنني

  

*****

                                                 

  . بتصرف ٤٣، ٤٢، ٤١املرجع السابق ص  ) ١(
  
  

   . ٢٦، حتذيرات العلماء الثقات من املظاهرات، مرجع سابق، ص٤٣املرجع السابق ص  ) ٢(
  

   .هذه املفاسد بإمجال ملناسبة ذكرها هنا وإال فهي مفصلة ومبثوثة داخل الرسالة  ) ٣(
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١١٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@ïãbrÛa@szj½a@ @
òîàÜ�Ûa@�Ë@paŠçbÄ½a@IòîjíŠ‚nÛaH@ @
@ @

  جتمعات من : والعنف هي،أحداث الشغباملظاهرات غري السلمية، أو 
جاج ضد النظام، أو ، دف إىل إعالن االحتاملواطنني منظمة، أو غري منظمة

 وذلك من خالل استخدام القوة ،، أو إحدى القيادات الرمسيةبعض السياسات
  . )١() اخل ... ، ختريب، تدمري،قتل (املادية

، ترمي يف الغالب إىل حتقيق دينية، أو غري ذلك )٢( حتت ستار أيديولوجية
، ومنها املظاهرات ظاهرة العنف السياسي  تعدختريبية، ولذا، )٣(أهداف سياسية 

 ، اليت عرفتها مجيع اتمعات بدرجات خمتلفة، إحدى الظواهر العامليةالتخريبية
 بل هو أحد ، أو شعب معني،عنف السياسي ليس مسة لصيقة مبجتمع معنيفال

 واالجتاهات ،لذلك تعددت النظرياتو ،الظواهر املركبة ذات األشكال املتعددة
  . )٤(اليت تناولت هذه الظاهرة 

                                                 

  . ابق ، مرجع س٣١ظاهرة العنف السياسي يف مصر ص  ) ١(
  

  .سبق تعريفها : ايديولوجيا   ) ٢(
  
  

مبارك، هاشم، اإلرهابيون قادمون، دراسة مقارنة بني موقف اإلخوان املسلمني ومجاعـات              ) ٣(
 ٣٦١م، ص ١٩٩٥اجلهاد من قضية العنف، مركز احلضارة العربية للطباعة والنشر، القاهرة،         

ماجستري من جامعة نايف العربية     حسني بن إبراهيم احللوي، جرائم العنف اجلماعي، رسالة         
  . ومابعدها ٦٧هـ، ص ١٤٣١للعلوم األمنية،الرياض،

  

توفيق، حسنني إبراهيم، العنف السياسي يف مصر، مركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة،              ) ٤(
   .٢٦م، ص١٩٩٢
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١١٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 وال ميكن تفهم طبيعته خارج املوقف ،إن العنف السياسي ال يعد عنفاً جمرداً     
  .)١( وثقافته ، وظروفه،هو عنف يرتبط بأوضاع اتمع  بل،الذي نشأ فيه

ويتسم باملمارسة اجلماعية ؛ لتحقيق أهدافه السياسية رغم اختالف      
 مرتبطاً بالتحوالت )٢( أو الدويل ، سواء على املستوى الوطين،مظاهره

  . نيةليت حتدث يف اتمعات اإلنسا واالجتماعية والثقافية ا، والسياسية،االقتصادية
، وإن  فهو عنف حتركه وتوجهه أفكار ودوافع معلنة،تسم باإليثاريةكما ي   

ف  ترفعها أطراف العنكان الصاحل العام هو الالفتة املعلنـة األساسية اليت
  .)٣(السياسي مجيعاً 

 وتفرقة ، والتعدي على اآلخرين، والشر، مولّدة ألسباب الفنتواملظاهرات
 وهذا من أعظم ، واختالل األمن، وإشهار السالح، وسفك الدماء،الصفوف

 على قريش –وتعاىل  سبحانه –وقد امنت اهللا   . فال طعم للحياة بدونه ،الباليا
  . )٤(  mmmmU��T��S��R��Q��P���O��NU��T��S��R��Q��P���O��NU��T��S��R��Q��P���O��NU��T��S��R��Q��P���O��Nllll: ، فقال تعاىل باألمن

  

*****@ @
  

                                                 

  سـعيد، دار دمـشق، دمـشق،       : دينوف، نظريات يف الصراع األيـديولوجي، ترمجـة           ) ١(
   . ١٦م، ص١٩٨٢/ ١ط

  

جرائم العنف اجلماعي، حسني بن إبراهيم ياسني احللوي، رسالة ماجستري، مقدمة لقـسم               ) ٢(
   .٦٧هـ، ص١٤٣١العدالة اجلنائية يف جامعة نايف العربية، الرياض، 

  

توفيق، حسنني إبراهيم، العنف السياسي يف مصر، دراسة مقدمة من أعمال الندوة املـصرية          ) ٣(
   .٥م، ص١٩٩٣مسة، القاهرة، الفرنسية اخلا

  

  ) . ٤(آية : سورة قريش   ) ٤(
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١٢٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  
  
  
  
  
  

@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
òîÇbà¦a@paŠçbÄ½a@åß@òíbÌÛa@ @

  
  

  
æbrzjß@én¤ëZ@ @
@szj½a@Þëþa@@@ZòzÜ–ß@ÕîÔzni@òjÛbĐ½a@N@ @

@@ïãbrÛa@szj½aZñ†�Ðß@ÉÏ†i@òjÛbĐ½a@N@ @
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١٢١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@@Þëþa@szj½a@ @
òzÜ–ß@ÕîÔzni@òjÛbĐ½a@ @

@ @

 وإمنا هي تفضي إىل ،من خصائص الوسائل أا غري مقصودة لذاا
 وإمنا هي ، وال مقصد حبد ذاا، واملظاهرة ليست غاية،مقاصد مطلوب حتقيقها

  . )١( املفاسد  دفع أو،ملصاحلطريق ؛ لتحصيل ا
 ، وإمنا هي تبع للمقاصد،ومن املتقرر أن الوسائل غري مقصودة لذاا

  . )٢(حبيث لو توصل إىل املقاصد دوا مل يتوسل ا 
 وطريق ؛ لتحقيق ، وإمنا سبيل،لذا فاملظاهرات وسيلة غري مقصودة لذاا

 )٣( غاياا حتقيق مصلحة  و، ومن أهدافها،الغاية واهلدف املنشود عند أفرادها

 الشريعة  تطبيقكاملظاهرات الداعية إىلعلى حد من زعم املصلحة فيها ، 
 والدعاة وحنوها، ،حقوق العلماء أو الداعية إىل إجياد أنظمة حتفظ ،اإلسالمية

  : )٤( ما يلي وهي ،ولكن ال يعمل باملصلحة حىت تتوفر شروط إعماهلا
  . رجوة حقيقية ال ومهية  أن تكون املصلحة امل:أوالً 
  .  أن تكون املصلحة املرجوة أكرب من املفسدة املرتكبة :ثانياً 
  . أن ال يكون هناك سبيل آخر جللب هذه املصلحة:ثالثاً 

  

                                                 

  . ، مرجع سابق ٣١أحكام املظاهرات يف الفقه اإلسالمي صالضمور مروان،   ) ١(
  

الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، املوافقات يف أصول الشريعة، دار الكتب العلمية،               ) ٢(
   .٢/١٦١هـ، ١٤٢٢، ١بريوت، ط

  

  . ، مرجع سابق ٦٧أحكام املظاهرات يف الفقه اإلسالمي صروان، الضمور م  ) ٣(
  

  . ، مرجع سابق ٦٠ ص– رؤية شرعية –املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات اخلميس،   ) ٤(
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١٢٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@@ïãbrÛa@szj½a@ @
ñ†�Ðß@ÉÏ†i@òjÛbĐ½a@ @

@ @
 واهلدف املنشود من املظاهرة هو دفع املفسدة الواقعة يف ،أن تكون الغاية

يت تدعو إىل املظاهرات ال ك، مناصرة ملن وقع م الضرر أو، ورفعها،املتظاهرين
 أو املظاهرات اليت تدعو ، أو اإلسالمية، بعض الدول العربيةرفع الظلم الواقع يف

 ، وتأمني السكن، واملطالبة مبعاجلة البطالة، واملعتقلني،لإلفراج عن السجناء
الج للمرضى الذين مل يتحقق هلم  وتأمني الع،والعيش اهلينء للمواطنني املشردين

  . )١( وحنو ذلك ، أو قرار جائر، أو املطالبة بإلغاء نظام،ذلك

  

*****@ @
  

                                                 

، مرجع سابق، حكم املظاهرات يف اإلسـالم،        ٦٧أحكام املظاهرات يف الفقه اإلسالمي ص       ) ١(
  . ، مرجع سابق١٨سعود الفنيسان ص/ ر والدكتوحوار بني الشيخ ربيع بن هادي املدخلي،
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١٢٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  
  
  
  

  
ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @

@òîÇbà¦a@paŠçbÄ½a@áØy@ @
âbÄäÛa@¿ð…ìÈ�Ûa@@ïßý�⁄a@éÔÐÛaë@@ @

  
  
  

  

@æbrzjß@én¤ëZ@ @
Þëþa@szj½a@ZâbÄäÛa@¿@paŠçbÄ½a@áØy@N@ @
@ïãbrÛa@szj½aZ½a@áØy@éÔÐÛa@¿@paŠçbÄN@ @
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١٢٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@Þëþa@szj½a@ @
âbÄäÛa@¿@paŠçbÄ½a@áØyð…ìÈ�Ûa@@ @

@ @
 واملتأمل يف أنظمتها جيد ، واملتتبع لتأريخ الدولة السعودية،إن املستقرئ

 وموقعها من ، بل إن مركز اململكة،بوضوح اعتمادها على الشريعة اإلسالمية
ين الشريعة اإلسالمية  ودعامتني أساسيتني يف تب،الدين اإلسالمي شكال عنصرين

 والضوابط املتصلة ليس فقط باحلياة ، وأساساً لكل القواعد القانونية،مصدراً
 مما جعل السعودية منوذجاً يف ، وإمنا لكل مناحي احلياة،السياسية والدستورية

  . )١(تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على نطاق واسع 
اململكة "ساسي للحكم وليس أدل من ذلك ما جاء يف مطلع نظامها األ

 ودستورها ، دينها اإلسالم، ذات سيادة تامة، دولة إسالمية،العربية السعودية
 ومها احلاكمان ،... )٢( - صلى اهللا عليه وسلم –كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

 ،وحتمي الدولة عقيدة اإلسالم....  )٣( ومجيع أنظمة الدولة ،على هذا النظام
 وتقوم بواجب الدعوة إىل ،مر باملعروف وتنهى عن املنكر وتأ،وتطبق شريعته

  . )٤(" اهللا

                                                 

  . ، مرجع سابق ١٠٤املظاهرات وأثرها على األمن ص  ) ١(
  

  . املادة األوىل من النظام األساسي للحكم، مرجع سابق   ) ٢(
  

  . املادة السابعة من النظام األساسي للحكم، مرجع سابق   ) ٣(
  

  . سي للحكم، مرجع سابق املادة الثالثة والعشرون من النظام األسا  ) ٤(
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ولذا ال جتد أن املظاهرات نالت من التشريع السعودي ما نالته يف غريها 
 وذلك الندراجها يف عموم حتكيم الشريعة ،من األنظمة القانونية الوضعية

 كانت  ومع ذلكاإلسالمية، ويف التعازير املرعية على التصرفات املوجبة لذلك،
هناك معاجلة حلرية التعبري على ما يقتضيه املنهج اإلسالمي يف التعامل بني الراعي 

 وشرعيتها ، واملعاهدات الدولية املستمدة قوا، حسب القنوات الشرعية،والرعية
  .  ولو اختلفت مسمياا ، من قبل ألف وأربعمائة عام،من الشريعة اإلسالمية

ملظاهرات فقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية هذه ا بروز لومع أو
  :  وهي كالتايل ،بيانات متالحقة حتذر من هذه املظاهرات

MI@…NcN÷@O@òßŠØ½a@òØßVOQROQTPW@�çM@ÕÏaì½a@SQOWOQYXWâ@Z@H@ @
 ،لقد قام بعض احلجاج اإليرانيني بعد صالة العصر من هذا اليوم اجلمعة"

 بتجمعات حول احلرم املكي الذي هـ١٤٠٧السادس من شهر ذي احلجة لعام 
 ، بتطهريه للطائفني– جل وعال – وأمر ، وأمناً،جعل اهللا بيته فيه مثابة للناس

وما هي إالَّ دقائق حىت انضمت تلك اجلموع يف .  والركع السجود ،والقائمني
 ، ومصاحلهم،مظاهرات صاخبة تعطل بسببها خروج املصلني إىل منازهلم

  ...  والطرقات ، وتوقف السري فجأة يف الشوارع،وتعرقلت حركة املرور
 على حرق عدد من ، خالل املظاهرة،كما أقدم بعض اإليرانيني

 ومتكنت ، فتدخلت على الفور قوات األمن، وإصابة العديد جبروح،السيارات
نود ...  وإعادة األمور إىل جمراها الطبيعي ، وفض املظاهرة،من تطويق احلادث

 وأمكنة العبادة ،يد على استتباب األمن يف مجيع املناسكأن نؤكد حرصنا الشد
  . )١(" وسوف لن تتهاون السلطات األمنية يف القيام بواجبها هذا على اإلطالق

  

                                                 

ماذا حدث يف مكة املكرمة، القصة الكاملة للفتنة اخلمينية يف رحاب احلرم، وزارة اإلعالم،                ) ١(
   .٣٢الشؤون اإلسالمية، ص
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MI@@ñ†u–@WOQROQTPW@�çM@ÕÏaì½a@QOXOQYXWâ@OëNcN÷@Z@H@ @
تعلن وزارة الداخلية باململكة العربية السعودية إىل مجيع احلجاج "
 بأن التعليمات املشددة ،ص املسؤولني عنهم يف بعثة احلج اإليرانية وخت،اإليرانيني

 ،قد صدرت جمدداً إىل السلطات األمنية املختصة مبنع التجمعات واملظاهرات
  . )١(..." وأي نوع من أنواع الشغب منعاً باتاً 

M@I@ābíŠÛa@NëNcN@÷–@UOSORPQQâ@HN@ @
@òîÜ�a†Ûa@ñ‰a‹ë@¿@ï�ŠÛa@t†zn½a@�Š•@bîjÛbi@ïÛbnÛa@æ@Z@ @

 ،بناًء على ما لوحظ من حماولة البعض لاللتفاف على األنظمة"
 وتأكيداً ، واإلجراءات ذات العالقة ا لتحقيق غايات غري مشروعة،والتعليمات

 أوضح املتحدث األمين لوزارة ،هـ٢/١/١٤٣٠ملا سبق اإلعالن عنه بتاريخ 
 ، واملسريات،كافة أنواع املظاهراتالداخلية أن األنظمة يف اململكة متنع منعاً باتاً 

 ، وقيم، ولتعارضها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، والدعوة إليها،واالعتصامات
 وأضرار ، وملا يترتب عليها من إخالل بالنظام العام،وأعراف اتمع السعودي

 وما ينشأ عن ذلك من ، والتعدي على حقوق اآلخرين،باملصاحل العامة واخلاصة
 ، وسلب األموال، وانتهاك األعراض،وضى اليت تؤدي إىل سفك الدماءإشاعة للف

  . والتعرض للممتلكات العامة واخلاصة 
 والقيم ،وأكد املتحدث األمين أنه يف الوقت الذي ضمنت فيه األنظمة

 ، وسائل مشروعة للتعبري،السائدة يف جمتمعنا احملكوم بشرع اهللا وسنة رسوله
من شأنه حتقق ما  كل اصل على مجيع املستويات يففل التووأبواباً مفتوحة تك

                                                 

   . ٣٣املرجع السابق، ص  ) ١(
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 فإن قوات األمن خمولة نظاماً باختاذ اإلجراءات الالزمة كافة بشأن ،الصاحل العام
واهللا .  وتطبيق األنظمة حبقه ،كل من حياول اإلخالل بالنظام بأية صورة كانت

  .  )١(" ويل التوفيق
M@}@ áÓ‰@ ïÓ�Ûa@ áíŠØÛa@ ïßb�Ûa@ Šßþa@ ‰†•QSUQU@ ¿@@ ZRWOROQTSS@éuì½a@ �ç@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@õbšÔÜÛ@óÜÇþa@�Ü�a@�îö‰@ïÛbÈ½@Z@{@ @
هـ ورقم ٧/٣/١٤٢٨م ب وتاريخ /٢٤٠٣نشري إىل أمرينا رقم "
 املتضمنني املوافقة على تشكيل ،هـ١٧/٤/١٤٢٩م ب  وتاريخ / ٣٣٣٤

 ضمن تشكيل ،حماكم شرعية للنظر يف قضايا املوقوفني من أفراد الفئة الضالة
 وأن يشمل النظر ، وبالتنسيق مع جملس القضاء األعلى،احملاكم العامة القائمة

 ولو كانت ، وجرائم أمن الدولة،اجلرائم املرتبطة واملتالزمة مع جرائم اإلرهاب
تلك اجلرائم من اختصاص جهة قضائية أخرى وذلك ضماناً لوحدة نظر القضايا 

هـ املرفق ١٥/٢/١٤٣٣ وتاريخ ،٢٦٨٨قم كما نشري إىل كتابكم ر. األمنية 
 املتضمن اقتراح الس ،هـ١٤/٢/١٤٣٣ بتاريخ ،٢٠٥٢به قرار الس رقم 

أن تتوىل احملاكم اجلزئية أو العامة يف البلد الذي ال يوجد فيه حمكمة جزئية النظر 
 ، والداعني،يف الدعاوى املقامة ضد من يشارك يف املظاهرات من غري احملرضني

 بناًء على الوصف الوارد يف الئحة الدعوى العامة ، أو املتزعمني،ملمولنيأو ا
 وخنربكم مبوافقتنا على ،املرفوعة من اجلهة املختصة وطلبكم املوافقة على ذلك

  .  )٢() فأكملوا ما يلزم مبوجبه. ذلك 
  

                                                 

  ) .١٥٥٩٥(هـ، عدد رقم ١/٤/١٤٣٢جريدة الرياض، يوم األحد،   ) ١(
  

 يف ٤٥١٩/ت/١٣بلغ للمحـاكم بتعمـيم وزيـر العـدل بـرقم      األمر السامي الكرمي امل   ) ٢(
  . الدعوى ومكان إقامتها، احملاكم : هـ، التصنيف ١٩/٣/١٤٣٣
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@ïãbrÛa@szj½a@ @
éÔÐÛa@¿@paŠçbÄ½a@áØy@ @

@ @

  :  وهو كاآليت ،رير حمل الرتاع نعرض حت، يف مسألة املظاهراتقبل اخلوض
اتفق أهل السنة واجلماعة على وجوب إنكار املنكر من حيث  :أوالً 

 أكد فرض األمر باملعروف والنهي عن – سبحانه وتعاىل –األصل ؛ ألن اهللا 
 يف أخبار – صلى اهللا عليه وسلم – ونبيه رسول اهللا ،املنكر يف مواضع من كتابه

 ،بالطرق )١( وفقهاء األمصار على وجوبه ، السلف وأمجع،متواترة عنه فيه
  .  وقدرته ، كل حسب مقامه،والضوابط الشرعية املناسبة


��	�m�m�m�m: قال تعاىل ��������������������������������	��
��������������������������������	��
��������������������������������	��
��������������������������������������������
������������������������������������������������llll )٢( .  

   : - رمحه اهللا – )٣(قال الشوكاين 

                                                 

حممد الصادق  : أحكام القرآن، أمحد بن علي، املكىن بأيب بكر الرازي اجلصاص احلنفي، ت               ) ١(
ـ : ، بـاب    )٤/١٥٤(هـ،  ١٤٠٥قمحاوي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط       ورة س

  . املائدة 
  

  ) .١٠٤(آية رقم : سورة آل عمران   ) ٢(
  

هو حممد بن علي بن حممد بن عبداهللا الشوكاين، فقيه، جمتهد، من كبار علماء أهل اليمن،                  ) ٣(
هـ، له  ١٢٥٠من أهل صنعاء، نشأ ا، وويل قضاءها، وكان يرى حترمي التقليد، تويف سنة              

ار شرح منتقى األخبار،    والسيل اجلرار، ونيل األوط   إرشاد الفحول،   : مصنفات كثرية، منها    
نيلُ الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عشر من هجرة سـيد              : انظر  . وغريها  

، )٢/٣٤٤(هـ، مـصر،    ١٣٤٨البشر، حملمد بن حممد بن حيىي احلسين اليمين الصنعاين، ط         
م، ١٩٨٩علم للماليني، بريوت، ط   األعالم، خلري الدين بن حممود بن حممد الزركلي، دار ال         

، معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، دار إحيـاء             )٦/٢٩٨(
  ) . ١١/٥٣(التراث العلمي، بريوت، 
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 ووجوبه ،نكرويف اآلية دليل على وجوب األمر باملعروف والنهي عن امل"
 وأصل عظيم ، وهو من أعظم واجبات الشريعة املطهرة، والسنة،ثابت بالكتاب

  .  )١("  ويرتفع سنامها، وبه يكمل نظامها، وركن مشيد من أركاا،من أصوهلا
�����m�m�m�m��V��U: وقال تعاىل  � �T��S��R��Q��P��O��N��V��U���� � �T��S��R��Q��P��O��N��V��U���� � �T��S��R��Q��P��O��N��V��U���� � �T��S��R��Q��P��O��N

Y� �X� � �WY� �X� � �WY� �X� � �WY� �X� � �Wllll )وقال  . )٢ :mmmm�� ��� � ��� ��� ������� � ��� ��� ������� � ��� ��� ������� � ��� ��� ��������������
�����	��
�����������	��
�����������	��
�����������	��
������llll )٣( .  

 – أن النيب – رضي اهللا عنه – )٤(وعن أيب رقية متيم بن أوس الداري 
: ملن يا رسول اهللا ؟ قال :  قلنا ، النصيحةالدين: " قال –صلى اهللا عليه وسلم 

  . )٥(" عامتهم ، وألئمة املسلمني، ولرسوله، ولكتابه،هللا
 اهللا مسعت رسول:  قال – رضي اهللا عنه – )٦( وعن أيب سعيد اخلدري

 فإن مل ،من رأى منكم منكراً فليغريه بيده: " يقول – صلى اهللا عليه وسلم –
  . )٧("  فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان،يستطع فبلسانه

                                                 

  . فتح القدير، للشوكاين   ) ١(
  

  ) .١١٠(آية رقم : سورة آل عمران   ) ٢(
  

  ) . ٧١(آية رقم : سورة التوبة   ) ٣(
  

    .ته سبقت ترمج  ) ٤(
  

  . ، مرجع سابق ٥٤ص ) ٥٥(رواه مسلم يف صحيحه حديث رقم   )  ٥(
   

  
  

 ارثحلا بن فوع بن راَألجب بن عبيد بن بةلثع بن نسنا بن مالك بن سعد دريخلا سعيد وأب  )  ٦(
ـ أ وشهد ،أحد يوم مالك أبوه استشهد ،املدينة مفيت ،ااهد ،اإلمام.زرجاخل بن ـ  وب  يدِعس

 انكو،وأطاب ،فأكثر - وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى-  النيب نع وحدث.الرضوان وبيعة ،اخلندق
 ٢٨سـري أعـالم النـبالء رقـم         : انظر  .وسبعني أربع سنة  مات .تهدينا الفقهاء أحد

  .مرجع سابق ) ٥/١٦٣(
  
  

  . ، مرجع سابق ٥١، كتاب اإلميان، ص)٤٩(أخرجه مسلم، حديث رقم   )  ٧(
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وقد تطابق على وجوب األمر باملعروف  : "- رمحه اهللا – )١(قال النووي 
ضاً من النصيحة اليت  وهو أي، وإمجاع األمة، والسنة،والنهي عن املنكر الكتاب

  . )٢(..."  وال يعتد خبالفهم ، ومل خيالف يف ذلك إالَّ بعض الرافضة،هي الدين
إن الناظر يف أقوال علماء أهل السنة، وسريم عرب التاريخ؛ جيد  :ثانياً 

أم متفقون على الصرب على والة اجلور، وحترمي اخلروج عليهم، فنصوا على 
 على ونتفقمفهم . م، وعملوا به يف حيام العمليةذلك يف أقواهلم وتصانيفه

حترمي اخلروج على ويل أمر املسلمني املسلم الذي استتب له األمر يف بلد من 
اء كان اخلروج  سو، واملربرات، والدوافع،البلدان ؛ ألي سبب من األسباب

اء، أو  الرضا، أو اإليو أو اإلشارة أو، أو الداللة،، أو اإلعانة أو القول،بالفعل
  . )٣(، أو غري ذلك السكوت، أو التشجيع، أو الكتابة

                                                 

أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي الدمشقي الـشافعي، الفقيـه، احملـدث،               : هو    ) ١(
، ودرس العلوم، واشتغل بالتدريس، ولـه       ٦٣١الواعظ، اللغوي، ولد بنوى يف الشام سنة        

املنهاج يف شرح مسلم، األذكار، رياض الـصاحلني، تـويف سـنة            : مؤلفات كثرية، منها    
  . هـ ٦٧٧

 الشافعية، أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة، عامل الكتب،               طبقات: انظر    
البدايـة  : ، وانظر   )٩/٤٠٨(احلافظ عبدالعليم خان،    . د: هـ، ت   ١٤١٧،  ١بريوت، ط 

: هـ، ت ١٤١٧،  ١يب، لبنان، بريوت، ط   والنهاية، للحافظ ابن كثري، دار إحياء التراث العر       
    ) .١٣/٢٧٨(مكتب التحقيق، 

  

 دار،  احلجـاج  بن مسلم صحيح شرح املنهاج ،مري بن شرف بن حيىي زكريا النووي أبو   )  ٢(
    ) .٢/٢٢( هـ ١٣٩٢ /٢،ط بريوت، العريب التراث إحياء

  

أبا اخليل، سـليمان بـن   . د.، أ)٢/٥٢٣(الطفريي، ضوابط معاملة احلاكم، مصدر سابق،     ) ٣(
هـ، ١٤٢٨ ٢ اخلروج عليها، ط   عبداهللا، مفهوم اجلماعة واإلمامة ووجوب لزومها وحرمة      

   .١٣٩طبعة احلميضي، الرياض، ص
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 رضي – )١(ما مل يظهر منه الكفر البواح ؛ حلديث عبادة ابن الصامت 
فيما :  فقال ، فبايعناه– صلى اهللا عليه وسلم –دعانا النيب : " أنه قال –اهللا عنه 

 ، وعسرنا، ومكرهنا، أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا،أخذ علينا
ألمر أهله إالَّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم ا وأن ال ننازع ، علينا وأثرة،ويسرنا

حىت إن اخلروج على الكافر له ضوابطه وأركانه وشروطه   )٢(" من اهللا فيه برهان
  .عند الفقهاء الراسخني يف العلم 

 وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام : "- رمحه اهللا – )٣(قال النووي 
وقد تظاهرت األحاديث مبعىن ما .  وإن كانوا فسقة ظاملني ،بإمجاع املسلمني

وقال مجاهري أهل ...  وأمجع أهل السنة أنه ال ينعزل السلطان بالفسق ،ذكر
 وتعطيل ، والظلم، واملتكلمني ال ينعزل بالفسق، واحملدثني،السنة من الفقهاء

ث الواردة ـويفه ؛ لألحادي وخت، بل جيب وعظه، وال خيرج عليه بذلك،احلقوق
  . )٤(" يف ذلك

                                                 

عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري، شهد العقبتني وبدراً، وهو أحد النقباء، وأحد             : هو    ) ١(
، وأحد الثالثـة   - صلى اهللا عليه وسلم      –الصحابة الكرام الذين مجعوا القرآن يف زمن النيب         

 الناس القرآن، تويف سنة    إىل الشام لتعليم   –ضي اهللا عنه     ر –الذين أرسلهم عمر بن اخلطاب      
خالصة تذهيب ذيب الكمال يف أمساء الرجال، صفي الدين أمحد بـن            : انظر  .  هـ  ٣٤

هـ، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، املكتبة      ١٣٩١،  ٢عبداهللا اخلزرجي األنصاري ط   
بو عبداهللا البصري الزهـري،     ، الطبقات الكربى، حممد بن سعد بن منبع أ        ١٨٨اخلاصة، ص 

  ). ٢/٣٥٧(، )بدون(دار صادر، بريوت، ط تأريخ 
  

، مرجع سابق، مسلم، كتـاب      ١٣٥٠، ص )٧٠٥٦(أخرجه البخاري، كتاب الفنت، رقم        ) ٢(
  . ، مرجع سابق ٧٦٩، ص)٤٢/١٧٠٩(اإلمارة، حديث رقم 

  

  . سبقت ترمجته   ) ٣(
  

زكريا النووي، دار إحياء التـراث العـريب،        املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أليب          ) ٤(
  ) . ١٢/٢٢٩(هـ، باب وجوب طاعة األمراء ١٣٩٢، ٢بريوت، ط
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��	�����������������������m�m�m�m: قال اهللا تعاىل �������������������������	��
�������������������������	��
�������������������������	��
���llll)١( .  
  . )٢( تستلزم عدم اخلروج عليه ،والطاعة لويل األمر

 .)٣(عاء على وجوب طاعة اإلمام وحرمة اخلروج عليهاتفقت األمة مج لقد
  .الرسالة تفصيلهاوذلك لألدلة الصحيحة املتواترة واليت يأيت يف هذه 

ولعله ال يكاد يعرف  : "- رمحه اهللا – )٤(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
طائفة خرجت على ذي سلطان إالَّ كان يف خروجها من الفساد ما هو أعظم 

 والفضل فال ، والدين،وأما أهل العلم: "وقال  . )٥(" من الفساد الذي أزالته
 واخلروج ، وغشهم،ية والة األموريرخصون ألحد فيما ى اهللا عنه من معص

 كما عرف من عادات أهل السنة والدين قدمياً ،عليهم بوجٍه من الوجوه
  .   )٦("  ومن سرية غريهم،وحديثاً

                                                 

  ) . ٥٩(آية رقم : سورة النساء   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ١٤١مفهوم اجلماعة، ص  ) ٢(
  

، دار الـسالسل    ٢املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الشؤون اإلسـالمية بالكويـت، ط           ) ٣(
  ) .٦/٢٢٦(ة، باب طاعة اإلمام الكويتي

  

أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية احلراين، شيخ اإلسالم، ولد سنة              : هو    ) ٤(
هــ، مـن    ٧٢٨هـ، برع يف مجيع العلوم، فصار مدقِّقاً، مجدداً فيها، تويف سـنة             ٦٦١

  . وغريها " ةشرح العمد"، "جمموع الفتاوى"، "اإلميان: "مؤلفاته الشهرية 
  الذيل على طبقات احلنابلة، لزين الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن أمحـد البغـدادي،         : انظر    

 – ٢/٣٨٧(هــ   ١٣٧٢السنة احملمدية، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،         : ط  
٤٠٥ . (  

  ج

مد رشاد سـامل،    حم: منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية، البن تيمية، ت              ) ٥(
  ) . ٣/٢٣١(هـ، ١٤٠٦، ١مؤسسة قرطبة ط

  

هــ،  ١٤٢٥جممع امللك فهد لطباعة املصحف الـشريف،        : جمموع فتاوى ابن تيمية، ط        ) ٦(
  ) . ٣٥/١٢(املدينة النبوية، 
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 وجترمي مظاهرات العنف التخريبية ،اتفق علماء العصر على حترمي :ثالثاً 
، وإثارة األرضيف بل إا إفساد .  )١( ال حيتاج إىل بيان اًحترمياً واضحاً ظاهر

 وخروج صريح ،، وسفك للدماءقرار واالست،، وزعزعة لألمن والقالقل،للفنت
  .على ويل أمر املسلمني 

�:قال تعاىل  �� �� �� ��m�m�m�m�̈ �§��¦���¥��¤��£�̈�§��¦���¥��¤��£�̈�§��¦���¥��¤��£�̈�§��¦���¥��¤��£llll )ال تفسدوا : أي .  )٢
 وشيده ، وأتباعهم املصلحون،شيئاً يف األرض بعد اإلصالح مبا بناه املرسلون

 كتقوية وسائل احلياة من ، واملعنوية،لنواحي املادية من ا،العقالء املخلصون
 ، والشورى، واحلث على العدل، وذيب األخالق، وجتارة، وصناعة،زراعة

 وإفساد ، والبدعة، واإلفساد شامل إفساد األديان بالكفر، والتراحم،والتعاون
 ، والنهب، والغارة، واإلفساد بقطع الطريق، وبقطع األعضاء،النفوس بالقتل

  . )٣(اخل ... والسلب 
الذين شهد هلم  املعاصرين،  املعتربين،ذهب مجهور العلماء :رابعاً 

، وتلقت األئمة فتواهم بالقبول، إىل حترمي مجيع أنواع بالرسوخ يف العلم
                                                 

، أحكام املظاهرات   ٤٥حكم املظاهرات يف اإلسالم، ربيع مدخلي، مرجع سابق ص        : انظر    ) ١(
، الـنقض علـى جمـوزي املظـاهرات         ٧٨-٧٧ مرجـع سـابق ص     يف الفقه اإلسالمي،  

هـ، دار السنة للنـشر والتوزيـع،       ١٤٣٢،  ١واالعتصامات، السعيد، عبدالعزيز حممد، ط    
   . ١٩-١٧الرياض، 

  

  ) . ٥٦(آية رقم : سورة األعراف   ) ٢(
  

ر املعاصـر،   وهبة الزحيلي، دار الفك   . التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، د      : انظر    ) ٣(
، تفسري البحـر احملـيط، أليب حيـان         )١٩/٢١٣) (٨/٢٤٠(هـ،  ١٤١٨،  ٢دمشق، ط 

، مفاتيح الغيب، للعالمة فخر الدين حممد بن عمر         )٣١٢-٤/٣١١(األندلسي، دار الفكر،    
  ) . ١٤/١٠٨(هـ ١٤٢١، ١التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
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  مقدمتهم مجاعة اإلخوان،من الباحثني يفقليل عدد  املظاهرات، وخالفهم
 ، مع أدلتها،يما يلي ذكر األراء، وفسلمية وغري وآخذين بتقسيمها إىل سلميٍة

- ببالد احلرمني الشريفني،يتعلق مبا ا باحلكم فيه، مقتصراً وشبهاا، ومناقشتها
   :-اململكة العربية السعودية

@Þëþa@ðcŠÛa@Z@ @
إىل حترمي املظاهرات الراسخني يف العلم، ذهب مجهور العلماء املعتربين، 

  .)١ (السلمية وغريها، وعدم جوازها
                                                 

 العلماء املعتربين والراسخني يف العلم من علماء احلرمني وغريهم،          ذهب إىل هذا الرأي مجيع      ) ١(
مساحة العالمة ابن باز والعالمة ابن عثيمني، والعالمة الفوزان،وصاحل بن غصون، و            : منهم  

عبدالعزيز الراجحي، وبكر أبوزيد، وعبداهللا بن غديان، عبدالرمحن بـن ناصـر الـرباك،              
عبدالعزيز بن عبـداهللا    / م اململكة العربية السعودية الشيخ    عبداحملسن العباد، ومساحة مفيت عا    

صـاحل   و عبداهللا بن سليمان املنيع: آل الشيخ وأعضاء هيئة كبار العلماء يف اململكة، وهم 
الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو  و الدكتور صاحل بن فوزان الفوزانو بن حممد اللحيدان

  الدكتور عبداهللا بن حممد آل الـشيخ و  سن التركيالدكتور عبداهللا بن عبداحملو  سليمان
الـدكتور  و  الدكتور صاحل بن عبداهللا بن محيـد  و الدكتور أمحد بن علي سري املباركيو

صـاحل بـن عبـدالرمحن     و لدكتور حممد بن عبدالكرمي العيسىوا  قعبدهللا بن حممد املطل
حممـد بـن    و  عبداهللا اخلضريالدكتور عبدالكرمي بنو عبداهللا بن حممد بن خنني و احلصني

الدكتور علي بن عبـاس   و الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسنيو  حسن آل الشيخ
، الدكتور قيس بن حممد آل الشيخ مباركو  الدكتور حممد بن حممد املختار حممد و حكمي

عثمـان   ومقبل الوادعي من اليمن، و أيب إسحاق احلويين مـن مـصر،            والعالمة األلباين، 
    ... وغريهم الكثري من الكويت، مشهور حسن من األردن،خلميس ا

 اموعـة   ١٩٩٣٦، الفتـوى رقـم      ٣٦٨-١٥/٣٦٧فتاوى اللجنـة الدائمـة      : راجع  
 يف  ١٥٥٩٦األوىل،املوقع الرمسي للشيخ عبدالعزيز بـن بـاز، جريـدة الريـاض عـدد             

يـزان  ،املظـاهرات يف م   ٣٧٧ ص   ٩٣هـ، جملة البحوث اإلسالمية، عـدد       ٢/٤/١٤٣٢
=  

١٣٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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 من هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية  التايلبيانقد صدر الو
هللا رب العاملني والصالة والسالم على   احلمد:"ـ ونصه ه١/٤/١٤٣٢بتاريخ 

 عز -فلقد أخذ اهللا : أما بعد عبد اهللا ورسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني
وإذ : (يف كتابه الكرمي سبحانه على العلماء العهد وامليثاق بالبيان قال -وجل 

                                                 

= 

 ومابعدها، مرجع سابق، حكم املظاهرات يف اإلسالم، مرجـع سـابق،            ١٣٠الشريعة، ص 
 ومابعدها، اإلحلـاد    ١٢٥،حتذير العلماء الثقات من املظاهرات، مرجع سابق، ص         ٢١٢ص

،حكـم  ٣٠ص  _ املكتبـة الـشاملة   _ اخلميين يف أرض احلرمني، مقبل هادي الـوادعي         
 ومـا   ١٩نعمـان الـوتر، مرجـع سـابق،ص         املظاهرات واإلضرابات واالعتصامات،    

بعدها،احلجج القاطعات جبمع فتاوى العلماء يف املظاهرات، ردمان بن أمحد احلبيـشي،دار            
 ومابعدها، املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات رؤيـة       ١٦احلديث السلفية، البيضاء، ص   

الغتياالت فتاوى العلماء يف التفجريات وا    :  ومابعدها، مرجع سابق، شريط    ٤٤شرعية، ص 
موعة من كبار العلماء،تسجيالت صوت القدس، عنيزة، اململكة العربيـة          ... واملظاهرات

السعودية، فتاوى نور على الدرب على موقع ابن باز،مرجع سابق، الـصحوة اإلسـالمية              
 ١٤٢هـ ص   ١/١٤٣١ضوابط وتوجيهات، ابن عثيمني، مدار الوطن للنشر، الرياض، ط        

هـ، الفتاوى الشرعية يف القـضايا      ٨/٩/١٤٢٤ يف   ١١٣٨٥عدد  ،جريدة اجلزيرة   ٧٧رقم  
 ومابعدها، فتاوى العلمـاء يف      ١٧٩هـ ص   ٢/١٤٢٤العصرية، احلصني،حممد بن فهد، ط    

  :املظاهرات واالعتصامات، منشورة يف موقع السكينة للحوار، على الرابط التايل 
 http://www.assakina.com/fatwa/٦٢٥٥.html                                                                                      

  :موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء على الرابط التايل 
 

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwa

Num=&FatwaNumID=&ID=١٣٣٥٣&searchScope=٢&SearchScopeLevels١=

&SearchScopeLevels٢=&highLight=١&SearchType=exact&SearchMoesar=f

alse&bookID=&LeftVal=٠&RightVal=٠&simple=&SearchCriteria=allwords

&PagePath=&siteSection=١&searchkeyword=٢١٦١٦٧٢١٧١٣٢٢١٧١٣٣٢١٦١٨٤٢١٦
١٦٧٢١٧١٣٥٢١٦١٧٧٢١٦١٦٧٢١٦١٧٠#firstKeyWordFound  

  



� �

  

@@ @

 

١٣٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

: وقال جل وعال. ) تكتمونه أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتب لتبيننه للناس وال
واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتب  إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات(

نت ويتأكد البيان على العلماء يف أوقات الف.) هم اهللا ويلعنهم الالعنونأولئك يلعن
األيام من أحداث واضطرابات وفنت يف  واألزمات؛ إذ ال خيفى ما جيري يف هذه

 لعموم - عز وجل -إذ تسأل اهللا  أحناء متفرقة من العامل، وإن هيئة كبار العلماء
حكاماً وحمكومني، لتحمد اهللا  املسلمني العافية واالستقرار واالجتماع على احلق

اجتماع كلمتها وتوحد  العربية السعودية منسبحانه على ما من به على اململكة 
يف ظل  صفها على كتاب اهللا عز وجل، وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هذه  قيادة حكيمة هلا بيعتها الشرعية أدام اهللا توفيقها وتسديدها، وحفظ اهللا لنا
وإن احملافظة على اجلماعة من أعظم أصول اإلسالم، وهو مما  .النعمة وأمتها

به يف كتابه العزيز، وعظم ذم من تركه، إذ يقول جل  مت وصية اهللا تعاىلعظ
وال تفرقوا واذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم  واعتصموا حببل اهللا مجيعاً(وعال 

إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار  أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته
وال : (وقال سبحانه. ) تدون مفأنقذكم منها كذلك يبني اهللا لكم اياته لعلك

أولئك هلم عذاب جاءهم البينات و تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما
دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف  إن الذين فرقوا: (وقال جل ذكره) عظيم

وهذا األصل الذي هو . )يفعلون شيء إمنا أمرهم إىل اهللا مث ينبئهم مبا كانوا
النيب صلى اهللا عليه وسلم به يف مواطن  عة مما عظمت وصيةاحملافظة على اجلما

رواه " يد اهللا مع اجلماعة" :عامة وخاصة، مثل قوله عليه الصالة والسالم
من خلع يداً من طاعة لقي اهللا يوم القيامة "وقوله عليه الصالة والسالم  .الترمذي

وقوله  . مسلمرواه" ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ال حجة له
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 إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه: "عليه الصالة والسالم

وما عظمت  .رواه مسلم" األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائناً من كان
 الوصية باجتماع الكلمة ووحدة الصف إال ملا يترتب على ذلك من مصاحل

سد عظمى يعرفها العقالء، كربى، ويف مقابل ذلك ملا يترتب على فقدها من مفا
ولقد أنعم اهللا على أهل هذه البالد . شواهدها يف القدمي واحلديث وهلا

قادم على هدي الكتاب والسنة، ال يفرق بينهم، أو يشتت  باجتماعهم حول
: أحزاب هلا منطلقاا املتغايرة امتثاالً لقوله سبحانه أمرهم تيارات وافدة، أو

الصالة وال تكونوا من املشركني، من الذين فرقوا  يموامنيبني إليه واتقوه وأق(
وقد حافظت اململكة على . ) لديهم فرحون دينهم وكانوا شيعاً كل حزب مبا
وتطورها، وأخذها باألسباب الدنيوية املباحة،  هذه اهلوية اإلسالمية فمع تقدمها

 الشرق بأفكار وافدة من الغرب أو -  حبول اهللا وقدرته-فإا مل ولن تسمح 
وإن من نعم اهللا عز وجل على  .تنتقص من هذه اهلوية أو تفرق هذه اجلماعة

 اللذين -احلرمني الشريفني  أهل هذه البالد حكاماً وحمكومني أن شرفهم خبدمة
حكومة اململكة العربية   يناالن الرعاية التامة من-وله احلمد والفضل سبحانه 
وأمناً واختذوا من  لنا البيت مثابة للناسوإذ جع: (السعودية عمالً بقوله سبحانه

للطائفني  مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا بييت
خاصة يف  وقد نالت اململكة ذه اخلدمة مزية. ) ركع السجودوالعاكفني وال

كل  العامل اإلسالمي، فهي قبلة املسلمني وبالد احلرمني، واملسلمون يؤموا من
وهيئة  .صوب يف موسم احلج حجاجاً وعلى مدار العام عماراً وزواراًحدب و

 كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة يف

ظل قيادة حكيمة، فإا تدعو اجلميع إىل بذل كل األسباب اليت تزيد من اللحمة 
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ذلك، وهي ذه األلفة، وحتذر من كل األسباب اليت تؤدي إىل ضد  وتوثق
وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على الرب والتقوى،  املناسبة تؤكد على

وحتذر من ضد ذلك من اجلور والبغي، وغمط  والتناهي عن اإلمث والعدوان،
كما حتذر من االرتباطات الفكرية واحلزبية املنحرفة، إذ األمة يف هذه  .احلق
سلف الصاحل وتابعوهم، وما عليه أئمة مجاعة واحدة متمسكة مبا عليه ال البالد

وحديثاً من لزوم اجلماعة واملناصحة الصادقة، وعدم اختالف  اإلسالم قدمياً
االعتراف بعدم الكمال، ووجود اخلطأ وأمهية اإلصالح  العيوب وإشاعتها، مع

وإن اهليئة إذ تقرر ما للنصيحة من مقام عال يف  .على كل حال ويف كل وقت
الدين النصيحة، قيل ملن يا رسول "عليه وسلم  النيب صلى اهللالدين حيث قال 

ومع أنه  .رواه مسلم" املسلمني وعامتهم هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة: اهللا؟ قال
 إن اهللا يرضى: "من أكد من يناصح ويل األمر حيث قال عليه الصالة والسالم

  حببل اهللا مجيعاً واللكم ثالثاً، أن تعبدوه، وال تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا

 فإن اهليئة تؤكد أن. رواه اإلمام أمحد" تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم

لإلصالح والنصيحة أسلوا الشرعي الذي جيلب املصلحة ويدرأ املفسدة، وليس 
بيانات فيها ويل وإثارة فنت وأخذ التواقيع عليها، ملخالفة ذلك ما أمر  بإصدار

وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا (به يف قوله جل وعال  اهللا عز وجل
الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم  به ولو ردوه إىل

ومبا أن اململكة  .)بعتم الشيطان إال قليالًورمحته ال ت ولوال فضل اهللا عليكم
اجلماعة والطاعة فإن  لزومالعربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة و

اليت تثري  اإلصالح والنصيحة فيها ال تكون باملظاهرات والوسائل واألساليب
حترميها،  الفنت وتفرق اجلماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البالد قدمياً وحديثاً من
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واهليئة إذ تؤكد على حرمة املظاهرات يف هذه البالد، فإن  .والتحذير منها
حيقق املصلحة، وال يكون معه مفسدة، هو املناصحة   الذياألسلوب الشرعي

وسلم، وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم  وهي اليت سنها النيب صلى اهللا عليه
وتؤكد اهليئة على أمهية اضطالع اجلهات الشرعية والرقابية والتنفيذية  .بإحسان

اسبة كل قضت بذلك أنظمة الدولة وتوجيهات والة أمرها وحم بواجبها كما
حيفظ بالدنا وبالد املسلمني من كل سوء ومكروه،  واهللا تعاىل نسأل أن. مقصر

ذات بيننا، ويهدينا سبل السالم، وأن  وأن جيمع كلمتنا على احلق، وأن يصلح
الباطل باطالً، ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدي  يرينا احلق حقاً، ويرزقنا اتباعه، ويرينا

يوفق والة األمر ملا فيه صالح العباد   سبحانه أنضال املسلمني، وهو املسؤول
وسلم على نبينا حممد وعلى آله  والبالد، إنه ويل ذلك القادر عليه، وصلى اهللا

  )١( .".وصحبه أمجعني
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي 

@ Þëþa@ ÝîÛ†ÛaZوقد جاءت ، أن املظاهرات خروج على احلاكم املسلم 
 ، وظاملاً،روج على احلاكم حىت وإن كان فاسقاًالنصوص الشرعية على حترمي اخل

  .  وعدم مفارقتها ، بل جاءت النصوص بلزوم اجلماعة،وجائراً
����m�m�m�mf��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��agggg��l��k��j��i��h�����l��k��j��i��h�����l��k��j��i��h�����l��k��j��i��h: قال تعاىل 

|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��r���q���p��o��n��m|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��r���q���p��o��n��m|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��r���q���p��o��n��m|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��r���q���p��o��n��m}}}}��������
��/�����0��1��2��3��4��5��~��/�����0��1��2��3��4��5��~��/�����0��1��2��3��4��5��~��/�����0��1��2��3��4��5��~llll  )٢( .   

                                                 

 اموعـة األوىل،املوقـع     ١٩٩٣٦، الفتوى رقم    ٣٦٨-١٥/٣٦٧ فتاوى اللجنة الدائمة      ) ١(
  . هـ٢/٤/١٤٣٢ يف ١٥٥٩٦الرمسي للشيخ عبدالعزيز بن باز، جريدة الرياض عدد

  

  . سورة آل عمران ) ١٠٣(آية رقم   ) ٢(
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���¢�����¢�����¢�����¢��¡¡¡¡@���?��<��=��>��;��:��mmmm����7��8��9��:��;��<��=��>��?���@7��8��9��:��;��<��=��>��?���@7��8��9��:��;��<��=��>��?���@7��8��9: وقال تعاىل 
��¦��¥��¤��£��¦��¥��¤��£��¦��¥��¤��£��¦��¥��¤��£llll )١( .  

 –دعانا النيب : " قال – رضي اهللا عنه – )٢ (وحلديث عبادة بن الصامت 
 فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع ، فبايعناه–صلى اهللا عليه وسلم 

ننازع األمر  وأن ال ، وأثره علينا، وعسرنا ويسرنا،والطاعة يف منشطنا ومكرهنا
  .  )٣(" أهله إالَّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهان

 ومن ،من يطع األمري فقد أطاعين : "- عليه الصالة والسالم –وقال 
  . )٤(" يعِص األمري فقد عصاين

 ، ما مل خيرجوا عن الدين، وإن كانوا فساقاً،فال جيوز اخلروج على األئمة
ن ـة الذيـ واملعتزل،وارجـ خالفاً للخ،لفسق واملعاصي ال با،بالكفر البواح

 ، قـ وحصل منهم فس، اٍصـيرون اخلروج عليهم إن كان عندهم مع
 ويقصدون به اخلروج على ،هذا هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر: فيقولون 

  . )٥ (والة أمور املسلمني

                                                 

  . سورة آل عمران ) ١٠٥(آية رقم   ) ١(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
  

  . سبق خترجيه   ) ٣(
[  

، مرجـع سـابق،   ٥٦٧، كتاب اجلهاد والسري ص )٢٩٥٧(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٤(
  . ، مرجع سابق ٧٦٧، كتاب اإلمارة ص)١٨٣٥(وأخرجه مسلم حديث رقم 

  

الفوزان، صاحل بن فوزان، التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاوية، دار العاصـمة               ) ٥(
  ) . ١/١٦٤(للنشر والتوزيع 
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  : ونوقش مبا يلي 
 ،ألا وسيلة سلمية إلنكار املنكرأا ال تعترب خروجاً على احلكام ؛ 

.  ووسيلة لتثبيت حكم احلاكم العادل ال املستبد الظامل ،والتعبري عن الرأي
 وقد تكون ، قد تكون لتأييد موقف ويل األمر،فليست بالضرورة ضد ويل األمر

 وقد يكون ويل األمر ،ممارسة حلق اتفق عليه احلاكم مع الشعب خالل الدستور
 إمنا ، وال يكفي يف ذلك النصيحة اخلاصة،من االعتراض على ظلمهظاملاً ال بد 

  .تكون يف املخالفات غري العلنية 
 وهكذا فعل ،أما املخالفات الشرعية العلنية فال بد فيها من قول احلق علناً

 ، حيث أعلن موقفه من مسألة خلْق القرآن،- رمحه اهللا –اإلمام أمحد بن حنبل 
 وكان الناس جيتمعون بالباب ،ذي اعتمده ويل األمرخمالفاً بذلك الرأي ال

 بل قاد ، ومل يكتف بنصيحة ويل األمر، ورمبا باآلالف ينتظرون قوله،باملئات
   .لكنه مل خيرج يف مظاهرة:  وقد يقول قائل ،املعارضة

هل هناك فرق يف إعالن املوقف اجلماعي بني أن يكون الناس : واجلواب 
السني ؟ وهذا ما قالت به احلركة الوهابية يف اجلزيرة  أو ج، أو سائرين،واقفني
 ،ي األمرـة على ولـ بل ولقد جتاوزت ذلك باخلروج بالقوة املسلح،العربية

وز التعبري باملظاهرات ـ وال جي،فهل جيوز اخلروج على ويل األمر بالسالح
  . )١(السلمية ؟ 

                                                 

األدلة والبينات على حكم املظاهرات واالعتصامات، اخلضر، مرجع سابق، فتـوى           : مقال    ) ١(
، ٦٢ظاهرات يف الفقـه اإلسـالمي ص      مجاعة اإلخوان يف األردن، مرجع سابق، أحكام امل       

  . ، مرجع سابق ٣٥٨مرجع سابق، األحكام الشرعية للنوازل السياسية ص
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  : وأجيب عن ذلك مبا يلي 
أييد اإلمام وإعانته وبني اخلروج عليه، بأن هناك فرقاً بني ت: أوالً 

 وأما كوا ممارسة حلق اتفق عليها ، وهذا خلط عجيب بني األمرينومنازعته
 فهذا رد إىل القانون الوضعي والواجب ،احلاكم مع الشعب من خالل الدستور

  . )١( - صلى اهللا عليه وسلم –الرد إىل اهللا وإىل رسوله 
 ية إلنكار املنكر، فإن هذا تعبد هللا تعاىل بوسيلةأما أا وسيلة سلم: ثانياً 

 فالتعبد هللا ،- صلى اهللا عليه وسلم – وال رسوله – عز وجل –مل يشرعها اهللا 
  .يكون باملشروع ال باملبتدع 

:  خماطباً من أجاز املظاهرات– رمحه اهللا–)٢(قال اإلمام عبدالعزيز بن باز 
 ، وال أعلم نصاً يف هذا املعىن، التظاهرات أن من أساليب النيب يف الدعوةذكرمت"

 فإن مل يكن لكم ،فأرجو اإلفادة عمن ذكر ذلك ؟ وبأي كتاب وجدمت ذلك ؟
يف ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك ؛ ألين ال أعلم يف شيء من 

  . )٣(" النصوص ما يدل على ذلك
ملظاهرات  فإن كان املراد با،وأما احتمال كون ويل األمر ظاملاً: ثالثاً 
 فهذا ترده األدلة الدالة على حترمي اخلروج ، وإسقاطه وهو مسلم،اخلروج عليه

 وإن كان املراد النصيحة واألمر باملعروف والنهي عن ،)٤( كما سبق بياا ،عليه

                                                 

  . ، مرجع سابق ١٠٧النقض على جموزي املظاهرات ص  ) ١(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
  

   .  بتصرف، مرجع سابق)٨/٢٤٥(جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز   ) ٣(
  ج

  .  اخلروج على الوايل املسلم يف بداية املبحث عند حترير حمل الرتاع سبق سرد أدلة حترمي  ) ٤(
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 بل هي إعالن ،املنكر فليست وسيلة وطريقة من طرق النصيحة املشروعة
  . )١(العصيان لويل األمر 

 يف أمر كان حدث – رمحه اهللا تعاىل – )٢( اإلمام أمحد سئل: رابعاً 
سبحان اهللا الدماء :  وجعل يقول ، فأنكر ذلك عليهم، قوم باخلروجببغداد وهم

 الصرب على ما حنن فيه خري من الفتنة يسفك ، ال أرى ذلك وال آمر به،الدماء
لمت ما كان  أما ع، وينتهك فيها احملارم، ويستباح فيها األموال،فيها الدماء
وإن : والناس اليوم أليس هم يف فتنة ؟ قال :  قيل – يعين أيام الفتنة –الناس فيه 

 ، وانقطعـت السبل،كان ؛ فإمنا هي فتنة خاصة ؛ فإذا وقع السيف عمت الفتنة
  .  )٣( وخري لك ، ويسلم لك دينك،الصرب على هذا
... املعارضة  قاد – رمحه اهللا –ما جاء من أن اإلمام أمحد : خامساً 

  !.؟ فكيف يقود املعارضة وهو مل خيرج مع أصحاا 
@ ïãbrÛa@ ÝîÛ†ÛaZ بوسيلة مل – سبحانه وتعاىل – أن املظاهرات تعبد هللا 

 ، فإن كان يقصد ا التقرب إىل اهللا، وال رسوله– عز وجل –يشرعها اهللا 
 ،)٤(ال املبتدع  وينبغي التعبد هللا باملشروع ،واعتبارها وسيلة للدعوة فهذا خطأ

  .ومعلوم أن األصل يف العبادات احلظر إال مادل الدليل عليه 

                                                 

  . ، مرجع سابق ٣٥، ٣٤حتذير الشباب من فتنة اخلروج واملظاهرات واإلرهاب ص  ) ١(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
  

، ١اخلالل، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد، الـسنة، دار الرايـة، الريـاض، ط           ) ٣(
  ) . ١/١٣٢(عطية الزهراين . د: ت هـ، ١٤١٠

  

  . ، مرجع سابق ٤٤املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات، رؤية شرعية، ص  ) ٤(
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��������¡����������¡����������¡����������¡��				�������������������������������������������������������������������������������������m�m�m�m: قال تعاىل 

¢¢¢¢££££«��ª��©�� �̈�§���¦���¥��¤��«��ª��©�� �̈�§���¦���¥��¤��«��ª��©�� �̈�§���¦���¥��¤��«��ª��©�� �̈�§���¦���¥��¤��¬¬¬¬±��°�����®��±��°�����®��±��°�����®��±��°�����®��llll )١( .  
 عن جواز مواجهة – رمحه اهللا تعاىل – وحينما سئل الشيخ ابن عثيمني 

 فحني سئل عن أنه ، وال غموض، ال لبس فيه،صرحياً ،النظام كان رده قاطعاً
 هل جيوز مواجهة النظام بتفجري ثورة ،بعد عدم االستجابة ملطالب املضربني

ال أرى أن تقام ثورة شعبية يف هذه احلال ؛ ألن القوة املادية بيد : شعبية ؟ قال 
 وعصا ،خ والثورة الشعبية ليس بيدها إالَّ سكني املطب،احلكومة كما هو معروف

 لكن ميكن أن يتوصل إىل هذا من ، واألسلحة، وهذا ال يقاوم الدبابات،الراعي
 وال ينبغي أن نستعجل األمر ألن أي بلد عاش سنني طويلة من ،طريق آخر

 بل ال بد أن ،االستعمار ال ميكن أن يتحول بني ليلة وضحاها إىل بلٍد إسالمي
 ،ا بىن قصراً فقد أسس سواء سكنهواإلنسان إذ. نتخذ طول النفس لنيل املآرب 
 وإن مل يتحقق ، فاملهم أن يبين الصرح اإلسالمي،أو فارق الدنيا قبل أن يسكنه

 ، وال أن نثري،فالذي أرى أال نتعجل يف مثل هذه األمور. املراد إالَّ بعد سنوات 
 وتعرفون أن الثورة الشعبية غالبها ،أو نفجر ثورة شعبية ؛ ألن املسألة خطرية

 وتقضي على ، لو تأيت القوات إىل حي من األحياء، ال تثبت على شيء،غائيةغو
  . )٢(بعضه لكان كل اآلخرين يتراجعون عما هم عليه 

  : ونوقش مبا يلي 

                                                 

  .سورة النحل ) ١٢٥(آية رقم   ) ١(
  

العثيمني، حممد بن صاحل، الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهـات، دار الـوطن للنـشر،                ) ٢(
  .  وما بعدها ١٤٣هـ، ص١٤٢٦الرياض، ط
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 فيكون ،أن املظاهرات ليست من باب العبادات حىت تكون توقيفية
تفعل  ولو لـم ، بل هي من بـاب املصاحل املرسلة، واملنع،األصل فيها احلظر

  . )١(لفات كثري من املصاحل 
  : وجياب عن ذلك 

 بل هي من الوسائل احملرمة ،ال نسلِّم أن املظاهرات من املصاحل املرسلة
  :  فيجاب عليه مبا يلي وعلى فرض التسليم بأا من املصاحل املرسلة،غري املشروعة
 وهي ،ا حىت تتوفر شروط إعماهلـ،عمل اأن املصاحل املرسلة ال ت: أوالً 

  : )٢(ما يلي 
   .  ال ومهية،أن تكون املصلحة املرجوة حقيقية: أوالً 
  . أن تكون املصلحة املرجوة أكرب من املفسدة املرتكبة : ثانياً 
  . أن ال يكون هناك سبيل آخر جللب هذه املصلحة : ثالثاً 

وبعد أن ذكرنا شروط العمل باملصلحة املرسلة ننظر تطبيقها يف 
 إذ لو ، بل ومهية،فإن املصلحة املرجوة يف املظاهرات ليست حقيقية ،املظاهرات

كانت حقيقية يف الدول اإلسالمية اليت حصل فيها مظاهرات لنجحت من غري 

                                                 

، مرجع سابق، املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات      ٩٣املظاهرات وأثرها على األمن ص      ) ١(
  . ، مرجع سابق ٥٩ص

  

اجليزاين، حممد بن حسني بن حسن، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعـة،              : انظر    ) ٢(
، الباكستاين، زكريا بن غالم قادر، أصـول        )١/٢٣٨(هـ،  ١٤٢٧،  ٥دار ابن اجلوزي ط   

، الشنقيطي، حممد   )١/٢١٥(هـ،  ١٤٢٣،  ١ه على منهج أهل احلديث دار اخلراز، ط       الفق
اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،    : األمني بن حممد بن املختار اجلكين، املصاحل املرسلة، نشر          

  ) .٢٢، ١/٢١(هـ، ١٤١٠، ١ط
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 ولكن عندما ننظر إىل هذه الضوابط جند أن هناك وسائل عدة ،سفك للدماء
  . )١(أنفع من املظاهرات لتغيري املنكرات 

 ، يف بيان األسباب الشرعية لإلصالح– اهللا  رمحه– )٢(قال ابن باز 
 والدعوة إىل اخلري ، والنصيحة،لكن األسباب الشرعية املكاتبة: "وتغيري املنكر 

 صلى اهللا – وشرحها أصحاب رسول اهللا ، شرحها أهل العلم،بالطرق الشرعية
 ، ومع السلطان، واملشافهة مع األمري،باملكاتبة:  وأتباعه بإحسان ،-عليه وسلم 

 دون التشهيـر على املنابر بأنه فعل ، ومناصحته واملكاتبة له،واالتصال به
  . )٣("  واهللا املستعان، وصار منه كذا،كـذا

 كما ،أن املصاحل املرسلة ليست من األدلة املتفق عليها يف الشرع: ثانياً 
 ، بعضهم باملصاحل املرسلة فإم وإن عدوا،هو مقرر عند بعض أهل العلم

عدها  الشرعية لكن غريهم خيالفهم وال يها من وسائل استنباط األحكامواعترب
  . )٤(كذلك فهي ليست حمل اتفاق 

@sÛbrÛa@ÝîÛ†ÛaZ ا– صلى اهللا عليه وسلم – أن النيب ومل حيث ، مل يأمر 
 لنقل ، أو فعلها، أو حث عليها، فلو أمر ا، ومل يفعلها مع قيام املقتضى،عليها

 فمن احملال أن حتتاج األمة إىل هذا األمر ومل – عليه وسلم  صلى اهللا–عنه ذلك 

                                                 

  . ، مرجع سابق ٦٠املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات ص  ) ١(
  

  . ترمجته سبقت   ) ٢(
  

  . ، مرجع سابق ٨٩فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة ص  ) ٣(
  

، مرجع سابق، املظاهرات واالعتصامات واإلضـرابات       ١١املصاحل املرسلة، الشنقيطي ص     ) ٤(
  . ، مرجع سابق ٦١ص
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ستحيل أن مل األمة روايتها ، وكذلك ي- صلى اهللا عليه وسلم –يدل عليه 
  .)١( أو أرشدهم إليها ، أنه فعلها أو دل عليها الناس– صلى اهللا عليه وسلم–عنه

  : ونوقش مبا يلي 
 وال شك أن األساليب ،نكرأن املظاهرات أسلوب من أساليب تغيري امل

 ففي هذا العصر اجتهد بعض ، ومن عصٍر إىل عصر،تتجدد من وقٍت إىل وقت
 فاملظاهرات من املسائل ،املنتسبني للدعوة يف تغيري املنكر عن طريق املظاهرات

  . )٢( وال إنكار يف مسائل االجتهاد ،االجتهادية
  : وجياب عنه مبا يلي 

هلم من حصول املظاهرات يف عهد النبوة أن هذا يناقش استدال: أوالً 
 وخروج أهل املدينة – رضي اهللا عنه –على حد زعمهم، كقصة إسالم عمر 

  .للقادمني من مؤتة وحنوها 
 ما مرادكم جبعل املظاهرات من املسائل االجتهادية ؟،: يقال هلم : ثانياً 

 لكن ،ا حكم خاص مبعىن أا مل يأت فيه،هي من املسائل االجتهادية: فإن قالوا 
 وهم القائلون – واملخالفون ،نرى أن القول باملظاهرات حيقِّق مصاحل كثرية

  .  فال ينكر على أحد ، وهذا اال ختتلف فيه األنظار، يرون فيها مفاسد–باملنع 
 فإن بعض ،أن عمل املظاهرات مل حيقق مصلحة راجحة: فاجلواب 

 بل وقع ،ف املنكر الذي تظاهروا لتغيريه ومل خيتل،املسلمني ال زالوا يقومون ا
  .أشد منه مفسدة 

                                                 

  . ، مرجع سابق ٤٤املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات ص  ) ١(
  

   .٤٢املرجع السابق ص  ) ٢(
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  .  وال إمجاع فيه ،إن املظاهرات حكمها حمل نزاع بني العلماء: وإن قلتم 
 مع ،أن من املسائل اخلالفية ما هو ظاهر احلجة ألحد الطرفني: فيجاب 

 فيصار إىل احلجة الصحيحة ، ولكن حجته أضعف،وجود خمالف هلذا األمر
  .  مع عدم التسليم أا حمل خالف بني الراسخني يف العلم،ةالصرحي

 ويترك القول ،ومن املعلوم أن األدلة القوية يف القول باملنع فيصار إليه
وأما ادعاؤهم أن املظاهرات من املسائل اخلالفية فال . املرجوح ؛ لضعف أدلته 

  .يتعني فيها اإلنكار بل السكوت 
هذا جواب " ال يتعني فيه اإلنكار"ل أن قولكم بأن يقا: فاجلواب عن ذلك 

 إذ إن املسائل اليت ال إنكار فيها هي اليت مل يتضح فيها الدليل ،غري صحيح
  .  )١( فيتعني فيها اإلنكار ، أما مسألة املظاهرات فهي من احملدثات،للطرفني

@ ÉiaŠÛa@ÝîÛ†ÛaZ والسلف الصاحل من – صلى اهللا عليه وسلم – أن النيب 
 أو ، ولو كانت مستحبة، والتابعني هلم بإحسان مل يفعلوا املظاهرات،ابةالصح

  . )٢( إذ ال خري إالَّ سبقونا إليه ،مشروعة لتسابق الصحابة إىل فعلها
الواجب علينا أن ننصح بقدر  : "- رمحه اهللا – )٣(قال ابن عثيمني 

 ، هدي السلف فهذا خالف، أما أن تظهر املبارزة واالحتجاجات علناً،املستطاع

                                                 

  .  بتصرف ٦٣، ٦٢ملرجع السابق صا  ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ٤٤اخلميس، املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات، رؤية شرعية ص  ) ٢(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٣(
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 وال إىل اإلصالح ،وقد علمتم اآلن أن هذه األمور ال تمت إىل الشريعة بصلة
  . )١(..."  ما هي إالّ مضرة ،بصلة

  : ونوقش مبا يلي 
أن السلف الصاحل قد قاموا بذلك، ومبا هو أشد منه، كقصة ابن : أوالً 

  .  وغريهم مما سبق بيانه ،)٣( وابن الزبري ،)٢(األشعث 
أنه ال يشترط يف مشروعية طرق التعبري عن الرأي أن تكون مما : انياً ث

فعله السلف، بل إن لألمة أن تبتكر من طرق التعبري ما تراه مناسباً، ومؤثراً، ما 
  . )٤(مل خيالف حكماً شرعياً واضحاً 

  : وجياب عليه مبا يلي 
  .  ومتناًنداً، بيان األدلة اليت اعتمدوها، واجلواب عن ذلك مسسيأيت:أوالً 

                                                 

: - رمحهم اهللا مجيعاً     –فتاوى العلماء األكابر فيما أهدر من دماء يف اجلزائر، لألعالم الثالثة              ) ١(
عبداملالك بن أمحد اجلزائري، قـراءة ابـن        : ، مجع وتعليق    ابن باز، وابن عثيمني، واأللباين    

   .١٤٠هـ، ص١٤٢٢، ٣عثيمني، األصالة األثرية، جدة، ط
  

هو عبدالرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس الكندي، بعثه احلجاج على سجستان فثـار                 ) ٢(
ـ           كبري،هناك، وأقبل يف مجع      ع ابـن    وقتل خلق كثري من الفريقني، ويف آخر األمر ازم مج
  .  للهجرة ٨٤األشعث، تويف سنة 

  . ، مرجع سابق )٤/١٨٣(سري أعالم النبالء : انظر   
  

هو عبداهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد القرشي األسدي، والده الزبري بن العوام ابن عمـة             ) ٣(
 يف الـسنة  : ، كان أول مولود للمهاجرين يف املدينة، قيـل          - صلى اهللا عليه وسلم      –النيب  

  . األوىل، أو الثانية، مسنده بلغ ثالثة وثالثني حديثاً، مات سنة ثالث وسبعني 
   . ، مرجع سابق )٣/٣٦٣(الم النبالء سري أع: انظر   

  

  . فتوى مجاعة اإلخوان باألردن، مرجع سابق   ) ٤(
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إنه ال يشترط يف مشروعية طرق التعبري عن الرأي أن : "قوهلم : ثانياً 
خارج حمل الرتاع ؛ لوجود األدلة املانعة من ... تكون مما فعله السلف 
 من كون السلف خرجوا  كما أنه يتناقض مع دليلهماملظاهرات واالعتصامات،

  : ، مها على احلكام الظلمة، وحترمي املظاهرات ألمرين
، ومل يصح - صلى اهللا عليه وسلم –وجود املقتضي هلا يف عهد النيب  -١

 .عنه يف جوازها 

  . )١(وجود األدلة الدالة على املنع منها  -٢
@ �ßb¨a@ ÝîÛ†ÛaZبل هي من ، أن املظاهرات ال دليل على جوازها 

 ، واالبتداع فيه، والنصوص العامة منعت من اإلحداث يف الدين،احملدثات
 – صلى اهللا عليه وسلم – عن النيب – رضي اهللا عنها – )٢( عائشة كحديث

  . )٣(" من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "قال 
������m�m�m�m: قال تعاىل  �������� � � �������������	��
����������� �������� � � �������������	��
����������� �������� � � �������������	��
����������� �������� � � �������������	��
��������������������������������������������������������������
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¹¹¹¹��������llll )٤( .  

 ، وأسند التغيري األول إىل الناس،فاهللا تعاىل ذكر يف هذه اآلية تغيريين
 ورتب التغيري الذي قضاه سبحانه وتعاىل يف سنته ،والتغيري الثاين إىل األنفس

بأن يغري الناس ما :  ويف سنته الكونية على التغيري الذي وضعه ،الشرعية
                                                 

  . ، مرجع سابق ١٠٥النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ١(
  

  . سبقت ترمجتها   ) ٢(
  ج

  .  خترجيه سبق  ) ٣(
  

  .سورة الرعد ) ١١(آية رقم   ) ٤(
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ا ـه اليت يرضاهـم فإن اهللا يف سنت فما مل يغري الناس ما بأنفسه،بأنفسهم
  . حمجوب عنهم 

 – بالطريقة اليت يرضاها ،والتغيري املراد هنا هو التغيري الذي حيبه اهللا للناس
 ، وإالَّ فالتغيري قد يقع كوناً، وهو الذي يأيت بثماره املعتربة شرعاً، هلم–سبحانه 

 ، أو نتائجه،قدماته إما يف م، ملخالفته الشرع،لكنه ال يكون حمموداً شرعاً
  . )١(ومآالته 

  : ونوقش مبا يلي 
  . أن األصل يف الوسائل واألساليب اجلواز، وليس التحرمي : أوالً 
ية، حىت تكون توقيفأن املظاهرات ليست من باب العبادات : ثانياً 

  . )٢(فيكون األصل فيها احلظر، واملنع 
اء التقرب إىل اهللا تعاىل أن اإلحداث يف الدين يقصد به عند العلم: ثالثاً 

بعبادة مل يشرعها، وهي البدع اليت عظم نكري السلف على فاعلها، والتحذير 
أصلية، وهي إحداث : منها، حىت عدوها أشد خطراً من الكبائر، وهي نوعان 

إقامة املناحات يف ذكرى موت الصاحلني، : عبادة ليست مشروعة أصالً، مثل 
ختصيص فضل ملكان، أو زمان، أو هيئة يف :  مثل واملوالد، وحنو ذلك، وإضافية

عبادة مشروعة يف األصل، لكن بال دليل على التخصيص مثل تعيني فضل للدعاء 

                                                 

األثري، علي بن حسن بن علي بن عبداحلميد احلليب، الـرباهني الواضـحات يف حكـم                  ) ١(
: ، رابـط    ٥هــ، ص  ١٤٣٢،  ١، ط )منتديات كل السلفيني  (املظاهرات، إعداد مشريف    

  . وضعته يف املفكرة 
  

  . ق ، مرجع ساب٩٢املظاهرات وأثرها على األمن ص  ) ٢(
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عند قبور الصاحلني، أو الذكر اجلماعي على هيئة معينة، وإن كان الدعاء 
  . والذكر مشروعني باألصل 

 مل يأت وهو الذي –أما الوسائل اليت يتوصل ا ألداء الواجب املطلق 
 مثل اجلهاد، وقيام اإلمام – على صورة خمصوصة الشرع بتحديد كيفية أدائه

 بإصالح شؤون الرعية، والدعوة إىل اهللا تعاىل، من األمر باملعروف والنهي عن
 فال تدخل يف ، أو اليت تتعلق بالعبادة تعلق الوسائل فحسب، وحنو ذلك،املنكر

يقصد ا التقرب خبصوصها وإمنا تستعمل ألداء اإلحداث يف الدين ؛ ألا ال 
 فهي غري ، أو املكان تغريت، فلو تغري الزمان، أو غريه من باب الوسائل،الواجب

  . )١(مقصودة لذاا 
والقاعدة يف هذا الباب أن الوسائل اليت يتوصل ا إىل امتثال الشرع ال 

 أو عصر –يه وسلم  صلى اهللا عل–متنع رد كوا مل تكن على عهد النيب 
 صلى اهللا عليه –السلف ؛ ألا مل توجد لعدم املقتضى حينئذ لفعلها يف عهده 

 أو لعدم احلاجة إليها يف ذلك ، إما ألا مل توجد يف ذلك الزمان أصالً–وسلم 
  . )٢( أو لوجود مانع من ذلك ،العصر

  

  : وجياب عنه مبا يلي 

                                                 

، مرجـع  ١٥ – ١٣احلسبة على احلكام ووسائلها يف الشريعة اإلسالمية، حامد العلـي ص    ) ١(
  . ، مرجع سابق ٣٥٨ – ٣٥٧سابق، األحكام الشرعية للنوازل السياسية ص

  

  . املرجع السابق   ) ٢(
  ج
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 ليست من باب العبادات، فإا على فرض التسليم بأن املظاهرات: أوالً 
من الوسائل احملرمة، كما جاء ذلك يف األدلة الظاهرة ؛ ألا من اخلروج على 

  . )١(ويل األمر، وملا يغلب عليها من املفاسد 
تعميم ترده " إن األصل يف الوسائل واألساليب اجلواز: "قوهلم : ثانياً 

  . )٢(األدلة الظاهرة 
ف املظاهرة على أا مشروعة مرة تكي  يف الردود،التناقض الظاهر: ثالثاً 

من قبيل إنكار املنكر، وذا تكون عبادة، ومرة أا فقط وسيلة جائزة، أو 
  . مباحة، وهذا تناقض واضح االستناد على عدم الدليل يف جواز املظاهرات 

 صلى اهللا –ال متنع رد كوا مل تكن على عهد النيب : "قوهلم : رابعاً 
..."  أو عصر السلف ؛ ألا مل توجد لعدم املقتضى حينئذ لفعلها –ليه وسلم ع

 صلى اهللا عليه –يبطل ما استدلوا به من وجودها، وحصوهلا يف عهد الرسول 
، وذا فقد استدللتم على أن - حسب زعمهم – والتابعني له بإحسان –وسلم 

، -اهللا عليه وسلم  صلى –املظاهرات حمدثة ؛ لعدم وجودها يف عهد النيب 
  .وعهد السلف الصاحل 

أما بعد ؛ فإن خري احلديث كتاب اهللا،  : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال 
  . )٣(" وخري اهلدى هدى حممد، وشر األمور حمدثاا، وكل بدعة ضاللة

@ ÷…b�Ûa@ ÝîÛ†ÛaZ املظاهرات فيها تشبه بأعداء اإلسالم من النصارى 
  .)١(واليهود 

                                                 

  . ، مرجع سابق ٩٣املظاهرات وأثرها على األمن ص  ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ١٠٥ صالنقض على جموزي املظاهرات  ) ٢(
  

  . ، مرجع سابق ٣٣٥، كتاب اجلمعة، ص)٨٦٧(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ٣(
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�����¶������mmmm: قال تعاىل  �́�³��²��±��°��	���®��¬��«��ª��¶����� �́�³��²��±��°��	���®��¬��«��ª��¶����� �́�³��²��±��°��	���®��¬��«��ª��¶����� �́�³��²��±��°��	���®��¬��«��ª

½��¼��»��º��¹���¸½��¼��»��º��¹���¸½��¼��»��º��¹���¸½��¼��»��º��¹���¸¾¾¾¾���������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿�������� ��!���� � � �"��#���� ��!���� � � �"��#���� ��!���� � � �"��#���� ��!���� � � �"��#��

$��%���&��'��($��%���&��'��($��%���&��'��($��%���&��'��())))���*��+��,��-��.��/��0��1�����*��+��,��-��.��/��0��1�����*��+��,��-��.��/��0��1�����*��+��,��-��.��/��0��1��llll )٢( .  
���m�m�m�mI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AJJJJ��O��N��M�����L��K����O��N��M�����L��K����O��N��M�����L��K����O��N��M�����L��K: وقال تعاىل 

PPPPQQQQY��X���W��V��U��T��S��R��Y��X���W��V��U��T��S��R��Y��X���W��V��U��T��S��R��Y��X���W��V��U��T��S��R��ZZZZ��\��[����\��[����\��[����\��[����c��b����a�� �̀�_�� �̂�]��c��b����a�� �̀�_�� �̂�]��c��b����a�� �̀�_�� �̂�]��c��b����a�� �̀�_�� �̂�]llll )٣( .  
 ،لتتبعن سنن من كان قبلكم شرباً بشرب : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال 

 قلنا يا رسول اهللا اليهود ،"وذراعاً بذراع حىت لو دخلوا حجر ضب لسلكتموه
  . )٤(" فمن ؟: "والنصارى ؟ قـال 

  . )٥(" من تشبه بقوم فهو منهم : "- صلى اهللا عليه وسلم –وقال 
  . )٦(وموجب هذا حترمي التشبه م مطلقاً 

                                                 

= 

  . ، مرجع سابق ٤٣ – ٤٢الفنيسان ص/ حكم املظاهرات يف اإلسالم، حوار مع الدكتور  ) ١(
  

  .سورة املائدة ) ٥٠-٤٩(آية رقم   ) ٢(
  

  .سورة البقرة ) ١٢٠(آية رقم   ) ٣(
  

، مرجع سابق،   ٦٦٥، كتاب أحاديث األنبياء، ص    )٣٤٥٦(ي، حديث رقم    أخرجه البخار   ) ٤(
  . ، مرجع سابق ١٠٧١، كتاب العلم، ص)٢٦٦٩(ومسلم حديث رقم 

  

 أبو داود سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، دار الكتاب العريب، بـريوت، رقـم                أخرجه  ) ٥(
ـ     : ، الطرباين، املعجم األوسـط، ت       )٤/٧٨(،  ٤٠٣٣احلديث   وض اهللا،  طـارق بـن ع

زينـب  : ، اإلمام أمحد، الورع، ت      )٨/١٧٩(وعبداحملسن احلسيين، دار احلرمني، القاهرة،      
   .١٧٨إبراهيم القاروط، دار الكتب العلمية، بريوت، ص

  

ناصـر  . د: شيخ اإلسالم ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، ت          ) ٦(
  ) . ١/٤٧٨(العقل، مكتبة الرشد، الرياض، 
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  : ونوقش مبا يلي 
االحتجاج بالنهي عن التشبه بالكفار غري مسلم؛ ألن الوسائل، : أوالً 

 احملضة وحنوها إذا عمت يف الناس يفعلها املسلمون والصناعات، والعادات
 فإا ، خاصة دون غريهم، حبيث تصري شعاراً هلم، ومل ختتص بالكفار،والكفار

 وال يصدق عليها ، إذ ال يتحقق فيها هذا املعىن،ال تدخل يف حترمي التشبه بالكفار
  . اللفظ واملبىن 

 أو صارت شعاراً للكفار دون ، ما مل تكن حمرمة بعينها–فالوسائل 
  . )١( فال بأس من االستفادة منها يف مقاصد الشريعة –سواهم 

 شرع لنا يف مواقف متعددة  قد– صلى اهللا عليه وسلم –بل إن النيب 
  . وخباصة يف الوسائل اليت ال تتعارض مع اإلسالم ،األخذ عن غري املسلمني

 أنه أخذ برأي سلمان – صلى اهللا عليه وسلم –فقد صح عن النيب 
 واختذ ، وهي طريقة فارسية،)٣( يف حفر اخلندق – رضي اهللا عنه – )٢(الفارسي 

ا أُخرب أن ملوك العجم ال يقبلون كتاباً إالَّ  خامتاً مل– صلى اهللا عليه وسلم –

                                                 

، مرجع سـابق، احلـسبة علـى        ٣٦٢ – ٣٦١األحكام الشرعية يف النوازل السياسية ص       ) ١(
  . ، مرجع سابق ١٢احلاكم، حامد العلي ص

  

 –هو سلمان ابن اإلسالم، أبو عبداهللا الفارسي، ساِبق الفُرِس إىل اإلسالم، صحب الـنيب                 ) ٢(
 له البخاري أربعة أحاديث، ومسلم      ، وخدمه، وحدث عنه، أخرج    –صلى اهللا عليه وسلم     

  . ثالثة، عاش بضعاً وسبعة سنة، وتويف سنة سٍت وثالثني للهجرة 
  . ، مرجع سابق )١/٥٥(، )٩١(سري أعالم النبالء، رقم : انظر   

  

البيهقي، دالئل النبوة، وثق أصوله، وخرج أحاديثـه،        : احلادثة رويت باحلديث املشهور يف        ) ٣(
، ١بداملعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار ريان للتراث، بـريوت، ط          ع. د: وعلّق عليه   

  ) . ٣/٣٥(هـ، ١٤٠٨
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 ، يف صوم عاشوراء بفعل اليهود– صلى اهللا عليه وسلم – بل وأخذ ،)١(خمتوماً 
 وال شك أننا اليوم نأخذ بكثري من الوسائل ،)٢(" حنن أوىل مبوسى منهم: "وقال 

  . )٣(اليت سبقنا إليها الغرب دون نكري 
  : وجياب عنه مبا يلي 

ال نسلم أن صيام يوم عاشوراء من الوسائل بل هو عبادة : أوالً 
 يف اجلاهلية قبل أن يقدم – صلى اهللا عليه وسلم –مث إن صيامه له . مشروعة

  .املدينة ؛ فلم يكن أخذ شرعيته من اليهود 
كان : " قالت – رضي اهللا عنها – )٤(فقد ثبت عن أم املؤمنني عائشة 

 صلى اهللا عليه – وكان رسول اهللا ،اهليةيوم عاشوراء تصومه قريش يف اجل
 فلما فرض رمضان ترك ، وأمر بصيامه، فلما قدم املدينة صامه، يصومه–وسلم 

  . )٥("  ومن شاء تركه،يوم عاشوراء فمن شاء صامه
 ،)٦( - عليه السالم – فجاء تعليله مبوافقة موسى ،وأما موافقته لليهود

 – صلى اهللا عليه وسلم –قدم النيب : قال  – رضي اهللا عنه – )١(فعن ابن عباس 

                                                 

، مرجع سابق، وأخرجه    ١١٤٤، كتاب اللباس ص   )٥٨٦٦(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ١(
  . ، مرجع سابق ٨٦٧، كتاب اللباس والزينة ص)٢٠٩١(مسلم، حديث رقم 

  

، مرجع سـابق،  ٧٥٠كتاب مناقب األنصار، ص،  )٣٩٤٣(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٢(
  . ، مرجع سابق ٤٣٨، كتاب الصيام، ص)١١٣٠(ومسلم، حديث رقم 

  

  . فتوى مجاعة اإلخوان باألردن، مرجع سابق   ) ٣(
  

  . سبقت ترمجتها   ) ٤(
  

، مرجع سابق، ومسلم،    ٣٧٨، كتاب الصوم، ص   )٢٠٠٢(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٥(
  . ، مرجع سابق ٤٣٦ب الصيام، ص، كتا)١١٢٥(حديث رقم 

  

  . ، مرجع سابق ١٢٠السعيد، النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ٦(
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هذا يوم :  قالوا ،"ما هذا ؟: " فقال ، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء،املدينة
فأنا : " قال ، هذا يوم جنى اهللا بين إسرائيل من عدوهم ؛ فصامه موسى،صاحل

  . )٢("  وأمر بصيامه، فصامه،أحق مبوسى منكم
: ؛ لقوله تعاىل" ا أحق مبوسى منكمفأن : "-ى اهللا عليه وسلم صل–وقوله 

mmmmÄ��ÃÄ��ÃÄ��ÃÄ��Ãllll )ذا أن املطلوب منه املوافقة ملوسى ال املوافقة ،)٣ وعلم 
  . )٤(لليهود 

 أوحي إليه بصدقهم فيما – صلى اهللا عليه وسلم –وحيتمل أن النيب 
  . )٥( أو تواتر عنده النقل بذلك ؛ حىت حصل له العلم به ،قالوه

 صلى اهللا عليه –وخمتصر ذلك أنه  : "-اهللا  رمحه – )٦(قال النووي 
 فوجد اليهود ، مث قدم املدينة، كان يصومه كما تصومه قريش يف مكة–وسلم 

                                                 

= 

  . سبقت ترمجته   ) ١(
  

، مرجع سابق، ومسلم،    ٣٧٨، كتاب الصوم، ص   )٢٠٠٤(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٢(
  . ، مرجع سابق ٤٣٨، كتاب الصيام، ص)١١٣٠(حديث رقم 

  

  . األنعام سورة ) ٩٠(آية رقم  ) ٣(
  

السندي، حممد بن عبداهلادي السندي املدين، احلنفي، حاشية الـسندي علـى صـحيح                ) ٤(
  ) . ١/٦٢٣(البخاري، دار الفكر 

  ج

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي، أبو زكريا حيىي بن شـرف، دار إحيـاء                  ) ٥(
على أن خرب اليهـود  زري ، اعتراض املا )٨/١١(هـ،  ١٣٩٢،  ٢التراث العريب، بريوت، ط   

  . غري مقبول
  

  . سبقت ترمجته   ) ٦(
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 ال مبجرد أخبار ، أو اجتهاد، أو تواتر، بوحي– أيضاً – فصامه ،يصومونه
  . )١(" آحادهم

 ، فأقره– صلى اهللا عليه وسلم –هناك فرق بني ما فعل يف عهده : ثانياً 
يعرض على األدلة :  والثاين ، وأصل قائم، فاألول تشريع،وما فُعل بعد عهده

  .  )٢(الشرعية ؛ فيقبل أو يرد 
 وال حيتاج إىل عرضه على أصل ،فمىت ثبت اخلرب صار أصالً من األصول

؛ ألنه رد للخرب  وإن خالفه فال جيوز رد أحدمهاآخر ؛ ألنه إن وافقه فذاك
  . )٣(خالف  فإن السنة مقدمة على القياس بال ،اق وهو مردود باتف،بالقياس

ما ذكر من هذه املواقف قياس فاسد االعتبار ؛ ملخالفته للنصوص : ثالثاً 
اآلمرة بالصرب، واحملرمة للخروج على احلاكم، فلم يتحقق الشرط املذكور للعمل 

  . )٤(بالوسائل، وهو أن ال تتعارض مع اإلسالم 
إمنا القياس أن تقيس على أصل،  : "-ه اهللا  رمح– )٥(قال اإلمام أمحد 

  . )٦(!" فأما أن جتيء إىل األصل فتهدمه مث تقيس، فعلى أي شيء تقيس ؟

                                                 

  . مرجع سابق ) ٨/١١(املنهاج شرح صحيح مسلم   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ١٢١النقض على جموزي املظاهرات ص  ) ٢(
  

العسقالين الشافعي، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل، فـتح البـاري شـرح صـحيح                   ) ٣(
  ) . ٤/٣٦٦(هـ، ١٣٧٩: البخاري، دار املعرفة، بريوت، ط 

  

  . ، مرجع سابق ١٢٢السعيد، النقض على جموزي املظاهرات ص  ) ٤(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٥(
  

طه عبدالرؤوف سعد، دار اجليل،     : ابن القيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، ت            ) ٦(
  ) . ٢/٢٣٠(م، ١٩٧٣بريوت، ط
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؛ لكون املظاهرات مأخوذة من تشريع علة التحرمي بالتشبه: رابعاً 
وضعي، وذلك أن القانون الفرنسي بعد الثورة جعل التعبري بالوسائل السلمية 

ان، فهو تشبه م يف شريعة وضعية، وليس يف وسيلة غري حقاً من حقوق اإلنس
  . )١(مستندة إىل تشريع، ال سيما وقد جاء يف شرعتنا ما ينهى عنه 

 قد شرع – صلى اهللا عليه وسلم –أن النيب : "جاء يف قوهلم : خامساً 
  ..." .لنا يف مواقف متعددة األخذ عن غري املسلمني، وخباصة يف الوسائل 

  : أمرين وجياب عنه ب
عامة يدخل فيه من كانت هلم شريعة مرتلة، ومن " غري املسلمني": األول 

  . مل تكن هلم شريعة مرتلة 
أن األخذ بشريعة من قبلنا له أقسامه، وضوابطه، كما أن للوسائل : ثانياً 

  . )٢(أحكامها 
@ Éib�Ûa@ ÝîÛ†ÛaZ معارضة األحاديث الصحيحة اآلمرة بلزوم الصرب على 

 وإشعال الفنت اليت تؤدي إىل ، ال اخلروج عليهم بالسيف،ة املسلمنيجور األئم
  . سفك دماء املسلمني 

¢��£���¤��¥��¦��§¨��©����m�m�m�m������°�����®��¬��«����ª���©��¨§��¦��¥��¤���£��¢������°�����®��¬��«����ª���©��¨§��¦��¥��¤���£��¢������°�����®��¬��«����ª���©��¨§��¦��¥��¤���£��¢������°�����®��¬��«����ª:  قال تعاىل 

��¹�� �̧�¶����� �́�³��²��±��¹�� �̧�¶����� �́�³��²��±��¹�� �̧�¶����� �́�³��²��±��¹�� �̧�¶����� �́�³��²��±llll   )٣( .  

                                                 

  . جع سابق ، مر١٢٢النقض على جموزي املظاهرات ص  ) ١(
  

  . املرجع السابق   ) ٢(
  

  . سورة الشورى ) ٤١-٤٠(آية رقم   ) ٣(
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قلت يا رسول :  قال – رضي اهللا عنه – )١(جاء عن حذيفة بن اليمان 
. نعم: ن وراء هذا اخلري شر؟ قال  بشر فجاء اهللا خبري فنحن فيه فهل ماهللا إنا كنا

فهل وراء ذلك اخلري :  قلت ،"نعم: " قال ،هل وراء ذلك الشر خري ؟: قلت 
يكون بعدي أئمة ال يهتدون : " قال ،كيف ؟:  قلت ،"نعم: " قال ،شر ؟
اطني يف  وسيقوم فيهم رجال قلوم قلوب الشي، وال يستنون بسنيت،داي

:  قال ،كيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلك ؟:  قال قلت ،"جثمان إنس
  . )٢("  وأخذ مالك فامسع وأطع، وإن ضرب ظهرك،تسمع وتطيع لألمري"

إن خشي يف اإلقدام على اإلنكار  : "- رمحه اهللا – )٣(قال ابن رجب 
 ملا فيه من ، حينئذ مل ينبغ له التعرض هلم، أو جريانه،على امللوك أن يؤذي أهله

ومع :  وغريه – رمحه اهللا – )٤( قال الفضيل بن عياض ،تعدي األذى إىل غريه
 أو ، أو القيد، أو احلبس، أو السوط، فمىت خاف منهم على نفسه السيف،هذا

                                                 

هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي، أبو عبداهللا، حليف األنصار، له يف الصحيحني اثنـا                  ) ١(
عشر حديثاً، ويف البخاري مثانية أحاديث، ويف مسلم سبعة عشر حديثاً، شهد أحد، مـات           

  . ثني باملدائن سنة ست وثال
  . ، مرجع سابق )٢/٣٦١(سري أعالم النبالء : انظر   

  

  . ، مرجع سابق ٧٧٢، كتاب اإلمارة، ص)١٨٤٧(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ٢(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٣(
  

هو الفضيِل بن عياض بن مسعود بن بشر، اإلمام، القدوة، الثبت، شيخ اإلسالم، أبو علي،                 ) ٤(
اين، ااور حبرم اهللا، ولد بسمرقند، وارحتل لطلب العلم، تـويف           التميمي، الريبوعي، اخلرس  

  . سنة سبع ومثانني ومائة يف مكة 
  . ، مرجع سابق )٨/٤٢١(سري أعالم النبالء : انظر   
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 وقد نص ، سقط أمرهم ويهم، أو حنو ذلك من األذى، أو أخذ املال،النفي
  . )٤ ("  وغريهم،)٣ ( وإسحاق ،)٢ ( وأمحد ،)١ (مالك :  منهم ،األئمة على ذلك

:  فقالوا – رمحه اهللا – )٥ (اجتمع فقهاء بغداد عند اإلمام أمحد بن حنبل
 ، يعنون إظهار خلق القرآن وغري ذلك، هذا األمر قد تفاقم وفشا،يا أبا عبداهللا

  وال،أن نشاورك يف أنا لسنا نرضى بإمرته:  قالوا ،فما تريدون ؟: فقال هلم 
 وال ختلعوا يداً من ،عليكم بالنكرة بقلوبكم:  وقال هلم ، فناظرهم ساعة،سلطانه

 ، وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني معكم، وال تشقوا عصا املسلمني،طاعة
  .)٦(..."  واصربوا حىت يستريح بر أو يستراح من فاجر ،انظروا يف عاقبة أمركم

                                                 

هو مالك بن أنس بن أيب عامر األصبحي، أبو عبداهللا، ولد عام ثالث وتسعني، عام مـوت                 ) ١(
، عاش تسع ومثانني سنة، ومات سنة تسع        -ليه وسلم    صلى اهللا ع   –أنس خادم رسول اهللا     

  . وسبعني ومائة، ودفن بالبقيع 
  . ، مرجع سابق )٨/٤٨(سري أعالم النبالء : انظر   

  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
  

هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم التميمي احلنظلي املروزي، ولد سـنة إحـدى                  ) ٣(
؛ ألن أبوه ولد يف الطريق إىل مكة وهـو حيفـظ ألـف              وستني ومائة، ومسي ابن راهوية      

   ، مرجع سابق)١١/٣٥٨(الم النبالء سري أع: انظر.ويف سنة مثان وثالثني ومائتني حديث، ت
  

ابن رجب احلنبلي، أبو الفرج عبداهللا بن أمحد، جامع العلوم واحلكم، دار املعرفة، بـريوت،      ) ٤(
  ) . ١/٣٢٣(هـ، ١٤٠٨، ١ط

  

  . ته سبقت ترمج  ) ٥(
  

  . ، مرجع سابق )١/١٣٣(عطية الزهراين، : اخلالل، السنة، ت   ) ٦(
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  : -  رمحه اهللا– )١(قال إمام احلرمني اجلويين 
 مبا يفرض وقوعه ، مبتلون به،والوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه"

 فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه يف روم الدفع ،يف حماولة دفعه
 وإن كان املرتقب املتطلع يزيد يف ،فيجب احتمال املتوقع لدفع البالء الناجز

 بل يتعني ، يسوغ التشاغل بالدفعظاهر الظنون على ما اخللق مدفوعون إليه فال
   . )٢(" االستمرار على األمر الواقع

 رضي اهللا – )٤( ومعاوية ،)٣(وقد استشهد إمام احلرمني حبرب علي 
 ، إذ ملا تفاقمت األمور وكادت األعداد الكثرية من املسلمني أن تفىن–عنهما 

                                                 

هو عبدامللك بن عبداهللا بن يوسف بن عبداهللا بن يوسف بن حممد بن حيويه اجلويين، إمـام          ) ١(
احلرمني، أبو املعايل، ولد يف سنة تسعة عشر وأربعمائة، وتويف ليلة األربعـاء يف اخلـامس                

، وكان عمره تسعاً ومخسني     يع اآلخر من سنة مثان وسبعني وأربعمائة      والعشرين من شهر رب   
  . ، مرجع سابق )١٨/٤٦٨(سري أعالم النبالء : انظر . سنة 

  

مـصطفى  :  الظلـم، ت  بن عبداهللا، غياث األمم يف التيـاث اجلويين أبو املعايل، عبدامللك       ) ٢(
   . ٨٣م، ص١٩٧٩: حلمي، وفؤاد عبداملنعم أمحد، دار الدعوة، اإلسكندرية، ط 

  

هو علي بن أيب طالب بن عبداملطلب اهلامشي القرشي، أبو احلسن، أمري املـؤمنني، ورابـع                  ) ٣(
 – صلى اهللا عليه وسـلم       –اخللفاء الراشدين وأحد العشرة املبشرين باجلنة، وابن عم النيب          

لنـاس  وصهره، وأحد الشجعان األبطال ومن أكابر اخلطباء، والعلمـاء بالقـضاء، وأول ا            
  . إسالماً بعد خدجية، ولد قبل اهلجرة بثالث وعشرين سنة، وتويف بعدها بأربعني سنة 

، ١٥: الزركلي الدمشقي، خري الدين بن حممود، األعالم، دار العلم للماليـني، ط             : انظر    
  ) . ٤/٢٩٥(م، ٢٠٠٢

  

 بن قـصي  هو معاوية بن أيب سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبدمشس بن عبد مناف      ) ٤(
بن أمية، أمري املؤمنني أعلن إسالمه يوم الفتح، توىل والية دمشق، وكـان أكثـر العـرب                 

 ستني، وعاش سبعاً وسـبعني  وجاهة، وحكمة، وأسس اخلالفة األموية، تويف يف رجب سنة   
  . ، مرجع سابق )٣/١١٩(سري أعالم النبالء : انظر . سنة 
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صحابة  وكان موقف بعض ال، إىل التحكيم– رضي اهللا عنه –أجلب علي 
  . )١(الذين ختلفوا عن القتال مؤيداً لعزوفهم عن هذه احلرب خشية الفنت 

  : ونوقش مبا يلي 
 ، واجلهر باحلق،باألحاديث احلاثة على األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 رضي اهللا – )٣( وابن الزبري ،)٢(وباألحداث التارخيية احلادثة ؛ كثورة احلسني 
 وإمنا هو ،لك ال يعد خروجاً على ويل أمر املسلمني وأن ذ، وغريمها–عنهما 

  . )٤( وتعبرياً للرأي ،إنكاراً للمنكر
  . مبا سبق من بيان يف مجيع هذه املسائل : وجياب عليه 
@ åßbrÛa@ÝîÛ†ÛaZتربو على ما هلا من ، أن املظاهرات فيها مفاسد عديدة 

 ، والتخريب للممتلكات، بل فيها الفوضى،)٥(املنافع اليت زعمها القائلون ا 
 والسب والشتم والبذيء وساقط القول، ، واالعتقاالت، واإلصابات،واالختالط

بل يتصدرها السفهاء  )٦( فهي بال طائل ، ومل تعد حقاً،وسفك الدماء وغريها
  .ويتحدث فيها الرويبضة يف أمر العامة 

                                                 

 ٣٦٥ اإلسالمي، دار الكتب العلمية، لبنـان، ص       حلمي، مصطفى، نظام اخلالفة يف الفكر       ) ١(
  . وما بعدها 

  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٣(
  

األدلة والبينات على حكم املظاهرات، عبدالكرمي اخلضر، الدليل العاشـر، مرجـع            : مقال    ) ٤(
  . ، مرجع سابق ١٠٠سابق، املظاهرات وأثرها على األمن ص

  

  . ، مرجع سابق ٤٨صامات واإلضرابات صاملظاهرات واالعت  ) ٥(
  

  .  بتصرف ٧٦املظاهرات يف ميزان الشريعة اإلسالمية، الشتري، مرجع سابق، ص  ) ٦(
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يه وِجد  والنقد الرت،فهناك من التصرفات مىت وزنت مبيزان العقل السليم
 وهكذا شأن أغلب املضار املنهي عنها ملصلحة اتمع ،ضررها أكرب من نفعها

 ، فال تكاد ترى شيئاً متخض للضرر بدون وجه نفع،جتد ضررها أكرب من نفعها
 حىت إن اخلمر وامليسر ومها ما مها يف الضرر مل ،ومتخض للنفع بدون وجه ضرر

: - عز وجل – كما قال ،ري ضررمها ولكنه ضئيل إذا قيس بكب،خيل عن نفع ما
mmmm��Â���Á���À��¿��¾��½�¼��»��º��¹ �̧� �¶����� �́³��Â���Á���À��¿��¾��½�¼��»��º��¹ �̧� �¶����� �́³��Â���Á���À��¿��¾��½�¼��»��º��¹ �̧� �¶����� �́³��Â���Á���À��¿��¾��½�¼��»��º��¹ �̧� �¶����� �́³

����������������� � ���������������Æ��Å��ÄÃ����������������� � ���������������Æ��Å��ÄÃ����������������� � ���������������Æ��Å��ÄÃ����������������� � ���������������Æ��Å��ÄÃ

��� ��� ��� ��� llll )١( .  
 فما ،وشأن التشريع الصحيح أن يعتمد على املوازنة بني النفع والضرر

  . )٢( واهللا عليم حكيم ، وما غلب ضرره حرمه،غلب نفعه أحله
  : ة األوىل من مناقشة الدليل الفقر

أنه ليس كل املظاهرات مفاسدها أكثر من منافعها، بل إن كثرياً من 
املظاهرات ليس فيها شيء من املفاسد، وأنه ميكن أن يوضع هلا من الضوابط 
الشرعية ما يبعدها عن كل خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية، كما أننا جند شيئاً 

ىن يف األسواق، بل ويف احلرمني، ويف احلج من طواف، من االختالط ذا املع
  . )٣(وسعي، ورمي 

                                                 

  . سورة البقرة ) ٢١٩(آية رقم   ) ١(
  ج

جملة البحوث اإلسالمية، جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامـة إلدارة البحـوث العلميـة                 ) ٢(
  ) . ١٩/٧٠(د واإلفتاء والدعوة واإلرشا

  

، ٣٥٨فتوى مجاعة اإلخوان باألردن، مرجع سابق، األحكام الشرعية للنوازل السياسية ص            ) ٣(
  .مرجع سابق
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  : وجياب عن هذا االعتراض مبا يلي 
أن هذا غري مسلم به، بل إن كثرياً من املظاهرات يقع فيها من : أوالً 

 الضرر، واإلضرار بالناس ما هو معلوم ومشاهد، وهذا أمر ال يستطيع أحد أن
 بل إن املفاسد يف ،لوقائع احلالية شواهد على ذلك وكتب التاريخ وا،ينكره

 ، وانتهاك حرمة الطرقات،املظاهرات ال ميكن حصرها كالتضييق على املارين
 واألخذ جبريرة ، وإصدار األصوات املزعجة، ومصاحل الناس،وتعطيل األعمال

 ، ونشر البهتان، وترويع اآلمنني، واندساس املفسدين، واإليذاء احملرم،الغري
 وتذهب هيبة ، وتوقد الفتنة، وسبب التفرقة والتحزب، وإساءة الظن،السخريةو

 بل إن املظاهرات واالعتصامات من أعظم أسباب اخلروج على ،السلطان
  . )١( وحل بيعته ،السلطان

من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب  : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال 
  . )٢(" ات إالَّ مات ميتة جاهليةعليه، فإنه من فارق اجلماعة شرباً فم

واملراد باملفارقة السعي يف حلّ عقد البيعة اليت حصلت لذلك األمري ولو 
بأدىن شيء، فكنى عنها مبقدار الشرب ؛ ألنَّ األخذ يف ذلك يؤول إىل سفك 

 ٣(الدماء بغري حق(.  

                                                 

، مرجع سابق، النقض علـى جمـوزي املظـاهرات،          ٧٦املظاهرات يف ميزان الشريعة ص      ) ١(
  . ، مرجع سابق ١٢٣ص

  

، مرجع سابق، ومـسلم     ١٣٤٩، كتاب الفنت، ص   )٧٠٥٤(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٢(
  . ، مرجع سابق ٧٧٢، كتاب اإلمارة، ص)١٨٤٩(حديث رقم 

  ج

، مرجع  )١٣/٧(العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، فتح البخاري شرح صحيح البخاري              ) ٣(
  . سابق 
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كالم ناقض؛ فهذا ..." ميكن أن يوضع هلا من الضوابط : "أما قوله: ثانياً 
لقوهلم باجلواز من أصله ؛ ألنه لو وضعت الضوابط الشرعية مل تكن هناك 

  . )١(مظاهرات 
  

  : الفقرة الثانية من مناقشة الدليل 
  ..." .أن يف املظاهرات إصابات واعتقاالت : "جاء يف دليل املانعني 

  : ويناقش بأمرين 
 اهللا تعاىل، وإمنا أا ما دامت مشروعة فهذه تضحيات يف سبيل: األول 

ينبغي جتنب التضحيات إن مل تكن األهداف تستحق ذلك ؛ فكم يف اجلهاد يف 
سبيل اهللا تعاىل من جراح، وإصابات، وتضحيات، وقد ضرب لنا كثري من 

  مجيعاً أروع األمثلة يف تقدمي التضحيات يف سبيل– رضي اهللا عنهم –الصحابة 
  .ك وليس هلا ضرورةاهللا تعاىل، وبعضها مل يكن يف املعار

 صلى اهللا – بعدما أسلم، يقول للنيب – رضي اهللا عنه – )٢(فهذا أبو ذر 
والذي بعثك باحلق ألصرخن ا بني أظهرهم فجاء إىل املسجد  : "-عليه وسلم 
يا معشر قريش إني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً : ، فقال  وقُريش فيه

                                                 

  . ، مرجع سابق ١٢٤النقض على جموزي املظاهرات ص  ) ١(
  

ألولني، خامس مخسة يف اإلسالم، من جنباء       هو جندب بن جنادة الغفاري، أحد السابقني ا         ) ٢(
 رد إىل بالد قومه فأقام ا بعد إسالمه بـأمر  – صلى اهللا عليه وسلم   –أصحاب رسول اهللا    

 صـلى اهللا عليـه      – له بذلك، حىت اهلجرة مث قدم إىل النيب          – صلى اهللا عليه وسلم      –النيب  
 رضـي   –، وعمر، وعثمان    ، والزمه، وجاهد معه، وكان يفيت يف خالفة أيب بكر         -وسلم  

  .  مات سنة اثنني وثالثني للهجرة–اهللا عنهم 
  . ، مرجع سابق )٢/٤٦(سري أعالم النبالء : انظر   
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ورسولُه هوت فأدركين : الوا ، فق عبدِربت ِلأَماىبء، فقاموا فَضقوموا إىل هذا الص
ـاسصلى –، مث فعل ذلك يف اليوم الثاين، ومل ينكر عليه رسول اهللا  )١(" العب 

  . )٢( ذلك –اهللا عليه وسلم 
أن يف الظلم كثرياً من االنتهاك لألنفس، واألموال، واألعراض، : الثاين 

ب هلم، ـفاسدة الظاملة من اعتقاالت لآلالف، وتعذيفكم يف ظل األنظمة ال
ي يف كثري من ـوقتل للمئات، ورمبا لآلالف، بل ورمبا لعشرات اآلالف، وه

ر من اإلصابات يف املظاهرات وملثل ذلك أمر اهللا تعاىل ـاألحيان أكثر بكثي
  .)٣(بقتال البغاة 
����������������m�m�m�m: فقال  �������������������� �������������������� �������������������� �����				��
�� � � � �����������
�� � � � �����������
�� � � � �����������
�� � � � ���������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll )٤( .  
  : وجياب عن ذلك مبا يلي 

مل يكن التحرمي من أجل اإلصابات، واالعتقاالت فحسب، ولكن : أوالً 
اس املظاهرات على لتهلكة بغري دليل يستند إليه، وقيملا فيها من اإللقاء يف ا

هاا ال اجلهاد باطل ؛ ألن األصل عصمة الدم، واملال بالنصوص القطعية، وإذ
حيل إالَّ بدليل صحيح، واجلهاد ثبت فيه الدليل، واملظاهرات واخلروج على 

                                                 

، مرجع سابق، ومـسلم     ٦٧٧، كتاب املناقب، ص   )٣٥٢٢(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ١(
  . ، مرجع سابق ١٠٠٣، كتاب فضائل الصحابة، ص)٢٤٧٤(حديث رقم 

  ج

  . اعة اإلخوان باألردن، مرجع سابق فتوى مج  ) ٢(
  

  .املرجع السابق   ) ٣(
  

  . سورة احلجرات ) ٩(آية رقم   ) ٤(
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أا "احلاكم املسلم مل يثبت الدليل فيه، بل الدليل ضده، وذا يعلم بطالن القول 
  . )١(" ما دامت مشروعة فهذه تضحيات يف سبيل اهللا

 –تزل منها قوله  خم– رضي اهللا عنه – )٢(االستدالل بقصة أيب ذر : ثانياً 
يا أبا ذر اكتم هذا األمر، وارجع : " كما يف الصحيح –صلى اهللا عليه وسلم 

والذي بعثك باحلق ألحرضن ا : ، فقلت "إىل بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل
  . )٣(..." بني أظهرهم 
، أي بكلمة التوحيد، واملراد أنه يرفع صوته جهاراً "ألحرضن ا: "فقوله 

 له بالكتمان – صلى اهللا عليه وسلم –ركني، وكأنه فهم أن أمر النيب بني املش
ليس على اإلجياب، بل على سبيل الشفقة عليه، فأعلمه أن به قوة على ذلك، 

  . على ذلك – صلى اهللا عليه وسلم –وهلذا أقره النيب 
 وإن كان ،ويؤخذ منه جواز قول احلق عند من خيشى منه األذية ملن قاله

 ، والتحقيق أن ذلك خمتلف باختالف األحوال واملقاصد،ئزاًالسكوت جا
 كما أن هذا ال يعد خروجاً على ،)٤(وحبسب ذلك يترتب وجود األجر وعدمه 

 صلى اهللا عليه وسلم – وإقرار منه ، بل هو نصرة إلمام املسلمني،إمام املسلمني
  .  يف وقت مل تستقر فيه األحكام الشرعية بعد –

  ..." أن الظلم كثرياً من االنتهاك لألنفس : "يزين قول ا: ثالثاً 

                                                 

  . ، مرجع سابق ١٢٦النقض على جموزي املظاهرات ص  ) ١(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
  ج

  . ، مرجع سابق )٣٥٢٢(سبق خترجيه عند البخاري، حديث رقم   ) ٣(
  

  . ، مرجع سابق )٧/١٧٥(يح البخاري ابن حجر، فتح الباري شرح صح  ) ٤(
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  : )١(جياب عليه مبا يلي 
 ، وال يدفع إالَّ مبا أجازه،أن الظلم ال يسوغ اخلروج عما حده الشرع -١

  . وأمرت بالصرب على آذاهم ،واخلروج على األئمة حظرته األدلة
 ،سالمأنه مل يزل الظلم واقعاً من احلكام منذ العصور األوىل لإل -٢

 ومن خرج ، ويأمرون بالصرب، وينهون عن اخلروج،والعلماء متوافرون
 .  أو كان متأوالً خمطئاً ، أو ندم،منه أُنكر عليه

���������������m�m�m�m: قوله تعاىل  -٣ � ������������������� � ������������������� � ������������������� � �����				���� �� ����� �� ����� �� ����� �� �

�������� ������������ ��������������
���� � ���������� ������������ ��������������
���� � ���������� ������������ ��������������
���� � ���������� ������������ ��������������
���� � ��llll )دليل على أنه .  )٢
جب للمصاحلة وجب على مىت خرجت طائفة على اإلمام ومل تست

 وهؤالء اخلارجني ، وليس ضده، والقتال معه،الرعية إعانة اإلمام
 ، خيرجون عن قبضة اإلمام،قوم من أهل احلق: "وصفوا بأم 

 وفيهم منعة حيتاج يف كفهم إىل مجع ،ويرومون خلعه لتأويل سائغ
  وواجب على الناس معونة إمامهم يف قتال،... فهؤالء البغاة ،اجليش
 وظهر الفساد يف ،ولو تركوا معونته لقهره أهل البغي... البغاة 
 . )٣(" األرض

                                                 

 وما بعدها، مرجع سابق، حكم املظـاهرات        ٩٦املظاهرات يف ميزان الشريعة اإلسالمية ص       ) ١(
 وما بعدها، مرجع سابق، النقض على جموزي املظاهرات         ٢٤يف اإلسالم، ربيع مدخلي ص    

ان أيـوب    وما بعدها، مرجع سابق، حكم املظاهرات يف اإلسالم، أمحد بن سليم           ١٢٧ص
  .  وما بعدها، مرجع سابق ١٥٦ص

  

  . سورة احلجرات ) ٩(آية رقم   ) ٢(
  

ابن قدامة املقدسي، عبداهللا بن أمحد بن قدامة أبو حممد، املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،                   ) ٣(
  ) . ١٠/٤٦(هـ، ١٤٠٥، ١دار الفكر، بريوت، ط
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من أعطى إماماً صفقة  : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا 
 فإن جاء آخـر ينازعه ، فليطعه ما استطـاع، ومثرة فؤاده،يده

 : - عليه الصالة والسالم –وقال  . )١(" فاضربـوا عنق اآلخر
"ستكون هاتنوه اتة،نق أمر هذه األمفروهي ، فمن أراد أن ي 

٢("  فاضربوه بالسيف كائناً من كان،مجيع( .  
 ،فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته : "- رمحه اهللا – قال ابن قدامة 


��	������m�m�m�m: ؛ لقوله تعاىل  )٣(" وحرم اخلروج عليه وقتاله��������	��
��������	��
��������	��
���
��������������������������������������������������������������������llll )٤( . 

 ،ل ذه اآلية فيه إحياء جبواز قتال اإلمام الظامل واخلروج عليهاالستدال -٤
  . وقد ردت ذلك األدلة الصرحية الصحيحة 

  : الفقرة الثالثة من مناقشة الدليل 
 وهذا غري ،"أا مل ترجع حقاً فهي بال طائل: "جاء يف استدالل املانعني 

 بل ،نكر باللسان قد أمر بإنكار امل– صلى اهللا عليه وسلم –صحيح فالنيب 
 كما أن الواقع يدل على أنه كثرياً ، واملظاهرات تغيري للمنكر باللسان،وبالقلب

 أو بعضاً منها من خالل املظاهرات إن أحسنت ،ما أخذت الشعوب حقوقها
 ، ويف العصر احلديث بدأت النهضة األوروبية قبل قرنني باملظاهرات،تنظيمها

                                                 

  . ، مرجع سابق ٧٧٠، كتاب اإلمارة ص)١٨٤٤(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ٧٧٣، كتاب اإلمارة ص)١٨٥٢(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ٢(
  

  . ، مرجع سابق )١٠/٤٦(ابن قدامة، املغين،   ) ٣(
  

  . سورة النساء ) ٥٩(آية رقم   ) ٤(
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ة احلكم حىت يف العامل العريب واإلسالمي كما أنه قد مت تغيري عدد من أنظم
  . )١ (باملظاهرات 

  : وجياب عن ذلك مبا يلي 
 :، بل نقول "قد أمر بإنكار املنكر باللسان، بل وبالقلب: "قوهلم : أوالً 

  . ولكن حبسب أصوله ،وباليد كذلك
غري صواب ؛ فإن فيها " املظاهرات تغيري للمنكر باللسان: "قوهلم : ثانياً 

، وعمالً، وهو التجمع، واملسريات، ومحل الرايات، وحنوها، مما ال خيفى فعالً
  . على ذي عينني 

 الشعوب تكما أن الواقع يدل على أنه كثرياً ما أخذ: "قوهلم : ثالثاً 
، وهذا استدالل باطل، فإن ..."حقوقها، أو بعضاً منها من خالل املظاهرات 

 الناس، بل إن مرد أفعال البشر إىل كتاب املعترب حكم اهللا، وليس الواقع، وأفعال
رب الناس، فما وافقه قُبل، وما خالفه فمردود على صاحبه كائناً من كان، وإن 

  . رأى، أو رأى غريه فيه مصلحة 
هل قياس جناح الثورات، وحصول الشعوب على حقوقها هو : رابعاً 

اربة غمس الشعوب يف القبوريات، والشركيات، والبدع، ورعايتها، ومق
األديان، ورفع شأن الكفار من نصارى، ورافضة وغريهم، أو سن قوانني جاهلية 
دميقراطية وضعية، وتعطيل حلدود اهللا، وتضييع لألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وهل جناحها يف وصول طائفة إىل السلطة، واعتالء العروش، وحتقيق 

  ! .  ؟املآرب الشخصية، وخمالفة الشريعة يف طلب السلطة

                                                 

  . فتوى مجاعة اإلخوان يف األردن، مرجع سابق   ) ١(
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١٧٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 حىت – صلى اهللا عليه وسلم –ومىت كان الكفار قدوة ألمة حممد 
  .يستشهد بقيام النهضة األوروبية يف العصر احلديث على املظاهرات ؟ 

����m�m�m�m��S:  يف شأن الكفار – تعاىل –وقد قال اهللا  �R��Q��P��O��N��S��� �R��Q��P��O��N��S��� �R��Q��P��O��N��S��� �R��Q��P��O��N

��X��������W��V�����U��T��X��������W��V�����U��T��X��������W��V�����U��T��X��������W��V�����U��Tllll ) ١(  .  
  . )٢ ( �m�m�m�m�����R��Q��P������O��N�����R��Q��P������O��N�����R��Q��P������O��N�����R��Q��P������O��N��X��W��V��U���T��S����X��W��V��U���T��S����X��W��V��U���T��S����X��W��V��U���T��S��llll: وقال 

 فهؤالء انتقلوا من ،ومىت كانت الرافضة قدوة لنا حىت نستشهد بثورم ؟
 ، والسنة فينقالن من الضالل إىل اهلدى، وأما القرآن،!!الضالل إىل الضالل 
  . ومن الغي إىل الرشد ،ومن الباطل إىل احلق

وقلّ من خرج على : " - رمحه اهللا – )٣ ( ابن تيمية–قال شيخ اإلسالم 
إمام ذي سلطان إالَّ كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من 

  .)٤("اخلري
أمرهم أن : " ملا أتاه رهط – رمحه اهللا – )٥ (روي عن احلسن البصري

واهللا لو أن الناس إذا ابتلوا من :  مث قال ، ويغلقوا عليهم أبوام،يلزموا بيوم
                                                 

  . سورة الروم ) ٧(آية رقم   ) ١(
  

  . سورة حممد ) ١٢( رقم آية  ) ٢(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٣(
  

  . ، مرجع سابق )٤/٣١٤(منهاج السنة، البن تيمية   ) ٤(
  ج

هو احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد، موىل زيد بن ثابت األنصاري، سـكن املدينـة                  ) ٥(
  رضي اهللا  – قتل عثمان    –، وشهد يوم الدار     - رضي اهللا عنه     –وتزوج ا يف خالفة عمر      

، وله أربعة عشر سنة قرأ القرآن، وروى عن خلق من الصحابة والتابعني، مجع بـني                -عنه  
  . املروءة، واخللق، واهليبة، وبني العلم الغزير مات سنة عشر ومائة للهجرة 

  . ، مرجع سابق )٤/٥٦٣(سري أعالم النبالء : انظر   
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١٧٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 وذلك أم يفزعون إىل ،ما لبثوا أن يرفع اهللا ذلك عنهمقبل سلطام صربوا 
: قوله تعاىل :  مث تال ،)١( وواهللا ما جاؤوا بيوم خري قط ، فيوكلوا إليه،السيف

mmmm¼��»���º��¹�� �̧�¶����������� �́ �³¼��»���º��¹�� �̧�¶����������� �́ �³¼��»���º��¹�� �̧�¶����������� �́ �³¼��»���º��¹�� �̧�¶����������� �́ �³½½½½��Â��Á��À��¿��¾����Â��Á��À��¿��¾����Â��Á��À��¿��¾����Â��Á��À��¿��¾��
������Æ��Å��Ä��Ã������Æ��Å��Ä��Ã������Æ��Å��Ä��Ã������Æ��Å��Ä��Ãllll )٢( .  

É�bnÛa@ÝîÛ†ÛaZ@طاً على القدر أن يف املظاهرات سخطاً على اهللا وتسخ، 
إذا أحب اهللا قوماً ابتالهم فمن "  قال – صلى اهللا عليه وسلم -ومعلوم أن النيب 

  .)٣(" رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط 
حىت سقط  بربه يوم بدر - صلى اهللا عليه وسلم–وقد استغاث النيب 

  .)٤(رداؤه، وأمر أصحابه بالصرب على أذى املشركني 
���m�m�m�mB��AB��AB��AB��A��J��I���H��G��F��E��D��C����J��I���H��G��F��E��D��C����J��I���H��G��F��E��D��C����J��I���H��G��F��E��D��C: قال تعاىل 

L��KL��KL��KL��Kllll )٥( .  
@ Š‘bÈÛa@ ÝîÛ†ÛaZ ،من األهداف اخلفية وراء إقامة هذه املظاهرات 

 فإذا خرجوا وصاحوا ،كوا أداة وسبب لتفريغ محاس الشعوب،واالعتصامات
م،ضوا أنفسهم لألذى أو القتل وجالوا يف الشوارع وعرعادوا  وأضاعوا أوقا

                                                 

  . هـ، الشريعة لآلجري ٣٦٠دي، تاآلجري، أبو بكر حممد بن احلسني بن عبداهللا البغدا  ) ١(
  

  . سورة األعراف ) ١٣٧(آية رقم   ) ٢(
  

أمحـد  : الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى السلمي، اجلامع الصحيح سنن الترمذي، ت             ) ٣(
شاكر وآخرون مع تذييل األلباين باحلكم على احلديث، دار إحياء التراث العريب، بـريوت،          

  . حديث حسن صحيح :  األلباين قال) ٤/٦٠١) (٢٣٩٦(رقم احلديث 
  

  : هـ على الرابط٢٥/١/١٤٢٣فتوى حكم املظاهرات، سعيد بن هليل العمر،  ) ٤(
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=٢٤٥١٦  

  .  سورة األنفال ) ٩(آية رقم   ) ٥(
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يف هذا احلماس يف طاعة اهللا ظوالواجب عليهم توالوزر، إىل منازهلم باإلمث و
، عمالً )١(وتعلم العلم النافع والعمل الصاحل والدعاء والصرب، واإلعداد لألعداء 

���m�m�m�m:  بقوله تعاىل  �́ � �³��²���±��°�����®��¬��«��ª��©��¨�� �́��³��²���±��°�����®��¬��«��ª��©��¨�� �́��³��²���±��°�����®��¬��«��ª��©��¨�� �́��³��²���±��°�����®��¬��«��ª��©��¨

¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶���¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶���¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶���¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶���¿¿¿¿��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À����Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À����Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À����Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��

����� ��!��"���#��$����� ��!��"���#��$����� ��!��"���#��$����� ��!��"���#��$llll )٢(  .@ @

@ïãbrÛa@ðcŠÛaZ@ @
 إىل  من مجاعة اإلخوان، ومن تبعهم املعاصرينالباحثنيذهب عدد من 

  :  )٣(القول جبواز املظاهرات السلمية بالضوابط الشرعية اآلتية 

                                                 

  . فتوى حكم املظاهرات، سعيد بن هليل العمر، مرجع سابق   ) ١(
  

  .  سورة األنفال ) ٦٠(آية رقم   ) ٢(
  

حسن البنا،  : "مجاعة اإلخوان، منهم    ني إىل   واملنتسبذهب إىل هذا الرأي مجع من الباحثني،          ) ٣(
يوسف القرضاوي، عبدالرمحن عبداخلالق، سلمان العودة، حممد حسن الشنقيطي، سـعود           
الفنيسان، عبدالكرمي اخلضر، مروان خلف الضمور، أنس مصطفى، حسني أبو عطا، حامد            

 وقد صدرت   .بن عبداهللا العلي، حممد حسان، عطية عدالن، عبداحلفيظ الصاوي وغريهم           
فتوى مجاعة اإلخوان املسلمني يف األردن جبواز املظاهرات السلمية، املنشور على الصحيفة            

  .م ٢٠١١/آذار/٣يف تاريخ ) السبيل (االلكترونية
، حكـم   ٣٥٨-٣٥٤األحكام الشرعية للنوازل الـسياسية مرجـع سـابق، ص         : نظر             ا

، ١٧ على جمـوزي املظـاهرات ص      ، مرجع سابق، النقض   ١٤٤املظاهرات، املدخلي، ص  
، مرجع سابق،   ٤مرجع سابق، األدلة والبينات على حكم املظاهرات، عبدالكرمي اخلضر ص         

مشروعية التظاهر يف اإلسالم، أنس مصطفى حسني أبو عطا، جملة جامعة مؤتة للبحـوث              
، أحكام املظاهرات يف الفقـه      ٣٧٩م، األردن، ص  ٢٠٠٣،  )٨(، عدد   ١٨والدراسات، ج 

، مرجع سابق، مقال احلسبة علـى احلـاكم ووسـائلها يف الـشريعة              ٧٦ي، ص اإلسالم
=  

١٧٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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١٧٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  . أن يكون هدف املظاهرة مشروعاً : أوالً 
  . االلتزام باألحكام الشرعية أثناء املظاهرة : ثانياً 
لى ظن املتظاهرين أن ما حتققه املظاهرات من مصاحل أن يغلب ع: ثالثاًَ 

  . أرجح مما فيها من مفاسد 
  : واستدلوا مبا يلي 

@ Þëþa@ ÝîÛ†ÛaZ وتأخذ حكم أهدافها، وأساليب،أن املظاهرات وسائل ، 
وما دام اهلدف  ،)١( واألصل يف الوسائل اإلباحة ،فالوسائل هلا أحكام املقاصد

 ومعلوم أنه ليس يف القرآن ،رد ي عنها بذاامشروعاً فهي مشروعة ما مل ي
  . )٢(والسنة ما ينهى عنهـا 

  : وقد نوقش هذا مبا يلي 
  :  )٣(تنقسم الوسائل ألربعة أقسام 

  . وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املفسدة : األول 

                                                 

= 

اإلسالمية، حامد العلي، مرجع سابق، املظاهرات شرعاً وقانوناً، عبداحلفيظ الـصاوي، دار            
   .٨هـ، ص١٤٢٨الكلمة للنشر، مصر، ط األوىل، 

  

: لتفصيل للقاعدة راجـع     ملزيد من ا  " . األصل يف األشياء اإلباحة   "استناداً للقاعدة الفقهية      ) ١(
الضوحيي، أمحد ابن عبداهللا، األصل يف األشياء اإلباحة، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام حممد             

  . هـ ١٤٢٨بن سعود اإلسالمية، 
  

، ٧١فتوى علماء مجاعة اإلخوان يف األردن، مرجع سابق، املظاهرات وأثرها على األمن ص              ) ٢(
  . ، مرجع سابق ٣٤٤السياسية صمرجع سابق األحكام الشرعية للنوازل 

  

ابن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبداهللا، إعالم املـوقعني عـن رب                   ) ٣(
   .٣/١٢٠، )م١٩٧٣(طه عبدالرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت، : العاملني، حتقيق 
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١٧٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  . وسيلة موضوعة للمباح قصد ا التوسل إىل مفسدة : الثاين 
باح مل يقصد ا التوسل للمفسدة لكنها وسيلة موضوعة للم: الثالث 

  .  ومفسدا أرجح من مصلحتها ،مفضية إليها غالباً
 ومصلحتها ، وقد تفضي إىل املفسدة،وسيلة موضوعة للمباح: الرابع 

منهي تدخل يف الثانية والثالثة، بل هي   املظاهراتوسيلةو. أرجح من مفسدا 
  :  )١(عنها لعدة وجوه 

 وقد أمرنا بالصرب على ،مر بالشيء ي عن ضده األأن: الوجه األول 
 فهي منهي ، واملظاهرات ضد الصرب، وهذا يقتضي النهي عن ضده،جور الوالة

  . عنها 
 وإن مل ينه عنه ،أن النهي عن الشيء قد يكون ملا يصاحبه: الوجه الثاين 

  كالتضييق على الناس، واملظاهرات يصاحبها أمور كثرية منهي عنها،بعينه
 ، كما أنه شعار التفرق، وإذاعة الرعب فيهم، وتعطيل مصاحلهم،بالطرقات

  ويورث الضغينة يف،واالختالف الذي يزيد من طمع العدو يف بالد املسلمني
 ، والبدنية، وال سيما بني الراعي والرعية وغريها من األضرار الدينية،النفوس

  .  واألمنية مما ال خيفى ،واالقتصادية
أن القصد من املظاهرات ال خيلو أن يكون اهلدف منه : ث الوجه الثال

 فهو ، أو يكون اهلدف منها إسقاط احلاكم املسلم، فليس هذا منهاجها،النصيحة
 فهذه ، والدستورية، أو يكون لطلب الدميقراطية، واخلروج حمرم،خروج عليه

  .جاهلية 

                                                 

ملظـاهرات  ، مرجع سـابق، ا    ٢٧النقض على جموزي املظاهرات واالعتصامات ص     : انظر    ) ١(
  . ، مرجع سابق ٧٣-٧٢وأثرها على األمن حافظ لغيب، ص
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ملحد يف : أبغض الناس إىل اهللا ثالثة  : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال 
   )١("طلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية وم،احلرم

  . وإن كان لدفع مظلمة فإن الفتنة اخلاصة ال تدفع بالفتنة العامة 
قصر التحرمي يف الوسائل واألساليب اليت جاء النهي عنها : الوجه الرابع 

 واإلحداث يف ، عن البدع–يه وسلم  صلى اهللا عل– يرده ي النيب ،بذاا خطأ
 فدل هذا على أن الوسائل حترم ،الدين ؛ فهو شامل بعمومه للوسائل واألساليب

  . أو دخوهلا حتت عموم يشملها ،للنهي عنها بعينها
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه  : (- صلى اهللا عليه وسلم –قال 

  . )٢(" فهو رد
@ ïãbrÛa@ ÝîÛ†ÛaZر املسلمنيصلى اهللا عليه – بقيادة رسول اهللا  تظاه 

 ، وشوارع مكة عند بدء اجلهر بالدعوة، وطوافهم كذلك بالكعبة،-م ـوسل
 صلى اهللا – قال عمر للنيب – رضي اهللا عنهما –فبعد أن أسلم محزة مث عمر 

 ،بلى:  أو حيينا ؟ قال ، إن متنا،يا رسول اهللا ألسنا على احلق : -عليه وسلم 
 محزة ، فخرجنا يف صفني، والذي بعثك باحلق لَتخرجن،ختفاء ؟فيم اال: فقلت 

 فلما ، حىت دخلنا املسجد– له كديد ككديد الطحن – وأنا يف صف ،يف صف
 – فسماين رسول اهللا ،نظرت إلينا قريش أصابتهم كآبة مل تصبهم مثلها قط

  . )٣() الفاروق (–صلى اهللا عليه وسلم 
                                                 

  . ، مرجع سابق ١٣١٢، كتاب الديات ص)٦٨٨٢(أخرجه البخاري برقم   ) ١(
  

، مرجع سابق، ومسلم، حـديث      ٥١٤، كتاب الصلح ص   )٢٦٩٧(أخرجه البخاري برقم      ) ٢(
  . ، مرجع سابق ٧١٤كتاب األقضية ص) ١٧١٨(رقم 

  

، ٧/٤٨(، وعزاه احلـافظ يف الفـتح   )١٩٢(عيم يف دالئل النبوة، حديث رقم  أخرجه أبو ن    ) ٣(
إىل أيب جعفر بن أيب شيبة، من طريق حممد بن عثمان بن أيب شيبة، عن عبداحلميد بن                 ) ٥٩

=  

١٧٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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١٧٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 وابن ،أنس بن مالك:  فمنهم ،حابةوقد روي ذلك عن عدد من الص
 ،- رضي اهللا عنهم أمجعني – وثوبان ، وجابر بن عبداهللا، وأسامة بن زيد،عباس

 ، ولكن ثالثة طرق منها فيها ضعف يسري،وصحيح أنه ليس منها طريق صحيح
 فإن احلديث مبجموع هذه الطرق يصح حديثاً حسناً ،وحبسب قواعد احملدثني

 ،)١( وممن ذكره يف السرية حممد بن عبدالوهاب ،ل وهو حديث مقبو،لغريه
 ومت بعد إسالم ، منظّم للمسلمني يف مكة،فكان ذلك أول خروج مجاعي علين

                                                 

= 

صاحل، عن حممد بن أبان عن إسحاق بن عبداهللا، عن أبان بن صاحل، عن جماهد، عن ابـن                  
  .  الفاروق ؟ سألت عمر ألي شيء مسيت: عباس قال 

املقريزي، تقي الدين أمحد بن علي، إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال، واألموال،             : انظر    
هــ،  ١٤٢٠حممد عبداحلميد النميمي، دار الكتب العلميـة،        : واحلفدة، واملتاع، حتقيق    

، - صلى اهللا عليه وسـلم     –، حممد بن عبدالوهاب، خمتصر سرية الرسول        ٤/٣٦٠بريوت،  
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض        : عبدالرمحن بن ناصر الرباك، نشر      : يق  حتق
، احلليب، علي بن برهان الدين، السرية احللبية يف سرية األمني املأمون، دار املعرفة،              )١/٩١(

، املباركفوري، صفي الرمحن، الرحيق املختوم، أوىل النهى        )٢/٢٢) (هـ١٤٠٠(بريوت،  
، ابن اجلوزي، عبدالرمحن بن علي      ١٠٥هـ، ص ١٤٢٢،  ١عالمي، الرياض، ط  لإلنتاج اإل 

حممـود  : هـ، حتقيق ١٣٩٩،  ٢بن حممد أبو الفرج، صفة الصفوة، دار املعرفة، بريوت، ط         
، الشافعي، أمحد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل            )١/٢٧٣(حممد رواس،   . فاضوري، د 

 ١ي حممد البجادي، دار اجليل، بريوت، ط      عل: العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق       
مكتـب حتقيـق التـراث يف       : ، ابن كثري، البداية والنهاية، حتقيق       )٤/٥٩٠(هـ،  ١٤١٢

، فـتح   )٣/١٠٣(هــ،   ١٤١٣مؤسسة التاريخ العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت،        
هــ،  ١٣٧٩الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، دار املعرفة، بـريوت،            

حممد رواس قلعة جـي، عبـدالرب       . د: ، دالئل النبوة، أيب نعيم األصبهاين، حتقيق        )٧/٤٨(
  ) ١/٢٤١(هـ، ١٤٠٦، ٢عباس، دار النفائس، بريوت، ط

  

  . فتوى مجاعة اإلخوان باألردن، مرجع سابق   ) ١(
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 ، مع العلم أنّ إسالمه كان قبل اهلجرة بنحو من أربع سنني،عمر بفترة وجيزة
  . )١(أي بعد البعثة بنحو تسع سنني 
  :  وجوه  عدةونوقش هذا الدليل من

 رضي اهللا عنه –هذه الرواية من لفظ حديث ابن عباس : األول الوجه 
 وهو ،)٢( ومجيع طرق هذا األثر تدور حول إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة -

                                                 

، مرجع سابق، فتوى مجاعة اإلخوان باألردن، مرجـع سـابق،        ٣٧٩مشروعية التظاهر ص    ) ١(
، حتذيرات العلماء الثقات من     ٤٠هرات واالعتصامات، واإلضرابات، مرجع سابق، ص     املظا

  . ، مرجع سابق ١٦٦، مرجع سابق، حكم املظاهرات يف اإلسالم، ص٨٥املظاهرات، ص
  

هو إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة، األموي، املدين، موىل آل عثمان بن عفان، متروك من                  ) ٢(
افع وغريهم، وعنه الوليد بن مسلم، وابـن سـابور، روي أن            الرابعة، روى عن جماهد، ون    

 فقال لـه    – صلى اهللا عليه وسلم      –قال رسول اهللا    : الزهري مسع إسحاق حيدث، ويقول      
أال تسند أحاديثـك ؟ حتـدث       ! ما أجرأك على اهللا     ! قاتلك اهللا يا ابن أيب فروة       : الزهري  

تركوه وى أمحد عن حديثـه، وقـال        : قال البخاري   . بأحاديث ليس هلا خطم وال أزمة       
. ال حتل الرواية عندي عن إسحاق ابن أيب فروة          : مسعت أمحد بن حنبل يقول      : اجلوزجاين  

  . مات سنة أربع وأربعني ومائة . متروك : وقال أبو زرعة وغريه 
حممد عوامة، دار الرشـيد، حلـب،       : العسقالين، ابن حجر، تقريب التهذيب، ت       : انظر    

: الرجال، الذهيب، حممد بن أمحد، ت     ، ميزان االعتدال يف نقد      )١/١٠٢(هـ،  ١٤٠٦،  ١ط
املعرفة والتاريخ، الفسوي، أبو يوسف يعقوب      ) ١/١٩٣(علي حممد معوض، وعادل أمحد،      

، ابـن اجلـوزي،   )٣/١٥٦(خليل منصور، دار الكتب العلمية، بريوت،       : بن سفيان، ت    ا
عبداهللا القاضـي، دار الكتـب العلميـة،        : ت  عبدالرمحن بن علي، الضعفاء واملتروكني،      

، النسائي، أبو عبدالرمحن أمحد بـن شـعيب، الـضعفاء           )١/١٠٢(هـ،  ١٤٠٦بريوت،  
، ١بوران الضناوي، وكمال يوسف، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط        : واملتروكني، ت   

  ) . ١/٥٤(هـ، ١٤٠٥
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 ، وأبو زرعة، والنسائي، كما قاله أبو حامت، يروي أحاديث منكرة،متروك
  . )١( وال تثبت به الرواية ،والدارقطين وغريهم فهو حديث ال حيتج به

 ،ما ذكرمت حول املظاهرة فقد فهمته : - رمحه اهللا – )٢(قال ابن باز 
 ، فإن مدارها على إسحاق بن أيب فروة،وعلمت ضعف سند الرواية كما ذكرمت

  . )٥( )٤( فإسنادها ضعيف جداً ،)٣(وهو ال حيتج به 
أن هذه الروايات ختالف ما ثبت يف الصحيح أن املشركني : الوجه الثاين 

بينما هو يف :  فعن زيد بن عبداهللا بن عمر عن أبيه قال ، عمر ملا أسلمجاؤوا إىل
 عليه حلة صربة ،الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو

:  فقال له، وهم حلفاؤنا يف اجلاهلية، وهو من بين سهم،وقميص مكفوف حبرير
 ، ال سبيل إليك: قال ،زعم قومك أم سيقتلوين إن أسلمت: ما بالك ؟ قال 

                                                 

زيبق، وعادل مرشد، مكتب حتقيـق      إبراهيم ال : العسقالين ابن حجر، ذيب التهذيب، ت         ) ١(
  ) . ١/١٢٣(التراث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، 

  

هو عبدالعزيز بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن حممد بن عبداهللا بن باز، ولد يف ذي احلجة عـام     ) ٢(
هـ، حفظ  ١٣٥٠هـ بالرياض، كان بصرياً، مث أصابه مرض يف عينه وفقده يف عام             ١٣٣٠

 قبل سن البلوغ، مث جد يف طلب العلم على العلماء يف الرياض، وملا بـرز يف                 القرآن الكرمي 
هـ، الزم البحث والتدريس ممـا جعلـه        ١٣٥٠العلوم الشرعية واللغة عين يف القضاء عام        

هــ،  ٢٧/١/١٤٢٠يزداد بصرية، ورسوخاً يف كثٍري من العلوم، تويف قبيل فجر اخلمـيس   
  . شيخ ابن باز املوقع الرمسي لفضيلة ال: راجع 

  

حممـد بـن سـعد      : ابن باز، عبدالعزيز بن عبداهللا، جمموع فتاوى ابن باز، مجع وطباعة              ) ٣(
  ) . ٨/٢٤٨(الشويعي، 

  

األلباين، حممد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وأثرها السيئ يف األمة،              ) ٤(
  ) . ١٤/٧٢(هـ، ١٤١٢، ١دار املعارف الرياض، ط

  

  . ، مرجع سابق ٣٦ – ٢٧النقض على جموزي املظاهرات، ص: لالستزادة راجع   ) ٥(
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أين :  فقال ، فخرج العاص فلقي الناس قد سال م الوادي،بعد أن قاهلا آمنت
ه ؛ ـال سبيل إلي:  قال ، نريد هذا ابن اخلطاب الذي صبا: تريدون ؟ فقالوا 

   . )١(فكر الناس 
 رضي اهللا –قال عبداهللا بن عمر : وجاء عن عمرو بن دينار أنه قال 

 وأنا غالم –صبا عمر :  وقالوا ، اجتمع الناس عند داره ملا أسلم عمر–عنهما 
؟ قد حبا عمر فما ذاك:  فقال ، فجاء رجل عليه قباء من ديباج–فوق ظهر بييت 
: من هذا ؟ قالوا :  فقلت ،فرأيت الناس تصدعوا عنه: قال . فأنا له صابر 

  . )٢(العاص بن وائل 
 ،اهرات ؛ وذلك ألمورليس يف الرواية داللة على املظ: الوجه الثالث 

  : هي
 فأين هذا من املستدل ،خرجوا قاصدين املسجد احلرام ليس غريه: أوالً 

  . )٣(! باحلديث عليه ؟
 وأذن ، خرج م– صلى اهللا عليه وسلم –حسب الرواية أن النيب : ثانياً 

 ولكن ، فليس خروجاً على اإلمام كما هو شأن املظاهرات– وهو إمامهم –هلم 
  . )٤( ومثة فرق بني األمرين ،عهخروج م

 فإن هذا يف أول ،لو صحت الرواية " - رمحه اهللا –قال ابن باز : ثالثاً 
  . )١("  وقبل كمال الشريعة،اإلسالم قبل اهلجرة

                                                 

  . ، مرجع سابق ٧٣٣، كتاب مناقب األنصار، ص)٣٨٦٤(البخاري، حديث رقم   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ٧٣٣، كتاب مناقب األنصار، ص)٣٨٦٥(البخاري، حديث رقم   ) ٢(
  

  . بق ، مرجع سا٣٧النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ٣(
  

  . املرجع السابق   ) ٤(
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 فلما تقووا ، وكان أعداؤهم حربيني،أنه ال والية يف مكَّة: الوجه الرابع 
؛ ن هذا من جتمع أناس على حكّامهم؛ فأيلوا القوة يف مقدار ما يستطيعوناستعم

  . )٢(! إلظهار سخطهم على فعٍل ما ؟
هذه الروايات ختالف وتعارض ما جاء يف الصحيح عن : الوجه اخلامس 

 صلى –شكونا إىل رسول اهللا :  قال ،- رضي اهللا عنه – )٣(خباب ابن األرث 
 ،؟أال تستنصر لنا: ا له  قلن، وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة–اهللا عليه وسلم 

 فيجعل ،كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض: " قال ،أال تدعو اهللا لنا ؟
 ، وما يصده ذلك عن دينه، فيشق باثنني، فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه،فيه

  وما يصده ذلك عن، أو عصب،وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم
 ال ،مر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت واهللا ليتمن هذا األ،دينه

  . )٤("  ولكنكم تستعجلون، أو الذئب على غنمه،خياف إالَّ اهللا
 صلى اهللا عليه – والنيب ، بالصرب– صلى اهللا عليه وسلم –فهذا أمر منه 

 وإن بلغوا م إىل ، إمنا قال هلم ذلك آمراً هلم بالصرب على أذى الكفار–وسلم 
                                                 

= 

  . ، مرجع سابق )٨/٢٤٦(جمموع فتاوى ابن باز   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ٨٦حتذيرات العلماء الثقات من املظاهرات، ص  ) ٢(
  

هو خباب بن األرث بن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد بن زيد منـاة، مـن                      ) ٣(
، شهد بـدراً،    - صلى اهللا عليه وسلم      – النيب   متيم، أبو حيىي التميمي، له عدة أحاديث عن       

   . - رضي اهللا عنه – علي –هـ، وصلى عليه ٣٧وتويف بالكوفة سنة 
شعيب األرناؤوط،  : سرية أعالم النبالء، مشي الدين بن أمحد بن عثمان الذهيب، ت            : راجع    

  ) . ٢/٣٢٣(هـ، ١٤١٧، ١١حسن األسد مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
  

  . ، مرجع سابق ٦٩٠، كتاب املناقب، ص)٣٦١٢(لبخاري، حديث رقم أخرجه ا  ) ٤(
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اً كما قتلوا املؤمنني صرباً ؛ ومدحاً ملن يصرب على اإلميان حىت حد القتل صرب
  . )١(يقتل 

 ومن معه – صلى اهللا عليه وسلم –وخمالف ملا جاء يف قصة حماصرة النيب 
 صلى –، ورأت قريش أمر رسول اهللا ة ومجاعةٌ كثريون ملا أسلم محز،يف الشعب

 ،على أن يتعاقدوا على بين هاشم أمجعوا ، واألمور تتزايد، يعلو–اهللا عليه وسلم 
 أن ال يبايعوهم ؛ وال يناكحوهم ؛ وال ، وبين عبد مناف،وبين عبداملطلب

 صلى اهللا عليه وسلم – حىت يسلموا إليهم رسول اهللا ، وال جيالسوهم،يكلموهم
 وبنو ،فاحناز بنو هاشم...  وعلقوها يف سقف الكعبة ، وكتبوا بذلك صحيفة،-

 – فإنه ظاهر قريشاًَ على رسول اهللا ، إالَّ أبا هلب،وكافرهم ،عبداملطلب مؤمنهم
 صلى – وحبس رسول اهللا ، وبين املطلب، وبين هاشم،-صلى اهللا عليه وسلم 

 سنة ، ومن معه يف الشعب شعب أيب طالب ليلة هالل احملرم–اهللا عليه وسلم 
 ،صورين وحم، وبقوا حمبوسني، وعلقت الصحيفة يف جوف الكعبة،سبع من البعثة

 حىت بلغهم ، حنو ثالث سنوات، واملادة،املرية مقطوعاً عنهم ،مضيقاً عليهم جداً
وكانت قريش يف ...  ومسع أصوات صبيام بالبكاء من وراء الشعب ،اجلهد

مث أطلع ...  فسعى يف نقض الصحيفة من كان كارهاً هلا ،ذلك بني راض وكاره
ليها األرضة فأكلت مجيع ما فيها  وأنه أرسل ع،اهللا رسوله على أمر صحيفتهم

 فخرج ، فأخرب بذلك عمه– عز وجل – إالَّ ذكر اهللا ، وظلم، وقطيعة،من جور
 فإن كان كاذباً خلينا بينكم ،إىل قريش فأخربهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا

 ،قد أنصفت:  قالوا ، وظلمنا، رجعتم عن قطيعتنا، وإن كان صادقاً،وبينه

                                                 

حممد عزيز مشـس، دار     : شيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم، جامع املسائل، ت             ) ١(
  ) . ٥/٣٣٤(هـ، ١٤٢٢، ١عامل الفوائد للنشر والتوزيع، ط
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ه ـ صلى اهللا علي– فلما رأوا األمر كما أخربه رسول اهللا ،ةفأنزلوا الصحيف
ه ـ صلى اهللا علي– وخرج رسول اهللا ، ازدادوا كفراً إىل كفرهم،-وسلم 
  . )١("  ومن معه من الشعب–وسلم 

 يف هذا املوقف الشديد مل – صلى اهللا عليه وسلم –فهذا رسول اهللا 
كان هذا بعد إسالم محزة عم و.  )٢(!!  وال املظاهرات ،يأمرهم باملسريات

 رضي اهللا –وجاء يف رواية إسالم عمر  . - صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 
  .  واهللا تعاىل أعلم ، أنه أسلم بعد محزة بفترة وجيزة–عنه 

صحيح أن القصة ذكرها يف السرية حممد بن : الوجه السادس 
الوهاب خمتصراً لسرية  ولكن ليعلم أن ابن عبد،- رمحه اهللا – )٣(عبدالوهاب 

  لكن عند إرادة االحتجاج، وذكره يف السرية مما يتجوز فيه العلماء،ابن هشام
   )٥(اءت قاعدة ثبت العرش مث انقشولذا ج)٤(به على حكم من األحكام يشددون

                                                 

يب األرنـاؤوط، وعبـدالقادر     شع: ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ت             ) ١(
  ) .  ٣/٢٦(هـ، ١٤١٩، ٣األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

  

  . ، مرجع سابق ٤٠النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ٢(
  

هو حممد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن حممد التميمي، العالمة املشهور والداعيـة                 ) ٣(
هـ ونشأ ـا    ١١٥ين عشر، ولد يف بلدة العيينة عام        اإلسالمي الكبري، وادد يف القرن الثا     

مث اشتغل بطلب العلم والدعوة والتأليف،      . وتعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن يف الصغر        
تويف عـام   " كتاب التوحيد، كشف الشبهات، أصول اإلميان، أحاديث الفنت         " من مؤلفاته   

 جند علماء مشاهري ،اهللا عبد بن طيفالل عبد بن الرمحن  عبد ،الشيخ  آل :انظر  .هـ  ١٢٠٦
   . ١٦ص  هـ١/١٣٩٢، طوالنشر والترمجة للبحث اليمامة دار ،وغريهم

  

  . ، مرجع سابق ٣١النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ٤(
  

  . ، مرجع سابق ١٦٨حكم املظاهرات يف اإلسالم، ص  ) ٥(
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 ،وصحيح أنه ليس منها طريق صحيح: "جاء يف الدليل : الوجه السابع 
 وحبسب قواعد احملدثني فإن احلديث ،سريولكن ثالثة طرق منها فيها ضعف ي

 حكم على احلديث بالقبول ،"مبجموع هذه الطرق يصبح حديثاً حسناً لغريه
دون حتقق الشروط فيه ؛ ذلك أن األحاديث املذكورة إما أن يكون ضعفها 

 فحديث أنس ، ليس فيها موضع الشاهد– مع ضعفها – وإما أن تكون ،شديداً
 فال ،هد مع ضعفه ليس فيه موضع الشا، قصة إسالم عمر يف– رضي اهللا عنه –

 ،الضعف:  وخمالفته ملا يف الصحيح ؛ فلها علتان ، ؛ لضعفهيصح لالعتضاد
 وهاتان العلتان إذا اجتمعتا يف حديث منعت أن يكون عاضداً لغريه، ،واملخالفة

   .)١( وليس يسرياً ،أو يكون غريه عاضداً له ؛ لكون الضعف عندئذ شديداً
@sÛbrÛa@ÝîÛ†ÛaZ أمرنا جبهاد األمراء– صلى اهللا عليه وسلم – أن النيب  

:  قال – رضي اهللا عنه – )٢(الظلمة ؛ ففي احلديث الصحيح عن ابن مسعود 
سيكون أمراء من بعدي يقولون ما  : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا 

 ومن ،فهو مؤمن فمن جاهدهم بيده ، ويفعلون ما ال يؤمنون،ال يفعلون
  .  )٣("  ال إميان بعده، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن،جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

                                                 

  . ، مرجع سابق ٣١النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ١(
  

، وهو سادس ستة دخلوا اإلسالم،  - رضي اهللا عنه     – عبداهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل        هو  ) ٢(
 صلى اهللا عليه وسلم     –هاجر إىل احلبشة، واملدينة، وشهد بدراً، واملشاهد كلها، بشره النيب           

هـ يف أواخر خالفة عثمان     ٣٢ باجلنة، وهو أول من جهر بالقرآن عند الكعبة، تويف سنة            –
   . -عنه  رضي اهللا –

سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، مؤسسة الرسـالة،              : انظر    
  ) .١/٤٦١(شعيب األرناؤوط، حسني األسد، : هـ، ت ١٤١٧ ١١بريوت، ط

  

أخرجه ذا اللفظ ابن حبان يف صحيحه، حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت، مؤسسة                 ) ٣(
، حـديث رقـم     )١/٤٠٣(هـ،  ١٤١٤،  ٢ شعيب األرناؤوط، ط   :الرسالة، بريوت، ت    

=  

١٨٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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 صلى اهللا عليه – أن رسول اهللا – رضي اهللا عنه – )١(وعن ابن مسعود 
 ، إالَّ كان له من أمته حواريون،ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي: " قال –وسلم 

 ، مث إا ختلف من بعدهم خلُوف، بأمره ويقتدون،وأصحاب يأخذون بسنته
 ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن،يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون

 وليس وراء ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن
  . )٢(" ل ذلك من اإلميان حبةُ خرد

                                                 

= 

، واإلمام أمحد يف مسنده، أمحـد بـن         "إسناده جيد : "، قال احملقق يف احلكم عليه       )١٧٧(
من طريق عامر   ) ١/٤٥٦(،  )٤٣٦٣(حنبل الشيباين، مؤسسة قرطبة، القاهرة حديث رقم        

قمي، مسند البزار املسمى    بن السمط، وأخرجه كذلك البزار من طريق احلسن ابن عمرو الف          
حمفوظ الرمحن زيـن اهللا،     : ت  اخلالق البزار، البحر الزخار، أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد        

م، ٢٠٠٩ –م  ١٩٨٨،  ١وعادل بن سعد، وصربي عبداخلالق، مكتبة العلوم واحلكـم، ط         
وهذا احلديث ال نعلمه، يروى ذا اللفظ       : ، قال البزار    )١٨٩٦(، حديث رقم    )٥/٢٨١(

عن عبداهللا إالَّ ذا اإلسناد، وال نعلم روى عطاء بن يسار عن عبداهللا غري هذا احلـديث،                 
وال نعلمه مسع ِمنه وإن كان قدمياً، وال نعلم احلسن بن عمرو، وعن معاوية بن إسحاق إالَّ                 

عطاء بن يسار قال أبو زرعة مل يـسمع         : "قال العالئي أبو سعيد بن خليل       . هذا احلديث   
مل يسمع عن ابن مسعود، وخطأ مـن        :  شيئاً، وقال أبو حامت      – رضي اهللا عنه     –مر  من ع 

قال عنه مسعت ابن مسعود، وخالفه البخاري، فأثبت له السماع من ابن مسعود واهللا أعلم،               
  ..." . مل يدرك أوس بن الصامت : وقال أبو داود 

محـدي عبدايـد    : ، ت   جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، أبو سعيد العالئـي        : انظر    
وذا فإن مساع عطاء بـن      ) . ١/٢٣٨(هـ،  ١٤٠٧،  ٢السلفي، عامل الكتب، بريوت، ط    

  . يسار من ابن مسعود خمتلف فيه، واهللا تعاىل أعلم 
  

  . سبق ترمجته   ) ١(
  

، عن طريق صاحل بن كيسان عن       ٥٢، كتاب اإلميان، ص   )٥٠(أخرجه مسلم، حديث رقم       ) ٢(
 جعفر بن عبداهللا بن احلكم عن عبدالرمحن بن املسور عن أيب رافع عن              احلارث بن فضيل بن   
فحدثت عبداهللا بن عمر فـأنكره      : قال أبو رافع     . - رضي اهللا عنه     –عبداهللا بن مسعود    

=  

١٨٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @



� �

  

@@ @

 

  : ونوقش هذا الدليل مبا يلي 
 وهم ، وهو مجع خلف،)اخللوف(وظ هو لفظ أن اللفظ احملف: أوالً 

  .  )١( ويقوم مقامه ، أو قرن يأيت بعد قرن،اجلماعة الذي خيلفون أخرى
 ، خيص منه األمراء باألدلة األخرى اليت فيها الصرب عليهم،فهو لفظ عام

  . )٢(فال يكون مثة تعارض بني األحاديـث 
 احلديث ؛ ملخالفته ملا جاء  هذا– رمحه اهللا – )٣(أنكر اإلمام أمحد : ثانياً 

  فقال ملا سئل، من الصرب على جور األئمة– رضي اهللا عنه –عن ابن مسعود 

                                                 

= 

علي، فقدم ابن مسعود فرتل بقناة، فاستتبعين إليه عبداهللا بن عمرو يعوده، فانطلقت معـه،               
ـ . ذا احلديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمـر         فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن ه       ال ـق

  . وقد حتدث بنحو ذلك عن أيب رافع : صاحل 
، )٥٠(، حديث   ٥٢هـ، ص ١٤١٩صحيح مسلم، بيت األفكار الدولية، الرياض،       : انظر    

  . مرجع سابق 
  

عبدالسالم حممد هارون،   :  مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، ت            :انظر    ) ١(
، ابن منظور، حممد بن مكرم، لـسان العـرب، دار           )٢/٢١١(هـ،  ١٣٩٩ار الفكر، ط  د

، النويري، شهاب الدين أمحد بن عبدالوهاب، اية األرب         )٩/٨٢(،  ١صادر، بريوت، ط  
مفيد قمحية ومجاعة،   : هـ، ت   ١٤٢٤،  ١يف فنون األدب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط       

مكتب حتقيق  : فريوزآبادي، حممد بن يعقوب، ت      ، القاموس احمليط، ال   )٦/٢٤(،  )٣/١٤٨(
، مـادة   ٦٠٦هــ، ص  ١٤٢٦،  ٨التراث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة بريوت، ط       

  ) . اخلاء(، فصل )الفاء(، باب )خلف(
  

  . ، مرجع سابق ٤٦النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ٢(
  

 السنة واجلماعة، ناصـر الـسنة       هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبوعبداهللا إمام أهل           ) ٣(
وقامع البدعة، طلب العلم صغرياً ونشأ يتيما، ابتلي وامتحن وسجن من أجل دينه، أعز اهللا               
=  

١٨٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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١٨٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

:  ابن مسعود يقول ،هذا الكالم ال يشبه كالم ابن مسعود: "عن هذا احلديث 
  . )١() اصربوا : (- صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا 

إا  : "-لى اهللا عليه وسلم  ص–يشري بذلك إىل ما رواه عن رسول اهللا 
يا رسول اهللا كيف تأمر من أدرك :  قالوا ،"ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا

  . )٢("  وتسألون اهللا الذي لكم،تؤدون احلق الذي عليكم: "منا ذلك ؟ قال 
:  أنه – رضي اهللا عنه –يف حديث ابن مسعود  )٣(قال أبو بكر األثرم 

 وقد جاء اإلسناد ،ابن مسعود ذا اإلسناد غريهإسناد مل يسمع حديث عن "
 صلى اهللا عليه – ورواية ابن مسعود عن النيب ،الواضح عن ابن مسعود خبالفه

 وهذا أثبت ،"وتسألون اهللا الذي لكم... فسترون بعدي أثرة : " قال –وسلم 
 مث تواترت األحاديث عن النيب ، وهو موافق لألحاديث وذلك خمالف،اإلسنادين

                                                 

= 

هــ و تـويف     ١٦٤املسند، ولد عام    : به اإلسالم يف فتنة خلق القرآن، من أعطم مصنفاته          
  . هـكان موته يوماً مشهودا٢٤١ً
  .مرجع سابق)٢١/٢١٢ (٧٨سري أعالم النبالء رقم : انطر 

  

، ١اخلالل، أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد أبو بكر، الـسنة، دار الرايـة، الريـاض، ط           ) ١(
  ) . ١/١٤٢(عطية الزهراين، . د: هـ، ت ١٤١٠

  

، مرجع سابق، ومـسلم     ١٣٤٩، كتاب الفنت، ص   )٧٠٥٢(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٢(
  .  له، مرجع سابق ، واللفظ٧٧٠، كتاب اإلمارة، ص)١٨٤٣(حديث رقم 

  

هو أبو بكر أمحد بن حممد بن هاين األثرم الكليب، مصنف السنن، وتلميذ اإلمام أمحد، ولد                  ) ٣(
يف دولة الرشيد، وله مصنف يف علل احلديث، مات مبدينة إسـكاف يف حـدود الـستني                 

  . ومائتني قبلها أو بعدها 
عثمان، اعتىن به حسان عبداملنان، بيت      سري أعالم النبالء، الذهيب، حممد بن أمحد بن         : انظر    

   .١٧٧٨، ص)٢٢٢٠(األفكار الدولية، الرياض، برقم 
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١٨٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 رضي – واألئمة بعدهم ، فكثرت عنه وعن الصحابة،-صلى اهللا عليه وسلم  –
 وينسبون من خالفهم يف ذلك ، ويكرهون اخلروج، يأمرون بالكف–اهللا عنهم 

  . )١("  وترك السنة، ومذهب احلرورية،إىل فراق اجلماعة
إنه : " أنه قال – صلى اهللا عليه وسلم –يف الصحيح عن النيب : ثالثاً 

 ومن أنكر فقد ، فمن كره فقد برئ، أمراء فتعرفون وتنكرون عليكميستعمل
 ،ال: "قاتلهم ؟ قال  أال ن،يا رسول اهللا:  قالوا ،" ولكن من رضي وتابع،سلم

  . )٢(" اصلوام
خيار أئمتكم الذين حتبوم  : "- صلى اهللا عليه وسلم –وقال 

م الذين تبغضوم  وشرار أئمتك، وتصلُّون عليهم ويصلُّون عليكم،وحيبونكم
قيل يا رسول اهللا أفال ننابذهم بالسيف ؟ " .  وتلعنوم ويلعنونكم،ويبغضونكم

 وإذا رأيتم من والتكم شيئاً تكرهونه ،ما أقاموا عليكم الصالة: ال : "فقال 
  . )٣("  وال ترتعوا يداً من طاعة،فاكرهوا عمله

ع للخروج عليهم  عن مقاتلتهم من– صلى اهللا عليه وسلم –فنهي النيب "
 ،بالسيف الذي أجازه جملس علماء ومجاعة اإلخوان يف فتوى املظاهرات

أن السلف الصاحل قد خرجوا على احلكام الظلمة حىت : "وحرصوا به عند قوهلم 

                                                 

عبداهللا بن محد املنـصور،     : األثرم، أبو بكر أمحد بن حممد، ناسخ احلديث ومنسوخه، ت             ) ١(
   . ٢٥٧ – ٢٥٦هـ، ص١٤٢٠، ١مكتبة ياباغي اخلري أقبل، ط

  

  . ، مرجع سابق ٧٧٤ب اإلمارة، ص، كتا)١٨٥٤(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ٢(
  

  . ، مرجع سابق ٧٧٤، كتاب اإلمارة، ص)١٨٥٥(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ٣(
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 الذي – صلى اهللا عليه وسلم –وهذه معارضة لصريح سنة النيب .  )١(" بالسالح
  . )٢(!"  وأعلم مبصاحلنا ،سنا وهو أوىل بنا من أنف،ال ينطق عن اهلوى
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  . )٤( �m�m�m�m��¬��«��ª��©��¨��¬��«��ª��©��¨��¬��«��ª��©��¨��¬��«��ª��©��¨llll: وقال جل من قائل 

 – رضي اهللا عنه –على الرغـم من صحة رواية ابن مسعـود  :رابعاً 
ال تتحقق فيها شروط إالَّ أنـه ال يصح االستدالل ا على املظاهرات ؛ ألنه 

  :  وهي ،اإلنكار على السلطان باليد عند من أجازه
 وأن ال يكون فيه ، وأن ال يكون خللع احلاكم املسلم،أن ال يلزم منه قتال

ون فيه ـ وأن ال يك،  وحنو ذلك،  وجريانه،  كإيذاء ألهله، تعدي األذى للغري
ن ال حيصل بسببه  وأ،ه إشهار سالحـمجع األعوان عليه  وأن ال يكون في

  . )٥(" افتراق

                                                 

  . فتوى مجاعة اإلخوان يف األردن اخلاصة باملظاهرات، مرجع سابق   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ٤٧النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ٢(
  

  ) . ١٢٨(ة، آية رقم سورة التوب  ) ٣(
  

  ) .٦(سورة األحزاب، آية رقم    )٤(
  

هــ،  ١٤١٧،  ٦عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، ط     : الدرر السنية، علماء جند، ت      : انظر    ) ٥(
، ابن رجب، أبو الفرج عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلـي، دار املعرفـة،               )١٠/٥٠(

، مرجـع  ٤٨، النقض على جموزي املظـاهرات، ص    )١/٣٢٢(هـ،  ١٤٠٨،  ١بريوت، ط 
  . سابق 
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 بل قد تكون ،وال ريب أن املظاهرات ال تتحقق فيها هذه الشروط
 وما يتبع ذلك من أثر ،منعدمة كلية وليس فيها سوى إذهاب عظمة السلطان

  . )١ (سيء على األمة
 اليت جيوز فيها ،محل جهادهم باليد على احلال املكفرة :خامساً 

 – رضي اهللا عنه – ما يف حديث عبادة بن الصامت  ك، ومنابذم،منازعتهم
 أن ، فقال فيما أخذنا علينا، فبايعناه– صلى اهللا عليه وسلم –دعانا النيب : "قال 

 ، وأثره علينا، وعسرنا ويسرنا، يف منشطنا ومكرهنا،بايعنا على السمع والطاعة
  . )٢ (" اهللا فيه برهانوأن ال ننازع األمر أهله إالَّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من 

 صلى اهللا –وإن من املتفق عليه بني العلماء قاطبة الرد إىل اهللا ورسوله 
 وأن كل قول خالفها مردود على صاحبه كائناً من ، عند التنازع–عليه وسلم 

  .كان 

��	�����������������������m�m�m�m: قال تعاىل �������������������������	��
�������������������������	��
�������������������������	��
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� ����������������� ����������������� ��llll )٣( .  
@ÉiaŠÛa@ÝîÛ†ÛaZأو إعالن ، أو التأثري، أن املظاهرات طريقة من طرق التعبري 

  . )٤ ( وهذا واجب شرعاً ، والتواصي باحلق والصرب،املوقف

                                                 

  . ، مرجع سابق ٤٨النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ١(
  

  . سبق خترجيه   ) ٢(
  

  ) . ٥٩(سورة النساء، آية رقم   ) ٣(
  

فتوى مجاعة اإلخوان باألردن، مرجع سابق، مقال األدلة والبينات على حكم املظـاهرات               ) ٤(
ل الـسياسية،   واالعتصامات، عبدالكرمي اخلضر، مرجع سابق، األحكام الـشرعية للنـواز         

  . ، مرجع سابق ٣٤٤ص
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  : ونوقش هذا الدليل مبا يلي 
  . والتواصي بالصرب من مقتضيات اإلميان ،التواصي باحلق: أوالً 

���m�m�m�m��K : قال تعاىل �J��I��H��G��F��E� �D��C� �B��A��K�� �J��I��H��G��F��E� �D��C� �B��A��K�� �J��I��H��G��F��E� �D��C� �B��A��K�� �J��I��H��G��F��E� �D��C� �B��A

���Q����P��O��N��M��L���Q����P��O��N��M��L���Q����P��O��N��M��L���Q����P��O��N��M��Lllll )١( .  
 – ولكن الشأن يف كيفية ذلك ؛ ألنه من املعلوم ،وليس الشأن يف هذا

فليس  ،)٢ ( أو طريقة يصح التواصي ا ، أنه ليس كل أسلوب–ضرورة شرعية 
 ،هي مردودة ف، بل مىت خالفت الشرعية، أو وسيلة للتعبري جائزة،كل طريقة

  . باطلة 
  بل إن، وإعالنه ليس من الواجبات املطلقة،أن التعبري عن الرأي: ثانياً 

 ومعلوم أن أحكامها ، والنصيحة،مرده إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  .  واألشخاص ،ختتلف باختالف األحوال

  . )٣ (" كم من مريد للخري لن يصيبه: "- رضي اهللا عنه–قال ابن مسعود
@ �ßb¨a@ ÝîÛ†Ûa@ Zوالنهي عن ،أن املظاهرات نوع من األمر باملعروف 

  ورجل: "؛ للحديث الصحيح  )٤( وأجر من يقوم به عظيم عند اهللا تعاىل ،املنكر
                                                 

  ) . ٣-١(سورة العصر، آية رقم   ) ١(
  

، مرجع سابق، املظـاهرات واالعتـصامات   ٥٠ – ٤٩النقض على جموزي املظاهرات، ص      ) ٢(
  . ، مرجع سابق ٦٨ – ٦٤واإلضرابات، اخلميس، حممد، ص

  

لكتاب العريب، بـريوت،    الدارمي، عبد بن عبدالرمحن أبو حممد، سنن الدارمي، دار ا         رواه    ) ٣(
  ) . ٢٠٤(، ح )١/٧٩(فواز أمحد زمريل، وخالد السبع العلمي، : هـ ت ١٤٠٧، ١ط

  

، مرجع سابق، أحكام املظـاهرات يف الفقـه   ٣٤٤األحكام الشرعية للنوازل السياسية، ص      ) ٤(
األدلـة والبينـات علـى حكـم املظـاهرات          : ، مرجع سابق، مقال     ٤٠اإلسالمي، ص 

جع سابق، فتوى مجاعة اإلخوان يف األردن، مرجع سـابق، املظـاهرات    واالعتصامات، مر 
  . ، مرجع سابق ٦١واالعتصامات واإلضرابات، اخلميس، ص
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  . )١("  قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله
  : ونوقش مبا يلي 

 فإن ،ف وما عليه من اختال،بعد بيان ختريج احلديث يف احلاشية: أوالً 
 : - صلى اهللا عليه وسلم – ما جاء أن رجالً سأل النيب ،أصح من هذا احلديث

                                                 

أبو سعيد اخلدري، وابن عبـاس، وجـابر،        : هذا احلديث وما يف معناه رواه مجاعة، منهم           ) ١(
وال تـسلم مـن     وواثله، وأبو أمامة، وأبو عبيدة، ومسرة بن جندب، وطارق بن شهاب،            

 بعـد ذكـره     – رمحه اهللا    –ضعف، وقد تباينت اآلراء يف ثبوته، فقال احلافظ ابن رجب           
ابن رجـب،   : انظر  " . وقد روي معناه من وجوٍه أخرى كلها فيها ضعف        : "احلديث قال   

هـ، ١٤٠٨،  ١عبدالرمحن بن أمحد احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، دار املعرفة، بريوت، ط          
، - رضي اهللا عنـهم      –اللفظ الوارد هو لفظ حديثي ابن عباس، وجابر         ، وهذا   )١/٣٢٣(

مـصطفى  : أخرجه احلاكم النيسابوري، حممد بن عبداهللا، املستدرك على الصحيحني، ت           
هـ، باب ذكر إسالم محزة بـن     ١٤١١،  ١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط      

لطرباين أبو القاسم، يف املعجـم      ، وخرجه ا  )٣/٢١٥(،  )٤٨٨٤(عبداملطلب، حديث رقم    
طارق بن عوض اهللا بن حممد، وعبداحملسن بـن إبـراهيم احلـسيين، دار              : األوسط، ت   

  ).٤٠٧٩(حديث رقم ) ٤/٢٣٨(هـ، ١٤١٥احلرمني، القاهرة، ط
مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إالَّ أبو حنيفة، وال عـن أيب حنيفـة إالَّ                : وعلّق عليه قائالً    
 وال عن احلسن بن رشيد إالَّ سعيد، تفرد به أبو الدرداء، واحلـسن بـن                احلسن بن رشيد،  

السيد شرف الدين   : هـ، ت   ١٣٩٥،  ١ذكره ابن حبان يف الثقات، دار الفكر، ط       (رشيد  
، "حديثه يدل علـى اإلنكـار     : "وقال ابنه   ".هولجم: "قال عنه أبو حامت     ) ٨/١٧٠(أمحد،  

: انظـر   " . يف حديثه وهم، وحيـدث مبنـاكري       ":، وقال العقيلي    "فيه لني : "وقال الذهيب   
مرجع سابق، أيب حـامت، حممـد بـن         ) ١/٤٩٠(الذهيب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال،       

، دائرة  ١دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط     : عبدالرمحن التميمي، اجلرح والتعديل، نشر      
الين، لسان امليـزان،    ، ابن حجر العسق   )٣/١٤(هـ،  ١٢٧١املعارف العثمانية، حيدرأباد،    

، لسان امليزان، مؤسـسة     )٣/٤٤(عبدالفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية،       : ت  
رف النظاميـة، اهلنـد،     ادائرة املع : هـ، ت   ١٤٠٦،  ٣األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط   

)٢/٢٠٦ . (  
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 صلى –وقوله .  )١ (" كلمة حق عند سلطان جائر: "أي اجلهاد أفضل ؟ قال 
  .  )٢ (" أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر : "-اهللا عليه وسلم 

 قام إىل إمام جائر(من لفظ أصح ) عند إمام جائر(إذا تبين أن لفظ : ثانياً 
 وإذا كان ،)٣( مقتضية للحضور احلسي ،هنا ظرف مكان) عند( فإن لفظة ،...)

 ، اليت جتوب الطرقات،كذلك فليس فيه داللة على ما ذكر يف املظاهرات

                                                 

لنـوري،  السيد أبو املعاطي ا   : ، ت   )١١١٦٠(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، حديث رقم          ) ١(
، والنسائي، أمحد بـن شـعيب، سـنن    )٣/١٩(هـ، ١٤١٩، ١عامل الكتب، بريوت، ط   

عبدالغفار سـليمان   : هـ، ت   ١٤١١،  ١النسائي الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت، ط      
، وابن ماجة، حممد بن     )٧٨٣٤(، حديث رقم    )٤/٤٣٥(البنداري، وسيد كسروي حسن،     

، )٢/١٣٣٠(حممـد فـؤاد عبـدالباقي،       : ، ت   يزيد، سنن ابن ماجة، دار الفكر، بريوت      
: بن علي ابن موسى، شعب اإلميان، ت      ، والبيهقي، أمحد بن احلسني      )٤٠١٢(حديث رقم   

، حـديث   )١٠/٦٧(هـ  ١٤٢٣،  ١مكتبة الرشد، الرياض، ط   : خمتار أمحد الندوي، نشر     
ـ  . ، وسنده صحيح، إالَّ أنه اختلف يف صحبة طارق بن شهاب            )٧١٧٤(رقم   ي قال البيهق

  . مرسل، جيد : بعد احلديث 
  

أخرجه أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، دار الكتاب العريب، بريوت، حديث                ) ٢(
، )٤٠١١(، وابن ماجة، سنن ابـن ماجـة، حـديث رقـم             )٤/٢١٧(،  )٤٣٤٦(رقم  

، مرجع سابق، والترمذي، حممد بن عيسى، سنن الترمـذي علـى اجلـامع              )٢/١٣٢٩(
أمحد حممد شاكر، دار إحياء التراث العـريب، بـريوت، حـديث رقـم              : الصحيح، ت   

، مجيعهم من طريق حممد بن جحادة عن عطية العويف عن أيب سـعيد             )٤/٤٧١(،  )٢١٧٤(
  " . حسن غريب من هذا الوجه: "اخلدري، قال الترمذي 

  

مـازن  : ابن هشام، مجال الدين عبداهللا بن يوسف، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ت                ) ٣(
  ) . ١/٢٠٦(م، ١٩٨٥، ٦املبارك، وحممد علي، دار الفكر، بريوت، ط
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 طوالً وعرضاً ؛ القتضاء احلديث أن يكون هذا األمر والنهي عند ،واألحياء
  . )١ (اً عنه ؛ لتحصل املزية املذكورة يف احلديث  وليس بعيد،اإلمام قريباً منه

 فكان فيه بيان ، ومرتبط به، مسبب عن القيام،)فأمره واه(لفظ : ثالثاً 
إىل إمام : ( واجلار وارور يف قوله – وهو األمر والنهي –للمراد من القيام 

ا مع  وهو هن، واملسبب عن القيام هو األمر والنهي،)قام( متعلـق بـ ،)جائر
 ولذا فال يصح ،)عند(املواجهة واملباشرة ؛ فكان متفقاً مع اللفظ اآلخر 

  .  )٢(االستدالل به 
اعلم أن من أعظم أنواع األمر باملعروف كلمة : "وجاء يف أضواء البيان 

واعلم أن احلديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية ... حق عند سلطان جائر 
  : ي ثالث مع ارتكاب السلطان ما ال ينبغ

 من غري ، ويه عن املنكر، وأمره باملعروف، أن يقدر على نصحه:األوىل 
 ، فآمره يف هذه احلالة جماهد سامل من اإلمث،أن حيصل منه ضرر أكرب من األول

 وجيب أن يكون نصحه له باملوعظة احلسنة مع اللطف ؛ ألن ،ولو مل ينفع نصحه
  . ذلك هو مظنة الفائدة 

 وتأدية نصحه ملنكر ،يقدر على نصحه ؛ لبطشه مبن يأمره أال :الثانية 
  والسخط، وكراهة منكره، ويف هذه احلالة يكون اإلنكار عليه بالقلوب،أعظم
  . وهذه احلالة هي أضعف اإلميان ،عليه

 ، متابعاً له عليه، أن يكون راضياً باملنكر الذي يعمله السلطان:الثالثة 
ملذكور هو ما قدمنا يف سورة البقرة عن أم  واحلديث ا،فهذا شريكه يف اإلمث

                                                 

  . ، مرجع سابق ٥٧النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ٥٨ – ٥٧النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ٢(
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 صلى اهللا – أن النيب – رضي اهللا عنها – أم سلمة هند بنت أيب أمية ،املؤمنني
 فمن كره ، فتعرفون وتنكرون،إنه يستعمل عليكم أمراء: " قال –عليه وسلم 

يا رسول اهللا أال :  قالوا ،" ولكن من رضي وتابع، ومن أنكر فقد سلم،فقد برئ
  .  )١(" ال ما أقاموا فيكم الصالة: " قال ،تلهم ؟نقا

 ومل يستطع ،يعين بقلبه) فمن كره : (- صلى اهللا عليه وسلم –فقوله 
 ومن أنكر حبسب طاقته ، وأدى وظيفته، فقد برئ من اإلمث، وال لسانإنكاراً بيد

  . فهو عاص كفاعلها ، ومن رضي ا وتابع عليها،فقد سلم من هذه املعصية
من رأى منكم منكراً فليغريه  : "- صلى اهللا عليه وسلم –ه قوله ونظري

ف ـ وذلك أضع،هـفإن مل يستطع فبقلب،  فإن مل يستطع فبلسانه ،دهـبي
  .)٣( )٢(" اإلميان

:  بل هي فعل ، ليست جمرد قول، واملظاهرات،االعتصامات :رابعاً 
 ،قصود ا وهو امل،) وتعطيل املصاحل، ومشي يف الطرقات، وجتمع،حركة(

  . )٤( ولذا فليست املظاهرات تغري للمنكر باللسان ،وليس جمرد القول
أن القول جبواز املظاهرات ؛ لتغيري املنكر استدراك على شريعة  :خامساً 

 حبيث إن احملدثني هلا شرعوا أحكاماً مل يشرعها ،- صلى اهللا عليه وسلم –النيب 
  . )٥( - صلى اهللا عليه وسلم –النيب 

                                                 

  . سبق خترجيه   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ٥١، كتاب اإلميان، ص)٤٩(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ٢(
  

الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار، أضواء البيان يف إيضاح القـرآن بـالقرآن، دار                 ) ٣(
  ) . ١/٤٦٦(هـ، ١٤١٥الفكر، بريوت، لبنان، ط 

  

  . ، مرجع سابق ٦١النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ٤(
  

  . ، مرجع سابق ٤٦املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات، ص  ) ٥(
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��������¡��¢��£��¤���¥��¦��§��¨��©�m�m�m�m: ل تعاىل قا ����©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�������� ����©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�������� ����©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�������� ����ªªªª����«������«������«������«��
°�����®��¬°�����®��¬°�����®��¬°�����®��¬±±±±�� �̧�¶����� �́�³��²����� �̧�¶����� �́�³��²����� �̧�¶����� �́�³��²����� �̧�¶����� �́�³��²���llll )١( .  

 فمن سلكها فحصل املراد ،بل إن الشريعة شرعت طرقاً إلنكار املنكر
  . )٢( أدى الذي عليه ، برئت الذمة،فاحلمد هللا وإذا مل حيصل املراد

@ ÷…b�Ûa@ ÝîÛ†ÛaZوع من التعاون على الرب والتقوى أن املظاهرات ن، 
  . وقد أمرنا اهللا تعاىل بذلك ،فالتظاهر هو التعاون

ومل .  )٣( mmmmÂ��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿ÃÃÃÃ���������Æ���Å��Ä�����������Æ���Å��Ä�����������Æ���Å��Ä�����������Æ���Å��Ä��llll: قال تعاىل 
  .  )٤ ( هلذا التعاون طرقاً معينة ال جيوز غريها– سبحانه وتعاىل –حيدد 

  : ونوقش مبا يلي 
ملظاهرات احلالية يقصد ا أعم  ولكن ا،صحيح أن التظاهر هو التعاون

 ،أي تعاونوا:  فتظاهروا ، واإلعالن اجلماعي،من هذا وهو التعاون اجلماعي
إعالن :  واملظاهرة ، أو سخطهم عن أمر يهمهم،وجتمعوا ؛ ليعلنوا رضاهم

  . )٥( أو إظهار عاطفة يف صورة مجاعية ،رأي
اجلواز من مجاعة  القائلني ب– إذ مقصود اللجنة ،مث هو خطأ يف الترتيل
 أو ، تعاون أفراد اتمع على ويل األمر ؛ إلرغامه–اإلخوان يف األردن وغريهم 

؛  )٦( �m�m�m�m���������Æ���Å��Ä���������Æ���Å��Ä���������Æ���Å��Ä���������Æ���Å��Ällll:  فكان هذا الفعل أحق بقوله تعاىل ،إسقاطه
                                                 

  ) . ٢١(ورى، آية رقم سورة الش  ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ٨٩حتذيرات العلماء الثقات، ص  ) ٢(
  

  ) . ٢(سورة املائدة، آية رقم   ) ٣(
  

  . فتوى علماء اإلخوان يف األردن، مرجع سابق   ) ٤(
  

املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبـدالقادر، حممـد النجـار، دار                ) ٥(
  ) . الظاء(، باب )٢/٥٧٨(بية، مصر، جممع العر: الدعوة، ت 

  ج

  ) . ٢(سورة املائدة، آية رقم   ) ٦(
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 وقد دخلت األدلة على ، واإلمث يف خمالفته،ألن الرب والتقوى يف موافقة الشرع
  . )١( فكان هذا الفعل إمثاً ال براً ،حترمي اخلروج على اإلمام

@Éib�Ûa@ÝîÛ†ÛaZأو الدفاع ، أن املظاهرات من قبيل املطالبة باحلقوق العامة 
  . وعد من يقتل دون ذلك شهيداً ،عنها وقد أمر الشارع بذلك

جاء : " قال – رضي اهللا عنه – )٢(ففي احلديث الصحيح عن أيب هريرة 
يا رسول اهللا أرأيت إن :  فقال ،- عليه وسلم  صلى اهللا–رجل إىل رسول اهللا 

أرأيت إن قاتلين ؟ :  قال ،فال تعِطِه مالك:  قال ،جاء رجل يريد أخذَ مايل ؟
 ،أرأَيت إن قتلْته ؟:  قال ،فأنت شِهيد:  قال ،أرأيت إنْ قَتلَين:  قال ،قاِتلْه: قال 
  . )٣(" هو يف النار: قال 

 ويكون الدفاع عن حق األمة ،ن حق فردي مشروعاًفهل يكون الدفاع ع
  . )٤(!! كلها محرماً ؟

  
  : ونوقش مبا يلي 
أن هناك أحاديث دالة على وجوب الصرب على ظلم : الوجه األول 

تسمع  : "- صلى اهللا عليه وسلم – ومنه قوله ، واستئثاره، وجوره،السلطان
  . )١(" أطع و، وأخذ مالك فامسع،وإن ضرب ظهرك ،وتطيع لألمري

                                                 

  . ، مرجع سابق ٦٢النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ١(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
  

، مرجـع   ٨٠، كتاب اإلميان، ص   )١٤٠) (٢٢٥(أخرجه مسلم يف صحيحه، حديث رقم         ) ٣(
  . سابق

  

، مرجـع   ٤٢ات، ص  مرجع سابق، املظاهرات واالعتـصام     فتوى مجاعة اإلخوان باألردن،     ) ٤(
  . سابق

  ج
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 ،والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر: " )٢(قال ابن املنذر 
 إالَّ أن كل من حيفظ عنه من علماء احلديث ،إذا أريد ظلماً بغري تفصيل

 وترك ،كامعني على استثناء السلطان لآلثار الواردة باألمر بالصرب على جوره
  . )٣(" القيام عليه

 ، املال الذي ذكر باحلديث هو مال ثبتت ملكيتهأن: الوجه الثاين 
 وأما ما عند السلطان فلم ، وجاءه من يتعدى عليه ألخذه،واستقر يف يد صاحبه

 والدفاع عن احلق ، أو خيرج للمطالبة به، فكيف يقاتل عليه ؟،تثبت ملكيته له
:  - صلى اهللا عليه وسلـم – أو اجلماعات داخل حتت قوله ،املشروع للفرد

  . )٤("  أو مظلوماً،انصر أخاك ظاملاً"
 وهذا ال ،وحتث األحاديث العامة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ، وهي اليت باينت فيها اخلوارج، ولكن الشأن يف طريقه النصرة،إشكال فيه
 فإا ،واملعتزلة أهل السنة واجلماعة ؛ ذلك أن األدلة الشرعية جيب فهمها جمتمعة

                                                 

= 

  . ، مرجع سابق ٧٧٢، كتاب اإلمارة، ص)١٨٤٧(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ١(
  

هو أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، صاحب التصانيف يف اختالف العلماء،                ) ٢(
ع، أو عشر وثالث مائة، وكانـت       له كتاب اإلمجاع، وكتاب املبسوط، مات مبكة سنة تس        

سـري أعـالم النـبالء      : انظر  .   هـ  ٢٤١، أو   ٢٤٠والدته حبدود وفاة اإلمام أمحد سنة       
  . ، مرجع سابق )٢٨/٦١(

  

ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حجر الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،                ) ٣(
حممد بن إمساعيل األمري الكحالين،     ، الصنعاين،   )٥/١٢٤(هـ،  ١٣٧٩دار املعرفة، بريوت،    

  ) . ٣/٢٦٢(هـ، ١٣٧٩، ٤مكتبة مصطفى البايب احلليب، ط
  

  . ، مرجع سابق ٤٦١، كتاب املظامل، ص)٣٤٤٤، ٢٤٤٣(أخرجه البخاري، حديث رقم   ) ٤(
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 ، ال ينطق عن اهلوى– صلى اهللا عليه وسلم – الواحد ؛ ألن النيب كالدليل
 واألدلة اليت ، وإالَّ لزم التناقض فيها، ترتيل األدلة على حماهلا– حينئذ –فوجب 

 ونوال املصاحل ، رعي فيها مقاصد اإلمامة،جاءت يف األمراء هلا اعتبارات خاصة
  .  )١( ودفع املفاسد الكربى ،العظمى

a@ÝîÛ†ÛaåßbrÛZ@ على أن كثرياً من الدساتري حىت يف الدول اإلسالمية تنص 
 ، وهذا يعد عقداً بني احلاكم والشعب،أن املظاهرات السلمية من حق الشعب

  . )٢(واملظاهرات إمنا هي تطبيق هلذا العقد بني الطرفني 
  : ونوقش هذا الدليل مبا يلي 

 ،ي على احلكم الشرعيأن هذا استدالل بالقانون الوضع: الوجه األول 
 ، أو يعول عليه،ومىت كانت أهواء البشر املضمنة يف الدساتري دليالً يستند إليه

 ،ابـته من الكتـب شرعيسوما يف الدساتري الوضعية باطل ؛ ألنه مل يكت
  . )٣(والسنة 

  . ونصوص الوعيد يف هذا كثرية 
��m�m�m�m :قال تعاىل  � � � � � � � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��� � � � � � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��� � � � � � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��� � � � � � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��M��L��K��M��L��K��M��L��K

����\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O��N����\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O��N����\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O��N����\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O��N

��_�� �̂�]��_�� �̂�]��_�� �̂�]��_�� �̂�]llll )٤( .  

                                                 

   . ٦٤النقض على جموزي املظاهرات، مرجع سابق، ص  ) ١(
  سابق، فتوى مجاعة اإلخوان، مرجـع      ، مرجع ٤٣املظاهرات واالعتصامات، اخلميس، ص     ) ٢(

  . سابق
  

  . ، مرجع سابق ١٨٧حكم املظاهرات يف اإلسالم، ص  ) ٣(
  

  ) . ٦٠(سورة النساء، آية رقم   ) ٤(
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���¶���m�m�m�m: وقوله تعاىل  �"�� �́�³��²��±��� � � �°���(��®��¬��¶��� �"�� �́�³��²��±��� � � �°���(��®��¬��¶��� �"�� �́�³��²��±��� � � �°���(��®��¬��¶��� �"�� �́�³��²��±��� � � �°���(��®��¬

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸llll )١( .  
���m�m�m�m��M: وقوله تعاىل  �L��K� �J��I��H��G��F� �E�� � �D� �C�� �B��A��M�� �L��K� �J��I��H��G��F� �E�� � �D� �C�� �B��A��M�� �L��K� �J��I��H��G��F� �E�� � �D� �C�� �B��A��M�� �L��K� �J��I��H��G��F� �E�� � �D� �C�� �B��A

P��O��NP��O��NP��O��NP��O��NQQQQ��U��T��S��R����U��T��S��R����U��T��S��R����U��T��S��R����Z��Y�����X��W����V��Z��Y�����X��W����V��Z��Y�����X��W����V��Z��Y�����X��W����Vllll )٢( .  
 وقد ، والسنة،البيعة عند املسلمني جارية على الكتاب :الوجه الثاين 

 وقد أوجب أهل العلم ، والسالطني يف قرون متطاولة، واألمراء،عقدت للخلفاء
  . وحرموا اخلروج عليهم ،طاعتهم يف غري معصية

أن أكثر والة أهل ومل يدر هؤالء املفتونون : "جاء يف الدرر السنية 
 حاشا عمر بن عبدالعزيز ومن شاء اهللا من –اإلسالم من عهد يزيد بن معاوية 

 والفساد يف ، واخلروج، واحلوادث العظام، قد وقع منهم اجلراءة–بين أمية 
 والسادة العظام معهم ، ومع ذلك فسرية األئمة األعالم،والية أهل اإلسالم

 صلى اهللا –من طاعة فيما أمر اهللا به ورسوله  ال يرتعون يداً ، مشهورة،معروفة
 ال يعلم أن أحداً من األئمة نزع يداً من ، من شرائع اإلسالم–عليه وسلم 

  . )٣("  وال رأى اخلروج عليهم،طاعة
 ،يعد عقداً بني احلاكم والشعب: "جاء يف الدليل قوهلم : الوجه الثالث 

الشبهة :  لعل منشأ هذا ،"طرفنيواملظاهرات إمنا هي تطبيق هلذا العقد بني ال
 ،القائلة بأن اإلمام الذي يسمع له ويطاع هو الذي يتوىل على املسلمني مجيعاً

                                                 

  ) . ٦٥(سورة النساء، آية رقم   ) ١(
  

  ) . ٣٦(سورة األحزاب، آية رقم   ) ٢(
  

: كتـب النجديـة، ت      علماء جند من عصر حممد بن عبدالوهاب، الـدرر الـسنية يف ال              ) ٣(
عبداللطيف بـن   / هـ، النقل من كالم الشيخ    ١٤١٧،  ٦عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، ط     

  ). ١٠/٣٧٨ (– رمحه اهللا –عبدالرمحن 
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 ومعىن ذلك أن األمة منذ عصورها األوىل ليس هلم أمراء ،دون حكام البلدان
 وتسمية العالقة عقد .يسمع هلم ويطاع ؛ وهذا خالف اإلمجاع العملي لألمة

  . اطية واألنظمة الغربيةهي فكرة الدميقر
 من األئمة جممعون : "- رمحه اهللا – )١(قال اإلمام حممد بن عبدالوهاب 

 أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع ، على أن من تغلب على بلد،كل مذهب
 ولوال هذا ما استقامت الدنيا ؛ ألن الناس من زمن طويل إىل يومنا ،األشياء

 وال يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من ، ما اجتمعوا على إمام واحد،هذا
  . )٢("  ال يصح إالَّ باإلمام األعظم،األحكام

ثالثة ال يكلمهم اهللا  : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال : الوجه الرابع 
 رجل على فضل ماء ، وهلم عذاب أليم، وال يزكيهم،يوم القيامة وال ينظر إليهم

 فحلف باهللا ،ورجل بايع رجالً سلعة بعد العصر ،بالغالة مينعه من ابن السبيل
 ورجل بايع إماماً ال يبايعه إالَّ ، فصدقه وهو على غري ذلك،ألخذها بكذا وكذا

  . )٣ ("  وإن مل يعطه منها مل يف، فإن أعطاه منها وىف،لدنيا
 بل هو بيعة الزمة يف األعناق ،فما بني الراعي والرعية ليس عقد معاوضة

  . وحيرم السعي يف حلها ،جيب الوفاء ا
 فمن ،وطاعة والة األمور واجبة ألمر اهللا بطاعتهم: "جاء يف الفتاوى 

 ومن كان ال يطيعهم إالَّ ،أطاع اهللا ورسوله بطاعة والة األمر له فأجره على اهللا
                                                 

  . سبقت ترمجته   ) ١(
  

  ) . ١٢/٥(الدرر السنية، مرجع سابق،   ) ٢(
  

 ، مرجـع سـابق،    ٤٤٣، كتاب املـساقات، ص    )٢٣٥٨(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٣(
  . ، واللفظ له، مرجع سابق ٦٩، كتاب اإلميان، ص)١٠٨(ومسلم، حديث رقم 
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 فما له يف ، وإن منعوه عصاهم، فإن أعطوه أطاعهم،ملا يأخذ من الواليـة واملال
  .   )١ (" اآلخرة من خالق

@É�bnÛa@ÝîÛ†ÛaZالذين احتلت بالدهم، أن فيها نصرة معنوية للمسلمني ، 
 ، موقفاً– األقل – وينتظرون من املسلمني على ، والظلم،ويعانون من القهر

 وتنشرح صدورهم عندما يرون مجاهري املسلمني يقومون ، معلناً، واضحاً،قوياً
 ، وقضاياهم،تمام بآالمهم وإالَّ فهو عدم االه،مبسريات ضخمة لنصرم

املسلم أخو  : "- صلى اهللا عليه وسلم – فاملظاهرات تطبيق لقوله ،واخلذالن هلم
  . )٣( )٢ ("  وال يسِلمه، ال يظلمه،املسلم

  : ونوقش مبا يلي 
 إن سلم االستدالل به على –أن هذا الدليل يتعلق جبهاد الكفار : أوالً 

 فاخلالف ،وهذا استدالل مبا يطلب الدليل له. املظاهرات واجلهاد له أحكامه 
  أو، وهل املظاهرات أمر مشروع، ولكن يف كيفية النصرة،ليس على النصرة

 ، وال يلزم من عدم قيام املظاهرات عدم االهتمام بشأن املسلمني،ممنوع
  . )٤ ( ما ينصرون به إخوام غري املظاهرات وقد جعل اهللا للمؤمنني،وخذالـم
 صلى اهللا عليه وسلم –فاملظاهرات تطبيق لقوله : "جاء يف الدليل : ثانياً 

غري مسلم ؛ ألم جعلوا "  وال يسلمه، ال يظلمه،املسلم أخو املسلم : "-
                                                 

  . ، مرجع سابق )٣٥/١٦(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم، جمموع الفتاوى،   ) ١(
  

، مرجع سابق، ومـسلم،  ٤٦٠، كتاب املظامل، ص  )٢٤٤٢(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٢(
  . ، مرجع سابق ١٠٤٠ب، ص، كتاب الرب والصلة واآلدا)٢٥٨٠(حديث رقم 

  

  . فتوى مجاعة اإلخوان باألردن، مرجع سابق   ) ٣(
  

   .٦٩السعيد، النقض على جموزي املظاهرات، مرجع سابق، ص  ) ٤(
  ج
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 وينتفي بفعلها ،املظاهرات إحدى الوسائل اليت يرفع ا الظلم عن املسلمني
؛ ألم يرون هذه  وهذا االستدالل غري مسلم عند املانعني ،إسالم املؤمن أخاه

  . الوسيلة خمصوصة من احلديث 
������m�m�m�m: كما خص بقوله تعاىل  ��� ����������������	����� ��� ����������������	����� ��� ����������������	����� ��� ����������������	


���������
���������
���������
���������llll) ٢( )١(  .  
وإن استنصروكم هؤالء األعراب الذين مل يهاجروا يف قتال ديين : "أي 

 فإنه واجب عليكم نصرهم ؛ ألم إخوانكم يف ،على عدٍو هلم فانصروهم
 أي مهادنة ، أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق إالَّ،الدين

  . )٣(.."  وال تنقضوا أميانكم مع الذين عاهدمت ، فال حتفروا ذمتكم،إىل مدة
@ Š‘bÈÛa@ÝîÛ†ÛaZا نوع من اجلهاد يف سبيل اهللاغيظ أعداء اإلسالم، أي ، 

  . وخييفهم ويلقي الرعب يف قلوم 

��	�������������������������������������mmmm: قال تعاىل �������������������������	��
�������������������������	��
�������������������������	��
��������

�����������������������������������������������������������������¢��¡�������������������¢��¡�������������������¢��¡�������������������¢��¡������������������llll )٥)(٤(.  
  : ونوقش مبا يلي 

                                                 

  ) . ٧٢(سورة األنفال، آية رقم   ) ١(
  

   .٦٩النقض على جموزي املظاهرات، مرجع سابق، ص  ) ٢(
  

سامي بن حممد سـالمة،  : ، تفسري القرآن العظيم، ت ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر     ) ٣(
  ) . ٤/٩٧(هـ، ١٤٢٠، ٢دار طيبة، ط

  

  ) . ١٢٠(سورة التوبة، آية رقم   ) ٤(
  

  . فتوى علماء اإلخوان يف األردن، مرجع سابق   ) ٥(
  



� �

  

@@ @

 

 صلى اهللا عليه – أمل تر أن النيب ،ليس كل ما نيل به العدو يكون مباحاً
 مع أنه ، وأصحاب الصوامع، والشيوخ، والصبيان، ى عن قتل النساء–وسلم 

 صلى –هؤالء ى النيب :  فإن قيل ،!يغ يف العدو ؟قد حيصل بقتلهم إثخان بل
 فال تدخل حتت ، قيل واملظاهرات منع الدليل منها، عن قتلهم–اهللا عليه وسلم 

  . )١(اآلية 
@ Š’Ç@ð…b§a@ ÝîÛ†ÛaZ أن املسلمني خرجوا ملالقاة جيش املسلمني العائد 

يا : لون  يقو، يحثْون يف وجوههم التراب،من غزوة مؤتة مستنكرين عليهم
 بل صحح ، هذا اخلروج اجلماعي– صلى اهللا عليه وسلم – ومل ينكر النيب ،فُرار

  . )٢(" ولكنهم الكُرار إن شاء اهللا:  فقال ،هلم الشعار
                                                 

  . ، مرجع سابق ٧٠النقض على جموزي املظاهرات واالعتصامات، ص  ) ١(
  

طه عبدالرؤوف سـعد، دار     : ك، السرية النبوية البن هشام، ت       أخرجه ابن هشام، عبداملل     ) ٢(
: ، واإلمـام البيهقـي، دالئـل النبـوة، ت           )٥/٣٣(هـ،  ١٤١١،  ١اجليل، بريوت، ط  

، )٤/٣٧٤(هـ،  ١٤٠٨،  ١عبداملعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، ودار الريان للتراث، ط        
بدالواحـد، دار املعرفـة،     مـصطفى ع  : وابن كثري، إمساعيل بن كثري، السرية النبوية، ت         

، وكذلك يف البداية والنهاية البن كثري، دار إحياء التراث العريب،           )٣/٤٦٩(بريوت، لبنان،   
حدثين : قال ابن إسحاق    : ، ونص الرواية    )٤/٢٨٣(هـ،  ١٤٠٨،  ١علي شريي، ط  : ت  

صلى  –ملا أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول اهللا        : حممد بن جعفر عن عروة بن الزبري، قال         
 صـلى اهللا    –ولقيهم الصبيان يشتدون رسول اهللا      :  واملسلمون معه، قال     –اهللا عليه وسلم    

خذوا الصبيان فامحلوهم وأعطـوين ابـن       :  مقبل مع القوم على دابة، فقال        –عليه وسلم   
يـا  : جعفر، فأتى بعبداهللا فأخذه فحمله بني يديه، فجعلوا حيثون عليهم التراب، ويقولون             

ليـسوا بـالفرار     : "- صلى اهللا عليه وسـلم       – سبيل اهللا، فقال رسول اهللا       فرار فررمت يف  
وهذا مرسل من   : قال ابن كثري معلقاً على الرواية       " . ولكنهم الكرار إن شاء اهللا عز وجل      

هذا الوجه، وفيه غرابة، وعندي أن ابن إسحاق قد وهم يف هذا الـسياق فظـن أن هـذا                   
=  

٢٠٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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 صلى اهللا –خروج أهل املدينة يف مقدمتهم رسول اهللا : وجه الداللة 
ا ظنوا أم  ملّ، إىل منطقة اجلوف ؛ لكي يستنكروا على جيش مؤتة–عليه وسلم 

 ، فيه داللة على جواز املظاهرات ؛ ألا خروج الناس الستنكار،فروا من املعركة
  . )١(أو تأييد قضية ما 

                                                 

= 

ن فروا حني التقى اجلمعان، وأما بقيتهم فلـم يفـروا بـل    اجلمهور اجليش، وإمنا كان للذي 
 للمسلمني، وهو على املنـرب يف       – صلى اهللا عليه وسلم      –نصروا كما أخرب بذلك رسوله      

قوله مث أخذ الراية سيفاً من سيوف اهللا، ففتح اهللا على يديه، فما كان املسلمون ليـسموم                
ماً، وإمنا كان التأنيب، وحثي التراب للذين فروا       فراراً بعد ذلك، وإمنا تلقوهم إكراماً، وإعظا      

 –قال البيهقـي     . - رضي اهللا عنهما     –وتركوهم هناك، وقد كان فيهم عبداهللا ابن عمر         
اختلف أهل املغازي يف فرارهم واحنيازهم، فمنهم من ذهب إىل ذلك، ومنهم             : -رمحه اهللا   

وحديث أنس بن   :  ازموا، قال    من زعم أن املسلمني ظهروا على املشركني، وأن املشركني        
، يـدل علـى     "مث أخذها خالد ففتح اهللا عليه      : "- صلى اهللا عليه وسلم      –مالك عن النيب    

 يف زاد املعاد، الرسالة، بـريوت،  – رمحه اهللا –قال ابن القيم  " . ظهورهم عليهم واهللا أعلم   
ملـسلمني،  وقد ذكر ابن سعد أن اهلزمية كانت علـى ا         ) : "٣/٣٨٣(هـ،  ١٤١٥،  ٢٧ط

والذي يف صحيح البخاري أن اهلزمية كانت على الروم، والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن               
، وأخرجه الواقدي، أبو عبداهللا حممد بـن عمـر الـسهمي            "كل فئة احنازت عن األخرى    
عـن طريـق   ) ٢/٧٦٤(مارشدن جونس، ط عامل الكتب، : األسلمي املدين، املغازي، ت   
ن أيب حسان عن عبيد بن حنني عـن أيب سـعيد اخلـدري،              خالد بن إلياس عن صاحل اب     

قال . احلديث، وكذلك عن طريق خالد بن إلياس عن أيب بكر بن عبداهللا بن عتبة، احلديث                
، )١٦١٧(هــ، رقـم     ١٤٠٦،  ١ابن حجر يف تقريب التهذيب، دار الرشيد، حلب، ط        

  .  خالد بن إلياس، أو إياس متروك احلديث ) ١/١٨٧(
  

، أحكـام املظـاهرات يف      ٣٨١ا، مشروعية التظاهر يف اإلسالم، مرجع سابق، ص       أبو العط   ) ١(
   . ٤٥الفقه اإلسالمي مرجع سابق، ص
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  : ونوقش مبا يلي 
  

ورد يف السنة ما يدل على أم حال رجوعهم إىل املدينة : الوجه األول 
ا أتى الفرار إىل  وإمن، وأم دخلوها ومل يكن يف استقباهلم أحد،مل يشعر م أحد

  . يف املدينة – صلى اهللا عليه وسلم –النيب 
 كنت يف سرية من سرايا – رضي اهللا عنه – )١ (قال عبداهللا بن عمر

 ، فكنت فيمن حاص، فحاص الناس حيصة– صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 
 ، وبؤنا بالغضب ؟،كيف نصنع وقد فررنا من الزحف: فلما برزنا قلنـا : قال 

: فدخلنا فقلنا :  قال ، ونذهب وال يرانا أحد،ندخل املدينة فنتثبت فيها: قلنا ف
 فإن كانت لنا توبة – صلى اهللا عليه وسلم –لو عرضنا أنفسنا على رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه –فجلسنا لرسول اهللا : قال .  وإن كان غري ذلك ذهبنا ،أقمنا
  فأقبل،حنن الفرارون:  فقلنا ،يه فلما خرج قمنا إل، قبل صالة الفجر–وسلم 

أنا فئة : " فقال ،قال فدنونا فقبلنا يده" . ال بل أنتم العكارون: " فقال ،إلينا
  . )٢(" املسلمني

                                                 

هو عبداهللا بن عمر بن اخلطاب، صحايب جليل، كان من املكثرين لرواية احلديث عن الـنيب     ) ١(
  . هـ ٧٣، وكانت أول مشاهده غزوة اخلندق، تويف مبكة عام - صلى اهللا عليه وسلم –

  . ، مرجع سابق )٣/٢٠٣(سري أعالم النبالء، : انظر   
  

، مرجع سـابق، واإلمـام أمحـد يف         )٢/٣٤٩(،  )٢٦٤٩(أخرجه أبو داود، حديث رقم        ) ٢(
: ، مرجع سابق، والترمذي، سنن الترمـذي، ت         )٨/٧٠(،  )٥٣٨٤(مسنده، حديث رقم    

، )١٧١٦(ث رقـم    م، حدي ١٩٩٨بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط         
، ومجيعهم من طريق يزيد ابن أيب زياد أن عبدالرمحن بن أيب ليلـى حدثـه أن                 )٣/٢٦٧(

يزيد بن أيب زياد اهلامشي مـوالهم الكـويف،         : "عبداهللا بن عمر، احلديث، قال ابن حجر        
  " . ضعيف، كرب فتغري، وصار يتلقن، وكان شيعياً

=  

٢٠٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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 ،ظاهر هذه الروايات أن اخلروج كان الستقبال اجليش: الوجه الثاين 
 صلى اهللا – وهي سنة ثابتة يف الصحيح عن النيب ،وليس لإلنكار على اجليش

 صلى اهللا – ومما يؤكد ذلك اعتذار النيب ،)١( يف استقبال الغزاة –عليه وسلم 
 ، واالعتـذار ال يناسـب االستنكار،"ولكنهم الكرار: " بقوله –عليه وسلم 

  . )٢(فـدل أن اخلـروج للتلقـي ال لإلنكـار 
  

 ، وليس خروجاً،لو سلم أنه إنكار فهو مع اإلمام وبإذنه: الوجه الثالث 
 ، وغاية ما فيه أن يكون حمتمالً جلواز املظاهرات واالعتصامات،تظاهراً عليهوال 

 – كأمر اهللا ، كأن يكون من باب الزجر،وهذا االحتمال مقابل باحتمال آخر
 وعندئذ ال ، بأن يشهد عذاب الزاين والزانية طائفة من املؤمنني–سبحانه وتعاىل 

  .  بدليل بعني هذا االحتمال جيوز محله على املظاهرات واالعتصامات إالَّ
  

لو أخذنا ذا املبدأ يف االستدالل للزم منه أن يكون النداء : الوجه الرابع 
 ، واجلمعة، واالجتماع للصلوات اخلمس، والنداء لصالة الكسوف،للصلوات

 ، وتشييع اجلنائز، واالستسقاء، واخلروج لصالة العيد،والتراويح يف املساجد
 وتعيني رمضان لصيام ، أو ثالثة صفوف،عليها أربعونواحلث على أن يصلي 

                                                 

= 

، مرجع سابق، قـال الترمـذي       )٢/٦٠١(،  )٧٧١٧(تقريب التهذيب، ترمجة رقم     : انظر    
  . هذا حديث حسن، ال نعرفه إالّ من حديث يزيد بن أيب زياد : تعليقاً على الرواية 

  

، ٥٨٩، كتاب اجلهاد، باب استقبال الغـزاة، ص       )٣٠٨٢(صحيح البخاري، حديث رقم       ) ١(
  .مرجع سابق 

  

، ١ اآلثـار، القـاهرة، ط     املظاهرات يف ميزان الشريعة، عبدالرمحن سـعد الـشتري، دار           ) ٢(
  ) .  ١٠٦(هـ، ١٤٣٢
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 واخلروج لترائي ، وتعيني وقت صدقة الفطر للمسلمني مجيعاً،املسلمني مجيعاً
 ، ومن مزدلفة إىل مىن، ومنها إىل مزدلفة، والدفع من مىن إىل عرفة،اهلالل

 والدعوة ، واالجتماع يف حلق العلم،ووقوف احلجاج ا يف وقٍت واحد
 وغريمها مما مياثله مظاهرات يف ، والعيد، وإظهار الفرح يف األعراس،يمةللول

 وطريقة استدالهلم باحلديث وهذا خيالف املقصد من ،عرف املستدلني ذا الدليل
  . )١( واإلضرابات ، واالعتصامات،إقامة املظاهرات

@ @

@ Š’Ç@ ïãbrÛa@ ÝîÛ†ÛaZًوأطفاالً ؛ ، ونساًء، أن املسلمني خرجوا رجاال 
 فهي ، ملا وصل املدينة املنورة مهاجراً– صلى اهللا عليه وسلم–ستقبال النيبال

   – صلى اهللا عليه وسلم–عبية للتعبري عن حبهم لرسول اهللاتظاهرة ش
  . )٢(ولإلسالم 

أن هذا اخلروج والتجمع يف منطقٍة واحدة من قبل : وجه الداللة 
 مما يدل ،يف العصر احلاضراملسلمني شبيه باخلروج والتجمع احلاصل يف املظاهرة 

 مل – صلى اهللا عليه وسلم – جواز اخلروج يف املظاهـرات ؛ لكون النيب على
  .  )٣(ينكر عليهم هذا اخلروج والتجمع 

أن التعبري عن احملبة باخلروج واالستقبال إىل من يحب ثابت يف : ونوقش 
 رضي اهللا عنه – )٤( وعن أيب هريرة ،- مر معنا استقبال الغزاة –صحيح السنة 

 ،أن رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى : "- صلى اهللا عليه وسلم – عن النيب –
أريد : أين تريد ؟ قال :  فلما أتى عليه قال ،فأرصد اهللا له على مدرجته ملكاً

                                                 

  . املرجع السابق   ) ١(
  

  . ، مرجع سابق ٧٤٢، كتاب مناقب األنصار، ص)٣٩٠٦(البخاري، حديث رقم : انظر   ) ٢(
  

  . أحكام املظاهرات يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق   ) ٣(
  ج

  . سبقت ترمجته   ) ٤(
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 غري أين ،ال:  قال ،هل لك عليه من نعمة ترا ؟:  قال ،أخاً يل يف هذه القرية
فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما :  قال ،- وجل  عز–أحببته يف اهللا 

  .  )١(" أحببته فيه
 يزور أم أمين مع عدد من – صلى اهللا عليه وسلم –وكما كان النيب 

 ولذا مىت خرج الناس الستقبال – )٢( رضي اهللا عنهم أمجعني –الصحابة 
 لكن ال ، جائز فذلك، أو خرج مجاعة لزيارة من حيبون، وويل أمرهم،إمامهم

 ،يصلح تسخري هذا الدليل لتجويز املظاهرات اليت يقصد ا اخلروج على احلاكم
  . )٣(ألن النصوص جاءت بالنهي عنه  والضغط عليه ؛

@ Š’Ç@ sÛbrÛa@ ÝîÛ†ÛaZ أن سبب استحباب الرمل يف الطواف إظهار قوة 
 ،رض وامل،املسلمني  حينما شاع بني املشركني أن املسلمني أصام الوهن

 أن يهرولوا يف األشواط الثالثـة – صلى اهللا عليـه وسلم –فأمرهم النيب 
  . )٤(األوىل ؛ إظهاراً لقوم أمام املشركني 

 أن املظاهرة إظهاراً للقوة واملنعة والشوكة أمام عدوهم :وجه الداللة 
  .  ليشاهدهم اجلميع يف ذلك وخيافهم ويرهبهم مقارنة بالرمل يف الطواف 

  : ش مبا يلي ونوق

                                                 

، مرجـع   ١٠٣٦الـصلة واآلداب، ص    الرب و  ، كتاب )٢٥٦٧(أخرجه مسلم، حديث رقم       ) ١(
  .سابق

  

، مرجـع  ٩٩٦، كتاب فضائل الصحابة، ص)٢٤٥٤، ٢٤٥٣(أخرجه مسلم، حديث رقم       ) ٢(
  . سابق 

  

   .٧٢النقض على جموزي املظاهرات، مرجع سابق، ص  ) ٣(
  

  . ، مرجع سابق ٤١املظاهرات واالعتصامات واإلضرابات، ص  ) ٤(
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 وحثّ ، أنه رمل يف الطواف– صلى اهللا عليه وسلم –صح عن النيب 
 فكان ،)وأن احلمى مل تؤثر فيهم( واملنعة أمام املشركني ،؛ إظهاراً للقوة )١(عليه 

 ، وليس فرض التغيري على اإلمام بقوة املظاهرات، وقول من اإلمام،هذا فعل
 وهي الطواف بالبيت ،إظهار شعرية اهللا بل إن فعلهم هذا ،والفرق بينهما واضح

  .)٢(احلرام ؛ تعبداً هللا تعاىل 
 بل كثرياً ما تكون ،وال يسلم أن املظاهرات مظهر من مظاهر القوة مطلقاً

  .  الناشئ عنها ، احلاصل بسبب التفرق،من مظاهر الوهن
  . )٣( �m�m�m�mH��G��F��E��D��C��B��AH��G��F��E��D��C��B��AH��G��F��E��D��C��B��AH��G��F��E��D��C��B��Allll: وقد قال تعاىل 

@Š’Ç@ÉiaŠÛa@ÝîÛ†ÛaZالسلف الصاحل قد خرجوا على احلكام الظلمة  أن – 
 ،- رضي اهللا عنه – )٤ ( كما حدث يف ثورة احلسني بن علي،-حىت بالسالح 

 وقد شارك فيها آالف من ،- رضي اهللا عنه – )٥(وثورة عبداهللا ابن الزبري
                                                 

ـ      ) ١( ، كتـاب احلـج،     )٤٢٥٧،  ١٦٤٩،  ٤٢٥٦،  ١٦٠٢(م  أخرجه البخاري، حديث رق
، مرجـع   ٥٠١، كتاب احلـج، ص    )١٢٦٦(، مرجع سابق، ومسلم حديث رقم       ٣١٠ص

  . سابق 
  

  . ، مرجع سابق ٥٧املظاهرات واالعتصامات، ص  ) ٢(
  

  ) . ٤٦(سورة األنفال، آية رقم   ) ٣(
  

، ولد  -اهللا عليه وسلم     صلى   –هو احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي، سبط رسول اهللا              ) ٤(
، مات  - صلى اهللا عليه وسلم      –يف اخلامس من شعبان سنة أربع من اهلجرة، شبيه الرسول           

  . ، مرجع سابق )٣/٢٨٠(سري أعالم النبالء : انظر . يوم عاشوراء سنة إحدى وستني 
  

عوام ابن عمـة  هو عبداهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد القرشي األسدي، والده الزبري بن ال           ) ٥(
يف الـسنة   : ، كان أول مولود للمهاجرين يف املدينة، قيـل          - صلى اهللا عليه وسلم      –النيب  

  . األوىل، أو الثانية، مسنده بلغ ثالثة وثالثني حديثاً، مات سنة ثالث وسبعني 
  . ، مرجع سابق )٣/٣٦٣(سري أعالم النبالء : انظر   
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اليت شارك فيها اجلمهور الساحق من  )١( وثورة ابن األشعث ، والتابعني،الصحابة
  . )٢( فكيف إذا رأى املسلمون كفراً بواحاً ؟ ،ماءالعل

  

  : ونوقش مبا يلي 
 وإىل ،إن من املتفق عليه بني العلماء قاطبة الرد إىل اهللا: الوجه األول 

 وأن كل قول خالفهما مردود ، عند التنازع– صلى اهللا عليه وسلم – رسوله
��m�m�m�m: على صاحبه كائناً من كان ؛ لقوله تعاىل  ���������������������������������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ��������

��������������������������������������������������������������������������������llll )٣( .  
  . )٤( �m�m�m�m����������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á����������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á����������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á����������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Állll: وقوله تعاىل 

يا ابن أخي إذا حدثتك : " لرجل – رضي اهللا عنه – )٥(قال أبو هريرة 
  . )٦("  حديثاً فال تضرب له األمثال– صلى اهللا عليه وسلم –عن رسول اهللا 

                                                 

 قيس الكندي، بعثه احلجاج على سجستان فثـار         هو عبدالرمحن بن حممد بن األشعث بن        ) ١(
 وقتل خلق كثري من الفريقني، ويف آخر األمر ازم مجـع ابـن              كبري،هناك، وأقبل يف مجع     
  .  للهجرة ٨٤األشعث، تويف سنة 

  . ، مرجع سابق )٤/١٨٣(سري أعالم النبالء : انظر   
  

ع سـابق، حتـذيرات العلمـاء       األدلة والبينات على حكم املظاهرات، اخلضر، مقال، مرج         ) ٢(
، ٨٩، مرجع سابق، املظاهرات يف ميزان الـشريعة اإلسـالمية، ص          ٩١ – ٨٩الثقات، ص 

  . مرجع سابق 
  

  ) . ٥٩(سورة النساء، آية رقم   ) ٣(
  

  ) . ١٠(سورة الشورى، آية رقم   ) ٤(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٥(
  

ار الفكر، بريوت، حـديث رقـم       حممد فؤاد عبدالباقي، د   : أخرجه ابن ماجة يف سننه، ت         ) ٦(
  . ، مرجع سابق )١/١٠(، )٢٢(
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  . )١("  أو أكثرهم أو كلهم هلا،لترك بعض الناسوإذا ثبتت السنة ال تترك 

@òÛd�½a@¿@ÞbÔí@bß@òíbËë@Z@ @
 فوجب ، فلم يكن مثة إمجاع كما يومهه الدليل،إنه تنازع بني السلف

 وال شك أن السنة املستفيضة على خالف ، والسنة،األمر بالرد إىل الكتاب
  :  ومنها ،اخلروج

 وأمور ،ا ستكون بعدي أثرةإ : "- صلى اهللا عليه وسلم –قوله 
تؤدون : " قال ،يا رسول اهللا كيف تأمر من أدرك ذلك ؟:  قالوا ،!"تنكروا 

  . )٢("  وتسألون اهللا الذي لكم،احلق الذي عليكم
من كره من أمريه شيئاً فليصرب ؛ فإنه  : "- صلى اهللا عليه وسلم –وقال 

  . )٣(" من خرج من السلطان شرباً مات ميتة جاهلية
 –بايعنا رسول اهللا :  قال – رضي اهللا عنه – )٤(وعبادة بن الصامت 

 واملنشط ، يف العسر واليسر، على السمع والطاعة–صلى اهللا عليه وسلم 
 إالَّ أن تروا كفراً بواحاً ، وعلى أن ال ننازع األمر أهله، وعلى أثرة علينا،واملكره

                                                 

النووي، أبو زكريا، حيىي بن شرف، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار إحيـاء                 ) ١(
  ) . ٨/٥٦(، )٤/١٨٦(، )١٩٨٤(هـ، حديث رقم ١٣٩٢، ٢التراث العريب، بريوت، ط

  

  . سبق خترجيه   ) ٢(
  

، مرجع سابق، ومسلم،    ١٣٤٩، كتاب الفنت، ص   )٧٠٥٣(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٣(
  . ، مرجع سابق ٧٧٣، كتاب اإلمارة، ص)١٨٤٩(حديث رقم 

  

  . سبق ترمجته   ) ٤(
  



� �

  

@@ @

 

٢١٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 ال خناف يف اهللا ،ق أينما كان وعلى أن نقول احل،عندكم من اهللا تعاىل فيه برهان
  . )١(" لومة الئم

 فيها بيان أن السلطان إذا استأثر ، وغريها مما سبق،فهذه األحاديث
 ، وجب على املسلم الصرب، وصدر منه ما يكرهه املسلم، ومنع احلقوق،بالشيء

 ما مل يأت ، وخلعه، وحرم اخلروج عليه، وأداء حقه،والطاعة يف غري معصية
  .  وال احتمال ، وال شبهة، ليس فيه تأويل،حاًكفراً بوا

 أو تأويالً يف قضايا ،أن اخلروج كان مذهباً لبعض السلف: الوجه الثاين 
 وعلى كل ، ؛ ألنه ال يظن م خمالفة السنة الصحيحة- وهو األليق م –معينة 

  . )٢(فقد استقر اإلمجاع على خالفه 
 وقتاهلم فحرام ،اخلروج عليهموأما  : "- رمحه اهللا – )٣(قال النووي 

 وقد تظاهرت األحاديث مبعىن ما ، ظاملني، وإن كانوا فسقة،بإمجاع املسلمني
وقال مجاهري أهل ...  وأمجع أهل السنة أنه ال ينعزل السلطان بالفسق ،ذكرته

 وتعطيل ، والظلم، ال ينعزل بالفسق، واملتكلمني، واحملدثني،السنة من الفقهاء
 وختويفه ؛ لألحاديث الواردة يف ، بل جيب وعظه،رج عليه بذلك وال خي،احلقوق
  . ذلك 

                                                 

  . سبق خترجيه   ) ١(
  

األدلة والبينات على حكم املظاهرات، اخلضر، مقال، مرجع سـابق، حتـذيرات العلمـاء                ) ٢(
 ٨٦ ص ميزان الـشريعة اإلسـالمية،    ت يف   ، مرجع سابق، املظاهرا   ٩١ – ٨٩الثقات، ص 
  . مرجع سابق 

  

  . سبقت ترمجته   ) ٣(
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 وأهل املدينة على بين )٢( وابن الزبري )١(وأما االستدالل بقيام احلسني 
مع ابن  )٣( والصدر األول على احلجاج ، وبقيام مجاعة عظيمة من التابعني،أمية

   .)٤(األشعث 
 وحجة ،زع األمر أهله يف أئمة العدلأن ال ننا: "وتأويل هذا القائل قوله 

 ، بل ملا غري من الشرع،اجلمهور أن قيامهم على احلجاج ليس مبجرد الفسق
 مث حصل اإلمجاع على منع ،إن هذا اخلالف كان أوالً:  وقيل ،وظاهر الكفر
  . )٥(" اخلروج عليهم

وهلذا استقر أمر أهل  : "- رمحه اهللا – )٦(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 صلى –السنة على ترك القتال يف الفتنة ؛ لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب 

 ويأمرون بالصبـر ، وصـاروا يذكرون هذا يف عقائدهم،-اهللا عليه وسلم 
  .  )٧("  وترك قتاهلم،على جور األئمة

                                                 

  . سبقت ترمجته   ) ١(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
  

احلجاج بن يوسف الثقفي، كان ظلوماً، جباراً، سفاكاً للدماء، وكان ذا شجاعة، وإقدام،               ) ٣(
مدة عشرين سـنة،    ومكر، ودهاء، وفصاحة، وبالغة، كانت واليته على العراق، واملشرق          

  . تويف سنة مخس وتسعني كهالً 
  . مرجع سابق ) ١١٧(، )٧/٣٧٩(سري أعالم النبالء : انظر 

  

  . سبقت ترمجته   ) ٤(
  ج

  ) . ١٢/٤٦٩(النووي، شرح صحيح مسلم، دار العلم، بريوت، مرجع سابق،   ) ٥(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٦(
  

  ) ٤/٣١٥(،١مد رشاد سامل، مؤسسة قرطبة، طحم. د: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ت   ) ٧(
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 مل يفرق – رضي اهللا عنه –إن احلسني بن علي : الوجه الثالث 
 أو ، أو إىل الثغر،هو طالب للرجوع من البصرة إىل بلده ومل يقتل إالَّ و،اجلماعة

  . )١( معرضاً عن تفريق األمة ، داخالً يف اجلماعة،إىل املبايعة
  رضي اهللا– وآل البيت خلروج احلسني ،كراهية الصحابة: الوجه الرابع 

 – فإم كانوا كباراً ملا صحبوا النيب ، وذلك ألم أكرب منه سناً–عن اجلميع 
 وهلم ، فهم أعلم من احلسني قطعاً، وكان احلسني غالماً،- اهللا عليه وسلم صلى

 لذلك خافوا يف خروجه ،- رضي اهللا عنه –من التجارب واخلربة ما للحسني 
 فأىب وخرج إىل ، فنصحوه طلباً حلفظ دمه، مجعاء األمة اإلسالميةعليه وعلى

  . )٢(العراق ؛ ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً 

                                                 

) ٣/٣١١(، مرجع سابق، وجاء يف سري أعالم النبالء،         )٤/٣٥٣(ابن تيمية، منهاج السنة،       ) ١(
 عمر بن سـعد،  – يقصد حلرب احلسني –وبعث عبيداهللا بن زياد حلربه     : "مرجع سابـق   
 أرجع، أو فسريين إىل يزيـد       يا عمر اختر مين إحدى ثالث، إما أن تتركين        : فقال احلسني   

: قال ابـن كـثري    " . فأضع يدي يف يده، فإن أبيت فسريين إىل الترك، فأجاهد حىت أموت           
وملا أخذت البيعة ليزيد بن معاوية يف حياة معاوية، كان احلسني ممن امتنع من مبايعته هـو                 "

 أيب بكر أيب بكر     وابن الزبري، وعبدالرمحن بن أيب بكر، وابن عمر، وابن عباس، مث مات ابن            
وهو معهم على ذلك، فلما مات معاوية سنة ستني وبويع ليزيد، بايع ابن عمر وابن عباس،                

  ..." .وصمم على املخالفة احلسني، وابن الزبري، وخرجا من املدينة فارين، مكة فأقاما ا 
ـ ١٤٠٨،  ١علي شريي، دار إحياء التراث العـريب، ط       : البداية والنهاية، ت    : انظر     ـ، ه

)٨/١٨٣. (  
  ج

هــ،  ١٤٣١،  ١ بـدون دار نـشر، ط      محد بن إبراهيم العثمان، الغوغائية هي الطوفان،        ) ٢(
  . ١٩٣ص
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 ملا بلغه أن احلسني بن علي – رضي اهللا عنهما – )١(عبداهللا بن عمر فهذا 
 وقال ، قد توجه إىل العراق أدركه بعد مسرية ثالث ليال– رضي اهللا عنهما –
 واهللا ال يليها أحد ،- صلى اهللا عليه وسلم –إنكم بضعة من رسول اهللا : "له 

 فأىب أن يرجع احلسني ،لكم وما صرفها اهللا عنكم إالَّ للذي هو خري ،منكم أبداً
:  وقال ، وبكى،- رضي اهللا عنهما – فاعتنقه ابن عمر ،- رضي اهللا عنه –

  . )٢(" أستودعك اهللا من قتيل
 مبايعة – رضي اهللا عنه –تقدم معنا امتناع ابن الزبري : الوجه اخلامس 

  رضي اهللا– مع ما اتصف به ابن الزبري – رضي اهللا عنه – )٣(يد بن معاوية يز
 ومن ، لكن األمور ال تقيم هكذا دون تلمح العواقب، والورع، من التقى–عنه 

  وإمنا أراد احلكم، فابن الزبري مل يستقر له حكم،أعظمها انتظام عقد اجلماعة
   -رضي اهللا عنه–)٤(بعض النواحي مدة حمدودة حىت قُتلفقوتل على ذلك وحكم 

وبويع : " عن ابن الزبري – رمحه اهللا تعاىل – )٥(قال احلافظ الذهيب 
 ، ومصر، واليمن، وحكم على احلجاز،باخلالفة عند موت يزيد سنة أربع وستني

                                                 

  . سبقت ترمجته   ) ١(
  

  ) .٨/١٧٣(، )٢٦٠، ٦/٢٥٩(البداية والنهاية، مرجع سابق،   ) ٢(
  

ضـي اهللا    ر –هو يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن حرب بن أمية األموي، عقد له أبـوه                   ) ٣(
  .  والية العهد من بعده، تويف سنة أربع وستني للهجرة –عنهما 

  ) . ٧/٣٦(سري أعالم النبالء : انظر   
  

  .١٨١، ١٨٠الغوغائية هي الطوفان، مرجع سابق، ص   ) ٤(
  

هو مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، ولد يف سـنة مثـان                     ) ٥(
للهجرة، حافظاً، فقيهاً، عاملاً، صاحب سري أعالم النبالء، تويف سنة ست           ومخسني وستمائة   

  . وثالثني وسبعمائة للهجرة 
=  

٢١٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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٢١٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 ومن مث مل يعده بعض ،ق له األمر ومل يستوث، وبعض الشام،ن وخراسا،والعراق
  . )١(..."  وعد دولته زمن فرقة ،العلماء يف أمراء املؤمنني
  .  هذه الفنت ندم على خروجه يف مثل أن عامة من خرج:الوجه السادس

وهكذا عامة السابقني  : "- رمحه اهللا – )٢(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  . )١(..."  والزبري ، فندم طلحة،ندموا على ما دخلوا فيه من القتال

                                                 

= 

  . ، مرجع سابق )١/١٢(مقدمة سرية أعالم النبالء، : انظر   
  

قـال  . ، مرجع سابق    )٤/٣٠٨(، مرجع سابق، منهاج السنة،      )٥/٣٥٨(سري أعالم النبالء      ) ١(
فإن يزيد بويع بعد مـوت أبيـه        : " يف منهاج السنة     –رمحه اهللا    –شيخ اإلسالم ابن تيمية     

معاوية، وصار متولياً على أهل الشام، ومصر، والعراق، وخراسان، وغري ذلك مـن بـالد               
 استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستني، وهـي         – رضي اهللا عنه     –املسلمني، واحلسني   

ى شيء من البالد، مث إن ابن الزبري        أول سنة ملك يزيد، واحلسني استشهد قبل أن يتوىل عل         
ملا جرى بينه وبني يزيد ما جرى من الفتنة، واتبعه من اتبعه من أهل مكة واحلجاز وغريمها،                 
وكان إظهار طلب األمر لنفسه بعد موت يزيد، فإنه حينئذ تسمى بأمري املؤمنني وبايعه عامة               

ن بعد موت يزيد، وأما يف حياة يزيـد         أهل األمصار إالَّ أهل الشام ؛ وهلذا إمنا تعد واليته م          
فإنه امتنع عن مبايعته أوالً، مث بذل املبايعة له، فلم يرض يزيد إالَّ بأن يأتيه أسرياً، فجـرت                  
بينهما فتنة، وأرسل إليه يزيد من حاصره مبكة، فمات يزيد وهو حمصور، فلما مات يزيـد،        

هم، وتوىل بعد يزيد ابنه معاويـة بـن         بايع ابن الزبري طائفة من أهل الشام، والعراق، وغري        
يزيد، ومل تطل أيامه، بل أقام أربعني يوماً، أو حنوها وكـان فيـه صـالح، وزهـد، ومل                   
يستخلف أحداً، فتآمر بعده مروان بن احلكم على الشام، ومل تطل أيامه مث تآمر بعده ابنـه                 

حىت ملـك العـراق،     عبدامللك، وسار إىل مصعب بن الزبري نائب أخيه على العراق فقتله،            
وأرسل احلجاج إىل ابن الزبري فحاصره وقاتله، حىت قتل ابـن الـزبري، واسـتوثق األمـر                 

  .  ، مرجع سابق )٤/٣٠٨(منهاج السنة " . لعبدامللك، مث ألوالده من بعده
  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
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٢١٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 ،مع أهل البصرة من القراء )٢(خرج ابن األشعث : الوجه السابع 
الذي كان أمرياً لعبدامللك بن  )٣( والشباب على احلجاج ، والشيوخ،والفقهاء
 ، مث بايع غالب أهل الكوفة ابن األشعث، فخلعوه مث خلعوا عبدامللك،)٤(مروان 

 وقد طال القتال بينهم حىت ، وكان أهل الشام مع عبدامللك،وطائفة منهم قاتلته
  .  اليت قتل فيها خلق كثري ،متكن احلجاج من القضاء على هذه الفتنة

نا عدم صحة االستدالل ذا اخلروج على جواز املظاهرات وذا يتبين ل
 وغالب ،على إمام املسلمني ؛ ألن الذين خرجوا مع ابن األشعث أهل البصرة

  . )٥( وكانت طائفة الشام مع عبدامللك بن مروان ،أهل الكوفة
لقد كان مجلة عظيمة من كبار الصحابة مل يزل حياً : الوجه الثامن 

 ومل ينقل عن أحد منهم املشاركة ، وغريها، والشام،والكوفة ،وقتئذ يف البصرة
  . )٦( بل هي زلة ال يتتابعون عليها ،يف هذه الفتنة

وهلذا ملا كانت : " يف ثورة ابن األشعث – رمحه اهللا – )١(قال ابن كثري 
ه ـ إنا هللا وإنا إلي،رـ هلك فيه خلق كثي،زلة وفلتة نشأ بسببها شر كثري

  . )٢(" راجعون
                                                 

= 

  . ، مرجع سابق )٤/١٧٠(منهاج السنة،   ) ١(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٢(
  

  . رمجته سبقت ت  ) ٣(
  

هو عبدامللك بن مروان أبو احلكم بن أيب العاص بن أمية اخلليفة، ولد سنة ست وعشرين،                   ) ٤(
  . متلك بعد أبيه الشام، ومصر، تويف يف شوال سنة ست ومثانني 

  . ، مرجع سابق )٤/٢٤٦(، )٨٩(سري أعالم النبالء : انظر   
  

  ) . ٩/٤٥(البداية والنهاية، مرجع سابق   ) ٥(
  

  . ، مرجع سابق ٩٧النقض على جموزي املظاهرات، ص  ) ٦(
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٢٢٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

أن طائفة ممن خرج على احلجاج نسب إليهم أم يرون : الوجه التاسع 
  .كفره 

 فبلغ مائة ألف ،احصينا من قتله احلجاج صرباً: "جاء يف التهذيب 
  . )٣(" وكفره مجاعة... وعشرين ألفاً 

 –من تأمل األحاديث الصحيحة الثابتة الصرحية عن النيب : الوجه العاشر 
 يف هذا الباب علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية –صلى اهللا عليه وسلم 

 أن خيرج إىل أهل العراق – رضي اهللا عنه –خري األمور ؛ وهلذا ملا أراد احلسني 
 رضي – أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر ،ملا كاتبوه كتباً كثرية

  . )٤( وغلب على ظنهم أنه يقتل ، أن ال خيرج–اهللا عنه 
فكيف إذا رأى : "جاء يف استدالل ايزين قوهلم : حلادي عشر الوجه ا

 إن كان املراد أن اخلروج على اإلمام ال جيوز إالَّ إذا ،"املسلمون كفراً بواحاً ؟
  وإن كان املراد جواز اخلروج إذا، فكالم موافق للحديث،كان من كفر بواح

  . )٥( فهذا مردود بصريح السنة ، مسلماً،كان ظاملاً
Ûa@´ÛìÔÛa@´i@|îu�@Z@ @

                                                 

= 

  . سبقت ترمجته   ) ١(
  

  ) . ٩/٦٦(البداية والنهاية، مرجع سابق،   ) ٢(
  

  ) . ٢/١٨٥(ذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، مرجع سابق،   ) ٣(
  

  . ، مرجع سابق )٤/٣١٦(منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،   ) ٤(
  

  . ، مرجع سابق ١٠٣املظاهرات، صالنقض على جموزي   ) ٥(
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٢٢١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 وخيتلف ، وتضطرب املناهج، وأيام احملن تضيق النفوس،يف وقت الفنت
 سبحانه – قدرها اهللا ، واالبتالءات سنة إهلية، والفنت،الناس يف مواقفهم منها

 وقد حتجب ، ويعلمها الراسخون يف العلم وغريهم، حلكم قد تدرك–وتعاىل 
 ويف تعامله مع هذه ، يف سريه إىل اهللا واملسلم،احلكمة فتكون حكمة تعبدية

 ويعلم املنهج الشرعي الرباين يف التعامل ،الفنت حباجة إىل أن يتعرف على السنن
 منهج ، فيعتصم باملنهج احلق، وحال السلف الصاحل وقت الفنت،مع هذه الفنت

  . واملستند على الدليل الصحيح ،أهل السنة واجلماعة املرتكز
إنه مل يكن نيب قبلي إالَّ كان حقاً عليه  : "-ه وسلم  صلى اهللا علي–قال 

 وإن أمتكم هذه ، وينذرهم شر ما يعلمه هلم،أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم
 وجتيء فتنة فريفق ، وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروا،جعل عافيتها يف أوهلا

 وجتيء ،، وجتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه مهلكيت مث تنكشفبعضها بعضها
الفتنة فيقول املؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته 

اس الذي حيب أن ـ وليأت إىل الن،رـ وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخ،منيته
  .  )١(" ى لهـيؤت

 وال ميكن عالجها إالَّ بالعودة إىل ،وإن أعظم الفنت فتنة الشبهات
 ، وذلك بالتنقيب،احل الراسخ يف العلم وفهم السلف الص، والسنة،الكتاب
 ولذا فقد كفل اإلسالم ، والنقاشات العلمية املنهجية، وعرض اآلراء،والبحث

 وقد حاور ، وحرية الرأي الذي ال يتعارض مع احملكمات،حق االختالف
 واختلفوا مع ،- صلى اهللا عليه وسلم – النيب – رضي اهللا عنهم –الصحابة 

                                                 

  . ، مرجع سابق ٧٧٠، كتاب اإلمارة، ص)١٨٤٤(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ١(
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٢٢٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 اختلف األئمة من بعدهم لكنه مل يكن اختالفهم مربراً  كما،)١(بعضهم البعض 
    . أو أعراضهم،الستباحة دمائهم

 صلى –بل إن مما يلفت نظر الدارس أحاديث الفنت اليت رويت عن النيب 
 وما ، واليت ينهى فيها مطلقاً عن املشاركة يف الفنت، قبيل وفاته–اهللا عليه وسلم 

ينهى عن اللجوء إىل العنف يف حلّ فنت  كما ،يدور فيها من صراعات سياسية
 ويأمر بوجوب ،الصراعات السياسية بني الصفوات القيادية داخل اتمع املسلم

 ولو تعرض الطرف الداعي إىل اإلصالح للعدوان من ،التزام ضبط النفس الكامل
mmmm���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t:  امتثاالً لقوله تعاىل ،قبل اآلخرين
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�Ä���Ã��ÂÁ�Ä���Ã��ÂÁ�Ä���Ã��ÂÁ�Ä���Ã��ÂÁ����������Æ�����Å������������Æ�����Å������������Æ�����Å������������Æ�����Å��llll )٣( .  
 واهللا ، حدثنا عن القتال يف الفتنة– رضي اهللا عنه – )١(وقيل البن عمر 

��m�m�m�m: يقول  �v� � � �j� �i� �h� �g� �f��v� � � �j� �i� �h� �g� �f��v� � � �j� �i� �h� �g� �f��v� � � �j� �i� �h� �g� �fllll )ي ما الفتنة ؟هل تدر: قال .  )٢، 
                                                 

غازي، حممود أمحد، حرية التعبري عن الرأي، كلية الدراسات اإلسالمية، مؤسـسة قطـر،                ) ١(
مـارات،  ، اإل )١٩(الدوحة، منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة          

   . ٢٠ص
  

  . سورة املائدة ) ٣٠ – ٢٧(آية رقم   ) ٢(
  

  . سورة لقمان ) ١٧(آية رقم   ) ٣(
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٢٢٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 وكان ، يقاتل املشركني– صلى اهللا عليه وسلم –ثكلتك أُمك إمنا كان حممد 
  . )٣(" كقتالكم على املُلِكالدخول يف دينهم فتنة وليس 
 كذلك أنه أتاه رجالن يف فتنة – رضي اهللا عنه –وروي عن ابن عمر 

 – وصاحب النيب ،إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر:  فقاال ،)٤(ابن الزبيـر 
 ،مينعين أن اهللا حرم دم أخي:  فقال ، مما مينعك أن خترج،-صلى اهللا عليه وسلم 

��m�m�m�m: ل اهللا أمل يق: فقاال  �v����j��i��h��g��f��v����j��i��h��g��f��v����j��i��h��g��f��v����j��i��h��g��fllll، قاتلنا حىت مل تكن :  فقال
 ويكون الدين ، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حىت تكون فتنة، وكان الدين هللا،فتنة

  . )٥(" لغري اهللا
 وجممل ،فلو متعنا النظر من خالل النظرة الشمولية إىل جممل النصوص

 – صلى اهللا عليه وسلم – أيامه التجربة النبوية منذ بدء الرسالة يف مكة حىت
 لرأينا أنّ املسلمني قد تعرضوا أوالً يف مكة ، وهو يودع الدنيا يف املدينة،األخرية

 وكان املوقف القرآين والنبوي هو اإلصرار على الدعوة إىل ، والعدوان،للفتنة
ض املسلمون لألذى والعدوان،احلقوعدم اللّجوء إىل الرد بالعنف مهما تعر ، 

ومل يتغري املوقف القرآين والنبوي يف مكة بعدم السماح باللّجوء إىل العنف رداً 
 على الرغم من إسالم رجال حماربني وشجعان ،على عدوان قريش على املسلمني

                                                 

= 

  . سبقت ترمجته   ) ١(
  

  . سورة البقرة ) ١٩٣(آية رقم   ) ٢(
  

  . ، مرجع سابق ١٣٥٥، كتاب الفنت، ص)٧٠٩٥(أخرجه البخاري، حديث رقم   ) ٣(
  

  . سبقت ترمجته   ) ٤(
  

  . ، مرجع سابق ٨٥٣، كتاب التفسري، ص)٤٥١٣(حديث رقم أخرجه البخاري،   ) ٥(
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٢٢٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 والنهج النبوي بالصرب ، والقرآن الكرمي شاهد على األمر اإلهلي،ال خيافون املوت
  . )١(يف تلك احلال 

}��|��{��~���������������������}��|��{��~���������������������}��|��{��~���������������������}��|��{��~����������������������m�m�m�m: قال تعاىل 

��������������������������������������������llll )٢( .  

��	�����������������������������������������������������������������������m�m�m�m :وقوله ����������������	��
����������������	��
����������������	��
����������llll )٣(.   

 ، واملسلمني– صلى اهللا عليه وسلم –مث بعد ذلك نرى تغري موقف النيب 
 حني ، وعلى رأسهم قريش،وجهم من قضية استخدام العنف ضد املعتدين

 وأقاموا فيها دولة اإلسالم املستقلة حتت والية حممد ،ينةهاجر املسلمون إىل املد
 فتحول موقفهم بأمر القرآن املسلمني بالقتال دفاعاً ،- صلى اهللا عليه وسلم –

  . )٤( وأذن هلم فيه ، وعن دعوم،عن أنفسهم
���m�m�m�mE��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��AFFFF��L��K���J��I��H��G����L��K���J��I��H��G����L��K���J��I��H��G����L��K���J��I��H��G: قال تعاىل 

W��V��U���T���� � � �S��R�Q��P��O��N��MW��V��U���T���� � � �S��R�Q��P��O��N��MW��V��U���T���� � � �S��R�Q��P��O��N��MW��V��U���T���� � � �S��R�Q��P��O��N��MXXXX�� �̂ �]��\��[��Z��Y���� �̂�]��\��[��Z��Y���� �̂�]��\��[��Z��Y���� �̂�]��\��[��Z��Y��
h���g��f��e�� � �d��c��b��a�� �̀ � �_h���g��f��e�� � �d��c��b��a�� �̀ � �_h���g��f��e�� � �d��c��b��a�� �̀ � �_h���g��f��e�� � �d��c��b��a�� �̀ � �_iiii��lk��j����lk��j����lk��j����lk��j��

                                                 

 رؤيـة   –أبو سليمان، عبداحلميد أمحد، العنف وإدارة الصراع السياسي بني املبدأ واخليار              ) ١(
م، املعهـد العـاملي للفكـر       ١٩٩٩، عام   )١٥( نشر يف إسالمية املعرفة، عدد       –إسالمية  

وما بعدها، حرية التعبري عن الرأي، حممود        ١٦اإلسالمي، الواليات املتحدة األمريكية، ص    
  . ، مرجع سابق ٢٠غازي، ص

  

  . سورة غافر ) ٥٥(آية رقم   ) ٢(
  

  . سورة الروم ) ٦٠(آية رقم   ) ٣(
  

  . ، مرجع سابق ١٨العنف وإدارة الصراع السياسي، ص  ) ٤(
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٢٢٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

��|��{����z��y��x��w��v�u��tsrq��p��o�m��|��{����z��y��x��w��v�u��tsrq��p��o�m��|��{����z��y��x��w��v�u��tsrq��p��o�m��|��{����z��y��x��w��v�u��tsrq��p��o�m
���������~��}���������~��}���������~��}���������~��}��������������������������������������������������������������������llll )١( .  

 يعود إىل حترمي استخدام – صلى اهللا عليه وسلم –مث جند أن الرسول 
صراعات السياسية  وال، أو الرد على العنف بالعنف يف عالج اخلالفات،العنف

 يف – صلى اهللا عليه وسلم –بني املسلمني بعضهم لبعض يف املدينة مبا ثبت عنه 
 وذا نستطيع مما سبق أن نرى من املوقف اإلسالمي ،أحاديث الفنت السابقة

 ، ومن حظر استخدام العنف يف املدينة يف حلّ اخلالفات،النبوي يف مكّة
 كيف أن اإلسالم ال يسمح أن ،ع املدينوالصراعات السياسية داخل اتم

 وذلك حتى ال تكرب ،تتحول اخلالفات والصراعات السياسية إىل فنت سياسية
 وقادة الرأي ،وتستفحل ويصعب حلّها والتصدي هلا من قبل زعامات األمة

 هذا املفهوم وهذه الرؤية اإلسالمية الواضحة اليت تنتظم املنهج النبوي على ،فيها
 يسمح لنا أن نستنتج قاعدة سياسية ، واملدينة،هد النبوي يف مكةمدى الع

 وهي أنّ الرتاع السياسي داخل اتمع الواحد املسلم جيب ،إسالمية هامة عامة
 وأن املعتدي الباغي جيب أن يعرى عدوانه وبغيه أمام ،أن ال حيلّ إالّ سياسياً

 أن يقوموا مبسؤوليتهم ،الشورى و، والعقد، وأهل احلل، وأنه ال بد لألمة،اتمع
ي األمر إىل الضرب على ـ وأن ينته،يف وضع حد للعدوان مهما كان مصدره

  . )٢(يد املعتدي 

                                                 

  . سورة احلج ) ٤١-٣٩(آية رقم   ) ١(
  

   .٢٦ سابق، صالعنف وإدارة الصراع السياسي، مرجع  ) ٢(
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٢٢٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا  : "- صلى اهللا عليه وسلم –قال 
  . )١(" على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب

���				���������������������������������������������������������������������������������m�m�m�m: وقال تعاىل  �� �� �������������������������������������������������

�������� ��������������������������
�������� ��������������������������
�������� ��������������������������
�������� ��������������������������
����¥��¤��£��¢���¡�����¥��¤��£��¢���¡�����¥��¤��£��¢���¡�����¥��¤��£��¢���¡�����¦¦¦¦�� �̈ �§���� �̈ �§���� �̈ �§���� �̈ �§��

��«���ª��©��«���ª��©��«���ª��©��«���ª��©llll )٢(  .  
 ، واألدلة، وبيان األقوال يف قضية املظاهرات،وإنه بعد هذا العرض
 وعواقب املظاهرات ، وبعد النظر يف مآالت،واملناقشة هلا واإلجابة عليها

 ،وازنني بني املصاحل واملفاسد م،ها الشرعية وقواعد،مستصحبني مقاصد الشريعة
 القائل بتحرمي  األول رجحان القول جلياً وإمعان النظر تبني لنا،وبعد تأمل
 وإامها يف التفريق ، وضعف أدلة القائلني باجلواز،ذلك لقوة أدلتهو؛ املظاهرات

ن املعلوم  وم، والبلد املسلم والبلد الكافر، واحلاكم الكافر،بني احلاكم املسلم
  .  )٣(االختالف بينها على ما قرره أهل العلم 

                                                 

، مرجـع   )٤/٢١٤(، باب األمر والنهي،     )٤٣٤٠(أخرجه أبو داود يف سننه، حديث رقم          ) ١(
هـذا  : قال أبو عيـسى     ) . ٥/٢٥٦(،  )٢١٦٨(سابق، والترمذي يف سننه، حديث رقم       

صـحيح،  : قال األلباين معلقاً على سنن الترمذي بعد هذا احلديث     . حديث حسن صحيح    
يف مسنده، نشر مؤسسة قرطبة، القـاهرة، مـع تعليقـات شـعيب             وأخرجه اإلمام أمحد    

قال شعيب   . - رضي اهللا عنه     –من مسند أيب بكر الصديق      ) ٣٠(األرنؤوط، حديث رقم    
  . إسناده صحيح على شرط الشيخني : معلقاً على احلديث 

  

  . سورة احلجرات ) ٩(آية رقم   ) ٢(
  

أنور الباز، عامر اجلزار، دار الوفـاء،       : فتاوى، ت   ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم، جمموع ال        ) ٣(
  ) . ٢٩/١٨٩(هـ، ١٤٢٦، ٣بريوت، ط

  ج
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٢٢٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

وللخلط الظاهر يف استشهاد القائلني باجلواز باحلوادث السالفة بني تأييد 
 ، مغفلني املفاسد املتحققة باملظاهرات،اإلمام وإعانته وبني اخلروج عليه ومنازعته

 واحلكم ، خترييب إىل–  مع عدم التسليم بالسلمي–وسرعة انقالب السلمي منها 
 ولذا فإن ،ومن اجلور التسوية بني احلالتني .)١( وعدماً ،يدور مع علته وجوداً

 وسد ،)٣( ودرء املفاسد أوىل من جلب املصالـح ،)٢(الضرر ال يزال بالضرر 
 ، وليست املظاهرات،)٤(الذرائع يف مثل ذلك متحقق الوجوب من فتحها 

 ، تعيد كرامتنا إذا داستها األقدام،ووسيلة والعويل طريقاً ، والبكاء،والزعيق
 وباستعادة قوة ، والعمل اجلاد اخلالق املثمر،ولكن عودة الكرامة تكون بالعلم

 ونبذ ،املسلمني ومكانتهم اليت لن تتحقق إالَّ بتوحدهم حتت راية اإلسالم
 مستشعرين يف أذهام وعقوهلم ،خالفام يف مواجهة التحديات اليت تتربص م

   . وموازين احلق والعدل يف اإلسالم ،معايري اإلسالم الصحيحة

                                                 

، شـرح القواعـد الفقهيـة، دار القلـم،          )هـ١٣٥٧ت(الزرقا، أمحد بن الشيخ حممد،        ) ١(
، اجليزاين، حممد بن حسني بن حسن، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة،              ٣٠٠ص

   .٣٦٠هـ، ص١٤٢٧، ٥دار ابن اجلوزي، ط
  

السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر الشافعي، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بـريوت،     ) ٢(
   .١٧٦، ٨٦هـ، ص١٤٠٣، ١ط

  

  . ، مرجع سابق ٩٠السيوطي، األشباه والنظائر ص  ) ٣(
  

، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مـن        )هـ١٢٥٠ت(الشوكاين، حممد بن علي بن حممد،         ) ٤(
هــ،  ١٤١٩،  ١أمحد عز وعناية، دار الكتاب العـريب، بـريوت، ط         : لم األصول، ت    ع
أبو عبيدة  : ، الشاطيب، إبراهيم بن موسى، املوافقات، ت        )قاعدة سد الذرائع  (،  )٢/١٩٣(

، معـامل أصـول الفقـه،    )٣/٥٠٩(هـ، ١٤١٧، ١مشهور بن حسن، دار ابن عفان، ط     
  . ، مرجع سابق ٢٤٠اجليزاين، ص

  ج
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٢٢٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

ïãbrÛa@lbjÛa@ @
@òîÇbà¦a@pbßb–nÇübi@xbvnyüa@ @

  
  :وحتته أربعة فصول

@Þëþa@Ý–ÐÛaZbèmd’ã@ƒí‰bmë@âbÄäÛaë@ïßý�⁄a@éÔÐÛaë@òÌÜÛa@¿@pbßb–nÇüa@âìèÐß@Z@ @
  :وحتته ثالثة مباحث

  .قهمفهوم االعتصامات يف الف: املبحث األول
  .مفهوم االعتصامات يف النظام:  املبحث الثاين

  . تاريخ نشأة االعتصامات اجلماعية: املبحث الثالث
  

@ïãbrÛa@Ý–ÐÛaZ@òîÇbà¦a@pbßb–nÇüa@âb�Óc@@N@ @
  :وحتته مبحثان
  .االعتصامات يف دور العبادة والتعليم: املبحث األول
  .ةاالعتصامات يف األماكن واملرافق العام: املبحث الثاين

  

@sÛbrÛa@Ý–ÐÛaZòîÇbà¦a@pbßb–nÇüa@åß@òíbÌÛa@N@ @
  :وحتته مبحثان

  .املطالبة بتحقيق مصلحة: املبحث األول 
  .املطالبة بدفع مفسدة:   املبحث الثاين

  

@ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@Z@ïßý�⁄a@éÔÐÛaë@âbÄäÛa@¿@òîÇbà¦a@pbßb–nÇüa@áØyZ@ @
  :وحتته مبحثان
  .فقه اإلسالميحكم االعتصامات يف ال: املبحث األول
  .حكم االعتصامات يف النظام السعودي:  املبحث الثاين
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Þëþa@Ý–ÐÛa@ @
@ïßý�⁄a@éÔÐÛaë@òÌÜÛa@¿@pbßb–nÇüa@âìèÐß

bèmd’ã@ƒí‰bmë@âbÄäÛaë@ @
  

sybjß@òqýq@én¤ëZ@ @
Þëþa@szj½a@@@@@Z¿@pbßb–nÇüa@âìèÐßë@òÌÜÛa@éÔÐÛaN@ @
@ïãbrÛa@szj½a@ZÛa@¿@pbßb–nÇüa@âìèÐßâbÄäN@ @
sÛbrÛa@szj½a@@ZòîÇbà¦a@pbßb–nÇüa@ñd’ã@ƒí‰bm@N@ @
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@Þëþa@szj½a@ @
¿@pbßb–nÇüa@âìèÐßòÌÜÛa@@ëéÔÐÛa@ @

@ @
@ @

@òÌÜÛa@¿@QüëcZ@ @
 أصلٌ ،العني والصاد وامليم" عصم "– رمحه اهللا – )١(قال ابن فارس 

. واملعىن يف ذلك كله معىن واحد . واحد يدل على إمساك ومنع ومالزمة 
  . واعتصم التجأ ، العبد باهللا تعاىل إذا امتنعواعتصم

أعصمت فالناً أي هيأت له شيئاً يعتصم مبا نالته يده أي : تقول العرب 
 واعتصم به واستعصم ، وعصمه الطعام منعه من اجلوع، )٢(يلتجىء ويتمسك به 

  . )٣( له شيئاً يعتصم به هيأ واعصمه ، وعصم إليه اعتصم به،امتنع
واعتصمت باهللا . يدفع عنك : عصمك اهللا من الشر أي أن ي: والعصمة 

 وعصمت أي جلأت إىل ،أبيت:  واستعصمت أي ،امتنعت به من الشر: أي 
  .  )٤(هيأت له ما يعتصم به :  واعصمت فالناً ،شيء اعتصمت به

                                                 

  . ترمجته سبقت  ) ١(
  

  ،.مرجع سابق ) ٤/٣٣١) (عصم(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة   ) ٢(
  

عبد احلميـد   : ابن سيدة، أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي، احملكم واحمليط األعظم، ت               ) ٣(
  ) .١/٤٥٧(م، ٢٠٠٠: هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

  

مهدي املخزومي وإبراهيم   : يل بن أمحد، كتاب العني، ت       الفراهيدي، أيب عبد الرمحن اخلل      ) ٤(
  ) .١/٣١٣(السامرائي، دار ومكتبة اهلالل،  
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 ِعصاِمياً وال ه غذا وتقوى وامتنع ويف املثل كنواعتصم بكذا واستعصم ب
 ذا البحر فال إن عدوكم قد اعتصم منكم:  ومن ذلك قوله . )١(ظامياً  عتكن

  .  )٢(ختلصون إليه معه
  . أي متسكوا بعهد اهللا .  )٣( mmmm�c��b��a�c��b��a�c��b��a�c��b��allll: وقوله تعاىل 

   . )٥(أي من يتمسك حببله وعهده .  )٤( mmmm��M��L��K��M��L��K��M��L��K��M��L��Kllll: وقوله 
مة وهو االعتصام افتعال من العص : "-رمحه اهللا – )٦(قال ابن القيم 

احلمية :  فالعصمة ،التمسك مبا يعصمك ومينعك من احملذور واملخوف
  . )٧(العواصم ملنعها ومحايتها :  ومنه مسيت القالع ،االحتماء: واالعتصام 

  

                                                 

حممود خاطر، مكتبة لبنـان  : الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، خمتار الصحاح، ت       ) ١(
  ).١/٤٦٧(هـ ١٤١٥: ناشرون، بريوت، ط 

  

مفيـد  : اب، اية األرب يف فنـون األدب، ت         النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوه        ) ٢(
  ) .١٩/١٤٣(هـ ١٤٢٤ / ١: قمحية ومجاعة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

  

  ) .١٠٣(سورة آل عمران   ) ٣(
  

  ) .١٠١(سورة آل عمران   ) ٤(
  

حممد عوض، دار إحياء التـراث      : األزهري، أبو منصور، حممد بن أمحد، ذيب اللغة، ت            ) ٥(
  (؛٢/٣٤(م، ٢٠٠١ /١وت، ط العريب، بري

  

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي احلنبلي أبو عبد اهللا، من فقهاء                : هو    ) ٦(
احلنابلة، وجمتهديهم البارزين، وكان إىل ذلك مفسراً ومتكلماً وحنوياً وحمدثاً ومـشاركاً يف             

عه يف قلعة دمشق، تويف سـنة       علوم كثرية، الزم اإلمام ابن تيمية وأخذ عنه العلم، وسجن م          
  .إعالم املوقعني، زاد املعاد، الطرق احلكمية، الصواعق املرسلة : هـ، من مؤلفاته٧٥١

م، ١/٢٠٠٢معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط           : انظر    
)٣/١٦٤  .(  

  

حممد حامد الفقـي،    : عني، ت   ابن القيم، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نست           ) ٧(
  ) .١/٤٦٠(هـ ٢/١٣٩٣دار الكتاب العريب، بريوت، ط 
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@Qbîãbq@Z@ïèÔÐÛa@�ýĐ•üa@¿Z@ @
 أو ،ال تكاد جتد أحد من الفقهاء األوائل نص على صور حمددة لالعتصام

  . )١(اصر تناوهلا بالتعريف املع
 ومنه ،االعتصام مبعىن االلتجاء واالمتناع: وهناك تعريفات عامة منها 

إىل ما اعتصام الطلبة وحنوهم مبعهدهم ال يعملون وال خيرجون حىت جيابوا 
    .)٢(طلبوا

  .  )٣( �m�m�m�md��c��b��ad��c��b��ad��c��b��ad��c��b��allll : قال اهللا تعاىل 
  . )٤(الوثوق أو االعتماد عليه : ومعىن االعتصام هنا 

:  فإذا قلت ،التمسك بشيء معني وعدم مفارقته : صام هووقيل االعت
باالعتصام  ولكن صار املقصود ،اعتصمت باهللا أي متسكت حببل اهللا ومل أفارقه

ت ومقرات األحزاب االعتكاف يف مكان معني كاملصانع واجلامعا: يف زماننا هو
 أو ، وذلك اعتراضاً على أمر معني، مفارقتها مكوث فيها وعد وامل،وحنو ذلك

  . )٥(للمطالبة بشيء معني 

                                                 

  .حسب علمي واطالعي   ) ١(
  

، مرجع سابق، املعجم الوجيز، من إصدارات جممع        )٢/٦٠٥(املعجم الوسيط، باب العني،       ) ٢(
   .٤٢٢هـ، ص ١٤١٥اللغة العربية مبصر، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، سنة 

  

  ) .١٠٣(سورة آل عمران   ) ٣(
  

طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان،               ) ٤(
)١/١٦٧.(  

  

اخلميس، حممد عبد الرمحن، نظرات وتأمالت من واقع احلياة، مكتبة الصحابة، اإلمارات،               ) ٥(
   .١٥١هـ، ص ١/١٤١٩ومكتبة التابعني، القاهرة، ط 

  ج
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 العكوف يف مكان معني كالساحات العامة أو أماكن العمل :هي  وقيل
ما أو ومقرات األحزاب وحنو ذلك اعتراضاً على شيء ما أو للمطالبة بشيء 

د تقصر حسب ما يراه من ـ مدة االعتصام وقللتعبري عن رأي ما وقد تطول
  . )١(يدعو إليه 

  

عبارة عن قيام جمموعة من الناس إلظهار  :  هيوقيل االعتصامات
 وتقضي ، حىت تتحقق مطالبهم، أو مطالبتهم بشيء معني،رفضهم عمالً معيناً

  . )٢( مثل االمتناع عن أداء الوظائف أو األعمال ، وتؤخذ حقوقهم،حوائجهم
  

تحقق هلم  حىت ي، مالزمة فئة من الفئات مكاناً ما ال يربحونه:هي  وقيل
  . )٣(ضراب وامتناع عن الطعام   وقد يصحبه إ،نما يطلبو

  

 تعبرياً ،هو املكث يف مكان عام ملدة من الزمن قد تطول أو تقصر : وقيل
  ، بصور ال تتعدى حدود العمل السلمي،عن موقف رافض لقرار أو موقف ما

   

                                                 

الوتر، نعمان بن عبد الكرمي، حكم املظاهرات واالضطرابات واالعتصامات، مكتبة اإلمـام              ) ١(
   .٩الوادعي، صنعاء ص 

  ج

جامعة أم القرى ، مكة املكرمـة،       كامل صبحي صالح، حكم االعتصامات واملظاهرات،         ) ٢(
 :، منشور على الرابط ٣ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر النوازل السياسية، ص 

http://www.muslimsc.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=٩٢
٣٪٢A٤٣-١٤-١٥-١٦-٠٥-٢٠١٢&catid=٣٪١١٣A٥٠-٠٨-١٨-٢٤-٠٥-٢٠١٢&lang=ar   

  

  : ات واالعتصامات واالضطرابات،  على الرابط التايلأمحد عبد اخلالق، مشروعية املظاهر. د  ) ٣(
http://forum.islamstory.com/١٢٩٢٨-%E٣٪D٤٪D١٪E٦٪DA%ED%C٩-

%C٧٪E١٪E٣٪D٩٪C٧٪E٥٪D١٪C٧٪CA-%E٦٪C٧٪E١٪C٥٪DA%CA%D٥٪C٧٪E٣٪C٧٪CA-

%E٦٪C٧٪E١٪C٥٪D٦٪D١٪C٧٪C٨٪C٧٪CA.html 
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  . )١( وهو نشاط شعيب ،ويرتكز على شرعية االختالف يف الرأي
سواء كان  ميكث يف مكان عام حشد من الناس وذا فإن االعتصام هو

للفت األنظار حنو قضية معينة قد معداً للعبادة أو غريها من غري مسرية فيها، 
  . تكون مرتبطة حبدث عاملي أو حملي

  

*****  

                                                 

رؤية مغايرة، املركز العريب للدراسـات      ..  العزيز مصطفى، االعتصام السلمي      الشامي، عبد   ) ١(
  :واألحباث على الرابط التايل 

http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=٤٨٠&PHPSESSID

=٨١٤٠٠٤f١٩٨٨٧٣٧٨d٠٦d٤٩edcb٢٢b٠fbf  
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@@ïãbrÛa@szj½a@ @
âbÄäÛa@¿@pbßb–nÇüa@âìèÐß@ @

@ @
ال خيرج التعريف القانوين أو النظامي عن التعريف اللغوي أو 

  :يلي   ومن هذه التعاريف ما،الصطالحيا
مظهر احتجاجي ضد سياسة ما عن طريق :  بأن االعتصام هو قيل

 أمام مكان أو مقر يرمز إىل اجلهة اليت متارس السياسة ،الوجود والتجمع السلمي
  . )١(موضع االحتجاج

  . )٢(االعتصام مبعىن اإلضراب يف مكان العمل  : وقيل
 ما لغرض ما دف الضغط على السلطة هو اللجوء ملكان : وقيل

  . )٣( حلقوقهم لالستجابة
_ حسب اطالعي _ مل أجد تعريف لالعتصامات عند املنظم السعودي و

  اللغوي واالصطالحي بنفس املعىنإال أن املنظم السعودي استخدم كلمة اعتصام
  : ومنها مواضع من مواد األنظمة املختلفة،كما هو ظاهر يف عدة 

                                                 

اتب كيف تؤثر املظاهرات واالعتصامات يف سياسات الدول ؟ للك        : نقالً من مقال بعنوان       ) ١(
  :أشرف عبد العزيز عبد القادر، موقف السياسة الدولية على الرابط التايل : 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/٣/١٣٤/٢٠٩٢/%D٨٥٪٩٪D٨٦٪٩-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪AC%D٨٤٪٩٪D٨٪A٩/%D٨٥٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٪AD%

D٨٢٪٩٪D٨٪A٥٪D٨٪AA%D٨٪AC%D٨٪A٧٪D٨٧٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AA%D٨٦٪٩%

D٨٪B٨٪D٨٪B١٪D٨٪٩A%D٨٪A٩/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪AD%D٨٪AA

%D٨٪AC%D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩.aspx 
  
  

  .، مرجع سابق ٢٢٦ – ٢٠٤القاموس القانوين الثالثي، ص   ) ٢(
  

  .، مرجع سابق ١٣حافظي لغيب، املظاهرات وأثرها يف األمن، ص   ) ٣(
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- تمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده حببل اهللايقوم ا، 
  . )١( وعدم تفرقهم ، والتكافل فيما بينهم،وتعاوم على الرب والتقوى

يع  وااللتزام مبصادر التشر،رى على االعتصام حببل اهللاقوم جملس الشو ي-
 واحلفاظ على وحدة ،اإلسالمي وحيرص أعضاء الس على خدمة الصاحل العام

  .   )٢( ومصاحل األمة ،ماعة وكيان الدولةاجل

  
*****@ @

                                                 

  .سابق املادة احلادية عشر من النظام األساسي للحكم، مرجع   ) ١(
  

 يف ٩١/املادة الثانية مـن نظـام جملـس الـشورى، الـصادر بـاألمر امللكـي رقـم أ                   ) ٢(
  .هـ ٢٨/٨/١٤١٢
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sÛbrÛa@szj½a@ @
òîÇbà¦a@pbßb–nÇüa@ñd’ã@ƒí‰bm@ @

          
 جيتمع الناس على سبيل االستقرار على إقليم معني يدينون بالوالء           ماحين

  وعلى مجيع أفراده   ،لسلطة حاكمة هلا سيادا على اإلقليم     
، يتحقق هلم كيان    )١(

 ا واليت ذكرها ربنا عز وجل يف حمكم الترتيل        الدولة بأركا: �m�m�m�m��w��vu��t��w��vu��t��w��vu��t��w��vu��t
|��{����z��y��x|��{����z��y��x|��{����z��y��x|��{����z��y��xllll )٢( . 

 وفكرة االجتماع تقتـضي وجـود       ،فاإلنسان اجتماعي بفطرته اإلنسانية         
 وجـد   ، ومىت أصبحت خارج املنهج القـرآين اإلسـالمي        ،السلطة والتنظيم 

ة من الصفات مهمـا      وحينها ينفجر صوت احلرية بأي صف      ،االسترقاق والظلم 
 وقد ظهر ذلك جلياً يف العصور املظلمـة حبثـاً ومطالبـة             ،اختلفت األصوات 

 ويف ، نتيجة ما تعرض له اإلنسان يف عصور عديدة يف أوروبا القدميـة           ،باحلقوق
مجيع أنظمة احلكم القدمية غري الدول اإلسالمية من ظلم شديد واسـتبدادية ال             

 ،باحلاجة إىل التعبري عن رأيهم      الناس نها شعر  حي ،وجوداً أو حقوقاً   ترعى للفرد 
 ، فتوجهت جهود الشعوب إىل احلد من سيطرة حكامهـا         ،والتصريح مبطالبهم 

 وذلك بـاخلروج إىل     ،وتعزيز شخصية الفرد وتقرير حقوقه وحرياته األساسية      
   .واعتصامات ،شكل جتمعات من مظاهراتعلى الطريق العام واملرافق العامة 

                                                 

  م، ١٩٨٦حامد سلطان، القانون الدويل العام وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة،            . د   ) ١(
  .٣٤١ص 

  

    .٤١آية  : سورة احلج  ) ٢(
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 ،النضال الدستوري الذي ساد معظم دول العامل القدمي       وهذا هو جوهر    
 وكان حتديد منهجـه يف كـل دولـة تبعـاً لظروفهـا اخلاصـة الـسياسية           

فاجنلترا على سبيل املثال كانت أسبق الـدول إىل          .)١( واالقتصادية واالجتماعية
ويرجع الفضل يف تقرير احلريات الفردية فيها إىل كفاح          ،تقرير احلريات الفردية  

لنبالء ومن بعدهم الشعب ضد سلطان امللك املطلق كما تشهد بذلك وثـائق             ا
  ومـشروع  ،)٢( م١٦٢٨م وملتمس احلقوق سـنة      ١٢١٥العهد األعظم سنة    

   .)٣(م١٦٨٩سنة @احلقوق

                                                 

 ، مصدر سابق٣٠ صاملظاهرات وأثرها على األمن،   ) ١(
  
  ج

زادت مساوئ امللكية ومن مث     ) ١٦٤٩-١٦٢٥(مبجئ شارل األول حلكم اململكة املتحدة          ) ٢(
تصاعدت االحتجاجات الشعبية والربملانية ضد امللك الذي يؤمن حبق امللـوك اإلهلـي يف              

 اتبعهـا   احلكم املطلق، وفرض عدداً من الضرائب االعتباطية، والسياسية الدينية القاسية اليت          
. وعلى خلفية سياساته الداخلية واخلارجية خاض امللك صراعاً مع الربملان           . ضد البيوريتان 

م عندما سجن امللك بعض أعضاء الربملان الذين اعترضوا على          ١٦٢٨وبدأ هذا الصراع سنة     
منحه القروض لتمويل حربه ضد أسبانيا ودعمه اهليجونوت يف فرنسا، وهلذا طالب الربملان             

،  petition of Rights" ملتمس احلقوق"د سلطات امللك، وأعد عريضة تسمى حتدي
ر امللك إىل مايقوم    ظخ االجنليزي، وفيها لفت الس ن     وهي من األوراق املهمة جداً يف التاري      

به من ابتزاز األموال بطرق غري شرعية هو وعماله، وطلب منه أال جيرب أي فرد على دفـع                  
" افقـة الـس، وأال يـسجن أحـداً إال وفـق القـانون               شيء من النقود بـدون مو     

p.٦٦.Gardiner،Samue١:op.cit. "     دور بريطانيـا يف بلـورة      : مشار إليه يف
، رسالة ماجستري لألستاذ اد الشيخ خليل، جامعة         "١٩١٧ – ١٦٥٦"املشرع الصهيوين،   

  .غزة 
  

 ومصر، حبث منـشور مبجلـة    حرية االجتماع يف اجنلترا وفرنسا    ) م١٩٥٢(عصفور، سعد      ) ٣(
  . ٢٢٩م، ص ١٩٥٢جملس الدولة املصري، الصادرة عن املكتب الفين، عدد يناير 
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وعلى هذا فالبداية جاءت من اجنلترا وظهرت بشكل واسع ومنتـشر يف            
 ، اقتصادية تطوراتستينات القرن الثامن عشر، وذلك حبكم ما كانت تضمه من

 والتنازع الشعيب   ، فتضمنت مظاهر احلركات االجتماعية    ، وسياسية ،واجتماعية
 وشارلستون استخداماً مباشراً للقوة، أو ديد األطـراف         ، وبوسطن ،يف لندن 

  .أو مصاحل مجاعة ما،الذين أساؤوا إىل معايري
 لندن الرئيسي   ومن ذلك ما قام به جتار الفحم يف املنطقة القريبة من ميناء           

 وحينما  ،بعرقلة بيع ونقل الفحم ؛ لتدعيم مطالبهم برفع معدالت البيع بالتجزئة          
ضغط نساجو احلرير يف الطرف الشرقي من لندن على أصحاب احلوانيت الذين            

 الذين يواظبون علـى     ،)١( وأيضاً على عمال املياومة      ،يستقطعون من أجورهم  
ق القماش من علـى األنـوال اخلاصـة          وذلك بتمزي  ،اإلنتاج مقابل أجر أقل   

  . )٢(خبصومهم 
وبعد ذلك ظهرت الثورة األمريكيـة ودخلـت يف عـداد احلركـات             

 بل  ، وال ميكن لتيار الثورة أن يكون حبيس جمرى ضيق بني ضفتني           ،االجتماعية
 ، وذلك بفعل النضال الـسياسي     ،ينساب وينتشر على نطاق واسع على األرض      

  . الطبقات االجتماعية بعضها بعضاًوثورة تغيري العالقات بني
                                                 

 أو عاملْته أي وِيواما مياومةً الرجلَ  وياومت :، ومنه   باليوم استأجره أو عامله ويواما مياومة  ) ١(
   . ِلليوِم استأْجرته

، األعظم واحمليط احملكم )هـ٤٥٨ت(،إمساعيل بن علي احلسن بوأ ،املرسي سيده بن: انظر  
م، بـريوت،   ٢٠٠٠، سـنة    العلميـة  الكتـب  دار طبعـة    هنداوي، احلميد  عبد :حتقيق  

  .مصدر سابق ) ٢/١٠٧٦(، باب الياء، الوسيط  املعجم،)١٠/٥٩٠(
  

ضاء، مركـز  عمرو الشوبكي، وجمموعة أع: احلركات االحتجاجية يف الوطن العريب، حترير        ) ٢(
  .  بتصرف ٤٦م، ص٢٠١١، ١دراسات الوحدة العربية، بيت النهضة، بريوت، ط
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 كخاصية مميـزة لنـشاط      ،بل من األساليب النموذجية سريعة االنتقال     
 وكوجه مقابل ومهم مللحقات أكثر حمدوديـة لألوضـاع          ،احلركة االجتماعية 

 والـسطو علـى املنـازل    ، وحرق الدمى،احمللية اليت ضمت املوسيقى الصاخبة 
 ، أو حتالفات حمددة   ،ت ذات أغراض خاصة    مما تسبب يف تشكيل مجعيا     ،وغريها

 ، وتسيري مواكـب   ، وتوصيل براجمهم إىل اإلعالم املتاح     ،وعقد اجتماعات عامة  
 وذا يظهر لنا أن مجيع العناصر الفردية قائمة         ،وجتميع حشود يف املرافق العامة    

 لكنها مل تكن بعـد قـد        ،يف الواليات املتحدة يف ستينيات القرن الثامن عشر       
 حيـث   ، ومتوافر باتساع  ،ت إىل شكل من أشكال السياسة الشعبية بتميز       تبلور

 ،م فـصاعداً  ١٧٦٥كان انتشار اجلمعيات املترابطة بني بعضها البعض من العام          
 ومهد الطريق إىل ظهور احلركات االجتماعية املستوفية        ،قد غير السياسة الشعبية   

   . )١(جلميع األوصاف 
ريعات املقارنة الوضعية إىل جتسيد ذلـك يف    بعدها اجتهت الدساتري والتش   

 وهنا يتضح لنا العجز البشري يف تنظيم احلياة وظهور كمال           ،نصوصها القانونية 
  .)٢( يف منع هذه الوسائل الغوغائية اإلسالمي النظام

  

*****@ @
  

                                                 

)١ (  John Franklin Jameson، The American Revolution considered 

as a Social Movement (Boston)، MA: Beacon، ١٩٥٦ .   
  . ٤٩نقالً من كتاب احلركات االحتجاجية يف الوطن العريب، مرجع سابق ص  

  

 بـشكل   وحنوها واعتصامات سبق بسط النشأة للحركات االحتجاجية عامة من مظاهرات         )٢(
  .ت  يف مبحث نشأة املظاهراأوسع
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@Þëþa@szj½a@ @
áîÜÈnÛaë@ñ…bjÈÛa@‰ë…@¿@pbßb–nÇüa@ @

@ @

  دور العبادة والتعليم يف اتمع اإلسالمي هلا أمهية كربى، ودور عظيم 
مكان  )١(ته عن أثر املسجديف تنمية اتمع وترشيده، وال يقل هذا الدور يف أمهي

العبادة األوىل يف تكوين الفرد املسلم، بل إن املسجد ميدان تعليم وتطبيق يف 
ميدان علم حيث يتعلم املسلم فيه كيف حيترم شعور اآلخرين . …حلظة واحدة

وكيف ينضبط يف الصف مع املصلني، وباهتمامه باملسجد تعليم له على أحوال 
ة إىل أمور دينه وأخالقياته، يف جو من اهلدوء والراحة إخوانه املسلمني باإلضاف

 وإعمال الفكر وصفاء الروح ،والطمأنينة وإقبال القلب واجلسد على اهللا
وخشوع اجلوارح وطهارة النفس والبدن، وهو اجلو الذي يتيح للقرآن أن يصل 

 وال  ،وال شغب، إىل غايته، فيتسامى بالنفس فوق دوافع اجلسد، ال فوضى 
   .جضجي

                                                 

بقعة من األرض حتررت من التملك الشخصي وعادت إىل ما كانت عليـه  :  املسجد هو     )١(
اً، مل  أعطيـت مخـس   " :  قال صلى اهللا عليه وسلم       ،هللا تعاىل وخصصت للصالة والعبادة    

نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجداً        : يعطهن أحد من األنبياء قبلي      
وطهورا وأي رجل من أميت أدركته الصالة فليصلّ، وأحلت يل الغنائم، وكان النيب يبعث              

أخرجه البخـار ي كتـاب      " إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة، وأعطيت الشفاعة        
 كتـاب   ٥٢١، مرجع سابق، ومسلم حديث رقم       ١٠٥، ص ٤٣٨الصالة، حديث رقم    

انظر أحكام املساجد يف اإلسالم حممد احلريـري، دار         . ، مرجع سابق    ٢١١املساجد، ص   
  .١٨ص  هـ١٤١١ /١الرفاعي، ط
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إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل  " : يقول– صلى اهللا عليه وسلم-والنيب 
  .)١(" الصالة وعليكم  السكينة

إن املصلي يناجي  : (وجاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله 
ففي هذا .  )٢( ) وال جيهر بعضكم على بعض بالقرآنربه فلينظر مبا يناجيه به
هر بالقراءة يف الصالة حيث يكون فيه التشويش على احلديث النهي عن اجل

من اعتصام اآلخرين وأن يف هذا أذية ينهى عنها فكيف بالفوضى والضجيج 
   .وغريه مما خيالف مقتضى التشريع يف احلكمة من إجياد املساجد

ليس ألحد أن جيهر بالقراءة حبيث : (( رمحه اهللا )٣(قال شيخ اإلسالم 
 والفوضى وما حيصل يف االعتصام من الضجيج )٤( ))يؤذي غريه كاملصلني 

  .ب أشد من رفع الصوت بالقراءة للقرآن والصخ
ألنه املكان الالئق . …كما أن يف املسجد يتم تطبيق ما تعلمه املسلم 

الذي جيب أن يكون موضوع إجالل اجلميع، وعلى النتائج احلاصلة من هذا 
كه ما يهدف إليه املسجد خارج التطبيق ينعكس يف نفسية املسلم وعلى سلو

حدوده، وهذا ما جعل من املسجد مكاناً هاماً للعبادة له أثره األكرب يف بناء 
  .اتمع اإلسالمي

                                                 

 ،مرجع سـابق،  ومـسلم     ١٣٧ص   ) ٦٣٦(أخرجه البخاري، كتاب األذان،حديث رقم         )١(
،مرجع سـابق، واللفـظ     ٢٣٩ ص    )٦٠٣( كتاب املساجد ومواضع الصالة،حديث رقم      

  .للبخاري 
حتقيـق   )١/٧٨ ) (٢٢٥(كتاب الصالة، باب العمل يف القـراءة        : رواه مالك يف املوطأ        )٢(

  .هـ مؤسسة الرسالة ١٤١٨ ٣بشار عواد، حممود حممد خليل، ط 
  .سبق ترمجته     )٣(
   ) .٢٣/٦٤(جمموع الفتاوى    )٤(
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لذا فإن املسجد مل يكن مكاناً ألداء الصالة فقط، ولكن كان ميثل املوجه             
ـ              صالة، يف بناء اتمع من كل جانب مبا توحيه الرسالة احملمدية، ففتح أبوابه لل

 ،ولتوجيه اتمع توجيهاً إسالمياً سواء من خالل املنرب أو حلقات العلم والدرس           
ومىت كانت الفرصة مهيأة لالجتماع والتعارف، وتقوية الروابط األخوية بـني           
املسلمني، فالصالة وحدها واليت يظن البعض أا عالقة بني العبد وربه، هي يف             

القي واجتماعي ونفسي يدفع اإلنسان إىل      احلقيقة شحنة روحية هائلة ودرس أخ     
الطريق األفضل يف حياته وعالقاته مع اآلخرين بسلوك يتسامى ويتعـاىل ألنـه             

  .يستمد توجيهه من التربية اإلسالمية

��	����������������������������m�m�m�m :قال اهللا تعاىل  �����������������������������	��
�����������������������������	��
�����������������������������	��
���

������������������������������������������������������������������������������¡��������������������¡��������������������¡��������������������¡������������������

¢¢¢¢llll)١( .  
لقراءة القرآن والـصالة     ،إتياا وكثرة بلزومها تكون املساجد عمارةو

 فـالن  :  يقال  واحترامها وعدم الفوضى والغوغائية فيها،     ،والذكر، واالعتكاف 
 البنـاء  يف املعروفـة  بالعمـارة  تكونو ،،إياه غشيانه كثر إذا فالن جملس يعمر

  .)٢(والتشييد، واملعىن األهم يف العمارة األول

��	���������������������������m�m�m�m : وقال اهللا سبحانه  ����������������������������������	��
����������������������������������	��
����������������������������������	��
��������

������������������������������������������������M���L�����K���J��I��H��G������F��E��D��C��B��AM���L�����K���J��I��H��G������F��E��D��C��B��AM���L�����K���J��I��H��G������F��E��D��C��B��AM���L�����K���J��I��H��G������F��E��D��C��B��ANNNN��������llll )٣(.  
                                                 

  )١٨: التوبة(    )١(
 العرىب التراث إحياء دار،  الغيب مفاتيح الرازى، الدين بفخر املعروف عمر بن مدحم : اإلمام     )٢(

  ) .١٦/٩(هـ، ١٤٢١ / ١، طبريوت ـ
 ).٣٧ - ٣٦: النور(   ) ٣(
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ومن اآلية نرى أن اهللا تعاىل أذن أن ترفع بيوته بتعظيمها ورفـع شـأا               
، وعدم  بالتقديس والتطهري وإقامة الشعائر الدينية فيها بعد رفع قواعدها وبنياا         

  .الهلا من طائفة حزبية للوصول ا إىل مقاصدهم الفاسدةاستغ
، معلالً ذلك مبا حيصل       )١( ولذا فإن من العلماء من كره القضاء باملسجد       

ورمبا ،  واللجاج واخلـصومة    ، وارتفاع األصوات  ،يف جملس القاضي من اللغط    
  ؛ من    لزمت احلاجة يف إحضار اانيني والصبيان مما يتناىف مع عمارا ورفعها          

  .    فيما جيب أن يصان  ذلك كله عنها،امتهان لبيوت اهللا وعدم احترامها
 من أهم املؤسسات االجتماعيـة الـيت        عدتكما أن دور التعليم كذلك      

جلأت إليها اتمعات احلديثة، لتلبية حاجات تربوية وتعليمية عجزت عن تأديتها 
لقـن  ة اجتماعية متخصصة ي   األسرة بعد تعقد احلياة، فأصبحت املدرسة مؤسس      

كما تـسعى إىل    . فيها الطالب العلم واملعرفة ونقل الثقافة من جيل إىل جيـل         
حتقيق منو الناشئة والشباب جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً، مبا حيقق إعـداد            

  . ليكون مواطناً صاحلاً معداً للحياة اإلسالمية،الفرد وتنشئته التنشئة االجتماعية
                                                 

 احلادي الكبري يف مذهب اإلمام الشافعي للماوردي،        :هذا القول رواية عن أيب حنيفة، انظر         )١(
، هــ دار الكتـب العلميـة      ١٤١٩وجود، ط   علي معوض، عادل عبدامل   : حتقيق وتعليق   

أمحـد  : تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، لفخر الدين الزيلعي حتقيق          : وانظر   ) ١٦/٣١(
 :،وإليه ذهب الشافعية، انظر     )٥/٨٧( هـ، دار الكتب العلمية،     ١٤٢٠ ١عزو عناية، ط    

) ٣٨/ ١١ ( ،هـ املكتب اإلسالمي  ١٤٠٥ / ٢روضة الطالبني وعمدة املفتني، للنووي، ط     
 فتح البـاري    : انظر   - رمحهما اهللا  -وهو مروي عن سعيد بن املسيب وعمر بن عبدالعزيز        

هـ،  دار الكتـب  العلميـة،        ١٤٢١/شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين،  ط       
 إعالم الساجد بأحكام املساجد، للزركشي، دار الكتب العلمية،         ،   )١٩٤ / ١٦( ،  بريوت

  . ٢٥٩ ص هـ١٤١٦ /١ط
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حلقة وسط بني املرتل واتمع العام إذ يسهم يف تكوين النمـو            ي  بل ه 
ـ  املفاجلامعات و ،  العقلي واالنفعايل واالجتماعي للناشئة     جمـال   دارسعاهد وامل

ار رحب لتعليم املزيد من املعايري االجتماعيـة، والقـيم واالجتاهـات واألدو           
 ووفقـاً    على منهج السلف الـصاحل      ومنظم  هادئ االجتماعية اجلديدة بشكل  

 ففيها يتعود الطالب على االعتمـاد علـى الـنفس،           ،ألنظمة الدولة اإلسالمية  
واحترام األنظمة، والتمسك باحلقوق وأداء  والتنافس الشريف، وحتمل املسؤولية

 وهذا حيتاج إىل مكان هادئ ال ضجيج وال         ،الواجبات، والعمل بروح التعاون   
    .لب علمصخب فيه من اعتصام وفوضى بل جد واجتهاد وط

  : - رمحه اهللا - )١( قال ابن عثيمني
 ،اخلليفة املأمون قتل من العلماء الذين مل يقولوا بقوله يف خلق القـرآن            " 

مامسعنـا  !  وأجرب الناس على أن يقولوا ذا القول الباطل          ،قتل مجعاً من العلماء   
 وال  ،بداًعن اإلمام أمحد وغريه من األئمة أن أحداً منهم اعتصم يف أي مسجٍد أ             

مسعنا أم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن حيمل الناس عليه احلقد والبغـضاء              
  .)٢(..."والكراهية 

حصل لـه   _ رمحه اهللا   _ هذا إمام السنة واجلماعة اإلمام أمحد بن حنبل         
من البالء والعذاب والتنكيل والسجن وحنوها الكثري ومل يـأمر باعتـصام وال             

  .إلمام بل حذر من ذلك كما سبق بيانه اهرة وال خروج على اظم

                                                 

 .سبقت ترمجته    )١(

  :على الرابط التايل    )٢(
 http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=١٣٤٨٢٤  

http://www.assakina.com/taseel/٦٤٢٤.html  



� �

  

@@ @
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وإذا استخدمت املـساجد منطلقـاً       " - حفظه اهللا    -)١(قال ابن فوزان    
 وإسـقاط   ، وامتـهان للمـساجد    ، فهذا زيادةُ شر   ، واالعتصامات للمظاهرات

 فهي إمنا بنيت لذكر     ، وترويع ملرتاديها من املصلٍّني والذاكرين اهللا فيها       ،حلرمتها
       .)٢( ..."ة والعبادة والطمأنينة اهللا والصال

  

*****@ @

                                                 

هـ عـضو يف اللجنـة      ١٣٥٤صاحل بن فوزان بن عبداهللا آل فوزان، ولد عام          العالمة  هو    ) ١(
ململكة وعضو يف هيئة كبار العلماء وعـضو يف امـع           الدائمة لإلفتاء والبحوث العلمية با    

: وله عدة مؤلفات منها   "نور على الدرب  "الفقهي مبكة املكرمة ومشارك يف الربنامج اإلذاعي        
التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية، أحكام األطعنة يف الـشريعة اإلسـالمية، شـرح              

.  املطبوع   لعصرية، وغريها من املطبوع وغري    العقيدة الواسطية، اخلطب املنربية يف املناسبات ا      
مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم، موسوعة أسبار للعلماء واملختـصني يف           : انظر

ـ ١٤١٩(الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية        ، )٥٦٤(الريـاض، رقـم     ) هـ
)٢/٤١٤.  (  

  

  .١١٣٥٨/ جريدة اجلزيرة، عدد رقم    )٢(



� �

  

@@ @
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ïãbrÛa@szj½a@ @
òßbÈÛa@ÕÏaŠ½aë@å×bßþa@¿@pbßb–nÇüa@ @

@ @

@Qüëc@Z@âbÄäÛa@¿Z@ @
 نشاطه إدارياً دوراً كبرياً داخل اتمع سواء كان )١(تؤدي املرافق العامة 

مهور وهذا يفرض أن تقدم خدماا للج. رفيهياً أو غريها أو اقتصادياً أو ت
 فال ميكن أن نتصور مثالً توقف جهاز القضاء عن ،بشكل مستمر ومتواصل

 أو توقف جهاز األمن عن أداء مهامه أو مرفق الدفاع أو ،الفصل يف اخلصومات
بل إن توقف أحد املرافق سينجم عنه ال شك إحلاق بالغ . املترتهات العامة 

 على املشرع النظامي ولذا تعني. الضرر باملصلحة العامة وحبقوق األفراد 
وبغرض حتقيق املقصد العام وهو استمرارية نشاط املرفق وقيامه باخلدمات 
املنوطة به أن يعد من اآلليات النظامية الصارمة ما يضمن أداء اخلدمة وتواترها 

 حتقيقاً للهدف األساسي من وجود املرفق العام وهو ،وانتظامها وعدم انقطاعها
 وهذه املصلحة العامة تكون ،ن طريق إشباع الدولةحتقيق املصلحة العامة ع

دة يف كل ـ والسياسية السائ ، واالقتصادية، االجتماعيةمتالئمة مع الطبيعة 
  .جمتمع ودولة 

                                                 

كل منظمـة   : لعام هو عنصر من عناصر القانون اإلداري، ويعرف املرفق العام بأنه            املرفق ا   ) ١(
شـاب  . د: انظر  . تنشأها الدولة وختضع إلدارا بقصد حتقيق حاجات اتمع واجلمهور          

محاد حممـد   . ، د ١٩٤م، جامعة بغداد، ص     ١/١٩٨٠توما منصور، القانون اإلداري، ط      
  م، ١٩٨٤/امعية، اجلزائر، ط    ق العامة، ديوان املطبوعات اجل    شطا، تطور وظيفة الدولة، املراف    

  .٤٥ص 
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وال يتحقق سري املرفق العام باطراد إال بتحقيق اهلدف من الضبط اإلداري 
  :وهو احملافظة على النظام العام بعناصره الثالثة 

@Qüëc@Za@âbÈÛa@åßþZ@ @
اب األمن والنظام يف املدن والقرى واألحياء واملرافق بويقصد به استت

العامة جبميع أنواعها مبا حيقق االطمئنان لدى اجلمهور على أنفسهم وأوالدهم 
  . )١(وأعراضهم وأمواهلم من كل خطر قد يكونون عرضة له 

  

@Qbîãbq@Z@òßbÈÛa@òz–ÛaZ@ @
جمهور يقع على عاتق السلطة العامة اختاذ إىل جانب توفري األمن العام لل

بل عليها أن تباشر كل إجراء . اإلجراءات الالزمة بغرض وقاية صحة األفراد 
  . )٢(يهدف حلماية الصحة العامة للمواطنني 

@QbrÛbq@Z@òßbÈÛa@òäîØ�ÛaZ@ @
من حق األفراد ويف كل جمتمع أن ينعموا باهلدوء والسكينة يف الطرق 

 وأن ال يكونوا عرضة للفوضى ،مجيع مرافق احلكومةواألماكن العامة و
 وعلى اإلدارة القضاء على مصادر اإلزعاج يف الشوارع والطرقات ،والضوضاء

   .)٣( ومنع استخدام الوسائل املقلقة للراحة واالطمئنان ،العامة

                                                 

دامي بلقاسم، احلماية القانونية للسكينة العامة، جملة العلوم القانونيـة واإلداريـة، جامعـة                ) ١(
   .٩٩م، ص ٢٠٠٤، )٢(تلمسان، عدد رقم 

  

القانون، األكادمييـة   عمار بوضياف، النشاط اإلداري، املرفق العام، حماضرات يف قسم          . د  ) ٢(
  :، منشورة على الرابط ٧٨ – ٧٧العربية املفتوحة الدامنارك، ص 

http://www.ao-academy.org/docs/alnashatt_aledari_١٦١٠٠٠٩.doc 
  

  .، مرجع سابق ٧٩عمار بوضياف، النشاط اإلداري، املرفق العام، ص . د  ) ٣(
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وحتقيقاً هلذا اهلدف نص املشرع السعودي على وجوب التزام كل من 
 وخاصة عند غريها باحلد من الضجيجية أو اخلدمية أو يباشر األنشطة اإلنتاج

رات الصوت، وعدم ـ واستعمال آالت التنبيه ومكب،تشغيل اآلالت واملعدات
  . )١( إخل.. حدود املقاييس البيئية املسموح جتاوز

@Qbîãbq@Z@éÔÐÛa@¿Z@ @
 قال قال رسول اهللا – عنه  رضي اهللا تعاىل– )٢(عن أيب سعيد اخلدري 

إياكم واجللوس بالطرقات فقالوا يا رسول اهللا ما لنا من : "عليه وسلم صلى اهللا 
جمالسنا بد نتحدث فيها فقال إذا أبيتم إال الس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما 

غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر : حق الطريق يا رسول اهللا قال 
  .)٣("باملعروف والنهي عن املنكر

جيتنب اجللوس يف الطرقات هلذا احلديث ويدخل يف كف ولذا ينبغي أن 
  . )٤(..  وتضييق الطريق ، وإحقار املارين، وظن السوء،األذى اجتناب الغيبة

 وباملرافق العامة على وجه اخلصوص ، بوجه عاماالعتصاموإن مما يكتنفه 
 وتعطيل ، وتوقف اإلنتاج، وخراب املرافق، وشيوع الفوضى،من حدوث الفنت

                                                 

 ٣٤/ املادة الثالثة عشر من النظام العام للبيئة السعودية الصادر باملرسوم امللكية رقم م            : انظر    ) ١(
  .هـ ٧/٧/١٤٢٢ يف ١٩٣ قرار جملس الوزراء رقم هـ، املبين على٢٨/٧/١٤٢٢يف 

  

  .سبق ترمجته   ) ٢(
  

، مرجع سابق، ومسلم    ٦٢٢٩، كتاب اإلستئذان، ص     ٦٢٢٩أخرجه البخاري حديث رقم       ) ٣(
  .، مرجع سابق ٨٧٨،  كتاب اللباس والزينة، ص )٢١٢١(حديث رقم 

  

ن احلجاج، دار  إحيـاء      النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف، املنهاج شرح صحيح مسلم ب            ) ٤(
  ) .١٤/١٠٢(هـ، ٢/١٣٩٢التراث العريب، بريوت، ط 

  



� �

  

@@ @

 

٢٥١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 فضالً عن سفك ، واإلصابة بالذعر واخلوف لدى عامة املواطنني،احلياةحركة 
 واالعتداء على ، والتربج واالختالط،نفس واألغراض واالعتداء على األ،الدماء

 اليت تتناىف مع اهلدف ،األموال وامللكيات وغريها من احملاذير احملرمة شرعاً
  .املنشود يف هذه املرافق العامة

  

*****  
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@ @
a@sÛbrÛa@Ý–ÐÛ@ @

òîÇbà¦a@pbßb–nÇüa@åß@òíbÌÛa@ @
  

æbrzjß@én¤ëZ@ @
@Þëþa@szj½a@@ZòzÜ–ß@ÕîÔzni@òjÛbĐ½a@N@ @
@@ïãbrÛa@szj½aZñ†�Ðß@ÉÏ†i@òjÛbĐ½a@N@ @
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@Þëþa@szj½a@ @
òzÜ–ß@ÕîÔzni@òjÛbĐ½a@ @

@ @

 وال ،اً غاية وهدفت فاالعتصامات ليس،الوسائل غري مقصودة لذاا
  . اسد  أو املف،هي طريق لتحصيل املصاحلا  وإمن، حبد ذاااًمقصد

هلذه االعتصامات من أهم العناصر اليت يعتقد جدارا بالبحث  )١(والدافع 
 وباألخص هنا معرفة الظواهر ، إذ ال بد يف العالج من معرفة األسباب،والدراسة

 االجتماعية والقانونية اليت رمبا إذا عرف مصدر الظاهرة أو الفعل كان ذلك أوىل
  .خطوات حل املشكلة 

 لتحقيق ، وطريق، وإمنا سبيل،لذا فاالعتصامات وسيلة غري مقصودة لذاا
 ومن أهدافها وغاياا حتقيق مصلحة فردية ،الغاية واهلدف املنشود عند أفرادها 

  :ومن هذه املصاحل ما يلي . كانت أو مجاعية 

                                                 

الدفع هو اإلزالة بقوة، والدفع يأيت مبعىن الناقة اليت تدفع اللنب على رأس ولـدها لكثرتـه،                   ) ١(
مثري قوي يدفع اإلنسان ألن     : وقيل الدفع   . حيث يكثر اللنب يف ضرعها حني تريد أن تضع          

هو مصطلح عام يشري    : وقيل  .  ختف حدة هذا املنرب أو يستبعد كلية         يسلك بصورة ما حىت   
، شعورية أو   ٠ التغريات النفسية واملزاجية للشخص      –إىل حالة فسيولوجية أو سيكولوجية      

ال شعورية، حترك السلوك يف اجتاه معني من أجل إحداث التوازن النفسي،يف العالقـة بـني     
ابـن  : انظر  . لناتج عن عدم إشباع احلاجات اإلنسانية     الكائن احلي وبيئته وختفيض التوتر ا     

، )٨٩- ٢٨/٨٧(هــ،   ١٤٢٣،  ١٤١٤: منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط        
، ١١٢، علم النفس املعاصر، القاهرة، دار النهـضة العربيـة، ص    )م٢٠٠(املليجي، حلمي   

   الثالثـة،  ، السلوك السياسي، مكتبة عني مشـس، الطبعـة  )م١٩٨٧(أمحد فاروق يوسف،  
  .٤٧ص 
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@Qüëc@Z@òzÜ–ß@òî�bî�Z@ @
املظاهرات تكون مدعومة من قوى يف غالب مثل هذه االعتصامات و
 واستغالل ثروات الدولة أو حىت ،سياسية خارجية هلا أهداف لبسط نفوذها

استعمارها وهي دف أيضاً للتدخل حبجة فض الرتاع أو قوة حلفظ األمن 
 ورغبة يف احلكم أو التنافس على الرئاسة ، وهي أبعد ما تكون منه،والسالم

  .وحب اجلاه واملكانة 
الشعارات اليت يرفعها السياسيون واإلعالميون يف املظاهرات بل إن 

واالعتصامات تسويق صريح للمبادىء اليت أدت باألمة إىل وضعها املزري 
  . )١(بدعوى أن هذا يسمح به الغرب 

وغري خاف تركيز اإلعالم اإلسرائيلي الصهيوين والغريب على ما يفرق 
 والدينية ،)٢(حياء الرتاعات القومية العرب ويوجد اخلالفات بينهم من حماوالت إ

وزرع األفكار املستوردة والعمل على كل ما يشتت املسلمني ويشوه الدين 
  . )٤( وأكثر من يؤجج هذه الفتنة هم أصحاب األحزاب ،)٣(اإلسالمي 

  

@ @
                                                 

السنن مصيدة الغافلني، جملة البيان، السنة السادسة       : الصغري، يوسف بن صاحل، مقال بعنوان         ) ١(
   .٥٢ك، ص ٤٣٢، ذو احلجة، )٢٩٢(والعشرون، عدد 

  

تشري إىل إنتماء مجاعة بشرية واحدة لوطن واحد شريطة أن جيمعها تاريخ مشترك             : القومية    ) ٢(
إمساعيل عبد الفتاح، زكريا القاضي، معجم      : انظر  . ة وثقافة مشتركة    ولغة واحدة مشترك  

   .٢٧٧، مركز اإلسكندرية للكتاب، ص )م١/٢٠٠٦ط(مصطلحات حقوق اإلنسان، 
  

   .٩٠م، بدون دار نشر، ص ١/٢٠٠٥السلطان، عبد اهللا عبد احملسن، حتالف الشر، ط   ) ٣(
  ج

   .٧اهرات، مرجع سابق، ص العالمة املدخلي، ربيع بن هادي، حكم املظ  ) ٤(
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٢٥٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@Qbîãbq@Z@òîÐöb�Z@ @
كشفت الثورات أن كثرياً من األحزاب اليت هلا خاليا نائمة انطلقت لقد 

 مضادة عالية الصوت عاملية املدى تستميت ألجل التشكيك يف بدعوات
حمكمات العقيدة ومسلمات الشريعة وحرمات املسلمني غري هيابة من العاقبة أو 

  . )٣( )٢(وضمانه الليربالية  )١(العقوبة يف ظل قيم الدميوقراطية 
ومن ذلك ما حصل يف دولة البحرين من مطالبة الشيعة حبقوق مل تكن 

 ، بل يف حب  االستيالء على مراكز قيادية يف الدولة لبسط النفوذ، منهممرتوعة
 وبث شبهات التشكيك يف العقيدة ،يةفوحماولة للتحزب وإشعال فتنة الطائ

  .اإلسالمية 
@QbrÛbq@Z@ïma‡@Ší†ÔmZ@ @

اآلخرين على االعتراف ا إبراز الفرد نفسه لآلخرين واالعتداد ا وجرب 
 بيد أن تقدير الذات لن يتحقق على األرض ما مل ،راكزحىت يصل إىل أعلى امل

 ومن ،حيصل كل فرد على قدر مساٍو من القيم لذلك الذي حيصل عليه غريه
  . )٤(ذلك املساواة يف تقلد الوظائف وتوزيع الثروات يف اتمع 

                                                 

  .تعين باألصل حكم الشعب لنفسه، أو مراقبة احلكومة من قبل الشعب : الدميوقراطية   ) ١(
   .٨٤٦القاموس القانوين الثالثي، مرجع سابق، ص : انظر   

  

هي التحررية أو املذهب الفردي، وهي إطار سياسي، يصف احليـاة الـسياسية             : الليربالية    ) ٢(
 يف الدول ذات االقتصاد الصناعي وتأخذ باملبادىء الرأمسالية وتـسود فيهـا             ونظام احلكم 

   .٢٩٦معجم مصطلحات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص : احلرية كقيمة عليا، انظر 
  

الثورات العربيـة واالنتقـال الـدعوي، منـشور يف          : كامل، عبد العزيز، مقال بعنوان        ) ٣(
   .هـ على موقع طريق اإلسالم٢٨/١٢/١٤٣٢

  

سيد، رفعت عيد، حرية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنظيم القانوين يف مجهورية مـصر                ) ٤(
 ومـا  ٣٧، ص ٢مع اإلشارة إىل بعض الدول العربية، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، ط           

  . بعدها، بتصرف 
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٢٥٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

ويرى البعض أن عجز النظام القائم من إشباع حاجة مواطنيه إىل تقدير 
 فمىت حرم من ،تظاهرهم واعتصامهم كمخرج من هذا الفشلذام سيؤدي إىل 

تقدير ذاته، اتبع السلوك العدواين ضد مصدر اإلحباط كأن يقوم مبهامجته 
واستخدام العنف ضد نظامه أو يقوم بأي صورة من صور العداء مثل سبه أو 
نشر الشائعات أو التهجم عليه، أو القيام بأي عمل عدائي ضد مصدر اإلحباط 

  . )١( قوته أو بطشه بسبب
قد تكون الشعوب اليت نشأت يف أحضان الظلم والتسلط واالستبداد 

 إال أن هذا ليس ،وقهر الرجال واحلكم بغري ما أنزل اهللا منصاعة قهراً للنظام
 ، بل سكوت اتمع نوع من احلكم االجتماعي،مؤشراً لقبول الشعب ذا

  .يثة مؤخراً وينفجر ذلك فجأة كما حدث يف الثورات احلد
@QbÈia‰@Z@òîÇbà¦a@òíŠ§a@ÕíŠ�@åÇ@òĐÜ�ÜÛ@ðcŠÛa@Þb–ígZ@ @

الفرد مهما كان لديه من حريات يتمتع ا ال يستطيع ا أن يقف أمام 
 والشريعة اإلسالمية كفلت ونظمت له قنوات ،سلطان الدولة وحده باملواجهة

  .عتبار شكواه  شرعية إليصال رأيه وا
 فهو أمر مجاعي ومن مث فيمكن أن تواجه الدولة أما االعتصام والتظاهر
 فالدولة متلك السلطة ألا متثل أمة ذات هدف ،بقوة من نفس طبيعة قوا

 فهي ، وكذلك احلال بالنسبة لكل اعتصام ومظاهرة ذات هدف مشترك،مشترك
 وعلى هذا فنجد أن ،تتمتع بسلطة متكنها من حتقيق هذا اهلدف املشترك

ظاهرات اليت تقوم داخل الدولة تقف على نفس املستوى مع االعتصامات وامل

                                                 

  .، بتصرف ٤١املرجع السابق، ص   ) ١(
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٢٥٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 حبيث يبدو اخلالف بني الدولة وأي احتجاج كما لو كان صراعاً على ،الدولة
 بيد أن سلطة الدولة املسلمة سلطة شرعية قانونية يف حني أن سلطة ،السلطة

  . )١(املظاهرة أو االعتصام سلطة واقعية 
  

*****@ @

                                                 

ريات العامة وانعاكاساا على التنظيم القانوين، دار       ، نسبية احل  )م١٩٧٩(الشرقاوي، سعاد،     ) ١(
  .، بتصرف ٧٦النهضة العربية، القاهرة، ص 
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٢٥٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@@@ïãbrÛa@szj½a@ @
½añ†�Ðß@ÉÏ†i@òjÛbĐ@ @

@ @

 واهلدف املنشود من االعتصامات هو دفع املفسدة ،قد تكون الغاية
 أو مناصرة ملن وقع م الضرر ،الواقعة أو حمتملة الوقوع يف املعتصمني، ورفعها

والظلم واالستبداد، كاالعتصامات املطالبة برفع الظلم واألذى عن املعتقلني 
 ،م وإعطائهم حقوقهم املسلوبة منهم ومطالبة اإلفراج عنه،واملسجونني

 ورفع ،واالعتصامات املطالبة مبعاجلة البطالة يف صفوف الشباب والشابات
 ، واملطالبة بإلغاء بعض األنظمة والقرارات والتعليمات،مفاسدها املترتبة عليها
  .وحنو ذلك من املطالب 

لق على وأن املتأمل للكتاب والسنة جيد جبالء صور االبتالءات ألفضل اخل
 – سبحانه – ومن اصطفاهم إليه – عليه السالم –اإلطالق رسول اهللا وأنبيائه 

  .لصحبتهم وإتباعهم 
�������������������������m�m�m�m:  هلم حيث يقول – سبحانه وتعاىل -ويشاهد توجيه اهللا  

������������������������������������������������§��¦� �¥�� �¤� �£��¢� �¡�����§��¦� �¥�� �¤� �£��¢� �¡�����§��¦� �¥�� �¤� �£��¢� �¡�����§��¦� �¥�� �¤� �£��¢� �¡�����¨̈̈̈��©����©����©����©��

��«��ª��«��ª��«��ª��«��ªllll )١( .  
 ما يلقونه من –ه وسلم وحينما اشتكى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي

 كان الرجل فيمن قبلكم حيفر : صلى اهللا عليه وسلم –أذى مشركي قريش قال 
 وما ، فيجاُء باملنشار فيوضع على رأسه فُيشق باثنتني، فيجعل فيه،له يف األرض

                                                 

  .سورة األعراف ) ١٢٨(آية رقم   ) ١(
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٢٥٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 ،يصده ذلك عن دينه  وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصبة
 حىت يسري الراكب من صغار ،من هذا األمرتلياهللا  و،وما يصده ذلك عن دينه

  . )١("  ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون،إىل حضرموت
فأين املعتصمون واملتظاهرون واملنظرون واملشرعون من هذا التوجيه اإلهلي 

أين تقدمي الكتاب  – صلى اهللا عليه وسلم –العظيم وأين متسكهم بسنة حممد 
   . الويالت على األمة اإلسالمية اهلوى واملصاحل الشخصية اليت جترلسنة على وا

  

*****@ @
  

  

                                                 

  .، مرجع سابق ٦٩٠، ص )٣٦١٢(أخرجه البخاري، كتاب املناقب، حديث رقم   ) ١(
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٢٦٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  
  
  
  
  

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
@òîÇbà¦a@pbßb–nÇüa@áØy@ @
@ïßý�⁄a@éÔÐÛaë@âbÄäÛa@¿@ @

  
  

æbrzjß@én¤ëZ@ @
Þëþa@szj½a@@Zïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@pbßb–nÇüa@áØy@N@ @
@ïãbrÛa@szj½aZÄäÛa@¿@pbßb–nÇüa@áØy@ð…ìÈ�Ûa@âbN@ @
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٢٦١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@Þëþa@szj½a@ @
ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@pbßb–nÇüa@áØy@ @

@ @

مات منها  ر أَنَّ احمل  جد ي ةن موارد التحرمي يف الكتاب والس     إن املطلع على          
 وشرب اخلمر والقتل العدوان      ان والز كر كتحرمي الش  ،ما هو حمرم حترمي املقاصد      

ل إىل  ئ وإنَّ إباحـة الوسـا     ،ذلك ل  املُوصلة لوسائل والذَّرائع مي ل ومنها ما هو حتر   
 وحكمةُ الـشّارع  ،ه بلنفوس ل وإغراء   ،رّم املفضية إليه نقض للتّحرمي      الشّيء احمل 
 فإنَّ أَحدهم لو منع جنده      ، الدّنيا تأىب ذلك     وك بل سياسة مل   ، ذلك   ىبوعلمه يأ 

 وحلصل من ،دّ متناقضاع ل، إليهئل مث أباح هلم الطُّرق والوسا،ه من شيٍء    يتأو رع 
اء إذا أَرادوا حسم الدّاء منعـوا       بوكذلك األط . ه خلَاف مقصوده    تيجنده ورع 

   .ه وإال فسد عليهم ما يرومون إصالح،ة إليه ل الطُّرق والذَّرائع املُوصنه مبصاح
 ن ميكـن أ   البل  اتمع،  و وسيلةً شرعيةً إلصالِح احلُكم      االعتصامهل         و

 وإمنا يكون ذلك    ،يكون تغيري اتمع يف النِّظاِم اإلسالمي باهلتافات وبالصّيحات       
على الصّمت، وعلى بثِّ الِعلم بني املسلمني وتربيِتهم على هذا اإلسالم، حـىت             
تؤيتَ هذه التربيةُ أُكُلَها ولو بعد زمٍن بعيد، فالوسـائلُ التربويـةُ يف الـشريعِة               

   .لَّ االختالِف عن الوسائِل التربوية يف الدّوِل الكاِفرةاإلسالمية ختتلف ك
حتـرمي  يف  :  كال اجلانبِني    تمشلها   يتبيّن لنا أنّ   عتصامتأصيل اال       وبالنظر إىل   

املقاصِد وحترمي الوسائِل ؛ من حيثُ املقاصد لكوا بدعةً حمدثةً ال أصلَ هلـا يف               
مـن أسـاليب النـصيحة      أسلوباً   وليست   ،ر بل هي تشبه بأعمال الكفا     الدِّيِن
مةٌ من حيثُ الوسائلُ بالنّظِر إىل عواقبها ومآالا من حيثُ           وهي محر  ،ةيالشرع

 بل إن االعتصامات مجعـت بـني        ،ِإنّها تفضي إىل الكثِري من املفاسِد والشّرورِ      
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٢٦٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  وبـني ،إلظهار الرفض واألعمال  ظائفاإلضراب من وجه االمتناع عن أداء الو      
 وبناءاً على مـا     . من وجه جتمع احلشود واخلروج يف األماكن العامة          املظاهرات

 يـترتل علـى حكـم         يف الباب السابق   املظاهراتحكم  تقدم فإنّ الكالم عن     
واألدلة من النصوص الـشرعية والعقليـة       ، من حيث التكييف   االعتصامات هنا 

  .  والقواعد الشرعية الكلية 
مفاسد تلك الوسائل  هنا إىل شيء من آثار وولذا فإنه جتدر اإلشارة  

  : ما يلي االحتجاجية، ومنها
@Qüëc@Zë@òä�Ûa@ÚŠmg@òÇ†jÛa@õbîy)١(@@Z@ @

مىت انشغل الناس مبثل هذه الوسائل فقد أعذروا أنفسهم وبرؤوها من 
 وأمهلوا الوسائل الشرعية النبوية ،وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 متناسني توجيهام ، متغافلني جانب العلماء الربانيني،ديةاحملمدية النافعة ا
  . والعمل بآرائهم الشرعية املنبثقة من الكتاب والسنة 

�����m�m�m�mI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AJJJJ��O��N��M:قال تعاىل  � �L��K����O��N��M��� � �L��K����O��N��M��� � �L��K����O��N��M��� � �L��K��
PPPPQQQQY��X���W��V��U��T��S��R��Y��X���W��V��U��T��S��R��Y��X���W��V��U��T��S��R��Y��X���W��V��U��T��S��R��ZZZZ��c��b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[����c��b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[����c��b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[����c��b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��llll )٢( .  

  : –رمحه اهللا  – )٣(قال ابن باز 
 املكاتبة والنصيحة والدعوة إىل اخلري بطرق ،لكن األسباب الشرعية"

 صلى اهللا عليه – الطرق اليت سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النيب ،سليمة

                                                 

   .٤٩ص املظاهرات واالعتصامات واالضرابات، مرجع سابق، اخلميس،   ) ١(
  

  .سورة البقرة ) ١٢٠(آية رقم   ) ٢(
  

  .سبقت ترمجته   ) ٣(
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٢٦٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 باملكاتبة واملشافهة له دون التشهري يف املنابر وغريها ، وأتباعهم بإحسان–وسلم 
  . )١(" ملستعانبأنه فعل كذا وصار منه كذا واهللا ا

@ @

@Qbîãbq@Z@Šßþa@ïÛë@óÜÇ@xëŠ�Z@ @

��	������������������������m�m�m�m:ى ـقال تعال�������������������������	��
�������������������������	��
�������������������������	��
�������������������������������������������

� ��� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� �� �� �� ��� � � � ��� � � � ��� � � � ��� � � � �� �� �� �� �������������� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �������������� �� �� �� ��� ����������� �� �� �� ����� � � � � � � � �� �� �� �� ������� ������� ������� ������� �� �� �� �� �

��������������������������������llll )٢( .  
من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة  :" - صلى اهللا عليه وسلم -قال 

 أو يدعو ،ت ميتة جاهلية ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لغضبهفمات ما
لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أميت يضرب برها 

 فليس مين ،ا، وال يفي لذي عهد عهدهـوال يتحاشى من مؤمنه. وفاجرها
  . )٣(" ولست منه

   : - رمحه اهللا – )٤(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أهل العلم والدين والفضل فال يرخصون ألحد فيما ى اهللا عنه من وأما 

  . )٥( واخلروج عليهم بوجه من الوجوه ، وغشهم،معصية والة األمور

                                                 

   .١٨١الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية، مرجع سابق، ص   ) ١(
  

  .سورة النساء ) ٥٩(آية   ) ٢(
  

  .، مرجع سابق ٧٧٢ص ) ١٨٤٨(أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، حديث رقم   ) ٣(
  

  .سبقت ترمجته   ) ٤(
  

  .، مرجع سابق )٣٥/١٢(ى، البن تيمية، جمموع الفتاو  ) ٥(
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٢٦٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

bq@QbrÛ@Z@òjÛbĐ½aë@òîÇbànuüaë@òîäí†Ûaë@òî�bî�Ûa@pbÇbà¦aë@laŒyþa@‰ìèÃ
@òîßý�⁄a@òÈíŠ’ÜÛ@òÐÛb«@òîÈ™ë@´ãaìÔiZ@ @

إن الذين يقومون بتصريف األفعال يف الفترة االنتقالية : " )١(قال ابن عباد 
بني املاضي واملستقبل مل جير على ألسنتهم فيما علمت ذكر أي شيء فيه السعي 
لتطبيق شريعة اهللا وكل ما يف األمر عندهم هو الدندنة حول ترسيخ الدميقراطية 

مني يف تلك البالد املستوردة من الغرب املباينة لشريعة اإلسالم وإذا مل يتم للمسل
حكمهم بالشريعة فأي مكاسب ينشدوا من الثورات اليت ال يعدو احلال فيها 
أن جييء وجوه بدل وجوه مع بقاء حليمة على عادا القدمية كما يف املثل واهللا 

  . )٢(املستعان 
@QbÈia‰@Z´ribÈÛaë@õbËìÌÛa@ñ‰bqgë@LpbØÜnà½bi@sjÈÛaë@Ê‰aì’Ûa@¿@ó™ìÐÛa@ñ‰bqgZ@ @

  .ـن اإلسـالم عدل ورمحة ال دين غوغائية وال فوضاوية دي
 ديننا دين ،ديننا ليس دين فوضى:  )٣(قـال العالمة صاحل الفوزان

انضباط وهدوء وسكينة دين رمحة ال فوضى فيه وال تشويه وال إثارة فنت هذا 
  . )٤(هو دين اإلسالم 

  

                                                 

هــ، مـدرس   ١٣٥٣عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن آل بدر ولقبه عباد، ولد يف عام          ) ١(
شرح حـديث جربيـل، وشـرح       : هـ، ومن أبرز مؤلفاته     ١٤٠٦باحلرم النبوي من عام     

 شـرح آداب  األربعني النووية، وقطف اجلين الداين يف شرح مقدمة بن أيب زيد القـريواين،        
موسوعة أسـبار للعلمـاء     : انظر  . املشي للصالة البن عبد الوهاب، وكنوز القرآن الكرمي       

، صـادرة مـن     )هـ١٤١٩(واملختصني يف الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية         
  ) .٢/٧٧٧(، )١١٠٤(مركز أسبار للدراسات والبحوث، الرياض، 

  

  .، مرجع سابق ٢٠٢لشريعة، ص الشتري، املظاهرات يف ميزان ا  ) ٢(
  

  .سبقت ترمجته   ) ٣(
  

   .١٨٣الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية، مرجع سابق، ص   ) ٤(
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٢٦٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@Qb�ßb�@Z–nÈ½aë@åßþa@Þbu‰@´i@ñëa†ÈÛaë@ÖbÔ’Ûa@ÊbÔíg@´àZ@ @
 إىل سقوط قتلى ،قد تؤدي حماولة رجال األمن فض هذه االعتصامات

واإلسالم حرم دماء . وجرحى، فتصبح القضية عداوة وثأراً بني اجلانبني 
 ومن مث يتحول االعتصام والتظاهر إىل حرب ،املسلمني وأمواهلم وأعراضهم

  .وقتل وتدمري 
�����������������������������������������������������������������m�m�m�m:  يقول –سبحانه وتعاىل –واهللا 

��������	�����
��������������������������������	�����
��������������������������������	�����
��������������������������������	�����
������������������������llll )١( .  
أول ما يقض بني الناس يوم القيامـة  : " - صلى اهللا عليه وسلم –وقال 

  . )٢(" يف الدماء
@Qb�…b�@Zë@åßÿÛ@òÇŒÇ‹@åß@bèjj�i@@Ý–°@bßgë@‰aŠÔn�üa@³ÐÛaë@ÝöýÔÜÛ@ñ‰bq

@åíŠ�Ła@óÜÇ@ð†ÈnÛaë@Š’ÛaëZ@ @
احنة الندساس مثريي الشغب والفتنة بني يف االعتصامات فرصة س

 اليت ، مما يزيد عدد اجلرائم املختلفة، واستغالل ارمني هلذه الفرصة،الصفوف
 ومن يرقب ويسري هذه األحداث يف الدول ااورة ،حتدث يف وقت األزمات

اليت قامت هذه الوسائل فيها جيد بوضوح كثرة اجلرائم اجلنائية من سرقة للبنوك 
 وحتدث ختريباً عاماً ، وسفك للدماءممتلكات، وانتهاك لألعراض،اق للوإحر

  .لألموال وغريها 
  

                                                 

  ) . ٩٣(سورة النساء، آية   ) ١(
  

، مرجـع سـابق،     ١٣٠٩، كتاب الـديات، ص      )٦٨٦٣(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٢(
، مرجـع  ٦٩٥واحملـاربني، ص  ، كتاب القسامة  )١٦٧٨(ومسلم واللفظ له، حديث رقم      

  .سابق 
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٢٦٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@QbÈib�@Z@éÛìjÓ@â†Çë@Õ§a@…‰@åß@bèjj�i@Ý–°@bßZ@ @
من حكم اإلسالم أن أمر بإنزال الناس منازهلم من التقدير واالحترام 

زع وما نني ما كان يف شيء إال زانه وطرح الرأي واحلديث معهم، والرفق والل
دخل رهط من  "– رضي اهللا عنها – )٢(قالت عائشة . )١(من شيء إال شانه

 فقالت ،السام عليكم:  فقالوا – صلى اهللا عليه وسلم –اليهود على رسول اهللا 
صلى اهللا -عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة قالت فقال رسول اهللا  

  . )٣(" الرفق يف األمر كله إن اهللا حيب ، مهالً يا عائشة–عليه وسلم 
إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي : "وقال يا عائشة 

  . )٤(" على العنف وما ال يعطي على ما سواه
بل إن هذه األمور تتعلق باألمة فهي حباجة إىل احلكمة والتؤدة ووضع 

  . األمور يف نصاا ومعرفة عواقبها ومفاسدها 
د إال يف اثنتني رجل أتاه اهللا ماالً ال حس: "ليه وسلم قال صلى اهللا ع

  . )٥(فسلط على هلكته يف احلق ورجل أتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا ويعلمها 
                                                 

إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع مـن شـيء إال               : "قال صلى اهللا عليه وسلم        ) ١(
أخرجها مسلم، حديث رقـم     " من حيرم الرفق حيرم اخلري    "وقال صلى اهللا عليه وسلم      " شانه

  .، مرجع سابق ١٠٤٣، كتاب الرب والصلة واآلداب، ص )٢٥٩٢(، )٢٥٩٤(
  

  .سبقت ترمجتها   ) ٢(
  

، مسلم، حديث رقم    ١١٦٦، كتاب األدب، ص     )٦٠٢٤(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٣(
  .، مرجع سابق ٨٩٣، كتاب السالم، ص )٢١٦٥(

  

، مرجـع   ١٠٤٣لـصلة واآلداب، ص     ، كتاب الرب وا   )٢٥٩٣(أخرجه مسلم حديث رقم       ) ٤(
  .سابق

  

، مرجـع سـابق، ومـسلم،       ٤٠لعلم، ص   ، كتاب ا  )٧٣(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٥(
  .، مرجع سابق  ٣١٧، كتاب الصالة، ص )٨١٦(حديث رقم 
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٢٦٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

األسلوب احلسن من أعظم الوسائل  : "- رمحه اهللا – )١(قال ابن  باز 
لقبول احلق، واألسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل يف رد احلق وعدم 

 ويلحق ذا الباب ما يفعله ،بوله أو إثارة القالئق والظلم والعدوان واملضارباتق
  . )٢(بعض الناس من املظاهرات اليت تسبب شراً عظيماً على الدعاة 

��|��{����|��{����|��{����|��{��}}}}���m�m�m�mu���t��s��r��q��pu���t��s��r��q��pu���t��s��r��q��pu���t��s��r��q��pvvvvz��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w: قال تعاىل 

�����������������~�����������������~�����������������~�����������������~llll )٣(  .  
�����m�m�m�mN��M��L���K��J��IN��M��L���K��J��IN��M��L���K��J��IN��M��L���K��J��IOOOO�P���P���P���P�����V��U��T��S��R:  وقال تعاىل  ��Q����V��U��T��S��R���� ��Q����V��U��T��S��R���� ��Q����V��U��T��S��R���� ��Q�

WWWWXXXX_�� �̂�]��\��[��Z��Y���_�� �̂�]��\��[��Z��Y���_�� �̂�]��\��[��Z��Y���_�� �̂�]��\��[��Z��Y���`̀̀̀e��d��c���b��a��e��d��c���b��a��e��d��c���b��a��e��d��c���b��a��ffff��j��i��h��g����j��i��h��g����j��i��h��g����j��i��h��g��

��k��k��k��kllll )٤( .  
@ Qbäßbq@Z@paŠçbÄ½aë@pbßb–nÇüa@kj�i@…bjÈÛaë@…ýjÛa@�b–ßë@xbnã⁄a@ÝîĐÈm

@pbiaŠ™⁄aë@pa��½aëZ  
مىت قامت املظاهرات واالعتصامات فقد شلت األيدي العاملة وتوقفت 

يف وقت هي أحوج ما (ن اإلنتاج فحصل الضرر يف اقتصاد البلد املصانع ع
تكون إىل التكاتف والتعاون بني أفرادها قتالً للبطالة وحرصاً على عمل الشباب 

 ويتعطل السري يف الطرقات وتغلق ،)فيما خيدم دينه ووطنه ويف هذه الوسائل
  .اخلاصة احملالت التجارية واملؤسسات العامة وتتوقف املصاحل العامة و

  

                                                 

  .سبقت ترمجته    ) ١(
  

  .، مرجع سابق ١٣٧الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية، ص   ) ٢(
  

  ) .٥٣(سورة اإلسراء، آية   ) ٣(
  

  ) .١٥٩(سورة آل عمران، آية   ) ٤(
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٢٦٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@ QbÈ�bm@ ZèiìÈ‘ë@ pbßìØ§a@ ´i@ ñ�j×@ ñìvÏ@ bèîÏ@ Ý–°@†™@ òßbÈÛa@ wîèmë@ b
rß@Š×ˆi@bèmüë@áèîÏ@dĐ¨a@ÉÓaìßë@áèjÛbZ@ @

@ :- رمحه اهللا – قال الشافعي @
  تعمدين بنصحك يف انفرادي

  وجنبين النصيحة يف اجلماعة      
  فإن النصح بني الناس نـوع

  من التوبيخ ال أرض امساعه      
  وإن خالفتين وعصيت قويل

  . )١(فال جتزع إذا مل تعط طاعة       
@QaŠ‘bÇ@Z@áèÏìÐ•@ÖŠÐmë@´àÜ�½a@ò×ì‘@ÑÈ™Z@ @

إن ضعف املسلمني وهوام بني األمم وتفرقهم ميكن األعداء من اختراق 
 ولذا ، وإلغاء احلب والبغض يف اهللا، وإضعاف أصل الوالء والرباء،صفوفهم

 وإن ،وحينها تنكسر شوكة املسلمني وتتفرق وحدم ،خيرج السين مع الشيعي
وة وسر النجاح يف ـو جوهر القـ هل،اإللتفاف حول اجلماعة صفاً واحداً

  .مواجهة األعداء 
���m�m�m�mH��G��F��E��D��C��B��AH��G��F��E��D��C��B��AH��G��F��E��D��C��B��AH��G��F��E��D��C��B��AIIIIJ���J���J���J���KKKK��M�����L����M�����L����M�����L����M�����L: قال تعاىل 

��P��O��N��P��O��N��P��O��N��P��O��Nllll )٢( .  

                                                 

  .، املكتبة الشاملة اإللكترونية )١/٦٣(، )هـ٢٠٤ت (ديوان اإلمام الشافعي،   ) ١(
  ج

  ) .٤٦(سورة األنفال، آية   ) ٢(
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٢٦٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 وأما أن اإلنسان يسلك مسلك : - رمحه اهللا – )١(قال ابن غصون 
 ، أو مسلك التشويش، أذى الناس– والعياذ باهللا – أو أن يسلك مسلك ،العنف

 وهي أصل ، فهذه أمور شيطانية،أو مسلك اخلالفات والرتعات وتفريق الكلمة
 وينكرون األمور اليت ال ، هم الذين ينكرون املنكر بالسالح،دعوة اخلوارج

 وما إىل ذلك ،كفري الناس وبت، وسفك الدماء،يروا وختالف معتقدام بالقتال
 وسلفنا – صلى اهللا عليه وسلم –صحاب النيب أ ففرق بني دعوة ،من أمور

 دعوة الصحابة ، ومن ج منهجهم وجرى جمراهم، وبني دعوة اخلوارج،الصاحل
 واحتساب األجر ، وبالتحلي، وبالصرب، وببيان احلق،باحلكمة واملوعظة

 وتفريق ، وتكفريهم، وسفك دمائهم، ودعوة اخلوارج بقتال الناس،والثواب
 واألوىل ، وأعمال حمدثة، هذه أعمال خبيئة، ومتزيق صفوف املسلمني،الكلمة

للذين يدعون إىل هذه األمور جيانبون ويبعد عنهم ويساء م الظن هؤالء فرقوا 
 ولو – والعياذ باهللا - ، والفرقة نقمة وعذاب، اجلماعة رمحة،كلمة املسلمني
 ، واجتمعوا على كلمة واحدة لكان هلم مكانة،د واحد على اخلرياجتمع أهل بل

  . )٢(وكانت هلم هيبة 
  

@ Š’Ç@ð…b§a@ ZŠØä½a@åÇ@ïèäÛaë@ÒëŠÈ½bi@ Šßþa@ÚŠmL@òîÇŠ‘@Ší‡bª@ ‰ìèÃë
@bè�bîÓ@´yZ@ @

                                                 

هـ، عني يف هيئة كبار العلماء باململكة العربيـة  ١٣٥٧صاحل بن علي بن غصون، ولد عام        ) ١(
  .هـ ١٧/١٢/١٤١٩السعودية، مث جملس القضاء األعلى، وتويف يف  

  ) .١/٤١٤(، )٥٦٤(م موسوعة أسبار، مرجع سابق، برق: انظر 
  

   .١٨٥الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية، مرجع سابق، ص   ) ٢(
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٢٧٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو صمام أمان األمة اإلسالمية وسر 
  .  ائر األمم جناحها ومتيزها وفالحها عن س

��m�m�m�m��V: قال تعاىل  �U��� � � �T��S��R��Q��P��O��N��V��U��� � � �T��S��R��Q��P��O��N��V��U��� � � �T��S��R��Q��P��O��N��V��U��� � � �T��S��R��Q��P��O��N

Y��X�� �WY��X�� �WY��X�� �WY��X�� �WZZZZa�� �̀ �_�� �̂ �]� � �\��[��a�� �̀ �_�� �̂ �]� � �\��[��a�� �̀ �_�� �̂ �]� � �\��[��a�� �̀ �_�� �̂ �]� � �\��[��bbbb����d��c������d��c������d��c������d��c��

��g��f��e��g��f��e��g��f��e��g��f��ellll )١( .  
ويف هذه الوسائل تظهر احملاذير الشرعية من اختالط الرجال بالنساء 
وإمهال للصلوات ورفع شعارات جاهلية والفتات علمانية وتبادل السباب 

لصور والرسوم املسيئة للدين واألشخاص والسيئ من القول والفعل والشتامي وا
���������m�m�m�m:واالعتداء على األعراض قال تعاىل  � ����������������������~������� � ����������������������~������� � ����������������������~������� � ����������������������~

��
�����
�����
�����
���llll )٢(  .  
 مكث يف – صلى اهللا عليه وسلم – النيب – رمحه اهللا – )٣(قال ابن باز 

 ومل يهدد الناس ،تمكة ثالث عشرة سنة مل يستعمل املظاهرات وال املسريا
  . بتخريب أمواهلم واغتياهلم 

 وحتمل ، ومينع انتشارها،وال شك أن هذا األسلوب يضر الدعوة والدعاة
 فهم يريدون اخلري ذا ،الرؤساء والكبار على معاداا ومضاداا بكل ممكن

 فكون الداعي إىل اهللا يسلك مسلك الرسل ، لكن حيصل به ضده،األسلوب

                                                 

  ) .١١٠(سورة آل عمران، آية   ) ١(
  

  ) .٩٢(سورة الفرقان، آية   ) ٢(
  

  .سبقت ترمجته   ) ٣(
  ج
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 أو يقضي ، طالت املدة أوىل به مـن عمل يضر الدعوة ويضايقهاوأتباعهم ولو
  .  )١(عليها وال حول وال قوة إال باهللا 

@Š’Ç@ïãbrÛa@Z@bèmaëŠqë@…ýjÛa@�ß†mZ@ @
 بل ، إن املظاهرات ال تفيد بال شك– رمحه اهللا – )٢(قال ابن عثيمني 

 وعلى األشياء هي فتح باب للشر والفوضى فهذه األفواج رمبا متر على الدكاكني
 ورمبا يكون منها اختالط من اختالط بني الشباب واملردان ،اليت تسرق وتسرق

  . )٣ (.." فهي منكر وال خري فيها ، ورمبا يكون من نساء أحيانا،والكهل
 حول وضع -كريدي اجريكول-وقد صدر حتليل اقتصادي من بنك 

اخلسائر اليومية االقتصاد املصري بعد أحداث املظاهرات يف مصر وقدر حجم 
 بل رمبا تكون أضعاف ،ثالمثائة وعشرة مليون دوالر وهذا رقم غري مبالغ فيه

هذا الرقم خاصة مع ايار سوق البورصة املصري وهروب كثري من األموال إىل 
 السياحة الذي يبلغ عددهم أكثر من دد البطالة يف قطاعبالد وارتفاع عخارج ال

  . )٤(مليون ونصف شخص
                                                 

جملة البحوث اإلسالمية، العدد الثامن والثالثون، ذو القعدة، ذو احلجـة، حمـرم، صـفر                 ) ١(
   .٢١٠ ص هـ،١٤١٤

  ج

هــ،  ١٣٤٧ سبع وعشرين من رمضان لعام       يفمة حممد بن صاحل العثيمني، ولد        هو العال   ) ٢(
هـ، عضو هيئـة كبـار      ١٤٢١وتويف يف يوم األربعاء اخلامس عشر من شهر شوال لعام           

شرح بلوغ ا ملرام، وشرح ريـاض الـصاحلني،         : العلماء باململكة، له عدة شروحات منها       
  .ترمجته يف شرح موطأ : انظر .ى زاد املستقنع وغريها والشرح املمتع عل

  

   .١٧٩املظاهرات يف ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص   ) ٣(
  

  :ي على شبكة االنترنت على الرابط موقع إجبار  ) ٤(
http://www.masreat.com/%D٨٪A٧٪D٨٪AD%D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٪AB-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪B٨٪D٨٪A٧٪D٨٧٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪D٨٪AA-%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-%D٨٥٪٩٪D٨٪B٥٪D٨٪B١/ 
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صل يف خضم  املظاهرات يف تونس ومصر وليبيا من سرقات وإن ما ح
 فقد أعلن ،للمحالت وإحراق للممتلكات وضياع للتراث ألكرب دليل على هذا

وزير شؤون اآلثار املصري أن سبعني قطعة أثرية أصيبت بتلفيات خالل 
 وتعرضت خمازن الس األعلى لآلثار لسرقة مائتني ومثانية ومثانني ،املظاهرات

  . )١(عة أثريةقط
إن الناظر يف هذه اآلثار ومفاسدها وخطر إقامة هذه الوسائل على أمن 

 ليعلم علم يقني أن منهج اإلسالم بعيد ، وضياع األموال، وإزهاق األنفس،البالد
 ،عن هذه الوسائل وأن لديه البديل فهو الدين الشامل الصاحل لكل زمان ومكان

 خالقه تاه وضل وعاش يف غياهب اجلب ولكن كلما ابتعد املخلوق عن توجيه 
 من فتنة لفتنة ومن نفق ألضيق وهذه سعة الدنيا ملثله حىت يلقى ضيق ،والتيه

  . اآلخرة إال ملن غمرته رمحة أرحم الرامحني 
  

*****@ @

                                                 

، موقع قناة العربيـة اإلخباريـة       ٦٩،  ٥٧املظاهرات وأثرها على األمن، مرجع سابق، ص          ) ١(
  :هـ، من الرابط ١٤٣٢األربعاء، السادس من ربيع األول لعام 

www.alrabiya.net/articles  
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@ïãbrÛa@szj½a@ @
ð…ìÈ�Ûa@âbÄäÛa@¿@pbßb–nÇüa@áØy@ @

@ @

ا عن سائر الدول يزاتسمت اململكة العربية السعودية وية دينيٍة م     
 هذا ، وانتهجت منهجاً ثابتاً مل تغيره منذ نشأا،، والعربية عامةاإلسالمية خاصة

املنهج هو حاكمية الكتاب والسنة املطهرة على مجيع األنظمة السعودية واللوائح 
 وقد أكّدت على ، بل إن دستور هذه الدولة هو القرآن والسنة النبوية،التنفيذية
 الفرعية واللوائح األنظمة فأحاطت كافة ، األساسية احلاكمةتهاأنظمذلك 

 وإال أصبح معيباً بعوار ، ال جيرؤ أحد على جتاوزها،الداخلية بضمانة دستورية
 ولذا حاز النظام السعودي على الكثري من الضمانات اليت ،املخالفة الدستورية

من النظام األساسي  منها الضمانة الدستورية املستمدة ،جزمت له باملشروعية
 احلكم نظام والذي نص صراحةً على قيام ،للحكم يف اململكة العربية السعودية

  . )١(  -صلى اهللا عليه وسلم -يف اململكة على كتاب اهللا وسنة رسوله 

 وما منعه ، السعودية العمل بهاألنظمة إن ما أوجبه الشرع املطهر ألزم      
 وما مل يرد فيه نص ، عليهالسعودية وعاقبت األنظمةالشرع املطهر حذرت منه 

بالتحرمي أو التحليل مما هو من املباح أو غري ذلك عد من السياسة الشرعية 
 هلذا املنهج الذي سارت عليه ونظراً ،وعمل فيه بقاعدة املصاحل واملفاسد

مستندة على احلكومة السعودية أنشأت هيئة شرعية تصدر الفتاوى الشرعية 
 ، ملزمة احلكومة وشعبها ذه الفتاوى الشرعية،ةيعقواعد الشرونة كتاب والسال

 ولذا قد ال جتد ،ومما صدر عن هذه اهليئة ما حنن بصدد حبثه وهو االعتصامات

                                                 

  .املادة األوىل من النظام األساسي للحكم، مرجع سابق   ) ١(
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نصاً نظامياً صرحياً حيرم وجيرم هذه الوسائل لعدم احلاجة هلا مع وجود احلكم 
 ذلك فما هي إال  وإن وجدت أنظمة يف،الشرعي الفقهي واحملاكمة الشرعية

  : ومن ذلك ما يلي   .تأكيد وإيضاح وزيادة بيان
@ @

M@I@ābíŠÛa@NëNcN@÷–@UOSORPQQâ@H@ @
@òîÜ�a†Ûa@ñ‰a‹ë@¿@ï�ŠÛa@t†zn½a@�Š•@@ïÛbnÛa@æbîjÛbi@Z@ @

 ،بناًء على ما لوحظ من حماولة البعض لاللتفاف على األنظمة"
 وتأكيداً ،ات غري مشروعة واإلجراءات ذات العالقة ا لتحقيق غاي،والتعليمات

 أوضح املتحدث األمين لوزارة ،هـ٢/١/١٤٣٠ملا سبق اإلعالن عنه بتاريخ 
 ، واملسريات،الداخلية أن األنظمة يف اململكة متنع منعاً باتاً كافة أنواع املظاهرات

 ، وقيم،مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ولتعارضها ، والدعوة إليها،واالعتصامات
 وأضرار ، وملا يترتب عليها من إخالل بالنظام العام،ع السعوديوأعراف اتم

 وما ينشأ عن ذلك من ، والتعدي على حقوق اآلخرين،باملصاحل العامة واخلاصة
 ، وسلب األموال، وانتهاك األعراض،إشاعة للفوضى اليت تؤدي إىل سفك الدماء

   . والتعرض للممتلكات العامة واخلاصة 
 والقيم ،أنه يف الوقت الذي ضمنت فيه األنظمةوأكد املتحدث األمين 

 ، مشروعة للتعبري وسائل،جمتمعنا احملكوم بشرع اهللا وسنة رسولهالسائدة يف 
وأبواباً مفتوحة تكفل التواصل على مجيع املستويات يف كل ما من شأنه حتقق 

بشأن  فإن قوات األمن خمولة نظاماً باختاذ اإلجراءات الالزمة كافة ،الصاحل العام
واهللا .  وتطبيق األنظمة حبقه ،كل من حياول اإلخالل بالنظام بأية صورة كانت

  .  )١(" ويل التوفيق
                                                 

أون الين على ، الوطن )١٥٥٩٥(هـ، عدد رقم ١/٤/١٤٣٢جريدة الرياض، يوم األحد،   ) ١(
  ArticleID?aspx.Detail_News/local/sa.com.alwatan.www://http=٤٤٢٦٠&CategoryID=٥ :الرابط التايل 

  ج
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M@I@ābíŠÛa@ NòîÜ�a†Ûa@ Ší‹ë@ òîÓŠi@–¿@RWOXOQTRTM@RXOYOQTRU@�çH@@òub§a@—ã
bèäß@Z@@ @

 العام والنظام على القيام بأعمال ختل باألمن  بعض الغوغائينيحتريض..."
 أو اعتصام وقد حدد ذلك يف شهر شوال لعام مظاهرات متنظيمن خالل 

 نود أخذ التدابري ، من خمتلف املناطقواحملافظاتهـ يف بعض املدن ١٤٢٥
 من بدايتها وعند القبض على أحد ممن املظاهراتاألمنية الالزمة ملنع مثل هذه 

العام حيال هليئة التحقيق واإلدعاء ....  و التجمعات أاملظاهراتيشارك يف تلك 
  . )١("...إلقامة اإلدعاء ضدهم أمام احملكمة الشرعية 

M@I@ ābíŠÛa@ NëNcN@ ÷–@RUO@ ñ†ÈÔÛa@ ð‡OQTSS�ç@ H@ñ‰a‹ë@ ¿@ ï�ŠÛa@ t†zn½a@ �Š•
@òîÜ�a†Ûa@@ïÛbnÛa@æbîjÛbiZ  

 على ما لوحظ من قيام البعض باستغالل قضايا املوقوفني واحملكـومني             بناًء     
ا شأنا عاما وذلك بتنظيم جتمعات صغرية لفترات         وجعله ،يف جرائم الفئة الضالة   

زمنية حمدودة يف أماكن عامة وخمتلفة للمطالبة بـإطالق سـراح حمكـومني أو      
متهمني بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو الستخدامها مـن خـالل           

ف الواقع دف تـأجيج الفتنـة       يل اإلعالم وشبكة االنترنت يف تزي     بعض وسائ 
من البيان حرص وزارة الداخلية على إيضاح احلقائق إزاء تلـك           وتض .وزرعها  

  :والدعوة إليها وتأكيدها ما يلي التجمعات 
أن قضايا مجيع املوقوفني يف م ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئـة             -١

الضالة ختضع حاليا لإلجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام واحملكمة 
وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة حبق بعض املتهمني  ،اجلزائية املتخصصة

   يزال اآلخرون رهن احملاكمة فيما ال
                                                 

  . الربقيات - وكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون األمنية   )١(
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أن مجيع املوقوفني سواء حمكومني أو متهمني يتمتعون بكافة حقوقهم           -٢
الشرعية والنظامية واإلنسانية واليت تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق واالدعاء          

  .معية الوطنية حلقوق اإلنسانواجلالعام وهيئة حقوق اإلنسان 
أن مجيع املوقوفني وذويهم وأسرهم حيصلون على النفقـات املاليـة            -٣

وقـد  . والدعم املناسبني ملواجهة متطلبات حيام املعيشية والصحية والتعليمية         
  خصصت وزارة الداخلية

 لذوي املوقوفني وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجام  
  .توفريها لى والعمل ع

وأشار البيان إىل أن ما خيص املوقوفني الذين ترددت أمساؤهم يف سلسلة            
التجمعات احملدودة اليت مت التعامل معها يف عدد من املواقع فقد صـدر حبـق               

 فيما ال يزال اآلخرون ميثلون أمـام احملكمـة          ،بعضهم أحكام قضائية باحلبس   
مـن  عنها مقتل وإصابة عدد كبري      اجلزائية املتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج       

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلـك لتؤكـد أمهيـة احتـرام             .…األبرياء وذلك   
اإلجراءات العدلية اجلارية حبق مجيع املتهمني جبرائم الفئة الضالة وعدم التـورط            
باملساس باإلجراءات العدلية أو استقاللية القضاء أو أمانة القضاة واالبتعاد عـن            

 أي جتمعات أو مسريات حيث سيتعامل رجال األمن حبزم مع كافة            املشاركة يف 
 واالحتفاظ حبق ذوي مـن يـتم        ،املخالفني وذلك وفق ما نصت عليه األنظمة      

    .   )١( قاضاة املتورطني يف ذلكالتشهري بأمسائهم يف أي جتمعات مل
*****@ @

                                                 

    .هـ ٢٦/١١/١٤٣٣، يف "١٤٦٢٤"جريدة اجلزيرة السعودية، عدد رقم ) ١(
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@@sÛbrÛa@lbjÛa@ @
òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@ @

@ @

Èi‰c@én¤ëÞì–Ï@òZ@ @
@@@Þëþa@Ý–ÐÛaZ@@@@@@@@@@ïßý��⁄a@é�ÔÐÛa@¿@ò�í…ŠÐÛaë@ò�îÇbà¦a@pb�ãbîjÛbi@xb�vnyüa@âì�èÐß@ @ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð…ìÈ�Ûa@âbÄäÛaë@Z@ @

  :وحتته مبحثان 
  .مفهوم االحتجاج بالبيانات اجلماعية والفردية يف الفقه:  املبحث األول 

  .يانات اجلماعية والفردية يف النظاممفهوم االحتجاج بالب: املبحث الثاين   
ïãbrÛa@Ý–ÐÛaZ@@òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@@xbvnyüa@âb�Óc@Z@ @

  :وحتته مبحثان
  .االحتجاج بالبيانات اجلماعية : املبحث األول
  .االحتجاج بالبيانات الفردية: املبحث الثاين 

sÛbrÛa@Ý–ÐÛaZí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@åß@Ò†�a@@òZ@ @
  :وحتته مبحثان

  .املطالبة بتحقيق مصلحة: املبحث األول 
  .املطالبة بدفع مفسدة: املبحث الثاين 

É��iaŠÛa@Ý–��ÐÛaZ@@é��ÔÐÛaë@âb��ÄäÛa@¿@ò��í…ŠÐÛaë@ò��îÇbà¦a@pb��ãbîjÛbi@xb��vnyüa@á��Øy@@ @
ïßý�⁄a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@ @

  :وحتته مبحثان
  .نات اجلماعية والفردية يف الفقهحكم االحتجاج بالبيا:املبحث األول
  .حكم االحتجاج بالبيانات اجلماعية والفردية يف النظام:املبحث الثاين 
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٢٧٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  
  
  
  

  
@@Þëþa@Ý–ÐÛa@ @

@òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@âìèÐß@ @
@ð…ìÈ�Ûa@âbÄäÛaë@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@ @

  
  

@æbrzjß@én¤ëZ@ @
@@Þëþa@szj½a@Z@@yüa@âìèÐßbãbîjÛbi@xbvn@péÔÐÛa@¿N@ @

@@ïãbrÛa@szj½aZyüa@âìèÐß@pbãbîjÛbi@xbvnâbÄäÛa@¿@N@ @
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٢٧٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@Þëþa@szj½a@ @
yüa@âìèÐß@pbãbîjÛbi@xbvnéÔÐÛa@¿@@ @

@ @
 @òÌÜÛa@¿@QüëcZ@ @

   )بني ، يبني،بان( مجع بيان وهو مصدر :            البيانات 
 بعد وهو واحد، أصلٌ والنون والياء  الباء" بني "– رمحه اهللا – )١(قال ابن فارس 

 وأبانَ الشيُء وبانَ ،وبينونة بينا يِبني بان يقال الِفراق؛ فالبين ،وانكشافُه الشيء
  .)٢( منه كالماً أوضح أي فالٍن؛ ِمن أبين وفالنٌ ،وانكشف اتضح إذا

 وهـو  كالم يكشف عن املقصود بأبلغ لفظ     و ، ومنطق فصيح  ،حجة    والبيان  
 مـن  البـين و ،)٣( والظهور الكَشف وأَصلُه اللَّسن مع القلْب وذكاِء الفَهم من

   )٤(. فَصيح : بين كالم و،الفَصاحة : والبيان ،الفَصيح الرجال

 حقيقـة  عن يكشف والكالم الفصيح واملنطق احلجة : كذلك هو    لبيانوا       
 من خمتلفة بطرق الواحد املعىن دإيرا به يعرف وعلم بالغاً طياته يف حيمل أو حال
   .الكالم به يوصف ما  أبلغ فهو،)٥( وكناية وجماز تشبيه

                                                 

  .سبقت ترمجته   ) ١(
  

   . ، مصدر سابق١/٣٢٧، اللغة مقاييس معجمفارس،  ابن   )٢(
  

 – صـادر  دار  العـرب،  ، لسان املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد ، منظور ابن  ) ٣(
  .مصدر سابق ) ١٣/٦٢(،األوىل  الطبعة،بريوت

  

 إحياء  دار ،  مرعب عوض حممد :، حتقيق   اللغة ذيب ،أمحد بن حممد منصور  أبو ،األزهري   ) ٤(
  ) .١٥/٣٥٨( م،٢٠٠١ الطبعة األوىل،بريوت، ،العريب التراث

  

  .، مصدر سابق )٨٠/ ١(، باب التاء العربية اللغة جممعملعجم الوسيط، ا   ) ٥(
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٢٨٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @


��	������������������������������m�m�m�m  :تعاىل قال����������������������������������������	��
����������������������������������������	��
����������������������������������������	��
�����������

������������������������������������������������������������������������������������������������llll )١( .  
     )٢( �m�m�m�m��q��p��o���n��m��l��q��p��o���n��m��l��q��p��o���n��m��l��q��p��o���n��m��lllll : تعاىل وقال

، )٣( دنيـاه  أُمـورِ  ِمن ِإلَيِه ويحتاج ،قَلِْبِه ِفي ما ِهِب يبين الَِّذي الْكَالَم أَِي
 وتفـرد  خبلْقه توحد ما مجيع علىيف هذه اآلية     البيان ذكْر - سبحانه - قدمو

 والنـشايا  املُحكَمة اخلالئق من ذلك وغري وشجر وجنْم وقمر مشٍس من بإنشائه
 قاصرةٌ اللغات سائر أن علم بالبيان العريب اللسان - سبحانه - خص فلما املتقنة

  .)٤ (دونه وواقعة عنه
    .)٥( "ِسحرال الْبياِن ِمن ِإنَّ   :"-صلى اهللا عليه وسلم - النِبيقال 

@ @

@Qbîãbq@Z@ïèÔÐÛa@�ýĐ•üa@¿Z  
 وأَ ِفياخل عن فوالكَش ،والتوِضيح هاراإلظ: هو   بشكل عاميانبال

 فهو ،ِللبيان ريفهمعت يف ياللُّغو املَعىن عن فُقَهاُءوال األصوليون عِديب ومل ،املُبهم
 طلقيو ،املراد ىعل الداللة يف بنفسه لقتيس ال خبطاب املراد ىعل الدال :عندهم

                                                 

   . ١٩٥ – ١٩٢ة آي:  الشعراء سورة   ) ١(
  

   .٤ - ٣آية  : الرمحن سورة    ) ٢(
  

، السالسل دار،  الكويت – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة،  الكويتية الفقهية املوسوعة   ) ٣(
  .٢١٧/ ٨، هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤، الثانية الطبعة، الكويت

  

:   حتقيـق    وأنواعهـا،  اللغة علوم يف املزهر ،بكر أيب بن عبدالرمحن الدين جالل السيوطي،   ) ٤(
  ) .١/٢٥٤(م، ١٩٩٨، األوىل  الطبعة،بريوت، العلمية الكتب دار ،منصور علي فؤاد

  

، مصدر  ١٠٢٠كتاب بدء الوحي، ص   ) ٥١٤٦(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم          ) ٥(
  .، مصدر سابق ٣٣٥كتاب اجلمعة، ص) ٨٦٩(سابق، ومسلم يف صحيحه، حديث رقم 

  ج
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٢٨١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 فهمي مكال يف يذكر ام البيان ف،بنيملا لفع ىعل اأيض قلويط ،ولاملدل به ويراد
  )١(  ومنه التفسريالبعض إىل ةبالنسب خفاء وعبن منه رادامل املعىن

 الشيء إظهار هو البيان  :- رمحه اهللا - )٢( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  . )٣( بيان إىل يفتقر فيما يكون إمنا وهذا واإلظهار، التجلي حالة إىل اخلفاء من

 همف إىل وإيصاله ،له املوضحة الصور أحسن يف املعىن إخراج هو البيانف      
 وقـد  اإلجياز، طريق من عنه العبارة تأيت وقد وأسهلها، الطرق بأقرب املخاطب

ال  اهرظألنه  ؛   والقرآن بيان    )٤( احلال تقضيه ما حبسب اإلطناب، طريق من تأيت
  . )٥( وبرهان ووضوح بيان هو بل لبس، وال احنراف وال فيه اعوجاج

                                                 

بخاري، عبدالعزيز بن أمحد بن حممد، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم            عالء الدين ال     ) ١(
هـ  ١٤١٨/عبداهللا حممدو حممد عمر، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط          : البزدوي ، حتقيق    

، الشوكاين ، حممد بن علي بن حممد، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مـن علـم                 ٣/١٥٩
 جنـيم  ابن،  ٢/١٤هـ ،   ١/١٤٢٩تاب العريب ، ط   أمحعزو عناية، دار الك   : األصول، حتقيق 

، بـريوت ،  املعرفـة   دار ،الدقائق كرت شرح الرائق البحر ،إبراهيم بن الدين زين ،املصري
، مصدر  ٢١٨/ ٨ ،اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة،  الكويتية الفقهية املوسوعة ،٨/٥٤٥

  .سابق 
  

  .سبقت ترمجته    ) ٢(
  

 فتاوى جمموع على املستدرك ،احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي ،احلراين تيمية بنا  ) ٣(
 األوىل ،قاسـم  بـن  الـرمحن  عبد بن حممد : نفقته على وطبعه ورتبه مجعه،  اإلسالم شيخ

  .٢/١٨١، هـ ١٤١٨
  

 ،اإلميـان  مؤسـسة  الرشيد دار،  القرآن إعراب يف اجلدول الرحيم، عبد بن حممود،  صايف   )٤(
   .٣٦ / ٢٣هـ، ١٤١٨بعة، ، الطبعة الرادمشق

  

 :، حتقيـق    العظـيم  القرآن فسريت ،عمر بن إمساعيل الفداء أبو،  الدمشقي القرشي كثري بنا    )٥(
  )  . ٧/٩٦(هـ، ١٤٢٠، الطبعة الثانية، والتوزيع للنشر طيبة دار،سالمة حممد بن سامي
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٢٨٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 يلي رفت البيانات عند املعاصرين بشكل خاص مباوقد ع  :  
 بصورة أو ، ومنطق فصيح معبر ، املقصود بلفظ حسنعن بداء اإل

 من قبل فرد ،  للتعبري عن رأي من اآلراء، وتنشر للناس ، وسيلة مكتوبة تعلن
   . )١(من أفراد اتمع 

 أو ،وسائل مكتوبةعلن للجمهور عن طريق ت اتتصرحيهي  :وقيل
 واملؤثرين يف  ،فكرينوامل، ل جمموعة من العلماء ـ من قب،مسموعة

  .  )٢(القرارات 
  

*****@ @

                                                 

 مكة املكرمـة،    جامعة أم القرى ،   كامل صبحي صالح، حكم االعتصامات واملظاهرات،           )١(
 :، منشور على الرابط ٣ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر النوازل السياسية، ص 

http://www.muslimsc.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=٩٢
٣٪٢A٤٣-١٤-١٥-١٦-٠٥-٢٠١٢&catid=٣٪١١٣A٥٠-٠٨-١٨-٢٤-٠٥-٢٠١٢&lang=ar  

   
  

    .رجع السابق امل    )٢(
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٢٨٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@@ïãbrÛa@szj½a@ @
yüa@âìèÐß@pbãbîjÛbi@xbvnâbÄäÛa@¿@@ @

@ @
بأحد املعاين اللغوية املستخدمة ، " البيانات"عرف املنظم السعودي لفظ 

وهي الكشف عن املبهم ، واملعلومات التجارية أو الشخصية ، ونص ذلك ما 
  : يلي 

هي بيانات ذات خصائص الكترونية يف شكل : رونية البيانات االلكت"-
نصوص ، أو رموز ، أو صور ، أو رسوم ، أو أصوات ، أو غري ذلك من الصيغ 

  .)١(" االلكترونية ، جمتمعة أو متفرقة
شهادة يصدرها اخلازن العام ، وتشتمل على بيانات : مستند الرهن "-

ملة عليها وغريها من واضحة عن البضاعة املودعة ، وقيمتها واحلقوق احمل
  .)٢(" البيانات املدونة يف إيصال التخزين

 كل إيضاح – فيما خيتص بتطبيق أحكام هذا النظام –يعد بياناً جتارياً "-
  .)٣(" يتعلق بصفة مباشرة أو غري مباشرة

                                                 

، يف  ) ١٨/م(من نظام التعامالت االلكترونية ، الصادر باملرسوم امللكي برقم          ) ١(املادة رقم     )١(
  .  هـ ٨/٣/١٤٢٨

) ٢٦/م(من نظام اإليداع يف املخازن العامة ، الصادر باملرسوم امللكي رقـم             ) ٢(املادة رقم     )٢(
  .  هـ ٧/٩/١٤١٢يف 

يف ) ١٥/م( البيانات التجارية ، الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم            من نظام ) ١(املادة رقم     )٣(
  .  هـ ١٤/٤/١٤٢٣
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باملعىن االصطالحي ، وهو " البيانات"وقد استخدم املنظم السعودي لفظة 
 ، يف األمر امللكي القاضي بقصر الفتوى على هيئة كبار الدال على املراد خبطاب

ومنهم من يكتب عرائض االحتساب للمسؤولني فيما بينه : "العلماء ، ونصه 
_ على رؤوس األشهاد  _  عنهام ، كما هو أدب اإلسالم ، مث يعلنوبينه

 على إحسان الظن به ، ويف مشمول ليهتك ستر اهللا عليه من نية، أو سوء تدبري
لسبب أو غري الء كل من أولع بتدوين البيانات والنكري على اخلاص والعام هؤ

   .)١(..."سبب ومن بينهم من أسندت إليهم واليات شرعية مهمة 
ولذا فإن املنظم السعودي استخدم لفظ البيانات باملعىن اللغوي واملعىن 
االصطالحي ، املبين على الكشف عن املقصود بعرض وإظهار املعلومات 

شخصية أو التجارية وباملنطق الصريح خبطاب دال على املراد بوضوح ال
  . وحمسوس بالكتابة 

@ @

*****@ @
  

                                                 

، يف  ٣٣٤٤هـ، جريدة عكاط ، عدد رقـم        ٢/٩/١٤٣١األمر امللكي الكرمي الصادر يف        )١(
  .  هـ ٣/٩/١٤٣١
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
@@òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@@xbvnyüa@âb�Óc@ @

  
  

æbrzjß@én¤ëZ@ @
Þëþa@szj½a@@@Z@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@N@ @
@ïãbrÛa@szj½aZ…ŠÐÛa@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@òíN@ @
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٢٨٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@Þëþa@szj½a@ @
@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@ @

@ @
 ات إعالن اجلماعية جيد أا عبارة عنإنّ الناظر إىل طبيعة البيانات 

 يف موضوع ، للتعبري عن رأي من اآلراء،جمموعة من األفرادعن  صدرت
  خمالفاً العتقادهم، أقرته السلطة احلاكمة بالقول أو الفعل أو الترك،عام

آلخرين عن طريق الكتابة يف الصحف أو املنشورات الورقية وإيصاله ل
أو عرب وسائل االتصال احلديثة كاملواقع اإللكترونية وحسابات التواصل 

أو عن طريق الصوت وذلك بالتحدث فيه وسط اامع أو  )١( االجتماعية
  .بتسجيل البيان ونشره عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة وحنوها 

 متجاهلني النصيحة يف السر اليت هي أسلم الطرق ،لك على املألذناشرين 
 وملا يف النصيحة يف السر ،وأنفعها يف استجابة صاحب القرار ورجوعه عن خطأه

 وأنه ال يريد ا الرياء وال ،من إشعار املنصوح بصدق الناصح وحرصه عليه
فقد لق مما ي ونشر عيوبه على اخل،السمعة وال حيس فيها باإلذالل أو اإلهانة

��������m�m�m�m : قال تعاىل  . وهو إرادة اخلري للمنصوح،نصيحة معناها احلقيقيال ��������� ��������� ��������� ��

���������������������������	������
���������������������������������������������������	������
���������������������������������������������������	������
���������������������������������������������������	������
������������������������llll )فاهللا سبحانه وتعاىل أمر   .)٢
الذي ادعى األلوهية  - فرعون الكافر بدعوة_ عليهما السالم_موسى وهارون 

  . ليكون أوقع يف النفس وأبلغ وأجنح يف اإلجابة ، اللني السهلبالكالم -

                                                 

  .الفيس بوك والتويتر وحنوها من وسائل االتصال املرئية واملسموعة واملقرؤة   ) ١(
  

    .٤٤ - ٤٣آية :  طه سورة  ) ٢(
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٢٨٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @


������	�����������������������������m�m�m�m : قال تعاىل �����������������������������������������������������������	������
�����������������������������������������������������������	������
�����������������������������������������������������������	������
���������������������������������

��¡��¡��¡��¡llll)١(
_ م كتاب اهللا وسنة نبينا حممد هذا مع كفره وطغيانه فكيف مبن حيكّ   

   .ع شأنهويقدم الشرع يف مجي_ صلى اهللا عليه وسلم 
 ملا خرج أبو ذر:  قال - رضي اهللا عنه -)٢( عن معاوية بن أيب سفيان 

يا أبا ذر قد :  فقالوا ، لقيه ركب من أهل العراق، إىل الربذة- رضي اهللا عنه -
مهالً مهالً ياأهل :  قال ،بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواًء يأتيك رجال ماشئت

 سيكُونُ: " يقول _ م اهللا عليه وسلصلى _  فإين مسعت رسول اهللا ،اإلسالم
 توبةٌ ِمنه يقْبلْ ولَم اِإلسالِم ِفي ثُغرةً ثَغر ذُلَّه الْتمس مِن فَأَعِزوه سلْطَانٌ بعِدي
   . )٣("  كَانت كَما يِعيدها حتى

  

@ @
@ @
@ @

                                                 

   .٤٤ - ٤٣: طهسورة   ) ١(
  

  .سبقت ترمجته   ) ٢(
  

 الدين ناصر حممد: ، حتقيق   السنة هـ،   ٢٨٧ : ت،  الضحاك عاصم أيب بن عمرو ،الشيباين  ) ٣(
،  )١٠٧٩(هـ، حديث رقـم     ١٤٠٠، الطبعة األوىل    بريوت،  اإلسالمي املكتب ،األلباين

 يف العمال رتك ،اهلندي املتقي الدين حسام بن يعل الدين عالء ،فوري الربهان،  )٢/٥١٣(
 ، بـريوت،  الرسـالة  مؤسسة،  السقا صفوة - حياين بكري: ، حتقيق واألفعال األقوال سنن

_ رمحه اهللا _، قال االلباين    )٥٦/ ٦(،  )١٤٨٢٥(، حديث رقم    هـ١٤٠١،اخلامسة الطبعة
 وهو ميسرة نب يونس وهو حلبس ابن غري الصحيح رجال ورجاله صحيح إسنادهصحيح،  

 أمت حنوه ذر أيب عن رجل عن الشيباين عوف بن القاسم يرويها أخرى طريق وللحديث ثقة
 البـن  السنة ختريج يف اجلنة ظالل ،الدين ناصر حممد األلباين، :  انظر   . أمحد أخرجه  منه
   ) .٢/٢٦١(هـ ١٤١٣ / الثالثة  الطبعة،بريوت، اإلسالمي  املكتب،عاصم أيب
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٢٨٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@ïãbrÛa@szj½a@ @
òí…ŠÐÛa@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@ @

@ @

 وإظْهـارِ  ،لْكَـشفِ  واِ ،توِضيحوسيلة لل يف أصلها   لفردية  تعترب البيانات ا  
بالقول أو الفعل أو    أقرته السلطة احلاكمة     ،موضوع عام الرأي واملعارضة يف    

 وذلك  ،)١( شعبية واسعة   وذي ،من قبل شخص ما مؤثر يف اتمع       ،الترك
 وسـائل   عن طريق الكتابة يف الصحف أو املنشورات الورقية أو عـرب          

اإللكترونيـة ومجيـع وسـائل التواصـل        ل احلديثة كـاملواقع     االتصا
اإلعـالم   ونشره عرب وسـائل      قد يكون بالتحدث بذلك الرأي    و ،االجتماعي

ضة للرأي العام أم موافقـة  رسواء كانت مناهضة ومعا  املرئية واملسموعة وحنوها  
  .، زاعماً بذلك النصح لإلمام أو لذي سلطانله

   أن النصيحة تكون للوالة سراً     - رمحه اهللا    -)٢( ابن عثيمني    وعندما بين 
فإن خمالفة السلطان فيما ليس     : "  قال   ،اق بعض األدلة على ذلك    سال عالنية و  

من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه يف احملافل واملساجد والـصحف            
ومواضع الوعظ، وغري ذلك، ليس من باب النصيحة يف شيء، فال تغتر مبن يفعل 

وإن كان عن حسن نية، فإنه خالف ما عليه السلف الصاحل املقتدى م،             ذلك،  
 أو نصحه جهراً والتشهري به      ،فإذا كان الكالم بامللك بغيبة    ... واهللا يتوىل هداك    

 - فال شك أنه جيب مراعـاة ماذكرنـا        ،من إهانته اليت توعد اهللا فاعلها بإهانته      
                                                 

مل صبحي كامل صالح، التأصيل الشرعي للوسائل االحتجاجات املعاصرة، حبـث           كا.  د  ) ١(
  .مصدر سابق )٤ص (، " النوازل السياسية"مقدم للمشاركة فلي املؤمتر الثاين 

  

  .سبقت ترمجته   ) ٢(
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من العلماء الذين يغـشوم      ملن استطاع نصيحتهم     -يقصد اإلسرار بالنصيحة    
    .    )١("  وينتفعون بنصيحتهم دون غريهم ،وخيالطوم

هر له غلط يف بعض ظينبغي ملن "  - رمحه اهللا - )٢ ( قال اإلمام الشوكاين
، بل كما )٣(هر الشناعة عليه على رؤوس األشهاد ظتاملسائل أن تناصحه وال 

 أَدى قَد كَانَ وِإال فَذَاك ِمنه قَِبلَ فَِإنْ ِبِه لُوافَيخ ِبيِدِه يأْخذُ: ورد يف احلديث 
  . وال يذل سلطان اهللا،، وبذل له النصيحة)٤( " علَيِه الَِّذي

                                                 

  .، ٣٩٣ابن عثيمني، حممدبن صاحل، مقاصد اإلسالم، ص   ) ١(
  

  .سبقت ترمجته  ) ٢(
  

علي، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، دار ابن حزم للطباعة،           الشوكاين، حممد بن      ) ٣(
  ) .١/٩٦٥(الطبعة األوىل، 

  

، )١٠٦٩(، حديث رقـم     السنة هـ،   ٢٨٧ : ت،  الضحاك عاصم أيب بن عمرو ،الشيباين  )  ٤(
 ورجاله صحيح  إسناده  صحيح،   - رمحه اهللا    -قال عنه االلباين    . ، مصدر سابق    )٢/٥٢١(

 وهـشام  عيـاض  من شريح مساع ويف بعتو وقد بالتحديث صرح وقد مدلس ةوبقي ثقات
 احلـضرمي  عبيـد  بن شريح حدثين صفوان ثنا املغرية أبو ثنا أمحد أخرجه واحلديث ،نظر

 صـحايب  وكالمها حكيم بن وهشام غنم بن عياض بني جرت قصة وفيه فذكره قال وغريه
 وهـشام  عياض من لشريح أجد مل أين إال ثقات ورجاله أمحد رواه امع يف اهليثمي وقال
  . تابعيا كان وإن مساعا
 كما سفيان أيب بن معاوية من مسع قد شرحيا أن مع التحفظ هذا اهليثمي أبدى وإمنا:  قلت
 مـن  آخـر  مجع عن روي قد ألنه ماكوال ابن قال كما عبيد بن فضالة ومن البخاري قال

 فأخرجـه  توبع قد لكنه.  أعلم واهللا التهذيب يف احلافظ بينه كما منهم يسمع ومل الصحابة
 عمرو ثنا أيب ثنا احلمصي زريق بن العالء بن إبراهيم بن إسحاق بن عمرو طريق من احلاكم

 عائـذ  يرده عائذ إىل يرد فضالة بن الفضيل ثنا الزبيدي عن سامل بن عبداهللا عن احلارث بن
 صـحيح  احلـاكم  وقال بالقصة هحنو احلديث األشعري غنم بن عياض أن نفري بن جبري إىل

=  

٢٨٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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٢٩٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 كان الرجل إذا رأى من أخيه ما  " :- رمحه اهللا -)١(قال ابن املبارك 
م فإذا رأى  فأما اليو، ويؤجر يف يه، فيؤجر يف ستره،يكره أمره واه يف ستر

  .)٢( " وهتك ستره ،أخاهأحد من أحٍد ما يكره استغضب 
  

*****@ @
  

                                                 

= 

 احلافظ قال عمرو أبا إسحاق يعين  :قلت . واه زبريق ابن قلت  بقوله الذهيب ورده اإلسناد
   . توبع قد لكنه قلت  يكذب أنه عوف بن حممد وأطلق كثريا يهم صدوق

 وأظن اإلصابة يف احلافظ فقال األشعري غنم بن عياض رأيت كما احلاكم عند وقع  :تنبيه
.  األشعري ال الفهري هو هشام كان حيث اإلمرة ويل الذي فان أعلم واهللا ومها شعرياأل

  .   عرفت كما ضعيف ألنه زبريق ابن من والوهم  :قلت
) ٢/٢٧٣(،  عاصم أيب البن السنة ختريج يف اجلنة ظالل ،الدين ناصر حممد األلباين، :انظر  

  .مصدر سابق 
  

 اءيقاَألت وأمري ،زمانه عامل ،اإلسالم شيخ ،اإلمام ،احلنظلي ضحوا بن اركبامل بن اهللا عبدهو    )  ١(
ـ اَأل حدأ ي،الغاز ،احلافظ ،املروزي مث ،ركيتال م،مواله،  الرمحن دبع وأب ،وقته يف  ،المع

ـ  عشرين ابن وهو العلم بلط،  ومائة عشرة مثان سنة يف ولد،  ةيخوارزم أمه تانوك  . نةس
  .مصدر سابق ، )١٥/٣٩٨(م النبالء، انظر سري أعال

  

حممد حمـي الـدين عبـد       : البسيت، حممد بن حبان، روضة العقالء ونزهة الفضالء، حتقيق            ) ٢(
  ) .١٩٧ص(هـ ١٣٩٧احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة 
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٢٩١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  
  
  

@ @
@ @

@ @

@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
@òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@åß@Ò†�a@ @

  
  
  

æbrzjß@én¤ëZ@ @
@Þëþa@szj½a@ZòzÜ–ß@ÕîÔzni@òjÛbĐ½a@N@ @
@ïãbrÛa@szj½aZñ†�Ðß@ÉÏ†i@òjÛbĐ½a@N@ @
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٢٩٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@@Þëþa@szj½a@ @
@òjÛbĐ½aòzÜ–ß@ÕîÔzni@ @

@ @
 جيد أا وسيلة غري مقصودة لذاا بل ،   إنّ الناظر إىل طبيعة إصدار البيانات  

 هاتحقيقب زاعماً وغاية لدى مصدرها، ، وهدف،تفضي يف غالبها إىل مقصد
خمالفات وقضايا وأحداث ات االحتجاجية يف بيان كال،مصلحة منشودة يرمي هلا

 شرعية أو سياسية أو ، أو خارجية،اخلية كانتإسالمية، أو عربية، أو شعبية، د
 سواء كانت املسألة من مواضع اخلالف بني ، وبيان رأي احملتج فيها،اجتماعية

 وسواء كانت داخلة يف مسائل السياسة الشرعية ،الفقهاء أو من مواطن االتفاق
خمالفة  أو يف مسائل اتفاق بني الراسخني يف العلم ،مما مل يرد فيه حترمي وال حتليل

لرأيه ومنهجه وفوضويته، معلناً ا أمام املأل ، مثرياً للفتنة، حمكماً مامتليه عليه 
 نفسه من توهم املصاحل، متبعاً للهوى، معتداً برأيه غري مبالياً بذوي األلباب،

     )١( .العالقات الدولية ، أو من غري مراعاة لألنظمة الداخلية واخلارجيةو

  

*****@ @

                                                 

  .عاصرة، مصدر سابق لوسائل االحتجاجات املصبحي ، التأصيل الشرعي كامل .  د  ) ١(
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٢٩٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

ãbrÛa@szj½a@ï@ @
ñ†�Ðß@ÉÏ†i@òjÛbĐ½a@ @

@ @
 واهلدف املنشود من البيانات، هو دفع املفسدة الواقعة ، قد تكون الغاية

 أو مناصرة ملن وقع م ، ورفعها، البيان ومصدرأو حمتملة الوقوع يف نظر حمرر
 ،الظلم واألذى عن املوقوفنيالضرر والظلم واالستبداد، كالبيانات املطالبة برفع 

 ، عنهم من غري نظر إىل املآالت يف حتقيق الرغبات واألهواءومطالبة اإلفراج
 ورفع مفاسدها ،والبيانات املطالبة مبعاجلة البطالة يف صفوف الشباب والشابات

.  والتعليمات القانونية وغريها ، واملطالبة بإلغاء بعض األنظمة،املترتبة عليها
 أهل اإلفساد  ورد، كشف كثري من املخالفاتزاعماً مصدر هذه البيانات

 حكم الشرع  متجاهالً، من ب للممتلكات اخلاصة والعامة وغريها،وإفسادهم
          )١( . يف أي وسيلة من الوسائلظرة العاطفية قدم على النامل

  

*****@ @
  

                                                 

  .عاصرة، مصدر سابق لوسائل االحتجاجات امل الشرعي صبحي ، التأصيلكامل .  د  ) ١(
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٢٩٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  
  
  
  
  

@ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
@¿@òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@áØy

ïßý�⁄a@éÔÐÛaë@âbÄäÛa@ @
  
  

æbrzjß@én¤ëZ@ @
Þëþa@szj½a@@Z@@@òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@áØy@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@éÔÐÛa@¿N@ @
@ïãbrÛa@szj½aZ@@@òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@áØy@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbÄäÛa@¿N@ @
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٢٩٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

Þëþa@szj½a@ @
¿@òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@áØyéÔÐÛa@@ @

@ @

 أن النصيحة لوالة األمور ،إن من املتقرر يف مذهب أهل السنة واجلماعة
 وال يروج ، دون مشاقة أو منازعة،تكون سرية، وبأسلوب الئق مناسب مثمر

إلعالن النصيحة مبا يشبه الفضيحة إال من هلم أهداف خاصة أو ينتمون إىل 
قاصد فسدت األعمال  وإذا فسدت النوايا وامل،أحزاب ومجاعات غري مشروعة

 وعند احلكم على مسألة معينة حنتاج إىل تكيفها تكييفاً شرعياً، ،واألفعال
إنّ الناظر إىل وتصوره تصوراً علمياً، فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره، و

اً، إما ، جيد أنها حتمل يف حقيقتها حكماً شرعيالبيانات وإصدارها يف أصلها
ريعة الغراء، أو تأييد أمر فيه موافقة للشريعة الغراء، حمكمات الشبتوضيح أمر من 

 حمققاً الناس بإمامهم، اً ابطا الصف، ورموحداً االكلمة ومصدرها  اً امعاج
 يف العلم نات اليت يصدرها العلماء الراسخون كالبياشروعةامل هامقاصديف اخلري 

ويل أمر املسلمني مأذوناً  ال حتمل يف طياا معارضة ل،من أئمة الدعوة السلفية
طاعتهم يف األمر املباح داخل ، ألن ملصدرها يف إصدارها ممن له بيعة يف األعناق

 بل وداخل يف املعروف الذي أُمرت الرعية بالسمع  األمر بطاعتهم،يف عموم
نه ال تبعد أن تكون الطاعة يف األمور املباحة اليت بل إ. والطاعة لوالم فيه 

طاعتهم يف : شريعة هي املرادة باألمر بطاعتهم ؛ ألنه لو كان املراد ليست من ال
األمور اليت شرعها اهللا تعاىل ورسوله لكان ذلك داخالً حتت طاعة اهللا ورسوله 

  . )١(- صلى اهللا عليه وسلم -
                                                 

الظفريي، خالد ضحوي، ضوابط معاملة احلاكم عند أهل السنة، رسالة ماجـستري            : انظر    )١(
هــ،  ١٤٣٠ /١من اجلامعة اإلسالمية، طبعة اجلامعة اإلسـالمية، املدينـة املنـورة، ط           

)٢/٥٦٥.  (  
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فواجب طاعته يف كل ما يأمر به من : "- رمحه اهللا –قال ابن عبدالرب          
   .)١(" احالصالح أو من املب

وكذلك إن أمروهم بشيء  : "- رمحه اهللا – )٢(وقال السرخسي احلنفي 
 فعليهم أن يطيعوه ؛ ألنّ فريضة الطاعة ثابتة بنص ،ال يدرون أينتفعون به أم ال

 وما تردد هلم من الرأي يف أنّ ما أمر به منتفع أو غري منتفع به ال ،مقطوع به
   .)٣(" يصلح معارضاً للنص املقطوع

 ملا يراه من –فإذا عقد اإلمام  : "- رمحه اهللا –ال أبو عبداهللا القرطيب وق
 فهذا القسم جائز شرعاً ولكنه ليس حمل )٤("  أمراً لزم مجيع الرعايا–املصلحة 

  .حبثنا يف هذه الرسالة 
إعالن بأخطاء األئمة وعيوم من   البيان وهو ماحيمله القسم الثاينوأما

لمة، وإظهار للمعارضة  وتفريق للك،التهم أمام العامةوتنقص هلم، وقدح يف عد
 على  وتأجيج العوام والدمهاء، فهذا من أعظم أسباب الفنت، هلمواالحتجاج

، بل هو اخلروج على اإلمامالوالة ملشاقتهم ومنازعتهم واخلروج عليهم، 

                                                 

  ) .    ٢٣/٢٧٩(التمهيد، مرجع سابق   )١(
، له مـن    )هـ٤٨٣(هو العالمة أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، تويف سنة                )٢(

  . املبسوط يف فقه احلنفية، وشرح السري الكبري حملمد بن احلسن وغريمها : التصانيف 
ابن قطلوبغا، أيب الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا، السوداين احلنفي،           : ترمجته يف   : انظر    

/ ١حممد خري رمـضان يوسـف، دار القلـم، دمـشق، ط           : ، حتقيق وتقدمي    تاج التراجم 
  ) .   ٢٣٥ – ٢٣٤ص( هـ ١٤١٣

صالح الدين املنجد، مطبعة شركة     .د:السرخسي، حممد بن أمحد، شرح السري الكبري، حتقيق         )٣(
  ) .    ١/١٦٥( م، ١٩٧١/اإلعالنات الشرقية، ط

  ) .    ٨/٦٣( تفسري القرطيب، مرجع سابق،   )٤(
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������������m�m�m�m : تعاىل اهللا وخمالفة لقول ومعصية ألمره، ����	��
������������� ����	��
������������� ����	��
������������� ����	��
���

����������������������������������������������������� � � � � � � � ����������������� ������������������������������������ � � � � � � � ����������������� ������������������������������������ � � � � � � � ����������������� ������������������������������������ � � � � � � � ����������������� ������������������������� ���� ���� ���� ��

� � ��� ��� ������ � ��� ��������� � ��� ��������� � ��� ��������llll)املعارضة لويل وباالستقراء فليس يف تلك البيانات . )١
 إال املفاسد والشرور، وإقحام العامة يف الفتنة، ومعلوم أن اجلواز الشرعي األمر

يعة، وعدم تعارض األدلة نظر فيه إىل مقاصد الشرألي فعل أو قول أو حكم ي
الكلية واجلزئية واملصاحل واملفاسد واملآالت والذرائع، وبالنظر لتلك البيانات 

 من خالل هذا النظر الشرعي الدقيق جند أن  االحتجاجية حمل البحثاملعارضة
 الذرائع واملآالت واملفاسد فيها حتتم منعها، وعدم إجازا، ومن رام نصح اإلمام

 والذي ال يكتنفه شرور ، فليسلك الطريق املشروعمصدرها،مىت أحسن قصد 
  .وفنت، ويتحقق به املقصود، وتربأ به الذمة 

هناك من يرى  : - رمحه اهللا تعاىل –سئل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
 أن له احلق يف اخلروج على األنظمة العامة اليت يضعها ويل – حفظك اهللا –

 باعتبار أا ليست على أساس ،اخل... اجلوازات  و، واجلمارك،األمر كاملرور
  .  ؟ - حفظكم اهللا –شرعي فما قولكم 

 وقد تقدم أنه ،هذا باطل ومنكر: " بقوله – تغمده اهللا برمحته –فأجاب 
 بل جيب السمع والطاعة يف هذه األمور اليت ،ال جيوز اخلروج وال التغيري باليد

 جيب اخلضوع لذلك ،صاحل املسلمني بل نظمها ويل األمر مل،ليس فيها منكر
 وأما ،والسمع والطاعة يف ذلك ؛ ألن هذا من املعروف الذي ينفع املسلمني

 هذه يراجع فيها ويل األمر ، ضريبة يرون أا غري جائزة،الشيء الذي هو منكر

                                                 

   .    )٥٩ (سورة النساء آية رقم  )١(
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 وبالتوجيه إىل اخلري ال بيده يضرب هذا أو يسفك دم ،بالنصيحة بالدعوة إىل اهللا
، ال بد أن يكون عنده سلطان من ...قب هذا بدون حجة وال برهان هذا أو يعا

 ،ويل األمر يتصرف به حسب األوامر اليت لديه وإال فحسبه النصيحة والتوجيه
  .  )١(" إالَّ فيمن هو حتت يده من أوالد وزوجات وحنو ذلك ممن له السلطة عليهم

 رمحه اهللا – وأجاب عن هذا االعتراض أيضاً الشيخ العالمة  ابن عثيمني
وذكر منها : (وأوامر والة األمور تنقسم إىل ثالثة أقسام : " فقال –تعاىل 

 فهنا طاعتهم ،القسم الثالث أن يأمروا بشيء مل يتعلق به أمر وال ي لذاته"
:  نقول ،إا ليست بواجبة ؛ ألن هذا نظام:  وال عربة بقول من يقول ،واجبة

 وصار كل ، ولو نابذناهم الختل النظام، بطاعتهموإذا كان نظاماً فإنا قد أمرنا
 ، فتجب الطاعة يف ذلك، وكان ال فائدة من اخلالفة واإلمارة،إنسان يعمل برأيه

 وهذا هو حمك اخلالف بني ،حىت وإن مل تكن منصوصاً على األمر به بذاته
  .املتبعني للسلف واملتبعني للخوارج 
 حىت رمبا ، هذا نظام وال نقبل،هال طاعة ل: املتبعون للخوارج، يقولون 

������m�m�m�mهذا مل حيكم اهللا :  ويقولون ،يكفرون احلاكم واملطيعني له ������������� ������������� ������������� ��������

�����������	��
��������������	��
��������������	��
��������������	��
���llll )٢(.   
 كل ما أمر به ويل األمر جيب ،هذا قد حكم اهللا به!! سبحان اهللا : نقول 

   . )٣(" طاعته إالّ املعصية
                                                 

  ) .    ١٩ص( املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واحملكوم، مرجع سابق   )١(
   .    ٤٤: سورة املائدة   )٢(
) ب(الشريط الثامن من شرح كتاب اجلهاد والسري واإلمارة من صحيح مـسلم، الوجـه                 )٣(

  .     تسجيالت االستقامة، عنيزة 
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م أبو ذر على عثمان بن عفان من قد: " قال )١( عن عبداهللا بن الصامت
 أحتسبين من قوم يقرؤون القرآن ال ،افتح الباب حىت يدخل الناس: الشام فقال 

 مث ال يعودون حىت ، ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية،جياوز حناجرهم
 والذي نفسي بيده لو أمرتين أن ، هم شر اخللق واخلليقة،يعود السهم على فوقه

 ولو ربطتين ، ولو أمرتين أن أقوم لقمت ما أمكنتين رجالي،مت أبداًأقعد ملا ق
   .)٢(..."  مل أطلق نفسي حىت تكون أنت الذي تطلقين ،على البعري

 وكيف أنه رأى أن طاعة اإلمام ،انظر أيضاً إىل فقه هذا الصحايب اجلليل
 فكيف مبن ، حترم خمالفة اإلمام فيها، كالقيام والقعود واجبةةيف األمور املباح

 تلم  ومصائبفنتفيها  يصدر ما منعه إمام املسلمني من بيانات احتجاجية
  .باألمة

  

*****@ @

                                                 

تقريب التهذيب، مرجع سابق،    : انظر  . البصري، ثقة، تويف بعد السبعني للهجرة       الغفاري،    )١(
)١/٥١٥     . (  

  .      سابق مرجع) اإلحسان/٣٠٢-١٣/٣٠١(رواه ابن حبان يف صحيحه،   )٢(
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@ïãbrÛa@szj½a@ @
âbÄäÛa@¿@òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@áØy@ @

@ @

إن مما تتمتع به اململكة العربية السعودية وجود احلرمني الشريفني، قبلة        
اإلسالمي من كل حد وصوب، وتعاقب زوار احلرمني املسلمني يف العامل 

ضيوف الرمحن ألداء احلج والعمرة والزيارة، بل إن املدينة النبوية هي عاصمة 
رضي  -اخلالفة اإلسالمية لعقود إسالمية طويلة األمد يف عصر اخللفاء الراشدين 

وهذه األمهية الكربى واملكانة العظيمة أكدت على اململكة  -اهللا عنهم 
مسؤوليتها اجلسيمة وهي احلفاظ على استقرار اململكة  العربية السعودية من كل 

 واستقرارها استقرار وأمن فحفظها ،فوضى وشغب يفقدها أمنها وإمياا
  .جه إىل الكعبة املشرفة يف صالته ولكل من توللحرمني الشريفني 

W X� ��m�m�m�m¹��� �̧ �¶��(�� �́ �³�� � � �²��±��°��.��®¹��� �̧ �¶��(�� �́ �³�� � � �²��±��°��.��®¹��� �̧ �¶��(�� �́ �³�� � � �²��±��°��.��®¹��� �̧ �¶��(�� �́ �³�� � � �²��±��°��.��®ºººº���¼��»�����¼��»�����¼��»�����¼��»��
�¿��¾�½�¿��¾�½�¿��¾�½�¿��¾�½���Å����Ä��Ã���Á��À����Å����Ä��Ã���Á��À����Å����Ä��Ã���Á��À����Å����Ä��Ã���Á��À�llll )١(.  

)٢( قال ابن زيد    
من أم إليه فهو آمن، كان الرجل يلقى قاتل " أمنا "  يف قوله  

  .)٣ (أبيه أو أخيه فال يعرض له 

                                                 

   ١٢٥: البقرةسورة      )١(
  

لتابعني  هـ وهو مفسر من أتباع ا      ١٨٢هو عبدالرمحن بن زيد بن أسلم العدوي، تويف سنة              )٢(
روى عن أبيه املفسر زيد بن أسلم وكذلك عن ابن املنكدر، وامسه يتردد كثرياً يف كتـب                 

انطر سري أعالم النبالء، مرجع سـابق،       . املفسرين كالطربي وعبدالرزاق والثعليب وغريهم      
     .٣٦٢ / ١٥، ٩٤رقم 

  

 ،شاكر حممد أمحد : حتقيق،  القرآن تأويل يف البيان جامع ،الطربي جعفر أبو جرير، بن حممد   )٣(
   ) .٢٩ /٢( هـ ١٤٢٠، األوىل : الطبعة، الرسالة مؤسسة
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 وتشريف عظيم، فاألمانة على ،وهلذا فإن األمان هلذا البلد فريضة وتكليف
صلى _ رسول اهللا احلكومة والشعب احملافظة على آمان البيت احلرام ومسجد 

 ومن كل ما خيالف مقتضى األمن، ،من كل أذى وفوضى_ اهللا عليه وسلم 
احلكومة السعودية باألخذ على يد كل من أراد أن خيل صتِروعلى ذلك ح 
  :  وبأي صفة كانت،  ومن هذا ما يلي  أو تسول له نفسه ذلك،بأمن هذه البالد

ـ           يف " ٥٤٣٩٩"ميمـي رقـم   رمي الربقـي التع   صدور األمر الـسامي الك
اطلعنا على خطاب معايل رئيس هيئة اخلـرباء        : (   ونصه   هـ١٨/١١/١٤٣٢

هـ املشار فيه إىل أمرنا رقم      ٤/١١/١٤٣٢ وتاريخ   ٢٨٦٤مبجلس الوزراء رقم    
بشأن موضوع ظاهرة كثـرة     هـ الصادر   ٥/٨/١٤٣٢م ب وتاريخ     / ٥٠٤٩

ظف العام الذي يوجه    امللحوظات اليت ترفع من اجلهات احلكومية خبصوص املو       
 والقاضي بدراسته يف هيئة اخلرباء مبجلس ،اللوم واالنتقاد لسياسة الدولة وبراجمها 

  : الوزراء من قبل اللجنة اليت سبق أن درسته مع مراعاة اآليت 
توعية املوظف العام مبا جيب عليه وفقاً لألنظمة من عدم القيام بأي             : أوالً

 إخالالً بواجب األداء للوظيفة     –تعليمات   وفقاً لألنظمة وال   –عمل يعد   
العامة مبا يف ذلك نشر أو إصدار أو التوقيع على بيانـات أو خطابـات               

 كما تتـضمن    ،تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها األساسية       
التوعية بإشعار املوظف مبا يتضمنه النظام من عقوبات يف حال خمالفتـه            

  .األنظمة
ية تتمكن من خالهلا مـن تطبيـق هـذه          جهزة املعن وضع آلية لأل   : ثانياً

  .  األنظمة والتعليمات بسرعة وفعالية
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       وما أوضحه معاليه من أن هيئة اخلرباء درست املوضوع مبشاركة مندوبني           
 وتـاريخ   ٤٥٨من اجلهـات املعنيـة وانتـهت إىل حمـضرها رقـم             

ليـه  هـ املتضمن أن اتمعني يؤكدون على ما انتـهى إ         ٤/١١/١٤٣٢
هـ، من أن املوضوع معاجل     ٢٨/١٢/١٤٣١وتاريخ  ) ٥٢٤(احملضر رقم   

إجرائياً من حيث كفاية النصوص النظامية القائمة اليت رمسـت طريقـاً            
 عند إخالله بواجب احليـاد      – كعقوبة تأديبية    –إجرائياً لفصل املوظف    

ية والوالء للوظيفة العامة دون إتباع اإلجراءات الواردة يف النصوص النظام  
  :ويرون مناسبة صدور أمر يتضمن ما يلي ... ذات الصلة 

توجيه اجلهات باختاذ ما يلزم لتوعية موظفيها مبسؤوليام وواجبام  -١
 وااللتزام بعدم نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات ،الوظيفية

 وتوعيتهم ،تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها األساسية
 على ذلك من إجراءات وجزاءات وفقاً ملا تنص عليه كذلك مبا يترتب

 وأنه إذا كان لديهم ملحوظات ،األنظمة والتعليمات الصادرة ذا الشأن
أو مقترحات من شأا أن ختدم املصلحة العامة فيمكنهم سلوك الطرق 

 .النظامية املقررة لذلك 
خلدمة وزارة ا(التأكيد على اجلهات املعنية بشؤون اخلدمة الوظيفية  -٢

باالستمرار يف ) إخل..  األمانة العامة لس اخلدمة العسكرية ،املدنية
 مبا ،السعي إىل رفع مستوى وعي املوظفني حبقوقهم وواجبام الوظيفية

يف ذلك إصدار الكتيبات والنشرات الدورية اليت تربز تلك احلقوق 
والعمل  ،إدراج ذلك ضمن مواقعها اإللكترونيةالعمل على  و،والواجبات

إدراج تلك املوضوعات ضمن الندوات والدورات التدريبية اليت تعقدها 
 .اجلهات املعنية بذلك 
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التأكيد على اجلهات األمنية املختصة إلبالغ اجلهة اليت يتبعها املوظف  -٣
نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات عند ثبوت مشاركته يف 

 مع إحاطتنا ،ا األساسيةتناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمته
 .بصورة من ذلك

 إذا تبني هلا أنه شارك يف نشر أو إصدار أو ،على اجلهة اليت يتبعها املوظف -٤
 أو عند تلقيها بالغاً من ،توقيع أي من تلك البيانات أو اخلطابات

 أن تباشر اإلجراءات النظامية للمطالبة بفصل ،اجلهات األمنية املختصة
 ،ختصة وفقاً للنظام الوظيفي اليت خيضع له املوظفاملوظف أمام اجلهة امل

 . وإحاطتنا مبا يتخذ من إجراءات يف هذا الصدد 
 وقد زودنا كافة.. نرغب إليكم إكمال الالزم مبوجبه .. وملوافقتنا على ذلك 

  . )١(أ هـ " الوزارات واجلهات احلكومية بنسخة من أمرنا هذا لالعتماد
  

*****@ @
  
  

  

                                                 

هـ املعمم عـن    ١٨/١١/١٤٣٢يف  " ٥٤٣٩٩"األمر السامي الكرمي الربقي التعميمي رقم       ) ١(
  .   هـ ١٤٣٢/ ١٢ /١٧ يف ٤٤٣٦/ ت / ١٣طريق الوزارات ومنها وزارة العدل برقم 
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@ @
ÉiaŠÛa@lbjÛa@ @

a½a@Ýöa†jÛŠ’Çë�È’Ûa@xbvnyýÛ@ò@ @
@´Ü–Ï@én¤ëZ@ @

@@Þëþa@Ý–ÐÛa@Z@ @
@@@@@@@@Ûaë@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@Ýöa†jÛa@âìèÐß@ð…ìÈ�Ûa@âbÄäN@ @
@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@ @

@@@@@@@½a@Ýöa†jÛa@ÊaìãcŠ’Çë@�È’Ûa@xbvnyýÛ@òN@ @
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٣٠٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@@Þëþa@Ý–ÐÛa@ @
@ð…ìÈ�Ûa@âbÄäÛaë@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@Ýöa†jÛa@âìèÐß@ @

  
  
  

@æbrzjß@én¤ëZ@ @
@Þëþa@szj½a@@Zïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@Ýöa†jÛa@âìèÐß@N@ @
@@ïãbrÛa@szj½aZð…ìÈ�Ûa@âbÄäÛa@¿@Ýöa†jÛa@âìèÐß@N@ @
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٣٠٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@@Þëþa@szj½a@ @
ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@Ýöa†jÛa@âìèÐß@ @

@ @

@QòÌÛ@Ýöa†jÛa@ÑíŠÈm@Z@ @
 ، الباء ، والدال ، والالم أصلٌ واحد : "- رمحه اهللا -)١(قال ابن فارس 

ويقولون . يقال هذا ابدلُ الشيء وبِديلُه . وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب 
  . بدلْت الشيَء إذا غيرته وإنْ مل تأِت له ببدٍل 

  .)٢( �m�m�m�m[��Z��Y��X��W������V��U��T��S[��Z��Y��X��W������V��U��T��S[��Z��Y��X��W������V��U��T��S[��Z��Y��X��W������V��U��T��Sllll: قال تعاىل 

  .)٣(" وأبدلْته إذا أتيت له ببدٍل
ناءه ويقوم مكانه وهو اخلَلَف منه ، غري الشيء ، يغين غ: والبدل والبديل 

  .)٤(مجعه أبدال 
وبدل الشيء غري صورته ، ويقال بدل الكالم حرفه وبدل بالثوب القدمي 

والشيء شيئاً آخر بدله مكان غريه ) بإدخال الباء على املتروك(الثوب اجلديد 
  .)٥(ومنه جعله بدله 

                                                 

  .  سبقت ترمجته   )١(
   . ١٥: رة يونس سو  )٢(
  ) .  ١/٢١٠) (بدل(ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، مرجع سابق ، باب   )٣(
، ) ١/٢٤٧(األزدي ، ابن دريد حممد بن احلسن ، مجهرة اللغة ، دار صادر ، بـريوت ،                    )٤(

الفريوزآبادي ، جمد الدين ، القاموس احمليط ، دار اجليل ، املؤسسة العربية للطباعة والنشر ،                
  ) .  ٣/٣٤٤(ريوت ، ب

  ) .  ١/٤٤(املعجم الوسيط ، مرجع سابق   )٥(
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  .)١( �m�m�m�m��±��°������®��¬��±��°������®��¬��±��°������®��¬��±��°������®��¬llll: ويف الترتيل العزيز 
ألصل يف اإلبدال جعل شيء مكان شيء آخر ، واألصل يف التبديل وا

  .)٢(تغيري الشيء عن حاله 
@�ýĐ•üa@¿@Ýöa†jÛa@Z@ @

  .)٣(البدل يف االصطالح هو الذي يقوم مقام املبدل من كل الوجوه       
  : وقد عرفه بعض املتأخرين من الفقهاء بأنه 

  .)٤(ة التعاقب إقامة شيء مكان شيء آخر وقيامه مقامه على جه
حسب –أما املتقدمون فهم مل يعرفوا البدل بتعريف خاص يف كتبهم 

  .  وإمنا البدل عندهم هو إقامة شيء مكان آخر عند تعذره –طالعي ا
 عند كالمهم على التيمم باعتباره بدالً عن بصورة جلية ويظهر هذا

ب ـو على التعاقن فهـالف املتأخريـ خبالطهارة املائية يقوم مقامه عند فقده
   .ال الفقد

                                                 

   . ١٠١: سورة النحل   )١(
  ) .  ١١/٤٨(، ) بدل(ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة   )٢(
أمحد : الشوكاين ، حممد بن علي ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ، حتقيق                   )٣(

، السبكي ، علـي بـن       ) ١/٢٦٢(هـ ،   ١٤١٩ ،   ١اب العريب ، ط   عزو عناية ، دار الكت    
عبدالكايف ، اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصـول للبيـضاوي ،          

، ) ٣/٧٦(هـ ،   ١٤٠٤ ،   ١مجاعة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط          : حتقيق  
طه جابر فيـاض    : األصول ، حتقيق    الرازي ، حممد بن عمر بن احلسني ، احملصول يف علم            

هــ ،  ١٤٠٠ ، ١العلواين ، نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الريـاض ، ط           
)٢/١٩٤  . (  

حامد صادق ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفائس ،          . حممد رواس ، قنييب ، د     . قلعة جي ، د     )٤(
   . ١٠٥هـ ، ص١٤٠٥ ، ١بريوت ، لبنان ، ط
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٣٠٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

وألن التيمم بدل ... والتيمم بدل عن الوضوء  : ")١(قال الكاساين 
  .)٢(..." ووجود األصل مينع املصري إىل البدل 

التيمم بدل عن املاء ؛ ألنه مرتب عليه جيب فعله عند  : ")٣(قال البهويت 
  .)٤(" لعدمه ، وال جيوز مع وجود املاء إالّ لعذر ، وهذا شأن البد

 بدل أجيز عند عدم املبدل ، –أي التيمم –وألنه  : ")٥(وقال الشريازي 
فال جيوز فعله إالّ بعد ثبوت العدم كالصوم يف الكفارة ال يفعله حىت يطلب 

  .)٦(.." الرقية 

                                                 

ين بن مسعود بن أمحد الكاساين ، أبو بكر ، فقيه أصول ، ملك العلماء ، من                 هو عالء الد    )١(
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، والسلطان املبني يف أصول الدين ، تويف سـنة               : مصنفاته  

معجم املؤلفني ، لعمر رضا كحالة ، مكتبة املـثىن ،           : انظر  . سبع ومثانني ومخسمائة حبلب     
  ) .  ٣/٧٥(لتراث العريب ، بريوت ، دار إحياء ا

الكاساين ، عالء الدين بن مسعود احلنفي ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، دار الكتاب                  )٢(
  ) .  ٥٥ ، ٤٦ ، ١/٤٥(هـ ، ١٤٠٢ ، ٢العريب ، بريوت ، لبنان ، ط

هو منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أمحد بن علي بن إدريس البهويت ، ولد                    )٣(
ة ألف من اهلجرة ، نسبته إىل وت يف غربية مصر ، شيخ احلنابلة مبصر ، له من الكتب                   سن
تويف سنة إحـدى ومخـسني   . الروض املربع ، كشاف القناع ، عمدة الطالب ، وغريها     : 

  ) .  ٧/٣٠٧(األعالم ، مرجع سابق ، : انظر . وألف مبصر 
اإلقناع ، عـامل الكتـب ، بـريوت ،    البهويت ، منصور بن يونس ، كشاف القناع ، منت         )٤(

  ) .   ١/١٦٠(هـ ، ١٤٠٣ط
هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ، أبو إسحاق ، شيخ اإلسالم علماً ، وعمـالً ،                    )٥(

وورعاً ، وزهداً ، وكان إمام الشافعية واملدرس ببغداد يف النظامية ، أحد املصنفني املعروفني               
  ) .  ١/٥١(األعالم ، مصدر سابق ، : انظر . تويف سنة ست وسبعني وأربعمائة 

  ) .  ١/٣٤(الشريازي ، إبراهيم بن علي ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ، دار الفكر ،   )٦(
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 فإن تعريف املتأخرين من الفقهاء ينطبق على مفهوم وبعد هذا العرض
  يف تعريفهم للبدلاملتقدمنيالبحث؛ ألن  حمل البدائل يف االحتجاجات الشرعية

 العجز عن املبدل وهذا جيعل املبدل هو األصل  يف حالاشترطوا العمل بالبدل
 املظاهرات هذا ال يتحقق يف موضوع البحث بل هو بعيد عن ذلك فال تكونو

وحنوها أصل يف املراجعة واحملاورة واملناقشة والبيانات االحتجاجية واالعتصامات 
بل األصل هو النصيحة ، والرفق ، والنصيحة مبدل منه اكم واألمري ، مع احل

 والنصح والصدق مع اإلمام يف العمل واللني من غري غوغائية وال فوضوية
   . واجلهد

  

*****@ @
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٣١٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@@@ïãbrÛa@szj½a@ @
ð…ìÈ�Ûa@âbÄäÛa@¿@Ýöa†jÛa@âìèÐß@ @

@ @

د أن البديل هو النائب أو املناب ، وخيار البديل هو ما حيق للمستفي
  .)١(خيتاره بدالً من االلتزام األصلي 

اخلَلَف من املبدل منه ، والقائم : والبديل يف األنظمة السعودية، يأيت مبعىن 
  : ما يلي يف عموم األنظمة السعودية مقام الشيء ، ومن ذلك 

ال حيول اعتزال الوكيل أو عزله بغري موافقة احملكمة دون سري  " -
أبلغ املُوِكل خصمه بتعيني بديل عن الوكيل املعتزل ، أو اإلجراءات ، إالَّ إذا 

  .)٢("  املعزول ، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه
، أو  إال لدى متعهدال تتوفرالسلع أو اإلنشاءات أو اخلدمات اليت  " -       

  .)٣(" يتم توفريها بالشراء املباشر،نتج واحد ومل يكن هلا بديل مقبول، أو ملومقا
جيب على منتجي نفايات الرعاية الصحية اخلطرة العمل على خفض  " -

معدالت إنتاج هذه النفايات كماً ونوعاً ، وذلك بتطوير األجهزة واملعدات 
املستخدمة ، وإتباع التقنية النظيفة واختيار البدائل واملواد األولية األقل ضرراً 

  .)٤(" على البيئة والصحة العامة
                                                 

   . ٣٥٤ – ٣٥٣القاموس القانوين الثالثي ، مرجع سابق ، ص  )١(
  .  من نظام املرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ) ٥٠(املادة رقم   )٢(
) ٥٨/م(املناقشات واملشتريات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم        ) ... ٤٧(املادة رقم     )٣(

  .  هـ ٩/٤/١٤٢٧يف 
من النظام املوحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية بدول جملس التعاون لـدول        ) ٣(املادة رقم     )٤(

  .  هـ ١٦/٩/١٤٢٦يف ) ٥٣/م(اخلليج العربية ، املوافق عليه باملرسوم امللكي ذي الرقم 
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ر املؤقت على نقل األموال واملتحصالت أو ظاحل: ي ظ احلجز التحف" -
   .)١ (..."حتويلها أو تبديلها أو التصرف فيها 

م السعودي ، وإمنا هو ظوحسب اطالعي مل يرد تعريف بالبدائل عند املن
    . استعمال للكلمة باملعىن اللغوي واالصطالحي

  

*****@ @
  

                                                 

يف ) ٣٩/م(من نظام غسيل األموال الـصادرباملرسوم امللكـي ذي الـرقم            ) ١(املادة رقم     )١(
  .  هـ ٢٥/٦/١٤٢٤
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@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
½a@Ýöa†jÛa@ÊaìãcŠ’Çëa@xbvnyýÛ@ò@�È’Û@ @

  

  :وحتته أربعة مباحث 
Þëþa@szj½aZ‰aŠÔÛa@lbz•þ@ò•b¨a@òibnØÛbi@xbvnyüa@NæbjÜĐß@én¤ëZ@ @

  .االحتجاج بالكتابة اخلاصة ألصحاب القرار يف الفقه اإلسالمي: املطلب األول
  .االحتجاج بالكتابة اخلاصة ألصحاب القرار يف النظام السعودي:  املطلب الثاين

@@ïãbrÛa@szj½aZ‰aŠÔÛa@lbz•c@óÜÇ@Þì�†Ûaë@òz•bä½bi@xbvnyüa@NæbjÜĐß@én¤ëZ@ @
  االحتجاج باملناصحة والدخول على أصحاب القـرار يف الفقـه                : املطلب األول   

  .                  اإلسالمي
  االحتجاج باملناصحة والدخول على أصحاب القـرار يف النظـام          :  املطلب الثاين   

  .ودي                 السع
sÛbrÛa@szj½aZ@‰aŠÔÛa@kyb•@ÉuŠ½@òíbØ’Ûa@ÉÏŠi@xbvnyüa@ZæbjÜĐß@én¤ëZ@ @

  االحتجاج برفع الـشكاية ملرجـع صـاحب القـرار يف الفقـه          : املطلب األول   
  .                  اإلسالمي

  االحتجاج برفع الشكاية ملرجـع صـاحب القـرار يف النظـام                            : املطلب الثاين   
  .           السعودي     
@ÉiaŠÛa@szj½aZò–n‚½a@òîöbšÔÛa@pbèvÜÛ@ôìÇ†Ûa@ÉÏŠi@xbvnyüa@NæbjÜĐß@én¤ëZ@ @

   االحتجاج برفع الدعوى للجهات القـضائية املختـصة يف الفقـه            :املطلب األول 
  .                 اإلسالمي

  لنظـام   االحتجاج برفع الدعوى للجهات القضائية املختـصة يف ا         :املطلب الثاين   
  .                 السعودي
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٣١٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@@ @

@†îè·ë@ò÷�ìmZ@ @
 على حني فترة – صلى اهللا عليه وسلم –إن اهللا سبحانه وتعاىل بعث حممداً      

 وعـصبية   ، والعامل عامة والعرب خاصة يعيشون يف جاهلية جهالء        ،من الرسل 
يلـة مـن    إال بقايا قل وال دين للناس قائد وال مصلح وال ،تناحر تقاتل و  ،بغيضة

 وأخرجهم به من    – صلى اهللا عليه وسلم      – فبعث اهللا رسوله     ،الديانة النصرانية 
 ومن العصبية القبلية إىل األخـوة       ، ومن الفرقة إىل اجلماعة    ،الظلمات إىل النور  

����m�m�m�mI��H��G��F��E��D���C��B��AI��H��G��F��E��D���C��B��AI��H��G��F��E��D���C��B��AI��H��G��F��E��D���C��B��AJJJJ��K�����K�����K�����K: قال تعـاىل    . الدينية  

S��R��Q���P��O��N��M���������LS��R��Q���P��O��N��M���������LS��R��Q���P��O��N��M���������LS��R��Q���P��O��N��M���������LTTTT��\����\����\����\��llll  )١(.    
ــاىل  ــال تع ���m�m�m�m: وق �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T

f��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��agggg���q���p��o��n���������m��l��k��j��i��h������q���p��o��n���������m��l��k��j��i��h������q���p��o��n���������m��l��k��j��i��h������q���p��o��n���������m��l��k��j��i��h���
|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��r|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��r|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��r|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��r}}}}��~����~����~����~����2��3��4��5��2��3��4��5��2��3��4��5��2��3��4��5

��/�����0��1��/�����0��1��/�����0��1��/�����0��1llll 	��
��������������������������������	��
��������������������������������	��
��������������������������������	��
��������������������������������������������
9��:��;��<��=��>��?���@������������9��:��;��<��=��>��?���@������������9��:��;��<��=��>��?���@������������9��:��;��<��=��>��?���@������������7��8��7��8��7��8��7��8��¡¡¡¡������������

��¦��¥��¤��£��¢��¦��¥��¤��£��¢��¦��¥��¤��£��¢��¦��¥��¤��£��¢llll)٢(.  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������m��m��m��m: وقال تعاىل������������������������������������������������������������������������������������llll )٣(. 
 فها هو يقف    – صلى اهللا عليه وسلم      –ظهر ذلك جلياً يف أقواله وأفعاله        

  .يوم النحر خطيباً حمذراً من التعدي على دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم 

                                                 

   .٢٥٧آية : سورة البقرة     )١(
  .١٠٥ – ١٠٢آية : سورة آل عمران     )٢(
   .٧١ آية :سورة التوبة     )٣(
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٣١٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

كم عليكم حرام كحرمة يومكم     فإن دماءكم وأموالكم وأعراض   : "يقول  
 ، فيسألكم عن أعمـالكم    ، وستلقون ربكم  ،هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا      

   .)١( "أال فال ترجعوا بعدي ضالالً يضرب بعضكم رقاب بعض 
 متينـة   ، قوية البنيان  ،نة املنهج  بي ،فكانت اإلمامة واجلماعة واضحة املعامل    

 وال املساس ا على أي      ، التعرض هلا   ال يقبل  ،األسس يف الصدر األول لإلسالم    
ـ  ، وألي سبب من األسـباب     ،حال من األحوال   ا كانـت الـدوافع     ـ ومهم

 بل علم من قواعد اإلسالم وتعاليمه املكونة للمجتمع املثـايل           ،)٢( واألهداف  
املتماسك املترابط املتحاب املتواد الذي يشبه البنيان املرصوص الذي يشد بعضه           

 – وطاعة رسـوله     ،ة للفرد أو للمجتمع إال بطاعة اهللا تعاىل       بعضاً بأنه ال سعاد   
  .  وطاعة ويل أمر املسلمني –صلى اهللا عليه وسلم 

��©�����m�m�m�m¨̈̈̈��"���´��³��²��±���°��(��®��¬��«��ª����©����"���´��³��²��±���°��(��®��¬��«��ª����©����"���´��³��²��±���°��(��®��¬��«��ª����©����"���´��³��²��±���°��(��®��¬��«��ª: قال تعاىل   

¹�� �̧�¶¹�� �̧�¶¹�� �̧�¶¹�� �̧�¶ºººº¿���¾��½��¼����»��¿���¾��½��¼����»��¿���¾��½��¼����»��¿���¾��½��¼����»��ÀÀÀÀ�����������	��
�����Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Á�������������	��
�����Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Á�������������	��
�����Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Á�������������	��
�����Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Á��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ��������������� ��������������� ��������������� llll)٣(.  
م ما السياسة الشرعية الرشيدة اليت تـسعد        ظهذه اآليتان الكرميتان تنت   
  .لها باألمن واالستقرارظالبالد والعباد، ويتمتع الناس يف 

                                                 

، مرجع سابق، ومـسلم     ٨٣٢زي ص   ، كتاب املغا  )٤٤٠٦(أخرجه البخاري حديث رقم         )١(
  .، مرجع سابق  ٦٩٦، كتاب القسامة واحملاربية، ص )١٦٧٩(حديث رقم 

  .، مرجع سابق  ٦مفهوم اجلماعة واإلمامة، ص     )٢(
   ) .٥٩ – ٥٨(آية : سورة النساء     )٣(
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٣١٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

على طاعة من واله اهللا أمر      _ صلى اهللا عليه وسلم     _ وحض رسول اهللا    
ملسلمني يف السر والعلن واملكره واملنشط ، وأال نرتع يد من طاعـة ، وهـذا                ا

: ماج عليه سلف هذه األمة، فكان موقفهم مع اإلمام وسط بـني طـائفتني             
  .اخلوارج واملعتزلة الذين يرون اخلروج على السلطان إذا فعل منكراً : إحدامها 

 حىت بلغوا م مرتبـة      ،الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة     : واألخرى  
 ومبنأى عـن صـريح الـسنة        ،وكال الطائفتني مبعزل عن الصواب    . العصمة  
ـ        فها هو    ،والكتاب  الـسياسة اإلسـالمية     ساإلسالم يف دولته األوىل قرر أس
 ببناء املساجد واملؤاخـاة بـني املـسلمني         – عليه السالم    – فقد بدأ    ،الداخلية

 وطبق اإلسالم ،م أحوال الناس باملدينة ونظ، وهيأ اجليوش،مهاجريهم وأنصارهم
 ، وأوضح فيه أن السيادة للشرع     ، وتناصر الناس فيما بينهم    ،على مجيع املواطنني  

إن اهللا   : - صلى اهللا عليه وسلم      – ومع ذلك قال     ، للشرع محكّم  السلطانأن  و
 وأن تعتـصموا حببـل اهللا       ، وال تشركوا به شيئاً    ،أن تعبدوه : يرضى لكم ثالثاً    

   .)١("  وأن تناصحوا من والة اهللا أمركم ، وال تفرقوا،عاًمجي
 يف أمر السياسة    – صلى اهللا عليه وسلم      –وعلى هذا تبع املسلمون النيب      

 ويواجهـون املـشكالت     ، ويعملون مبا أرشدهم إليـه     ،الداخلية يهتدون ديه  
 ،حلها ويعرفون واجبهم حنو األمة رعاية ملصا      ، ويستنبطون هلا األحكام   ،الداخلية

 واستشعاراً للمسؤولية امللقاة    ، واهتمام بكل نواحي احلياة فيها     ،وتفقداً لشؤوا 

                                                 

، مرجـع سـابق،     ٧١٢، كتاب األقضية، ص     )١٧١٥(أخرجه اإلمام مسلم حديث رقم          )١(
 – رضـي اهللا عنـه       –، مسند أيب هريرة     )٨٧٨٥(حديث رقم   / محد يف مسنده    واإلمام أ 

. ، واللفظ له، إسناده صـحيح       ٢/٣٦٧حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة قرطبه، القاهرة،     
  .قال شعيب األرنؤوط إسناده صحيح 
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٣١٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 علـى   ،على عواتقهم من عهد اخللفاء الراشدين حىت سقوط الدولة العثمانيـة          
 منطلقني يف هذا مـن      ،اختالف يف حتمل املسؤولية وحسن التطبيق أو إساءة فيه        

 مستشعرين بـذلك    ،)١(بات اإلمام   وضوح السياسة الداخلية اليت هي من واج      
وإن من أعظم طرق حفـظ      . حقوق الوايل على األمة ناصحني له مطيعني أمره         

هذه السياسات إجياد التدابري الوقائية من االحتجاجات االعتراضـية يف األمـن            
  :ها ما يلي  ومن،)٢(الفكري
@ @

Qüëc@Z@òîßý�⁄a@oiaìrÛa@òíb»Z@ @
 وتربية القلوب علـى     ،تمع باإلسالم توجيه ا : ويتحقق ذلك من خالل     

 وذلك بأن تسخر مجيع أجهزة اإلعالم من صحافة وإذاعة ونـشرات            ،التقوى
،  وترسيخه وتربية النفوس وتوجيهها     إىل تنمية اإلميان   ،وكتب وتلفزيون وغريها  

 ، ويستشعرون خمافة اهللا   ،وجتلية اإلسالم وتوضيحه لتوجد التقوى عند املسلمني      
 صلى اهللا عليـه     – وقد بدأ ذلك رسول اهللا       ، وحتسن أحواهلم  فتستقيم أمورهم 

 والصالة من أهم ما يرىب      ،  ببناء املسجد وفرض صالة اجلمعة وخطبتها       -وسلم  
 وخطبة اجلمعة وهي اليت يتوالها رئيس الدولة أهم وسيلة          ،النفوس على التقوى  

   .إعالمية يف ذلك الوقت

                                                 

  . بتصرف ١٦٥من، مرجع سابق، ص املظاهرات وأثرها على األ    )١(
حل بن علي، التدابري الواقية من اخلروج على اإلمام، رسالة ماحـستري            الرباك، املنصور بن صا       )٢(

   .١٨١غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص 
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٣١٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 مـن   – يعين احلـاكم     –لزمه  والذي ي : -رمحه اهللا   – )١(قال املاوردي   
 وما أمجع عليه    ،حفظ الدين على أصوله املستقرة    : أحدها: األمور العامة عشرة    

 أوضح له احلجة وبني لـه       ، أو زاغ ذو شبهٍة عنه     ، فإن جنم مبتدع   ،سلف األمة 
 ، وأخذ مبا يلزمه من احلقوق واحلدود ليكون الدين حمروساً من خلـل         ،الصواب

   .)٢("واألمة ممنوعة من زلل
@Qbîãbq@Z@òßa†�a@òíŠØÐÛa@òĐ’ãþa@ŠÄy@Z@ @

 كسائر أنواع الوثنية ،إن على ويل أمر املسلمني منع انتشار العقائد الباطلة
 واخلرافات اليت ميكن أن حتدث حتت ستار ، والتشويه، ومنع االحنراف،واإلحلاد

 أو إقامة ، والطعن يف األحاديث الصحيحة،البدع:  مثل ،اإلسالم نفسه
  .  أو أحزاب على فكر غري الفكر اإلسالمي ،عاتجتم

 وعلى قيم أخالقية هي ،فاإلسالم يشتمل على أحكام حقوقية هي قوانينه
 واخلروج على جانب من هذه اجلوانب مترد على الدولة والنظام ،من نظامه العام

 واحلكام يف الدولة ،وهو أشبه ما يكون بالثورة على النظام واخلروج عليه
  .  مينع هذا الزيغ والضالل ة هو مناإلسالمي

                                                 

هو أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي الشافعي، صـاحب التـصانيف،            )١(
ويل القضاء يف بلدان شـىت، مث سـكن         اإلمام العالمة، أقضى القضاة، الفقيه الثقة احملدث،        

النكت يف تفسري القرآن، أدب الدنيا والدين، واألحكام الـسلطانية          : بغداد، ومن مؤلفاته    
قانون الوزارة وسياسة امللك، واإلقناع، مات يف ربيع األول سنة مخسني وأربعمائة وقد بلغ              

  .ق  مرجع ساب) ٣٥/٥١(ستاً ومثانني سنة، راجع سري أعالم النبالء، 
أمحـد مبـارك    . د: املاوردي، أي احلسن، األحكام السلطانية والواليات الدينية، حتقيـق              )٢(

 الكويت، الطبعة   – قسم العلوم السياسية، مكتبة دار ابن قتيبة         –البغدادي، جامعة الكويت    
   .٢٢هـ، ص ١٤٠٩األوىل سنة 
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٣١٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

ردع تلك العناصر اليت حتاول اإلساءة بطريقة غري مباشرة إىل أهداف وي
 .  واحلفاظ عليها ، تلك املبادئ اليت قام من أجل أدائها، ومبادئه، وقيمه،اتمع

��©���m�m�m�m¦¦¦¦��²��±��°�����®��¬���«��ª: يقول تعاىل  �̈�§����²��±��°�����®��¬���«��ª��©�� �̈�§����²��±��°�����®��¬���«��ª��©�� �̈�§����²��±��°�����®��¬���«��ª��©�� �̈�§��
»��� � �º�� �¹�� �̧ �¶����� �́ � �³»���� �º�� �¹�� �̧ �¶����� �́ � �³»���� �º�� �¹�� �̧ �¶����� �́ � �³»���� �º�� �¹�� �̧ �¶����� �́ � �³½��¼��½��¼��½��¼��½��¼��¾¾¾¾��Â��Á��À��¿�����Â��Á��À��¿�����Â��Á��À��¿�����Â��Á��À��¿���
��������� ���!��Æ��Å��Ä��Ã��������� ���!��Æ��Å��Ä��Ã��������� ���!��Æ��Å��Ä��Ã��������� ���!��Æ��Å��Ä��Ã&&&&'��(��)����*��+��,��'��(��)����*��+��,��'��(��)����*��+��,��'��(��)����*��+��,��llll)١( .  

 – صلى اهللا عليه وسلم –ل على يد رسوله فإنه سبحانه وتعاىل قد أح
 أو هدايتهم ،أن القضاء عليهمأخرب  و، قتل أهل الزيغ والضالل–بصفته حاكماً 
  . وبقائه ،مي يف قيامه هو مبدأ من مبادئ اتمع اإلسال،للطريق القومي

 ومل ،ويف موقف آخر عاتبه اهللا سبحانه وتعاىل عندما سكت عنهم
   . )٢( �m�m�m�mp��o��n��m��l��kp��o��n��m��l��kp��o��n��m��l��kp��o��n��m��l��k������������llll: قال اهللا تعاىل . يكشف أحواهلم للناس 

 حىت ، وعدم تركهم وما يفعلون،وهذا معناه أنه كان ينبغي فضحهم
  . )٣(يتضح املؤمن الصادق واملنافق املخرب 

rÛbq@QbZ@�ä½a@kîĐ�@òîÛúì�ß@Z@@ @
اختيار على اجلهات املعنية اليت تقوم باإلشراف على املساجد، أن يكون 

 ووضع ، وتقومي األداء، مع استمرارية املتابعة، واخلطباء وفق معايري دقيقة،األئمة
 والسياسية ، واخلطباء الدينية،؛ لرفع مستوى ثقافة األئمةالربامج املناسبة

 وأن يسهم املسجد يف تأصيل ،وا يف حتقيق األمن الفكري؛ ليسهماالجتماعية
                                                 

   .  ٦٢ – ٦٠آية رقم : سورة األحزاب   ) ١(
  

  ) .   ٤٣(آية رقم  : سورة التوبة  ) ٢(
  

الرباك، املنصور بن صاحل بن علي، التدابري الواقية من اخلروج على اإلمام، مرجـع سـابق،            ) ٣(
   .  ١٨٢ص
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 وأيضاً حقوق والة األمر كالسمع ، وحتقيق املواطنة الصاحلة، واالنتماء،الوالء
 واملبادرة إىل بيان موقف اإلسالم من القضايا ، وحترمي اخلروج عليهم،والطاعة

  . )١(هر  واليت قد تدفع األفراد إىل التظا،املعاصرة اليت م اتمع
@QbÈia‰@ZðŠØÐÛa@åßþa@¿@‰aì§a@òãbØß@Z@@ @

يعد االحنراف الفكري أخطر أنواع االحنراف الذي عرفته اتمعات على 
 وهذا النوع من االحنراف يستوطن يف بيئات اجتماعية يمن عليها ،مر العصور

  . )٢( والسالم، والتعاون، والعدل،اجلرمية اليت ترسخت بسبب البعد عن اإلميان
 والتيارات املنحرفة عرب ،ولذلك فإن حتصني فكر األمة من كل األفكار

 هو القاعدة الصلبة اليت تنطلق منها كافة أوجه النشاط املختلفة يف ،احلوار الوطين
 وسالمة كل مقومات ، فسالمة األمة من االحنراف يعين سالمتها،اتمع

 يستهدف بنيتها األساسية ،م ومحايتها من أي عمل تظاهري هدا،االستقرار فيها
  . )٣( والدينية ، وثوابتها االجتماعية،الفكرية

                                                 

، تقومي جهـود الـشؤون اإلسـالمية        )م٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩(العبيسي، سعد بن صاحل       ) ١(
ـ             ة والـدعاة   واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف تعزيز األمن الفكري من وجهة نظـر األئم

واخلطباء مبدينة الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة،             
   .   ٥٨الرياض، ص

  

الدخيل، فواز، الفكر املنحرف وخطره على أمن اتمع، جملة األمن واحليـاة، الريـاض،                ) ٢(
  .   هـ ١٤١٨، ربيع أول )١٧٨(أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، عدد 

  

احلوار الوطين ودوره يف حتقيق     ) م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(آل ضرمان، ضرمان بن عبدالعزيز        ) ٣(
 ٧٨األمن الفكري، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة، ص            

  .   وما بعدها 
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 والتيارات املنحرفة ،وألمهية احلوار يف حتصني فكر األمة من مجيع األفكار
 مركز امللك عبدالعزيز – اململكة العربية السعودية –أنشأت هذه الدولة املباركة 

 وكان ، مستقيمة على ج إسالمي عقالين، وظهرت مثاره يافعة،للحوار الوطين
 واستطالعات الرأي ،من آخر مثار ذلك املركز انطالق أول أكادميية للتدريب

 وكان تدشني ذلك يف يوم السبت الثالث عشر من ،يف اململكة العربية السعودية
  .هـ ١٤٣٤ربيع الثاين لعام 

 وإقليمياً ،طنياًوهذا املشروع هو ضمن رؤية املركز يف نشر ثقافة احلوار و
 واعتماد املدربني واملدربات املعتمدين يف نشر ،وذلك بالتدريب على احلوار

 وتسهم يف التعرف ،س اتمع مباشرة واستطالعات الرأي اليت مت،ثقافة احلوار
  . )١ ( وتوجيهاته،على اهتماماته

  

***** 

  

                                                 

ــرابط   ) ١( ــدالعزيز للحــوار الــوطين علــى ال : املوقــع االلكتــروين ملركــز امللــك عب
/org.kacnd.www://http   .   
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@ @
@ @

@ @
@Þëþa@szj½a@ @

‰aŠÔÛa@lbz•þ@ò•b¨a@òibnØÛbi@xbvnyüa@ @
  

  

æbjÜĐß@én¤ëZ@ @
Þëþa@kÜĐ½aZ@‰aŠÔÛa@lbz•þ@ò•b¨a@òibnØÛbi@xbvnyüa@@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿N@ @
ïãbrÛa@kÜĐ½aZ@‰aŠÔÛa@lbz•þ@ò•b¨a@òibnØÛbi@xbvnyüa@@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð…ìÈ�Ûa@âbÄäÛa@¿N@ @
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  املطلب األول
  بة اخلاصة ألصحاب القرار يف الفقه اإلسالمياالحتجاج بالكتا

  

 بل هي أفضل طريقة ، نوع من أنواع النصيحة السريةاالحتجاج بالكتابة
 والدقة يف ،يف النصح ؛ ملا تتميز به الكتابة عن املشافهة من حسن العبارة

 وبسط املسألة مع املناقشة فيها ملا حيتمل من اعتراضات، ، ومجع األدلة،األلفاظ
 ولذا قيل حتوي السطور ما ال حتويه ،ء الكتابة شهادة يعتز ا الناصحوبقا

�.الصدور  �� �� �� �

 – صلى اهللا عليه وسلم – أن النيب – رضي اهللا عنهما –عن ابن عباس 
 وأمره ، وبعث بكتابه إليه مع وصية الكليب،كتب إىل قيصر يدعوه إىل اإلسالم

ظيم بصرى ليدفعه إىل  أن يدفعه إىل ع– صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 
ر ملَّا كشف اهللا عنه جنود فارس مشى من محص إىل إيلياء  وكان قيص،قيصر

 – صلى اهللا عليه وسلم – فلما جاء قيصر كتاب رسول اهللا ،شكراً ملا أباله اهللا
 صلى –التمسوا يل هاهنا أحداً من قومه ألسأهلم عن رسول اهللا : قال حني قرأه 
  . )١( -اهللا عليه وسلم 

   بغداد ورد إليه كتاب من– رمحه اهللا – )٢(وملا قدم أبو جعفر املنصور 
  

                                                 

، ٥٦٤، كتاب اجلهـاد والـسري، ص      )٢٩٤٠(أخرجه البخاري يف صحيحه، حديث رقم           )١(
  . مرجع سابق

هو عبداهللا بن حممد بن علي بن العباس، أبو جعفر املنصور، ثاين خلفاء بين العباس، عارفـاً                     )٢(
هـ، وهو والد اخللفاء العباسني مجيعـاً، وكـان       ٩٥بالفقه، واألدب، ولد يف احلميمة سنة       

أفحلهم شجاعة، وحزماً، إالَّ أنه قتل خلقاً كثرياً حىت استقام ملكه، تويف ببئر ميمون مـن                
  . هـ ١٥٨مكة حمرماً باحلج، ودفن يف احلجون سنة أرض 

  .  ، مرجع سابق )٤/١١٧(األعالم للزركلي : انظر   
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 لعبداهللا ،بسم اهللا الرمحن الرحيم: " يقول فيه – رمحه اهللا – )١(عبيداهللا العمري 
 سالم اهللا عليك ورمحة اهللا اليت ،أيب جعفر أمري املؤمنني من عبيد اهللا بن عمر

 وقد ،فإين عهدتك وأمر نفسك لك مهم ،أما بعد. اتسعت فوسعت من شاء 
 ، وشريفها، وأبيضها، وأسودها،أصبحت وقد ولِّيت أمر هذه األمة أمحرها

 ولكلٍّ ، والوضيع، والشريف، والصديق، جيلس بني يديك العدو،ووضيعها
 وإين ، فانظر كيف أنت عند اهللا يا أبا جعفر، ونصيبه من احلق،حصته من العدل

 وتنقطع فيه احلجة مللك قد قهرهم ،يه الوجوه والقلوبأحذرك يوماً تفىن ف
 واخللق داخرون له يرجون رمحته وخيافون عذابه ، وأذلَّهم بسلطانه،جبربوته
 وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه األمة سريجع يف آخر زماا أن يكون ،وعقابه

 فإين ،املرتل وإين أعوذ باهللا أن ترتل كتايب سوء ،إخوان العالنية أعداء السريرة
   .)٢("  والسالم،إمنا كتبت به نصيحة

" ملكشاه" إىل السلطان جالل الدولة – رمحه اهللا – )٣(وكتب ابن عقيل 
ه ـ وبين ل،عـ ودعوة إىل إنكار الصان،وقد كانت الباطنية أفسدوا عقيدته

    ولعن أولئك املفسدين، واستحسن السلطان قوله،فساد أقواهلم وبطالن مذهبهم
                                                 

هو عبيداهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، اإلمام، اود،                    )١(
، وهو من   احلافظ، أبو عثمان القرشي العدوي، مث العمري املدين، ولد بعد السبعني أو حنوها            

صغار التابعني، من سادات أهل املدينة، وأشراف قريش فضالً، وعلماً، وعبادة، وشـرفاً،             
، )٦/٣٠٦(سري أعالم النبالء    : انظر  . وحفظاً، تويف سنة سبع وأربعني بعد املائة من اهلجرة          

  .   مرجع سابق 
خليـل  : مة والسياسة، حتقيق    ابن قتيبة، أبو حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدنيوري، اإلما              )٢(

  ) .  ٢/٣١٩(هـ، ١٤١٨: املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 
هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل بن عبداهللا البغدادي احلنبلي، العالمة، البحر،                    )٣(

شيخ احلنابلة، صاحب التصانيف، ولد سنة إحدى وثالثني وأربعمائة، غزير العلم، وحسن            
سـري أعـالم النـبالء      : راجـع   . هـ  ٥١٣اإليراد، بليغ الكالم، قوي احلجة، تويف سنة        

)٣٧/٤١٥  . (  
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 واجلهال يطلبون ،اعلم أن هؤالء العوام: أيها امللك : " جاء يف كتابه ومما
 وهذا ال حيسن بأرباب العقول ، فإذا فقدوه جحدوه،اهللا طريق احلواس

 وكان ديناً كثري ،وكتب ابن عقيل مرة إىل وزير اخلليفة  .)١(..." الصحيحة 
 وجتاوز ،وسواس لكن كانت به وسوسة يف عباداته يوضح له مضار ال،التعبد
   .)٢( ناصحاً له عما هو فيه من ذلك ، مورداً األدلة اجللية،احلد

كتاباً خبط يده يف  – رمحه اهللا – )٣(وأرسل الشيخ ابن محيد
  ثه على كثري من أمور حي– رمحه اهللا –هـ إىل امللك عبدالعزيز ٢٣/١٠/١٣٥٨

  

   .)٤( واملعاصي وحنوها ، وحيذره من انتشار املعازف،الدين
ليس من منهج السلف التشهري  : "- رمحه اهللا تعاىل – )٥(قال ابن باز 

 وبني ،ولكن الطريقة املتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم... بعيوب الوالة 
ى يوجه ـون به حتـن يتصلـ أو االتصال بالعلماء الذي،السلطان والكتابة إليه

   .)٦(" إىل اخلري
                                                 

عبـدالرمحن بـن    . د: ابن رجب، عبدالرمحن بن أمحد، الذيل على طبقات احلنابلة، حتقيق               )١(
  ) .  ١/٣٣٠(هـ، الرياض، ١٤٢٥، ١سليمان العثيمني، طبعة العبيكان، ط

  ) . ١/٣٣١(املرجع السابق     )٢(
هو العالمة الفقيه الشيخ أبو حممد، عبداهللا بن حممد بن عبدالعزيز بن محيد، من قبيلـة بـين        )٣(

خالد، ولد يف الرياض يف التاسع والعشرين من ذي احلجة عام تسع وعـشرين وثالمثائـة                
لـى  وألف للهجرة، نشأ يتيماً، وتولت والدته تربيته، طلب العلم من صغره، وقرأ القرآن ع             

  . هـ ١٤٠٢ توىل رئاسة القضاء، تويف رمحه سنة ر أبو السمحإمام احلرم الشيخ عبدالظاه
سليمان بن حممد، تاج القضاة يف عصره، دار القاسم، اململكـة العربيـة             . العثيم، د : انظر    

   .  ٣٨ – ١٨هـ، ص١٤٣٠، ١السعودية، ط
  .  ، مرجع سابق ٣٧٨سليمان بن حممد العثيم، تاج القضاة يف عصره، ص. د    )٤(
  .  سبقت ترمجته     )٥(
  .  ، مرجع سابق ٢٢املعلوم عن واجب العالقة بني احلاكم واحملكوم، ص    )٦(
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فالنصيحة للحكام تكون  : "-فظه اهللا  ح– )١(وقال صاحل الفوزان 
بالطرق الكفيلة لوصوهلا إليهم من غري أن يصاحبها تشهري أو يصاحبها لعقول 

 والنصيحة تكون سراً بني الناصح وبني ويل ، والدمهاء من الناس،الناس السذج
 ،ألمور ويبين له هذه ا، وإما أن يتصل به، وإما بالكتابة له،إما باملشافهة: األمر 

  . ويكون باألدب املطلوب ،ويكون ذلك بالرفق
 فهذه ، ويف احملاضرات العامة،وأما النصيحة لوالة األمور على املنابر

 ، والعداوة بني احلكام، وهذا زرع للفتنة، هذا تشهري،ليست من النصيحة
 ، قد يتسلط الوالة على أهل العلم، وهذا يترتب عليه أضرار كثرية،وشعوا
 ومن احملاذير أكثر مما ، فهذه تفرز من الشرور،الدعاة بسبب هذه األفعالوعلى 

   .)٢(" يظن فيها من اخلري
 يبني فيها ، هي النصيحة السرية عن طريق املراسلة،فالكتابة إىل ويل األمر

 مستشهداً فيها ، أو من حكومته، أو املخالفة اليت وقعت منه،حقيقة املنكر
 ، والرفق، وكل ذلك باللني، حمذراً بذكر العواقب،نكراًباألدلة على كون ذلك م

 وهي استجابة حقيقية ، وترسل بطريٍق خاص إىل احلاكم،واملوعظة احلسنة
  . وتدخل حتتها دخوالً أولياً ،ألحاديث النصيحة للحاكم

ملن يا :  قالوا ،)الدين النصيحة : (- صلى اهللا عليه وسلم –ومنها قوله 
  .)٣()  وألئمة املسلمني وعامتهم، ولرسوله، ولكتابه،هللا(:  قال ،رسول اهللا ؟

*****  

                                                 

  .  سبقت ترمجته     )١(
  .  ، مرجع سابق )١/٣٨٢(املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل الفوزان،     )٢(
  .  سبق خترجيه     )٣(
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  املطلب الثاين
 االحتجاج بالكتابة اخلاصة ألصحاب القرار يف النظام السعودي

@ @

إذا كانت مجيع دول العامل قد أسست أنظمتها بناء على البيئة السياسية 
بادئها وأسسها من  فكان من الطبيعي أن تستمد اململكة العربية السعودية م،فيها

  . وأن تتخذها دستوراً ومنهجاً ،الشريعة اإلسالمية
 وحيدد ، يصوغ عالقات األفراد، وأسلوب حياةفاإلسالم دين ودولة،

  .)١(عالقات اتمع 
:  ما نصه ،جاء يف النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية

 ، دينها اإلسالم، ذات سيادة تامة، دولة عربية إسالمية،اململكة العربية السعودية"
 ولغتها هي – صلى اهللا عليه وسلم –وسنة رسوله ،ودستورها كتاب اهللا تعاىل

   .)٢(اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض
يقوم احلكم يف اململكة العربية السعودية على أساس : "وجاء كذلك 

   .)٣("  وفق الشريعة اإلسالمية، واملساواة،العدل والشورى
اململكة لذلك جند أن صياغة الدستور الذي ميثل النظام السياسي يف 

 من مبادئ اإلسالم ابتداًء من واجبات السلطة العليا العربية السعودية  مستوحى
  .)٤(يف البالد إىل املسؤوليات اليت يضطلع ا كل فرد من أفراد األمة 

                                                 

ريـة يف اإلعـالم الـسعودية، ون، الريـاض،          البشر، حممد بن سـعود، ضـوابط احل       .د    )١(
  . ٢٧هـ ، ص ١/١٤١٤ط

  . ، مرجع سابق  )١(النظام األساسي للحكم، مادة رقم     )٢(
  ) . ٨(املرجع السابق، املادة رقم     )٣(
  . ، مرجع سابق  ٨٤القوم، حممد،حرية الرأي، ص     )٤(
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 طبيعته من ستمدوعلى هذا فمصدر احلكم يف اململكة العربية السعودية ي
 حجة ، للحاكم واحملكوم على السواء هي صمام اآلمانبدل،تقواعد راسخة ال ت

 ، نقلت إلينا بطريق قطعي ال ريب فيه،تباع واجبة التطبيق واال،لناس مجيعاًعلى ا
ومن هنا كان التأكيد أكثر من مرة على أن كتاب اهللا هو مصدر احلكم يف 

 وهو احلاكم على النظام األساسي للحكم ،اسي وعليه مدار نظامها السي،الدولة
 ، ومنه تستمد األنظمة كل قواعدها، ااالت يف كلهماعد كاشفاً ألحكالذي ي

 –هو ف واألحكام القضائية تقوم على كتاب اهللا ،وهو مصدر اإلفتاء يف الدولة
  .)١( املصدر األول للحكم يف الدولة السعودية –حبق 

ن الطبيعي أن تكون أهدافها أهداف اإلسالم واململكة دولة إسالمية وم
 لذا فإننا جند أن حرية الرأي فيها مستوحاة من الكتاب والسنة من حيث ،نفسه

 ومن حيث القيود اليت تقيدها أو اليت توجهها يف ،اعتبارها ومكانتها وتطبيقها
  .)٢(مسارها الصحيح

 املغفور له ولقد كفلت اململكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد
 وذلك ألمهية حرية ، حرية الرأي ملواطنيها عرب قنوات عدة،امللك عبد العزيز

الرأي للفرد فهو ضروري لكيانه الفكري ومن ذلك النصيحة واألمر باملعروف 
ة ـه يستلزم بداهـ وحتقيق،والنهي عن املنكر فهي من أهم فرائض اإلسالم

 .)٣(حرية الرأي

                                                 

 ١ام األساسـي للحكـم، د ن، ط       العطية، علي بن سليمان، السياسة الشرعية يف النظ       . د    )١(
هـ، أهل الكتاب، رسالة دكتوراه يف املعهد العايل للقضاء التابع جلامعـة اإلمـام              ١٤٣٢/

   . ١٧٧هـ، ص ١٤٢٧حممد بن سعود اإلسالمية، عام 
  . ، مرجع سابق ٨٥القوم، حرية الرأي، ص     )٢(
د  /٥مؤسسة الرسالة، بريوت، ط   زيدان، عبد الكرمي، الفرد والدولة يف الشريعة اإلسالمية،             )٣(

  . ٧٧ت، ص 
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���m�m�m�mD��C��B��AD��C:قال تعاىل  �B��AD��C� �B��AD��C� �B��A��K�� �J��I��H� �G� �F��E� ���K�� �J��I��H� �G� �F��E� ���K�� �J��I��H� �G� �F��E� ���K�� �J��I��H� �G� �F��E� �

���Q����P��O��N��M��L���Q����P��O��N��M��L���Q����P��O��N��M��L���Q����P��O��N��M��Lllll )١(.   
����������m�m�m�m:وقال تعاىل  ��� ��� � ��� ������������� ��� ��� � ��� ������������� ��� ��� � ��� ������������� ��� ��� � ��� �����

�����������	��
�����������	��
�����������	��
�����������	��
llll)٢(.   
وهذا دليل على أمهية إبداء الرأي والتعبري عنه بالطرق املشروعة كالكتابة 

 سواء كان ، والوقوف بوجه املنكر أياً كان مصدره،اخلاصة لصاحب القرار
 فكالمها معىن باألمر دون األخذ باالعتبار  جاه أو ، حاكم أو حمكومذلك من

   .منصب أو غري ذلك 
فيحق لكل فرد حسب الطرق الشرعية املتاحة له الوقوف يف وجه 

 ملصلحة اجلميع، واإلبالغ عنها املخالفات الشرعية والتنظيمية اليت تضعها الدولة
 وذلك بالكتابة اخلاصة لصاحب ،وإبداء رأيه الذي كلفه به هذا الشرع احلكيم

  وهذا من ،القرار أو الدخول عليه وإبداء النصيحة له سراً ال تشهرياً وفضحاً
األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو أصل أصيل للتعبري عن الرأي 

 وذلك ألن هذا األخري ما هو يف احلقيقة إال أمر مبعروف أو ي عن ،املشروع
   .)٣(ما يقوم مقامه من وسائل التعبري الشرعية كالكتابة  أو ،باللسان،منكر

                                                 

  ) . ٣- ١ (ةاآلي : العصرسورة     )١(
  ) . ٧١(آية : سورة التوبة     )٢(
غـري  (الشمراين، خالد بن عبد اهللا، التعبري عن الرأي ضوابطه وجماالته، رسـالة دكتـوراة        )٣(

لفكـر  ، عجيلة، عاصم أمحـد، حريـة ا       ٩٦، جامعة أم القرى،د ط، د ت، ص         )منشورة
  . ٢٧هـ، ص ١٤١٢ /٣وترشيد الواقع اإلسالمي، ط 
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األمر : "يف فضله ومكانته  : - رمحه اهللا – )١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
باملعروف والنهي عن املنكر هو الذي أنزل اهللا به كتبه وأرسل به رسله من 

  .)٢(الدين 

 ،ومحلته على عاتقهات هذا األمر نبن اململكة العربية السعودية قد توجند أ
 فقد نص  النظام األساسي ،وجعلته من أوىل احلقوق والواجبات اليت تقوم ا

تأمر " على أن الدولة ،احلقوق والواجبات:للحكم يف الباب اخلامس حتت عنوان 
   .)٣("باملعروف وتنهى عن املنكر،  وتقوم بواجب الدعوة إىل اهللا

 األمر ،ات اليت تقوم ا الدولةومن هذا النص يتضح أن من أعظم الواجب
باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة وهذا املبدأ يعد من أجل 

 وأصل من ، وهو فريضة عظيمة، وأعظم أسباب حفظ األمة،عوامل االستقرار
 واملنهج الذي ، وهو القطب األعظم يف الدين،أصول قيام حضارة اإلسالم

 واضمحلت ،ل لتعطلت النبوة ولو طوي وأمه،عنيابتعث اهللا له النبيني أمج
 ، واستشرى الفساد، وشاعت اجلهالة، وفشت الضاللة، وعمت الفتنة،الديانة

   .)٤( وهلك العباد ، وخربت البالد،واتسع التمزق
حاد الرعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالطرق بل إن على آ

 ومىت عجزوا ،ترتيب باحلكمة والسريةالشرعية املتاحة من غري خمالفة لتنظيم أو 

                                                 

  . سبقت ترمجته    )١(
  . مرجع سابق  ) ٢٨/١٢١(جمموع الفتاوى،     )٢(
  . من النظام األساسي للحكم، مرجع سابق  ) ٢٣(املادة     )٣(
فـة،  الغزايل، أبو حامد، إحياء علوم الدين، املكتبة  التجارية، مصر، د ت، طبعـة دار املعر                )٤(

  ). ٢/٣٠٦(بريوت، د ت، 
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 وهنا يأيت – بالكتابة واإلسرار باملخاطبة – رفعوا األمر إىل الوايل ،عن ذلك
 على املخالفني بقوة السلطان مبا يراه – تعاىل –عمل الدولة يف تنفيذ أحكام اهللا 

ى  وذلك على آحاد الرعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر إال إذا أد،مالئماً
 ، بل عليهم  أن يرفعوا األمر إىل الوالة، وإال مل يكن هلم ذلك،ذلك إىل القتال

   .)١(لريوا رأيهم يف فنون الردع 
وقد نص النظام األساسي للحكم على حرية النصيحة باملكاتبة واملخاطبة 

ومن حق كل فرد خماطبة السلطات العامة فيما يعرض : " ونصه ،وبعث الربقيات
   .)٢("له من الشؤون

 واملخابرات اهلاتفية وغريها من ، والربيدية،املراسالت الربقية"وكذلك 
الع ـ أو االط، اـ أو تأخريه، وال جيوز مصادرا، مصونة،وسائل االتصال

    .)٣ (.."عليها 
ولقد أشاد األمر امللكي القاضي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء 

 وأن هذا هو  ،ما بني الكاتب وبينهمبكتابة عرائض االحتساب للمسؤولني في
  : وهذا نص األمر ،أدب اإلسالم

  .هـ ٢/٩/١٤٣١ – واس –الرياض -
�m�m�m�m��IH��G��F����E��D��C��B��A��IH��G��F����E��D��C��B��A��IH��G��F����E��D��C��B��A��IH��G��F����E��D��C��B��Aانطالقاً من قول احلق جل وعال "

��Z��Y��X��W�����V���U��TS��R��Q��P��O�N��M���L���K��J��Z��Y��X��W�����V���U��TS��R��Q��P��O�N��M���L���K��J��Z��Y��X��W�����V���U��TS��R��Q��P��O�N��M���L���K��J��Z��Y��X��W�����V���U��TS��R��Q��P��O�N��M���L���K��J

                                                 

إمام احلرمني اجلويين، عبد امللك بن عبد اهللا، أبو املعاطي، غياث األمم يف الثبات الظلم، دار                    )١(
   . ٢٣٨هـ، ص ١٤٠٠هـ، طبعة إمام احلرمني، قطر، ١٤١٧الكتب العلمية، بريوت، 

  . من النظام األساسي للحكم، مرجع سابق ) ٤٣(املادة رقم     )٢(
  . من النظام األساسي للحكم، مرجع سابق ) ٤٠(املادة رقم     )٣(
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� �_��� �̂�]���\��[��_��� �̂�]���\��[��_��� �̂�]���\��[��_��� �̂�]���\��[llll)١(
����Æ��Å	�������Æ��Å	�������Æ��Å	�������Æ��Å	����m�m�m�m�Ä��Ã��Â��Á�Ä��Ã��Â��Á�Ä��Ã��Â��Á�Ä��Ã��Â��Á وقوله سبحانه .  

�����������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������llll)٢(
 .   


��	���¡��¢��£��¤��¥��¦��§���m�m�m�m وقوله������������§��¦��¥��¤��£��¢��¡���	��
������������§��¦��¥��¤��£��¢��¡���	��
������������§��¦��¥��¤��£��¢��¡���	��
����������

��»���º��¹�� �̧��¶����� �́�³����²���±��°�����®��¬����«���ª©��¨��»���º��¹�� �̧��¶����� �́�³����²���±��°�����®��¬����«���ª©��¨��»���º��¹�� �̧��¶����� �́�³����²���±��°�����®��¬����«���ª©��¨��»���º��¹�� �̧��¶����� �́�³����²���±��°�����®��¬����«���ª©��¨llll)٣(
 .  

��m�m�m�m�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p:وقوله جل جالله 

������~��}������~��}������~��}������~��}������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll)٤(
 .  


��	��������������������������m�m�m�m :وقوله تعاىل�����������������������������������	��
�����������������������������������	��
�����������������������������������	��
�����������

��¬«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡���������� �������� ��!��¬«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡���������� �������� ��!��¬«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡���������� �������� ��!��¬«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡���������� �������� ��!

��¹�� �̧�¶���%�� �́�³��²��±����°��+��®��¹�� �̧�¶���%�� �́�³��²��±����°��+��®��¹�� �̧�¶���%�� �́�³��²��±����°��+��®��¹�� �̧�¶���%�� �́�³��²��±����°��+��®llll)٥(
 .  

�}���m�m�m�m:وقوله جل شأنه  �z��y��x��w�� �v� �u��t�{��z��y��x��w�� �v� �u��t�{��z��y��x��w�� �v� �u��t�{��z��y��x��w�� �v� �u��t����llll)٦(
 


��	�����������m�m�m�m:وقوله �������� ���������������������������������	��
�������� ���������������������������������	��
�������� ���������������������������������	��
�������� ������������������������

��¤��£��¢���¡7��8��9��:��;��<��=��>��?���@��������¤��£��¢���¡7��8��9��:��;��<��=��>��?���@��������¤��£��¢���¡7��8��9��:��;��<��=��>��?���@��������¤��£��¢���¡7��8��9��:��;��<��=��>��?���@������
��¦��¥��¦��¥��¦��¥��¦��¥llll)٧(

 .  

                                                 

    . ٤٣آية : سورة النحل     )١(
   . ٣٦آية : سورة اإلسراء     )٢(
   . ١١٧، ١١٦آية : سورة النحل     )٣(
   . ٣٣آ: سورة األعراف     )٤(
   . ٦٠، ٥٩آية : سورة يونس     )٥(
   . ١٨١آية : سورة األعراف     )٦(
   . ١٠٥، ١٠٤:آية : آل عمران سورة     )٧(
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 وبني خطورة ،على هذا األساس القومي الذي حفظ لنا محى الدين
 ترسخت يف النفوس املؤمنة مفاهيم مهمة يف شأن ، والوقوع فيه،التجاوز عليه

 تعظيماً لدين اهللا من ، جيب الوقوف عند رمسها،ى وحدود الشرع احلنيفالفتو
 وال تؤهل القتحام ،االفتئات عليه  من كل من محل آلة تساعد على طلب العلم

 ليجادل يف دين اهللا بغري ، فضالً عمن ال ميلك آلة وال فهماً،هذا املركب الصعب
 . والعجلة، مائدة الشرععلم وال هدى وال كتاب منري، وإمنا هو التطفل على

  . يف ميدان حتفة املخاطر واملهالك من كل وجه  .خايل الوفاض
وقد تابعنا هذا األمر بكل اهتمام ورصدنا جتاوزات ال ميكن أن نسمح 

 وهو أعز ما ،حفظاً للدين، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم،ا
 اليت إن مل ندرك خطورا ،لشر وحسماً ملادة ا،  ورعاية لوحدة الكلمة،منلك

 ، على الكتاب والسنةأضر على البالد والعباد من التجرئ وال ،عادت باملزيد
 ، ودين اهللا ليس حمالً للتباهي، والتصدر للفتوى،وذلك بانتحال صفة أهل العلم

 مستهدفة ديننا الذي ، بتجاوزات وتكلفات ال ختفى مقاصدها،ومطامع الدنيا
 ، ووحدة صفنا،النيل من أمننا.  بقصد أو بدون قصد ،اولة حم،هو عصمة أمرنا

حتسب أا مبا تراه من سعة اخلالف حجة هلا بالتقول على شرع اهللا والتجاوز 
 وترك ترجيح املصاحل الكربى يف النطق ، والتطاول عليهم،على أهل الذكر

كل من خرج  و، مبا يتعني علينا تعزيزه مبا نراه حمققاً ملقاصد الشريعة،والسكوت
 – صلى اهللا عليه وسلم – وسنة سنها رسولنا ،عن اجلادة اليت استقرت ا احلال

 ، وعلماء األمة منذ صدر اإلسالم– رضوان اهللا عليهم –ومن تبعه من الصحابة 
 على هدي سلفنا ، ثقة بكبار علمائنا وأعمدة فتوانا،واطمأنت إليها النفوس
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رنا هو عصر املؤسسات لتنظيم شؤون  وألن كان عص، وجهم السوي،الصاحل
  . فالدين أوىل وأحرى يف إطار مصاحلة املعتربة ،الدنيا يف إطار املصاحل املرسلة

إن تباين أقوال أهل العلم يتعني أن يكون يف نطاق هيئام وجمامعهم 
 ، ويشككهم يف علمائهم، وال خيرج للناس ما يفتنهم يف دينهم،العلمية والفقهية

 من اخلطورة ما ندرك  ويف هذا، واملغرض يترقب،فة والشبه خطافهفالنفوس ضعي
  .لبعيد على ديننا وجمتمعنا وأمتنا وأثره السيئ على املدى القريب وا،أبعاده 

 ونفرق ،إننا حبمد اهللا أسعد ما نكون باحلق ن فال نعرف الرجال إال به
 العلم فيما  وبني اختالف أقوال أهل،بني سعة الشريعة وفوضى القيل  والقال

 ، وبني منازعة غريهم هلم، ومست علماء اإلسالم، على هدي الشريعة،بينهم
 كما نفرق بني مسائل الدين اليت تكون بني املرء ،والتجاوز على حرمة الشرع

دون ،مبا يدين اهللا به. يف خاصة نفسه .  ليعمل فيها ،وربه يف  عبادته ومعاملته
  مما ال يسعه اخلوض فيه مبا خيالف ما مت  وبني الشأن العام،إثارة أو تشويش

 وهنا ،حسمه بآلته الشرعية اليت تستند على أقوال أهل العلم بالدليل والتعليل
 صلى اهللا –نستذكر قاعدة الشرع احلنيف يف أنه ال عصمة ألحد إال لنبينا حممد 

رمي  وكل يؤخذ من قوله ويرد إال قول نبينا الك، فيما يبلغه عن ربه–عليه وسلم 
عليه أفضل الصالة وأمت التسليم وهذه القاعدة الشرعية ال تتعارض وال تنفك عن 

 وما زال أهل العلم ، وتتوخى مقاصدها، فهي جتري يف سياقها،الضوابط السابقة
 ويدخل يف ، ونبذ الفرقة، وتوحيد الصف،قدمياً وحديثاً يوصون باجتماع الكلمة

 – رضوان اهللا عليهم –بعض الصحابة  وقد ترك ،هذا االجتماع على أمر الدين
  . وأن اخلالف شر وفتنة ، من أجل اجتماع الكلمة،بعض آرائهم الفقهية
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ويدخل يف معىن تلك التجاوزات ما حيصل من البعض من اجتهادات 
 والسيما ما يتعلق بالدعوة ، يتخطى ا اختصاص أجهزة الدولة،فردية

 منذ تأسس كياا ، حبمد اهللا،دولة فقد أقامت ال، وقضايا االحتساب،واإلرشاد
 ، مؤسسات شرعية تعين باختصاصات معلومة لدى اجلميع،على قاعدة اإلسالم

 لكن جند من البعض من يقلل من ،وقامت بواجبها حنوها على الوجه األكمل
 ومنهم من نصب ، ومتجاوزاً أنظمة الدولة، متعدياً على صالحياته،هذا الدور

 وهذا ما يتعني أخذه باحلزم ورده جلادة ، على ما يراهنفسه ملناقشتها وعرضها
 وعدم ، وإفهامه باحترام الدور الكبري الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية،الصواب

 وهي ، والتشكيك يف اضطالعها مبسؤولياا،اإلساءة إليها بتخطي صالحياا
عتها  وحماولة االرتقاء على حساب مس،دعوة مبطنة إلضعاف هيبتها يف النفوس

 ، اليت يتعني عليها التنبه هلذا األمر،ومسعة كفاءاتنا الشرعية اليت تدير شؤوا
وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي 

  . وهم محلة الشريعة وحراسها ، والنيل من رجاهلا،والنظامي
 خاصة أن الذمة ،والشك أن لالحتساب الصادق جادة يعلمها اجلميع

 وهي بكفاءة رجاهلا وغريم على ،ربأ برفع حمل االحتساب إىل جهته املختصةت
ا من مسؤولية ـره مبا جيب عليهـ لتتوىل أم،الدين والوطن حمل ثقة اجلميع

  .شرعية ونظامية 
تكون اجللبة واللغط والتأثري على الناس مبا يشوش  ومل تكن ولن

مؤسساتنا الشرعية أداة  ويتعدى على صالحيات ، وحيرك سواكنهم،أفكارهم
 بل إن الدخول االرجتايل فيها يربك علم ،لالحتساب وحسم املوضوع

 بدعوة واضحة ، ويفرغها من حمتواها،مؤسساا الشرعية ويسلبها صالحياا
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 ومن هؤالء  من يناقض نفسه بإعالن حرصه على هذه ،للفوضى واخللل
 ومنهم من ،عله اخلاطئ دورها مث يلغي بف، وعدم النيل منها،املؤسسات وتزكيتها

 ، كما هو أدب اإلسالم،يكتب عرائض االحتساب للمسؤولني فيما بينه وبينهم
 أو سوء ، ليهتك ما ستر اهللا عليه من نية ، على رؤوس األشهاد،مث يعلن عنها

 ويف مشمول هؤالء كل من أولع بتدوين البيانات ،تدبري على إحسان الظن به
ام لسبب وغري سبب ومن بينهم من أسندت إليهم والنكري على اخلاص والع

  .واليات شرعية مهمة 
ويف سياق ما ذكر ما منا إىل علمنا من دخول بعض اخلطباء يف تناول 

 إذ منرب ،موضوعات ختالف التعليمات الشرعية املبلغة هلم عن طريق مراجعهم
ا يلبس عليهم  ال مب،اجلمعة لإلرشاد والتوجيه الديين واالجتماعي مبا  ينفع الناس

  .يف قضايا ال تعاجل عن طريق خطب اجلمعة   ويستشريهم،دينهم
 نرغب إىل ،داء للواجب الشرعي والوطينأ و،وترتيباً على ما سبق

 والرفع لنا عمن جتدون ،مساحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء
 يف ،م بذلكفيهم الكفاية واألهلية التامة لالضطالع مبهام الفتوى لإلذن هل

 واللجنة الدائمة للبحوث ،مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء
 ويستثىن  من ذلك الفتاوى اخلاصة ، ومن نأذن هلم بالفتوى،العلمية واإلفتاء

 بشرط ، واألحوال الشخصية، واملعامالت،الفردية غري املعلنة يف أمور العبادات
 على أن مينع منعاً باتاً التطرق ألي ،ؤولأن تكون خاصة بني السائل واملس

 ، ومفردات أهل العلم املرجوحة،موضوع يدخل يف مشمول شواذ اآلراء
 وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة ،وأقواهلم املهجورة

 فمصلحة الدين والوطن فوق كل ، كائناً من كان،واجلزاء الشرعي الرادع
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 ، ذات العالقة بنسخ من أمرنا هذا العتماده وتنفيذه وقد زودنا اجلهات،اعتبار
 ، ولن نرضى بأي تساهل فيه أقل أو كثر، وسنتابع كافة ما ذكر،كل فيما خيصه

 اليت ، ومؤسساتنا الشرعية، ومسعة علمائنا، وأمننا، ووطننا،فشأن يتعلق بديننا
 ، ندين اهللا به ديناً، أو نتقاعس عنه، لن نتهاون فيه،هي معقد اعتزازنا واغتباطنا

 وهو املسؤول ، على الوجه الذي يرضيه عنا، إن شاء اهللا،ومسؤولية نضطلع ا
 ويلهمنا رشدنا ، ويدلنا على خري أمرنا، أن يوفقنا ويسددنا- جل وعال–

 ويزيدنا من فضله ويستعملنا يف ، وأن يسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة،وصوابنا
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته عبداهللا . إنه ويل ذلك والقادر عليه،طاعته

  .)١("  ابن عبدالعزيز
  :يؤخذ من هذا األمر امللكي الكرمي مايلي 

أن كتابة عرائض االحتساب للمسؤولني فيما بني الناصح واملنصوح، _ 
  .أدب من آداب اإلسالم 

أن تدوين البيانات واإلنكار فيها، ونشرها بعد ذلك على العام _ 
  . الفوضى واجللبة والغلط والتشويش على الناسواخلاص من
  .الصحيحة الشرعية معلومة للجميع أن طرق االحتساب _ 
  .أن الذمة تربأ برفع حمل االحتساب إىل اجلهة املختصة _ 
أمهية دور العلماء واجلهات الشرعية والرقابية يف بناء القرار السعودي _ 

  . الديين واالجتماعي والسياسي
  

*****  

                                                 

  . هـ ٢/٩/١٤٣١يف ) ب/ ١٣٨٧٦(  األمر الكرمي ، رقم )١(
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  املطلب األول  
  االحتجاج باملناصحة والدخول على أصحاب القرار 

  يف الفقه اإلسالمي
  

للنهي عن املنكر عموماً ولإلنكار على احلاكم خصوصاً وسائل عديـدة           
وصـلت إليـه     ومنها ما  ، منها ما دلت عليها نصوص الشريعة      ،وطرق متنوعة 

 ومل يترك السلف الـصاحل هـذه        ، ومل خيالف املنهج الشرعي    ،لتجربة اإلنسانية ا
 بل أرشد العلماء والعاملني الناس إىل  ،الوسائل وبياا وإرشاد الناس والعامة إليها     

 وقد جعـل    ،اخلطوة اخلفية يف إنكار املنكر أال وهي الكراهة القلبية للمنكرات         
 ولـيس بعـده إال اإلمث       ،ت اإلنكـار  الشرع كراهة املنكر بالقلب أدىن درجا     

   .)١(" وذلك أضعف اإلميان : "- صلى اهللا عليه وسلم – لقوله ،واملعصية
 فمن مل   ،وأما إنكاره بالقلب فالبد منه     : "- رمحه اهللا    -قال ابن رجب    

   .)٢("ينكر قلبه املنكر دل على ذهاب اإلميان من قلبه
 فإن القلـب ملـك      ،يسري ليس بال  ،وإن إنكار املنكر بالقلب أمر عظيم     

أال وإن يف اجلـسد      : "- صلى اهللا عليه وسلم      –األعضاء  وسيدها بدليل قوله      
 أال وهـي    ، وإن فسدت فسد اجلسد كله     ،مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله     

 ،فإذا كره القلب املنكر فإنه سيؤثر حتما علـى بقيـة األعـضاء            ،)٣(" القلب  
                                                 

  .سبق خترجيه     )١(
  .، مرجع سابق  )١/٣٢١(ابن رجب، جامع العلوم واخلكم،     )٢(
، مرجع سابق، ومسلم حديث     ٣٤، كتاب اإلميان، ص     )٥٢(أخرجه البخاري حديث رقم         )٣(

  .، مرجع سابق  ٦٥١ات، ص ، كتاب املساق)١٥٩٩(رقم 
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 ذي املكانة العاليـة     ،ىعظموسيلة ال كة ضد هذا املنكر بال    وستكون مهيأة للحر  
 هلا القدح املعلى واحلظ األوفر من اهتمـام الـشارع           ،واملرتلة الرفيعة يف ديننا   

 ومن أعظم حقـوق     ، بل هي من أعظم حقوق املرء على أخيه املسلم         ،احلكيم
 رضـى اهللا    - )١( عن متيم الداري     ، هي النصيحة  ،هي الدين ،الراعي على الرعية  

ن ؟ قال   مل: قلنا  " الدين النصيحة  : "- صلى اهللا عليه وسلم      – قال.  قال   –عنه  
   .)٢(" ألئمة املسلمني وعامتهمهللا ولكتابه ولرسوله و: 

ففي هذا احلديث أن مـن الـدين    " – رمحه اهللا    – )٣(قال ابن عبد الرب     
 ، فكل من واكلهم وجالـسهم     ، وهذا أوجب ما يكون    ،النصح ألئمة املسلمني  
   .)٤("  السلطان لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع منه وكل من أمكنه نصح
 ، على األمر باملعروف والنهي عن املنكـر       – عز وجل    –وقد حث اهللا    

������������������������������������������������������������������m�m�m�m :- يف قوله تعاىل     –وهو من أعظم أبواب النصيحة      
	��
����������������	��
����������������	��
����������������	��
����������������������������������������������������������������������������llll )٥(.   

                                                 

  .سبقت ترمجته     )١(
  .سبق خترجيه     )٢(
 يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري، األندلـسي،               –أبو عمر    : وه    )٣(

القرطيب املالكي، اإلمام، العالمة، حافظ املغرب، صاحب التصانيف الفائقة، ولد يف سـنة             
ربيه اآلخر، طلب العلم بعـد التـسعني والثالمثائـة، وأدرك           مثان وستني وثالمثائة يف شهر      

  .الكبار، وطال عمره، وعال سنده، وتكاثر عليه الطلبة 
  .،مرجع سابق  )٣٥/١٣٥(، ٨٥سري أعالم النبالء، رقم : انظر 

مـصطفى  / ابن عبد الرب النمري القرطيب، التمهيد ملا يف املوطأ يف املعاين واألسانيد، حتقيق                  )٤(
  ) .٢١/٢٨٥(لوي  ن وحممد البكري، مؤسسة قرطبة، احلديث العاشر، الع

  .١٠٤: سورة آل عمران، آية     )٥(
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عروف والنهي عن املنكر مها     األمر بامل  : "- رمحه اهللا    – )١(قال الشوكاين 
 وال يتسع   ،العمادان العظيمان من أعمدة هذا الدين الركنان الكبريان من أركانه         

 إال مؤلـف    ، واألحاديث الصحيحة النبوية   ،ملا ورد يف ذلك من اآليات القرآنية      
 وهو جممع على وجوما إمجاعاً من سابق هذه األمة وال خصها هلـا              ،مستقل

   .)٢("بعلم يف ذلك خالف
 صلى  –بايعت النيب   : " قال   –رضي اهللا عنه    – )٣(وعن جرير بن عبد اهللا    

 والنصح لكـل    ،فيما استطعت :  على السمع والطاعة فلقنين      –اهللا عليه وسلم    
   .)٤(مسلم

 صـلى اهللا    – عن النيب    – رضي اهللا عنه     – )٥(وعن عبد اهللا بن مسعود      
 فـرب   ، فوعاها وحفظها وبلغها   نضر اهللا أمرأ مسع مقاليت    : " قال   –عليه وسلم   

إخـالص  :  ثالث ال يغل عليهن قلب مـسلم         ،حامل فقه إىل من هو أفقه منه      

                                                 

  .سبقت ترمجته     )١(
، مرجـع   )١/٩٨٢(الشوكاين، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، كتاب الـسري،               )٢(

  .سابق  
مري، النبيل، اجلميـل، مـن أعيـان        جرير بن عبد اهللا بن جابر بن مالك البجلي، األ         : هو      )٣(

مسنده حنـو   (الصحابة، قدم املدينة يف رمضان، سنة عشر، ومعه من قومه مخسون ومائة،             
، ١٠٨، وتويف سنة إحدى ومخسني، راجع سري أعالم النبالء، رقـم            )مائة حديث باملكرر  

  . .، مرجع سابق )٣/٤٦٢(
،، مرجـع سـابق،     ١٣٧٥م، ص   ، كتاب األحكا  )٧٢٠٤(أخرجه البخاري، حديث رقم         )٤(

  .، مرجع سابق  ٥٤، كتاب اإلميان، ص )٥٦(ومسلم حديث رقم 
  .سبقت ترمجته     )٥(
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 فإن الدعوة حتـيط مـن       ، ولزوم مجاعتهم  ، ومناصحته أئمة املسلمني   ،العمل هللا 
   .)١(" وراءهم

ثالث ال يغـل علـيهن   : "فأما قوله  "– رمحه اهللا - )٢(قال ابن عبد الرب 
ال يقوى  :  يكون القلب عليهن ومعهن غليالً أبداُ، يعين         ال : فمعناه" قلب مؤمن 

  .)٣( ولزم اجلماعة، وناصح أويل األمر ،فيه مرض وال نفاق إذا أخلص العمل هللا
 صلى اهللا عليـه     – أن رسول اهللا     – رضي اهللا عنه     – )٤(وعن أيب هريرة    

أن : لكم   يرضى   ،إن اهللا يرضى لكم ثالثاً ويسخط لكم ثالثاً       : " قال   –وسلم  
 وأن تناصحوا مـن     ، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعاً     ،تعبدوه وال تشركوا به شيئاً    

  .)٥(" وكثرة السؤال،، وإضاعة املالقيل وقال: يسخط لكم  و،واله اهللا أمركم
تناصحوا من واله اهللا    " : "وأما قوله  "– رمحه اهللا    – )٦(قال ابن عبد الرب     

 وهم األئمـة واخللفـاء      ،عامة لوالة األمر  ففيه إجياب النصيحة على ال    " أمركم
   .)٧("وكذلك سائر األمراء

                                                 

، مرجع سـابق، قـال      )٣/٢٢٥(،  )١٣٣٧٤(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده حديث رقم            )١(
صحيح لغريه وهذا إسناد حسن، وأخرجه الترمذي       : شعيب األنؤوط معلقاً على احلديث        

" حديث صـحيح : " معلقاً عليه – رمحه اهللا –قال األلباين ) ٢٦٥٨( حديث رقم  يف سننه، 
، )١/١٥٦) (٢٣٠(، مرجع سابق، وأخرجه ابن ماجه يف سننه، حـديث رقـم             )٥/٣٤(

  .مكتبة أيب املعاطي، كتب احلراين، حممود خليل 
  .سبقت ترمجته     )٢(
  .مرجع سابق ، )٢١/٢٧٧(ابن عبد الرب، التمهيد، احلديث العاشر     )٣(
  .سبقت ترمجته     )٤(
  .سبق خترجيه     )٥(
  .سبقت ترمجته     )٦(
  .، مرجع سابق )٢١/٢٧٧(ابن عبد الرب، التمهيد     )٧(
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فقد : " عن هذه األحاديث     -رمحه اهللا – )١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
 ومناصـحة   ،إخالص العمل هللا  : جمع يف هذه األحاديث بني اخلصال الثالث        

وقواعده،  ولزوم مجاعة املسلمني، وهذه الثالث جتمع أصول الدين          ،أويل األمر 
   .)٢(" وتنظم مصاحل الدنيا والدين،وجتمع احلقوق اليت هللا ولعباده

 ، ملا ويل اخلالفة خطب خطبة     – رمحه اهللا    –وجاء عن أيب بكر الصديق      
 فإن أحـسنت فـأعينوين وإن       ،أيها الناس إمنا أنا متبع ولست مببتدع      يا: وفيها  

  .)٣("زغت فقوموين
أال أخاف يف اهللا لومة  : - عنه    رضي اهللا  –وقال رجل لعمر بن اخلطاب      

أما من ويل من أمر املسلمني شيئاً       : "، فقال   ! أم أقبل على أمري ؟     ،الئم خري يل  
 ولينـصح   ، فليقبل علـى نفـسه     ،فال خياف يف اهللا لومة الئم، ومن كان خلواً        

   . )٤("ألمريه
 ،ال إسالم إال بطاعة   : " أنه قال    – رضي اهللا عنه     - )٥( وعن أيب الدرداء  

   .)١("وال خري إال يف اجلماعة والنصح هللا وللخليفة وللمؤمنني عامة
                                                 

  .سبقت ترمجته     )١(
  .، مرجع سابق )١/١٨(جمموع الفتاوى     )٢(
  .سبق خترجيه     )٣(
هــ،  ١٤١٤لصميعي، األوىل،   ، طبعة دار ا   )٨٤٧(رواه سعيد بن منصور يف سننه، برقم            )٤(

عبـد  . د: ، والبيهقي ، أمحد بن احلسني اخلراساين يف شعب اإلميان، حتقيـق             )٤/١٦٥٩(
العلي عبد احلميد حامد، نشر مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية باهلند، طبعـة أوىل،               

، وأبو بكر عبد الرزاق الصنعاين يف مـصنفه، طبعـة املكتـب             )١٠/٥٧(هـ  ١٤٢٣سنة  
، وابن  )١١/٣٣٣(حبيب الرمحن األعظمي    : هـ، حتقيق   ١٤٠٣ /٢اإلسالمي، بريوت  ج   

  .، مرجع سابق )٢١/٢٨٥(عبد الرب يف التمهيد، احلديث العاشر 
عومير بن زيد بن قيس األنصاري اخلزرجي، اإلمام، القدوة، قاضي دمشق، صـاحب             : هو      )٥(

ة، سيد القراء بدمشق، روى عن النيب       ،حكيم هذه األم  - صلى اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   
 عدة أحاديث، وممن مجع القرآن، أخرج لـه البخـاري ثالثـة             – صلى اهللا عليه وسلم      –

=  

٣٤٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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الـسلطان ظـل اهللا يف   : "  قال – رضي اهللا عنه –وعن أنس بن مالك   
   .)٢(" فمن غشه ضلّ، ومن نصحه اهتدى،األرض

   :)٣(وعلى الناصح قبل اهلمم بالنصيحة للحاكم أمران مها
 ،منه ما ينبغي نصحه عليـه     التأكد والتثبت من كونه قد حصل       : األول  

 – أو انتهاك حرمة من حمـارم اهللا         ، أو ظلمه ألحد من الرعية     ،كإخالله بالعدالة 
   .-تعاىل 

 وإشاعة القصص ، وتزوير األقوال عليهم، على احلكامفإنّ الكذب
 وأسباب ذلك ، ومل يفكروا بفعلها كثرية، واامهم بأباطيل مل يفعلوها،الكاذبة

 كالوصول إىل احلكم ، فمنهم من له أغراض سياسية، آخرختتلف من كاذب إىل
 كالسعي إىل إثارة املسلمني ، ومنهم من له أغراض خبيثة لضرب اإلسالم،وطلبه

 وينشغلون عن العدو ، فتقل هيبة احلكام، فيحصل اخلروج،على حكامهم
وإذا كان خلفاء  .  وتضعف قوة الدولة اإلسالمية ،اخلارجي بالعدو الداخلي

 – كما حصل لعثمان – وحكام العدل مل يسلموا من كذب الكاذبني ،بوةالن
 فهؤالء ، ومن مل يعرف بالعدالة، فكيف حبال حكام اجلور–رضي اهللا عنه 

  . أحرى وأوىل أن يكثر عليهم الكذب 
                                                 

= 

 – رضـي اهللا عنـهما       –أحاديث ومسلم مثانية، واتفقا له على حديثني، مات قبل عثمان           
  .، مرجع سابق )٣/٢٩٤ (٦٨راجع سري أعالم النبالء رقم . بثالث سنوات 

  .مرجع سابق ) ٢١/٢٨٩(بن عبد الرب، التمهيد ا    )١(
  .مرجع سابق ) ٩/٤٨٠(، ٦٩٩١البيهقي، شعب اإلميان، رقم     )٢(
الظفريي، خالد ضحوي، ضوابط معاملة احلاكم عند أهل السنة، رسـالة ماجـستري مـن                   )٣(

  )  .٢/٥٦٥(هـ، ١٤٣٠ /١اجلامعة اإلسالمية، طبعة اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط
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ومن شأن الرعية قلّة الرضا عن  : "- رمحه اهللا – )١(ويقول ابن عبد ربه 
 وال ، ورب ملوم ال ذنب له، وإلزام الالئمة هلم، وحتجر العذر عليهم،األئمة

 من ، وموافقة مجاعتها، إذ كان رضا مجلتها،سبيل إىل السالمة من ألسنة العامة
 ومرتلته ، ولكٍل حصته من العدل، واملمتنع الذي ال ميلك،املعجز الذي ال يدرك

   . )٢(" من احلكم
إنكار املنكر على احلاكم املسلم أنّ : واألمر الثاين الذي ينبغي التنبيه عليه 

 وال التفتيش ، فال جيوز كشف ستره، فإن كان مستتراً مبعصيته،متعلق بالرؤية
 مل جيز للمنكر عليه بعد ، ومىت ما اطُّلع على معصيته اليت يرتكبها سراً،عن ذلك

 بل جيب عليه الستر على كل مسلم ،نصيحته سراً أن يشيع ذلك بني الناس
 فإنّ إشاعة ذلك عنه مما يسبب ،حلاكم الذي يلي أمور الناس فكيف با،مذنب
  .  ويثري الناس عليه ،الفنت

 : - صلى اهللا عليه وسلم –قوله  : "- رمحه اهللا – )٣(قال ابن رجب 
 فلو كان مستوراً ،يدلّ على أنّ اإلنكار متعلق بالرؤية )٤() من رأى منكم منكراً(

                                                 

ابن عبد ربه أمحد بن حممد بن عبد ربه املرواين، موىل أمري األنـدلس، هـشام بـن                  : هو    ) ١(
الداخل، عالمة، أديب، إخباري، ثقة، بليغاً، شاعراً، عاش اثنني ومثانني سنة، وتويف سـنة              

  . مثان وعشرين وثالمثائة 
   .  ، مرجع سابق )٢٩/٢٦٥(، )١٢٦(سري أعالم النبالء رقم : راجع   

  

أمحد أمني، وأمحـد الـزين،      : ابن عبد ربه األندلسي، أمحد بن حممد، العقد الفريد، حتقيق             ) ٢(
  ) .   ١/٨(وإبراهيم اإلبياري، جلنة التأليف والترمجة والنشر، الطبعة الثانية، 

  

  .   سبقت ترمجته   ) ٣(
  

  .   تقدم خترجيه   ) ٤(
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أمحد يف أكثر الروايات أنه ال يعِرض له  فاملنصوص عن ، ولكن علم به،فلم يره
  . )١(" وأنه ال يفتش على ما استراب به

 أيضاً –ويشترط يف إنكار املنكر  : "- رمحه اهللا – )٢(وقال ابن النحاس 
 وأغلق عليه بابه ، فكل من ستر معاصيه يف داره، أن يكون ظاهراً بغري جتسس–

  . )٣(" ال جيوز ألحد أن يتجسس عليه
 وكان فعله له علناً غري مستتر       ،قن بعد ذلك أنه قد ارتكب منكراً      فإن تي 

ولـذا  . وحيذره من سبل الردى     ، ويبني له سبل اهلدى    ، كان عليه أن ينصحه    ،به
  . فإن النصيحة للحاكم وألعوانه من أهم الواجبات اليت جتب على الرعية 

ـ        -رمحه اهللا – )٤(قال ابن مجاعة   : اهم   يف بيانه حلقوق الوالة علـى رعاي
 أو  ، وحاسد يرومه بأذى   ،وحتذيره من عدو يقصده لسوء    ...بذل النصيحة له    "

 ومن كل شيء خياف عليه منه على اختالف أنـواع           ،خارجي خياف عليه منه   
   .)٥("ذلك وأجناسه، فإن ذلك من أكرب حقوقه وأوجبها

                                                 

  .   ، مرجع سابق )٢/٢٥٤(جامع العلوم واحلكم   ) ١(
  

هو أمحد بن إبراهيم بن حممد أبو زكريا، حميي الدين الدمشقي مث الدمياطي املعروف بـابن                  ) ٢(
النحاس، فرضي فاضل، جماهد من فقهاء الشافعية، ولد يف دمشق، ورحل إىل مصر، تـويف               

  .   ، مرجع سابق )١/٨٧(األعالم للزركلي : راجع . هـ، ودفن بدمياط٨١٤سنة 
  

سالكني من أعمـال اهلـالكني،       تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني، وحتذير ال       ابن النحاس،   ) ٣(
   .   ٤٠هـ، ص١٤٠٧، ١عماد الدين عباس سعيد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حتقيق

  

هو حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي، ولد يف محـاة سـنة                      )٤(
يل احلكم واخلطابة بالقدس مث القضاء مبصر، تويف يف مصر سنة           ، من علماء احلديث، و    ٦٣٩
  .، مرجع سابق )٥/٢٩٧(هـ، راجع األعالم للزركلي ٧٣٣

فؤاد عبد املنعم أمحد، نـشر      . د: ابن مجاعة، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، حتقيق              )٥(
  ) .٦٣(هـ، ص ١٤٠٨/دار الثقافة، قطر الدوحة، ط 



� �

  

@@ @

 

٣٤٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

فالبد من حتقيق ضوابطها    : ولتؤيت النصيحة مثارها يانعة وما يرجى منها        
   )١( وهي كما يلي،طها املستقاة من نصوص الشرع وأقوال السلف الصاحلوشرو

@Qüëc@Z@òzî–äÛa@õa†�g@¿@˜ý�⁄aZ@ @
 واألدلة كثرية   ،النصيحة عبادة عظيمة فكان اإلخالص شرطاً واجباً فيها       

 ومن ذلـك    ، يف مجيع العبادات   – سبحانه وتعاىل    –على وجوب اإلخالص هللا     
   .)٢( �m�m�m�m�r��q��p�r��q��p�r��q��p�r��q��p��u��t��s���u��t��s���u��t��s���u��t��s�llll: -تعاىل -قوله  

الداخل على األمـراء والـسلطان       : "- رمحه اهللا    – )٣(قال ابن النحاس  
 فإنه قد   ،لقصد اإلنكار واملوعظة جيب أن يكون قصده يف ذلك خالصاً هللا تعاىل           

يقدم على هذا وإمنا قصده أن يكون كالمه سبباً لتعرفه بالسلطان وطلب املرتلة             
 ، من الناس وإطالق ألسنتهم بالثناء عليـه       عنده، أو يكون قصده طلب احملمدة     

إنـه  :  وأن يقال عنـه      ،والشكر لصنيعه وتعمري قلوم بتوقريه عندهم وتعظيمه      
 وخيشاه  ، فيصري معظماً عند الناس    ،أغلظ للسلطان وأقدم عليه بالكالم ومل يبال      

 وهـذه   ، إىل غري ذلك من املقاصد اليت ال تنحصر لتنوع األغراض          ،أبناء جنسه 
 ، وحتقيق القصد قبل الوقوع فيهـا      ، والتنبيه عليها  ،عظيمة جيب التفطن هلا   مذلة  

 ورمبا أفضى   ، بل آمث مأزور   ،وإال فرمبا ناله مكروه يف الدنيا وهو فيه غري مأجور         
   .)٤(" وهو يظن أنه أفضل الشهداء،ذلك إىل قتله فقتل عاصياً

@ @

@Qbîãbq@Zä½a@á×b§aë@|•bäÛa@´i@QaČŠ�@òzî–äÛa@æìØm@æc@�ì–Z@ @
                                                 

  .، مرجع سابق ٣٠٤ابط معاملة احلاكم عند أهل السنة، ص ضو: راجع     )١(
   .٢:سورة الزمر، آية     )٢(
  .سبقت ترمجته     )٣(
  .، مرجع سابق )٥٦ص (تنبيه الغافلني،     )٤(



� �

  

@@ @

 

٣٤٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

النصيحة يف السر هي أسلم الطرق وأنفعها يف استجابة احلاكم للحـق،            
ورجوعه عن منكراته، وفيها دفع لغضبه وعناده، وملا فيها من إشعار احلـاكم             
بصدق الناصح وحرصه عليه، وأنه اليريد ا رياء وال مسعـة والحيـس فيهـا               

 ،رادة اخلري للمنصوح له    وألن املعىن احلقيقي للنصيحة هو إ      ،باإلذالل أو اإلهانة  
 ، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وخانـه ،ومن وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه  

بل إن اجلهر بأخطاء احلكام بني الناس ونشره يف االس واملنابر من مـسببات              
  . وهي شرارة اخلروج وزنا ونرياا ،الفنت ومثريات الضغن

كان الرجل إذا رأى من أخيه : " - رمحه اهللا – )١(قال عبد اهللا بن املبارك
 فأما اليوم   ، ويؤجر يف يه   ، فيؤجر يف ستره   ، واه يف ستر   ،ما يكره أمره يف ستر    

   .)٢(" وهتك ستره،فإذا رأى أحد من أحٍد ما يكره استغضب أخاه
 يف النهي عن    – صلى اهللا عليه وسلم      –وقد جاء النص صرحياً عن النيب       

من  : - صلى اهللا عليه وسلم      –قال رسول اهللا     ،إعالن النصيحة ووجوا سراً   
   فإن ، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به     ،أراد أن ينصح لسلطان بأمر فال يبد له عالنية        

  

                                                 

  .سبقت ترمجته     )١(
  .، مرجع سابق ١٩٧روضة العقالء ونزهة الفضالء، ص     )٢(
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   .)١("  وإال قد أدى الذي عليه له ،قبل منه فذاك
أال تدخل على عثمان    :  أنه قيل له     – رضي اهللا عنه     –عن أسامة بن زيد     

 واهللا لقد كلمته فيما بـيين       ، ال أكلمه إال أمسعكم    أترون أين : "  فقال   ،فتكلمه
   .)٢("  ما دون أن أفتتح أمراً ال أحب أن أكون أول من فتحه،وبينه

أي ال يكون أول من يفتح باب اإلنكار على األئمة عالنية فيكون بابـاً              
 وتتشتت اجلماعة كما كان بعـد       ،من القيام على أئمة املسلمني فتفرق الكلمة      

 مث عرفهم أنه    ، بالنكري – رضي اهللا عنه     – الكلمة مبواجهة عثمان      من تفرق  ذلك
   .)٣(" بل ينصح له يف السر جهده،ال يداهن أمرياً أبداً
 أنه ال يفتح    – رضي اهللا عنه     – مراد أسامة    – رمحه اهللا    – )٤(قال عياض   

 بل يتلطف له وينصحه ، من عاقبة ذلكىباب ااهرة بالنكري على اإلمام ملا خيش    
   .)٥("راً فذلك أجد بالقبولس

                                                 

هذا حديث صـحيح اإلسـناد ومل       : ه يف التلخيص    أخرجه احلاكم، وقال الذهيب معلقاً علي         )١(
املستدرك على الصحيحني، لإلمام حممد بن عبد اهللا احلاكم النيـسابوري،           : انظر  . خيرجاه  

هـ، حديث  ١/١٤١١مصطفى عبد القادر عطا، ط      : دار الكتب العلمية، بريوت، حتقيق      
اجلنة يف ختـريج    ظالل  : حديث صحيح، انظر    : قال األلباين   ) . ٣/٣٢٩(،  )٥٢٦٩(رقم  

 ٣، ط )١٠٩٨(السنة البن أيب عاصم،لأللباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، حـديث رقـم            
  ) .٢/٢٧٤(هـ، ١٤٢٣/

، مرجـع سـابق،     ٦٢٦، كتاب بدء اخللق، ص      )٣٢٦٧(أخرجه البخاري، حديث رقم         )٢(
  ، مرجع سابق واللفظ له  ١١٩٧، كتاب الزهد والرقائق، ص )٢٩٨٩(ومسلم حديث رقم 

ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطيب، شرح صحيح البخـاري،                   )٣(
  ) .١٠/٤٩(هـ، ١٤٢٣ /٢ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط: حتقيق 

  .سبقت ترمجته     )٤(
أمحد علي  : ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق                 )٥(

  ) .١٣/٥٢(هـ، ١٣٧٩ دار املعرفة، بريوت، بن حجر،
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 – رضي اهللا عنـه      – موضحاً قصد أسامة     – رمحه اهللا    – )١(قال النووي 
يعين ااهرة باإلنكار   " أفتتح أمراً ال أحب أن أكون أول من افتتحه        : " يف قوله   

   .)٢("على األمراء يف املأل
أتيت عبـد اهللا بـن أيب       ":  قال   – رمحه اهللا    – )٣(وعن سعيد بن مجهان   

: من أنت ظ فقلت     :  قال يل    ، فسلمت عليه  – وهو حمجوب البصر     – )٤(أوىف
: قال.  قتلته األزارقة : قلت : فما فعل والدك ؟ قال :  قال ،أنا سعيد بن مجهان

: - صلى اهللا عليه وسلم      – حدثنا رسول اهللا     ، لعن اهللا األزارقة   ،لعن اهللا األزارقة  
بل : قة وحدهم أم اخلوارج كلها ؟ قال        األزار: قلت  : قال  " إم كالب النار  " 

: قـال   . الناس ويفعل ـم      فإن السلطان يظلم  : قلت  :  قال   ،اخلوارج كلها 
 عليـك   ،وحيك يا ابن مجهان   :  مث قال    ،فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة     

                                                 

  .سبقت ترمجته     )١(
النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف بن حري، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار                   )٢(

  ) .١٨/١١٨(هـ، ١٣٩٢ /٢حياء التراث العريب، بريوت، ط
 وسفينة وروى عنه    هو سعيد بن مجهان األسلمي، كنيته أبو حفص، يروى عن ابن أيب أوىف                )٣(

  .محاد بن سلمة وعبد الوارث، مات يف الطاعون بالبصرة سنة ست وثالثني ومائة 
السيد شرف الدين أمحد،    : ابن حبان، حممد بن حبان التيمي البسيت، الثقات، حتقيق          : انظر  

، واملزي، يوسـف بـن      )٤/٢٧٨(،  )٢٨٩٤_هـ، ترمجة رقم    ١٣٩٥ /١دار الفكر، ط  
بشار عـواد، مؤسـسة     . د: املزي، ذيب الكمال مع حواشيه، حتقيق       الزكي عبد الرمحن    
  ) .١٠/٣٧٦(هـ، ١٤٠٠ /١الرسالة، بريوت، ط

عبد اهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث األسلمي، الصحايب، الفقيه، املعمـر،               : هو      )٤(
احلديبيـة  هـ، شهد   ٨٧ سنة   من أهل بيعة الرضوان، وخامتة من مات بالكوفة من الصحابة         

، مرجع سابق، واألعالم للزركلي     )٥/٤٢٤(،  )٧٦(سري أعالم النبالء، رقم     : انظر  . وخيرب  
  .، مرجع سابق  )٤/١٠٤(
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 إن كان السلطان يسمع منك فأته يف        ، عليك بالسواد األعظم   ،بالسواد األعظم 
  .)١("  وإال فدعه فإنك لست بأعلم منه ،لم فإن قبل منك تع فأخربه مبا،بيته

   :)٢( قال صديق حسن خان
 وال يظهر الشناعة عليه على      ،فينبغي ممن ظهر له غلط اإلمام أن يناصحه       "

 بل كما ورد يف احلديث أنه يأخذه بيده وخيلـو بـه ويبـذل      ،رؤوس األشهاد 
   .)٣( "النصيحة وال يذل سلطان اهللا 

 –قلت البن عبـاس     :  قال   – رضي اهللا عنه     – )٤( جبري وعن سعيد بن  
   فإن ،إن خشيت أن يقتلك فال    ":  آمر إمامي باملعروف ؟ فقال       –رضي اهللا عنه    

   

                                                 

، مرجع سابق، قـال شـعيب       )٤/٣٨٢(،  )١٩٤٣٤٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده، برقم           )١(
 بن معني وأبـو     رجاله ثقات غري حشؤج بن نباته فقد وثقه أمحد وحيىي         : "األرنؤوط معلقاً   

ال بأس به مستقيم احلديث، واختلف قول النسائي        : داود والعباس العنربي، وقال أبو زرعة       
" األرنـاؤوط "قلنا  . وسعيد بن مجهان صدوق له أفراد فيما قاله احلافظ يف التقريب            ...فيه  

ثقات اين وأمحد، ورجال أمحد     رواه الطرب ) : "٦/٢٣٢(، قال اهليثمي يف امع      "وهذا منها 
هــ،  ١٤٠٨جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الكتب العلمية، بريوت        : انظر  " . 

  .، مرجع سابق  )٢/١٤٣(، )٩٠٥(وحسن إسناده األلباين يف ظالل اجلنة برقم 
هو حممد صديق خان بن حسن بن علي احلسيين البخاري القنوحي، أبو الطيب، ولد ونشأ                   )٢(

. هـ١٣٠٧ربية والفارسية، تويف سنة     هـ، له مؤلفات عدة بالع    ١٢٤٨يف قنوج باهلند سنة     
  .، مرجع سابق  )٦/١٦٧(األعالم للزركلي : راجع 

علـى  : صديق حسن خان، الروضة الندية مع التعليقات الرضية، تعليقات األلباين، حتقيق                )٣(
  ) .٣/٥٠٤(هـ ، ١٤٢٠ /١حسن بن عبد احلميد، دار ابن عفان، ط

يد بن جبري بن هشام الواليب موالهم، اإلمام احلافظ املقرى املفسر الشهيد الكـويف،              هو سع     )٤(
أحد األعالم، روى عن ابن عباس، من علماء التابعني، مستجاب الدعوة، ولد عام مخـسة               

  .  للهجرة ٩٥وأربعني، وقتله احلجاج عام 
، )١١٦(قـم   ، مرجع سابق، وسـري أعـالم النـبالء ر         )٣/٩٣(األعالم للزركلي   : انظر  

  .، مرجع سابق  )٧/٣٥٥(
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   .)١("كنت فاعالً ففيما بينك وبينه وال تعب إمامك
إذا أتيـت األمـري     : ( قال   – رضي اهللا عنه     –وعن عبد اهللا بن مسعود      

   .)٢()  الناس فال تأته على رؤوس،املؤمر
من وعظ أخاه فيما بينه وبينه       : "-  رمحه اهللا  – )٣(قال سليمان اخلواص  

   .)٤( " ومن وعظه على رؤوس الناس فإمنا فضحه،فهي نصيحة
 والفاجر  ،املؤمن يستر وينصح  : "-محه اهللا    ر – )٥(قال الفضيل بن عياض   

   .)٦("يهتك ويعري
 وقرروه يف كتبهم    ، األصل وقد سار العلماء يف القدمي واحلديث على هذا       

 صلى اهللا   –وعملوا به يف نصائحهم وأقواهلم وهو سبيل املؤمنني املتبعني لتبيهم           
   .- رضوان اهللا عليهم أمجعني – واملقتفني آثار صحابته الكرام –عليه وسلم 

                                                 

، مرجع سـابق، والبيهقـي يف   )*٤/١٦٥٧(، )٨٤٦(رواه سعيد بن منصور يف سننه برقم       )١(
، مرجـع   )٢٣/٢٨٢(، وابن عبد الرب بالتمهيـد       )١٠/٧٣(،  )٧١٨٦(شعب اإلميان برقم    

  .سابق  
  ) .٤/١٦٦٠) (٨٥٠٠(رواه سعيد بن منصور يف سننه، برقم     )٢(
 سليمان بن اخلواص، من العابدين الكبار بالشام، أثىن عليه األوزاعي وسعيد بـن عبـد       هو    )٣(

  .العزيز بالزهد 
  .، مرجع سابق  )١٥/١٧٦(، )٢٣(سري أعالم النبالء، رقم : انظر 

:  عبد اهللا بن حممد، حتقيق     البن أيب الدنيا، أيب بكر    ألمر باملعروف والنهي عن املنكر،    ا: انظر      )٤(
، )٥٨(هــ، رقـم     ١٤١٨ /١عايض الشالحي، مكتبة الغربـاء األثريـة، ط       صالح بن   

حممود فاخوري، وحممد قلعـة  : ، صفة الصفوة، البن اجلوزي، أيب الفرج ، حتقيق   )٩٩(ص
، مرجع  )١/٢٢٥(، جامع العلوم واحلكم البن رجب       )٤/٢٧٣(جي، دار املعرفة، بريوت،     

  ..سابق 
  .سبقت ترمجته     )٥(
  .، مرجع سابق  )١/٢٢٥( واحلكم، البن رجب جامع العلوم    )٦(
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ك ال  من دقيق الفطنة أن   : " - رمحه اهللا    – )١(قال شيخ اإلسالم ابن القيم    
 ، وذلك خطأ ثان،ملأل فتحمله رتبته على نصرة اخلطأه بني اترد على املطاع خطأ

   .)٢("شعر به غريهولكن تلطف يف إعالمه به حيث الي
الوظائف اليت على الناصح     : "-محه اهللا    ر – )٣(قال ابن األزرق املالكي   

:  الوظيفة األوىل    ،األول حبسب النصيحة يف اجلملة ومن أمهها وظيفتان       : نوعان  
 ألا يف العالنية توبيخ وفضيحة خـصوصاً حيـث يكـون            ،سرإلقاؤها يف ال  

:  فقـال    ،حتب من خيربك بعيوبك   :  قيل لبعضهم    ،بالتوقيف على معرفة العيوب   
   .)٤(" وإن قرعتين يف املأل فال،إن نصحتين فيما بيين وبينك فنعم

وكان الـسلف يكرهـون األمـر        : "- رمحه اهللا    – )٥(قال ابن رجب  
 املنكر على هذا الوجه وحيبون أن يكون سراً فيمـا بـني             باملعروف والنهي عن  

   .)٦( فإن هذا من عالمات النصح،اآلمر واملأمور

                                                 

  .سبقت ترمجته     )١(
حممد مجيل غازي، مطبعة املـدين، القـاهرة،        . ابن القيم اجلوزية، الطرق احلكمية، حتقيق د          )٢(

   .٣٨بشري حممد عيون، ص : هـ، حتقيق ١/١٤١٠مكتبة املؤيد، ط: ، وطبعة )١/٥٨(
 األندلسي، أبو عبد اهللا، عامل اجتماعي سلك طريقـة          هو حممد بن علي بن حممد األصبحي          )٣(

 وتويف يف بيت    ابن خلدون، من أهل غرناطة، توىل القضاء ا إىل أن استوىل عليها اإلفرنج،            
  .، مرجع سابق )٦/٢٨٨٩(األعالم للزركشي : انظر . هـ٨٩٦املقدس سنة 

 علي سـامي النـشار، وزارة       :ابن األزرق املالكي، بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيق              )٤(
  ) .١/٣٢٥(األعالم، العراق، الطبعة األوىل، 

  .سبقت ترمجته     )٥(
، )٣,٢٨(الفرق بني النصيحة والتعيري، البن رجب، املكتبة الشاملة األلكترونية، إصدار رقم                )٦(

)١/٧.(  
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واجلـامع   : " -رمحه اهللا    – )١(قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب      
 أن ينصح برفق خفية ما يشرف       ،أنه إذا صدر منكر من أمري أو غريه        : هلذا كله 
 فإن فعل فيمكن ،ق عليه رجال يقبل منهم خفية     لحست فإن وافق وإال ا    ،عليه أحد 

ق عليـه وال    لح واسـت  ،ن كان على أمري ونصحه وال وافق      اإلنكار ظاهراً إال إ   
   .)٢( فريفع األمر إلينا خفية،وافق

إن ما يقع من والة األمور من املعاصي واملخالفات اليت ال توجب الكفر             
 ،على الوجه الشرعي برفـق     فالواجب فيها مناصحتهم     ،واخلروج من اإلسالم  

 وجمامع  ،واتباع ما كان عليه السلف الصاحل من عدم التشنيع عليهم يف االس           
 وهذا غلط   ، واعتقاد أن ذلك من إنكار املنكر الواجب إنكاره على العباد          ،الناس

 ال يعلم صاحبه ما يترتب عليه من املفاسـد العظـام يف             ، وجهل ظاهر  ،فاحش
ف الـصاحل   ـرف طريقه الـسل   ـ نور اهللا قلبه وع     كما يعرف ذلك من    ،الدين

   .)٣(وأئمة الدين
 ورثة  ، األئمة املهتدين  ، السلف الصاحل  ،هذا هو منهج املصلحني األولني    

 وهم النور ملن ميشي يف الظلماء والسري على طريقهم أمر محيـد ورأي              ،األنبياء
م أعلـم    فطريقتـه  – عز وجل    – ألنه طريق األنبياء الذي يرضاه اهللا        ؛سديد  

  . دون فتنة أو يج للرعية على الراعي ،وأسلم وأحكم

                                                 

  .سبقت ترمجته     )١(
  .ق مرجع ساب) ١٠/٥٠(الدرر السنية يف الكتب النجدية     )٢(
  .، مرجع سابق )١٢/١١٩(الدرر السنية يف األجوبة النجدية     )٣(
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ليس من منهج السلف التـشهري     : " - رمحه اهللا    – )١(زقال اإلمام ابن با   
 وعدم  ، ألن ذلك يفضي إىل االنقالبات     ، وذكر ذلك على املنابر    ،بعيوب الوالة 

لكـن   و ، ويفضي إىل اخلروج الذي يضر وال ينفع       ،السمع والطاعة يف املعروف   
 أو  ينهم وبني السلطان والكتابة إليـه     الطريقة املتبعة عند السلف النصيحة فيما ب      

   .)٢("االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حىت يوجه إىل اخلري
فاهللا اهللا يف فهم منـهج  :  – رمحه اهللا تعاىل – )٣(قال العالمة ابن عثيمني 

من أخطاء السلطان سبيالً     وأن ال يتخذ     ،السلف الصاحل يف التعامل مع السلطان     
 وأحـد   ، فهذا عني املفـسدة    ،إلثارة الناس وإىل تنفري القلوب عن والة األمور       

كما أن ملء القلوب على والة األمر       ...األسس اليت حتصل ا الفتنة بني الناس        
 وكذا ملء القلوب على العلماء حيدث التقليل من  ،حيدث الشر والفتنة والفوضى   

فإذا حاول أحـد أن     ...ايل التقليل من الشريعة اليت حيملوا        وبالت ،شأن العلماء 
 ألن الناس إن تكلم    ،يقلل من هيبة العلماء وهيبة والة األمر ضاع الشرع واألمن         

 وحصل الشر   ، وإن تكلم األمراء متردوا على كالمهم      ،العلماء مل يثقوا بكالمهم   
 وأن يـضبط    ،نفالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف جتاه الـسلطا        ...والفساد  

وليعلم أن من يثور إمنا خيـدم أعـداء         .... وأن يعرف العواقب     ،اإلنسان نفسه 
 ولست أريد   ، بل العربة باحلكمة   ، فليست العربة بالثورة وال باالنفعال     ،اإلسالم

                                                 

  .سبقت ترمجته     )١(
 – رمحـه اهللا     –املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واحملكوم، أسئلة أجاب عليها ابن باز                 )٢(

   .٢٢هـ، ص ١٤١٤ /١أيب عبد اهللا بن إبراهيم الوايلي، دار املنار، ط: إعداد 
  . ترمجته سبقت    )٣(
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باحلكمة السكوت عن اخلطأ بل معاجلة اخلطـأ لنـصلح األوضـاع ال نغـري               
   .)١("وضاع ال ليغريها فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح األ،األوضاع

  :  – حفظه اهللا – )٢(قال العالمة صاحل الفوزان
إليهم مـن غـري أن      فالنصيحة للحكام تكون بالطرق الكفيلة لوصوهلا       "

 ،يصاحبها تشهري أو يصاحبها استنفار لعقول الناس السذج والدمهاء من النـاس      
فهة وإما بالكتابة له    إما باملشا : والنصيحة تكون سراً بني الناصح وبني ويل األمر         

 ويكون ذلك بالرفق ويكون ذلك باألدب     ،وإما أن يتصل به وبني له هذه األمور       
أما النصيحة لوالة األمور على املنابر ويف احملاضرات العامـة فهـذه            . املطلوب  

 ، هذا تشهري وهذا زرع للفتنة والعداوة بني احلكام وشعوا        ،ليست من النصيحة  
 قد يتسلط الوالة على أهل العلم وعلى الـدعاة      ،ر كثرية وهذا يترتب عليه أضرا   

 فهذه تفرز من الشرور ومن احملاذير أكثر مما يظن فيها من            ،بسبب هذه األفعال  
   .)٣("اخلري

قتفـي    فعلينـا أن ن    ،هذا هو منهج السلف الصاحل لداللة النصوص عليه       
  .دعت ونتبع وال نب، وأن نقتدي وال نبتدي،آثارهم

                                                 

العبد الكرمي، عبد السالم بن برجس، معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة، مكتبة الرشد،                  )١(
   .٤٥، ٤٤الرياض، ص 

  .سبقت ترمجته     )٢(
صاحل بن فوزان الفوزان، املنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان، مجع علـى الفريـان،      : العالمة      )٣(

  )  .١/٣٨٢(هـ، ص ١٤١٧ /٢مكتبة الغرباء األثرية، ط
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��mmmm������i���h��g��f��e��d��c��b��a: قال تعـاىل     �̀�_���^��i���h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_���^��i���h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_���^��i���h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_���^

o��n��m��l��k��jo��n��m��l��k��jo��n��m��l��k��jo��n��m��l��k��jpppp��s��r���q����s��r���q����s��r���q����s��r���q��llll)١(.   
 ومصداق ذلك النصيحة للـسلطان يف       ،وعلينا أن خنلص فيما تأيت ونذر     

  .السر 
   : -رمحه اهللا تعاىل  - )٢(قال ابن النحاس 

فأي شيء مييز النية الصاحلة اخلالصة من املشوبة الفاسدة ؟          : فإن قلت   " 
حمك االعتبار يف ذلك أن يـرى       : قلت    العالمة يف ذلك واملعيار يف صحته؟      وما

وخيتار الكالم مع السلطان يف اخللوة على       ...املنكر نفسه كاملكره على فعل هذا       
ه سراً ونصحه خفية من     ـ بل يرد لو كلم    ، ادـالكالم معه على رؤوس األشه    

ر بذلك  ـ له وأن يشته   ره أن يقال عنه أو حيكي ما اتفق       ـ ويك ،غري ثالث هلما  
  ...بني العامة 

 وابتغاء وجه اهللا تعاىل ، وحسن القصد،فهذه كلها من عالمات اإلخالص
 فريى عند نفسه نـشاطاً إىل       ، وأما غري املخلص فبضد ذلك كله      ،والدار اآلخرة 

 وجيب أن يكون جهراً يف املأل من الناس ال          ،هذا الفعل وإقباالً عليه وسروراً به     
   .)٣ (..."أن حيكى عنه ذلك وأن يشتهر به وأن حيمد عليه وجيب ،سراً

@ @

                                                 

   .١١٥آية : سورة النساء     )١(
  .سبقت ترمجته     )٢(
  .، مرجع سابق ٥٧تنبيه الغافلني، ص     )٣(
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@@QbrÛbq@Z@@@@@@@@ÒëŠÈß@åß@éi@Šßdí@b¶@Qb½bÇ@|•bäÛa@æìØí@æcL@@@@@@@ó�èäí@b�¶@Qb�½bÇë@
ŠØäß@åß@éäÇL@ÙÛ‡@¿@ñ…‰aìÛa@òÛ…ÿÛ@QbÏ‰bÇë@Z@ @

ال يأمر باملعروف وينـهى     : " – رمحه اهللا تعاىل     - )١(قال سفيان الثوري  
 عدل  ،رفيق مبا يأمر رفيق مبا ينهى     : نت فيه خصال ثالث      إال من كا   ،عن املنكر 

  .)٢( "عامل مبا ينهى عامل مبا يأمر ،مبا يأمر عدل مبا ينهى

مث إنه إمنا يأمر وينهى من كـان        : " – رمحه اهللا تعاىل     – )٣(قال النووي 
 فـإن كـان مـن    ، وذلك خيتلف باختالف الشيء،عاملاً مبا يأمر به وينهى عنه   

اهرة واحملرمات املشهورة كالصالة والصيام والزنا واخلمر وحنوها        الواجبات الظ 
 وإن كان من دقائق األقوال  واألفعال وممـا يتعلـق            ،فكل املسلمني علماء ا   

  .)٤(" بل ذلك للعلماء،باالجتهاد ومل يكن للعوام مدخل فيه وال هلم إنكاره

                                                 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بين ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبـد اهللا                       )١(
، ونشأ فيها، وسكن     هـ يف الكوفة   ٩٧أمري املؤمنني يف احلديث، سيد أهل زمانه، ولد سنة          

اجلامع الكـبري، اجلـامع الـصغري،       : مكة واملدينة، له مجلة من املصنفات يف احلديث منها          
  .هـ ١٦١الفرائض، تويف سنة 

  ) .٣/١٠٤(األعالم للزركلي، مرجع سابق : انظر 
  مسـري الـزهريي، دار الـصميعي،       : اإلمام املروذي، أمحد بن حممـد، الـورع، حتقيـق               )٢(

، اإلمام اخلالل، أيب بكر أمحد بن حممد، األمـر          )٥٠١(، رقم   ١٦٦هـ، ص   ١٤١٨ /١ط
عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بـريوت،         : باملعروف والنهي عن املنكر، حتقيق      

   .٤٦هـ، ص ١٤٠٦ /١ط
  .سبقت ترمجته      )٣(
ني، املكتـب   اإلمام النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف، روضة الطـالبني وعمـدة املفـت                 )٤(

  ) .١٠/٢١٩(هـ ن ١٤٠٥اإلسالمي، بريوت، ط
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  :  – رمحه اهللا – )١(قال األمني الشنقيطي
حيكم على األمر بأنه منكر إال إذا قام على ذلك دليل مـن      واعلم أنه ال    "

 أو إمجـاع    – صـلى اهللا عليـه وسـلم         – أو سنة نبيه     – تعاىل   –كتاب اهللا   
  .)٢("املسلمني

   :– رمحه اهللا –وقال 
 يعلم به أن ما يـأمر بـه         ،يشترط يف األمر باملعروف أن يكون له علم       " 
ن جاهالً بذلك فقد يأمر مبا لـيس   ألنه إن كا، وأن ما ينهى عنه منكر   ،معروف
 والسيما يف هذا الزمن الذي عم فيـه اجلهـل           ، وينهى مما ليس مبنكر    ،مبعروف

   . )٣(" وصار فيه احلق منكراً ن واملنكر معروفاً
����m�m�m�mu�����t��s��r���q��pu�����t��s��r���q��pu�����t��s��r���q��pu�����t��s��r���q��pvvvv{��z��y��x��w��{��z��y��x��w��{��z��y��x��w��{��z��y��x��w��||||��~���}����~���}����~���}����~���}:واهللا يقول   

����������������������������������������������������������������llll )٤(.  

                                                 

هو حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي، مفسر من علماء شنقيط،                   )١(
هـ، واستقر مدروساً يف املدينة املنورة مث       ١٣٦٧هـ وحج عام    ١٣٢٥ولد وتعلم ا سنة     

هـ، وتويف مبكـة سـنة      ١٣٨١ية باملدينة سنة    الرياض، وأخرياً استقر يف اجلامعة اإلسالم     
  ) .أضواء البيان يف تفسري القرآن ( هـ، له عدة كتب من أشهرها ١٣٩٣

  .، مرجع سابق  )٦/٤٥(اإلعالم للزركلي : انظر 
حممد األمني الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنـشر              )٢(

  ) .١/٤٦٤(هـ ١٤١٥بنان، ط والتوزيع، بريوت، ل
  .، مرجع سابق  )١/٤٦٣(أضواء البيان     )٣(
  ) .١٠٨(أية رقم : سورة يوسف     )٤(
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ما شرائط النهي؟ : فإن قلت  : "- تعاىل  رمحه اهللا– )١(قال الزخمشري
 ألنه إذا مل يعلم مل يأمن أن ينكر ؛أن يعلم الناهي أن ما ينكره قبيح : قلت 
    .)٢( "احلسن

@QbÈia‰@ZÕÏŠi@òzî–äÛa@æìØm@æcL´Ûë@L@ÑĐÛë@@Z@ @
 واألحوال ؛ ليختلي ، يتحرى الناصح أحسن األوقاتمن النصح أن

 ، والتحذير، والتنبيه، والوعظ، واإلرشاد،نكر بالبيان ويبني له حقيقة امل،باحلاكم
  .  والرفق ، وأبلغها باللني،ويستخدم يف ذلك أحسن العبارات

�����������m�m�m�m: قال اهللا تعاىل  � � �����������	�� � � � �
��������� � ���� � � � � ���� ����� � ��������������� � � �����������	�� � � � �
��������� � ���� � � � � ���� ����� � ��������������� � � �����������	�� � � � �
��������� � ���� � � � � ���� ����� � ��������������� � � �����������	�� � � � �
��������� � ���� � � � � ���� ����� � �����

��¡�����¡�����¡�����¡���llll )٣( .   
 سهل ، لني،قيق أمرمها بدعوة فرعون بكالم ر– سبحانه وتعاىل –فاهللا 

 ذلك ، وملا يف ذلك من التأثري يف اإلجابة، وأجنح، وأبلغ،ليكون أوقع يف النفوس
 وعدم ،أن الكالم الذي فيه شدة وخشونة بادئ ذي بدء من أعظم أسباب النفرة

 ال سيما إذا كان املدعو من الكرباء الذين ، والتصلب يف املعصية،االستجابة

                                                 

هو أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمشري اخلوارزمي، من أئمـة العلـم بالـدين                     )١(
: هـ، له مؤلفات عـدة مـن أمههـا          ٤٦٧والتفسري واللغة واألدب، ولد يف زخمشر عام        

  .هـ ٥٣٨تويف سنة . لكشاف يف تفسري القرآن، أساس البالغى ا
، رقـم   )٣٩/١٤٥(، مرجع سابق، وسري أعالم النبالء       )١/١٧٨(األعالم للزركلي   : انظر  

  .، مرجع سابق )٩١(
عبـد  :الزخمشري، الكشاف يف حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، حتقيـق                 )٢(

  ) . ١/٤٢٦( التراث العريب، بريوت، الرزاق املهدي، دار إحياء
  ) . ٤٤ – ٤٣(آية : سورة طه   ) ٣(
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 مع من اً ومندوب،اًفإذا كان الرفق مطلوب . )١(بر  والتج،تغلب عليهم صفة الكرب
  . مطيعون هللا ، مصلون، فكيف بالرفق مع والة أمورنا وهم مسلمون،هذا حاله

 بالرفق يف األمور كلها، – صلى اهللا عليه وسلم –وقد أوصى رسول اهللا 
 صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا :  قالت – رضي اهللا عنها –فعن عائشة 

  . )٢()  وال يرتع من شيء إالَّ شانه،إن الرفق ال يكون يف شيء إالَّ زانه ( :-
  . )٣() من حيرم الرفق حيرم اخلري : (- صلى اهللا عليه وسلم –وقال 
يا  : (-ا ـ رضي اهللا عنه– لعائشة – صلى اهللا عليه وسلم –وقال 

  . )٤() إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله: عائشة 
ه ـ صلى اهللا علي–كان النيب  : (- رضي اهللا عنها –ة وقالت عائش

:  ولكن يقول ،ما بالُ فُالِن يقول:  إذا بلغه عن الرجل الشيء مل يقُلْ –وسلم 
  . )٥() ما بالُ أقوام يقولون كذا وكذا

                                                 

، مرجع سابق، ابن كثري، إمساعيـل     ) وما بعدها  ٢٢/٥١(فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب        ) ١(
سامي بن حممـد سـالمة، دار       : بن حممد القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، حتقيق         

  ) . ٥/٢٩٤(هـ ١٤٢٠، ٢طيبة، ط
  

  ، مرجع سابق١٠٤٣الصلة واآلداب، صكتاب الرب و) ٢٥٩٤(أخرجه مسلم، حديث رقم   ) ٢(
  

، مرجـع   ١٠٤٣الـصلة واآلداب، ص   ، كتاب الرب و   )٢٥٩٢(أخرجه مسلم، حديث رقم       ) ٣(
  . سابق

  

، مرجع سابق، ومسلم    ١١٦٦، كتاب اآلداب، ص   )٦٠٢٤(أخرجه البخاري، حديث رقم       ) ٤(
  . ، مرجع سابق ٨٩٣سالم، ص، كتاب ال)٢١٦٥(حديث رقم 

  

حممـد  : أخرجه أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، سنن أيب داود، حتقيق               ) ٥(
حديث : ، قال األلباين معلقاً عليه      )٤٧٨٨(حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر، حديث رقم        

  ) .٢/٦٦٥(صحيح، 
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  يقدم فال ينبغي له أن،و على ذلكمىت خاف الناصح على نفسه ومل يقْ

  .  فإن املؤمن ال ينبغي أن يذل نفسه ،على نصيحة السلطان
: قالوا. ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه  : (- صلى اهللا عليه وسلم –قال 

   .)١() يتعرض من البالء ما ال يطيق:  قال ،وكيف يذل نفسه ؟
أال تدخل على األمراء فتأمرهم  : "- رمحه اهللا –)٢(قيل للحسن البصري 

 إن سيوفهم ،ليس للمؤمن أن يذل نفسه: " قال ،وف وتنهاهم عن املنكر ؟باملعر
   .)٣("  ووصف لنا بيده ضرباً، إذا تكلمنا قالوا بسيوفهم هكذا،لتسبق ألسنتنا

                                                 

قال أبو عيسى هذا حـديث      : يه بقوله   ، وعلق عل  )٢٢٥٤(أخرجه الترمذي يف سننه، رقم          )١(
اجلامع الصحيح سنن الترمذي، دار إحياء التراث العريب، بـريوت،          : : حسن غريب وانظر    

، وأخرجه اإلمـام أمحـد يف مـسنده، حـديث رقـم             )٤/٥٢٢(أمحد شاكر،   : حتقيق  
، )٥/٤٠٥(، طبعة مؤسسة قرطبة، القاهرة مذيل بتعليقات شعيب األرنـؤوط،           )٢٣٤٩١(

إسناده ضعيف من أجل علي ابن زيد بن جدعان وهو مع ضـعفه            : "يب األرنؤوط   قال شع 
 مدلس، وقد عنعنه    – وهو البصري    –قد خولف فيه فرواه غريه عن احلسن مرسالً واحلسن          

وقد أشار أبو حامت يف العلل إىل أن عمرو بن عاصم زاد يف اإلسناد جندباً وأسنده عـن أيب                   
، وأخرجه ابن ماجة يف سننه، حديث       "ة ليس فيه جندب   مسلمة التبوذكي عن محاد بن سلم     

) يا أيها الذين آمنـوا علـيكم أنفـسكم        : (، كتاب الفنت، باب قوله تعاىل       )٤٠١٦(رقم  
، )٦١٣(، مرجع سابق، واحلديث صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم           )٢/١٣٣٢(
  .  ، مرجع سابق )٢/١٧٢(

 زيد بن ثابت األنصاري، أحد العلماء الفقهاء العظماء         هو احلسن بن يسار، أبو سعيد موىل          )٢(
طالب، تويف بالبصرة عام    هـ، وشب يف كنف علي بن أيب        ٢١الشجعان، ولد باملدينة سنة     

، مرجع سـابق، وسـري أعـالم النـبالء          )٢/٢٢٦(األعالم للزركلي   : انظر  . هـ  ١١٠
  .  ، مرجع سابق )٨/١٣٥(

إحسان عبـاس،   :  منيع اهلامشي، الطبقات الكربى، حتقيق       رواه ابن سعد، أمحد بن سعد بن          )٣(
  ) .  ٩٠٢٠(، رقم )٧/١٧٦(م، بريوت، لبنان، ١٩٦٨، ١دار صادر ط
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ال ينبغي للناصح أن يقدم على نصيحة السلطان مىت ظن حصول منكر 

 ، فدرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، أو مساٍو له،رب من املنكر املوجودأك
أال تأيت  : "- رمحه اهللا – )١(قيل لسفيان الثوري  . وذلك عند تساويهما 
   .)٢(!!" إذا انبثق البحر فمن يسكره ؟: "السلطان فتأمره ؟ قال
 : -لم  صلى اهللا عليه وس– عند قوله – رمحه اهللا – )٣(قال الصاحلي 

   .)٤(" فإن مل يستطع فبلسانه"
يعين إن غلب على ظنه أنه إن غري بيده يسبب منكراً أشد منه كف يده "

 فإن خاف أن يسبب قوله ، والتخويف، والوعظ،واقتصر على القول باللسان
   .)٥("  وهذا هو املراد ذا احلديث، غير بقلبه وكان يف سعة،مثل ذلك

اليت ال بد للرعية أن يعظوا عليها ة للنصيحة وبعد إيضاح الضوابط العام
 وال جيرون على املسلمني بإخالهلم ا ،بالنواجذ ؛ حىت تكون النصيحة مفيدة

                                                 

  .  سبقت ترمجته     )١(
  .  ، مرجع سابق ٤١ص) ٢٠(األمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل، رقم     )٢(
هـ، له مـن    ٨٥٦ى احلنبلي، تويف سنة     هو العالمة أبو الفرج عبدالرمحن بن داود بن عيس            )٣(

باملعروف والنـهي عـن     اإلنذار بوفاة املصطفى املختار، الكرت األكرب يف األمر         : التصانيف  
ـ : انظر ترمجته . املنكر   د شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن عماد، عبداحلي بن أمح

  ر ابن كـثري، دمـشق،      األرنؤوط، دا عبدالقادر، وحممود   : بن حممد العكري احلنبلي، حتقيق    
  ) .  ٧/٢٨٨(هـ، ١٤٠٦: ط

   .  سبق خترجيه    )٤(
الصاحلي الدمشقي، عبدالرمحن بن أيب بكر، الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنـهي عـن                  )٥(

مركز الدراسات والبحوث، مبكتبة نزار مصطفى الباز، مكتبة نـزار البـاز،        : املنكر، حتقيق 
  ) . ١/٧٥(هـ، ١٤١٨، ١ط
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 فمنهاج السلف الصاحل وسبيل أهل العلم هو ، وسفكاً للدماء،ويالت وفتناً
  .الذي فيه السالمة يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة 

النصيحة ألئمة املسلمني تكون حبب  : "-  رمحه اهللا– )١(قال املروزي 
 وكراهية افتراق األمة ، وحب اجتماع األمة كلها، وعدهلم، ورشدهم،طاعتهم
 وحب ، والبغض ملن رأى اخلروج عليهم، والتدين بطاعتهم يف طاعة اهللا،عليهم

   .)٢(" إعزازهم يف طاعة اهللا
 ، ألئمة املسلمنيوالنصيحة : "- رمحه اهللا – )٣(قال احلافظ ابن الصالح 

 ، وتنبيههم، وطاعتهم فيه،معاونتهم على احلق:  وقادم ،خللفائهم: أي 
 ، والدعاء هلم بالتوفيق، وجمانبة اخلروج عليهم، ولطف،وتذكريهم يف رفق

   .)٤(" وحث األخيار على ذلك

                                                 

هو احلافظ أبو عبداهللا حممد بن نصر بن احلجاج املروزي، اإلمام شيخ اإلسـالم، ولـد يف                     )١(
بغداد سنة اثنتني ومائتني، ونشأ بنيسابور، وسكن مسرقند، إمام عـصره بـال مدافعـة يف                

  .  ، مرجع سابق )٢٧/٣٨(سري أعالم النبالء : انظر . هـ ٢٩٤احلديث، تويف سنة 
عبدالرمحن عبداجلبار الفريـوائي،   . د: نصر، تعظيم قدرة الصالة، حتقيق      املروزي، حممد بن        )٢(

  ) .  ٢/٦٩٣(هـ، ١٤٠٦، ١مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط
هو اإلمام احلافظ تقي الدين، أبو عمرو عثمان ابن املفيت صالح الدين عبدالرمحن بن عثمان                   )٣(

حب علوم احلديث، ولد سنة سبع      بن موسى الكردي الشهرزوري، املوصلي، الشافعي، صا      
، )٤٣/١٤٤(سري أعالم النـبالء     : انظر  . هـ  ٦٤٣وسبعني ومخسمائة للهجرة، تويف سنة      

  .  مرجع سابق 
أبو عمرو الشهرزودي، صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته مـن اإلسـقاط                  )٤(

، ٢بـريوت، ط  موفق عبـداهللا عبـدالقادر، دار الغـرب اإلسـالمي،           : والسقط، حتقيق 
  ) .   ١/٢٢٢(هـ، ١٤٠٨
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   : - حفظه اهللا - )١(قال العالمة صاحل الفوزان 
 ، وتكون بالدعاء هلم،عتهم باملعروفالنصيحة ألئمة املسلمني تكون بطا"

 ، وبيان األخطاء اليت قد تقع منهم من أجل جتنبها،وبيان الطريق الصحيح هلم
 بالقيام – أيضاً – وتكون ،وتكون النصيحة هلم سرية بينهم وبني الناصح

باألعمال اليت يكلوا إىل موظفيهم وإىل من حتت أيديهم بأن يؤدوا أعماهلم 
   .)٢("  هذا من النصيحة لويل أمر املسلمني،ص وإخال،بأمانة

 ومن ، وأهل بطانته، والوجهاء،والنصيحة ذه الضوابط يقوم ا العلماء
 أو جهلهم ، فإذا مل يقم ا هؤالء لغفلتهم عن املنكر ، منهمتيسر له الوصول إليه

القيام  ويطلب منهم ، فليأم من اطلع عليه وعِلم به فيخربهم بوقوع املنكر،به
 مث يقوموا بواجبهم يف ،ثبتوا منهت وهم بدورهم عليهم أن ي،بنصح احلاكم

، وال يكون اإلنكار من عامة الناس  واإلنكار بالضوابط السالف ذكرها،النصح
   . جتنباً للفوضى واجلهل يف املآخذ واملآالت

   : - رمحه اهللا – )٣(قال الطرطوشي 

                                                 

  .  سبقت ترمجته     )١(
  .  ، مرجع سابق )١/٣٨٥(العالمة صاحل الفوزان، املنتقى،     )٢(
هو اإلمام العالمة القدوة الزاهد، شيخ املالكية، أبو بكر حممد بن الوليد بـن خلـف بـن                      )٣(

 اإلسكندرية، وطرطوشـة    سليمان بن أيوب الفهري، األندلسي، الطرطوشي، الفقيه، عامل       
هي آخر حد املسلمني من مشايل األندلس، استوىل العدو عليها من دهر، ولد يف سنة واحد                

، وتويف باإلسكندرية سنة    )سراج امللوك : (ومخسني وأربعمائة للهجرة، وله تصانيف، أمهها       
  . عشرين ومخسمائة للهجرة 

    .، مرجع سابق )٣٧/٤٥٦(سري أعالم النبالء، : انظر   
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كلفوا القيام به يف تنبيههم عند معاونتهم على ما ت: النصيحة لألئمة "
 وحتذيرهم ممن يريد م ، وتعليمهم ما جهلوا، وإرشادهم عند اهلفوة،الغفلة
 وسد خلتهم عند ، وسريهم يف الرعية، وإعالمهم بأخالق عماهلم،السوء
   .)١("  ونصرم يف مجع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم،احلاجة

  

*****  

                                                 

حممد فتحي أبو بكر، الـدار      : الطرطوشي، أبو بكر حممد بن الوليد، سراج امللوك، حتقيق              )١(
  ) .  ٣٢٧ – ١/٣٢٦(هـ، ١٤١٤، ١املصرية اللبنانية، ط
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  املطلب الثاين   
  االحتجاج باملناصحة والدخول على أصحاب القرار 

  يف النظام السعودي 
@ @

 وحرية التعبري عن الرأي وإبداء ،والدهاء السياسيمن أهم مظاهر احلنكة
 وجود ما يعرف باالس املفتوحة يف نظام ،النصيحة يف اململكة العربية السعودية

 حينما يشرع ،دول العامل وهو نظام فريد ال يوجد يف معظم ،احلكم يف  الدولة
 ولكل من له شكوى أو مظلمة أو ، جملسه أمام املواطنني مجيعاًحاكم الدولة

هذه إن  بل ،نصيحة وإبالغ عن منكر أن يتقدم بذلك إىل أعلى سلطة يف الدولة
 ففي عهد النيب ، اليت عرفها اإلسالم منذ عصوره األوىلمن اآلدابتعترب االس 

 ، كان يلتقي أصحابه يف املسجد ويف بيته ليل ار–م  صلى اهللا عليه وسل–
 واالستماع إىل ، وذلك لشرح القضايا الدينية،وكذلك يف السفر والترحال

 واملنازعات ورد ،شكواهم وقضاء حوائجهم والفصل فيما بينهم من اخلصومات
م يكن هناك حاجب حيول بينه وبني أصحابه ـ فل،اـاحلقوق إىل أهله

   .)١( والوصول إليه

                                                 

آل سعود، فيصل بن مشعل، االس املفتوحة واملفهوم اإلسالمي للحكم يف سياسة اململكة                 )١(
، الشريدة، صـاحل  ١٣٧هـ، ص ١٤٢٢ /٢ن، الرياض، ط  العربية السعودية، مكتبة العبيكا   

، العطيـه،   )٢/٢٥٥(هـ  ١٤٢٢ /١بن عبد الرمحن الصاحل،حقوق اإلنسان يف اململكة،ط      
، النوم، حرية الرأي، مرجـع      ٧٣٩السياسة الشرعية يف النظام األساسي، مرجع سابق، ص         

    . ١٢٦سابق، ص 
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 بأن ال يطرد عن – صلى اهللا عليه وسلم –بل جند أن اهللا تعاىل أمر النيب 
 فهؤالء ليسوا مستحقني ، رغبة يف جمالسة غريهم،جمالسة أهل العبادة واإلخالص

 فقال ،)١( بل هم مستحقون إلدنائهم وحمبتهم وتقرم ،للطرد واإلعراض عنهم
��m�m�m�m :تعاىل  � � �����������������Æ���Å��Ä��������������������Æ���Å��Ä��������������������Æ���Å��Ä��������������������Æ���Å��Ä
�
�
�
�������������������������������������llll)وقد اقتتل  ،)٢
 فكان إذا جلس الفقراء ، هذا األمر أشد امتثال– صلى اهللا عليه وسلم –النيب 

وحسن خلقه  من املؤمنني صرب نفسه معهم وأحسن  معاملتهم وألن جانبه هلم 
   .)٣( -رضي اهللا عنهم - بل كانوا هم أكثر أهل جملسه ،وقرم منه

 بصحبة األخيار وجماهدة –اهللا عليه وسلم  صلى –وأمر اهللا تعاىل نبيه 
��m�m�m�m��A��A��A��A: فقال تعاىل ،النفس على صحبتهم وجمالستهم وخمالطتهم والعيش معهم

J��I���H��G��F��E��D��C��BJ��I���H��G��F��E��D��C��BJ��I���H��G��F��E��D��C��BJ��I���H��G��F��E��D��C��BKKKK��a����a����a����a��llll)٤(.   
 اجلانب م ولني وحثه على الرمحة واه عن سوء اخللق والقسوة عليهم

 اليت حتتاج إىل  م يف األمور بل أمره بأن يشاوره،هلم حىت ال ينفضوا من حوله
   .)٥( ��m�m�m�mOOOO��k��T��S��R������Q��P����k��T��S��R������Q��P����k��T��S��R������Q��P����k��T��S��R������Q��P��llll : فقال تعاىل،استشارة ونظر وفكر

                                                 

   . ١٢٦النوم، حرية الرأي، مرجع سابق، ص     )١(
   . ٥٢آية : سورة األنعام     )٢(
السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، حتقيق ك عبـد                    )٣(

   . ٢٥٧هـ، ص ١٤٢٠، ١الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط
   . ٢٨آية : سورة الكهف     )٤(
   . ١٥٩آية : سورة آل عمران     )٥(
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 أنه كان حيتجب عن – صلى اهللا عليه وسلم –ومل يرد  عن رسول اهللا 
 ويستعرض ويضع احللول ، بل كان جيالسهم ويفتح هلم صدره وبابه،أصحابه

  .يت حتتاج إىل االستشارة املناسبة هلم ويشاورهم يف األمور ال
 ومن جاء من – رضوان اهللا عليهم –وقد حرص اخللفاء الراشدون 

 صلى اهللا –بعدهم على إتباع املباديء والقيم اليت كان يسري عليها رسول اهللا 
   .)١( -عليه وسلم 

 ويعين ،...ط متميز من املمارسة السياسيةمن : "ومبدأ الس املفتوح هو 
 دف حل مشكالت املواطنني ، الذي يتم بني املسؤولني واملواطننياللقاء املفتوح

 كأبناء أسرة واحدة يف ، حيث يتقابلون وجهاً لوجه،من خالل إجراءات سهلة
 وهي منارة يتم من ،)٢( من أجل أن يتعاونوا على فهم موقف ما،بيت واحد

 من نوعه ليس وهو منط فريد .)٣(املواطن إىل  قادتهخالهلا نقل ما جييش يف خلد 
 ، ومسة من مسات نظام احلكم السعودي،له مثيل يف عامل األنظمة السياسية

 أو ما ،يستطيع الناس من خالله نقل ما يدور يف أذهام من آراء أو مقترحات 
  .يعترض من مشكالت وخمالفات إىل والة أمرهم 

                                                 

، الشريدة، مرجـع    ١٣٧يصل بن مشعل، االس املفتوحة، مرجع سابق، ص         آل سعود، ف      )١(
  . سابق  

   . ١٣٥آل سعود، االس املفتوحة، مرجع سابق، ص     )٢(
اجلهين، عيد بن مسعود، النظام السياسي واإلداري يف اململكة العربية الـسعودية، مركـز                  )٣(

هــ، ص   ١٤٢٢ /١الرياض، القاهرة، ط  اخلليج العريب للطاقة والدراسات االستراتيجية،      
١٧٧ .    
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  واالس، الرياض– رمحه اهللا تعاىل –فمنذ فتح امللك عبد العزيز 
 – رمحه اهللا –فقد حرص املؤسس ..املفتوحة تأخذ مكاا يف اتمع السعودي 

على عقد االس املفتوحة وتوسيع دائرا  حيث كان يلتقي بالعلماء واألعيان 
   .)١( وكان يعد عليه هؤالء أينما حل،واملواطنني

بأن صاحب اجلاللة يعلن للناس : "لكياً يقضي ا أصدر مرسوماً موحينه
 موظفاً أو غريه، مث خيفي ،فة أن من كانت له ظالمة على كائن من كانكا

 وأن من كانت له شكاية فقد وضع على باب ،ظالمته فإمنا إمثه على نفسه
 فليضع  الشكاية يف ، مفتاحه لدى جاللة امللك،احلكومة صندوقاً للشكاوي

 بسبب  وليثق اجلميع أنه ال ميكن أن يلحق املشتكي أي أذى،ذلك الصندوق
  . )٢("شكايته احملقة من أي موظف كان
 وكذلك ، وألزم به، ذا املنهج– رمحه اهللا –وقد التزم امللك عبد العزيز 

 يقينا منهم أن هذا املنهج هو الذي يضمن هلم االستقرار بإذن ،أبناؤه من بعده
ا تعترب م أل والزالت االس يوليها قادة اململكة العربية السعودية اهتمامه،)٣(اهللا

تعقد بدون تكلف ودون مواعيد ... بني القادة واملواطننيحلقه اتصال مباشر
 من غري ختصيص لطبقة ،)٤( ويقصدها السعوديون من مجيع  أطراف البالد،حمددة

 ومن خمتلف ، بل حيق جلميع الناس من مواطنني ومقيمني،معينة من املواطنني

                                                 

    . ١٧٦ – ١٧٥اجلهين، عيد بن مسعود، النظام السياسي، مرجع سابق، ص     )١(
  . هـ  ١٢/١٣٤٤ /٢٦جريدة أم القرى يف عددها الصادر يف     )٢(
املالك، منصور بن حسن، الفصل يف املظامل يف اململكة العربية السعودية، مطابع الفـرزدق                  )٣(

  . ٢٢، ٢١هـ، ص ١،١٤٢٠التجارية  ط
   . ١٧٦اجلهين، عيد بن مسعود، النظام السياسي، مرجع سابق، ص     )٤(
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غرض رفع شكواهم وحلّ مشاكلهم اليت  وامللل أن يذهبوا إىل الس ب،الطوائف
 وذلك بعرضها على ويل األمر الذي يقدم ، وإبداء أراء ومقترحات،تعرض هلم

 وعليه فإن أي فرد يف اململكة العربية السعودية ،املشورة اخلالصة الصادقة أمنية
 السعودية )١(يعرف بأنه يستطيع احلصول على العمل من خالل هذه االس

ويل األمر أو من دونه يف الوالية وأبناء الوطن تظهر جبالء عالقة املفتوحة بني 
 وصاحب القرار بصاحب احلق يف اتصال ساحلاكم باحملكوم والرئيس باملرؤو

 وارتباطه بالعادات ، يعترب منوذجاً للدميوقراطية فريداً بآليته اليومية،مباشر عفوي
   .)٢( والتقاليد اإلسالمية والعربية األصيلة

هـ صدر أمر سامي من نائب رئيس جملس الوزراء يلزم ١٤٠١م يف عا
 كل – على األقل –مجيع الوزراء ورؤساء املصاحل احلكومية أن حيددوا ساعة 

 واالستماع إىل شكاواهم املتعلقة بالوزارة ،يوم الستقبال املواطنني ذوي العالقة
دات  ألنه من خالل تلك الشكاوى ميكن التعرف على اإلرا،أو املصلحة

 وبالتايل يتم البحث  عن أسباب الشكوى، والعمل على ،واألقسام حمل الشكوى
  .)٣(حل ما يعترض تلك اإلدارات من صعاب

وملا كان من املألوف أن نرى مواطناً سعودياً أو مقيماً جيلس جبانب امللك 
 جاء ، أو يبدي رأيه يف أي موضوع آخر،وهو يتحدث معه عن مشكلته اخلاصة

                                                 

، آل سعود، االس املفتوحـة، مرجـع        ٢/٥٥٦الشريدة، حقوق اإلنسان، مرجع سابق،          )١(
   . ١٦٦سابق، ص 

  . ، بتصرف ٣آل سعود، االس املفتوحة، مرجع سابق، ص     )٢(
ر سامي، صادر من نائب جملس الوزراء بأمهية فتح أبواب املسؤولني للمـواطنني، بـرقم               أم    )٣(

  . هـ ٢/١٠/١٤٠١وتاريخ ) ٧/٢/٢٢٣٣٠١(
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 ا جذورهة املباشرة احلقيقية املستمدذا املبدأ الفريد من السياسةى هالتنصيص عل
من اآلداب اإلسالمية والتقاليد العربية يف النظام األساسي للحكم يف الباب 

 ،جملس امللك وجملس ويل العهد مفتوحان لكل مواطن: " ونصه ،اخلامس منه
 العامة فيما  ومن حق كل فرد خماطبة السلطات،ولكل من له شكوى أو مظلمة

 فإنه مل ، وإذا كان النظام األساسي قد رسخ هذا املبدأ،)١("يعرض له من الشؤون
 ولكن كان عمالً دائماً ينبع عن قناعة سياسية من ويل ،يكن جمرد نص يف نظام

 بوصفها وسيلة اتصال مباشرة بني احلاكم وأبناء ،األمر بأمهية االس املفتوحة
 يف جمالس مفتوحة يرتكز ،)٢( دورية حباكم البالدالوطن عندما يلتقون بصفة

احلوار والنقاش فيها على املصارحة والصدق يف إبداء الرأي من جانب املواطنني 
  .فيما يتعلق بالسياسات واإلجراءات احلكومية وغري ذلك من األمور 

ومن جناح هذه االس املفتوحة يف اململكة العربية السعودية هو ما حدده 
فإن سياسة : " بقوله – حفظه اهللا –عهد األمري سلمان بن عبد العزيز ويل ال

 ، درج عليها امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود،الباب املفتوح
 فظهر من مظاهر احلكم املبين على كتاب اهللا وسنة ،وأبناؤه امللوك من بعده

  .راعي والرعية  وتنظيم للعالقة بني ال– صلى اهللا عليه وسلم –رسوله 
 إىل متسك – بعد فضل اهللا وتوفيقه –وإن سر جناح هذا األسلوب يعود 

 مث باألسس ،قادة هذه الدولة وأفراد شعبها بدين اهللا عقيدة وشرعةً  ومنهاجاً
 وحافظ عليها أبناؤه الربرة من بعده ،الراسخة اليت أرسى دعائمها امللك املؤسس

 واالس املفتوحة مضمار – حفظه اهللا –إىل عهد خادم احلرمني الشريفني 
                                                 

  . من النظام األساسي للحكم السعودي، مرجع سابق  ) ٤٣(املادة رقم     )١(
   . ٧٤٠العطية، السياسة الشرعية يف النظام األساسي، مرجع سابق، ص     )٢(
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 واحملافظة على ، وضة بلدنا،متعقل متزن لتبادل اآلراء من أجل خدمة ديننا
 ، بعضهم البعضنواهلدف هو إبقاء املواطنني والقادة قريبني م...استقراره وأمنه 

 فإن بعض الناس حيضرون إىل الس ،وكما أعرف أيضاً من خربيت الشخصية
 كانوا يعرفون سلفاً بأن باستطاعتهم حل مشاكلهم عن طريق إدارات حىت ولو

 كما اعتاد على القادة ، ال لشيء إال ألم اعتادوا على هذا اإلجراء،أخرى
 حيث يتم التعبري عن نبض قلب املواطن ومشكلته يف هذا اللقاء املفتوح ،أيضاً

 الشخصية بأن  ولذا فإنين أعتقد على ضوء جتربيت،لكل من يرغب يف حضوره
   .)١(" الس هو آلية اجتماعية مفيدة جداً 

  

@òÛd�ß@@Z@òí…ìÈ�Ûa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@¿@òyìnÐ½a@�Ûb�a@ÊaìãcZ@ @
 تفتح أبواب الديوان امللكي ألفراد الشعب مرتني أسبوعياً ،جملس امللك

 ويكون مرتني يف األسبوع صباحاً يف مكتبه ، وجملس ويل العهد،للقاء امللك
 ، وجمالس الوزراء ونوام، أو نائبه، وجملس وزير الداخلية،ساًء يف قصرهوم

ي املدن ورؤساء  وجمالس  حمافظ– احلكام اإلداريون –وجمالس أمراء املناطق 
 حيث يلتقي املسؤولون بأفراد الشعب والرعية حلل ،املراكز الصغرية واهلجر

   . )٢(املشاكل واملخالفات والقضايا 

                                                 

، الـشريعة، حقـوق     ١٦١آل سعود، االس املفتوحة، مرجع سابق، تقدمي الكتاب، ص              )١(
  )  . ٢/٥٦٠(اإلنسان، مرجع سابق، 

   . ١٥٥آل سعود، االس املفتوحة، ص     )٢(
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ة بني املواطن الالس املفتوحة تعد قناة اتصال فع لنا أن اومما سبق تبني
 ومنوذجاً حياً حلرية الرأي والتعبري وتقدمي النصيحة لصاحب القرار يف ،واملسؤول

اململكة العربية السعودية عن طريقها يستطيع املواطنون مقابلة املسؤولني وجهاً 
ضة بلدهم واحملافظة على  و،لوجه للتعبري عن أرائهم من أجل خدمة دينهم

 االس املفتوحة أقوى متسكاً وأشد  ولذا فإن سياسة، وأمنه الداخلي،استقراره
   .)١( وأبعد أثراً ، وأرسخ  دعائم،أسساً

  

*****  
  

                                                 

  ، العطية، السياسة الشرعية، مرجـع سـابق،        ١٣١النوم، حرية الرأي، مرجع سابق، ص           )١(
   . ٧٤٤ص 
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@ @
@ @
@ @

sÛbrÛa@szj½a@ @
‰aŠÔÛa@kyb•@ÉuŠ½@òíbØ’Ûa@ÉÏŠi@xbvnyüa@ @

  
  

æbjÜĐß@én¤ëZ@ @
@Þëþa@k��ÜĐ½a@@Z@@@íbØ’��Ûa@É��ÏŠi@xb��vnyüa@@@@@¿@‰aŠ��ÔÛa@kyb��•@É��uŠ½@ò@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïßý�⁄a@éÔÐÛaN@ @
@@ïãb��rÛa@k��ÜĐ½aZ@@@@¿@‰aŠ��ÔÛa@kyb��•@É��uŠ½@òíbØ’��Ûa@É��ÏŠi@xb��vnyüa@@@ @

@@âbÄäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð…ìÈ�Ûa@N@ @
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  املطلب األول 
  سالمياالحتجاج برفع الشكاية ملرجع صاحب القرار يف الفقه اإل

  
 وتوعد اهللا الظاملني ، وصوره،لقد حرم اإلسالم الظلم جبميع أشكاله

 ورده إىل ، وأخذ احلق من الغاصب املعتدي، وأوجب رفع املظامل،بعذاب أليم
 ، وإنصاف املظلوم من مقاصد الشريعة، فكان احلكم يف املظامل،املعتدى عليه

 صلى اهللا – وسنة رسوله ،الكرميوأوامرها املفروضة ؛ إنفاذاً ألمر اهللا يف كتابه 
   . -عليه وسلم 

���m�m�m�mjjjj��r��q��p��o���n��m��l��k����r��q��p��o���n��m��l��k����r��q��p��o���n��m��l��k����r��q��p��o���n��m��l��k:  فقد قال اهللا تعاىل 

w��v���u��t��sw��v���u��t��sw��v���u��t��sw��v���u��t��sllll )١( .  
�: وقال تعاىل متوعداً الظاملني  m� m� m� m����� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��
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  . وتذكري مبآل الظاملني ، ووعظ،ويف هذه اآلية زجر

                                                 

  ) . ٩٠(ة رقم آي: سورة النحل   ) ١(
  

  ) . ٤٣، ٤٢(آية رقم : سورة إبراهيم   ) ٢(
  

  ) . ٥٢(آية رقم : سورة النمل   ) ٣(
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 – فيما يرويه عن ربه – صلى اهللا عليه وسلم –ويف الصحيح عن النيب 
 وجعلته بينكم ،يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي: ( أنه قال –عز وجل 

  . )١(...) وا  فال تظامل،حمرماً
 وى عنه فمن الواجب على األمة اجتنابه ،وإن كان الظلم مما حرمه اهللا

  . ورفعه عمن وقع به 
 –أمرنا رسول اهللا : ( أنه قال – رضي اهللا عنه – )٢(عن الرباء بن عازب 

 وإتباع ، فذكر عيادة املريض، وانا عن سبع، بسبع–صلى اهللا عليه وسلم 
  . )٣(...)  ونصرة املظلوم ، ورد السالم،اطس وتشميت الع،اجلنائز

  ) . ونصرة املظلوم: (وحمل الشاهد منه قوله 
هو فرض كفاية،  : "- رمحه اهللا – )٤(ويف نصرة املظلوم يقول ابن حجر 

 بناء على أن فرض الكفاية خماطب ، وكذلك يف الناصرين،وهو عام يف املظلومني
 على من له القدرة عليه وحده إذا مل  ويتعني أحياناً، وهو الراجح،به اجلميع

 أو غلب على ظنه ، فلو علم،يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة املنكر

                                                 

  .أخرجه مرجع سابق  ) ١(
  

هو الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري احلارثي، الفقيه الكبري، املدين، نزيل الكوفة، من                ) ٢(
 صلى اهللا عليـه     – رسول اهللا    أعيان الصحابة، روى أحاديثاً كثرية، وشهد غزوات عدة مع        

  . ، تويف سنة اثنني وسبعني من اهلجرة عن بضع ومثانني سنة -وسلم 
  .  ، مرجع سابق ٣٩، رقم )٥/١٩١(سري أعالم النبالء : انظر   

  

، مرجع سابق، ومـسلم     ٢٤٣، ص )١٢٣٩(أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، حديث رقم         ) ٣(
  . ، مرجع سابق ٨٥٦، ص)٢٠٦٦(كتاب اللباس والزينة، حديث رقم 

  

  . سبقت ترمجته   ) ٤(
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 فلو ، وبقي أصل االستحباب بالشرط املذكور، سقط الوجوب،أنه ال يفيد
  . )١(" تساوت املفسدتان ختري

لى  ورد املظامل إىل أهلها فرض واجب ع،وعليه فاالنتصاب لرفع الظلم
 ومل خيش ، واستطاع االنتصار له من الظامل، فكل من وقف على مظلوم،األمة

  .  عن املظلوم الوقوع يف مفسدة أشد بسبب االنتصار وجب عليه رفع الظلم
 وال يقوم ، أو من يوليه لذلك،واألصل يف هذا الواجب أن يقوم به اإلمام

 ، أو حيث ال يوجد أمري، كام واحل،به األفراد إالَّ يف املواضع البعيدة عن الوالة
  . أو إمام 

 ووالة فانتصار األفراد فيها للمظلوم ،أما يف البالد اليت أقيم هلا حكام
 والسعي معه ،)٢( وإبالغ أمره إىل ذوي الشأن ،يتمثل يف األخذ بيد العاجز

  .  وبذل ما يستطيع لرفع الظلم عنه ،إليهم
راً شرعاً يف مواجهة األفراد  مقر ونصرة املظلوم ليس،وواجب رفع الظلم

 حىت وإن كان من أحد ، وإمنا املقرر شرعاً أن الظلم يرفع مطلقاً ممن كان،فقط
   .)٣( ودنياها  ، أو يف حق األمة دينها،الوالة نفسه يف أمر خاص

                                                 

ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رئاسة إدارة البحوث واإلفتـاء باململكـة                ) ١(
  ) . ٥/٩٩(هـ، ١٣٨٠: العربية السعودية، املطبعة السلفية، القاهرة، ط 

  

د، معهد اجلنرال أفرانكـو  األحباث السامية يف احملاكم اإلسالمية، للمريري، سيد حمم      : انظر    )٢(
  ) . ٢/١٨(م، ١٩٥١لألحباث العربية واألسبانية، تطوان، 

: أيب زهرة، حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العـريب، القـاهرة، ط                  )٣(
  ) . ٣٢٩، ٣٢٨ص(م، ١٩٧٦
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 ونصر ، داللة واضحة ؛ لتأكيد اإلسالم على وجوب رفع الظلمويف ذلك
 وحتقيقاً هلذا اهلدف وجدت والية ،ظامل قوياًاملظلوم من ظامله مهما كان ذلك ال

    .)١(املظامل يف اإلسالم 
 فهي ، وكوالية احلسبة، وكوالية احلرب،ووالية املظامل كوالية القضاء

 ، ويقيم فيه نائباً عنه ممن تكون فيه الكفاية،جزء مما يتواله ويل األمر األعظم
 وإن كان له ، وال يسمى قاضياً،اً ويسمى املتويل ألمر املظامل ناظر،واهلمة ألدائه

 ولكن عمله ليس ، ومثل إجراءاته يف كثٍري من األحوال،مثل سلطان القضاء
 فقد يعاجل األمور الواضحة بالتنفيذ – بل هو قضائي وتنفيذي –خالصاً قضائياً 

 فيعمل على رد األمر إىل احلق ، أو حماكمة، أو بالعزل من غري قضاء،أو بالصلح
   .)٢( واهليبة ،ميزاً بالرهبة مت،والصواب

 وعمت الدعوة احملمدية أرجاء اجلزيرة العربية ،ومنذُ بزوغ فجر اإلسالم
 تبني ، والسنة النبوية هي الفاصل بني احلق والباطل،كانت أحكام القرآن الكرمي

 وظلم ،رـاه عن ضروب الشـ وتنه،لكل إنسان طريق الصواب فيسلكه
  .اآلخرين فيتجنبها 

                                                 

على أعمال الـسلطة،    الشنقيطي، حممد عبداهللا، والية املظامل يف اإلسالم ودورها يف الرقابة             )١(
حبث تكميلي لدرجة املاجستري يف املعهد العايل للقضاء التابع جلامعة حممـد بـن سـعود                

  . ٩-٧هـ ص١٤٠٧اإلسالمية عام 
حممد أبو زهرة، والية املظامل يف اإلسالم، جملة دنيا القانون، مؤسسة األهرام للنشر، القاهرة،                )٢(

حممد فؤاد مهنـا، مـسؤولية      . ، د )٢/٨٨(م،  ١٩٦١من السنة الثالثة، عام     ) ٢-١(العدد  
   . ٢٤اإلدارة يف تشريعات البالد العربية، ص
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 يتوىل بنفسه رفع املظامل اليت – صلى اهللا عليه وسلم – رسول اهللا وكان
 – وقد ج اخللفاء الراشدون منهج الرسول ،تصل إليه من الوالة الذين يوليهم

 ،انـة ذوي السلطـ فكانوا يتفقدون أحوال الرعي،-صلى اهللا عليه وسلم 
 ال جمرد ،لـالكام اإلسالم مبثابة القضاء والقوة ولقد نشأت والية املظامل يف

  . اء قضاء اإللغ
 ورفعها يف ،املظامل هو أول من نظر – صلى اهللا عليه وسلم –وكان 

  . وعماله ، خصوصاً إذا كانت من أحد والته،اإلسالم
  : ومن أمثلة ذلك ما يلي 

 – أن رسول اهللا – رضي اهللا عنه – )١( عن أيب محيد الساعدي :أوالً 
 على صدقات – رضي اهللا عنه – )٢(ل ابن اللتبية  استعم–صلى اهللا عليه وسلم 

:  وحاسبه قال – صلى اهللا عليه وسلم – فلما جاء إىل رسول اهللا ،بين سليم
:  صلى اهللا عليه وسلـم – فقال رسول اهللا ، وهذه هدية أهديت يل،هذا الكم

 مث ،فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقاً(
أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على :  مث قال ، وأثىن عليه،مد اهللا فح،خطبنا

 أفال جلس ، وهذا هديةٌ أهديت يل،العمل مما والَّين اهللا فيأيت فيقول هذا مآلكم

                                                 

هو أبو محيد، قيل عبدالرمحن، وقيل املنذر بن سعد الساعدي األنصاري املدين، من فقهـاء                 )١(
 - رضي اهللا عنهم     –وة، وعباس بن سهل، وخارجة وغريهم     الصحابة، روى عنه جابر، وعر    

  . ، مرجع سابق )٣/٤٢٢ (٩٧سري أعالم النبالء رقم : انظر . هجرة تويف سنة ستني لل
 صلى  –هو عبداهللا بن اللتبية بن ثعلبة األزدي، من بين لتب بطن من األسد، من عمال النيب                   )٢(

، )٤/٢٢٠(اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر       : انظر  .  يف الصدقات    –اهللا عليه وسلم    
  . مرجع سابق 
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 واهللا ال يأخذ أحد منكم شيئاً بغري حقّه إالّ ،يف بيت أبيه وأمه حىت تأتيه هديته
 أو ، رغاٌءه فألعرفن أحداً منكم لقي اهللا حيِملُ بعرياً لَلقي اهللا حيِملُه يوم القيامة

إبطه يقول ............  أو شاةً ،بقرةً هلا خوار ئي بياضرفع يده حىت ر : اللهم
   .)١() هل بلغت بصر عيين ومسع أُذين

 قواعد رئيسة – صلى اهللا عليه وسلم –ويف هذه الواقعة يضع رسول اهللا 
  :  منها ، جمال نظر املظاملومبادئ أساسية يف

 .  وما ولوا عليه وإن كانوا مؤمتنني ،حماسبة العمال عن أعماهلم -

 أو سلطان ؛ حىت ال يؤثر ،منع العمال من قبول اهلدية ممن هلم عليه حكم -
 .  ومييل م عن احلق إىل الباطل املفضي إىل الظلم ،ذلك يف نفوسهم

 ومل يؤدوا ما ائتمنوا عليه من ،سبيلمعاقبة العمال مىت احنرفوا عن سواء ال -
 واستغلوا جاه السلطان يف حتقيق مكاسب ذاتية ما ، وجترد،أعمال برتاهة

 – فقد عاقب رسول اهللا ،كان هلم حتقيقها لوال ما وكل إليهم من أعمال
 مبا وجهه له من – رضي اهللا عنه – ابن اللتيبة –صلى اهللا عليه وسلم 

 وأشهرها خبطبته يف الناس تغليظاً له يف ،لك وتوبيخ على فعلته ت،تأنيب
  .  وحتذيراً للكافة من الوقوع فيما وقع منه ،العقوبة

وى قضائية ـأا رغم عدم وجود دع: وصلة هذه القصة باملبحث 
 ، اب اإلدارةـحماسبة أصح إالَّ أا أرست مبدأ ،شخصية أو حسبة مرفوعة

ل يف ذلك خماطبة صاحب القرار ـ ويدخ،وأعضائها مباشرة فيما يصدر منهم
  . قبل رفع الدعوى 

                                                 

   ، ، كتـاب بـدء الـوحي، ص       )٦٩٧٩(رقـم   خاري يف صحيحه، حديث     أخرجه الب   )١(
  . مرجع سابق 
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 أنه بعث العالء بن – صلى اهللا عليه وسلم –ما روي عنه  :ثانياً 
 مث كتب له أن يقدم عليه ، عامالً على البحرين– رضي اهللا عنه – )١(احلضرمي 

 – فشكى الوفد من العالء إىل رسول اهللا ، ففعل،بعشرين رجالً من عبد القيس
   .)٢( - صلى اهللا عليه وسلم – فعزله عنهم – عليه وسلم صلى اهللا

 وبعضاً من ، باستدعائه لعامله يف البحرين– صلى اهللا عليه وسلم –فهو 
 أن يقف على سرية – حسبما يظهر –أهل البحرين أنفسهم إمنا أراد بذلك 

 ووقوفه ،من خالل مساعه منهم ويتصفح حاله معهم ،عامله مع من ويل عليهم
 ، أو يرفعون ضده من شكايات،شرة على ما قد يبدونه عليه من مالحظاتمبا

 بعزله عنهم – عليه الصالة والسالم – وعندما أظهروا تظلمهم منه بادر ،ومظامل
    .)٣(رفعاً ملظاملهم 

 ،رجال اإلدارة أمام رؤوساهموهذه القصة تؤكد مبدأ رفع الشكاية ضد 
  .  ضدهم  وهي خطوة لرفع الدعوى،وأصحاب قرارهم

 رضي اهللا – خالد بن الوليد – صلى اهللا عليه وسلم – بعث النيب :ثالثاً 
أسلمنا :  فلم حيسنوا أن يقولوا ، فدعاهم إىل اإلسالم)٤( إىل بين جذمية –عنه 

                                                 

هو العالء بن عبداهللا بن عماد بن أكرب بن ربيعة احلضرمي من حضرموت، كان من حلفاء                  )١(
 البحرين، تويف سنة إحدى     – صلى اهللا عليه وسلم      –بين أمية، ومن سادة املهاجرين، واله       

  . ، مرجع سابق )١/٢٢٥(، )٥١(ري أعالم النبالء رقم س: انظر . وعشرين للهجرة 
  ) . ٤/٣٦٠(ابن سعد، الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت،   )٢(
  . ، مرجع سابق ٣٠والية املظامل يف اإلسالم ودورها يف الرقابة على أعمال السلطة، ص  )٣(
 أي بين   –انة، وكانوا   ابن عامر بن عبد مناة بن كن      : بفتح اجليم، وكسر الذال، هو      : جذمية    )٤(

 بأسفل مكة على ليلة من ناحية يلملم، وكانت سرية خالد إليهم يف شوال مـن                –جذمية  
  . ، مرجع سابق)٢/١٤٧(بقات ابن سعد ط: انظر . السنة الثامنة للهجرة، وذلك بعد الفتح 
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 ودفع إىل كل ، يقتل منهم ويأسر، فجعل خالد، صبأنا،صبأنا: فجعلوا يقولون 
فقلت،خالد أن يقتل كل رجل منا أسريه أمر رجل منا أسريه حىت إذا كان يوم  :

 – أسريه حىت قدمنا على النيب  وال يقتل رجل من أصحايب،واهللا ال أقتل أسريي
 ، يديه– صلى اهللا عليه وسلم – فرفع النيب ، فذكرناه–صلى اهللا عليه وسلم 

   .)١()  مرتني،اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد: (فقال 
 – صلى اهللا عليه وسلم –أن رسول اهللا : ة والشاهد من هذه الواقع

 وهي القتل ،إىل رفع مظلمتهمعندما بلغه ما صنع قائده خالد ببين جذمية بادر 
 وتعويضهم ، مث عاجلهم بودي قتالهم، وتأديباً،فتربأ من صنيع خالد م زجراً له
يف  من خالد ؛ ألنه كان جمتهداً أخطأ  ومل يقد،عن كل ما فقدوه من مال وغريه

 وهو اخلروج من دين إىل ،على ظاهره) صبأنا: ( ذلك أنه محل قوهلم ،اجتهاده
 واالنقياد له ،هم عن الدخول فيه أنفة من،لفظ اإلسالم واعترب عدوهلم عن ،دين

  . فقاتلهم متأوالً 
 فإذا ،أطيعوين ما أطعت اهللا : (- رضي اهللا عنه –ولذا قال أبو بكر 

   .)٢() عصيت اهللا فال طاعة يل عليكم
 واإلداريني مطابقاً للشريعة اإلسالمية املتمثلة ،فكل ما يصدر من األمراء

 والسنة العامة ، واألحكام االجتهادية يف إطار مبادئ القرآن، والسنة،يف الكتاب
اليت هي قابلة إلجياد احللول املناسبة لكل ما يطرأ على احلياة اليومية يف شتى 

كل ما يصدر من اإلداريني وغريهم يف الدولة  يعد حقاً، و،اااالت على أساسه
                                                 

  . ، مرجع سابق )٥/٢٠٣(، )٤٣٣٩(أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، حديث رقم   )١(
، ١أيب عبيد، القاسم بن سالم، كتاب األموال، مكتبة امللكيـات األزهريـة، مـصر، ط                )٢(

  ) . ١١(هـ، ص١٣٨٨
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 وحيق لكل فرد مسلم أن يتصدى هلذا ،اإلسالمية خمالفاً لشرع اهللا يعترب باطالً
رق ـبالط )١(اب أحد أفراد اتمعـ أو أص، سواء أصابه مباشرة،املنكر

  . اميةظة النـالشرعي
 ففي هذه احلالة ،ب فيه حقه أو يغل،كان املعتدى عليه هو حق العبدومىت 

 وإالَّ جاز لكل مسلم ،ال بد لصاحب احلق أن يدعيه إذا كان قادراً على ذلك
 ، وأما إذا كان احلق خالصاً هللا،الدفاع عن حق أخيه املسلم عند عجزه عن ذلك

 وهنا ال تشترط الدعوى ،)اتمع(أو حق فيه غالب فإن احملكوم له هو الشرع 
 )٢( أو أحد أعوانه ،ل هي دعوى حسبة يتقدم ا احملتسب ب،من شخٍص معني

وجب االحتساب على كل  الصحيحة السليمة ؛ ألن الشريعة اإلسالمية تبالطرق
 ، بأن ينكر على فاعلها بالوعظ،فرد علم مبخالفة الشريعة اإلسالمية يف أمٍر ما

أو التغيري إن  ، أو مقابلة،ا كتابة إم، والنصح بطرقه، والتوجيه،واإلرشاد
 ورفع ، فإن مل ينته املتجاوز عن فعلته كان واجباً على الفرد التبليغ،استطاع

  . األمر إىل اجلهة املختصة إذا مل يقم بذلك أحد 
 وال حصانة ألحد مهما كان ،كما أنه ال استثناءات من هذه القاعدة

 الدولة إىل  واملنكر يف الشريعة اإلسالمية منكر على اجلميع من رئيس،مركزه
    .)٣(أفراد الرعية 

                                                 

شفيق اهللا أمني اهللا، خصائص دعوى اإللغاء اإلدارية يف ضوء الفقه اإلسالمي، حبث تكميلي                )١(
   .١٧٤هـ، ص١٤١٣لنيل درجة املاجستري يف املعهد العايل للقضاء، عام 

   .٣٩٤هـ، ص١٣٩١، ٢ نظم احلكم واإلدارة يف الشريعة والقانون، طعلي منصور،  )٢(
هــ،  ١٤٠٧،  ١العريفي، سعد بن عبداهللا، احلسبة والنيابة العامة، دار الرشد، الرياض، ط            )٣(

  .٩٧ص
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 يف كثٍري من املسائل ال ينتظر من يرفع إليه الدعوى كما أن وايل املظامل
 وإعادة األمور ، بل يتدخل من تلقاء نفسه ؛ إلاء الوضع الشاذ،عن ظلم أصابه

    .)١( وتصحيح األوضاع من مجيع جوانبها ،إىل الشريعة اإلسالمية

  

*****  

                                                 

املاوردي، أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، األحكام الـسلطانية، دار الكتـب       )١(
   . ١٠٢ – ١٠١العلمية، بريوت، ص
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  ين املطلب الثا
  االحتجاج برفع الشكاية ملرجع صاحب القرار يف النظام السعودي

@ @
 على إجراءات معينة يلزم القيام ،ديوان املظامل أمام  املرافعاتنظامنص 

 فالتظلم واالحتجاج ،)١(ا قبل رفع الدعوى القضائية أمام احملكمة اإلدارية 
رة القرار شرط لقبول برفع الشكاية ملرجع صاحب القرار يف اجلهة اإلدارية مصد

 بين على أساس وجود الرقابة اإلدارية يف أجهزة ،الدعاوى القضائية اإلدارية
 هي الوجه الثاين )٢( ويهدف إىل حتريكها وإعماهلا والرقابة اإلدارية ،الدولة

  .للرقابة على أعمال اإلدارة بعد الرقابة القضائية عليها 
 الشأن الذي صدر القرار يف هو ما يتقدم به صاحب: والتظلم اإلداري 

مواجهته التماساً إىل اإلدارة بإعادة النظر يف قرارها الذي أحدث أضراراً مبركزه 
أو الشكوى أداة لالعتراض  تظلم وال)٣( لكي يقوم بسحبه أو بتعديله،القانوين

  .على القرارات اإلدارية 
  

                                                 

يف ) ٣/م( املادة الثامنة من نطام املرافعات أمام ديوان املظامل، الصادرباملرسوم امللكي  رقـم                )١(
  . هـ ٢٢/١/١٤٣٥تاريخ 

تلك الرقابة الذاتية اليت تقوم ا اإلدارة بنفـسها، ملراقبـة أعماهلـا             : "الرقابة اإلدارية هي        )٢(
سامي مجال  : انظر  . متها للظروف احمليطة ا     والتحقق من مدى مطابقتها للقانون، أو مالء      

 ١الدين، الرقابة اإلدارية، منشأة املعارف باألسـكندرية، مطبعـة أطلـس بالقـاهرة، ط             
  . ٢٢٣م، ص ١٩٨٢/

 قـضاء   –عبد الغين بسيوين عبد اهللا، والية القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة            . د: انظر      )٣(
   . ١٥٨م، ص ١٩٨٣ية، ط، منشأة املعارف باإلسكندر-اإللغاء



� �

  

@@ @
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@òÛd�ß@Z@áÜÄnÛa@âb�ÓcZ@ @
  :ينقسم التظلم إىل قسمني مها 

  .التظلم باعتبار اجلهة اليت يرفع إليها  : أوالً
  :التظلم باعتبار مدى حرية تقدميه : ثانياً 

  :والتظلم باعتبار اجلهة اليت يرفع إليها ينقسم إىل قسمني 
وهو الذي يقدم إىل من أصدر القرار أو صدر منه : التظلم الوالئي -أ

  .التصرف 
دارية الرئاسية لإلدارة وهو الذي يقدم إىل اجلهة اإل:التظلم الرئاسي -ب

   .)١(أو إىل رئيس املوظف الذي صدر منه التصرف : اليت أصدرت القرار 
  :والتظلم باعتبار مدى حرية تقدميه ينقسم إىل قسمني 

@ @

@Qüëc@Z@ïiìuìÛa@áÜÄnÛaZ   
إلزام صاحب الشأن قبل رفع : ويعرف هذا النوع يف الفقه املقارن بأنه 

 قرارها دف تعديله عادة النظر يفإإىل جهة اإلدارة بدعوى اإللغاء بتقدمي طلب 
 وما عداه ،عد هذا التظلم يف اململكة العربية السعودية هو األصلأو إلغائه وي

   .)٢(استثناء خالفاً للقانون الفرنسي واملصري 

                                                 

املرجع السابق، الطحاوي، سليمان، القضاء اإلداري، دار الفكر العريب، دار الثقافة العربيـة              )١(
، يعد عصفور، وحمسن خليل، القـضاء اإلداري، منـشأة          )١/٢٤(م،  ١٩٧٦للطباعة، ط،   

    . ٦٩ت، ص .املعارف باإلسكندرية، مطبعة الكتاب املصري باإلسكندرية، د 
الدغيثر، فهد، رقابة القضاء على قرارات اإلدارة والية اإللغاء أمام ديـوان املظـامل، دار               .د    )٢(

    . ١٤٥ – ١٤٤ – ١٣٤ – ١٣٣، ص )ط(النهضة العربية، القاهرة، 
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فيما مل يرد به نص  : "اململكة وهذا هو التظلم املنصوص عليه نظاماً يف 
من املادة الثالثة  " ب" الفقرة  املنصوص عليها يف _ جيب يف الدعوىخاص، 

 أن _ إن مل تكن متعلقة بشؤون اخلدمة املدنية ، من نظام ديوان املظاملعشرة
خالل ستني مصدرة القرار اجلهة  التظلم إىل يسبق رفعها إىل احملكمة اإلدارية

لشأن به أو يوماً من تاريخ العلم ذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبالغ ذوي ا
  .بنشره يف اجلريدة الرمسية إذا تعذر اإلبالغ 

 خالل ستني يوماً من تاريخ تقدميه، وإذا التظلم وعلى اجلهة أن تبت يف
صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعد مضي ستني يوماً من تاريخ 

  . دون البت فيه مبثابة صدور قرار برفضه التظلمتقدمي  
 التظلم دعوى إذا كانت متعلقة بشؤون اخلدمة املدنيةوجيب قبل رفع ال

إىل وزارة اخلدمة املدنية وحدها دون اجلهة اإلدارية وذلك خالل ستني يوماً من 
 خالل ستني التظلموعلى وزارةاخلدمة املدنية أن تبت يف  .تاريخ العلم بالقرار

  .يوماً من تاريخ تقدميه
البت فيه ، دة احملددة دون  أو مضت املالتظلموإذا صدر قرارها برفض 

من تاريخ العلم جاز رفع الدعوى إىل احملكمة اإلدارية خالل ستني يوماً 
 . التظلمدون البت يف بالقرارالصادر بالرفض أو انقضاء الستني يوماً املذكورة 

  . مسبباً التظلموجيب أن يكون قرار وزارة اخلدمة املدنية برفض 
 ومل تقم اجلهة التظلمملدنية ملصلحة وإذا صدر قرار وزارة اخلدمة ا

اإلدارية بتفيذه خالل ستني يوماً من تاريخ إبالغه، جاز رفع الدعوى إىل احملكمة 
   . )١( "اإلدارية خالل الستني يوماً التالية هلذه املدة 

                                                 

  .  أمام ديوان املظامل، مرجع سابق ام املرافعاتظاملادة الثامنة الفقرة الرابعة من ن    )١(



� �

  

@@ @

 

٣٨٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

. )١(وذا يعترب التظلم الوجويب شرطاً من شروط قبول دعوى اإللغاء
 قبل رفع الدعوى خاصة فيما يتعلق منها  والقواعدويتعني االلتزام ذه الشروط

 أو التظلم الوجويب من القرار املطعون ،باملطالبة اإلدارية املسبقة باحلق املدعى به
 واليت متثل مجيعها شروطاً لقبول الدعوى وجواز ،فيه واملواعيد احملددة لذلك

  .مساعها 
@Qbîãbq@Z@ð‰bîn�üa@áÜÄnÛaZ   

 به صاحب الشأن يف تلقاء نفسه دون اشتراط  وهو التظلم الذي يقوم
عد هذا التظلم يف  وي، أمام اجلهة  مصدرة القرار، خالل املدة احملددة،املنظم

 مبعىن أن األصل يف دعوى ، وما عدا ذلك استثناء،فرنسا ومصر األصل العام
 فإن شاء الطاعن تظلم إىل جهة ،اإللغاء أن التظلم إىل جهة اإلدارة اختياري

 وهذا النوع من ، وإن شاء رفع دعواه مباشرة أمام القضاء اإلداري،دارةاإل
   .)٢(التظلم هلا يعد شرطاً لقبول دعوى اإللغاء

M@@òÛd�ß@Z@áÜÄnÛa@åß@òàØ§aZ@ @
  :تتجلّى احلكمة من التظلم اإلداري بأنه حيقق هدفني رئيسيني 

  : حتقيق العدالة اإلدارية :األول 
  .اهل القضاء  ختفيف العبء عن ك:الثاين 

                                                 

شروط قبول دعوى إلغاء القرار اإلداري، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري           اجلوفان، فهد،       )١(
  هــ،  ١٤٢٧يف املعهد العايل للقضاء التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عـام              

   . ١٥٠ص 
  .  وما بعدها  ١٥٩بسيوين، والية القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص     )٢(
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ذلك أن حقيقة التظلم اإلداري هو صلح بني الطاعن واإلدارة قبل عرض 
 ، ففي كثري من األحيان  تستجيب اإلدارة ملطالب األفراد،القضاءعلى الدعوى 

يف مثل هذه الدعوى أو  السيما وأن اإلدارة خصم شريف ،وتتنبه ألخطائها
 والتظلم ،ضية لكال األطراف أو تتوصل معه إىل تسوية مر، موقفهتقنعه خبطأ

 ،يؤدي إىل إعمال الرقابة اإلدارية اليت تعترب أكثر مشوالً من الرقابة  القضائية
 بل تتعدى ذلك إىل فحص ،ا ال تقتصر على رقابة مشروعية القرارحيث أ

 أما بالنسبة ،مالئمته ومناسبته مما يوفر فرصة للحوار والتفاهم بني طريف الرتاع
 حيث إن كثري من - فهذا أمر ال شك فيه ، عن كاهل القضاءلتخفيف العبء

املشاكل ينتهي حلها بني الطاعن وجهة اإلدارة مما يقلل من الدعاوى أمام 
  .)١(القضاء اإلداري 

 ومنها ما جاء يف ،وقد أشار الديوان إىل هذا األمر يف كثري من أحكامه
 –أخرى تقليل الوارد ومن ناحية : "..حكمه عند كالمه عن التظلم وفائدته 

 من عدد القضايا اليت ترفع إىل ديوان املظامل باعتباره جهة –بقدر اإلمكان 
  "  . القضاء اإلداري املنوط به الفصل يف تلك املنازعات

@òÛd�ß@Z@ñ‰a…⁄a@òè¦@áÜÄnÛa@paŒî¾Z@ @
  :هناك عدة ميز لتلك التظلم جلهة اإلدارة وهي كالتايل 

 أو بناء على طلب ، حيث تباشرها اإلدارة بنفسها، املرونة واليسر:أوالً 
  . دون أن تتطلب إجراءات قد تطول كما هي الرقابة القضائية ،صاحب الشأن

                                                 

، اجلوفـان،   ١٤٢ – ١٤١ى قرارات اإلدارة، مرجع سابق، ص       الدغيثر، رقابة القضاء عل       )١(
   . ١٥٢شروط قبول دعوى اإللغاء،مرجع سابق، ص 
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 على حني أن الرقابة ، متتد  لتشمل الرقابة على املشروعية واملالءمة:ثانياً 
  .القضائية األصل فيها أا تقتصر على املشروعة فقط 

 أو تعديله أو ،لقرار أو إلغاءهنتائجها لسحب ا ممكن أن تصل :ثالثاً 
   .)١( وهي سلطات ال متلكها اجلهات الرقابية األخرى ،ويله لقرار آخرحت

@òÛd�ß@Z@ñ‰a…⁄a@òè¦@áÜÄnÛa@lìîÇZ@ @
  .مما قد ال حيقق العدالة  ، اخلصم واحلكمأن اإلدارة جيمع هلا صفة

 عدم اإللزام ،قضائيةواألصل يف الرقابة اإلدارية كما هو يف الرقابة ال
 فال يلزم ما دام أنه يريد احلصول على ، حق لصاحب الشأن وهذا،باللجوء إليها

إال أن األنظمة تلجأ أحياناً إىل اإللزام باللجوء  حقه، وهو التظلم االختياري ، 
 وجتعل ذلك شرطاً ، قبل اللجوء للرقابة القضائية،للرقابة اإلدارية وحتريكها

   .)٢( التظلم الوجويب  وهو ما فعله املنظم السعودي يف،وىلسماع تلك الدعا
@òÛd�ß@Z@áÜÄnÛa@áí†Ôm@óÜÇ@òjm�½a@‰bqŁaZ@ @

 والقرار ، واإلدارة،يترتب على تقدمي التظلم آثار معينة بالنسبة للمتظلم
  : وهي كالتايل ،حمل التظلم

                                                 

القاسم، عبد العزيز بن سليمان، إجراءات الدعوى اإلدارية يف النظام الـسعودي والفقـه                  )١(
بع جلامعة  اإلسالمي املقارن، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف املعهد العايل للقضاء التا           

هـ، سامي مجال الدين، الرقابـة اإلداريـة،   ١٤١٢اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العام       
    . ٢٤٣، ٢٤٢مرجع سابق، ص 

  . املرجع السابق     )٢(
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٣٩١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@Qüëc@Z@áÜÄn½bi@òÔÜÈn½a@‰bqŁaZ@ @
اً من قبله عن رغبته يف  قبل الطاعن إفصاحالتظلم اإلداري منيعد تقدمي 

 إما ، وبالتايل وضع اإلدارة أمام أحد خيارين،رفض القرار الذي أحلق به ضرراً
 وإما االستعداد لسلوك الطريق ، وذلك بإعادة النظر يف القرار،إحقاق احلق ودياً

  .القضائي بكل مشقة وعناء 
عوى اإللغاء يف البلدان كما يعد التظلم اإلداري شرطاً ضرورياً لرفع د

   .)١(اليت تعتربه كذلك ومنها اململكة العربية السعودية 
@Qbîãbq@Z@ñ‰a…⁄bi@òÔÜÈn½a@‰bqŁaZ@ @

  :يترتب على تقدمي التظلم اإلداري بالنسبة لإلدارة ما يلي 
تلتزم اجلهة اإلدارية اليت قُدم إليها تظلم إداري بأن ختضع املوضوع -

  . خالل املدة احملددة نظاماً ،داخلاص به للفحص من جدي
    .)٢(تلتزم اإلدارة كذلك بالبت يف التظلم سلباً أو إجياباً -

@QbrÛbq@Z@‰aŠÔÛbi@òÔÜÈn½a@‰bqŁaZ@ @
 إيقاف – بالنسبة للقرار –مما يترتب على تقدمي التظلم يف بعض البلدان 

نهج ديوان  ومن املفترض أن ي،تنفيذه خالفاً للنظام السعودي واملصري والفرنسي
 أو على األقل أن حيدد احلاالت اليت حيسن فيها وقف ،املظامل ج تلك الدول
 تفادياً ، خشية فوات حمل التظلم كاألمر دم املرتل،تنفيذ القرار اإلداري

  . واحلكم بالتعويض على اإلدارة إن كان له حمل ،للمسائلة القضائية

                                                 

   . ١٦٣الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات اإلدارة، مرجع سابق، ص     )١(
   . ١٦٤املرجع السابق، ص     )٢(
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٣٩٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

   .)١(ء كما يترتب كذلك قطع ميعاد رفع دعوى اإللغا
 حلول القرار الصادر بالفصل يف التظلم حمل القرار :ومن اآلثار أيضاً 

 فإن ، مبعىن أن القرار لو صدر من احملافظ ومت التظلم منه إىل الوزير،األصلي
 فال ميكن صاحب الشأن أن يضيف إىل ،الطعن القضائي يوجه إىل قرار الوزير

جيب أن تكون أسباب الطعن باإللغاء  كما أنه ،طلباته أشياء مل يطلبها يف تظلمه
   .)٢(هي نفس األسباب اليت عرضت من تظلمه اإلداري 

  

*****  
  

                                                 

   . ١٥٣، ١٣٧ قبول دعوى اإللغاء، مرجع سابق، ص اجلوفان، شروط    )١(
   . ١٦٦ - ١٦٤الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات اإلدارة، مرجع سابق، ص     )٢(
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٣٩٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  
  
  
  
  
  

@ÉiaŠÛa@szj½a@ @
ò–n‚½a@òîöbšÔÛa@pbèvÜÛ@ôìÇ†Ûa@ÉÏŠi@xbvnyüa@ @

  
  

æbjÜĐß@én¤ëZ@ @
@Þëþa@kÜĐ½aZ@@@@@@@@@@@@@¿@ò–�n‚½a@òîöbš�ÔÛa@pb�èvÜÛ@ôìÇ†�Ûa@É�ÏŠi@xbvnyüa@@@@@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïßý�⁄a@@éÔÐÛaN@ @
@@@ïãbrÛa@kÜĐ½aZ@@@@@@@@@@¿@ò–�n‚½a@òîöbš�ÔÛa@pbèvÜÛ@ôìÇ†Ûa@ÉÏŠi@xbvnyüa@@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð…ìÈ�Ûa@âbÄäÛaN@ @
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٣٩٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  املطلب األول 
  االحتجاج برفع الدعوى للجهات القضائية املختصة 

  يف الفقه اإلسالمي
  

 جالبة ، ما يصلح حياة الناس ومعادهمجاءت الشريعة اخلالدة جامعة لكل
 تبني هلم اخلري وحتثهم على ،ملصاحلهم، ودارئة ملا يفسد عليهم دينهم ودنياهم

  . وتنهاهم عن الشر وتأمرهم بالتناهي عنه ،فعله والتواصي به
��������m�m�m�mÂ��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿ÃÃÃÃ���������Æ���Å��Ä�����������Æ���Å��Ä�����������Æ���Å��Ä�����������Æ���Å��Ä:قال تعاىل ��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������llll)١(  .  
����m�m�m�mjjjj��s��r��q��p��o���n��m��l��k����s��r��q��p��o���n��m��l��k����s��r��q��p��o���n��m��l��k����s��r��q��p��o���n��m��l��k:نه وقال سبحا

��|��w��v���u��t��|��w��v���u��t��|��w��v���u��t��|��w��v���u��tllll )٢( .   
 ،ولكن ذوي النفوس املريضة يغلبهم اهلوى ويستحوذ عليهم الشيطان

ويقودهم إىل خمالفة أوامر اهللا وانتهاك زواجره غافلني عما شرعه اهللا أمراً وياً 
 ، يف اإلسالم وعالجاً لوضع هؤالء كانت الواليات،ضاربني به عرض احلائط

 حتفظ تلك ،اخل... ووالية احلسبة ، ووالية املظامل، ووالية القضاء،كوالية احلكم
 وتعزز تلك ،األوامر األهلية وتضمن تطبيقها ليظهر ما أمرت به من معروف

 وأمتر الناس باملعروف ، وإذا مت ذلك،الزواجر ليختفي ما ت عنه من منكر
 ظهرت املصاحل وانتفع ،ان كما وزعوا بالقرآنوتناهوا عن املنكر موزعني بالسلط

                                                 

   . ٤آية رقم : سورة املائدة     )١(
    . ٩٠آية : سورة النحل     )٢(
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٣٩٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 فكانت الواليات السلطانية ، واختفت املفاسد وسلم العباد من شرها،الناس ا
  .يف اإلسالم إىل يومنا هذا قائمة بذلك على جلب املصاحل ودرء املفاسد 

ووالية احلسبة جعلها اإلسالم قائمة على األمر باملعروف والنهي عن 
 : - رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية . ق الشرعية النظامية املنكر بالطر

وإذا كان مجاع الدين ومجيع الواليات هو أمر وي فاألمر الذي بعث اهللا به "
رسوله هو األمر باملعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن املنكر وهذا نعت 

    .)١( واملؤمنني– صلى اهللا عليه وسلم –النيب 
����������������������������������������������������������������������������������������������m�m�m�m:قال تعاىل كما 

������������������������ ����	��
������������������������ ����	��
������������������������ ����	��
������������������������ ����	��
������������������������
����������������������������������������������������������������������������llll)٢( .    

#��#��#��#���mmmm:خبالف املنافقني الذين وصفهم رب العزة واجلالل بقوله 
$��%��&���'$��%��&���'$��%��&���'$��%��&���'((((��)��*��+���,��-��.����)��*��+���,��-��.����)��*��+���,��-��.����)��*��+���,��-��.��

¡¡¡¡¢¢¢¢¥��¤��£��¥��¤��£��¥��¤��£��¥��¤��£��¦¦¦¦«��ª��©�� �̈���§���«��ª��©�� �̈���§���«��ª��©�� �̈���§���«��ª��©�� �̈���§�����������llll )٣(.    
إلسالمية اخلريية واألفضلية على غريها من األمم قال ل األمة اوباحلسبة تنا

��mmmm���W��V:تعاىل  �U�� � � � �T��S��R� �Q��P� �O� �N���W��V� �U�� � � � �T��S��R� �Q��P� �O� �N���W��V� �U�� � � � �T��S��R� �Q��P� �O� �N���W��V� �U�� � � � �T��S��R� �Q��P� �O� �N

Y��XY��XY��XY��XZZZZg����g����g����g����llll)٤( 

                                                 

  . . ، مرجع سابق )٢٨/٦٥(جمموع الفتاوى     )١(
   . ٧١آية : سورة التوبة     )٢(
   . ٦٧آية : سورة التوبة     )٣(
   . ١١٠آية : سورة آل عمران     )٤(
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٣٩٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

����]����m�m�m�m: والطرد قال تعاىل  نالتها حينما نال غريها اللعن � �Z��Y��[���� � �Z��Y��[���� � �Z��Y��[���� � �Z��Y

d��c���b��a�� �̀ �_�� �̂ �]��\d��c���b��a�� �̀ �_�� �̂ �]��\d��c���b��a�� �̀ �_�� �̂ �]��\d��c���b��a�� �̀ �_�� �̂ �]��\eeee��j��i��h��g��f����j��i��h��g��f����j��i��h��g��f����j��i��h��g��f��
q��p��o��n��m��l���kq��p��o��n��m��l���kq��p��o��n��m��l���kq��p��o��n��m��l���krrrr��w��v��u��t���s����w��v��u��t���s����w��v��u��t���s����w��v��u��t���s��llll)١(.  

   . واهللا ناصر من ينصره، وباحلسبة تكون النصرة هللا
  . )٢(��m�m�m�mm��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jnnnn��s��r���q��p��o����s��r���q��p��o����s��r���q��p��o����s��r���q��p��o��llll :قال تعاىل

�mmmm��t��t��t��t:فقال عز من قائل  ،)٣(مث ذكر اهللا بعدها من يستحق النصر
���������~��}��|��{��� �z��y��x��w��vu���������~��}��|��{��� �z��y��x��w��vu���������~��}��|��{��� �z��y��x��w��vu���������~��}��|��{��� �z��y��x��w��vu����������������

����������������������������������������������������llll)٤(.  
 ويدل على ذلك ما روى اة له،وبالقيام باحلسبة حياة للمجتمع وجن

 أنه – صلى اهللا عليه وسلم –  عن النيب -اهللا عنه  رضي – )٥(النعمان بن بشري
مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة :"قال 

فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من 
                                                 

   . ٧٩ - ٧٨آية : سورة املائدة     )١(
   . ٤٠آية : سورة احلج     )٢(
  فضل إهلي، احلسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوا، إدارة ترمجـان اإلسـالم، باكـستان،                 )٣(

 حممد، زاد املسري يف علم التفسري،       هـ، ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن       ١٤٢٦ /١٠ط
  )  . ٥/٤٣٧( هـ ١٤٠٤ /٣املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

   . ٤١آية : سورة احلج     )٤(
 –هو النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري، األمري، العامل، صـاحب رسـول اهللا                     )٥(

 صلى اهللا عليه    –النيب   وابن ماجه، ولد سنة اثنني للهجرة، ومسع من          –صلى اهللا عليه وسلم     
  .، تويف سنة أربع وستني للهجرة -وسلم 
  . مرجع سابق  ) ٥/٤٠٦(سري أعالم النبالء : انظر 



� �

  

@@ @

 

٣٩٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من فوقنا ن فوقهماملاء مروا على م
وا ـم جنـذوا على أيديهـفإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً وإن أخ

  .)١("وا مجيعاـوجن
 ويدل على هذا ما روى عبد اهللا بن ،وبالقيام باحلسبة يتحقق اإلميان

:  قال – عليه وسلم  صلى اهللا– أن رسول اهللا – رضي اهللا عنه – )٢(مسعود
ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب "

 مث إا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال ،يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم 

مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
 العمل ذه املراتب  بقوله – صلى اهللا عليه وسلم –وقد وضح ، )٣("حبة خردل

ومن رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع  "– صلى اهللا عليه وسلم –
   .)٤("فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

 صلى اهللا عليه –ه جتماعي الذي بينيتحقق التكافل االوبالقيام باحلسبة 
ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد : " يف قوله –وسلم 

 أوىل أن  وأي رمحة،)٥("إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى
  .تعطف على املسلم مبنعه عن النار

                                                 

، مرجع  )٤٧١(، ص   )٢٤٩٣(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشركة، حديث رقم             )١(
  .  سابق 

  . سبقت ترمجته     )٢(
  . ، مرجع سابق (  )  ص) ٥٠(أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، حديث رقم     )٣(
  . سبق خترجيه     )٤(
، مرجـع  ١١٦٤، ص )٦٠١١(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اآلداب، حديث رقم             )٥(

  .سابق 
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�: قال تعاىل ،اصونوبالقيام باحلسبة النجاة من العذاب حينما يستحقه الع
�m�m�m�m��e��d��c��b��a���� � �̀ �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W��e��d��c��b��a���� � �̀ �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W��e��d��c��b��a���� � �̀ �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W��e��d��c��b��a���� � �̀ �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W

��i���h���������g��f��i���h���������g��f��i���h���������g��f��i���h���������g��fllll)١(.   
 لوجدنا بينها عموماً وخصوصاً فأعمها تطبيق ،ولو نظرنا إىل هذه األمور

 ،)احلسبة(ملعروف والنهي عن املنكر با إذ محاية العقيدة واألمر الشريعة اإلسالمية
 لوجدنا أن ، ولو أمعنا النظر يف هذا النص ودققنا، مندرج حتتهوالدعوة إىل اهللا

 ،الدعوة إىل اهللا يندرج حتتها األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحراسة العقيدة
  .)٢(وبالنظر لألمر باملعروف والنهي عن املنكر جند أنه يندرج حتته حراسة العقيدة

 ودوامه ،صالح اتمع بعدة أسس راقية إلوقد جاءت الشريعة اإلسالمية
  .والتقيد باملشروعية اإلسالمية   ورفع الظلم، وعلى رأسها إقامة العدل،ورقيه

��m�m�m�m��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��j��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��j��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��j��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��j:قال تعاىل 

w��v���uw��v���uw��v���uw��v���uxxxx��|���{��z��y����|���{��z��y����|���{��z��y����|���{��z��y��llll )٣(.  
��������m�m�m�mÂ��Á:وقوله تعاىل  � � �À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸Â��Á������ � � �À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸Â��Á������ � � �À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸Â��Á������ � � �À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸ÃÃÃÃ��Ä����Ä����Ä����Ä��

���������Æ��Å���������Æ��Å���������Æ��Å���������Æ��Ållll)٤( .   

                                                 

   . ١٦٥آية : سورة األعراف     )١(
املقحم، عبد اهللا بن حممد، السياسة الشرعية يف فتاوى اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة            )٢(

 يتعلق مبسائل احلسبة، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف املعهـد العـايل              واإلفتاء فيما 
    . ٣٠هـ، ص ١٤٢٩للقضاء التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 

   . ٩٠آية : سورة النحل     )٣(
   . ١٠٥آية : سورة النساء     )٤(
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٣٩٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

وهذان األساسان وجوب رفع الظلم وإقامة العدل والتقيد باملشروعية 
 ، ميكن جعلهما أساس دعوى احلسبة أو الدعوة اإلدارية يف اإلسالم،اإلسالمية

 وإعادا إلطار ،ألا دف لتحريك الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة
 ، عن مبدأ الشرعية ومن مث رفع الظلم الواقع من جراء االحنراف،املشروعية

 وتستند إليهما يف ، وعليه تدخل يف عموم هذين األساسني،وإبداله بالعدل
  .شرعيتها 
@ @
M@@òÛd�ß@Z_òj�§a@ôìÇ…@ïç@bß@ @

  :وعرفت دعوى احلسبة بتعاريف عدة منها ما يلي 
QüëcZ"  هي الدعوى اليت ترفع حبق من حقوق اهللا أو تكون مشتملة على

   .)١(: د ولكن حق اهللا يكون فيها غالباًحق اهللا وحق العب: حقني 
  .ومما يؤخذ على هذا التعريف عدم ذكره للمخول يف إقامتها 

@QbîãbqZ" ن حق من تسب أمام القضاء دفاعاً عهي الدعوى اليت يقيمها احمل
  .)٢("حقوق اهللا اخلالصة أو الغالبة

  . وهذا التعريف خصها بالدفاع وأمجل إثبات الوقف 
QbrÛbqZ" عداء من له والية القضاء بوجود خمالفة حلق من حقوق اهللا است

تعاىل أو حلق غلب فيه حق اهللا تعاىل والشهادة عنده بوقوع هذه املخالفة سواء 
   .)١("بطريق الرفع أو بطريق الدفع الختاذ ما يلزم بالنسبة هلا

                                                 

م، ٢٠٠٣ /١امعي، اإلسـكندرية، ط   التحيوي،حممود السيد، دعوى احلسبة، دار الفكر اجل          )١(
   . ١٦٩ص 

القرين، علي بن حسن بن علي، احلسبة يف املاضي واحلاضر بني ثبات األهـداف وتطـور                    )٢(
  )  . ١/٤٧٧(هـ، ١٤١٥ /١األسلوب، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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٤٠٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  . الطول وختصيصها بوجود املخالفة :ويالحظ عليه 
@QbÈia‰Z" ٢("  حبق اهللا أو إخبار به يف جملس القضاءمطالبة مقبوله(.    

أنه مل يبني احلق الذي هللا وخالطه حق للعباد وحق هللا فيه : ويالحظ عليه 
  .غالب ومل يذكر كذلك من له حق القيام ا 

Qb�ßb�Z"  الدعوى اليت يقيمها احملتسب لدى القاضي دفاعاً عن حق اهللا
 باملراتب املعروفة أو عند انتهاء املنكر تعاىل وذلك عند العجز عن تغيري املنكر

   .)٣(" تغريه
@ @
M@òÛd�ß@Z@òj�§a@ôìÇ…@òÈîj�Z@ @

ا من التعاريف السابقة بأن دعوى احلسبة جتمع بني أمرين هي اتضح لن
 وهذا جيلي متيز دعوى احلسبة عن املسائل ،احلسبة واإلدعاء لدى القضاء

  :عة على النحو التايل  وميكن توضيح الطبي،القضائية أو احلسية األخرى
 ، وفرد من أفرادها، أن دعوى احلسبة إمنا هي مسألة من مسائل احلسبة-

 وهذا من حيث ،وعلى هذا فما جيري على احلسبة من أحكام جيري عليها
 فمثالً البد أن تكون الدعوى مرحلة متأخرة بعد التدرج بتغيري املنكر ،األصل

  .مبراتبه السابقة 
                                                 

= 

  . ٦هـ، ص ١٩٨٣/اللبيدي، حسن، دعاوي احلسبة، مركز الطباعة والنسخ بأسيوط، ط     )١(
ابن غوث، طلحة بن حممد بن عبد الرمحن، اإلدعاء العام وأحكامه يف الفقه والنظام، كنوز                   )٢(

  .  ٥١هـ، ص ١٤٢٥ /١أشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، ط
الشبالن، سعيد بن علي،دعوى احلسبة يف الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه يف كلية الدعوة                 )٣(

  ) . ١/١٤٧(هـ ١٤١٢ود اإلسالمية، الرياض، عام ، جامعة اإلمام حممد بن سعمواإلعال
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٤٠١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 وعلى هذا فما ،سبة هو حق اهللا اخلالص والغالب أن حمل دعوى احل-
 مثلها يصح رجوع املقر ،يتعلق  حبقوق اهللا من أحكام يتعلق ا ففي حدود اهللا

  .عن إقراره فهذا جيري عليها إن كانت يف حد من حدود اهللا 
  .)١( ويعترب شاهداً فيما يدعيه، أن املدعى يف دعوى احلسبة يعترب مدعياً-

 ألا تقبل منه الشهادة حسبة من غري تقدم دعوى ،وهذا أمر ظاهر
  .فأصبح مع الدعوى مدع وشاهد 

 أن دعوى احلسبة من الدعاوي القضائية جيري عليها ما جيري على -
الدعاوي القضائية من أحكام إال ما يتناىف معها ويتناقض مع خصوصيتها فمثالً 

وى القضائية يشترط أن تكون دعوى احلسبة عند حاكم كغريها من الدعا
 وذلك ألن ، ولكن يتناىف معها حلف املدعى عليه إن أنكر يف احلدود،األخرى

   .)٣)(٢( وهذا ال خالف فيه بني العلماء ،حدود اهللا ال ميني فيها
                                                 

ابن عابدين، حاشية  رد املختار على الدر املختار ،شرح تنوير األبصار، دار الفكر للطباعة                   )١(
، ابن حجر اهليثمي، الفتاوى الفقهية الكـربى،  )٤/٤١٠(هـ ١٤٢١/والنشر، بريوت، ط    
 مرجـع   -) ٥٤ – ٥٣(لتحيـوي،   ، دعوى احلسبة حملمود ا    )٤/٣٥١(دار الفكر، بريوت    

سابق، على رسالن، نظام إثبات الدعوى وأدلته يف الفقه اإلسالمي والقانون،دار الـدعوة             
، حممد نعيم ياسني، نظرية الدعوى بـني        )١٢٩ص(هـ  ١/١٤١٧للنشر، اإلسكندرية، ط  

  الشريعة اإلسـالمية وقـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة، دار النفـائس، األردن،               
  ) .  ٢٨٣(هـ، ص ١٤٢٥ /٣ط

املغـين  :انظر  " فال تشرع فيها اليمني وال نعلم يف هذا خالف        " قال ابن قدامة عن احلدود          )٢(
، مرجـع سـابق، سـليمان       )٤/٤١٠(، مرجع سابق، رد املختار      )١٠/٢١٨(البن قدامة   

  ) . ٤/٤٨٦(اجلمل، حاشية اجلمل على شرح املنهج، دار الفكر، بريوت 
اسم بن سعد، دعوى احلسبة، حبث تكملي لنيل درجة املاجستري من املعهد العـايل            العتيق، ب     )٣(

    . ٦١هـ، ص ١٤٣٠للقضاء التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 
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٤٠٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@òÛd�ß@Z@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@òj�§a@ôìÇ…@òîÇëŠ’ß@åß@òàØ§aZ@ @
ية احلكمة من مشروعية دعوى احلسبة راجعة إىل احلكمة من مشروع
 ،احلسبة حيث إن الدعوى احلسبية درجة من درجات احلسبة وفرد من أفرادها

  :ومن احلكم يف مشروعيتها ما يلي 
M@ê†ãb�íë@ê…bší@b¾@éníb»ë@�@åí†Ûa@òßbÓg@Z@ @

فاحلسبة شرعت للدعوة للتوحيد وحتقيقه واحلفاظ  على ما حيمله من 
 بل عن كل ما ، وكذلك شرعت للنهي عن الشرك والفسق،أوامر ونواهي

  .يقرب إليهما وذا يكون قيام الدين ومحايته 
M@´àÜ�½a@Šßc@ïÛìÛ@|–äÛa@õa†�g@Z@ @

هللا : ملن ؟ قال :  قلنا ،الدين النصيحة  "– صلى اهللا عليه وسلم –قال 
  .)١("ألئمة املسلمني وعامتهمولكتابه ولرسوله و

M@�à¨a@pbí‰ëŠšÛa@¿@òÜràn½a@òßbÈÛa@�b–àÜÛ@òíb»@Z@ @
 والقيام ،فاحلسبة شرعت حلفظ الدين والعقل واملال والعرض والنفس

باحلسبة أمر بكل ما حيفظ تلك اخلمس وي من كل ما ميس تلك اخلمس بسوء 
  .ويتعدى عليها 

MpbØÜè½a@åß@ïßý�⁄a@Éàn�a@òíbÓë@) ٢(:  
 أو االجتماعية ،اليت تترتب على املعاصي سواء الصحية كأمراض الزنا

 أو األمنية ، أو السياسية كالظلم، أو االقتصادية كعواقب الربا،غري احلقكالقتل ب
  . وغريها مما حتفظ احلسبة به األمة ،كعواقب فشو السرقة

                                                 

  . سبق خترجيه     )١(
حضريي، ناجي بن حسن بن صاحل، احلسبة النظرية والعملية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،                  )٢(

    . ٧٣هـ، ص ١٤٢٥ /١فضيلة، الرياض، طدار ال
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٤٠٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

MéÓìÔyë@�a@…ë†¡@âbîÔÛaZ@ @
 ،شرعت احلسبة حلفظ حدود اهللا وحقوقه ملا حفظت الناس حقوقها

  .وأشهرت السالم على ذلك 
M@ŒöaŠÌÛa@áîÄämZ@ @

اإلنسان عليها واليت ترفعه إىل كثري من التعدي والتجاوز فيترك اليت جبل 
   .)١(بعض املعروفات أو يرتكب بعض املنكرات من أجلها

M@bèi@‹ìÐÛaë@ñŠ�Łaë@bîã†Ûa@laˆÇ@åß@ñbväÛaZ  
�: يف قوله ، )٢( توعد بالعذاب – سبحانه وتعاىل –اهللا  m�m�m�m��Y� �X� �W��Y� �X� �W��Y� �X� �W��Y� �X� �W

f� �e� �d��c� �b��a�� � � � �̀ �_� � �̂ �]� �\� �[� �Zf��e��d��c� �b��a�� � � � �̀ �_� � �̂ �]� �\� �[� �Zf��e��d��c� �b��a�� � � � �̀ �_� � �̂ �]� �\� �[� �Zf��e��d��c� �b��a�� � � � �̀ �_� � �̂ �]� �\� �[� �Z���������g� ����������g� ����������g� ����������g� �

��i���h��i���h��i���h��i���hllll )٣(.   
 أن العقوبة إذا نزلت جنا منها اآلمرون باملعروف هكذا سنة اهللا يف عباده

   .)٤(والناهون عن املنكر
@ @

@òÛd�ß@Z@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@òj�§a@ôìÇ…@ÞìjÓ@ÂëŠ‘Z@ @
لقبول دعوى احلسبة شروطاً عامة يف كل دعوى قضائية وشروطاً خاصة 

   : وهي كالتايل،ذه الدعوى

                                                 

  . املرجع السابق     )١(
  . ، مرجع سابق  ٤١دعوى احلسبة، العتيق، ص     )٢(
   . ١٦٥آية : سورة األعراف     )٣(
  . ، مرجع سابق  ٣٠٧السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص     )٤(
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٤٠٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 فيشترط توافر أركان ، باعتبار أن دعوى احلسبة ترفع أمام القضاء:أوالً 
  وأن،الدعوى وشروطها من وجود املدعي واملدعى عليه واملدعى به والقاضي

يكون للمدعي الصفة واملصلحة يف الدعوى وأن يكون املدعي واملدعى عليه 
  .)١ (أصالً للقاضي والعلم باملدعى 

فيشترط لقبول دعوى احلسبة توافر املصلحة وهذه  )٢ ( املصلحة:ثانياً 
 ألن – غري شخصية –املصلحة يكفي أن تكون مصلحة معتربة ولو كانت عامة 

 بل إن ،الدعوى اليت ال مصلحة من وراءها ال تسمع وال فائدة من مساعها
مساعها إشغال ملرفق هام وتضييع لوقت القضاء وفتح باب للغوغائيني ومن ليس 

  . التافهة اليت يرته عنها القضاء سوى التداعي ولو باألشياءله شغل 
 أو كان حق – تعاىل – أن تكون الدعوى احلسبية يف حقوق اهللا :ثالثاً 

  .)٣ (اهللا فيها غالباً
@.)٤ ( عدم تأخري دعوى احلسبة بدون عذر فيما يستدام فيه التحرمي:رابعاً  @
@òÛd�ß@Z@òj�§a@ôìÇ…@¿@òzÜ–½a@òÔîÔyZ@ @

ى ـويتركز عل ر يف الدولة اإلسالميةـ كبيدوٍرـتسب يقوم باحمل
  :)٥( دعامتني مها

                                                 

فة يف دعوى اإللغاء اإلدارية يف الفقه والنظام، حبث         العويف، إبراهيم بن حممد، املصلحة والص       )١(
   .٢٨هـ، ص ١٤١٩تكميلي لنيل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء عام 

ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكـام، دار        )٢(
  ) .١١٠٣(، العامرة بالشرقية ١الكتب العلمية، بريوت، ط

   .٢٨العويف، املصلحة والصفة يف دعوى اإللغاء، مرجع سابق، ص   )٣(
  .املرجع السابق   )٤(
   .١٤٩دعوى اإللغاء ودعوى احلسبة، طارق خضر، مرجع سابق، ص   )٥(
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٤٠٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 الغرض منها تبصري الناس وتعليمهم شرائع إرشادية تعليمية: األوىل 
  .اإلسالم 

تأديبية مبعىن العقوبة والتعزير لكل من تسول له نفسه العبث : الثانية 
لحق فيؤدب حىت يعود إىل حبقوق الناس مع اونه وتعاظمه وعدم انصياعه ل

  .الطريق الصحيح
ومما مضى يتأكد أن املصلحة يف دعوى احلسبة املراد ا املصلحة العامة 

 وعرب عنها بعض العلماء مبصلحة األمة اليت ال تتم إال بطرق ،املعتربة يف الشرع
 بل لو توقفت ،شرعية منها دعوى احلسبة وال تتوقف على مدِع ومدعى عليه

دت مصاحل األمة واختل النظام بل حيكم متويل ذلك باإلمارات على ذلك فس
  .)١ (والعالمات الظاهرة والقرائن البينة

 واحملافظة على مقصود ،واملصلحة عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة
 وهي احملافظة على ،الشرع من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال

فهي تشتمل احملافظة على مقصود . )٢ (مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق
  . وهذا هو اهلدف من املصلحة ،الشرع عن طريق دفع املفسدة أو جلب املنفعة

@ @
@ @
@ @

                                                 

   .٢٦٥ابن القيم، الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص   )١(
طبعة دار الفكر العريب،    مصطفى زيد، املصلحة يف التشريع اإلسالمي،       /جنم الدين الطويف، د     )٢(

  .وما بعدها  ) ٢/٢٥(، املوافقات للشاطيب، مرجع سابق ٢٥ – ١٨م، ص ١٩٦٤ط 
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@@ @

 

@òÛd�ß@Zòj�§a@ôìÇ…@¿@òzÜ–½a@¿@òÐ–Ûa@xbß†ãa) ١(.  
تعترب املصلحة يف دعوى احلسبة شرطاً لقبوهلا ولكن يف هذه الدعوى 

 كما يف ،د ا املصلحة الشخصية املباشرة فليس املرا،للمصلحة  مفهومها الواسع
 بل إن املصلحة العامة وحدها ختول للمدعي رفع ،دعوى اإللغاء اإلداري

 وإمنا يكفي ، دون استلزام أن تكون له مصلحة شخصية،الدعوى أمام القضاء
يف رافعها الغرية على أحكام الشريعة اإلسالمية اليت يراها تنتهك فيطلب رد 

 فدعوى احلسبة تباشر ،ع عليها أو إقامة هذه األحكام عند تركهااالعتداء الواق
 أو ، للقاضي ابتداء أو بالشهادة أمامه يف دعوى قائمة،دعوى(يف صورة طلب 

 فلكل مسلم عدل أن يرفع هذه الدعوى ،بالشكوى إىل احملتسب أو وايل املظامل
  .دفاعاً عن حقوق اهللا أو أحكام الشريعة 

مج اندماجاً كلياً يف املصلحة ولكل مسلم رفع هذه ولذلك فإن الصفة تند
 وجند أن مفهوم املصلحة يف ،الدعوى حسبة هللا مىت ما توافر شرط املصلحة
 وأضيق من مفهوم املصلحة يف ،القضاء اإلداري أوسع منه بالنسبة للقضاء العادي

 ألن دعوى اإللغاء اإلدارية يشترط فيها توافر مصلحة شخصية ،دعوى احلسبة
 ويكفي توافر جمرد املصلحة العامة لقبول الطعن يف القرار الذي  ،رافع الدعوىل

 كمن ينتمي إىل طائفة معينة من الناس أحلق القرار حمل ،ميس مركز الطاعن
  .)٢ (الطعن باإللغاء ضرراً بأفرادها مثل طائفة التجار

                                                 

 – ١٨٦حممد عاطف البنا، الوسيط يف القضاء اإلداري، دار الفكر العريب، القاهرة، ص             /د  )١(
عبد العزيز بديوي، القضاء يف اإلسالم ومحاية احلقوق، دار الفكر، بريوت، ط /  ـ د ١٨٧

   .١٩م، ص ١٩٧٩
، عبد الغين بسيويت، القضاء اإلداري،      ٨٢ – ٨١الدغيثر، رقابة القضاء، مرجع سابق، ص         )٢(

=  

٤٠٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @
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٤٠٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  :)١ (ويشترط يف املصلحة املشتملة على الصفة الشروط التالية
  . املصلحة العامة املتمثلة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجود -
  .أن تتحقق املصلحة منفعة أو تدرأ ضرراً حمتمالً  -
  .استمرار وجود املصلحة العامة من وقت رفع الدعوى إىل احلكم فيها  -

  

*****  

                                                 

= 

   .١٨٤مرجع سابق، ص 
حممد نعيم عبد السالم ياسني، نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقـانون املرافعـات                )١(

مية، مصر، القـسم األول،     املدنية والتجارية، وزارة األوقاف والشؤون واملؤسسات اإلسال      
  .١٠٣، العويف، املصلحة والصفة يف دعوى اإللغاء، مرجع سابق، ص ٣٠٤ص 
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٤٠٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

  املطلب الثاين  
  االحتجاج برفع الدعوى للجهات القضائية املختصة 

  السعودييف النظام 
@ @

 يقوم على أساس مسؤولية املسلم ،احلسبة نظام خاص من أنظمة اإلسالم
 وهي ، وله شيء من خصائص القضاء وسلطته،عن إزالة املنكر وفعل املعروف

 وإمنا هي واسطة بني أحكام ،ليست غريبة عن نظام القضاء وال بعيدة عنه
  .)١ ( وأحكام املظامل ،القضاء

فترض األمر  وت،ع عن النظام العام يف اتمعواحلسبة نظام شرع للدفا
 وليس دف حتقيق مصلحة ،باملعروف والنهي عن املنكر لوجه اهللا تعاىل

شخصية وعلى ذلك فإن النظام يسيطر على سائر أوجه النشاط اإلنساين سواء 
 أو تعلق ، كما كان حيتسب الناس والعلماء على اخللفاء واألمراء،تعلق باحلكم

 فكل عمل ميس حقاً من حقوق اهللا ،أو باجلرائم أو األسواق أو غريهاباإلدارة 
 وكذا حق العبد إذا مل حيتمل اإلسقاط ، أو حقاً غلب فيه حق اهللا– تعاىل –

 وذلك إذا كان احلق آلدمي غري معني كالوقف على ،يدخل يف جمال احلسبة
 قوية يهدف  وذا النظام السماوي يرسي اإلسالم قواعد،الفقراء واملساكني

إصالح اتمع ونشر األخالق الفاضلة بني أفراده وتنحية كل ما من شأنه 
 وهذه الدعائم حتمي ،اإلخالل واملساس حبياة الفرد واجلماعة أو التأثري عليها

                                                 

املاوردي، أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب، األحكام السلطانية والواليات الدينيـة، دار                )١(
   .٢٣٢الكتب العلمية، بريوت، ص 
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٤٠٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

حقوق اجلميع يف إطار  املراقبة الدائمة من كل فرد سواء على أفراد أو على 
ا حبد ذاته يعطي للمسلم قوة االنتماء  وهذ،دائرة حكومية وعلى الدولة نفسها

  .تمعه ووطنه ويزيد من عطاء كل مصلح 
@òÛd�ßZ@@âbÄäÛa@¿@òj�§a@ôìÇ…@ÑíŠÈmZ@ @

ترفع : "دي ذا اللفظ ونصه يف النظام السعو) دعوى احلسبة(وردت 
 .)١ ( " احلسبة من املواطنني إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام لدراستهادعاوى

تتوىل هيئة التحقيق واإلدعاء العام " :  ونصه  )اإلدعاء العام ( وهو وبلفظ آخر
  .ومل يعرف املنظم أي منهما .)٢ ("التحقيق واإلدعاء العام طبقاً لنظامها والئحته

يق  املدعي العام التابع هليئة التحقواملنظم جعل املختص بدعوى احلسبة هو
مطالبة : "وى احلسبة العامة هي ، ودعواإلدعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق

  .)٣ (" أو إثبات إدانة من القضاء للحق العامته معاقبمعني
قول مقبول أو ما يقوم  : " بأا يف دعوى احلسبة من األفراد وميكن تعر     
 أمام القاضي يقصد به إنسان وجود خمالفة حلق من حقوق اهللا وحلق غلب همقام

   .)٤ ("لزم حياهلافيه حق اهللا تعاىل الختاذ ما ي

                                                 

هـ املتضمن الرغبة الكرميـة  ٦/١/١٤٢٧يف ) م/١٣٣/خ(األمر السامي الكرمي رقم : انظر    )١(
  .بإتباع إجراءات حمددة ملعاجلة دعاوي احلسبة  

من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم         ) ١٣(املادة رقم   : انظر    )٢(
  .هـ  ٢٢/١/١٤٣٥يف ) ٢/م(

فقه والنظام، أشبيليا   بن غوث، طلحه بن حممد بن عبد الرمحن، اإلدعاء العام وأحكامه يف ال              )٣(
   .٥٣هـ، ص٤٢٥ذ/للنشر والتوزيع، الرياض، ط 

طارق فتح اهللا خضر، دعوى اإللغاء ودعوى احلسبة يف أحكام القضاء اإلداري املـصري،                )٤(
  ، ١٩٩٣منشور مبجلة العلوم اإلدارية، السنة اخلامسة والـثالثني، العـدد األول، يونيـو              

    .١٤٥ص 
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٤١٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

مطالبة مواطن للقاضي يف حفظ مصلحة عامة للبلد  : "وميكن تعرف بـ 
واملدعي العام يف النظام خيتص بدعاوى  ، )١( "..ليس جلهة رمسية اختصاص ا

  .)٢ ( كما هو معلوم من اختصاص تلك اهليئتنيجلرائم واليت فيها اام لألفرادا
@ @

@òÛd�ßZj�îÛa@¿@òj�§a@ôìÇ…@òÈ@âbÄäZ@ @
 متطوع، سبة وتقسيمها بني مدعي عام، ومبلغمن واقع تعريف دعوى احل

  :النقاط التالية ب النظام يف  احلسبةتظهر لنا طبيعة دعوى

                                                 

   .٣٤ مرجع سابق، ص العتيق، دعوى احلسبة،  )١(
التعرف يف التحقيق   /٢٠التحقيق يف اجلرائم    /١: ختتص هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبا يلي          )٢(

اإلدعاء أمام اجلهات القضائية وفقـاً      / ٣٠برفع الدعوى أو حفظها طبقاً  ملا حتدده اللوائح          
  .له يف هذا البحث لالئحة التنظيمية، وإىل غريها من االختصاصات األخرى اليت مييز داخ

من نظام هيئة التحقيق واإلدعاء العام الصادر باملرسوم امللكي رقـم           ) ٣(املادة رقم   : انظر  
  .هـ ١٠/١٤٠٩ /٢٤يف ) ٥٦/م(

 تأديـب املـوظفني   من نظـام ) ٥(ادة رقم   وختتص هيئة الرقابة والتحقيق مبا نصت عليه امل       
مع عدم االخالل بسلطة اجلهـة      : "هـ  ١/٢/١٣٩١يف  ) ٧(الصادر باملرسوم امللكي رقم     

اإلدارية املعنية يف الرقابة وفحص  الشكاوى والتحقيق ختتص هذه اهليئة يف حدود القواعـد               
  :املنصوص عليها يف هذا النظام مبا يلي 

  .إجراء الرقابة الالزمة للكشف عن املخالفات املالية واإلدارية       -١
الوزراء املختصني أو من أي جهة رمسية خمتصة        فحص الشكاوي اليت حتال إليها من             -٢

  .عن املخالفات املالية واإلدارية 
 التحقيق يف املخالفات املالية واإلدارية اليت تكشف عنها الرقابة وفيما حيـال                  إجراء     -٣

  .إليها من الوزراء املختصني أو من أي جهة رمسية 
  .إىل هيئته التأديبمتابعة الدعوى اليت حتال طبقاً هلذا النظام     -٤
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٤١١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 حتقيق جيوز فيها ما ال جيوز يف غريها من أا من دعاوى التهم اليت :أوالً
  .)١ (وحبس وغريمها

، فال ترفع أي دعوى اإلمام أا ال تصح إال من مكلف ا من جهة :ثانياً
حسبة إال عن طريق املدعي العام بعد موافقة امللك، وال تسمع بعد مضي ستني 

   .)٢(يوماً من تاريخ نشوء احلق املدعى به
تنشأ الدعوى من مبلغ حمتسب ملصلحة عامة متعلقة مبنفعة البلد ، : ثالثاً  

  . أو تكون ناشئة من قضية آخرى خاصة 
@òÛd�ß@Z…@pbËì�ß@âbÄäÛa@¿@òj�§a@ôìÇZ@ @

  :مسوغات دعوى احلسبة يف النظام ترجع إىل أمرين مها 
 من  فأي جرمية عامة سواء كانت، حفظ احلق العام يف اجلرائم:أوالً 

 أو جرائم التعزير الشرعية أو النظامية اليت يغلب عليها حق اهللا تقع جرائم احلدود
يها إذا رأى مصلحة عامة يف فللمدعي العام حتريك دعوى حلفظ احلق العام ف

  .، بعد استكمال اإلجراءات النظامية يف ذلك من حتقيق وغريه )٣ (ذلك

                                                 

ابن مفلح املقدسي، حممد أبو عبد اهللا، الفروع وتصحيح الفروع، حتقيق أبو الزهراء حـازم                 )١(
، ابن جنيم احلنفي، البحر     )٦/٤١٥(هـ  ١/١٤١٨القاضي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط     

 غنيم  ، النفراوي، أمحد بن   )٦/٢٣٤(٢الرائق يف شرح كرت الدقائق، دار املعرفة، بريوت، ط        
املالكي، الفواكه الدواين على رسالة ابـن أيب زيـد الفـريواين، دار الفكـر، بـريوت،                 

، الشوكاين، حممد بن علي، نيل األوطار من أحاديـث سـيد            )٢/٢٢٢(هـ  ١/١٤١٥ط
  )  .٧/٣٢٨(م، ١٩٧٣/األخيار، شرح منتقى األخبار، دار اجليل، بريوت، ط 

الصادر باملرسوم امللكي رقـم     شرعية يف احملاكم السعودية،    من نظام املرافعات ال    املادة الرابعة   )٢(
  .هـ٢٢/١/١٤٣٥يف ) ١/م(

  .من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، مصدر سابق  ) ١٧(انظر املادة رقم   )٣(
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٤١٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

سواء كان هلا جهة رمسية  حفظ املصلحة العامة املتعلقة مبنفعة البلد :ثانياً 
فللمسلم احلق يف رفع ذلك  ،ليس هلا جهة رمسية ختتص حبفظهاختتص حبفظها أو 
ملصلحة أي كانت هذه املصلحة بعد استكمال شروط فظ تلك اللمدعي العام حل

  .)١ (الرفع فيها
@òÛd�ß@Z@âbÄäÛa@¿@òj�§a@ôìÇ…@ÂëŠ‘Z@ @

استقر العمل يف النظام السعودي على أن دعوى احلسبة إمنا هي مقصورة 
يقيمها إال جمرد تبليغ اجلهة املختصة ا  على املدعي العام وليس للمتطوع أن

 كما جاء األمر السامي الكرمي ،ئة التحقيق واإلدعاء العاموهي هيئة الرقابة أو هي
ترفع دعاوى احلسبة من املواطنني إىل هيئة التحقيق واإلدعاء  : "بذلك ونصه 
 ال ترفع : " املرافعات الشرعية نظام  وكما نص على ذلك.)٢ ("العام لدراستها

تسمع بعد دعوى حسبة إال عن طريق املدعي العام بعد موافقة امللك ، وال 
  . )٣ ("  من تاريخ نشوء احلق املدعى بهمضي ستني يوماً
@òÛd�ßZÂëŠ’Ûa@òîßbÄäÛa@@ÙíŠ¤@¿@òÔÜÈn½a@@ôìÇ…@ïÇ†½a@ÕíŠ�@åÇ@òj�§a@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LâbÈÛa@@ïÜí@bßZ@@ @
ال يوجد نص خاص على شروط معينة يف إقامة دعوى احلسبة لدى  

وسر ذلك أن الدعوى القضائية ال يتم حتريكها لدى القضاء  ،املنظم السعودي
 – الضبط اجلنائي –إال بعد مراحل عدة يأها للحكم وهي مرحلة االستدالل 

والتحقيق واإلدعاء وحنوها مبا هو مبناسبة فحص لصالحية حتريك الدعوى 
                                                 

   .١٢١العتيق، دعوى احلسبة، مرجع سابق، ص   )١(
  .ك  ٦/١/٤٢٧يف ) م/١٣٣/خ(األمر السامي الكرمي ذي الرقم   )٢(
  . من نظام املرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق  )٤(ملادة رقم ا  )٣(
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٤١٣  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 وهي ، وميكن استقراء عدة شروط من النظام يف الدعوى العامة،القضائية
   :ايلكالت

 أن يكون حمل اإلدعاء حق معترف به شرعاً أو نظاماً مشتمالً على :أوالً 
  .)١ (مصلحة عامة 

  .)٢ (أن يسبق اإلدعاء حتقيق مع املتهم: ثانياً 
  .)٣(أن توجد أدلة كافية إلقامة الدعوى على املتهم بعد التحقيق معه: ثالثاً

   .)٤( م القضاءموافقة امللك على إقامة دعوى احلسبة أما: رابعاً 
عدم مضي املدة احملددة يف إقامة دعوى احلسبة وهي ستني يوماً : خامساً 

  .)٥(من تاريخ نشوء احلق املدعى به 
@òÛd�ß@Z@âbÄäÛa@¿@òj�§a@ôìÇ…@æb×‰cZ@ @

أركان دعوى احلسبة يف النظام مماثله ألركان دعوى احلسبة يف الفقه 
  : وهي كالتايل ،اإلسالمي

@Qüëc@Z@ïÇ†½aZ@ @
 وليس هلا ،يف ظل التنظيم املعاصر جند أن هناك جهات تثري دعوى احلسبة

ام باإلدعاء حسبة ـق القيـات متلك حـ وجه،حق اإلدعاء ا لدى القضاء
  .لدى القضاء 

                                                 

  .من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، مرجع سابق  ) ١٧(و) ٣(املادة رقم   )١(
  .من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، مرجع سابق  ) ١٠١(املادة رقم   )٢(
  .سعودي، مرجع سابق من نظام اإلجراءات اجلزائية ال) ١٢٦(املادة رقم   )٣(
  . السعودي، مرجع سابق من نظام املرافعات الشرعية) ٤(املادة رقم   )٤(
  . السعودي، مرجع سابق من نظام املرافعات الشرعية) ٤(املادة رقم   )٥(
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٤١٤  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

سواء   _واجلهات اليت تثري دعوى احلسبة ال حصر هلا حيث أن الكل
دور اإلبالغ عن ضياع يستطيع أن يقوم ب_ الفرد بصفته الشخصية أو املعنوية 

 وعلى رأس تلك ،حق عام سواء كانت جهات حكومية أو جهات تطوعية
  .)١ (اجلهات القائمون بالضبط اجلنائي

مي لدى القضاء يف الدعاوى وأما اجلهات اليت متلك حق اإلدعاء النظا
 وهيئة ،هيئة التحقيق واإلدعاء العام يف عموم جرائم املواطن العاديهي  العامة
وما من شأنه . )٢ ( يف جرائم املوظفني يف الوظيفة املالية واإلداريةبة والتحقيقالرقا

  .)٣ (  وأمانة الوظيفة،اإلخالل بشرف
@ Qbîãbq@ ZâbÄäÛa@¿@ éîÜÇ@ óÇ†½aLáèn½a@ ìçë@) ومل يذكر املنظم له . )٤
العقل فلو ارتكب انون  ويكتفى بأن يكون إنسان وال يشترط ،شروطاً معينة

  .)٥ (ن الدعوى تسمع أمام وليه وحيمل املسؤولية يف اجلرائم املاليةإجرماً ف

                                                 

  .من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي )٢٦(انظر رجال الضبط اجلنائي يف املادة رقم   )١(
يل، أحكام تأديب املوظفني يف اململكة العربية السعودية، معهد اإلدارة          الظاهر، خالد بن خل     )٢(

، ابن غوث،   ٧١ – ٧٠هـ، ص   ١٤٢٦/ العامة يف اململكة العربية السعودية، الرياض، ط        
   .٢٠٨اإلدعاء العام، مرجع سابق، ص 

   .٦٥الظاهر، أحكام تأديب املوظفني، مرجع سابق، ص   )٣(
لسعودي مل ينص صراحة على أنه يسمى باملتهم ولكن أطلق عليـه            املدعى عليه يف النظام ا      )٤(

مـن نظـام    ) ٢٢(و) ١٩(و) ٤(هذا اللفظ يف بعض نصوص النظام كما يف املادة رقـم            
النجار، عماد عبد احلميد، اإلدعاء العـام واحملكمـة         : اإلجراءات اجلزائية السعودي، انظر     

  ة، معهـد اإلدارة العامـة، الريـاض،        اجلنائية وتطبيقاا يف اململكـة العربيـة الـسعودي        
    .١٥٧هـ، ص ١٤١٧/ط 

   .٩٩العتيق، دعوى احلسبة، مرجع سابق، ص   )٥(
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٤١٥  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@QbrÛbq@ZâbÄäÛa@¿@ôìÇ†Ûa@ÝªL@bàç@´Üª@óÜÇ@ÉÔíë@Z@ @
   . وحفط أمنهاملصلحة العامة املتعلقة مبنفعة البلد -١
اجلرائم بنوعيها احلدود والتعزيرات الشرعية والنظامية ال ما كان  -٢

   .احلق اخلاص غالباً فيها
  :واشترط املنظم باحلق املدعى به ثالثة شروط هي 

 فالبد أن يكون حمدد واضحاً ال غموض فيه  ،معلومية احلق املدعى به -١
  .)١ (وال حيتمل غريه

 فال حترك الدعوى القضائية إال حني كفاية ،ثبوت احلق املدعى به -٢
  .)٢ ( وهذه سلطه تقديرية للمحقق، إلدانته،األدلة

خالل باألمن أو  فيشترط أن يكون من شأنه إ،ملدعى بهأمهية ا -٣
  .)٣ ( أو حنو ذلكإحداث لضرر كبري

@QbÈia‰@ZõbšÔÛa@ô†Û@òjÛbĐ½a@ïçë@ôìÇ†Ûa@Z@ @
  . املقدمة من هيئة التحقيق واإلدعاء دعوىال -١

  . املقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق دعوىال -٢       
@òÛd�ß@ZâbÄäÛa@¿@òj�§a@ôìÇ…@kîÛb�c.  

  :هناك عدة أساليب هي 
املتضرر من اجلرمية برفعها أن يقوم : أسلوب االام الشخصي وهو  -

  .بنفسه

                                                 

   .٤٣٤ابن غوث، اإلدعاء العام، مرجع سابق، ص   )١(
  .مرجع السابق ، نظام اإلجراءات اجلزائية السعوديمن) ١٢٦(و ) ١٢٤(مادة رقم   )٢(
  .املرجع السابق   )٣(
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٤١٦  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

أن يقوم أي فرد من اتمع برفع دعوى : أسلوب االام الشعيب وهو  -
  .حتفظ املصاحل العامة 

أن يقوم القاضي باستدعاء من انتهك : أسلوب االام القضائي وهو  -
  .عاقبته بنفسه احلق العام وم

أن مينح القانون جلهة معينة حق اإلدعاء : أسلوب االام العام وهو  -
  . وهذا األسلوب هو السائد اآلن مع أسلوب االام الشخصي ،العام

 فللمجىن عليه ،جعل لكل صاحب حق أن يرفع دعواهوالنظام السعودي 
 ،جملس القضاء وللقاضي أن يعاقب أي فرد حيدث خمالفة يف ،أن يرفع دعواه

لمصلحة العامة املتعلقة مبنفعة البلد محاية ل يبلغوا عن الفسادوأجاز لألفراد أن 
وأوكل اإلدعاء يف احلق العام إىل جهات نظامية مع أن املرجع يف النظام 

 فاألصل يف دعاوى احلق العام يف النظام ،السعودي هو الشريعة اإلسالمية
الشراح يرجعه إىل أنه حق للدولة  وإن كان بعض ،السعودي  دعوى حسبة

  ني الوضعية يف شىت أحناء العامل إىل من تشاء كحال القوان، تسنده)١ (حلفظ حقها
ودعوى احلسبة يف النظام السعودي تتوافق مع أسلوب االام الشعيب واالام 

دف يف ـالعام يف القوانني الوضعية من حيث الشكل مع البون الشاسع يف اهل
  .)٢( ل منهماـك

                                                 

   .٩اء العام، مرجع سابق، ص النجار، اإلدع  )١(
الزيد، زيد بن عبد الكرمي،دعوى احلسبة وعالقتها بنظام اإلجراءات اجلزائية، ندوة القـضاء           )٢(

   .١٥واألنظمة العدلية، وزارة العدل، ص 
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٤١٧  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@òÛd�ß@Zòj�§a@ôìÇ…@´ië@òí‰a…⁄a@õbÌÛ⁄a@ôìÇ…@´i@òã‰bÔßZ@ @
من املعلوم يف القضاء اإلداري أن دعوى اإللغاء يشترط لرافعها أن يكون 

 وهذه الدعوى كما نص النظام املصري ال تقبل ،ذا مصلحة شخصية ومباشرة
  . )١ (فيها دعاوى احلسبة

  . )٢ ( املصلحة الشخصيةوأيضاً نص النظام على اندماج الصفة يف
فكأن القضاء اإلداري يف دعوى اإللغاء اإلدارية يتوسع يف مفهوم 

 ولكن هذا التوسع حمدود ومقيد باملصلحة الشخصية لرافع الدعوى أما ،املصلحة
بالنسبة لدعوى احلسبة فإن الدعوى تقبل إذا اشتملت على املصلحة العامة ولو 

يكفي توافر املصلحة الشرعية املعتربة كانت هذه املصلحة غري شخصية بل 
 دون اشتراك أو تقييد للمصلحة ، يف األمر باملعروف والنهي عن املنكرمثلةواملت

 فكل دعوى ترفع لذي مصلحة ولو كانت هذه املصلحة ،بأن تكون شخصية
 أما يف دعوى اإللغاء فإا ال ، فإا تكون مقبولة يف دعوى احلسبة،غري شخصية

 فإن مفهوم املصلحة يف دعوى احلسبة أوسع منها يف دعوى اإللغاء  وعليه،تقبل
  .)٣ (اإلداري

*****  
  

                                                 

سليمان بن حممد، الوجيز يف القضاء اإلداري، دار الفكر العريب، بـريوت، ط           /الطحاوي، د   )١(
العينني، حممد  بن ماهر، دعوى اإللغاء أمـام القـضاء اإلداري،    ، أبو   ٣٢٥م، ص   ١٩٧٤/

   .٣٦٥م، ص ١٩٩٨/الكتاب األول، دار صادر، بريوت، ط 
  .املرجع السابق   )٢(
   .١١٠العويف، املصلحة والصفه، مرجع سابق، ص   )٣(
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٤١٨  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

@@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ò·b¨a@ @
@ @

wöbnäÛa@‹Šic@bèîÏëNpbî•ìnÛaëN@ @
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٤١٩  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

ò·b¨a@ @
@ @

وبعد االنتهاء من مباحث هذه الرسالة، سأذكر فيما يلي أهـم النتـائج الـيت               
  :توصلت إليها 

حلياة وحاجة البشر امللحـة إىل      كمال املنهج اإلسالمي يف مجيع أمور ا       .١
 .الشريعة اإلسالمية، وعجز املشرع البشري يف الدساتري عن الكمال 

ن ضبط األمور ومعرفة قواعد املسائل من أهم املهمات، ومبرتلة األساس          أ .٢
للبنيان،فتسهل احلفظ، وتكون عند الباحث ملكة فقهية يـستطيع ـا           

 .ألصول إدراك مقاصد الشرع، وإرجاع الفروع إىل ا

الطرق اليت يتوصل ا إىل حتصيل      :" التعريف االصطالحي للوسائل هي    .٣
 .والوسائل غري مقصودة لذاا، بل لتحصيل غريها " املقصود

االحتجاج اصطالحاً ونظاماً ال خيرج عن معىن اادلـة واملخاصـمة            .٤
 .واملعارضة، سواء كانت باللسان أو السنان وحنوها

الطرق الشعبية املنظمة واملعربة عـن  : ية هي أن وسائل االحتجاج الشعب    .٥
 . غضب ، لظلم حلقهم ، أو عن تأييد لقرار فيه مصلحتهم 

أن الغاية من حرية التعبري عن الرأي هي البناء والتعمري وحتقيق مصلحة             .٦
األمة اإلسالمية، ووضع األمور يف نصاا الصحيح، وليس املقصد هـو           

 .مكاسب رخيصة جمرد إبداء الرأي أو النقد لتحقيق 

مل يطلق اإلسالم حرية التعبري عن الرأي من غري ضابط هلا ، بل وضع هلا                .٧
  : قيوداً ، وحد هلا حدوداً منها مايلي

  .مراعاة النصوص الشرعية   - أ
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٤٢٠  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

 .طاعة ويل األمر   - ب

 . مراعاة القيم االجتماعية واملبادئ األخالقية   - ت

 .االلتزام مببدأ العلم والتخصص  - ث

 .رية الرأي من املصلحة واملفسدة مراعاة ما تؤول إليه ح  - ج

_ بطاعة أويل األمر باملعروف، وذلك يف قولـه         _ عز وجل   _ أمر اهللا    .٨

��	����������������������������mmmm_ تعاىل  ������������������������������	��
������������������������������	��
������������������������������	��
���llll  واملقصود

م يف اآلية العلماء واألمراء، وكذلك جـاءت األحاديـث النبويـة            
أهل الـسنة يف    الصحيحة الصرحية دالة على ذلك داللة قاطعة، وأمجع         

عهد الصحابة إىل عصرنا هذا على وجوب طاعة احلكـام بـاملعروف،      
 . ، واآلثار عنهم يف ذلك كثرية وعديدةوالنهي عن اخلروج عليهم

إن أمر احلاكم بأمر واجب يف الشرع فإن طاعتـه واجبـة إذ هـي يف      .٩
احلقيقة طاعة هللا ولرسوله، وإمنا وافق أمر احلاكم أمر اهللا ورسوله، لكن            

 .ياً، وجيعل الواجب املوسع مضيقاًأمر احلاكم جيعل الواجب الكفائي عين

إن أمر مبندوب شرعاً، فإنه ينقلب يف حق املـأمور إىل واجـب مـن                .١٠
الواجبات، وذلك إن أمر به على وجه االلزام ال التخيري؛ ألن الشارع قد   

 .أمر بطاعته، وامتثال أمر الشارع واجب

تهادية يسوغ االجتهاد فيها حبيث ال خيالف       أما إن أمر احلاكم مبسألة اج      .١١
نصاً وال إمجاعاً، فإنه جيب العمل مبا رآه احلاكم وحكم به، ويسلم لـه              
يف ذلك، واتهد ال يبخل على احلاكم بإسداء النصيحة له، وتوضـيح            

 .احلق والصواب يف تلك املسألة اتهد فيها، بالطرق الشرعية املعروفة
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٤٢١  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

قيق منهج أهل السنة يف طاعة ويل األمر على الفـرد  اآلثار املترتبة على حت  .١٢
  :واتمع ، وهي على حالتني 

اآلثار احلسنة املترتبة على حتقيق منهج أهل السنة واجلماعـةيف      - أ
  :طاعة ويل األمر على الفرد واتمع 

ـ   : األثر الـديين     - وعبـادة اهللا                                سالمة الـدين وظهـوره ،     وتتمثـل ب
بأمان، وتكفري السيئات، ومضاعفة األجور ، وإكرام اهللا ملن أدى حقوق           

  .احلكام، وسبب من أسباب دخول اجلنة
تمع وبر بعضهم بعضاً حفظ احلقوق      ويتمثل بصالح ا  : األثر االجتماعي  -

 .وحتصني الفروج وحقن الدماء

ويتمثل رغد العيش وتيسر املعيـشة زيـادة املـوارد          : األثر االقتصادي  -
  .االقتصادية واألموال للدولة اإلسالمية

ويتمثل بسيادة األمة وظهورها خوف العدو وهيبته من : األثر السياسي    -
 .لنصر على  العدو انتظام أمور الدولةالدولة اإلسالمية الطاعة سبب ا

  اآلثار السيئة املترتبة على عدم حتقيق منـهج أهـل الـسنة              -        ب  
  :واجلماعةيف طاعة ويل األمر على الفرد واتمع

وتتمثل بتشويه صورة اإلسالم واملسلمني،     واالخنراط يف           : األثر الديين    -
رء وحصول غـضب اهللا     سلك أهل البدع وعصيان األئمة أول نفاق امل       

وسخطه وترك اهللا للرعية إذا تركت طاعة األمري وييج الفنت، واختالف           
  .اآلراء وانتشار الفساد يف األرض 
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٤٢٢  @c@@@@@@@@@@@@@òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØy–@òã‰bÔß@@ò�a‰…@ @@ @@ @@ @

ويتمثل بتفريق كلمة املسلمني وتـشتيت مجاعتـهم،        : األثر االجتماعي  -
وكثرة القتل بني املسلمني واستحالل دمائهم وفروجهم، وانتشار اخلوف         

  .ب املسلمني والركب يف قلو
ويتمثل بانقطاع سبل االقتـصاد واملعيـشة، وفقـر         : األثر االقتصادي    -

 .@الشعوب، وحرمان الرعية من خري األئمة، وخراب بيت املال

ويتمثل بضعف الدولة اإلسالمية وقوة شـوكة أعـداء         : األثر السياسي    -
املسلمني، وهزميتهم وفشلهم أمام عدوهم واستغالل العدو وشن الغارات         

 .ى املسلمنيعل

العتصام املوجود اليوم يف     أو ا   طوال عصورهم التظاهر   ملسلمون يعرف ا  مل .١٣
 بـل هـي     اإلسالمي يف التاريخ    هرات للمظا  وجود  وال العامل اإلسالمي، 

 . دخيلة على املسلمنيطرق

 اإلنسانية يف   انتهع امل تقرير احلريات الفردية     إىل أسبق الدول    جنلترا إ كانت .١٤
 كفـاح  إىل الفضل يف تقرير احلريات الفردية فيها     عويرجالعصور املظلمة   

النبالء ومن بعدهم الشعب ضد سلطان امللك املطلق كما تشهد بـذلك            
 ،م١٦٢٨ احلقـوق سـنة      وملتمس ،م١٢١٥وثائق العهد األعظم سنة     

 .م ١٦٨٩ومشروع احلقوق سنة 

 املشرعني القانونيني عن إجياد نظام يضمن للفرد حقوقـه وحيفـظ            عجز .١٥
مكانتها ونالحظ تلك البلدان اليت حتكمها الدسـاتري الوضـعية          للسلطة  

مازالت تتخبط يف ظلمات بعضها فوق بعض ناسني أو متناسني جنـاح            
 . يف تنظيم احلياة اإلسالميالنظام 
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 والتعبري يف اململكة العربية السعودية مكفول وفقا ملـا          ي يف حرية الرأ   احلق .١٦
 .اإلسالمية لشريعةتسمح به ا

راسخني يف العلم واملعتربين يف الفتوى واملشهود هلـم باحلكمـة           العلماء ال  .١٧
مينعون مجيع أنواع الفتنة والفوضى مـن مظـاهرات جبميـع أنواعهـا             
واعتصامات وبيانات احتجاجية معارضة للسلطة، ومل خيالف يف ذلك إال          

 .الشواذ ممن ينتهج منهج اإلخوان، وحنوهم 

آل فال يصح التفريـق بـسلمية       احلق أن املظاهرات نوع واحد، نظراً للم       .١٨
وأخرى ختريبية من حيث الواقع املشاهد، ولو زعم وجودهـا فـسرعان            

 .حتول السلمي إىل خترييب 

أن األنظمة السعودية متنع مجيع أنواع الفوضى والشغب مـن مظـاهرات           .١٩
 .واعتصامات وبيانات احتجاجية 

ية حترم وجترم   صدور فتوى من هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعود          .٢٠
هذه الطرق الفوضوية الغوغائية من مظاهرات واعتـصامات وبيانـات          

 .احتجاجية معارضة 

مجيع أدلة القائلني باجلواز ال ترقى ملستوى أدلة املنع ، مع تفنيدها تفنيداً ال               .٢١
 .ميكن أن حيتج ا يف نفسها 

ـ             .٢٢ دها املفاسد املوجودة يف هذه الوسائل ال تعد وال حتصى، وال ميكن جيح
 .مؤمن، والشمس ال تغطى بغربال 

حشد من الناس للفت األنظار حنو قضية معينة        : االحتجاج باالعتصام هو   .٢٣
 .قد تكون مرتبطة حبدث عاملي أو حملي خروجاً على السلطة 
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امتهان دور العبادة والتعليم ذه الوسائل الغوغائية، وترك الغاية العظمـى            .٢٤

��	������������������������X�W�m�m�m�mمن هذه األماكن املطهرة، ���������������	��
���������������	��
���������������	��
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��¢��¡��������¢��¡��������¢��¡��������¢��¡������llll. 

ومنطـق   املقصود بلفظ حـسن ،    عن  بداء  اإل: البيانات االحتجاجية هي     .٢٥
وتنشر للناس ، للتعبري عن     ،  فصيح معبر ، بصورة أو وسيلة مكتوبة تعلن         

علن ت اتتصرحي هي     ، من قبل فرد أو أفراد من اتمع أو          رأي من اآلراء  
وسائل مكتوبة ، أو مسموعة ، من قبل جمموعة من          للجمهور عن طريق    

 .العلماء واملفكرين واملؤثرين على اجلمهور يف القرارات 

البيانات اليت تصدر حتمل يف طياا احلكم الشرعي على إصدارها من حترمي             .٢٦
 . ذلك وجوب طاعة احلاكم يف تقييد املباح، وذكر اخلالف يف. أو غريه 

الطرق الشرعية املتعددة الصحيحة يف إسداء النصيحة للحاكم واملتمثلة يف           .٢٧
النصيحة السرية سواء كانت بالكتابة أو املقابلة أو املراسـلة أو حـضور      
االس املفتوحة، وسياستها يف اململكة العربية السعودية من تأسيسها على          

أوالده من بعده، ومنـهج     يد املغفور له امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن و       
 .السلف الصاحل يف ذلك، وكيفية التعامل مع احلاكم

سلكت األنظمة السعودية يف إبداء النصيحة لويل األمر املنـهج الـسلفي             .٢٨
وهيأت له كل السبل يف ذلك، بداية من الكتابة السرية وانتهاًء بالقـضاء             

 .الشرعي 

املشهود هلـم باإلميـان     أمهية اإلتباع ال االبتداع ملنهج سلف هذه األمة،          .٢٩
والرسوخ يف العلم، وسالمة املنهج، والبالغني من العلم رشده ومن السن           

 .أشده 
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@pbî•ìnÛaZ@ @
  :    متثلت توصيات الدراسة يف اآليت 

، وخطر ذلـك     واالعتصام  التظاهر حبرمة فراد الوعي الديين لدى األ    نشر .١
يها دينيـاً واقتـصادياً   وبيان اآلثار السيئة املترتبة عل اإلسالمية،على األمة  

 .و ذلك عن طريق الدعاة واملفكرينواجتماعياً وسياسياً، 

 الصحيحة، فهي الـدرع     اإلسالمية التنشئة   تمع ا فراد على تنشئة أ   العمل .٢
اإلسالمية،  وتثقيف عقوهلم، مع حماولة نشر الثقافة        ،الواقي حلماية الشباب  
 .ومنهج السلف الصاحل

 يف احليـاة  تفاعلـهم  وكـرب  أورةة السياسية بص يف احلياإشراك املواطنني  .٣
  .يعمق شعورهم باالنتماء واخلوف على مصاحل الوطنالسياسية 

 قدرا على مقاومة احلركات     لزيادة والشرعية منية أداء األجهزة األ   تطوير .٤
 اتاملستجدة اليت قد تضلل الشباب وتستقطبهم، مع توضيح خماطر الثقاف         

ومنع مجيـع القنـوات الفـضائية        مة،األالدخيلة وخطورا على شباب     
 قنوات التواصـل  املنحرفة عقدياً وال تتبع املنهج السلفي الوسطي، وزيادة    

  . ومتابعتهاوتفعيلها والرعية - صاحب القرار- بني الراعي

 وأمهيـة دور اخلطبـاء      ، مركزية الفتوى للعلماء الراسخني يف العلم      تأييد .٥
 والتحذير من    وطاعة ويل األمر   لكلمةوالدعاة والربامج الدعوية يف مجع ا     

من الفكري، لتعزيـز     مشروع احلوار الوطين يف حتقيق األ      وتفعيل ،البدع
 . يف مبادئنا وخمتلف جماالت احلياةاإلسالميةوتعميق القيم 

والبحـوث  األكادميية الشرعية والسياسية     ات مزيد من الدراس   إىل الدعوة .٦
 معاجلة اجلوانب اليت تستحق التجرمي       مبا يكفل  اإلسالمية،املقارنة بالشريعة   
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، وكذلك التركيز علـى املوضـوعات       والعقاب، مع نشر تلك البحوث    
 مامـة  أحكام اإل : الفكرية العقدية، وربطها باملنهج السلفي، واملتمثلة يف        

 .واجلماعة وكيفية التعامل مع حكام اجلور ومنكرات احلاكم، وحنوها

حكام سلوك هذه الوسائل، وجيرم       اإلسراع يف سن نظام سعودي يبني أ       .٧
 .املمنوع منها، ويبني العقوبات املقررة للمخالفني ألحكام هذا النظام 

ملناطق عامة ا  ل سئولني جلان متخصصة من قضاة وعلماء ودعاة وم         إنشاء .٨
 العمل الـدعوي    ، مع  املواطنني ومتطلبام  شكاوىواحملافظات للنظر يف    

 ودحض الشبهات ممن لدية شـبهات        يف توجيههم االجتاه الصحيح    املنظم
  .يف األفكار وحنوها

  

***** 

@ @
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٤٣٨ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

@÷ŠèÏòíìjäÛa@sí…byþa@ @
@ @
@ @

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
ملحد يف احلرم، ومبتغ يف اإلسـالم       : أبغض الناس إىل اهللا ثالثة       .١

  سنة اجلاهلية ومطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه
١٧٥  

  ١٥٤   خامتاًَ ملا أخرب أن ملوك العجم اختذ .٢
أترون أين ال أكلمه إال أمسعكم، واهللا لقد كلمته فيما بيين وبينه،             .٣

 ما دون أن أفتتح أمراً ال أحب أن أكون أول من فتحه

٣٤٦  

  ٣٤٩  إذا أتيت األمري املؤمر، فال تأته على رؤوس الناس .٤
 ومن سخط فله    إذا أحب اهللا قوماً ابتالهم فمن رضي فله الرضا         .٥

  السخط
١٧١  

  ٢٤١ إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم  السكينة .٦
  ١٩٢ أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر .٧
أال تدخل على األمراء فتأمرهم باملعروف وتنهاهم عن املنكر ؟،           .٨

ليس للمؤمن أن يذل نفسه، إن سيوفهم لتسبق ألسنتنا،         : "قال  
   بسيوفهم هكذا، ووصف لنا بيده ضرباًإذا تكلمنا قالوا

٣٥٩  

أال كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته فاإلمام الذي علـى            .٩
 ..الناس راٍع وهو مسؤول عن رعيته 

٣١  

  ٣٩  الناس أن يقول حبق إذا علمه مينعن رجال هيبة أال ال .١٠
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كلـه، وإن             .١١

  أال وهي القلبفسدت فسد اجلسد كله، 
٣٣٦  

ألسنا على احلق وعدونا    : بلى، قال   : ألست نيب اهللا حقاً ؟ قال        .١٢
  ...فعالم نعطي الدنية : بلى، قال : على الباطل ؟ قال 

٨٢  
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٤٣٩

٤٣٩ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
أما من ويل من أمر املسلمني شيئاً فال خياف يف اهللا لومة الئـم،               .١٣

  ومن كان خلواً، فليقبل على نفسه، ولينصح ألمريه
٣٤٠  

 بسبع، وانا عـن     – صلى اهللا عليه وسلم      – رسول اهللا    أمرنا .١٤
   ...سبع، فذكر عيادة املريض، وإتباع اجلنائز

٣٧٤  

 ، ٢٦٤  إن الرفق ال يكون يف شيء إالَّ زانه، وال يرتع من شيء إالَّ شانه .١٥
٣٥٨  

إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطـي علـى               .١٦
 هالعنف وما ال يعطي على ما سوا

٢٦٤  

  ٤٧ إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن .١٧
 يرض لكم ثالثاً ويسخط لكم ثالثاً، فـريض لكـم أن            إن اهللا  .١٨

تعبدوه وال تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعـاً وال            
 ... تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم 

٨١ ، 
٣١٣  

جيه به وال جيهر بعضكم على       ربه فلينظر مبا ينا    إن املصلي يناجي   .١٩
  بعض بالقرآن 

٢٤١  

 صلى اهللا عليه وسلم –إن املنافقني اليوم شر فهم على عهد النيب     .٢٠
   كانوا يومئذ يسرون واليوم جيهرون–

٦٠  

إن الناس إذا رأوا الظامل  فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم  .٢١
 اهللا بعقاب منه

٨١ ، 
٢٢٤  

 صلى اهللا   –ت ابن عمر، وصاحب النيب      إن الناس قد ضيعوا وأن     .٢٢
 ..مينعين أن اهللا حرم : ، مما مينعك أن خترج، فقال -عليه وسلم 

٢٢١  

  ٥٣ إنّ الناس مل يزالوا خبري ما استقامت هلم والم وهدام .٢٣
إن أُمر عليكم عبد جمدع أسود يقودكم بكتـاب اهللا تعـاىل،             .٢٤

 فامسعوا له وأطيعوا

٤٦  
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٤٤٠ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
 ففيما بينك وبينه وال  تلك فال، فإن كنت فاعالً    إن خشيت أن يق    .٢٥

  تعب إمامك
٣٤٨  

أن رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى، فأرصـد اهللا لـه علـى                .٢٦
أريد أخاً  : أين تريد ؟ قال     : مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال       

  ...يل يف هذه القرية

٢٠٨  

  ٢٧٨  ِسحرال الْبياِن ِمن ِإنَّ .٢٧
  ٨٢  ن لو أقسم على اهللا ألبرهإن من عباد اهللا م .٢٨
  ٢٢  إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه .٢٩
  ٢٠٦  أنا فئة املسلمني .٣٠
  ١٩٧  انصر أخاك ظاملاً، أو مظلوما .٣١
إنه مل يكن نيب قبلي إالَّ كان حقاً عليه أن يدل أمته على خري ما                .٣٢

    ...يعلمه هلم، وينذرهم شر ما يعلمه هلم
٢١٩  

فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقـد      إنه يستعمل عليكم أمراء      .٣٣
  ...برىء ومن  أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع 

٨١ ، 
١٨٧  

األزارقة وحدهم أم اخلـوارج     : قلت  : قال  " إم كالب النار   .٣٤
   ...بل اخلوارج كلها: كلها ؟ قال 

٣٤٧  

  ٢٦٣ أول ما يقض بني الناس يوم القيامـة يف الدماء .٣٥
لوا يا رسول اهللا ما لنا من جمالسنا        إياكم واجللوس بالطرقات فقا    .٣٦

  بد نتحدث فيها فقال إذا أبيتم إال الس فأعطوا الطريق حقه 
٢٤٨  

  ٧٢ بئس مطية الرجل زعموا .٣٧
 على الـسمع والطاعـة      – صلى اهللا عليه وسلم      –بايعت النيب    .٣٨

  فيما استطعت، والنصح لكل مسلم: فلقنين 
٣٣٨  
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٤٤١ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
 رسول اهللا إىل صاحب الـروم  بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد     .٣٩

إين أدعوك إىل إلسالم فإن أسلمت فلك ما للمسلمني وعليك ما       
   اجلزية فإن مل تدخل يف اإلسالم فأعط،عليهم 

٨٥  

  ١٨٦  تؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم .٤٠
  ١٥٣  تتبعن سنن من كان قبلكم شرباً بشرب .٤١
اطفهم كمثل اجلـسد إذا     ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتع      .٤٢

 اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى

٣٩٥  

 ، ١٥٩  ...تسمع وتطيع لألمري ، وإن ضرب ظهرك فصل وأخذ مالك  .٤٣
١٩٧  

  ٣٢٠  ...التمسوا يل هاهنا أحداً من قومه ألسأهلم  .٤٤
 الناس يف النار على وجوههم أو       بكُوهل ي  أمك يا معاذ   ثكلتك .٤٥

 ألسنتهم دئ حصاعلى مناخرهم إال

٤١  

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم، وال يـزكيهم،             .٤٦
  ...وهلم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالغالة مينعه 

٢٠٠  

يا : ، فقال   - صلى اهللا عليه وسلم      –جاء رجل إىل رسول اهللا       .٤٧
  ...؟ رسول اهللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخذَ مايل 

١٩٦  

  ٤١  أحاسنكم أخالقاًخياركم .٤٨
فيما أخذ  :  فبايعناه، فقال    – صلى اهللا عليه وسلم      –دعانا النيب    .٤٩

  .....علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا
١٣١  

هللا ولكتابـه ولرسـوله وألئمـة       :ملن؟ قال :قلنا.الدين النصيحة  .٥٠
  املسلمني وعامتهم

٣٩ ، 
١٢٩  

 ولكتابه ولرسـوله وألئمـة      هللا: الدين النصيحة، قلنا ملن، قال       .٥١
  املسلمني وعامتهم

٨٠  



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٤٢

٤٤٢

٤٤٢ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٢٠٩  رمل يف الطواف، وحثّ عليه .٥٢
ال سبيل إليـك،    : زعم قومك أم سيقتلوين إن أسلمت، قال         .٥٣

بعد أن قاهلا آمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سـال ـم             
نريد هذا ابن اخلطـاب     : أين تريدون ؟ فقالوا     : الوادي، فقال   

  سبيل إليه ؛ فكر الناس ال: الذي صبا، قال 

١٧٩  

ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة، وهي            .٥٤
 مجيع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان

١٦٨  

سيكون أمراء من بعدي يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون مـا ال             .٥٥
   ...يؤمنون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن

١٨٤  

ثٌ عهدهم بكفـر، لنقـضت الكعبـة        عائشة لوال قومك حدي    .٥٦
 باب يدخل الناس، وباب خيرجون: فجعلت  هلا بابني 

٧٦  

على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يـؤمر             .٥٧
  مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

٨٦  

على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما مل يـؤمر             .٥٨
 ية فال مسع وال طاعة مبعصية فإن أمر مبعص

٤٦  

  ٢٠٦   يف استقبال الغزاة– صلى اهللا عليه وسلم –عن النيب  .٥٩
  ١٥٢  ...فإن خري احلديث كتاب اهللا  .٦٠
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم         .٦١

   ...هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا
٣١٢  

  ١٥٥  فأنا أحق مبوسى منكم صامه وأمر بصيامه .٦٢
  ٢٥  آدم موسىفحج  .٦٣
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهـو            .٦٤

 ......يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وليأت إىل الناس 

٦٩  



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٤٣

٤٤٣

٤٤٣ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٣٧٧  فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك .٦٥
فرأيـت النـاس    : قال  . قد حبا عمر فما ذاك ؟ فأنا له صابر           .٦٦

 العاص بن وائل: لوا من هذا ؟ قا: تصدعوا عنه، فقلت 

١٧٩  

افتح البـاب   : قدم أبو ذر على عثمان بن عفان من الشام فقال            .٦٧
حىت يدخل الناس، أحتسبين من قوم يقرؤون القـرآن ال جيـاوز          

  ...حناجرهم، ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية

٢٩٧  

كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض، فيجعل فيه، فيجاء            .٦٨
   ... فيوضع على رأسه، فيشق باثننيباملنشار

١٨١ ، 
٢٥٦  

 إذا بلغه عـن الرجـل       – صلى اهللا عليـه وسلم      –كان النيب    .٦٩
ما بالُ أقوام   : ما بالُ فُالِن يقول، ولكن يقول       : الشيء مل يقُلْ    

 يقولون كذا وكذا

٣٥٨  

 يزور أم أمين مع عدد مـن      – صلى اهللا عليه وسلم      –كان النيب    .٧٠
  ي اهللا عنهم أمجعني  رض–الصحابة 

٢٠٨  

كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف اجلاهلية، وكان رسول اهللا           .٧١
  ... يصومه– صلى اهللا عليه وسلم –

١٥٥  

  ٧٢ كفى باملرء كذباً أن يحدث بكل ما مسع  .٧٢
  ٧٩ ...... كلكم راع ومسؤول عن رعيته  .٧٣
  ١٩٢  كلمة حق عند سلطان جائر .٧٤
  ٧٨ ى عيسى بن مرميال تطروين كما أطرت النصار .٧٥
إن ظلموا وإن أحسن الناس أحسنا،  : ونـ، تقولةتكونوا إمع ال .٧٦

   ...نوا أنفسكمظلمنا، ولكن وطّ
٣٨  

ال صد إال يف اثنتني رجل أتاه اهللا ماالً فسلط علـى هلكتـه يف        .٧٧
 احلق ورجل أتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا ويعلمها

٢٦٤  



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٤٤

٤٤٤

٤٤٤ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٦٩ ب لنفسهال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حي .٧٨
  ٧٦  ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه .٧٩
  ٩١  ال حيل ملسلم أن يروع مسلماً .٨٠
وكيف يذل نفـسه ؟،     : قالوا. ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه        .٨١

  يتعرض من البالء ما ال يطيق: قال 
٣٥٩  

لتتبعن سنن من كان قبلكم شرباً بشرب، وذراعاً بذراع حىت لـو             .٨٢
   ...وهدخلوا حجر ضب لسلكتم

١٥٣  

  ٥٣ لن تزالوا خبري ما صلحت أئمتكم .٨٣
  ٣٨٠  اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتني .٨٤
  ٣٧٨  اللهم هل بلغت بصر عيين ومسع أُذين .٨٥
ما أقاموا عليكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيئاً تكرهونـه            .٨٦

  فاكرهوا عمله، وال ترتعوا يداً من طاعة
١٨٧  

 وما كان احلياء يف شيء إال       ،ء إال شانه    ما كان الفحشفي شي    .٨٧
 زانه

٤١  

ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا صدقاً               .٨٨
 ...من قلبه إال حرمه اهللا على النار 

٧٧  

ما من عبد استرعاه اهللا رعية فلم حيطها بنـصيحة إال مل جيـد               .٨٩
 رائحة اجلنة

٧٩  

 يوم ميوت وهو غاش لرعيته      ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت       .٩٠
 إال حرم اهللا عليه اجلنة 

٧٩  

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريـون                .٩١
   ...وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره

٣٩٥  
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٤٤٥

٤٤٥

٤٤٥ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي، إالَّ كان له من أمته حواريـون،     .٩٢

   ...وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره
١٨٤  

ما من واٍل يلي رعية من املسلمني، فيموت وهو غاش هلـم إالَّ              .٩٣
 حرم اهللا عليه اجلنة

٣١  

مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على            .٩٤
 ...سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها 

٣٩٤  

٩٥. هسِلم٢٠١  املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال ي  
  ١٧٥ حدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أ .٩٦
من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فال يبد له عالنية، ولكن ليأخذ             .٩٧

 بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال قد أدى الذي عليه له 

٣٤٥  

من أعطى إماماً صفقة يده، ومثرة فؤاده، فليطعه ما استطـاع،           .٩٨
 خرفإن جاء آخـر ينازعه فاضربـوا عنق اآل

١٦٨  

  ١٥٣  من تشبه بقوم فهو منهم .٩٩
من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهليـة           .١٠٠

   ...ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لغضبه
٢٦١  

من رأى يف أمريه شيئاً يكرهه فليصرب عليه، فإنـه مـن فـارق          .١٠١
 اجلماعة شرباً فمات، إال مات ميتة جاهلية

٤٦ ، 
١٦٤  

 فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل         من رأى منكم منكراً   .١٠٢
  يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

١٩٤  

من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن           .١٠٣
  مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

١٢٩  

  ١٥٥  من شاء صامه ومن شاء تركه .١٠٤
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٤٤٦

٤٤٦

٤٤٦ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
مـن الـسلطان   من كره من أمريه شيئاً فليصرب ؛ فإنه من خرج    .١٠٥

 شرباً مات ميتة جاهلية

٢١٢  

  ٨٣  ...من ويل من أمر املسلمني مث أغلق بابه دون املسكني .١٠٦
 ، ٢٦٤ من حيرم الرفق حيرم اخلري.١٠٧

٣٥٨  
 ، ٥٠ من يطع األمري فقد أطاعين، ومن يعص األمري فقد عصاين.١٠٨

١٣٩  
  ٥٠  من يطع األمري فقد أطاعين، ومن يعِص األمري فقد عصاين.١٠٩
  ٢٦٤  يا عائشة، إن اهللا حيب الرفق يف األمر كلهمهالً.١١٠
  ١٥٤  حنن أوىل مبوسى منهم .١١١
 مسع مقاليت فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامـل         نضر اهللا أمراً  .١١٢

: فقه إىل من هو أفقه منه، ثالث ال يغل عليهن قلـب مـسلم               
   ...إخالص العمل هللا، ومناصحته أئمة املسلمني

٣٣٩  

مقاليت فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه نفّر اهللا أمرا مسع   .١١٣
 ....إىل من هو أفقه منه أثالث ال يغل عليهن قلب مسلم 

٥١  

 صلى اهللا   –ي ما الفتنة ؟، ثكلتك أُمك إمنا كان حممد          هل تدر .١١٤
 يقاتل املشركني، وكان الدخول يف دينهم فتنـة         –عليه وسلم   

 وليس كقتالكم على املُلِك

٢٢١  

  ٧٨  إمنا أنا ابن امرأة تأكل القديد ، لست مبلك هون عليك إين.١١٥
  ١٦٥  والذي بعثك باحلق ألصرخن .١١٦
والذي بعثك باحلق ألصرخن ا بني أظهرهم فجاء إىل املسجد          .١١٧

يا معشر قريش إني أشهد أن ال إله إال اهللا          : وقُريش فيه، فقال    
ورسولُه هوأشهد أن حممداً عبد...   

١٦٥  
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٤٤٧

٤٤٧

٤٤٧ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ١٩١  ام جائر فأمره واه فقتلهورجل قام إىل إم.١١٨
لقد خبت وخـسرت إن  ! ومن يعدل إذا مل أكن أعدل؟  ! ويلك.١١٩

  ....، فاستأذن رجل من الصحابة يف قتله"مل أكن أعدل
٦٨  

 صلى اهللا عليه وسـلم  –يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول اهللا    .١٢٠
  حديثاً فال تضرب له األمثال–

٢١١  

بلـى،  : ن متنا، أو حيينا ؟ قال       يا رسول اهللا ألسنا على احلق، إ      .١٢١
فيم االختفاء ؟، والذي بعثك باحلق لَتخرجن، فخرجنا        : فقلت  

  ....يف صفني، محزة يف صف، وأنا يف صف 

١٧٦  

 ، ٢٦٤ هللا رفيق حيب الرفق يف األمر كلهإن ا: يا عائشة .١٢٢
٣٥٨  

  ٣٧٤  يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي.١٢٣
 هذا اخلـروج  – صلى اهللا عليه وسلم    – يا فُرار، ومل ينكر النيب    .١٢٤

  ...اجلماعي، بل صحح هلم الشعار
٢٠٣  

خيرج قوم من أميت يقرأون القرآن، ليس قراءتكم إىل قـراءم           .١٢٥
   .....بشيء، وال صالتكم إىل صالم بشيء

٦١  

@ @

*****  
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٤٤٨

٤٤٨

٤٤٨ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

@÷ŠèÏâý��Çþa@ @
@ @

â@ @á���ÜÈÛa@á�a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٣٠٦  حاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إس .١
  ٣٧٩  )جزمية(ابن عامر بن عبد منات بن كنانة  .٢
صلى اهللا عليه   _عبداهللا بن عباس، ابن عم رسول اهللا        : ابن عباس    .٣

  وسلم
٢٤  

  ٣٤٢  ابن عبد ربه أمحد بن حممد بن عبد ربه املرواين .٤
  ٣١٥  أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي الشافعي .٥
ارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي        أبو احلسني أمحد بن ف     .٦

  اللغوي
١٨  

  ١٣٢  أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية احلراين .٧
  ٣٦٠  أبو الفرج عبدالرمحن بن داود بن عيسى احلنبلي .٨
  ٣٥٧  أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمشري .٩

داهللا البغـدادي   أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل بن عب           .١٠
  احلنبلي

٣٢١  

  ١٨٦  أبو بكر أمحد بن حممد بن هاين األثرم الكليب .١١
  ١٩٧  أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري .١٢
١٣.             ،أبو بكر حممد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري

  األندلسي، الطرطوشي
٣٦٢  

لـساعدي  أبو محيد، قيل عبدالرمحن، وقيل املنذر بـن سـعد ا           .١٤
  األنصاري

٣٧٧  

  ١٣٠  أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي الدمشقي الشافعي .١٥
  ٨٧  أبو زيد عبدالرمحن بن حممد احلضرمي  .١٦



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٤٩

٤٤٩

٤٤٩ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @á���ÜÈÛa@á�a@ @òzÐ–Ûa@ @
 بِن عبيِد بِن ثَعلَبةَ بِن ِسناٍن بِن ماِلِك بن سعد اخلُدِري سِعيٍد بوأ .١٧

  ِجاخلَزر بِن احلَاِرِث بِن عوِف بِن اَألبجِر
١٢٩  

 يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصـم             –أبو عمر    .١٨
  النمري، األندلسي

٣٣٧  

  ٨١  عبدالرمحن بن صخر الدوسي، اليماينُ: أبو هريرة  .١٩
أمحد بن إبراهيم بن حممد أبو زكريا، حميي الـدين الدمـشقي مث          .٢٠

  الدمياطي املعروف بابن النحاس
٣٤٣  

  ١٨٦  باينأمحد بن حممد بن حنبل الشي .٢١
  ١٠٤  أمحد بن حيىي النجمي  .٢٢
  ١٥٩ إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم التميمي احلنظلي املروزي .٢٣
  ١٧٧  إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة، األموي، املدين .٢٤
اإلمام القاضي أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب أبـو احلـسن            .٢٥

  املاوردي
٤٥  

  ٧١  ياإلمام حممد بن إدريس القرشي اهلامش .٢٦
  ٣٧٤  الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري احلارثي .٢٧
٢٨. مِميت اِريو الدةَ أَبقَير ِس بنةَ بِن أَواِرجِد بِن خوـةَ  بِن سمِذيج 

،ِمياللَّخ ِنيِطيالِفلَس  
٨٠  

  ٣٣٨  جرير بن عبد اهللا بن جابر بن مالك البجلي .٢٩
 ، ١٦٥  جندب بن جنادة الغفاري .٣٠

٢٨٥  
  ٣٦١ احلافظ أبو عبداهللا حممد بن نصر بن احلجاج املروزي .٣١
  ٣٦  احلافظ الكبري عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري البصري .٣٢



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥٠

٤٥٠

٤٥٠ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @á���ÜÈÛa@á�a@ @òzÐ–Ûa@ @
احلافظ أو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الـشاطيب            .٣٣

  الغرناطي املالكي
٧٤  

احلافظ تقي الدين، أبو عمرو عثمان ابن املفيت صـالح الـدين             .٣٤
 لرمحن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري، املوصليعبدا

٣٦١  

  ٢١٣  احلجاج بن يوسف الثقفي .٣٥
  ١٥٨ حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي، أبو عبداهللا، حليف األنصار .٣٦
  ١٧١  احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد .٣٧
  ٣٥٩  احلسن بن يسار، أبو سعيد موىل زيد بن ثابت األنصاري .٣٨
  ٢١٠   بن أيب طالب اهلامشي احلسني بن علي .٣٩
خباب بن األرث بن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد              .٤٠

  بن زيد مناة
١٨٠  

  ٣٤٨ سعيد بن جبري بن هشام الواليب  .٤١
  ٣٤٧  سعيد بن مجهان األسلمي، كنيته أبو حفص .٤٢
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بين ثور بن عبد منـاة،              .٤٣

  من مضر، أبو عبد اهللا
٣٥٥  

  ١٥٤  سلمان ابن اإلسالم أبو عبداهللا الفارسي  .٤٤
    سلمان ابن اإلسالم، أبو عبداهللا الفارسي .٤٥
  ٣٤٩  سليمان بن اخلواص .٤٦
  ٢١٦ مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب .٤٧
    الضحاك عاصم أيب بن عمرو ،الشيباين .٤٨
  ٣٢٢  العزيز بن محيدالشيخ أبو حممد، عبداهللا بن حممد بن عبد .٤٩
  ٢٦٧  صاحل بن علي بن غصون  .٥٠



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥١

٤٥١

٤٥١ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @á���ÜÈÛa@á�a@ @òzÐ–Ûa@ @
 ، ١٠٣  صاحل بن فوزان بن عبداهللا آل فوزان .٥١

٢٤٥  
 ، ١٣١  عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري .٥٢

١٨٩  
  ٣٤٧  عبد اهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث األسلمي .٥٣
٥٤. دباِهللا ع ِك بناراِضٍح بِن املُبو ظَِلي٢٨٨  احلَن  
  ٢٦٢  عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن آل بدر ولقبه عباد .٥٥
  ٢٩٨  عبدالرمحن بن زيد بن أسلم العدوي .٥٦
  ٢١٠ عبدالرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس الكندي .٥٧
  ١٠٤  عبدالعزيز بن عبدالرمحن الراجحي  .٥٨
  ١٧٨  عبدالعزيز بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن حممد بن عبداهللا بن باز .٥٩
  ٢١٠ بن الزبري بن العوام بن خويلد القرشي األسديعبداهللا  .٦٠
  ٣٧٧  عبداهللا بن اللتبية بن ثعلبة األزدي، من بين لتب بطن من األسد .٦١
  ٢٠٥  عبداهللا بن عمر بن اخلطاب .٦٢
  ٣٢٠ ، أبو جعفر املنصور عبداهللا بن حممد بن علي بن العباس .٦٣
  ١٨٣  عبداهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل .٦٤
داهللا بن يوسف بن عبداهللا بن يوسف بن حممد بن          عبدامللك بن عب   .٦٥

 حيويه اجلويين

١٦٠  

  ٢١٧  عبدامللك بن مروان أبو احلكم بن أيب العاص بن أمية اخلليفة .٦٦
عبيداهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمري املؤمنني عمر بـن              .٦٧

 اخلطاب

٣٢١  

  ٣٠٦  عالء الدين بن مسعود بن أمحد الكاساين ، أبو بكر  .٦٨



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥٢

٤٥٢

٤٥٢ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @á���ÜÈÛa@á�a@ @òzÐ–Ûa@ @
بن عبداهللا بن عماد بن أكرب بن ربيعـة احلـضرمي مـن             العالء   .٦٩

  حضرموت
٣٧٩  

  ٢٩٤  أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي .٧٠
  ١٦١ علي بن أيب طالب بن عبداملطلب اهلامشي القرشي، أبو احلسن .٧١
  ٣٤١  عومير بن زيد بن قيس األنصاري اخلزرجي .٧٢
  ١٥٩  الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر .٧٣
   ن عياض بن مسعود بن بشر، اإلمامالفضيِل ب .٧٤
  ١٥٩ مالك بن أنس بن أيب عامر األصبحي .٧٥
  ٣٥٦  حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي .٧٦
  ٣٤٣  حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي .٧٧
أبو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي احلنبلي             .٧٨

  عبد اهللا
٢٢٩  

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فَرح الشيخ اإلمام أبـو عبـداهللا               .٧٩
  األنصاري اخلزرجي األندلسي املالكي القرطيب

٢٥  

  ٢٦٦   الشافعيحممد بن إدريس بن العباس، بن عثمان بن شافع، اإلمام .٨٠
 ، ٥٧  حممد بن صاحل العثيمني  .٨١

١٤٣ ،   
  ١٨٢  علي بن حممد التميميحممد بن عبدالوهاب بن سليمان بن  .٨٢
  ٣٥٠  حممد بن علي بن حممد األصبحي األندلسي، أبو عبد اهللا .٨٣
  ١٢٨  حممد بن علي بن حممد بن عبداهللا الشوكاين .٨٤
حممد صديق خان بن حسن بن علي احلسيين البخاري القنوحي،           .٨٥

 أبو الطيب

٣٤٨  



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥٣

٤٥٣

٤٥٣ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

â@ @á���ÜÈÛa@á�a@ @òzÐ–Ûa@ @
ن عمرو بن أوس  األنـصاري اخلزرجـي أبـو           معاذ بن جبل ب    .٨٦

  الرمحنعبد
٧٦  

معاوية بن أيب سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبدمشس بن              .٨٧
 عبد مناف بن قصي بن أمية

١٦١  

منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أمحد بن علي بن              .٨٨
  إدريس البهويت 

٣٠٦  

  ٣٩٤ النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري .٨٩
  ٢١٥  األموييزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن حرب بن أمية .٩٠

@ @

*****  



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥٤

٤٥٤

٤٥٤ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@÷ŠèÏ@ @
@ @

 . القرآن الكرمي  - ١

أبا اخليل ، سليمان بن عبداهللا ، مفهـوم اجلماعـة واإلمامـة             . د.أ -٢
هـ ، طبعـة    ١٤٢٨ ٢ووجوب لزومها وحرمة اخلروج عليها ، ط      

  .احلميضي ، الرياض 
األحباث السامية يف احملاكم اإلسالمية ، للمريري ، سيد حممد ، معهد             -٣

  . م ١٩٥١اجلنرال أفرانكو لألحباث العربية واألسبانية ، تطوان ، 
أبو عبيدة مـشهور  : إبراهيم بن موسى الشاطيب ، املوافقات ، حتقيق       -٤

  .هـ ١٤١٧/ ١آل سلمان ، دار ابن عفان ، ط
ابن أيب حامت ، عبد الرمحن ابن أيب حامت الـرازي ، آداب الـشافعي                -٥

  .لق ، دار الكتب العلمية ، ببريوتاومناقبه ، حتقيق عبد الغين عبد اخل
علـي  : ابن األزرق املالكي ، بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيـق           - ٦

  .سامي النشار، وزارة األعالم ، العراق، الطبعة األوىل 
: ابن اجلوزي ، عبدالرمحن بن علي ، الـضعفاء واملتـروكني ، ت               -٧

 . ـ ه١٤٠٦عبداهللا القاضي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

ابن اجلوزي ، عبدالرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج ، صفة الصفوة               -٨
حممود فاضوري ، : هـ ، حتقيق ١٣٩٩ ، ٢دار املعرفة ، بريوت ، ط

  .حممد رواس . د
نازل إياك نعبد وإياك نـستعني ،       ابن القيم ، مدارج السالكني بني م       -٩

حممد حامد الفقـي ، دار الكتـاب العـريب ، بـريوت ، ط               : ت
  .هـ ٢/١٣٩٣



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥٥

٤٥٥

٤٥٥ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

حممد مجيل غـازي ،     . ابن القيم اجلوزية ، الطرق احلكمية ، حتقيق د         - ١٠
مكتبـة املؤيـد ،     : ، وطبعـة    ) ١/٥٨(مطبعة املدين ، القـاهرة ،       

  .بشري حممد عيون : هـ ، حتقيق ١/١٤١٠ط
شـعيب  : ابن القيم اجلوزية ، زاد املعاد يف هدي خري العبـاد ، ت               -١١

ط ، مؤسسة الرسالة ، بـريوت ،        األرناؤوط ، وعبدالقادر األرناؤو   
  .هـ ١٤١٩ ، ٣ط

ابن القيم اجلوزية ، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبـو عبـداهللا ،                -١٢
طه عبدالرؤوف سعد ، دار     : إعالم املوقعني عن رب العاملني ، حتقيق        

  ) .م١٩٧٣(اجليل ، بريوت ، 
 ابن النحاس ، تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني ، وحتذير الـسالكني            -١٣

عماد الدين عباس سعيد ، دار الكتب       : من أعمال اهلالكني ، حتقيق      
  .هـ ١٤٠٧ ، ١العلمية ، بريوت ، ط

موع فتاوى ابـن بـاز ، مجـع         ابن باز ، عبدالعزيز بن عبداهللا ، جم        -١٤
  ) . ٨/٢٤٨(حممد بن سعد الشويعي ، : وطباعة

ابن بطال ، أبو احلسن علي بن خلف بن بطال البكري القـرطيب ،               - ١٥
ياسر بن إبراهيم ، مكتبة الرشد ،       : حيح البخاري ، حتقيق     شرح ص 

  .هـ ١٤٢٣ /٢الرياض ، ط
أنور الباز ،   : ابن تيمية ، أمحد بن عبداحلليم ، جمموع الفتاوى ، ت             -١٦

  .هـ ١٤٢٦ ، ٣عامر اجلزار ، دار الوفاء ، بريوت ، ط
حممد رشاد سامل ، مؤسسة . د: ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، ت       -١٧

   .١طبة ، طقر



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥٦

٤٥٦

٤٥٦ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

  ، احللـيم  عبـد  بن أمحد العباس أبو الدين تقي  ، احلراين تيمية بنا -١٨
 على وطبعه ورتبه مجعه ،   اإلسالم شيخ فتاوى جمموع على املستدرك

   .هـ ١٤١٨ األوىل  ،قاسم بن الرمحن عبد بن حممد : نفقته
فؤاد . د: ابن مجاعة ، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ، حتقيق             - ١٩

  .هـ ١٤٠٨/املنعم أمحد ، نشر دار الثقافة ، قطر الدوحة ، ط عبد 
الـسيد  : ابن حبان ، حممد بن حبان التيمي البسيت ، الثقات ، حتقيق        - ٢٠

  هـ ١٣٩٥ /١شرف الدين أمحد ، دار الفكر ، ط
ابن حجر ، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري ، رئاسـة إدارة               -٢١

 املطبعة السلفية ، القاهرة      البحوث واإلفتاء باململكة العربية السعودية ،     
  . هـ ١٣٨٠: ط 

ابن حجر العسقالين ، أمحد بن علي ، فتح الباري شـرح صـحيح               - ٢٢
، دار املعرفـة ، بـريوت ،        أمحد علي بن حجـر    : البخاري، حتقيق   

   .هـ ١٣٧٩
عبدالفتاح أبـو غـدة ،      : ابن حجر العسقالين ، لسان امليزان ، ت          -٢٣

 .مكتب املطبوعات اإلسالمية 

لذيل على طبقـات احلنابلـة ،       ، عبدالرمحن بن أمحد ، ا     ابن رجب    - ٢٤
 ،  ١عبدالرمحن بن سليمان العثيمني ، طبعة العبيكان ، ط        . د: حتقيق

  .  هـ ، الرياض ١٤٢٥
ابن رجب ، عبدالرمحن بن أمحد احلنبلي ، جامع العلوم واحلكم ، دار            -٢٥

  .هـ ١٤٠٨ ، ١املعرفة ، بريوت ، ط
هلامشي ، الطبقـات الكـربى ،       اابن سعد ، أمحد بن سعد بن منيع          - ٢٦

  .م ، بريوت ، لبنان ١٩٦٨ ، ١إحسان عباس ، دار صادر ط: حتقيق



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥٧

٤٥٧

٤٥٧ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

تيسري الكرمي الرمحن يف تفـسري      : ابن سعدي ، عبد الرمحن بن ناصر         -٢٧
اللوحيـق ، مؤسـسة الرسـالة ،        كالم املنان ، اعتىن به عبد الرمحن        

 .هـ ١٤٢٣ ، ١، ط بريوت

إمساعيل املرسي ، احملكـم واحملـيط       ابن سيدة ، أبو احلسن علي بن         -٢٨
عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،          : األعظم ، ت    

  .م ٢٠٠٠: ط 
 حتقيق حممد   ، مقاصد الشريعة اإلسالمية     ، حممد الطاهر  ،ابن عاشور    -٢٩

  .   م ١٩٩٩، ١ ط ، عمان، دار النفائس،الطاهر امليساوي
 ملـا يف املوطـأ يف املعـاين         ابن عبد الرب النمري القرطيب ، التمهيد       - ٣٠

مصطفى العلوي  ن وحممد البكري ، مؤسـسة         / واألسانيد ، حتقيق    
  .قرطبة

 دار الكتب العلمية  ، قواعد األحكام يف مصاحل األنام     ،ابن عبدالسالم    -٣١
  . بريوت

الديباج املذهب ، دار الكتب العلمية       : ابن فرحون ، إبراهيم بن علي        -٣٢
  .بريوت 

مد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدنيوري ، اإلمامـة          ابن قتيبة ، أبو حم     - ٣٣
خليل املنصور ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط : والسياسة ، حتقيق 

  .  هـ ١٤١٨: 
 ابن قدامة املقدسي ، عبداهللا بن أمحد بن قدامة أبو حممد ، املغين يف               -٣٤

  . هـ ١٤٠٥ ، ١فقه اإلمام أمحد بن حنبل ، دار الفكر ، بريوت ، ط
 دار الريـان  ،تفسري القـرآن العظـيم   : إمساعيل بن عمر ،كثري ابن   -٣٥

 .هـ١٤٠٨ ، ١ ط ، القاهرة ،للتراث 



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥٨

٤٥٨

٤٥٨ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

مـصطفى  : ابن كثري ، إمساعيل بن كثري ، الـسرية النبويـة ، ت               -٣٦
  . عبدالواحد ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان 

ابن كثري ، إمساعيل بن حممد القرشي الدمشقي ، تفسري القرآن العظيم             -٣٧
  . هـ ١٤٢٠ ، ٢سامي بن حممد سالمة ، دار طيبة ، ط: ق حتقي

مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة     : ابن كثري ، البداية والنهاية ، حتقيق         -٣٨
 .هـ ١٤١٣التاريخ العريب ، مؤسسة التاريخ العريب ، بريوت ، 

ابن ماجة ، حممد بن يزيد ، سنن ابن ماجة ، دار الفكر ، بـريوت ،                  -٣٩
  .ي حممد فؤاد عبدالباق: ت 

حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ،          : حتقيقابن ماجه      -٤٠
  .هـ ١٣٧٣عيسى احلليب ، 

 ، لـسان  املـصري  األفريقي منظور بن مكرم بن حممد،   ورنظابن م  -٤١
 . هـ ١٤٢٣ ، ١٤١٤: ، ط   ،بريوت – صادر دار العرب 

 ابن هشام ، مجال الدين عبداهللا بن يوسف ، مغين اللبيب عن كتـب        -٤٢
مازن املبارك ، وحممد علي ، دار الفكر ، بريوت ،           : األعاريب ، ت    

  . م ١٩٨٥ ، ٦ط
 ، طبعة املكتـب     أبو بكر عبد الرزاق الصنعاين ، مصنف عبدالرزاق        - ٤٣

حبيـب الـرمحن    : هـ ، حتقيق    ١٤٠٣ /٢اإلسالمي ، بريوت  ج    
 .األعظمي 

 ، أبو داود ، سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ، سنن أيب داود       -٤٤
دار الكتاب العريب   ،حممد حميي الدين عبداحلميد ، دار الفكر        : حتقيق  

 .، بريوت 

 



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٥٩

٤٥٩

٤٥٩ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

أبو زهرة ، والية املظامل يف اإلسالم ، جملة دنيا القـانون ، مؤسـسة                -٤٥
من الـسنة الثالثـة ، عـام      ) ٢-١(األهرام للنشر ، القاهرة ، العدد       

 . م ١٩٦١

 الصراع السياسي بني     أبو سليمان ، عبداحلميد أمحد ، العنف وإدارة        -٤٦
) ١٥( نشر يف إسالمية املعرفة ، عدد        – رؤية إسالمية    –املبدأ واخليار   

م ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، الواليات املتحـدة          ١٩٩٩عام  
 .األمريكية 

أبو عطا ، أنس مصطفى ، مشروعية التظاهر يف اإلسـالم ، مؤتـة               -٤٧
 . م ٢٠٠٣ ، ٧ ، عدد ١٨للبحوث والدراسات ، ج

أبو عمرو الشهرزودي ، صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلـط            - ٤٨
موفق عبداهللا عبدالقادر ، دار     : ومحايته من اإلسقاط والسقط ، حتقيق     

  .   هـ  ١٤٠٨ ، ٢الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط
أيب زهرة ، حممد ، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ، دار الفكـر               -٤٩

   .م١٩٧٦: العريب ، القاهرة ، ط 
أيب عبيد ، القاسم بن سالم ، كتاب األموال ، مكتبـة امللكيـات               -٥٠

  .هـ ١٣٨٨ ، ١األزهرية ، مصر ، ط
: األثرم ، أبو بكر أمحد بن حممد ، ناسخ احلديث ومنـسوخه ، ت                -٥١

 ،  ١عبداهللا بن محد املنصور ، مكتبـة يابـاغي اخلـري أقبـل ، ط              
  .هـ ١٤٢٠

حللـيب ، الـرباهني     األثري ، علي بن حسن بن علي بن عبداحلميد ا          -٥٢
منتـديات كـل   (الواضحات يف حكم املظاهرات ، إعداد مـشريف         

 . هـ١٤٣٢ ، ١، ط) السلفيني



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٦٠

٤٦٠

٤٦٠ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

األحكام السلطانية و الواليات الدينية ، شركة ومطبعة مصطفى البايب           -٥٣
   .هـ ٣/١٣٩٣احلليب وأوالده ، مصر ، ط

 ،  عطية عدالن ، دار اليسر    . األحكام الشرعية للنوازل السياسية ، د      -٥٤
  .هـ ١٤٣٢ ، ١مصر ، ط

أحكام القرآن ، أمحد بن علي ، املكىن بأيب بكر الرازي اجلـصاص              -٥٥
حممد الصادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العـريب ،          : احلنفي ، ت    
  .هـ ١٤٠٥بريوت ، ط

 ١أحكام املساجد يف اإلسالم حممـد احلريـري ، دار الرفـاعي، ط             -٥٦
  .هـ ١٤١١/

لسلوك السياسي ، مكتبة عـني      ، ا ) م١٩٨٧(أمحد فاروق يوسف ،      -٥٧
  .مشس ، الطبعة الثالثة 

أركان الدولة ، صاحل األخن املري ، حبث تكميلـي لنيـل درجـة               -٥٨
املاجستري يف املعهد العايل للقضاء ، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود             

  .اإلسالمية 
حممـد  : األزهري ، أبو منصور ، حممد بن أمحد ، ذيب اللغة ، ت     -٥٩

  .م ٢٠٠١ /١تراث العريب ، بريوت ، ط عوض ، دار إحياء ال
االستيعاب يف معرفة األصحاب ، البن عبدالرب ، دار الكتب العلمية ،             -٦٠

  .هـ ١/١٤١٥بريوت ، ط
عادل أمحـد   : اإلصابة يف متييز الصحابة ، ابن حجر العسقالين ، ت          -٦١

  هـ ١/١٤١٥تب العلمية ، بريوت ، طوعلي حممد معوض ، دار الك

 بن حممود بن حممد الزركلي ، دار العلم للماليني  األعالم ، خلري الدين    -٦٢
  .م ١٩٨٩بريوت ، ط



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٦١

٤٦١

٤٦١ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

إعالم الساجد بأحكام املساجد ، للزركشي ، دار الكتب العلميـة،            -٦٣
   . هـ١٤١٦ /١ط

 علماء مشاهري  ، اهللا عبد بن اللطيف عبد بن الرمحن  عبد  ، الشيخ آل -٦٤
  .  ـه١/١٣٩٢، طوالنشر والترمجة للبحث اليمامة دار ،وغريهم جند

احلوار ) م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(آل ضرمان ، ضرمان بن عبدالعزيز        -٦٥
الوطين ودوره يف حتقيق األمن الفكري ، رسالة ماجستري غري منشورة           

  .، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
األلباين ، حممد ناصر الدين ، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،            -٦٦

  . هـ ١٤١٢ ، ١رف الرياض ، طوأثرها السيئ يف األمة ، دار املعا
 أيب البـن  السنة ختريج يف اجلنة ظالل  ، الدين ناصر حممد،  األلباين   -٦٧

  .هـ ١٤١٣ / الثالثة  الطبعة ،بريوت ، اإلسالمي  املكتب ،عاصم

املكتبـة  _ اإلحلاد اخلميين يف أرض احلرمني، مقبل هادي الـوادعي           -٦٨
 .الشاملة

 القرآن العظيم والسبع املثاين روح املعاين يف تفسري: األلوسي ، حممود  -٦٩
 .، دار إحياء التراث العريب ، بريوت 

 ، الغيب مفاتيح،  الرازى   الدين بفخر املعروف عمر بن حممد : اإلمام -٧٠
 .هـ١٤٢١ / ١ ، طبريوت ـ العرىب التراث إحياء دار

زينب إبراهيم القـاروط ، دار الكتـب     : اإلمام أمحد ، الورع ، ت        - ٧١
 .العلمية، بريوت 

اإلمام أمحد يف مسنده ، طبعة مؤسسة قرطبة ، القاهرة مذيل بتعليقات  - ٧٢
  . شعيب األرنؤوط 



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٦٢

٤٦٢

٤٦٢ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

عبداملعطي قلعجي ، دار الكتب     : اإلمام البيهقي ، دالئل النبوة ، ت         -٧٣
  . هـ ١٤٠٨ ، ١العلمية ، ودار الريان للتراث ، ط

اإلمام اخلالل ، أيب بكر أمحد بن حممد ، األمر باملعروف والنهي عن              - ٧٤
عبد القادر أمحد عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت           : ملنكر ، حتقيق    ا

  .هـ ١٤٠٦ /١ط
مسري الـزهريي ،    : اإلمام املروذي ، أمحد بن حممد ، الورع ، حتقيق            - ٧٥

 . هـ ١٤١٨ /١دار الصميعي ، ط

اإلمام النووي ، أبو زكريا حيىي بن شرف ، روضة الطالبني وعمـدة              - ٧٦
  .هـ ١٤٠٥ بريوت ، طاملفتني ، املكتب اإلسالمي ،

يف " ٥٤٣٩٩"األمر الـسامي الكـرمي الربقـي التعميمـي رقـم           -٧٧
هـ املعمم عن طريق الوزارات ومنها وزارة العـدل   ١٨/١١/١٤٣٢

  .   هـ ١٤٣٢/ ١٢ /١٧ يف ٤٤٣٦/ ت / ١٣برقم 
األمر السامي الكرمي املبلغ للمحاكم بتعميم وزيـر العـدل بـرقم             -٧٨

الدعوى ومكان  : ف  هـ ، التصني  ١٩/٣/١٤٣٣ يف   ٤٥١٩/ت/١٣
  . إقامتها ، احملاكم 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، البن أيب الدنيا ، أيب بكر عبد اهللا               - ٧٩
صالح بن عايض الشالحي ، مكتبة الغرباء األثرية  : بن حممد ، حتقيق     

 .هـ ١٤١٨ /١ط

الباكستاين ، زكريا بن غالم قادر ، أصول الفقه على منـهج أهـل               -٨٠
 .هـ ١٤٢٣ ، ١از ، طاحلديث دار اخلر

 ،  ١علي شريي ، دار إحياء التراث العريب ، ط        : البداية والنهاية ، ت      -٨١
  .هـ ١٤٠٨



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٦٣

٤٦٣

٤٦٣ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثري ، دار إحياء التراث العريب ، لبنان ،  -٨٢
علـي  :  ت   ،مكتب التحقيـق  : هـ ، ت    ١٤١٧ ،   ١بريوت ، ط  
  .هـ١٤٠٨ ، ١شريي ، ط

 الـسياسية واحلريـات العامـة ، دار         البدراوي ، حسن ، األحزاب     -٨٣
  . م ٢٠٠٠املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، ط

الرباك ، املنصور بن صاحل بن علي ، التدابري الواقية من اخلروج على              - ٨٤
اإلمام ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة نايف العربية للعلـوم            

  .األمنية ، الرياض 
  ، اهلنـدي  املتقي الدين حسام بن علي الدين عالء  ، فوري الربهان  -٨٥

 صفوة - حياين بكري: ، حتقيق واألفعال األقوال سنن يف العمال رتك
  .  هـ١٤٠١، اخلامسة  الطبعة ، بريوت ،الرسالة مؤسسة ، السقا

: البسيت ، حممد بن حبان ، روضة العقالء ونزهة الفضالء ، حتقيـق               -٨٦
بريوت ، طبعـة    حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار الكتب العلمية ،           

  .هـ ١٣٩٧
 ضوابط احلرية يف اإلعالم السعودي ، الرياض        البشر،حممد بن سعود،   -٨٧

  .هـ ١٤١٤ ، ١، ط
هدية العارفني أمسـاء  املـؤلفني وآثـار         : البغدادي ، إمساعيل باشا      -٨٨

املصنفني من كشف الظنون ، دار الكتب العلميـة ، بـريوت ، ط              
 .هـ ١٤١٣

 احملكـم  )هـ٤٥٨ت(،إمساعيل نب علي احلسن أبو ،املرسي سيده بن -٨٩
 الكتـب  دار، طبعـة    هنداوي   احلميد  عبد :، حتقيق   األعظم واحمليط
  .م ، بريوت ٢٠٠٠ ، سنة العلمية
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٤٦٤

٤٦٤

٤٦٤ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

. د: البيهقي  ، أمحد بن احلسني اخلراساين يف شعب اإلميان ، حتقيق              - ٩٠
عبد العلي عبد احلميد حامد، نشر مكتبة الرشد بالتعاون مع الـدار            

 .هـ ١٤٢٣، طبعة أوىل ، سنة السلفية باهلند 

: البيهقي ، أمحد بن احلسني بن علي ابن موسى ، شعب اإلميان ، ت                -٩١
 ، ١مكتبـة الرشـد ، الريـاض ، ط     : خمتار أمحد الندوي ، نـشر       

 .هـ ١٤٢٣

تاج العروس من جواهر القاموس ، حملب الدين  أيب فيض الزبيدي ،              -٩٢
 .دار الفكر للطباعة والنشر 

  . جمموعة من احملققني ، دار اهلداية : ، حتقيق دي تاج العروض ، للزبي -٩٣
حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار املعـارف ،         : تاريخ الطربي ، حتقيق      -٩٤

   .٢مصر ، ط
أمحد : تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ، لفخر الدين الزيلعي حتقيق            -٩٥

 .هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٢٠ ١عزو عناية ، ط 

وج واملظاهرات واإلرهاب ، حممد بـن       حتذير الشباب من فتنة اخلر     -٩٦
  .هـ ١٤٣٢ ، ١ناصر العريين ، ط

  . حتذير العلماء الثقات من املظاهرات  -٩٧
التحرير والتنوير ، حملمد الطاهر بن عاشور التونـسي ، ط األوىل ،              -٩٨

 . هـ ١٤٢٠ومؤسسة التاريخ الغريب ، بريوت ، لبنان، 

د بن إمساعيل بـن  الترغيب والترهيب ، أليب القاسم األصفهاين ، حمم    -٩٩
أمين بن صاحل بن شعبان ، دار احلديث ، القاهرة ،           : الفضل ، حتقيق    

  .هـ ١/١٤١٤ط 
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٤٦٥

٤٦٥

٤٦٥ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

الترمذي ، أبو عيسى حممد بن عيسى السلمي، اجلامع الصحيح سنن            -١٠٠
أمحد شاكر وآخرون مع تذييل األلباين باحلكم علـى    : الترمذي ، ت  

  .احلديث ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت 
بشار عواد معروف ، دار الغـرب       : مذي ، سنن الترمذي ، ت       التر -١٠١

  . م١٩٩٨اإلسالمي ، بريوت ، ط 
الترمذي ، حممد بن عيسى ، سنن الترمذي على اجلامع الصحيح ، ت  -١٠٢

  .أمحد حممد شاكر ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت : 
إبـراهيم  : التعريفات ، لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين ، حتقيـق             -١٠٣

  .  هـ ١٤١٣ عام ٢ياري دار الكتاب العريب ، ط األب
 التعليق على السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعيـة ، لـشيخ             -١٠٤

حممد بن صاحل العثيمني  ،  دار الوطن         : اإلسالم ابن تيمية ، للمؤلف      
  هـ ١٤٢٧، ط األوىل ،للنشر 

، دار  وهبة الزحيلـي    . التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ، د        -١٠٥
 .هـ ١٤١٨ ، ٢الفكر املعاصر ، دمشق ، ط

 ،  ١تفسري روح البيان ، إلمساعيل حقي بن مصطفى احلنفـي ، ط               -١٠٦
  .دار إحياء التراث العريب 

التل ، سعيد ، مقدمة يف التربية السياسية ألقطار الوطن العريب ، دار              -١٠٧
  .هـ ١٤٠٨اللواء ، عمان ، 

، الدار املصرية للتأليف    عدة حمققني   : ذيب اللغة ، لألزهري ، ت        -١٠٨
  . والترمجة 
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٤٦٦

٤٦٦

٤٦٦ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

توفيق ، حسنني إبراهيم ، العنف السياسي يف مصر ، دراسة مقدمـة              -١٠٩
من أعمال الندوة املصرية الفرنسية اخلامسة ، مركز دراسات الوحدة          

  .م ١٩٩٣العربية ،القاهرة ، 
جامع البيان يف تفسري القرآن ، أليب جعفر حممد بن جرير الطـربي ،            -١١٠

  .  ، دار هجر  األوىل ١ط
محدي : جامع التحصيل يف أحكام املراسيل ، أبو سعيد العالئي ، ت             -١١١

     .هـ ١٤٠٧ ، ٢عبدايد السلفي ، عامل الكتب ، بريوت ، ط
اجلامع الصحيح سنن الترمذي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ،             - ١١٢

 .أمحد شاكر : حتقيق 

 بن أمحـد القـرطيب ،        اجلامع ألحكام القرآن ، ؟أليب عبد اهللا حممد        -١١٣
  هـ ١٤٢٣ر عامل الكتب بالرياض ، دا: سري البخاري ، ط : حتقيق 

م ،  ٢٠٠٣،  ) ٨( ، عدد    ١٨جامعة مؤتة للبحوث والدراسات ، ج      -١١٤
 . األردن 

جرائم العنف اجلماعي ، حسني بن إبراهيم ياسني احللوي ، رسـالة             -١١٥
عربيـة ،   ماجستري ، مقدمة لقسم العدالة اجلنائية يف جامعة نـايف ال          

  .هـ ١٤٣١الرياض ، 
ــم   -١١٦ ــدد رق ــسعودية ، ع ــرة ال ــدة اجلزي ، يف " ١٤٦٢٤"جري

  هـ٨/٩/١٤٢٤يف  .١١٣٥٨/ ��د ر�� هـ ٢٦/١١/١٤٣٣
  .هـ ١/٤/١٤٣٢  يف،) ١٥٥٩٥(عدد رقم جريدة الرياض  -١١٧
  ) . ١٥٢١١(جريدة املدينة السعودية عدد رقم  -١١٨
   . هـ٢٦/١٢/١٣٤٤جريدة أم القرى الصادرة يف  -١١٩
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٤٦٧

٤٦٧

٤٦٧ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

أبو املعايل ، عبدامللك بن عبداهللا ، غياث األمـم يف التيـات           اجلويين   -١٢٠
مصطفى حلمي ، وفؤاد عبداملنعم أمحد ، دار الدعوة ،          : الظلم ، ت    

  . م ١٩٧٩: اإلسكندرية ، ط 
اجليزاين ، حممد بن حسني بن حسن ، معامل أصول الفقه عند أهـل               -١٢١

 . هـ ١٤٢٧ ، ٥السنة واجلماعة ، دار ابن اجلوزي ط

 ، حممد بن حسني بن حسن ، معامل أصول الفقه عند أهـل              اجليزاين -١٢٢
  .هـ ١٤٢٧ ، ٥السنة واجلماعة ، دار ابن اجلوزي ، ط

البيهقي ، دالئل النبوة ، وثـق       : احلادثة رويت باحلديث املشهور يف       -١٢٣
عبداملعطي قلعجي ، دار    . د: أصوله ، وخرج أحاديثه ، وعلّق عليه        

   . ١، بريوت ، طالكتب العلمية ، دار ريان للتراث 
: احلادي الكبري يف مذهب اإلمام الشافعي للماوردي، حتقيق وتعليق           -١٢٤

   . هـ دار الكتب العلمية١٤١٩علي معوض ، عادل عبداملوجود ، ط 
احلاكم النيسابوري ، حممد بن عبداهللا ، املستدرك على الصحيحني ،            -١٢٥

،  ١مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط          : ت  
 .هـ ١٤١١

احلجج القاطعات جبمع فتاوى العلماء يف املظاهرات، ردمان بن أمحد           -١٢٦
 . احلبيشي ،دار احلديث السلفية ، البيضاء 

عمرو الـشوبكي ،  : احلركات االحتجاجية يف الوطن العريب ، حترير     -١٢٧
وجمموعة أعضاء ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيت النهـضة ،            

  .م ٢٠١١ ، ١بريوت ، ط
ريات العامة يف اإلسالم ، حملمد سليم حممد غـروي ، مؤسـسة             احل -١٢٨

  . شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، بدون تاريخ وطبعه  
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٤٦٨

٤٦٨

٤٦٨ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

لة  حرية الرأي يف اململكة العربية السعودية، دراسة تأصيلية ، رسـا           -١٢٩
سعد بن ناصر الشستري    . م ، إشراف د   ماجستري ، حملمد بن سامل التو     
  .هـ ١٤٢٧ألمنية ، عام ، جامعة نايف العربية للعلوم ا

  .القاهرة ، دار االعتصام ، احلرية يف اإلسالم، حممد اخلضر ، حسني -١٣٠

حسني بن إبراهيم احللوي ، جرائم العنف اجلماعي ، رسالة ماجستري            -١٣١
  .هـ ١٤٣١من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،

ـ  / حكم املظاهرات يف اإلسالم ، حوار مع الدكتور        -١٣٢ ان ،  سعود الفني
ربيع بن هادي عمري املدخلي ، املرياث النبوي للنـشر والتوزيـع ،             

 . هـ ١٤٣٢ ، ١اجلزائر ، ط

احلكومة اإلسالمية بني نظم احلكم األخرى ، عبـد اهللا الطريقـي ،               -١٣٣
رسالة ماجستري يف املعهد العايل للقضاء ، جامعة اإلمام حممـد بـن             

  .هـ ١٣٩٧سعود اإلسالمية ، الرياض ، 
علي بن برهان الدين ، السرية احللبية يف سرية األمني املأمون           احلليب ،    -١٣٤

 ) . هـ١٤٠٠(دار املعرفة ، بريوت ، 

محد بن إبراهيم العثمان ، الغوغائية هي الطوفان ، بدون دار نـشر ،            -١٣٥
  . هـ ١٤٣١ ، ١ط

العقيدة الطحاوية وشرحها ، حتقيق مجاعة من       : احلنفي ، ابن أيب العز       -١٣٦
  .هـ٤/١٣٩١ اإلسالمي ، بريوت ، طالعلماء ، نشر املكتب

خريسات ، مالك هاين ، التوازن بني ممارسة حريـة االجتماعيـات             -١٣٧
العامة ومقتضيات محاية النظام العام ، دراسة صـادرة عـن مركـز        

  .اإلعالم األمين ، األردن ، منشور على الشبكة العنكبوتية 
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٤٦٩

٤٦٩

٤٦٩ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

د خالصة تذهيب ذيب الكمال يف أمساء الرجال ، صفي الدين أمح           -١٣٨
هــ ، مكتـب     ١٣٩١ ،   ٢بن عبداهللا اخلزرجـي األنـصاري ط      

 . املطبوعات اإلسالمية ، حلب ، املكتبة اخلاصة 

اخلالفة اإلسالمية ووظيفة احلكم ، صادق شائف نعمـان ، رسـالة             -١٣٩
ماجستري من املعهد العايل للقضاء ، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود             

  .هـ ١٤٠٢اٌإلسالمية ، الرياض ، 
 بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد ، الـسنة ، دار              اخلالل ، أبو   -١٤٠

  . عطية الزهراين . د: هـ ، ت ١٤١٠ ، ١الراية ، الرياض ، ط
اخلميس ، حممد بن عبـدالرمحن ، املظـاهرات ، واالعتـصامات ،              -١٤١

 ،  ١واإلضرابات ، رؤية شـرعية ، دار الفـضيلة ، الريـاض ، ط             
  .هـ ١٤٢٧

وتأمالت من واقع احليـاة ،      اخلميس ، حممد عبد الرمحن ، نظرات         -١٤٢
مكتبة الصحابة ، اإلمـارات ، ومكتبـة التـابعني ، القـاهرة ، ط              

  .هـ ١/١٤١٩
حامد سلطان ، القانون الدويل العام وقت السلم ، دار النهـضة            . د -١٤٣

  .م ١٩٨٦العربية ، القاهرة ، 
محاد حممد شطا ، تطور وظيفة الدولة ، املرافق العامـة ، ديـوان      . د -١٤٤

  .م ١٩٨٤/امعية ، اجلزائر ، ط املطبوعات اجل
م ، جامعـة    ١/١٩٨٠شاب توما منصور ، القانون اإلداري ، ط         . د -١٤٥

 . بغداد 

عمار بوضياف ، النشاط اإلداري ، املرفق العام ، حماضـرات يف            . د -١٤٦
  .عربية املفتوحة الدامناركقسم القانون ، األكادميية ال
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٤٧٠

٤٧٠

٤٧٠ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

كامل صبحي كامل صـالح ، التأصـيل الـشرعي للوسـائل            . د -١٤٧
الحتجاجات املعاصرة ، حبث مقدم للمشاركة فلي املـؤمتر الثـاين           ا
  . لرابطة علماء املسلمني ، الدوحة ، قطر" النوازل السياسية"

الدارمي ، عبد بن عبدالرمحن أبو حممد ، سنن الدارمي ، دار الكتاب              -١٤٨
فواز أمحد زمريل ، وخالد     : هـ ت   ١٤٠٧ ،   ١العريب ، بريوت ، ط    

  .السبع العلمي 
بلقاسم ، احلماية القانونية للسكينة العامة ، جملة العلوم القانونيـة    دامي   -١٤٩

  .م ٢٠٠٤، ) ٢(واإلدارية ، جامعة تلمسان ، عدد رقم 
الدخيل ، فواز ، الفكر املنحرف وخطره على أمن اتمـع ، جملـة               -١٥٠

األمن واحلياة ، الرياض ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، عدد            
  .   هـ ١٤١٨ول ، ربيع أ) ١٧٨(

 ٦عبدالرمحن بن حممد بن قاسم ، ط: الدرر السنية ، علماء جند ، ت     -١٥١
 . هـ ١٤١٧، 

الدريين ، فتحي ، املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي ، الرسـالة ،              -١٥٢
  . م ١٩٩٨/ ٢بريوت ، ط

الدريويش ، أمحد بن يوسف ، طاعة ويل األمر وأثرها يف حتقيق أمن              -١٥٣
يـاض ، ط    ، دار كنـوز اشـبيليا ، الر       الوطن ، دراسـة شـرعية       

  . هـ١٤٢٩
حممد رواس قلعة جي    . د: دالئل النبوة ، أيب نعيم األصبهاين ، حتقيق          -١٥٤

  . هـ ١٤٠٦ ، ٢، عبدالرب عباس ، دار النفائس ، بريوت ، ط
،  " ١٩١٧ – ١٦٥٦"دور بريطانيا يف بلورة املشرع الـصهيوين ،          -١٥٥

  . جامعة غزة رسالة ماجستري لألستاذ اد الشيخ خليل ،
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٤٧١

٤٧١

٤٧١ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

 ،  ١سعيد ، ط  : دينوف ، نظريات يف الصراع األيديولوجي ، ترمجة          -١٥٦
  . م ١٩٨٢دار دمشق ، دمشق ، 

شعيب األرناؤوط وحممد نعيم ،     : الذهيب ، سري أعالم النبالء ، حتقيق         -١٥٧
 .هـ  ١٤٢٣ /٩الرسالة ، بريوت ، ط 

ـ            -١٥٨ ن الذيل على طبقات احلنابلة ، لزين الدين أيب الفرج عبـدالرمحن ب
السنة احملمدية ، دار املعرفة للطباعة والنـشر ،         : أمحد البغدادي ، ط     

  .هـ ١٣٧٢بريوت ، لبنان ، 
: الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ، خمتار الـصحاح ، ت                 -١٥٩

  .هـ ١٤١٥: حممود خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون ، بريوت ، ط 
ـ املكتب  ه١٤٠٥ / ٢روضة الطالبني وعمدة املفتني ، للنووي، ط       -١٦٠

 .اإلسالمي

، شـرح القواعـد     ) هـ١٣٥٧ت(الزرقا ، أمحد بن الشيخ حممد ،         -١٦١
  . الفقهية ، دار القلم 

 ، حتقيق تيسري أمحد   ، املنثور يف القواعد الفقهية    ، بدر الدين  ،الزركشي   -١٦٢
  .م ١٩٨٥ ، ٣ ط ، الكويت،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

، األعـالم ، دار العلـم       الزركلي الدمشقي ، خري الدين بن حممود         -١٦٣
  .م ٢٠٠٢ ، ١٥: للماليني ، ط 

زكريا القاضي ، إمساعيل عبدالفتاح ، معجم مـصطلحات حقـوق            -١٦٤
  .م ٢٠٠٦ ، ١اإلنسان ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، ط

الزخمشري ، الكشاف يف حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجـوه            -١٦٥
التـراث العـريب ،     عبد الرزاق املهدي ، دار إحياء       :التأويل ، حتقيق    

 .بريوت 



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٧٢

٤٧٢

٤٧٢ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

الفرد والدولة يف الشريعة اإلسالمية ، مؤسسة       : زيدان ، عبد الكرمي      -١٦٦
   . ٥ الرسالة ،  بريوت ، ط

 ،  ٢ ط اإلسـالم،   النظام السياسي يف  :عبدالرزاق نعمان السامرائي، -١٦٧
  .هـ١٤٢٢

طبقات السبكي الكربى ، حتقيـق      : السبكي ، عبدالوهاب بن علي       -١٦٨
ي وعبدالفتاح حممد احللو ، مطبعة عيسى البـايب         حممود حممد الطناح  

  .هـ ١/١٣٨٧احلليب ، القاهرة ، ط
السجستاين ، أبو داود سليمان بن األشعث ، سـنن أيب داود ، دار               -١٦٩

 .الكتاب العريب ، بريوت 

، طبعة دار الـصميعي ،      ) ٨٤٧( سعيد بن منصور يف سننه ، برقم         - ١٧٠
 .هـ ١٤١٤األوىل ، 

م ،  ١/٢٠٠٥احملسن ، حتـالف الـشر ، ط         السلطان ، عبد اهللا عبد       -١٧١
  .بدون دار نشر 

السندي ، حممد بن عبداهلادي السندي املدين ، احلنفـي ، حاشـية              -١٧٢
  . السندي على صحيح البخاري ، دار الفكر 

سنن الترمذي ، أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي ، حتقيق بـشار              -١٧٣
 م ١٩٩٨سالمي ، بريوت ، طبعة عام عواد معروف ، دار الغرب اإل

: سري أعالم النبالء ، الذهيب ، حممد بن أمحد بن عثمان ، اعتىن بـه                 -١٧٤
  .حسان عبداملنان ، بيت األفكار الدولية ، الرياض 

سري أعالم النبالء ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الـذهيب ،               -١٧٥
شـعيب  : هــ ، ت     ١٤١٧ /١١مؤسسة الرسالة ، بـريوت ، ط      

  .األرناؤوط ، حسني األسد 



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٧٣

٤٧٣

٤٧٣ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

طه عبدالرؤوف سعد ، دار اجليل ،       : ة النبوية البن هشام ، ت       السري -١٧٦
  . هـ ١٤١١ ، ١بريوت ، ط

/ ١ دار الكتب العلمية ، بـريوت ، ط  ، األشباه والنظائر  ،السيوطي   -١٧٧
  .هـ ١٤٠٣

 اللغة علوم يف املزهر  ، بكر أيب بن عبدالرمحن الدين جالل،  السيوطي   -١٧٨
 بريوت ، العلمية الكتب دار  ، منصور علي فؤاد:  ، حتقيق   وأنواعها  

  .م  ١٩٩٨ هـ١٤٠٣ ، األوىل  الطبعة،
املوافقات يف أصول الشريعة ، حتقيق      : الشاطيب ، إبراهيم بن موسى       -١٧٩

  .هـ ٤/١٤٢٠الشيخ إبراهيم رمضان ، دار املعرفة، بريوت ،  ط
أبو عبيدة مـشهور    : الشاطيب ، إبراهيم بن موسى ، املوافقات ، ت           -١٨٠

 .هـ ١٤١٧ ، ١ ، طبن حسن ، دار ابن عفان

الشاطيب ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ، املوافقـات يف أصـول              -١٨١
  .هـ ١٤٢٢ ، ١الشريعة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

الشافعي ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ، اإلصابة يف              -١٨٢
علي حممد البجادي ، دار اجليل ، بريوت ،         : متييز الصحابة ، حتقيق     

  .هـ ، ١٤١٢ ١ط
 الرسالة ، حتقيق أمحد حممد شاكر ، د         الشافعي ، حممد بن إدريس ،      -١٨٣

  . ط ، د ت 
رؤية مغايرة ،   .. الشامي ، عبد العزيز مصطفى ، االعتصام السلمي          -١٨٤

  .سات واألحباثاملركز العريب للدرا
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، حتقيق عبدالقادر األرنـاؤوط            -١٨٥

  .هـ ١٤٠٦ ،  ١ كثري ، دمشق ، طوحممود األرناؤوط ، دار ابن
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٤٧٤

٤٧٤

٤٧٤ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

: حممد العثـيمني ، ت      /  شرح موطأ اإلمام مالك ، لفضيلة الشيخ       -١٨٦
م ، دار الغـد     ٢٠٠٩ ،   ١، ط ) ١/٣٧(صالح الدين حممود السعيد     

  . اجلديد ، القاهرة 
، نسبية احلريات العامة وانعاكاساا     ) م١٩٧٩(الشرقاوي ، سعاد ،      -١٨٧

  .ضة العربية ، القاهرة على التنظيم القانوين ، دار النه
... فتاوى العلماء يف التفجريات واالغتيـاالت واملظـاهرات       : شريط -١٨٨

موعة من كبار العلماء ،تسجيالت صوت القدس ، عنيزة ، اململكة           
  .  العربية السعودية 

شفيق اهللا أمني اهللا ، خصائص دعوى اإللغاء اإلدارية يف ضوء الفقـه              -١٨٩
جة املاجستري يف املعهـد العـايل       اإلسالمي ، حبث تكميلي لنيل در     

   .١٧٤هـ ، ص١٤١٣للقضاء ، عام 
الشمراين ، خالد بن عبد اهللا ، التعبري عن الرأي ضوابطه وجماالتـه ،               -١٩٠

  . رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى ، غري منشور 
  . هـ ١٠٠٠ دار الفكر ، بريوت ، ،مشس العلوم ، لنشوان احلمريي  -١٩١
حممد املختار ، أضواء البيان يف إيـضاح        الشنقيطي ، حممد األمني بن       -١٩٢

  .هـ ١٤١٥القرآن بالقرآن ، دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، ط 
الشنقيطي ، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين ، املصاحل املرسلة             -١٩٣

  .هـ١٤١٠ ، ١اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة ، ط: ، نشر 
مل يف اإلسالم ودورها يف الرقابة      الشنقيطي ، حممد عبداهللا ، والية املظا       -١٩٤

على أعمال السلطة ، حبث تكميلي لدرجة املاجستري يف املعهد العايل           
  . هـ ١٤٠٧للقضاء التابع جلامعة حممد بن سعود اإلسالمية عام 
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٤٧٥

٤٧٥

٤٧٥ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

الشوكاين ، حممد بن علي ، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار             -١٩٥
  .، دار ابن حزم للطباعة ، الطبعة األوىل 

الشوكاين ، حممد بن علي بن حممد ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق              -١٩٦
أمحد عز وعناية ، دار الكتـاب العـريب ،          : من علم األصول ، ت      

 .هـ ١٤١٩ ، ١بريوت ، ط

  . فتح القدير  ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة الشوكاين،  -١٩٧
 ،  السنة هـ ،    ٢٨٧ : ت،  الضحاك عاصم أيب بن عمرو،   الشيباين -١٩٨

 ،  بـريوت  ، اإلسالمي املكتب  ، األلباين الدين ناصر حممد : حتقيق
 .هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل 

: شيخ اإلسالم ابن تيمية ، أمحد بن عبداحلليم ، جامع املسائل ، ت               -١٩٩
 ،  ١حممد عزيز مشس ، دار عـامل الفوائـد للنـشر والتوزيـع ، ط              

  .هـ ١٤٢٢
الفة أصـحاب   شيخ اإلسالم ابن تيمية ، اقتضاء الصراط املستقيم ملخ         -٢٠٠

  .ناصر العقل ، مكتبة الرشد ، الرياض . د: اجلحيم ، ت 
 دار ،   القـرآن  إعـراب  يف اجلدول،  الرحيم   عبد بن حممود ،   صايف -٢٠١

  .هـ ١٤١٨، الطبعة الرابعة ، دمشق،  اإلميان مؤسسة الرشيد

الصاحلي الدمشقي ، عبدالرمحن بن أيب بكر ، الكرت األكرب يف األمـر          - ٢٠٢
مركز الدراسات والبحـوث ،     : ن املنكر ، حتقيق   باملعروف والنهي ع  

  .هـ ١٤١٨ ، ١مبكتبة نزار مصطفى الباز ، مكتبة نزار الباز ، ط
  . هـ ١٤١٩صحيح مسلم ، بيت األفكار الدولية ، الرياض ،  -٢٠٣
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٤٧٦

٤٧٦

٤٧٦ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

صديق حسن خان ، الروضة الندية مع التعليقات الرضية ، تعليقـات             - ٢٠٤
 ١دار ابن عفان ، ط    على حسن بن عبد احلميد ،       : األلباين ، حتقيق    

  .هـ  ١٤٢٠/
السنن مصيدة الغافلني ،    : الصغري ، يوسف بن صاحل ، مقال بعنوان          -٢٠٥

، ذو احلجـة ،  ) ٢٩٢(جملة البيان، السنة السادسة والعشرون ، عدد  
  .ك ٤٣٢

حممود فاخوري  : صفة الصفوة ، البن اجلوزي ، أيب الفرج  ، حتقيق             - ٢٠٦
   . ، وحممد قلعة جي ، دار املعرفة ، بريوت

الصنعاين ، حممد بن إمساعيل األمري الكحالين ، مكتبة مصطفى البايب            -٢٠٧
  . هـ ١٣٧٩ ، ٤احلليب ، ط

الضمور ، مروان خلف ، أحكام املظاهرات يف الفقه اإلسالمي ، دار             -٢٠٨
  . هـ ١٤٣٠ ، ١املأمون للنشر والتوزيع ، األردن ، ط

،  ، أبو عطا ، أنس مـصطفى         - دراسة فقهية    –ضوابط املظاهرات    -٢٠٩
 ، العدد األول     ٢١جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، ج       

  .م ٢٠٠٥
الضوحيي ، أمحد ابن عبداهللا ، األصل يف األشياء اإلباحـة ، رسـالة               -٢١٠

  . هـ ١٤٢٨ماجستري ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، 
 طارق بن عوض اهللا ، وعبداحملسن     : الطرباين ، املعجم األوسط ، ت        -٢١١

   ) .٨/١٧٩(ار احلرمني ، القاهرة ، احلسيين ، د
طبقات الشافعية ، أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بـن قاضـي                -٢١٢

احلافظ . د: هـ ، ت    ١٤١٧ ،   ١شهبة ، عامل الكتب ، بريوت ، ط       
 .عبدالعليم خان 
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٤٧٧

٤٧٧

٤٧٧ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

الطبقات الكربى ، حممد بن سعد بن منبع أبو عبداهللا البصري الزهري   -٢١٣
  ) . بدون(، ط تأريخ دار صادر ، بريوت 

حممد : الطرطوشي ، أبو بكر حممد بن الوليد ، سراج امللوك ، حتقيق              - ٢١٤
  .هـ ١٤١٤ ، ١فتحي أبو بكر ، الدار املصرية اللبنانية ، ط

طاعة أويل األمـر، دار املـسلم ، الريـاض ،           : الطريقي ، عبداهللا     -٢١٥
  . هـ ١/١٤١٤ط

األساسية ، دار   حقوق اإلنسان وخرياته    : الطعيمات ، هاين سليمان      -٢١٦
 .م ٢٠٠٣ ، ١الشروق ، األردن ، ط 

طنطاوي جوهري ، اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي ، دار الكتـب             -٢١٧
  .العلمية ، بريوت ، لبنان 

ظاهرة العنف السياسي يف مصر ، دراسة كمية ، حتليلية ، مقارنـة ،               -٢١٨
م ، حسنني توفيق إبراهيم ، جملة املستقل العريب ،          ١٩٨٧ – ١٩٥٢
  . م١٩٨٨ ، عام ١١٧دراسات الوحدة العربية ، عدد مركز 

الظفريي ، خالد ضحوي ، ضوابط معاملة احلاكم عند أهل السنة ،             - ٢١٩
رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية ، طبعة اجلامعـة اإلسـالمية ،            

  .هـ ١٤٣٠ /١املدينة املنورة ، ط
  ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عاصم ،لأللبـاين ، املكتـب             - ٢٢٠

  .هـ  ١٤٢٣ /٣اإلسالمي ، بريوت  ، ط
القواعد الكربى ، حتقيق الدكتور نزيـه       : عبد السالم ، عبد العزيز       -٢٢١

  هـ ١٤٢١ / ١دار القلم ، دمشق ، طمحاد والدكتور مجعة ضمريية، 
العبد الكرمي ، عبد السالم بن برجس ، معاملـة احلكـام يف ضـوء               - ٢٢٢

  .الكتاب والسنة ، مكتبة الرشد ، الرياض 
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٤٧٨

٤٧٨

٤٧٨ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

 ، دار الفكر العـريب    ،الرأي العام يف اإلسالم   : حمي الدين   ،حلليم  عبدا -٢٢٣
 . هـ ٢/١٤١٠القاهرة ط 

 احلريات العامة يف الفكـر والنظـام        عبداهللا،عبداحلكيم حسن حممد،   -٢٢٤
: السياسي يف اإلسالم ، جامعة عني مشس ، كليـة احلقـوق ، ط               

  .هـ ١٩٧٤
ـ   ) م٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩(العبيسي ، سعد بن صاحل       -٢٢٥ ود ، تقومي جه

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف تعزيـز األمـن          
الفكري من وجهة نظر األئمة والدعاة واخلطباء مبدينـة الريـاض ،            
رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة ،            

  .   الرياض
 سليمان بن حممد ، تاج القضاة يف عصره ، دار القاسم ،           . العثيم ، د   - ٢٢٦

  .  هـ ١٤٣٠ ، ١اململكة العربية السعودية ، ط
العثيمني ، حممد بن صاحل ، الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات ،            -٢٢٧

  . هـ ١٤٢٦دار الوطن للنشر ، الرياض ، ط
العريفي ، سعد بن عبداهللا ، احلسبة والنيابة العامـة ، دار الرشـد ،                -٢٢٨

  .هـ ١٤٠٧ ، ١الرياض ، ط
حممد عوامة ، دار  : قيق التهذيب ، حتالعسقالين ، ابن حجر ، تقريب -٢٢٩

  . هـ ١٤٠٦ ، ١الرشيد ، حلب ، ط
العسقالين ، اإلصابة  يف متييز الصحابة ، البن حجـر العـسقالين ،               -٢٣٠

  .م ١٩٨٨/ ٢حتقيق علي حممد البجاوي ، دار اجليل ، بريوت ، ط
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٤٧٩

٤٧٩

٤٧٩ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

إبـراهيم الزيبـق ،     : العسقالين ابن حجر ، ذيب التهذيب ، ت          -٢٣١
تب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة ، مؤسـسة         وعادل مرشد ، مك   

  . الرسالة 
العسقالين الشافعي ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ، فتح الباري              -٢٣٢

  . هـ ١٣٧٩: شرح صحيح البخاري ، دار املعرفة ، بريوت ، ط 
حرية االجتماع يف اجنلترا وفرنسا ومصر ، ) م١٩٥٢(عصفور ، سعد  -٢٣٣

، ملصري ، الصادرة عن املكتب الفين     احبث منشور مبجلة جملس الدولة      
 . م ١٩٥٢عدد يناير 

،  املنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان     صاحل بن فوزان الفوزان ،    : العالمة   -٢٣٤
  .هـ ١٤١٧ /٢مجع على الفريان ، مكتبة الغرباء األثرية ، ط

علماء جند من عصر حممد بن عبدالوهاب ، الدرر السنية يف الكتـب              -٢٣٥
  .هـ ١٤١٧، ٦ بن حممد بن قاسم ، طعبدالرمحن: النجدية ، ت 

، ات العلماء الثقات من املظاهرات، حتذيرعلي بن حسن احلليب األثري -٢٣٦
  .، املدينة املنورة هـ١٤٣٣ ، ١ت دار اإلمام مسلم، طسلسلة منثورا

 ، ٢علي منصور ، نظم احلكم واإلدارة يف الـشريعة والقـانون ، ط             -٢٣٧
  .هـ ١٣٩١

ري عن الرأي ، كليـة الدراسـات        غازي ، حممود أمحد ، حرية التعب       -٢٣٨
اإلسالمية ، مؤسسة قطر ، الدوحة ، منظمة املؤمتر اإلسالمي ، جممع            

 . ، اإلمارات ) ١٩(الفقه اإلسالمي الدويل ، الدورة 

 ، احلصني ،حممد بـن فهـد،        الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية     -٢٣٩
 فتاوى العلماء يف املظـاهرات واالعتـصامات،        ،هـ  ٢/١٤٢٤ط

  .ة يف موقع السكينة للحوارمنشور



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٨٠

٤٨٠

٤٨٠ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

فتاوى العلماء األكابر فيما أهدر من دماء يف اجلزائر ، لألعالم الثالثة             -٢٤٠
ابن باز ، وابن عثيمني ، واأللباين ، مجـع           : - رمحهم اهللا مجيعاً     –

عبداملالك بن أمحد اجلزائري ، قراءة ابن عثيمني ، األصـالة     : وتعليق  
  .هـ ١٤٢٢ ، ٣األثرية ، جدة ، ط

اوى نور على الدرب على موقع ابن باز ،مرجع سابق، الـصحوة            فت -٢٤١
اإلسالمية ضوابط وتوجيهات، ابن عثيمني، مدار الـوطن للنـشر ،           

 . هـ ١/١٤٣١الرياض، ط

فتوى علماء مجاعة اإلخوان يف األردن املنـشور علـى الـصحيفة             -٢٤٢
  م ، ٢٠١١/آذار/٣يف تاريخ ) السبيل(االلكترونية 

: محن اخلليل بن أمحد ، كتاب العـني ، ت           الفراهيدي ، أيب عبد الر     -٢٤٣
  .مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة اهلالل 

الفوزان ، صاحل بن فوزان ، التعليقات املختصرة على منت العقيـدة             -٢٤٤
  . الطحاوية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع 

 ، روحي البعلبكي . د ،القاموس القانوين الثالثي ، تأليف موريس خنلة         -٢٤٥
صالح مطر ، منشورات احللـيب احلقوقيـة ، بـريوت ، ط األوىل               

  .   م ٢٠٠٢
مكتـب  : القاموس احمليط ، الفريوزآبادي ، حممد بن يعقوب ، ت            -٢٤٦

 ، ٨حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة بـريوت ، ط         
  .هـ ١٤٢٦

 عبدالعزيز سرحان ، أصول القانون الدويل     .  د –القانون الدويل العام     -٢٤٧
  .حممد سعيد الدقاق ، دار املطبوعات اجلامعية ، القاهرة .  د-



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٨١

٤٨١

٤٨١ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

 املرسوم التشريعي السوري    م ،   ٢٠٠٣ لسنة   ٢٩ القانون اليمين رقم     -٢٤٨
  . م ٢٠١١ لسنة ٥٤رقم 

  . بريوت، عامل الكتب ، الفروق ، أبو العباس أمحد بن إدريس،القرايف -٢٤٩
 ألحكـام  جلامعا،  بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد  أبو  ، القرطيب -٢٥٠

 – املصرية الكتب دار ،   أطفيش وإبراهيم الربدوين  أمحد : ،ت القرآن
 .هـ ١٣٨٤/ ٢ ، ط القاهرة

اجلامع ألحكـام القـرآن، دار الكتـب        : القرطيب ، حممد بن أمحد       -٢٥١
  .م ١٩٩٣ ، ١العلمية، بريوت ، ط 

الثـورات العربيـة واالنتقـال      : كامل ، عبد العزيز ، مقال بعنوان         -٢٥٢
  .هـ على موقع طريق اإلسالم ٢٨/١٢/١٤٣٢منشور يف الدعوي ، 

عبد احلي بن عبد الكبري ، فهرس الفهـارس واألثبـات           : الكتناين     -٢٥٣
ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ، حتقيق إحسان عبـاس ،          

  .م ،  دار الغرب اإلسالمي  ، بريوت ١٩٨٢ /٢ط
 ،  ٢الكليات ، أليب البقـاء احلـسيين ، الرسـالة ، بـريوت ، ط               -٢٥٤

 . هـ١٤١٩

مفاهيم احلق واحلريـة يف اإلسـالم والفقـه    : الكيالين ، عدي زيد      -٢٥٥
  .م ١/١٩٩٠الوضعي ، دار البشري ، األردن ، ط

، أليب حفص عمر بـن عـادل الدمـشقي          لوم الكتاب اللباب يف ع   -٢٥٦
عادل عبداملوجود وآخرين ، دار الكتـب العلميـة ،          : ، ت   لياحلنب

 . هـ ١٤١٩ ، ١بريوت ، ط

 ، البن منظور ، دار صادر ، بريوت ، الطبعـة األوىل،             لسان العرب  -٢٥٧
: بدون تاريخ ، خمتار الصحاح ، حملمد بن أيب بكر الرازي ، حتقيـق               



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٨٢

٤٨٢

٤٨٢ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

  . هـ  ١٤١٥حممود خاطر ، مكتبة لبنان ، بريوت ، 
 ،  ٣لسان امليزان ، مؤسسة األعلمي للمطبوعـات ، بـريوت ، ط            -٢٥٨

   .دائرة املعرف النظامية ، اهلند : هـ ، ت ١٤٠٦
ماذا حدث يف مكة املكرمة ، القصة الكاملة للفتنة اخلمينية يف رحاب             -٢٥٩

  .احلرم ، وزارة اإلعالم ، الشؤون اإلسالمية 
املاوردي ، أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري ، األحكـام              -٢٦٠

  . السلطانية ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
:  الدينية ، حتقيق   طانية والواليات ، األحكام السل  املاوردي ، أي احلسن    - ٢٦١

 قسم العلوم السياسية ،     –أمحد مبارك البغدادي ، جامعة الكويت       . د
  .هـ ١٤٠٩ الكويت ، الطبعة األوىل سنة –مكتبة دار ابن قتيبة 

مبارك ، هاشم ، اإلرهابيون قادمون ، دراسة مقارنة بـني موقـف              -٢٦٢
اإلخوان املسلمني ومجاعات اجلهاد من قضية العنف ، مركز احلضارة          

 .م١٩٩٥العربية للطباعة والنشر، القاهرة ،

املباركفوري ، صفي الرمحن ، الرحيق املختوم ، أوىل النهى لإلنتـاج     -٢٦٣
 .هـ ١٤٢٢ ، ١عالمي ، الرياض ، طاإل

حتفة األحوذي بـشرح جـامع       :حممد بن عبدالرمحن   ، املباركفوري -٢٦٤
     .هـ١٤١٠ ، ١ ط بريوت، دار الكتب العلمية، الترمذي،

ث اإلسالمية ، العدد الثامن والثالثون ، ذو القعـدة ، ذو            جملة البحو  -٢٦٥
  .هـ ١٤١٤احلجة ، حمرم ، صفر 

جملة البحوث اإلسالمية ، جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارة            -٢٦٦
 . البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
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٤٨٣

٤٨٣

٤٨٣ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

، هـ١٣٩٧ ، شهر حمرم،     ٧٦الة العربية لعلوم الشرطة، عدد رقم        -٢٦٧
  . رة القاه

جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، للهيثمي ، دار الكتب العلمية ، بريوت             - ٢٦٨
  .هـ ١٤٠٨

مـادة  ) ١/٥٠٤(جممل اللغة ، البن فارس ، حتقيق زهري سـلطان ،             -٢٦٩
 .هـ ١٤٠٦ ٢، الرسالة ، بريوت ، طشعب 

جممع امللك فهد لطباعـة املـصحف       : جمموع فتاوى ابن تيمية ، ط        -٢٧٠
  .  النبوية هـ ، املدينة ١٤٢٥الشريف ، 

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ، مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بـن             -٢٧١
 .م ١٩٩١/قاسم ، دار عامل الكتب ، الرياض ، ط

، ن علي بن إمساعيل بن سيده املرسياحملكم واحمليط األعظم ، أبو احلس -٢٧٢
دار الكتب العلمية ، بـريوت ،       : عبد احلميد هنداوي ، ط      : حتقيق  
  . م ٢٠٠٠سنة 

األمني الشنقيطي ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، دار           حممد   - ٢٧٣
  .هـ ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، ط 

 ،  القـرآن  تأويل يف البيان جامع،   الطربي جعفر أبو جرير، بن حممد -٢٧٤
 ، األوىل : الطبعـة  ،   الرسـالة  مؤسسة  ، شاكر حممد أمحد : حتقيق

  . هـ ١٤٢٠

دار إحيـاء   : بن عبدالرمحن التميمي ، اجلرح والتعديل ، نشر         حممد   -٢٧٥
 ، دائرة املعارف العثمانية ، حيدرأباد ،        ١التراث العريب ، بريوت ، ط     

 . هـ ١٢٧١
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٤٨٤

٤٨٤

٤٨٤ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

 صلى اهللا عليه وسلم     –حممد بن عبدالوهاب ، خمتصر سرية الرسول         -٢٧٦
جامعة اإلمام حممد   : عبدالرمحن بن ناصر الرباك ، نشر       :  ، حتقيق    -
 .  سعود اإلسالمية ، بن

املخصص ، أليب احلسن علي بن إمساعيل األندلسي املعـروف بـابن     -٢٧٧
  . سيده ، دار الكتب العلمية ، بدون ذكر الطبعة ، وسنة الطبع  

. د: املروزي ، حممد بن نصر ، تعظيم قـدرة الـصالة ، حتقيـق                 - ٢٧٨
 ،  ١، ط عبدالرمحن عبداجلبار الفريوائي ، مكتبة الدار ، املدينة املنورة          

  .  هـ ١٤٠٦
املستدرك على الصحيحني ، لإلمام حممد بـن عبـد اهللا احلـاكم              - ٢٧٩

مـصطفى عبـد    : النيسابوري، دار الكتب العلمية ، بريوت، حتقيق        
 .هـ ١/١٤١١القادر عطا ، ط 

حممد بن  : املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، للرافعي ، تأليف            -٢٨٠
 . ، بريوت علي املقري الفيومي ، املكتبة العلمية

 ،  ٢العصرية  ، بـريوت ، ط      املصباح املنري ألمحد الفيومي ، املكتبة        -٢٨١
 .هـ ١٤١٨

املظاهرات شرعاً وقانوناً ، عبداحلفيظ الصاوي ، دار الكلمة للنشر ،            -٢٨٢
  .هـ ١٤٢٨مصر ، ط األوىل ، 

املظاهرات يف ميزان الشريعة ، عبدالرمحن سعد الشتري ، دار اآلثار ،             -٢٨٣
  .  هـ ١٤٣٢ ، ١القاهرة ، ط

، دار اجليل ، بريوت ،      ) ٣/١٩٠( معجم  مقاييس اللغة ، بن فارس         -٢٨٤
  .عبد السالم هارون : حتقيق 
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٤٨٥

٤٨٥

٤٨٥ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

طارق بن عوض اهللا بن حممد ، وعبداحملـسن  : املعجم األوسط ، ت   -٢٨٥
  .هـ ١٤١٥بن إبراهيم احلسيين ، دار احلرمني ، القاهرة ، ط

 رضا كحالة ،    معجم املؤلفني ، تراجم مصنفي الكتب العربية ، عمر         -٢٨٦
  .دار إحياء التراث العلمي ، بريوت 

، ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان  معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة       -٢٨٧
  .  م ١/٢٠٠٢ط 

 املعجم الوجيز ، من إصدارات جممع اللغة العربية مبصر ، طبعة خاصة  -٢٨٨
  .هـ ١٤١٥بوزارة التربية والتعليم ، سنة 

إبراهيم مصطفى ، أمحد   : أخرجه  " بيةجممع اللغة العر  "املعجم الوسيط    -٢٨٩
الزيات ، منحمد النجار ، حامد عبد القادر  ، مادة شعب ، املكتبة              

  . .اسطنبول يف تركيااإلسالمية 
املعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى ، أمحد الزيات ، حامد عبدالقادر ،  -٢٩٠

  .جممع العربية ، مصر : حممد النجار ، دار الدعوة ، ت 
  . هـ ١٤٢٥ ، ٤ مكتبة الشروق الدولية ، طاملعجم الوسيط ، -٢٩١
: معجم مقاييس اللغة ، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريـا ، ت                -٢٩٢

 . هـ ١٣٩٩عبدالسالم حممد هارون ، دار الفكر ، ط

: املعرفة والتاريخ ، الفسوي ، أبو يوسف يعقوب بن سـفيان ، ت               -٢٩٣
 .خليل منصور ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

جب العالقة بني احلاكم واحملكوم ، أسئلة أجاب عليهـا     املعلوم من وا   - ٢٩٤
أيب عبد اهللا بن إبراهيم الوايلي ، دار        :  إعداد   – رمحه اهللا    –ابن باز   

  .هـ ١٤١٤ /١املنار ، ط
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٤٨٦

٤٨٦

٤٨٦ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

مفاتيح الغيب ، للعالمة فخر الدين حممد بن عمر التميمي الـرازي             -٢٩٥
  .هـ ١٤٢١ ، ١الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

ريزي ، تقي الدين أمحد بن علي ، إمتاع األمساع مبا للـنيب مـن               املق -٢٩٦
حممد عبداحلميـد  : األحوال ، واألموال ، واحلفدة ، واملتاع ، حتقيق   

 . هـ ، بريوت ١٤٢٠النميمي ، دار الكتب العلمية ، 

، علم النفس املعاصـر ، القـاهرة ، دار          ) م٢٠٠(املليجي ، حلمي     -٢٩٧
 . النهضة العربية 

نة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية ، البن تيميـة ،             منهاج الس  -٢٩٨
  . هـ ١٤٠٦ ، ١حممد رشاد سامل ، مؤسسة قرطبة ط: ت 

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ، النووي ، أبو زكريا حيـىي              -٢٩٩
  .هـ ١٣٩٢ ، ٢بن شرف ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ط

عة اإلسالمية يف اململكـة     موسوعة أسبار للعلماء واملختصني يف الشري      -٣٠٠
، صادرة من مركز أسبار للدراسات      ) هـ١٤١٩(العربية السعودية   

  .والبحوث ، الرياض 
 – اإلسـالمية  والـشئون  األوقاف وزارة،  الكويتية الفقهية املوسوعة -٣٠١

 - ١٤٠٤ ، الثانيـة  الطبعـة  ،   الكويـت  ،   السالسل دار،  الكويت
   .هـ ١٤٢٧

مالك حتقيق بشار عواد ، حممود حممد       اإلمام  كتاب الصالة ،    : املوطأ   -٣٠٢
  .هـ مؤسسة الرسالة ١٤١٨ ٣خليل ، ط 

 :الرابط _ أنا املسلم _ موقع  -٣٠٣
٤٢٨٢٠٢?php.showthread/vb/net.muslm.www://http 

   .   دالعزيز للحوار الوطين املوقع االلكتروين ملركز امللك عب -٣٠٤



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٨٧

٤٨٧

٤٨٧ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

: ن شعيب ، الضعفاء واملتروكني ، تالنسائي ، أبو عبدالرمحن أمحد ب -٣٠٥
،  ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوتبوران الضناوي ، وكمال يوسف   

  . هـ ١٤٠٥ ، ١ط
 ، أمحد بن شعيب ، سنن النسائي الكـربى ، دار الكتـب              النسائي -٣٠٦

عبـدالغفار سـليمان    : هـ ، ت    ١٤١١ ،   ١العلمية ، بريوت ، ط    
 .البنداري ، وسيد كسروي حسن 

هـ ،  ٢٧/٨/١٤١٢ يف   ١/٤٠النظام األساسي للحكم الصادر برقم       -٣٠٧
  هـ  ١٩/٩/١٤٢٨يف ) ٧٨/م(در برقم ونظام القضاء السعودي الصا

 يف  ٣٤/ للبيئة السعودية الصادر باملرسوم امللكية رقـم م        النظام العام    -٣٠٨
 يف  ١٩٣هـ ، املبين على قرار جملس الـوزراء رقـم           ٢٨/٧/١٤٢٢
  .هـ ٧/٧/١٤٢٢

) ٢١/م( نظام العمل والعمال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم          -٣٠٩
  .   هـ ٦/٩/١٣٨٩يف 

 العظـيم    عبداملنعم عبـد   ،نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية        -٣١٠
  ،هـ ١٤٠٩الرياض . معهد اإلدارة العامة :  ط ،جرية

يف ) ٢١/م(نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكـي رقـم           -٣١١
  . هـ ٢٠/٥/١٤٢١

 يف  ٩١/نظام جملس الشورى ، الـصادر بـاألمر امللكـي رقـم أ             -٣١٢
  .هـ ٢٨/٨/١٤١٢

) ١٧/م( نظام مكافحة جرائم املعلوماتية الصادر باملرسوم امللكي رقم          -٣١٣
       .هـ ٨/٣/١٤٢٨يف 



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٨٨

٤٨٨

٤٨٨ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

 ١، دار القلم ، ديب ، ط      ٤٩حممود كامل عبيد ص   .  د –نظرية الدولة    -٣١٤
  .هـ  ١٤١٤، 

النقض على جموزي املظاهرات واالعتصامات ، السعيد ، عبـدالعزيز           -٣١٥
  . هـ ، دار السنة للنشر والتوزيع ، الرياض ١٤٣٢ ، ١حممد ، ط

د الدين أيب الـسعادات     النهاية يف غريب احلديث واألثر ، لإلمام جم        -٣١٦
طاهر الزاوي وحممود الطناحي ،     : املبارك اجلزري ابن األثري ، حتقيق       

  .دار إحياء الكتب العربية 
النويري ، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ، اية األرب يف فنون              -٣١٧

  دار الكتب العلمية ، بريوت ، طمفيد قمحية ومجاعة،: األدب ، ت 
  .هـ ١٤٢٤ / ١

وطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عشر من هجـرة            نيلُ ال  -٣١٨
سيد البشر ، حملمد بن حممد بن حيىي احلـسين الـيمين الـصنعاين ،               

  .هـ ، مصر ١٣٤٨ط
واملزي ، يوسف بن الزكي عبد الرمحن املزي ، ذيب الكمال مـع              -٣١٩

 ١بشار عواد ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط        . د: حواشيه ، حتقيق    
  . هـ ١٤٠٠/

لوتر ، نعمان بن عبد الكرمي ، حكم املظـاهرات واالضـطرابات            ا -٣٢٠
  .واالعتصامات ، مكتبة اإلمام الوادعي ، صنعاء 

: الوسيلة ، أبو الوفاء حممد درويش ، دار القاسـم ، الريـاض ، ط                 -٣٢١
  .هـ ١٤١٧األوىل ،  

  
 



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٨٩

٤٨٩

٤٨٩ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

pbÇì™ì½a@÷ŠèÏ@ @
@ @

Êì���™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @

òß†Ô½a@ @٣  

  ٥  أمهية املوضوع

  ٦  وضوعاجلدة يف امل

  ٦  أهداف املوضوع

  ٧  تساؤالت الدراسة 

  ٧  نطاق الدراسة

  ٧  الدراسات السابقة

  ٩  منهج الدراسة 

  ١١  تقسيمات البحث 

†îèànÛa@ @١٦  

  ١٧   ومركباًالتعريف بالعنوان مفرداً: املبحث األول

  ١٨  تعريف الوسيلة : املطلب األول

  ٢٢  تعريف االحتجاج : املطلب الثاين 

  ٢٧  تعريف الشعب : الثالثاملطلب 

  ٣٣  التعريف بالعنوان مركبا: املطلب الرابع 

أنواع احتجاج الشعوب على احلكام من حيـث        : املبحث الثاين 
  األصل عموماً 

٣٤  

  ٧٨  احتجاج الشعوب على احلكام يف أمور الدين: املطلب األول 



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٩٠

٤٩٠

٤٩٠ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

Êì���™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @

  ٩٠  احتجاج الشعوب على احلكام يف أمور الدنيا: املطلب الثاين  

@Þëþa@lbjÛa@ @
òîÇbà¦a@paŠçbÄ½bi@xbvnyüa@ @

٩٢  

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Z@@@@@@@@@@@âb�ÄäÛaë@ïßý��⁄a@é�ÔÐÛa@¿@paŠçb�Ä½a@âì�èÐß
bèmd’ã@ƒí‰bmë@ @

٩٣  

  ٩٤  مفهوم املظاهرات يف الفقه: املبحث األول

  ٩٩  مفهوم املظاهرات يف النظام: املبحث الثاين 

  ١٠١  تاريخ نشأة املظاهرات اجلماعية: املبحث الثالث

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ZòîÇbà¦a@paŠçbÄ½a@âb�Óc@ @١١٣  

  ١١٤  املظاهرات السلمية: املبحث األول

  ١١٨  )التخريبية( املظاهرات غري السلمية: املبحث الثاين 

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ZòîÇbà¦a@paŠçbÄ½a@åß@òíbÌÛa@ @١٢٠  

  ١٢١  املطالبة بتحقيق مصلحة: املبحث األول 

  ١٢٢  بدفع مفسدةاملطالبة : املبحث الثاين  

@ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@Z@@@@@@@@@@@é�ÔÐÛaë@âb�ÄäÛa@¿@ò�îÇbà¦a@paŠçb�Ä½a@á�Øy
@ïßý�⁄a@ @

١٢٣  

  ١٢٤  حكم املظاهرات يف النظام: املبحث األول

  ١٢٨  حكم املظاهرات يف الفقه: املبحث الثاين 

ïãbrÛa@lbjÛa@ @
òîÇbà¦a@pbßb–nÇübi@xbvnyüa@@ @

٢٢٨  



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٩١

٤٩١

٤٩١ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

Êì���™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Z@@@@@Ûa@¿@pbßb–�nÇüa@âì�èÐß@@@@@@ïßý��⁄a@é�ÔÐÛaë@ò�ÌÜ
bèmd’ã@ƒí‰bmë@âbÄäÛaë@ @

٢٣٠  

  ٢٣٠  مفهوم االعتصامات يف الفقه: املبحث األول

  ٢٣٥  مفهوم االعتصامات يف النظام: املبحث الثاين 

  ٢٣٧  تاريخ نشأة االعتصامات اجلماعية: املبحث الثالث

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ZòîÇbà¦a@pbßb–nÇüa@âb�Óc@ @٢٤١  

  ٢٤٢  امات يف دور العبادة والتعليماالعتص: املبحث األول

  ٢٤٨  ةاالعتصامات يف األماكن واملرافق العام: املبحث الثاين

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ZòîÇbà¦a@pbßb–nÇüa@åß@òíbÌÛa@ @٢٥٢  

  ٢٥٣  املطالبة بتحقيق مصلحة: املبحث األول 

  ٢٥٨  املطالبة بدفع مفسدة: املبحث الثاين  

@ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@Z@¦a@pbßb–nÇüa@áØy@@é�ÔÐÛaë@âbÄäÛa@¿@òîÇbà
@ïßý�⁄a@ @

٢٦٠  

  ٢٦١  حكم االعتصامات يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول

  ٢٧٣  حكم االعتصامات يف النظام السعودي: املبحث الثاين 

@sÛbrÛa@lbjÛa@ @
òí…ŠÐÛaë@òîÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@ @

٢٧٧  

@@@Þëþa@Ý–ÐÛa@Z@üa@âìèÐß@i@xbvny@@pbãbîjÛb@@@@@ïßý��⁄a@éÔÐÛa@¿@
@ð…ìÈ�Ûa@âbÄäÛaë@ @

٢٧٨  

  ٢٧٩   يف الفقهتجاج بالبيانات مفهوم االح:  املبحث األول 



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٩٢

٤٩٢

٤٩٢ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

Êì���™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @

مفهوم االحتجاج بالبيانات اجلماعية والفردية يف : املبحث الثاين     
  النظام

٢٨٣  

ïãb���rÛa@Ý–���ÐÛa@Z@@ò���îÇbà¦a@pb���ãbîjÛbi@@xb���vnyüa@âb����Óc
@@òí…ŠÐÛaë@ @

٢٨٥  

  ٢٨٦  االحتجاج بالبيانات اجلماعية : ملبحث األولا

  ٢٨٨  االحتجاج بالبيانات الفردية: ين املبحث الثا

s��ÛbrÛa@Ý–��ÐÛa@Z@@@ò��îÇbà¦a@pb��ãbîjÛbi@xb��vnyüa@å��ß@Ò†���a
òí…ŠÐÛaë@ @

٢٩١  

  ٢٩٢  املطالبة بتحقيق مصلحة: املبحث األول 

  ٢٩٣  املطالبة بدفع مفسدة: املبحث الثاين 

@ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛaZ@@@@@@@@ò�í…ŠÐÛaë@ò�îÇbà¦a@pbãbîjÛbi@xbvnyüa@áØy@
ïßý�⁄a@éÔÐÛaë@âbÄäÛa@¿@ @

٢٩٤  

حكم االحتجاج بالبيانات اجلماعية والفرديـة يف       :املبحث األول 
  الفقه

٢٩٥  

حكم االحتجاج بالبيانات اجلماعية والفرديـة يف       :املبحث الثاين   
  النظام

٣٠٠  

@ÉiaŠÛa@lbjÛa@ @
@Ýöa†jÛaòÇëŠ’½aÈ’Ûa@xbvnyýÛ@@�@ @

٣٠٤  

@@Þëþa@Ý–��ÐÛa@Z@@@âb��ÄäÛaë@ïßý���⁄a@é��ÔÐÛa@¿@Ýöa†��jÛa@âì��èÐß
@ð…ìÈ�Ûa@ @

٣٠٥  



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٩٣

٤٩٣

٤٩٣ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

Êì���™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @

  ٣٠٦  مفهوم البدائل يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول 

  ٣١٠  مفهوم البدائل يف النظام السعودي: املبحث الثاين  

@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@Ýöa†jÛa@ÊaìãcòÇëŠ’½a@�È’Ûa@xbvnyýÛ@@ @٣١٢  

  ٣٢١  ة اخلاصة ألصحاب القراراالحتجاج بالكتاب: لاملبحث األو

االحتجاج بالكتابة اخلاصة ألصحاب القـرار يف       : املطلب األول 
  الفقه اإلسالمي

٣٢٢  

االحتجاج بالكتابة اخلاصة ألصحاب القـرار يف       : املطلب الثاين 
  النظام السعودي

٣٢٦  

االحتجاج باملناصحة والدخول على أصـحاب      : املبحث الثاين     
  قرارال

٣٣٧  

االحتجاج باملناصحة والدخول على أصـحاب      : املطلب األول   
  القرار يف الفقه اإلسالمي

٣٣٨  

دخول على أصـحاب    االحتجاج باملناصحة وال  :  املطلب الثاين   
   السعوديالقرار يف النظام

٣٦٦  

  ٣٧٤  االحتجاج برفع الشكاية ملرجع صاحب القرار : املبحث الثالث

تجاج برفع الشكاية ملرجع صاحب القـرار       االح: املطلب األول   
  يف الفقه اإلسالمي

  

٣٧٥  

االحتجاج برفع الشكاية ملرجع صاحب القرار يف       : املطلب الثاين   
  النظام السعودي

٣٨٥  



 

  
@@ @@ @

  
 

 

 

٤٩٤

٤٩٤

٤٩٤ @òîjÈ’Ûa@pbubvnyüa@Ýöb�ë@âbØya–éÔÐÛa@¿@òã‰bÔß@òîßbÄã@ò�a‰… 

Êì���™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @

االحتجاج برفع الدعوى للجهـات القـضائية       : املبحث الرابع   
  املختصة

٣٩٣  

االحتجاج برفع الدعوى للجهـات القـضائية       : املطلب األول 
  املختصة يف الفقه اإلسالمي

٣٩٤  

االحتجاج برفع الدعوى للجهـات القـضائية       : املطلب الثاين   
  املختصة يف النظام السعودي

٤٠٨  

aò·b¨@ @٤١٨  

÷‰bèÐÛa@ @٤٢٧  

  ٤٢٨   القرآنية فهرس اآليات-

  ٤٣٨   فهرس األحاديث واآلثار-

  ٤٤٨   فهرس األعالم-

  ٤٥٤   فهرس املصادر واملراجع-

  ٤٨٩  توضوعا فهرس امل-
  

 

�  
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