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 حكم المظاهرات في اإلسالم
 حوار مع الدكتور سعود بن عبد اهلل الفنيسان

 الحلقة الثانية
 (:8-7ص)قال الدكتور يف 

 :السلمية أدلة املظاهرات :الوقفة السادسة"

والبقللاع ىلللرب الللألاعي األصلللية  لل  اللرد دليللف  للاص يف امل لل  ة األصللف هي للا ا  ا لل -1
و لل   ر لل  ىلي للا  فسللدي . سللدي أل للا سلللمية  تلل ىلي للا  ف وسلليلة يداللدي وت ا  لل  وهلل 

 .ه   حمظوري

األ لر  لاملوروو وال  ل  ىلن امل للر كل لا أدللة للمظلاهرات  مجيل  يالات وأ ادال  -2
 للأ أ للة أ ريللس لل للا   لع رو   للاملوروو و   للو  ىللن امل لللر  ك للت :" السللمية كقوللل   وللاى

  [.111:  يل ىمرا]،.... "و ؤ  و   اهلل

 لن رأ   ل ل    للرا هلي لأد  يلدد هل   :" يف الصلييي    اهلل ىليل  وسلل وقول  صلرب
  ".ا هبقلب  وذلك أضوف ا مي مل استط  هبلسان  ه   مل استط 

كلف وسليلة   -امل لر  سائر اجلوارح واقا  ىلرب اليلد واللسلا  ىلرب (1)وجيوز ات تجاج
   .واخللف يف  ص فاهت  قررد السلف    اسبة كما

مجاىلة  لانلا أو  فلي هيل    للر ومل اسلتطيووا أ  ا لأود  لملاع ذذا  رلركملا قلرر الو
 ".وهذا هو ى  ات تجاج ىلرب امل لر وأهل . افارقوا امللا  هيج  ىلي   أ  خيريوا و

 :أقول: التوليق

                                                 
  لن السللطا  ذى أضلوف املسللم ، وجيل  ذنللار امل للر  اليلد واللسلا  والقلل  كلف ىللرب  سل   اقتل : لو قللس - 1

 راد أ   د ف يف هذد الوسائف املظاهرات والتصلوار  للف أنواىل   ، "كف وسيلة   اسبة: "للن قولك. ووقفس ألصبس
 .؛ ألن  اصادم ال صوص ال بواة الصيييةومل اقررد السلف واخللف  ن أهف الس ة واحلق ،قول  ا فوالتمثيف، وهذا 
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 :أ ر ىجي  هذا

ذذ اوللل و أ  املظلللاهرات األصلللف هي لللا ا  ا لللة والبقلللاع ىللللرب اللللألاعي األصللللية،    -1
  مجيللل  يالللات وأ اداللل  األ لللر  لللاملوروو وال  لل  ىلللن امل للللر كل لللا أدللللة للمظلللاهرات اللديى  أ

 .السلمية، وهذا     اضطراب و  اقض واضح

 .وهذا  وراف ا  ا ة والألاعي األصلية ى د األصولي 

-44ص)    ذكري أصول الفق  " روضة ال اظر"يف  -رمح  اهلل- ا ن قدا ةقال 
44 ): 

م هاىل  ذهول  و رك  غأ  ق     يفو دد ،  ا أذ  اهلل ( املباح)القس  الثال  "
 .كي   اخل   ،"..وهو  ن الشرع  ،وت  د  و ارك  

 : قول  -رمح  اهلل–ىليق ىلي  الوي ة الش قيط   
 :ى د أهف األصول قسما   ا  ا ةاىل  أ  "
ر را   يلالي يف ا ة اجلماع  أي ىرهس  ن قبف الشرع ك ،شرىية ذ ا ة:  األوى( أ)

 ،[187: سوري البقري]، (أ ف لل  ليلة الصيام الره  ذى نسائل  ): امل صوص ىلي ا  قول  
 .الشرىية  ا  ا ة ا  ا ةسمرب هذد  و 

 وا  ا لللة ،اتصلللطيح اللللألاعي األصللللية يف سلللمرب   ىقليلللة وهللل ذ ا لللة: الثانيلللة ( ب)
 .(اقف ى      ارد دليف ن األصل استصياب الودم ) وي  ا   الوقلية وه
الشللرىية اسللمرب نسلل ا   ا  ا للة للا ت  املللذكور   أ  رهلل  و للن هوائللد الفللرل  لل  ا  
وىللرب )  :قولل   يف لدت ىلن الصلوم امل صلوص  ا  وامر را  ، ويوف  يفالفطر  ذ ا ةكره  

همللن شلل د )  :نلل    سللوو  قوللل   ه ،[184:سللوري البقللري]، (الللذان اطيقونلل  هداللة  وللام  سللل  
 . [184: سوري البقري]( ر هليصم   ل  الش 
 ". ف ىقليا ،أل ا ليسس  لما شرىيا ؛الوقلية هليس رهو ا نس ا ا  ا ةوأ ا 
 
 .ه   ذ ا ة ىقلية وليسس شرىية -أ



 3 

استصياب هذد ا  ا ة والألاعي    ارد دليف شرى  ناقف ى  لا، وت دليلف  ل   -ب
 .الدكتور

ىقل ، وهلذا ىللرب التسللي   لع  األصلف أ ا ليسس  لماً شرىياً،  ف ه   ل   -يل
يف املظاهرات واملسأات ا  ا ة، واحللق أ لا حمر لة، و ت اوبلا  لالتير  ىلدد  لن األدللة، و   لا 
أدلللة ميللر  ا  للدات وات تللداع يف الللدان، وياللات وأ ادالل  ال  لل  ىللن الفسللاد وا هسللاد يف 

ثاره  وذ يلا   الا ا للرد املسللمو  األرض، واأل ادا  اآل لري  الصلأل ىللرب يلور األ لراع واسلت 
 .ىلي  

  ن قال  ن ىلماع ا سيم املوتألان أ  األصف يف املظاهرت ا  ا ة؟ -2

ذ  املظاهرات هي ا  طالبات احلللام  احلرالات و طالبلاهت   لاحلقول، وهلذا الوملف  -3
 . ن الش   والفساد اع اد ا سيم  عدلت  اجللية الواضية

 :سول اللر  وال اصح األ  و ن األدلة قول الر 

الا َرُسلوَل اللَّلِ  َكْيلَف  َلْعُ ُر  لن أَْدَرَ   :قلالوا ،ِذنلََّ ا َسَتُلوُ   َلْولِدي أَ َللَريو َوأُُ لورو  ُلْ ِلُرونَلَ لا"
،  تفللق ىليلل ، أ ريلل  "َوَ ْسللعَُلوَ  اللَّللَ  الللذي َلُللل ْ  ، ُلللَؤدنوَ  احْلَللقَّ الللذي َىلَللْيُل ْ  :قللال ؟ِ  َّللا ذلللك

 (.1843)، و سل   دا  (3013)ري  دا  الب ا

قد أ لو  اهلل ىلرب  ا سيلو  يف هلذد األ لة  -صلرب اهلل ىلي  وسل -ه ذا رسول اهلل 
 ن يور األ لراع واسلت ثاره   لاأل وال وامل اصل  وغأهلا، ومللا أ لأل أصليا   قلذا الواقل  اللذي 

 ؟َرَ  ِ  َّا ذلكَكْيَف  َْعُ ُر  ن أَدْ : سيلو  ت حمالة، سعل  أصيا   اللرام

 :، هقلالالا جي لب   اخللوض يف الفلف وسلفك اللد اع -صلرب اهلل ىلي  وسل -هعياق  
 ."َوَ ْسعَُلوَ  اللََّ  الذي َلُل ْ  ، ُلَؤدنوَ  احلَْقَّ الذي َىَلْيُل ْ "

 لللللوروا ىللللللي   و ظلللللاهروا،، و لللللالبوا  قلللللوقل ، : -صللللللرب اهلل ىليللللل  وسلللللل -ومل اقلللللف 
 .وك   قوقل وا  ووه   ق   كما   و
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صلللرب اهلل ىليلل  -وت  لل س أ  الللدكتور قللد اديىللرب أ  املظللاهري  صلللس يف ى للد ال لل  
 .، وقد  يي ا  طي  هذد الدىو -وسل 

ِذنَُّلللْ  َسللتَلْلَقْوَ   َلْوللِدي أَ َلللَرًي هَاْصللألُوا : "لألنصللار اللللرام -صلللرب اهلل ىليلل  وسللل -وقللال 
 (.1844)، و سل  (3772) اري  دا  ، أ ري  الب"    َلْلَقْوِن ىلرب احلَْْوضِ 

هللللل  اللللع ر األنصللللار الللللذان قا للللس ىلللللرب كللللواهل   وكواهللللف امل للللايران نصللللري الرسللللول 
وا سليم ودولللة ا سليم الوظمللرب الل  ت نظللأ بلا، مل اللع ره  ذت  الصلأل يف هللذد اللدنيا  لل  

 .ىلرب احلوض -صلرب اهلل ىلي  وسل -القود 

حللام لوظي  وىظي ، و   ذلك الع ره  رسلول اهلل ذ   ق األنصار ىلرب املسلم  وا 
 الصللأل ى للد ويللود األ للري ت ا اهرللة احللللام الللذان ت دور بلل  يف  -صلللرب اهلل ىليلل  وسللل -

يف  ال الشدي والقلة يف الولدد  -صلرب اهلل ىلي  وسل –ذقا ة دولة ا سيم ونصري رسول اهلل 
 .والودي واملال

أ ت ، ودا     أئملة ا سليم  -صلرب اهلل ىلي  وسل -وهذا أصف رّبي ىلي  رسول اهلل  
 . وقررود، ورهر  اخلوارج الذان نلبوا ا سيم واملسلم   فت    وسفلوا د اعه 

اَلللْعِف يف يِ لللِر الََِّ لللاِ  قَللللْومو : "هقلللال -صللللرب اهلل ىليللل  وسلللل -وقلللد  لللذَّر  للل    ال للل  
ْسللَيِم َكَمللا مَيْللُرُل اأْلَْسللَ اِ  ُسللَفَ اُع اأْلَْ للَيِم الَ  ُ للَد َاعُ  ُقولُللوَ  ِ للْن َ للْأِ قَلللْوِل اْلأَلِاَّللِة مَيْرُقُللوَ  ِ للْن اْ ِ

لَ  تُلُلوُهْ  هَلِ  َّ قَللتلْ ُ ْ  َأْيلرو ِلَملْن السَّْ ُ  ِ ْن الرَِّ يَِّة َت جُيَاِوُز ِذميَانُلُ ْ  َ  َلاِيَرُهْ  َهعَاْلَ َملا َلِقيُتُملوُهْ  هَلاقلْ
، و سلللللللل  يف (3011) لللللللدا  " صلللللللييي "، أ ريللللللل  الب لللللللاري يف "َ لللللللةِ قَللللللللتَلَلُ ْ  اَللللللللْوَم اْلِقَيا

 (.1100) دا  " صييي "

اَلْقلللَرُعوَ  اْلُقلللْريَ  َت جُيَلللاِوُز َ  َلللاِيَرُهْ  مَيْرُقُلللوَ  ِ لللْن : "...-صللللرب اهلل ىليللل  وسلللل -وقلللال 
ْسللَيِم َواَللدَ  للْ ِ  ِ للْن الرَِّ يَّللِة اَلْقتُللُللوَ  أَْهللَف اْ ِ اِن ُ للُروَل السَّ ُىوَ  أَْهللَف اأْلَْو َللاِ  لَللِ ْن أَنَللا أَْدرَْكللتُلُ ْ  الللدن

تُللَللللللل لَُّ ْ  قَلْتلللللللَف َىلللللللاد   ، و سلللللللل  يف (3344) لللللللدا  " صلللللللييي "، أ ريللللللل  الب لللللللاري يف "أَلَقلْ
 (.1104) دا  " صييي "
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 ُهللْ  َشلللرن اخْلَْلللِق َواخْلَِليَقلللِة  ُللوَّب ِلَملللْن قَلللتَلَلُ ْ  َوقَلتَللُلللودُ : "-صللللرب اهلل ىليلل  وسلللل -وقللال 
 (.3/224" ) س دد"، أ ري  ا  ام أمحد يف "َاْدُىوَ  ذى ِكَتاِب اللَِّ  َولَْيُسوا     يف ش ع

"  سلل دد"، أ ريلل  أمحللد يف "اخلللوارج كلليب ال للار : "-صلللرب اهلل ىليلل  وسللل -وقللال 
 (.173) دا  " س   "، وا ن  اي  يف (4/344)

 :و ولوم ى د أهف الول  والتعراخ أ  اخلوارج قسما 

 .  اسلو  السيوو ىلرب احللام واأل ةقس

 .وقس  حيركو  الفف  الليم وا  اري والت ييج ىلرب اخلروج

وهلل  املورهللو   القوللد، ورأ  هللذا الصلل ف ىمللرا   للن  طللا   للادح ا للن  لجلل  قا للف 
 .ىل 

ِلللة ا تللداد  ِاب السياسللية هلل  ا تللداد بللذا ال للوع  للن اخلللوارج، كمللا أ  املوت و وللض األ لل
 .ب 

 . وض أهف الول  يف وصف اخلوارج القود وها  كيم

 (:473)رق   (331)" القراع والقدر"قال أ و  لر البي ق  يف 
ِي  لللن حمملللد الوللللوي ال  لللدي : أ ألنلللا أ لللو ىبلللد اهلل احللللاه  قلللال  مسولللس أ لللا اوللللرب محللل

و لا رأالس ىلوالا أهرلف  -مسوس أ ا القاس  ىبد الرمحن  ن حممد  لن القاسل  احلسل  : اقول 
ِلللة قوللدي اخلللوارج: اقللول  - وىبللادي   لل  زهللدا ِوا ىللن قتللال ال للا   السلليوو هقوللدوا  املوت ىجلل

 .-أو كما قال  -اهدو   لل ا  اقا لو    علس ت   أو جي
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 (:4/313" )ا صا ة"وقال احلاه  ا ن  جر يف 
وكلللا   لللن رعو  اخللللوارج  لللن القودالللة  فتيتللل  وهللل  اللللذان حيسللل و  ل لللأه  اخللللروج ىللللرب  "

  احلللرب رو م  وت اباشللرو  القتللال قاللل  املللألد قللال وكللا   للن الصللفراة وقيللف القوداللة ت اللاملسللل
ِا ون ذو   ".  كانوا ا
 

 (:444" )هدي الساري"وقال احلاه  ا ن  جر يف 
قال أ و الوبا   .ىمرا   ن  طا  السدوس  الشاىر املش ور كا  ار  رأي اخلوارج"

والقوداللة قللوم  للن  .فراة و طيللب   وشللاىره  انت للربكللا  ىمللرا  رأ  القوداللة  للن الصلل  :املللألد
ِا ونلل  وكللا  ىمللرا  داىيللة ذى  ذهبلل  وهللو  اخلللوارج كللانوا اقولللو   قللوب  وت اللرو  اخلللروج  للف ا

 ". تلك األ يات السائري -رض  اهلل ى  -الذي ر رب ىبد الرمحن  ن  لج  قا ف ىل  
يج ىللللرب  راقلللة اخللللوارج هاملظلللاهرات   طلللوي ىللللرب  قلللد ات  لللن ذ لللاري األ قلللاد والت يللل

القود، وذشوار ال ا   الظل ، و   لل ا  ىلرب املطالبات  احلقول واحلرالات وغلأ ذللك  لن 
املثللأات، وقبللف ذلللك نفللخ ونفلل  الشلليطا  يف ال فللو ،   ا للده  ال للا  يف الشللوارع وامليللادان 

وت يف هيللاج وهوضللرب وصلل   وال اللل  أ  الللو   للن املتظللاهران ميللد و رالل ، ت حيلم لل  
 .حيل  ىوا ف   ىقف وت شرع

هتعِف ال تائج امللري  لن اتصلطدام  قلوات الدوللة؛ األ لر اللذي الؤدي ذى سلفك اللد اع 
 .وذهدار األ وال و ب ا ذى ي ر املفاسد ال   صلس وميصف

 

 ".ىلي ا  فسدي وسيلة يدادي وت ا    وه  : "وقول الف يسا  ىن املظاهرات

 ،  لف للشللرع ا سللي  ، هللل  اقل  قللا وا  لل  ىلي للا  للن كليم  ا للف و صللادم للواقلل  
املفاسللد اللثللأي واللبللأي  للن الت رالل  والتللد أ للممتللللات وذزهللال األرواح وغللر  الشللي اع 

 . [214: سوري البقري]، (َوالليُ  تَ حيُِ ن الَفَسادَ )واأل قاد، 
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أل ادالل  ال اهيللة ىللن وكللف هسللاد وذهسللاد يف األرض ذى اللوم القيا للة  ت اوللل  اآلاللات وا
الفسللاد وا هسللاد، وأصللول ا سلليم وهروىلل  كللذلك، و للن أىظلل  الفسللاد وا هسللاد املظللاهرات 

 . و ا ا    ىلي ا  ن الشرور وأ طر أنواع الفساد وا هساد، وت ا لر ذلك ذت  لا ر

األ ر  املوروو وال    ىن امل لر كل ا أدلة   مجي  ياات وأ ادا -2: "قال الدكتور
 ".لمظاهرات السلميةل

 : التوليق

 ذكير أا ا القارئ  قرارد السا ق  ع  األصف يف املظاهرات ا  ا ة، و ذكير أ لا ت  -1
 . رقرب    ذى ا  ا ة، وقد  يي ُس لك هيما سلف أ  األصف هي ا التير 

لللللليس للمظلللللاهرات أي صللللللة  لللللاأل ر  لللللاملوروو وال  للللل  ىلللللن امل للللللر وت   اا للللل   -2
و اشا هذد الشلراوة احلليملة ال لراع أ   شلرع الفوضلرب الل  ت اقلوم قلا ذت اللد اع  وأ اداث ،

 .وأهف ال وغاع وأهف املطا   الدنيواة واألهواع و ن ا  دع ق   ن البل اع

ذ  املظللاهرات  وروهللة لللد  الوللرب والوجلل ، وهلل  ىبللاري ىللن  موللات غوغائيللة،  -3
اللللاهر جيو للو  هي للا الشللوارع وامليللادان، وبلل  شللوارات اشلل   يف املطالبللات قللا املسللل  ال ِللري و 

وهتاهللات  عصللوات ىاليللة   لللري و ركللات   يرللة وا للتيا   لللر  لل  الريللال وال سللاع حير لل  
 .ا سيم واع اد الشرو واملروعي

وغالبللاً أو  سللوة و سللو  يف املائللة أ  الللو  هي للا  رالل  و للد أ للممتللللات، و لل  
ات، واللللو  هي لللا سلللفك لللللد اع، وا لللدر يلللداً أ   للللو  سللللمية، للمتلللاير، وذ لللرال للسللليار 
 .واحلل  لل ال  ت لل ادر

أهيجللللوز ملسللللل  أ  اللللدَّى  هللللذد الللللدىو  الورارللللة أ  مجيلللل  ياللللات وأ ادالللل  األ للللر 
  املوروو وال    ىن امل لر كل ا أدلة للمظاهرات؟
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 لدان الدميقرا يلة هاأل ادا  ال  أسلف اها و   ج أهف الس ة واجلماىة وأئمت   كل ا 
 .أم املظاهرات، و دان املظاهرات القائمة هويً ىلرب الفساد وا هساد

و لن اقلول غلأ هللذا هقلد صلادم نصللوص القلري  والسل ة و لا ىليلل  أئملة ا سليم وأهللف 
 .احلق والس ة

األ ر  لاملوروو وال  ل  ىلن امل للر  لن أصلول ا سليم، واملولروو أول  لا الد ف  -4
 . لر أول  ا اد ف هي  الشر  والبدع اللأل هي  التو يد، وامل

ه للللف املظللللاهرات اللللل  شللللرى ا الي للللود وال صللللار   للللن أهللللداه ا وأولوااهتللللا الللللدىوي ذى 
 التو يد وحمار ة الشر  والبدع والريتت؟

وىلللرب هق للك هللذا الللذي مل  سللبق ذليلل   لللو  املظللاهرات أل فلل  األسللباب  للن أويلل  
 .الوايبات

واملسلللم ، هلقللد أد لللَس املظللاهرات يف التشللرا  ا سللي    للن هللا ق اهلل يف ا سلليم 
ِي هائلة ذى أ  يولت ا  لن أويل  الوايبلات، هجوللس يالات  ِت قا قف  اب املبا ات،   قف
وأ ادالل  األ للر  للاملوروو وال  لل  ىللن امل لللر أدلللة ىلللرب املظللاهرات السلللمية، وهللذا واهلل  للن 

 . أنلر امل لرات

وو وال  للل  ىلللن امل للللر  لللن أصلللول ا سللليم، و لللن أويللل  و ولللروو أ  األ لللر  لللاملور 
الوايبللات، هليللف  وللف املظللاهرات  للن أصللول ا سلليم، و للن أويلل  الوايبللات  لل  أ للا يف 

 احلقيقة  ن أ ب  البدع و ن أنلر امل لرات؟

ذ  املظللاهرات  للن أقللذر  شللراوات الي للود وال صللار ، هللي جيللوز ملسللل  أ  اللدنس  -4
نللللر امل للللرات، هاآلالللات واأل اداللل  اآل لللري  لللاملوروو وال اهيلللة ىلللن قلللا ا سللليم، وهللل   لللن أ

امل لر  ت اوبا  اىتبارها  ن أنلر امل لرات، وه  ضد املوروو الذي شرى  ا سيم، ودا   ل  
ِ و   وقائد ا سيم وىبادا   وسياست  وأ يق   . املسلمو  امللت
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وأسللللباقما لت طبللللق ىلللللرب ذ  اآلاللللات واأل ادالللل  اللللل   للللذم التفللللرل وات للللتيو  -0
 .املظاهرات و ا ا    ىلي ا

ذ  األ ادالل  اللل   للذم البللدع وميللذر    للا و صللف ا  ع للا  للن شللر األ للور لت طبللق  -7
 .ىلرب املظاهرات   ما كا  شلل ا

 :اقول يف يف  طب  أو كل ا -صلرب اهلل ىلي  وسل -ولقد كا  رسول اهلل 

َر احلدا  ِكَتابُ " ُر اْبَُد  ُهَد  حُمَمَّد  َوَشرن اأْلُُ وِر حُمْلَد َا ُلَ ا  أَ َّا  َلْوُد ه   َ يلْ اللَِّ  َوَ يلْ
 (.3/371)، وأمحد (807)، أ ري   سل   دا  "وَُكفن ِ ْدَىة  َضَيَلةو 

صللللرب اهلل ىليللل  –واملظلللاهرات  لللن شلللر البلللدع وا لللد ات، وليسلللس  لللن هلللدي حمملللد 
ِه  اهلل ى  ا-وسل   .، ن

يف  وىظت  الوظيمة ال  ذرهس    ا الويو ، وويللس  -وسل صلرب اهلل ىلي  -واقول 
ْوِىظَللُة ُ للَودنع    هللذد  َ عاللا َرُسللوَل اللَّللِ  كلل: هقل للا -رضلل  اهلل ى لل -   للا القلللوب، قللال الور للاض 

 :، قالَهَعْوِصَ ا

ْْ ِ لْ ُلْ  ه نل   لن اَ  ،  كلا  َىْبلداً َ َبِشلي اذوصيل   ِتَلْقَو  اللَِّ  َوالسَّْمِ  َوالطَّاَىلِة و أ " وِل
هَلَولَلللْيُلْ   سللل   َوُسللل َِّة اخْلَُلَفلللاِع الرَّاِشلللِداَن اْلَمْ لللِدانَ  َوَىرنلللوا ىلي لللا  ،اَللللَر   ولللدي اْ ِتيَهلللاً َكثِلللأاً 

محلد ، أ ريل  أ"  ُكلفَّ ِ ْدَىلة  َضليََلةو ذ  ُكفَّ حُمَْد َة  ِ ْدَىةو و  َوِذاَّاُكْ  َوحُمَْد َاِت األُُ وِر ه ، ِال لََّواِيذِ 
 (.2070)، وال  ذي  دا  (4017)، وأ و داود  دا  (4/120" ) س دد"يف 

صلللرب اهلل ىليلل  -واملظللاهرات  للن شللر البللدع والرلليتت اللل   للذرنا    للا رسللول اهلل 
صلللرب اهلل -وسللل ، وهلل  ةالفللة لسلل ت  وسلل ة  لفائلل  الراشللدان امل للدا  اللل  أ رنللا رسللول اهلل 

 .ايذأ  نوض ىلي ا  ال و  -ىلي  وسل 



 11 

َلُلْ  ِشلللبلْرًا  شلللأل َوِذرَاًىلللا  : "-صللللرب اهلل ىليللل  وسلللل -وقلللال  لََتْتلللبَلُونَّ َسلللَ َن  لللن كلللا  قَللللبلْ
، "ُ لوُد َوال ََّصلاَر  قلال َهَملنْ ِ ِذرَاع     للو َدَ لُلوا ُيْيلَر َضل ب  َِبْوُتُملوُهْ  قُلْل َلا الا َرُسلوَل اللَّلِ  اْليلَ 

 (.2007)، و سل   دا  (3440)أ ري  الب اري  دا  

واملظاهرات  ن س ن الي لود وال صلار ، وت اع لذ قلا واتلبو   هي لا ذت  لن  ذلل  اهلل 
هي الف امل  ج ا سي   وال صوص القرينية وال بواة، هيتولق قا وحيرنو با ال صلوص القرينيلة 

ِداد هت لة ىللرب هت تلل ، وافلف ال لا  قلذا الوملف،  ْسل "وال بوالة، هيل َيِم ُسل ًَّة َسللينَ ًة  َوَ للْن َسلنَّ يف اْ ِ
، أ ريل  "َص ِ لْن َأْوزَارِِهلْ  َشلْ عو ال قَأْ  َكاَ  َىَلْيِ  ِوْزرَُها َوِوْزُر َ ْن َىِملَف ِقَلا ِ لْن  َلْولِدِد ِ لْن َغلْأِ 

 ( .4/347" ) س دد"، وأمحد يف (1117) دا  " صييي " سل  يف 

 .وقد الو   ن هذد األوزار د اع وأشيع املسلم  

اآلاللللات واأل ادالللل  ال اهيللللة ىللللن الفسللللاد وا هسللللاد   طبللللق ىلللللرب املسللللأات  كللللف  -8
 .واملظاهرات  لف أشلابا وي ارها

 (: 8ص)قال الدكتور يف  

( 1/210األدب املفلللللرد )داوود والب لللللاري يف   لللللدا  أر هرالللللري ى لللللد أر -3"
 - ي لا -أل يل يلارا الؤذا  هقلال لل  أصل ذ  :- ىليل  وسلل صلرب اهلل-قال رسول اهلل   :"قال

. انطلللق هللع رج  تاىللك يف الطراللق:  -وسللل   صلللرب اهلل ىليلل-هقللال رسللول اهلل . هلللرر ىليلل 
-شعنك؟ قال يل يار اؤذا  هذكرت ذلك لل ل  ا هع رج  تاى  هايتم  ال ا  ىلي  هقالوا  

. الل ل  الو ل :  تاىلك ذى الطرالق هجوللوا اقوللو ج انطللق هلا ر : هقلال -صلرب اهلل ىلي  وسل 
ِد، هع اد يارد هقال ل ال  ".كِلك هو اهلل ت أوذالاري  ذى    :ل   أ 

 : أقول 

 ذكير أن  قد اديىرب أ  األصلف يف املظلاهرات ا  ا لة، وقلد ىرهلس  ولح ا  ا لة،  -1 
 .وأ ا ليس با دليف شرى 
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ذ  هلللللذا احللللللدا  ت الللللدل ىللللللرب املظلللللاهرات، ت  لللللن قراللللل  وت  لللللن  ويلللللد، ويف  -2
 .لرب املظاهرات غلو ش ي اتستدتل    ى

ذذ  ؤد  هذا اتسلتدتل أنل  كلملا وقل  ظلل  ىللرب شل ص  لن  لاك  أو حمللوم وللو  
 .كا  ضويفاً قام الشو  اسأات و ظاهرات، و ص  ىلرب الظامل اللو ات

ه للللذد املظللللاهرات ت اقللللول قللللا وت اللللدىو ذلي للللا  لللل  ال لللليي يف الدميقرا يللللة وت  للللن 
مف ال صوص ال بواة  ا ت ميتمل  و لا ت اقبلل  ىقلف وت شلرع، وت ا  ىوها، ها ق اهلل، هي مي

 للل  ال للليي يف الدميقرا يلللة واملظلللاهرات؛ أل   لللؤد  هق لللك أ  ال لللا  سللليوطلو   صلللاحل   
الدا ية والدنيواة تنش اب   املظاهرات ىلرب  ر األاام والس وات؛ ألن  ت خيللو وقلس  لن ظلل  

 .األهراد لآل ران

اع املللذكور يف احلللدا  مل الللن ىللن   سلليق سللا ق لللن ايتموللوا ىلللرب هللذا اتيتملل -3
هلذا الريللف، وللليس بلل   طاللل  ضللد احلللاك ، كملا هللو واقلل  املظللاهرات، وكللف  للا يف األ للر أ  
ريًي يلس يف قارىة الطراق  طراقة ىجيبة، وال ا  خيريو  ذى أىماب ، هيعِف الريلف هيقلف 

والثالللل  كلللذلك، هيصلللف  للل    يف هلللذا اتيتملللاع  ى لللد هلللذا املشللل د ال راللل ، والللعِف الثلللاِن
اسللت لار ىلللرب أذ  يللارد، هقللد ظ للر لللك أ  هللذا اتيتمللاع الللذي  صللف ىلللرب الويلل  الللذي 
ذكرنا لليس  لن املظلاهرات يف شل ع، هلي سلب  وت غاالة، وت  مل   قصلود، ونولوذ  لاهلل  لن 

 .اجلرأي ىلرب ميراف الليم ىن  واضو 

 لفق   ن هيول ا سيم؛ هق اع وحمد   ول وا ؟وأنا أسعل  ن سبقك ذى هذا ا

 (:7-8ص)قال الدكتور يف  

وا ن  اي  ( 2/244)ى د أصياب الس ن أ و داوود ح و   ا احلدا  الصيي -4" 
ىلرب شلرا  سلل  ( 2/188املستدر  )واحلاك  (5/371 ) وال سائ  يف اللأل ( 2/300)

 صللللل ف  )وىبلللللد اللللللرزال يف ( 7/477صلللللييي  ) وأ ريللللل  ا لللللن  بلللللا  يف. وواهقللللل  اللللللذه  
ت  رللر وا ذ للاع :" -اهلل ىليلل  وسللل رب صللل-قللال ال لل   :ىللن ذاللا   للن ىبللد اهلل قللال( 7/442
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ال سللاع ( ايل أ)الا رسللول اهلل قلد ذئلللر: هقللال - صللرب اهلل ىليلل  وسلل-اهلل هجلاع ىملر ذى ال لل  
لقلللد :  -وسلللل صللللرب اهلل ىليللل  -رسلللول اهلل  هلملللا أصلللبح قلللال. ىللللرب أزواي لللن هلللع ر  رلللرقن

هلي  لدو  أول لك :  شلتل  زوي لا   قلال  يأ لر اكلف   ا لرأي لاو البار لة  ل ل حمملد سلبوو  
 . هل.ا" يارك 

يف ليللة    لرين مجاىلات أو هلراد  -صللرب اهلل ىليل  وسلل -ال ل   ه ذا كلا  ال سلاع يف ى لد 
ا هملللا الفلللرل  للل  هلللذ  !هلللذد هللل   ظلللاهري سللللمية؟ ي لللن أليسلللسوا لللدي اشلللتل  ضلللرر أزوا

الولدد أو أقلف أو أكثلر أ لام وزاري الدا ليلة، أوزاري الولدل، أو   رج اليلوم أو غلدا  ثلف هلذا  لو
ار ا هتللللاع، اطللللاله  تللللوظيف ن أو رهلللل  ظللللل  أوليللللائ ن أول للللك الللللذان و دأ  ا لمللللة الشللللرىية،

ِواج مي وو ن أو  لرين اطلاله  ل  يل أوتدهلن أو أزواي لن اللذان  لال سلج     ل    لن الل
وذذا يلاز هلذا لل سلاع كملا يلر  !! الصادري  ق   أو مل حياكموا أصلي م ع  دي ا  لاانت ا

 ".؟!!هما الذي مي و  يف  ق الريال قولوا احلق اا رىاك  اهلل  يف ى د ال بوي

 :التوليق

 : أقول

أىتقد أن  ت  ويد يف الدنيا  ظاهرات  ثف هذد املظاهرات الل  الدىو ذلي لا هلذا  -1
 .ىتقد أ  أ داً افلر هذا التفلأالريف، و ا أ

أرأاس لو كا  هذا الريف وزاراً أو قاضلياً أو رئيسلاً للدار ا هتلاع أاقبلف  ثلف هلذد الفلف 
 والفوضرب ضدد وضد غأد يف املؤسسات األ ر  ذذا كانوا  ن أصدقائ ؟ 

ذ  هذا احلدا   دارد ىلرب ريف امس  ذاا   ن ىبلد اهلل  لن أر ذ لاب الدوسل ،  -2
 . تلف يف صيبت وقد ا

 (:2/281" )اجلرح والتوداف"قال ا ن أر  امت يف كتاب 
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رو  ى لل  ىبللد اهلل  للن  ،للل  صلليبة  للدا ذاللا   للن ىبللد اهلل  للن أّب ذ للاب الدوسلل   "
 ".وأ ا زرىة اقوت  ذلك ىبد اهلل  ن ىمر مسوس أر

 .احلدا  والظاهر أ  أ ا  امت وأ ا زرىة ذمنا  لما ل   الصيبة   اع ىلرب ذس اد هذا

وهللذا و للدد مل اق لل  األئمللة أمحللد والب للاري وا للن  بللا ، ه فللوا صلليبت ، وهللذا ال فلل  
ِم  صيبت   . ال    الذه  واحلاه  ا ن  جر و   اجل

 .ةتلف يف صيبت ، وى   ولد ت ن ىمر د   ل": اللاشف"قال الذه  يف 

ِد ىلرب ذلك  .ومل ا

د اهلل  للللن أر ذ للللاب الدوسلللل  د   ل ذاللللا   للللن ىبلللل":  للللذهي  الت للللذا "وقللللال يف 
ت  رللر وا ذ للاع اهلل، وى لل  ىبللد اهلل " -صلللرب اهلل ىليلل  وسللل –ةتللف يف صلليبت  للل  ىللن ال لل  

 ".واقال ىبيد اهلل  ن ىبد اهلل  ن ىمر

ِد ىلرب ذلك، ومل اريح صيبت ، وت ىدم صيبت    .ومل ا

 : ، وقال (1/387" )هتذا  الت ذا "و ري  احلاه  ا ن  جر  اا  هذا يف كتا   

ِم أمحلد  لن   بلف والب لاري وا لن  بلا  أ  : قلس: ،   قال...ةتلف يف صيبت " ي
ت صيبة ل ، ومل خيرج أمحد  داث  يف  س دد، وذكرد ا ن  با  يف  قات التلا و ، وذكلرد يف 

 ". الصيا ة، والرايح صيبت 

صللليبت ،  ةتللللف يف: " للليل  رمجتللل   الللا " التقراللل "وقلللال احللللاه  ا لللن  جلللر يف 
 . ، ومل اريح احلاه  ه ا صيبت  كما  ر " وذكرد ا ن  با  يف  قات التا و 

 ولد "  قرال  الت لذا "والظاهر أن  غأ رأا  يف ال ييح، والدليف ىلرب ذلك أن  أليلف 
هيللللو  رأاللل  "  قراللل  الت لللذا " عليفللل  لت لللذا  الت لللذا ، وقلللد نلللصَّ ىللللرب ذللللك يف  قد لللة 

ِم  صيبت "لتقرا ا"األ أ هو  ا قال  يف   .، وهو ىدم اجل
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 (:382رق " )ا صا ة"وقال احلاه  يف 

ذ  لل   : لن  بلا  اقلالاذاا   ن ىبد اهلل  ن أر ذ اب الدوس   ن أهلف  للة قلال  "
أ لللللو داود لللللل  رو   ،ت اصلللللح ى لللللدي أ  لللللل  صللللليبة :وقلللللال ،  أىلللللادد يف التلللللا و  ،صللللليبة

وقللللال  ،مل اللللذكر مساىللللاً  : للللن السلللللناال للللللن قلللل ،  سلللل اد صللللييح وال سللللائ  وغأ للللا  للللداثاً 
 ".ت نورو ل  صيبة :الب اري

، اقصلد أ  ا سل اد صلييح ذى ذالا  ت ذى رسلول "   سل اد صلييح: "وقول احلاه 
 .-صلرب اهلل ىلي  وسل -اهلل 

 .والذي ا يح يل أن  ت  ثبس ل  الصيبة: أقول

 :لصيار، وه وذلك أ  الولماع قد قرروا األ ور ال   ثبس قا صيبة ا

 (:1/14" )ا صا ة"كما قال احلاه  يف 

 .يف الطراق ذى  ورهة كو  الش ص صيا ياً  :الفصف الثاِن "

  أوبا أ  اثبس  طراق التوا ر أن  صيار ،    اتستفاضة والش ري: وذلك  عشياع 

    للع  اللرو  ىللن ي للاد  للن الصلليا ة أ  هينللا للل  صلليبة  للثي ؛ وكللذا ىللن ي للاد

ا للس       للع  اقللول هللو ذذا كللا ،هللو الللرايح ،   للاع ىلللرب قبللول التِكيللة  للن وا للد ؛ و التللا و 
  . أنا صيار: الودالة واملواصري 

ِم    اآل دي وغأد ؛ أل  قولل  قبلف أ   ثبلس -وهو الودالة  -أ ا الشرا األول   هج

ِم  للن قبللو  -أنللا صلليار أو  للا اقللوم  قللام ذلللك : ىدالتلل    ؛ أل  قوللل  ذ بللات ىدالتلل  لاللل

 . (1).."أنا ىدل ؛ وذلك ت اقبف: ِلة قول القائف لالصيا ة كل   ىدول ، هيصأ ا 

                                                 
، ال لوع التاسل  (417ص)ت لن كثلأ  "ا تصلار ىللوم احللدا "، و(204ص) لن الصليح ت "ىلوم احلدا "انظر  - 1

 .والثي و 
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ذ  ذااسللاً مل اويللد للل   للن األشللياع املللذكوري أي شلل ع، هللل   ثبللس صلليبت  ىللن  :أقللول
 رالللق التلللوا ر، وت ىلللن  رالللق اتستفاضلللة والشللل ري، وت  شللل ادي أ لللد  لللن الصللليا ة أنللل   لللن 

 .ذن  صيار: ذِن صيار، وت قال أ د  ن  قات التا و  :الصيا ة، ومل اقف هو

صلللرب اهلل -  هللو قللد رو  هللذا احلللدا   صللي ة ت اثبللس قللا مساىلل   للن رسللول اهلل  
 لد   أو  لد  ا رسلول اهلل أو : ، وهلو لليس لل  ذت  لدا  وا لد هقلق، مل اقلف-ىلي  وسلل 

صللرب -بلذا احللدا  قلال رسلول اهلل  مسوس أو مسو ا رسول اهلل اقول كذا، وذمنا قال يف رواات 
، واقترلللرب قواىلللد أهلللف احللللدا  اصلللأ ذالللا   ا ويلللاً   لللوًت، هيداثللل  هلللذا -اهلل ىليللل  وسلللل 

 . س  أصول أهف الول  ضويف؛ ألن   دا   رسف، هي  ي الة

َواللللليَِّف َ َللللاُهوَ  ُنُشللللوَزُهنَّ َهِوظُللللوُهنَّ : )أضللللف ذى هللللذا أنلللل   وللللارض لقللللول اهلل  وللللاى
ييللاً  ْهُجللُروُهنَّ يف اْلَمَرللاِيِ  َواْضللرِ ُوُهنَّ هَللِ ْ  َأ َْوللَ ُلْ  هَلليَ  َلبلْ ُللواْ َىلَللْيِ نَّ َسللِبييً ِذ َّ الليللَ  َكللاَ  َىلِ َوا

 . [34: ال ساع سوري ] ،(َكِبأاً 

 .هقد أ اح اهلل للريال ضرب ال ساع ذذا استدىرب احلال ذلك

ىللن  -رضلل  اهلل ى  مللا–ىبللد اهلل ىللن يللا ر  للن  و وللارض أارللاً لليللدا  الصللييح 
هَا لَُّقوا اللََّ  يف ال نَساِع هَِ نَُّلْ   : "...أن  قال يف  جة الوداع -صلرب اهلل ىلي  وسل -رسول اهلل 

ُرَشلللُلْ  َىلَلللْيِ نَّ َأْ  َت اُلللوِ ْ َن هلُ وللللل   َأَ لللْذُوُوُهنَّ  َِعَ لللاِ  اللَّلللِ  َواْسلللَتْيَلْلُتْ  هُللللُروَيُ نَّ ِ َلِلَملللِة اللَّللل ِ 
َوَبُللنَّ َىلَللْيُلْ  رِْزقُلُ للنَّ وَِكْسللَو ُلُ نَّ  ،َأَ للًدا َ ْلَرُهونَللُ  هَللِ ْ  هَلَوْلللَن ذلللك هَاْضللرِ ُوُهنَّ َضللْر ًا غللأ ُ بَلللرنح  

 . (1).." ِاْلَمْوُرووِ 

للريللللال ضللللرقن ذذا ويللللد  ويلللل   -صلللللرب اهلل ىليلللل  وسللللل -هقللللد أ للللاح رسللللول اهلل 
 .لررقن

                                                 
" الللللأل "، وال سلللائ  يف (1714)ا   لللد" سللل   "أ لللو داود يف ، و (1218) لللرق  " صلللييي " سلللل  يف  أ ريللل  - 1

، وا للن (14718) للدا  ( 4/484)أر شلليبة  ، وا للن(3174) للدا  " السلل ن"ايلل  يف ، وا للن  (4111) للدا  
 (.3744) و(1447) با   دا  
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 (:4/27)يف  فسأ هذد اآلاة  -هللرمح  ا–قال ا ن كثأ 

اولل  غللأ  :قللال احلسللن البصللري ،غللأ  للألح وكللذا قللال ا للن ىبللا  وغللأ وا للد ضللر اً "
 ".قال الفق اع هو أ  ت السر هي ا ىروا وت اؤ ر هي ا شي او  ، ؤ ر

هقد ظ ر أ   دا  ذاا   ن ىبد اهلل    ضوف ، قد  الف نصاً قرينياً و داثاً نبواياً 
 .لي  ىمف هق اع ا سيمصييياً وى

هي  دليف ىلرب يواز ضرب ال ساع ىللرب  لا أ ل   : "قال الب وي  ود ذاراد هذا احلدا 
 يتل  ، أو أد للس  الفوا ْ ، و ركن  ن الفرائض ، وكلذلك ذذا  ريلس   لأ ذذنل   لن     ن

ي للا ، عداب للا  الرللرب ، ألنلل  قللي  ىلللل   بللا ، أو  انتلل   يانللة ظللاهري ، ه يتلل  غللأ ذي حمللرم 
  (.7/147)، "شرح الس ة"، " و سؤول ى  ا

 لرين  -صلرب اهلل ىليل  وسلل -ال   د ه ذا كا  ال ساع يف ى  : "هبطف قول الدكتور
أليسللللس هللللذد هلللل   ظللللاهري  يف ليلللللة وا للللدي اشللللتل  ضللللرر أزواي للللن مجاىللللات أو هللللراد 

 ".!سلمية؟

 

 

 : وأقول

 ظلاهري سللمية، وت غلأ  ذ  هذا لفق   ا ف، هاحلدا  ىلرب ضلوف  ت الدل ىللرب -1
سلمية، وهو ىلرب ضوف  ت ادل ىلرب  م   قصود وت غأ  قصود، وذمنا هي  أ  نسلاع يل ن 

، كلف وا لدي يلاعت ىلللرب انفرادهلا  شللو زوي للا،   -صللرب اهلل ىليل  وسللل –ذى رسلول اهلل 
 للللذه ، و للللعِف األ للللر   شلللللو زوي للللا و للللذه ، هللللعان هلللل  املظللللاهرات املوروهللللة  صلللل ب ا 

 .اهتا يف الشوارع وامليادان  تجمواهتا املوروهةوهتاه
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ِد ىللللن أهلللللار  -2  ذ  هللللذا الفقلللل  هيلللل  ذسللللاعي ذى ذلللللك املتملللل  ال بللللوي الطللللاهر امل للللل
 .-صلرب اهلل ىلي  وسل –وأىمال الي ود وال صار  و شراواهت  امل اقرة بدي حممد 

ىلللللرب الطراقللللة    قللللال الللللدكتور داىيللللاً ذى املظللللاهرات ال سللللائية  لللل  األسللللف الشللللداد 
 : األور ية

الودد أو أقلف أو أكثلر أ لام وزاري   رج اليوم أو غدا  ثف هذا هما الفرل    هذا لو "
دار ا هتلاع، اطللاله  تلوظيف ن أو رهلل  ظللل  و أ  الدا ليلة، أوزاري الوللدل، أو ا لملة الشللرىية،

ِواج أوليللائ ن أول للك الللذان مي وللو ن تدهللن أو أزواي للن أو  للرين اطللاله  لل  يل أو   للن اللل
وذذا ياز !! الصادري  ق   أو مل حياكموا أصي  الذان  ال سج       انت اع  دي ا  لام

هملا اللذي مي ول  يف  لق الريلال قوللوا احللق الا رىلاك    هلذا لل سلاع كملا يلر  يف ى لد ال بلوي
 ".؟!!اهلل

ِالري ا: أقول لور يلة يف ياهليلة ذ  يف هذا الليم لدىوي  طأي ذى أىمال ت  وره لا اجل
ِويتللل  أو أ تللل  أو ا  تللل  أ   لللرج هتشللل   يف  وت يف ا سللليم ، هلللعي  سلللل   لللر أر ارضلللرب ل
أهولللال قبييلللة  لللن الفوضلللرب واجللبلللة والصلللياح  لللا ا لللايف املللل  ج ا سلللي   اللللذي الللع ر ال سلللاع 
 احلجاب والقرار يف البيوت واحلياع واحلشمة، و فض األصوات، وغض األ صلار، و لن الع ن 
أ  ا للرع أهللف الفجللور ذى  رللور هللذد املظللاهرات ال سللائية الشللبا ية اللل   قللوم ىلللرب ابتاهللات 
امل لللري امل طواللة ىلللرب الفيللْ يف األقللوال واألهوللال، واللل   للن لواز  للا قيللام املللر    الت رالل  
  والتلد أ،  لف وسلفك الللد اع، و شلاركة ُىبيلاد القبلور الللذان اسلت يثو    لأ اهلل والجلؤو  ذلللي 

 .يف الشدائد

لقللد  للرب ا سلليم ىللن التشللب   اللفللار هيمللا هللو أدم  للن املظللاهرات، كمشللاقت   يف 
 ن  شب   قوم ه لو : "-صلرب اهلل ىلي  وسل - راقة األكف والشرب واللبا ، قال رسول اهلل 
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، ولل  شلواهد، -رضل  اهلل ى ل –  س اد  سن  لن  لدا  ا لن ىملر  (1)، رواد أ و داود"    
 . ن قول ىمر  ن اخلطاب، و ن قول  ذافة حنود، ه و ار ق  ذى درية الصيةوقد ورد 

ِاللف الظللل  ى لل ،  طراقللة شللرافة، أ للا  ت  للان  يف ا سلليم أ  اشللتل  املظلللوم ذى  للن ا
أ  اتجم للر الريللال أو ال سللاع أ للام الللوزارات وا للاك  للمطالبللة  للاحلقول، وقللد الللو   ورلل ا 

ا سيم، وت او و   ، واودد هتدالداً وذرياهلاً  لالفف، و رويلاً   قوقاً  فتولة، ه ذا ت اوره 
 .ىن اآلداب واأل يل ا سي ية،  ف هو  روج ىلرب احلاك  املسل 

وهللذد األىملللال الشلل يوة ت اوره لللا املسلللمو  ىللللرب  للر التلللعراخ ا سللي  ،  للل  يلللاع 
األ راللللللا  وأ يق للللل   ي يلللللذ أورو لللللا وأ راللللللا وأهرا  لللللا، هع لللللذوا  لللللن ىقائلللللد األورو يللللل  و 

و ظلللاهره  و شلللراواهت  و   لللا املظلللاهرات الللل  اقو لللو  قلللا، ميقيقلللاً ملصلللا  سلللادهت  و  فيلللذاً 
لتشراواهت  وذهساداً يف  لدا  املسلم ، وولرداً ىللرب األ ليل والتشلراوات ا سلي ية احلليملة 

 .ال     رب ىن الفساد واملفاسد ال   ؤدي ذلي ا هذد املظاهرات

ت أظن أ  يف دىاي املظاهرات  لن دىلا ذى  ثلف هلذد الصلور ال رابلة الب يرلة الل  وأنا 
 .ادىو ذلي ا هذا الريف، وأىتقد أ   است ر و ا

و للن املسللت رب يللداً أ   للعِف دىللوي هللذا الريللف ذى املظللاهرات قللذا احلمللا  يف هللذا 
ائج لا امللري يف األنفلس الوقس الوصي  الذي اواِن الوامل ا سي    ن وايت املظاهرات ونت

 .واأل وال  ا اشي  بول  ال واص 

أت ادر  هذا الريف و ن وراعد  ا  صف  ن املصلائ  والللوارت امل وللة ال اشل ة ىلن 
املظلاهرات  لن سلفك اللد اع اللذي ذهل  هيل  يتو القتللرب ويتو اجلر لرب ويتو املشلردان 

 .األ وال واحلرت وال سف وال وا  الوام لل ساع واأل فال،  ف والريال، وذهي 

وك  ست   يف نفو  األلوو املؤلفة  ن الب راع واأل قاد والتوطْ لينتقلام واأل لذ 
  الثعر، هما هو رأي أهف الدان وال  رب واأل صار؟

                                                 
 (.4131) دا  ، "س ن أر داود" - 1
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 أَنَّلُ  َ لن قَلتَلَف نَلْفسلاً ِ  َلْأِ  ِ ْن َأْيلِف َذلِلَك َكَتبلْ َلا َىلَلرب  َلِ  ِذْسلرَائِيفَ : )اا هذا ذ  اهلل اقول
يول َلا َأْ يَلا ال َّلاَ  مجَِ يولاً َوَ لْن َأْ َياَهلا َهَلَعمنَّ َلا قَلتَلَف ال َّلاَ  مجَِ  ،..(اً نَلْفس  َأْو َهَساد  يف اأَلْرِض َهَلَعمنَّ

 .[32: املائدي سوري ]

نْلَيا أَْهلَوُ  ىللرب اللَّلِ   لن قَلْتلِف : "اقول -صلرب اهلل ىلي  وسل –ورسول ابد   لَلََِواُل اللدن
 ".ْسِل   َرُيف   ُ 

 للللدا  " سلللل   "، وا للللن  ايلللل  يف (1374) للللدا  " يا ولللل "أ ريلللل  ال  للللذي يف  
 للن  للرل  رهوىللاً و وقوهللاً ىلللرب ىبللد اهلل ( 3787) للدا  " املتللى"، وال سللائ  يف (2017)

 لللللدا  " صلللللييح ا لللللن  ايللللل "ا لللللن ىملللللرو، وريلللللح ال  لللللذي وقفللللل ، وصللللليي  األلبلللللاِن يف 
" صللييح اجلللا   الصلل أ"، ويف (2438)دا  ، ويف صللييح ال غيلل  وال هيلل   لل(2017)

، وابدو يل أ  هذا احلدا  صييح  وقوهاً ىلرب ىبلد اهلل  لن ىملرو و سلن (4177) دا  
 رهوىللاً اجمللوع  رقلل ؛ ألنلل  روي  رهوىللاً ىللن الللألاع  للن ىللازب و راللدي وىبللداهلل  للن ىمللرو  للن 

 . رل هي ا كيم، للن اقوي  ور ا  وراً 

 

ِتزلونسعل اهلل الواهية  ن ا  .ألهواع الداىية ذى الفف وال

 (:7ص)قال الدكتور يف 

ا  للام أمحللد ىللن الريللف اسللم  امل لللر يف دار  وللض  قللال حممللد  للن  للرب سلل ف-4"
للل  ىليلل  اجللللأا  وهتلللويل ىليلل  لولللف ال لللا  : قلللال اللع رد قللللس هللل   مل اقبللف؟:) يأانلل  قلللال  مي

 ".117وروو وال    ىن امل لر لل يل صل امل األ ر( )جيتموو  واش رو    

 : أقول

 .ت ندري  ن هو حممد  ن  رب الذي رو  هذا القول ىن ا  ام أمحد -1
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أ بللس الوللرا   انقللْ، أي أ بللس أ  هللذا القللول صللدر ىللن : هيقللال بللذا الريللف -2
 .ا  ام أمحد

يلللود أنللل  للللو  بلللس هلللذا القلللول ىلللن ا  لللام أمحلللد هلللي ىيقلللة لللل   لللعي ويللل   لللن الو  -3
 . املظاهرات

أ  ا  للام أمحللد وىلملللاع السلل ة واي لللوا حم للة القللول  توطيلللف صللفات اهلل، والقلللول  -4
خبلق القري  وذنلار رؤاة اهلل يف الدار اآل ري يف ى د  ي ة  ن  لفاع الدوللة الوباسلية امللع و  

ويي للللات واملوتصللل  والوا لللق، هواي لللوا  للللك ا  لللة الشللللدادي  احللملللة والصلللأل انطيقلللاً  لللن الت
 .ال بواة،    أ   اوتقدو  أ  هذد الوقائد ال  ُدىوا ذلي ا ىقائد كفراة

 :حل بف  ن ذسيال قول  (71-71ص)" ذكر حم ة ا  ام أمحد  ن   بف"يف  ياع 
يلاع نفلر ذى أر ىبلد اهلل،  لن هلما أظ ر الوا ق هذد املقالة، وضرب ىلي ا و لبس، "

 ،وهرللف  للن ىاصلل  ،اهلل، وذ للراهي   للن ىللل  املطب لل هللي    لللر  للن ىبللد  ،هق للاع أهللف   للداد
، هللد لوا (1)، هللعذ  بلل سللتعذنس بلل اىليلل ، هأ  اللد لوا  وسللعلوا ،وغللأه ، هللع وا أ للا ىبللد اهلل

اا أ ا ىبد اهلل ذ  األ ر قد هشا و فاق ، وهذا الريف افوف وافوف، وقد أظ لر : ىلي ، هقالوا ل 
وذكللروا للل  أ  ا للن أر دؤاد  رللرب ىلللرب أ  اللع ر  للا أظ للر، وحنللن لاهلل  ىلللرب أكثللر  للن هللذا، 

 .املولم   تولي  الصبيا  يف اللتاب    القري ، القري  كذا وكذا
همللا : أ ي للا  نشللاور  هيمللا نراللد، قللال: و للاذا  راللدو ؟ قللالوا: هقللال بلل  أ للو ىبللد اهلل 

قلال بل ، وأنلا  ت نرضرب    ر   وت  سلطان ، ه اظره  أ و ىبد اهلل ساىة،  ل :  رادو ؟ قالوا
ىللليل  أللليس قللد صللرمت  للن ذلللك ذى امللللرود،  ق لللل  هللذا األ للر،ابللأرأاللت  ذ  مل :  اضللره 

ت  سللفلوا د للاعك  و  ،ت  شللقوا ىصللا املسلللم و  ،وت  لوللوا اللداً  للن  اىللة ،قلللو ل   ي لر  للال
 ، لللراصلللألوا  للل  اسللل اح و  ، وت  وجللللوا،انظلللروا يف ىاقبلللة أ لللرك  ،د لللاع املسللللم   ولللل  تو 
ودار  يلل    يف ذلللك كلليم كثللأ مل أ فظلل ، وا للتج ىلللي   أ للو ىبللد اهلل  ،اسلل اح  للن هللايرو 

أد ومييلرب ا سليم مل اورهلوا غل ،ذذا ظ لر هلذا ،ذنا للاو ىللرب أوتدنلا: هقال ل   ور   .قذا

                                                 
 ".هعذنوا ب  "يف األصف  - 1
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 ،ذ  هذا األ لر لل  رب ا صلردذ  اهلل ىِ ويف ناصر دا   و  ،كي:  أ و ىبد اهللهقال  .ادر و 
ِاِ   ي  ذ و   .ا سيم ى

 وا ىلي  أكثر  ن ال    ىن ومل جيب   ذى ش ع لا ىِ  ،اهلل ه ريوا  ن ى د أر ىبد 
  ".، هل  اقبلوا       افرج اهلل ىن األ ة ،الطاىةوات تجاج ىلي    السم  و  ،ذلك

 

 (:132/ 1" ) الس ة"وقال أ و  لر اخليل يف 

اهلل الع ر  للف اللد اع وا للر اخللروج  أ ا ىبلد مسوس :وأ ألنا أ و  لر املروذي قال" 
 .ذنلارا شدادا

  لللا  :  لللا  واوالللة  لللن هشلللام قلللال : لللد   أر قلللال :قلللال ،اهلل  لللن أمحلللد أ ألنلللا ىبلللد
 .ىن  اهد وذ راهي  أ ما كرها الدم او  يف الفت ة ،ىن   صور ،سفيا 

 :قال د     (2)وحممد  ن يوفر أ  أ ا احلارت (1)أ ألِن حممد  ن أر هارو 
اهلل  ا  اا أ ا ىبد :قوم  اخلروج هقلس  َّ وهَ  ،اهلل يف أ ر كا   دت  ب داد سعلس أ ا ىبد

سبيا  اهلل الد اع  :هعنلر ذلك ىلي   ويوف اقول ؟ قول يف اخلروج    هؤتع القوم
ت أر  ذلك وت ي ر    الصأل ىلرب  ا حنن هي   أ  ن الفت ة اسفك هي ا الد اع  ،الد اع

 ؟(او  أاام الفت ة ) أ ا ىلمس  ا كا  ال ا  هي   ،ستباح هي ا األ وال وا ت ك هي ا ا ارموا
وذ  كا  ه منا ه  هت ة  اصة  :قال ؟اهلل اا أ ا ىبد أليس ه  يف هت ة ،وال ا  اليوم :قلس

واسل  لك دا ك  أ  ،الصأل ىلرب هذا ،ه ذا وق  السيف ىمس الفت ة وانقطوس السبف
 ".الد اع ت أر  ذلك وت ي ر    :وقال ،ا لر اخلروج ىلرب األئمة ورأات  ،لك

                                                 
، وقللال "وكللا   شلل وداً للل   الصلليح والصللدل(: "1471)  للرق ( 4/374" ) للعراخ   للداد"قللال هيلل  اخلطيلل  يف   - 1

 ".صا ، هاضف، واس  الول (: "21/271" ) عراخ ا سيم"الذه  يف 
كا  أ و ىبد اهلل اعنس    وكا  اقد   والر   : "...(2823)رق  ( 0/328) " عراخ   داد"قال هي  اخلطي  يف  - 2

ِعاورو  ىللن أر ىبللد اهلل ،وكللا  للل  ى للدد  وضلل  يليللف الروااللة ىللن أر ىبللد د ويللوي  ،  سللائف كثللأي يللدا  رللوة ىشللر يلل
 .(.47)رق  ( 1/74" ) بقات احل ا لة"، و ثف هذا املدح يف "اهلل
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هموقف ا  ام أمحد هذا  ستمد  ن    اج ال بوي يف محااة األ ة  ن الفف ال   ؤدي 
 .ذى سفك الد اع و   األ وال وذهدارها وقط  السبف ذى شرور أ ر 

هرات واملسللأات الواهللدي  للن و للن هللذد الفللف اللل   للذَّر    للا ا  للام أمحللد وغللأد املظللا
 . لدا  اللفر والفف

حيللد  ا ىللن  لللك الفت للة وصللأل أهللف السلل ة  -رمحلل  اهلل-وهللذا شلليخ ا سلليم ا للن  يميللة
 .ىلي ا

 (:214-0/214" ) موع الفتاو "يف  -رمح  اهلل–قال 

ملللللا ظ للللرت حمللللن  ؛والصللللا ر ىلللللرب ا  للللة ،أهللللف السلللل ة ذ للللاماشللللت ر أنلللل   ذمنللللاوأمحللللد  "
  القلللري  ذو  ،اهلل ت الللر  يف اآل لللري ذ  :واقوللللو  ،اللللذان ا فلللو  صلللفات اهلل  وللاى "اجل ميللة"

وا   ،نللل   ولللاى لللليس هلللول السلللماواتذو  ، لللف هلللو ةللللول  لللن امل لوقلللات ؛لللليس هلللو كللليم اهلل
هملن ال لا   ،هلا تي وا ال لا   الرغبلة والرهبلة ؛ ولض وتي األ لر وأضلوا ،مل اورج ذى اهلل حممداً 

  .و      ن ا تفرب هل  اظ ر ب  ،و ن ال ا   ن أياق  رهبة ،ة ن أياق  رغب

ِللود ىلن وتاتل  وا  كلا  أسلأا مل افللود ومل اقبللوا  ،وصار  ن مل جيب   قطووا رزقل  وى
  .وراا قتلود أو  بسود ،ش اد  
  رهو لللللا ، والوا لللللق ،واملوتصللللل  ،امللللللع و  ذ لللللاريكانلللللس يف   ، شللللل وري  وروهلللللة "وا  لللللة"
وناظره  يف الول   ،هل  اواهق   ىلرب  وطيف صفات اهلل  واى ،أمحد ا  امثبس اهلل ه ؛املتوكف

الللذان ا للدو   للع رد كمللا قللال  األئمللةهجوللل  اهلل  للن  ،وىللذ ود هصللأل ىلللرب ىللذاق  ،هقطو لل 
للا َصللبَلُروا وََكللانُوا  ِ اَا ِ َللا ) : وللاى للًة اَلْ للُدوَ   َِعْ رِنَللا َلمَّ ُ ْ  أَِئمَّ : السللجدي سللوري ] ،(اُوِق ُللو َ َوَيَوْل َللا ِ لل لْ

24].  

 ".يف الدان ذ ا االصأل واليق  يول  اهلل   ىطأهمن 

 ولللللوم أ  السلللللف، و لللل    ا  للللام أمحللللد كللللانوا ُالفنللللرو   توطيللللف صللللفات اهلل : أقللللول
و القول خبلق القري  و  نلار رؤالة اهلل يف اآل لري، ومل التلف اجل ميلة قلذد الفت لة،  لف أضلاهوا 
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  للللن خيللللالف   وا تيللللا   اللللا ذكللللرد شلللليخ ا سلللليم، و لللل  كللللف هللللذا هللللل  اقو للللوا ذلي للللا  لفللللأ
اظاهرات وت  روج، وذمنا قلا وا  الصلأل املشلروع دهولاً ملفسلدي كلأل  ىلن املسللم  هتلدر هي لا 

 .ذى غأ ذلك  ن املفاسد أروا    وأ واب 

-4/427) "   للللاج السلللل ة ال بواللللة"يف  -رمحلللل  اهلل–شلللليخ ا سلللليم ا للللن  يميللللة قللللال 
428:) 

 ا  ولد ىلرب هول   ن الشر أىظ  لا  وقف  ن  رج ىلرب ذ ام ذي سلطا  ذت كا  "
ِاد  املدا ة وكا ن األشو  الذي  رج ىلرب ىبد امللك   ولد  ن اخلأ كالذان  ريوا ىلرب ا
 ج الورال وكا ن امل ل  الذي  رج ىلرب ا    خبراسا  وكعر  سل  صا   الدىوي الذي  ر 

 اسا  أارا وكالذان  ريوا ىلرب امل صور  املدا ة والبصري وأ ثال هؤتع ىلي   خبر 

ِول  لل   هي الو  ب  ىاقبة ه    وغااة هؤتع ذ ا أ  ا لبوا وذ ا أ  ا لبوا   ا
فر امل صور وأ ا يوىبد اهلل  ن ىل  وأ ا  سل   ا اللذا  قتي  لقا كثأا وكي ا قتل  أ و 

ِم أصياق  هي أقا وا دا ا وت أ قوا  نا أهف احلري وا ن األشو  و  ِ وا وه امل ل  وغأه  ه 
 ".ادني
 :(431-4/427" )   اج الس ة ال بواة"يف  -رمح  اهلل–وقال  
وكللا  احلسللن البصللري اقللول ذ  احلجللاج ىللذاب اهلل هللي  للدهووا ىللذاب اهلل  عاللدال  " 

د أ للللذناه   الوللللذاب همللللا ولقلللل (وللللللن ىللللليل   اتسللللتلانة والترللللرع هلللل   اهلل  وللللاى اقللللول 
وكا   لق  ن  بي  اقول ا قوا الفت لة  لالتقو  هقيلف لل  أمجلف  )استلانوا لرق  و ا اتررىو  

ل للا التقللو  هقللال أ   ومللف  طاىللة اهلل ىلللرب نللور  للن اهلل  ريللو رمحللة اهلل وأ   لل    وصللية اهلل 
 ىلرب نور  ن اهلل  او ىذاب اهلل رواد أمحد وا ن أر الدنيا 

أهاضف املسلم  ا  و  ىن اخلروج والقتال يف الفت ة كملا كلا  ىبلد اهلل  لن ىملر وسلويد وكا  
ِاد وكما كا  احلسن   ن املسي  وىل   ن احلس  وغأه  ا  و  ىام احلري ىن اخلروج ىلرب ا
البصري و اهد وغأ لا ا  لو  ىلن اخللروج يف هت لة ا لن األشلو  وبلذا اسلتقر أ لر أهلف السل ة 

 وصلاروا الذكرو  هلذا يف ال يف الفت ة لأل ادال  الصلييية الثا تلة ىلن ال ل  ىلرب  ر  القت
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األئمة و ر  قتاب  وذ  كا  قد قا ف يف الفت لة  للق كثلأ  ىقائده  واع رو   الصأل ىلرب يور
  . ن أهف الول  والدان

يس هلذا و اب قتال أهف الب   واأل ر  املوروو وال  ل  ىلن امل للر اشلتب   القتلال يف الفت لة ولل
يف هذا الباب واىتلأل أارلا  ىن ال    الثا تة وض   سط  و ن  ع ف األ ادا  الصييية 

 ".اىتبار أوى األ صار ىل  أ  الذي ياعت    ال صوص ال بواة  أ األ ور
 :(4/431" )   اج الس ة ال بواة"يف  -رمح  اهلل–وقال  
  ابىلرب يور األئمة و ر  قت  ن الصأل وهذا كل  لا اب  أ   ا أ ر    ال   " 

واخلروج ىلي   هو أصلح األ ور للوباد يف املواا واملواد وأ   ن  الف ذلك  تومدا أو 
ىلرب احلسن  قول  ذ  ا   هذا  ةط ا مل حيصف  فول  صيح  ف هساد وبذا أ ح ال   

 قتال يف هت ة وت سيد وسيصلح اهلل       ه ت  ىظيمت   ن املسلم  ومل اثن ىلرب أ د ت 
ِع اد  ن  اىة وت  فارقة للجماىة   .خبروج ىلرب األئمة وت ن

 ".يف الصييح كل ا  دل ىلرب هذا ةالثا ت وأ ادا  ال   
 :(4/430" )   اج الس ة ال بواة"يف  -رمح  اهلل–وقال  
ِل امل لر ذت اا هو أنلر     صار ذزالت  ىلرب هذا الوي    لرا  "  وذذا مل للن ذذا مل ا

حيصلللف املولللروو ذت ا للللر  فسلللد   أىظللل   لللن  صللللية ذللللك املولللروو كلللا  ميصللليف ذلللللك 
 املوروو ىلرب هذا الوي    لرا 

د أ وقذا الوي  صارت اخلوارج  سلتيف السليف ىللرب أهلف القبللة  ل  قا للس ىليلا وغل
ِللللل ة  لللن املسللللم  وكللللذلك  لللن واهق للل  يف اخلللللروج ىللللرب األئملللة  السلللليف يف اجلمللللة  لللن املوت

ِاداة والفق اع وغأه    ".وال
 (:4/438" )   اج الس ة ال بواة"يف  -رمح  اهلل–وقال  

وللللا ا ب للل  أ  اولللل  أ  أسلللباب هلللذد الفلللف  للللو   شللل كة هلللأد ىللللرب القللللوب  لللن "
ِلللة اجلاهليللة واجلاهليللة للليس  الللواردات  للا مي لل  القلللوب ىللن  ورهللة احلللق وقصللدد وبللذا  لللو  ا 

قصللدد وا سلليم يللاع  للالول  ال للاه  والومللف الصللا  اورهللة احلللق وقصللدد  هي للا  ورهللة احلللق وت
ذت   وت ميل  لا دهل  ظلمل  الوتي اظلل   اسلت ثار هلي  صلأل ال فلو  ىللرب ظلمل هيتفق أ   وض
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الا هلو أىظل  هسلادا   لل  ولللن أليلف حمبلة ا نسلا  أل للذ  قل  ودهل  الظلل  ى ل  ت ا ظللر يف 
 ول  الفساد الوام الذي اتولد ىن ه

 ".صألوا     لقوِن ىلرب احلوضاذنل  ستلقو   ودي أ ري ه وبذا قال ال   
 (:4/441" )   اج الس ة ال بواة"يف  -رمح  اهلل–وقال  
وكللذلك  بللس ى لل  يف الصللييح أنلل  قللال ىلللرب املللرع املسللل  السللم  والطاىللة يف اسللرد " 

    .وىسرد و  شط  و لره  وأ ري ىلي 

ىللرب السلم  والطاىلة  ىن ىبادي قال  ااو لا رسلول اهلل  ويف الصييح ىن ال   
يف ىسللرنا واسللرنا و  شللط ا و لره للا وأ للري ىلي للا وأ  ت ن للازع األ للر أهللل  وأ  نقللول أو نقللوم 

  . احلق  يثما ك ا ت لاو يف اهلل لو ة تئ 
ره  املسلم   ع  اصألوا ىلرب اتست ثار ىلي   وأ  اطيووا وتي أ لو  هقد أ ر ال   

 ".وذ  استع روا ىلي   وأ  ت ا ازىوه  األ ر
 ع للف هللذد األقللوال السللدادي لشلليخ ا سلليم ا للن  يميللة القائمللة ىلللرب ال صللوص : أقللول

ال بواة وىلرب  راىاي املصا  واملفاسد وىلرب  ورهة  عراخ الثورات ونتائج ا املد ري، والواقف  ن 
 .اوتأل

ا سللي   يف  واي للة الفللف وأ  حيللذر هولللرب  للن ا شللد احلللق أ  اسللتفيد  للن امللل  ج 
املسلللم   للن ةالفللة هللذا امللل  ج، وأ  حيللذره  أ  جيللره  الشلليطا  ذى الفللف وسللفك الللد اع، 

 .وأ  استفيدوا لا قررد أئمة السلف و بيقود هويً 
 .وأقوال شيخ ا سيم ال  سق اها ه ا  دور يف هذا الفلك و بي   و دىو ذلي 

سللم   لاحلق يف السلراع والرلراع وى لد  للول دواىل  الفلف وأ  نسعل اهلل أ  ابصر امل
 .جي ب   اخلوض هي ا واقي   شرورها

 (:3/14" )ذىيم املوقو "يف  -رمح  اهلل–وقال ا ن القي  
َشرََع أِلُ َِّتِ  ذجَياَب ذْنَلاِر اْلُمْ َلِر لَِيْيُصَف  ِِ ْنَللارِِد  -صلرب اللَُّ  ىلي  وسل - َّ ال   ذ "

ُِِم  ا هو أَْنَلُر   ل  َوأَ ْل َلُض ذَى    ن اْلَمْوُروِو  ا حيُِبنُ  اللَُّ  َوَرُسولُُ  ه ذا كا  ذْنَلاُر اْلُمْ َلِر َاْستَلْل
ُُ ذْنَلللارُُد وا  كلللا  اللَّللُ  اُلْبِ ُرلللُ  َومَيُْقلللُس أَْهلَللُ   ْنَكذذذارك علذذذ  اللَّللِ  َوَرُسلللولِِ  ه نلل  َت َاُسلللو َوَهذذذَ ا َكاإْلك

نَذذة  اْلُملُذذو  ذَى يِ للِر الللدَّْهِر وقللد اْسللَتْعَذَ   كك َوالْذذُوَة ك بكذذاْلُوُرولك علذذيهم فسنذذُ َكَسذذاُ  كذذ  َنذذر  َوفكتذْ
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الصَّلَيا َُة َرُسلوَل اللَّلِ  صلللرب اللَّلُ  ىليل  وسللل  يف ِقتَلاِل اأْلَُ لرَاِع الَّلِذاَن الُللَؤ نُروَ  الصَّلَيَي ىلن َوْقِتَ للا 
ْ  هقللال َت  للا أَقَللاُ وا الصَّللَيَي وقللال  للن رََأ   للن أَِ للأِِد  للا َاْلَرُهللُ  هَلْلَيْصللألْ َوَت َوقَللاُلوا أَهَللَي نُلَقللا ُِل ُ 

ْسللَيِم يف اْلِفللَفِ اْلِلبَللاِر َوالصنللَ اِر َريَهللا  للن  ىنِ لا لل اَللًدا  للن  َاَىتِللِ  َوَ للْن  ََع َّللَف  للا َيللَر  ىلللرب اْ ِ
كأل   ل  هَلَقلْد كلا  أرب ُ ْ َلر  َهطََلَ  ذزَالََتُ  هَلتَلَولََّد      ا هو ذَضاَىِة هذا اأْلَْصِف َوَىَدِم الصَّأْلِ ىل

للا  -صللرب اللَّللُ  ىليل  وسللل -رسلول اللَّللِ   للَة َأْكبَللَر اْلُمْ َلللرَاِت َوَت َاْسلَتِطيُ   َلْ ِيأََهللا  َلْف َلمَّ اَللَر  ِاَلَّ
يِلِأ اْلبَلْيلِس َوَردنِد ىللرب قَلَواِىلِد ذ ْللرَاِهيَ  َوَ  َلَولُ   لن هَلَتَح اللَُّ  َ لََّة َوَصاَرْت َداَر ذْسَيم  َىلََِم ىللرب  َل ْ 

ْ  لِللَذِلَك لُِقللْرِب  ذلللك  لل  ُقْدَر ِللِ  ىليلل  َ ْشللَيُة ُوقُللوِع  للا هللو أَْىظَللُ    لل   للن َىللَدِم اْ ِتَمللاِل قُلللَرْا
ْسَيِم وََكْوِ ِْ  َ ِداِث  َىْ د  ِ ُلْفر  َوِبََذا مل اَْعذَ  ْنَللاِر ىللرب اأْلَُ لرَاِع  ِاْليَلِد ِلَملا َىْ ِدِهْ   ِاْ ِ ْ  يف اْ ِ
 ".اَلتَلَر َُّ  ىلي   ن ُوُقوِع  ا هو أَْىَظُ      كما ُوِيَد َسَواعو 

 
كيم ا  ام ا ن القي   ستمد  لن    لاج ال بلوي القلائ  ىللرب احللملة وال ظلر يف : أقول

الوميلللاع، الللل  ت   رلللبق  الوواقللل  وال تلللائج الللل     للل  ىللللرب التصلللرهات ابويلللاع والووا لللف
 التويي ات ال بوالة احلليملة، الل  اراىلرب هي لا  صلا  األ لة يف دا  لا ودنياهلا، و لا الدرأ ى  لا 

 .املفاسد اللبأي والفف الوظيمة يف دا  ا ودنياها
ْسلَيِم  : "و ع ف ييداً يف  قال ا ن القي  هذا، و  ل  قولل  َوَ لْن  ََع َّلَف  لا َيلَر  ىللرب اْ ِ

ْلِفلَفِ اْلِلبَلاِر َوالصنلَ اِر َريَهلا  لن ذَضلاَىِة هلذا اأْلَْصلِف َوَىلَدِم الصَّلأْلِ ىللرب ُ ْ َللر  َهطَلَلَ  ذزَالَتَلُ  يف ا
 ".كأل    أهَلتَلَولََّد      ا هو 

ْنَلاِر ىلرب اْلُمُلوِ  َواْلُوَتِي  ِاخْلُُروِج ىلي   ه ن  َأَساُ  كف َشرب َوهِ  : "وقول  َ ة  َوَهَذا َكاْ ِ تلْ
 ".ذَى يِ ِر الدَّْهرِ 

هليف لو رأ  ىلماع السلف  ن الصيا ة هملن  ولده   لا جيلري يف هلذا الوصلر  لن 
املظلللللاهرات والفلللللف ت  لللللن أيلللللف ا سللللليم وت  لللللن  لللللاب   يلللللأ امل للللللرات الشلللللركية والبدىيلللللة 

وات وا حلادالللة، وذمنلللا للمطلللا   الدنيوالللة، والل للل  ىللللرب امل اصللل  السياسلللية، ولتطبيلللق التشلللرا
 .واألنظمة الي وداة وال صرانية

 .هالل   نووذ  رضا   ن س طك، واواها ك  ن ىقو تك

 (:7ص)قال الدكتور يف 
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األ لر ذذا أ لر أو  لرب ىلن شل ع  بلاح ذ  كلا  األ لر  و ل لص القلول يف  اىلة ويل "
ِوج  ن  ارج اللبيد وحنلو ذلل وال     توي ا ىلرب هرد  ذا   كع  . كمي و   ن السفر أو أ  ات

أ للا ذذا أصللدر احلللاك    ظيمللا أو  وميمللا أو . والطاىللة لللويل األ للر  ه للذا يللائِ وىليلل  السللم 
 ".ىا ة الشو   ن ش ع هو  باح  عصف الشرع ه   هذا  قييد حلراة التوبأ  هي  قانونا مي  

 :التوليق

 .ذ  هذا الليم ىجي  و قرار غرا : اقال -1

أهللف الولل  والسلل ة واحلللق و لل    ا  للام أمحللد قلار   لل  التويي للات ال بواللة و ويي للات 
 ن   بف وا  ام ا ن  يمية وا ن القي  و ا هي ا  ن  لمة وىل  صييح ووى  ىظي  وا تولاد 

 . األ ة ىن الفف املد ري للدنيا والدان

قللار   لل  هللذد التويي للات احلليمللة و لل   للا اقللررد هللذا الريللف قللذا األسلللوب البويللد 
 .والسلف الصا  - ىلي  وسل صلرب اهلل–ىن هدي حممد 

ار  القارئ أن  هريل    الفرد واجلماىة يف  اىة ويل األ ر ذذا أ لر  لع ر  بلاح أو  -2
 . رب ى  ،  دو  دليف شرى  ىلرب هذا التفراق

ذ  هق لللاع ا سللليم ليولملللو  أ  الشلللراوة ا سلللي ية قائملللة كل لللا ىللللرب  راىلللاي املصلللا  
ح لل ا  يف دا    ودنياه ، و   رب ىن كف  ا هي  هسلاد يف واملفاسد، هتع ر  لف  ا هي  صي

 .دا    ودنياه ، وهذا امل  ج ا ي  ىن هذا الريف

هيملا  - يل  ت اويلد نلص مي ول -هاحلاك  املسلل  يف ضلوع هلذا املل  ج لل  أ  جيت لد 
وم حيقق لرىيت  اخلأ واملصلية، واده  ى    املفاسد واألضرار، ه ذا أ طع، همواجلة  ط ل  اقل

قلللا أهلللف احللللف والوقلللد  لللن الولملللاع والوقللليع هقلللق  امل اصلللية احلليملللة دو   شللل أ وذىلللي  
املوارضللات، وت جيللوز أ  اتللد ف يف هللذد األ للور السياسللية اجل لللة والسللف اع وأهللف األغللراض، 
هللل   ريللل  احللللاك  ىلللن  ط للل   ولللد ال صللليية هاحلملللد هلل، وذ  مل اريللل  هالشلللرع احلللللي  الللع ر 

َوَ للللن اَلتَّلللللِق اللَّللللَ  جَيَْولللللف لَّللللُ  َةَْريلللللاً َواَلْرزُْقللللُ  ِ لللللْن َ ْيلللللُ  َت )  لللل  افلللللرنج اهلل، املسلللللم   الصلللللأل
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، وهذا الويج ا سي   احللي   أ وأنف  ا لات امللرات  لن [3-2: سوري الطيل]، ..(حَيَْتِس ُ 
 .الويج  ابو  والفف واملسأات واملظاهرات

 

 (:4/427" )س ة ال بواة   اج ال"قال شيخ ا سيم يف 

كمللا قللال   ،هفلل  اجلملللة أهللف السلل ة جيت للدو  يف  اىللة اهلل ورسللول   سلل  ا  لللا "
 [.10:سوري الت ا ن]، (ها قوا اهلل  ا استطوت  : ) واى

 ،"ذذا أ لللر ل   لللع ر هلللع وا   للل   لللا اسلللتطوت : "-صللللرب اهلل ىليللل  وسلللل - وقلللال ال للل  
 ، صليح الوبلاد يف املولاا واملولاد -رب اهلل ىلي  وسلل صل- واولمو  أ  اهلل  واى  و  حممدا

يلللوا اللللرايح هللل ذا كلللا  الفولللف هيللل  صللليح وهسلللاد ريي  ،وأنللل  أ لللر  الصللليح و لللرب ىلللن الفسلللاد
وذ  كللا  هسللادد أكثللر  للن صللي    ،يللوا هوللل هلل ذا كللا  صللي   أكثللر  للن هسللادد ريي  ،   مللا
 .يوا  رك ريي 

 تيصلللليف املصلللا  و لميل للللا  -وسلللل  صللللرب اهلل ىليلللل - رسللللول هللل   اهلل  وللللاى  وللل  
 ".و وطيف املفاسد و قليل ا

وهللذا الريللف مل ا ظللر ذى  راىللاي املصللا  وت ذى درع املفاسللد، ومل اتطللرل ذى ال يلليح 
وسلار ىللرب هدال   -صللرب اهلل ىليل  وسلل –   املصا  واملفاسد؛ األ ر اللذي  ُول   ل  حمملد 

 .حنرو ى   أهف األهواعهي  ىلماع وهق اع ا سيم الراس و ، وا
اتصلللرو يف  -رضللل  اهلل ى للل –وهلللذا اخلليفلللة الراشلللد أ لللأ امللللؤ    ىملللر  لللن اخلطلللاب 

 .ش و  األ ة   اع ىلرب  راىاي يل  املصا  ودرع املفاسد

 :-رمح  اهلل– قال أ و  لر  ن أر شيبة

أ  : " للد  ا حيلل   للن سللويد القطللا  ىللن ىبيللد اهلل  للن ىمللر ىللن نللاه  ىللن ا للن ىمللر 
 .(1)"مر محرب الر ذي ل و  الصدقةى

                                                 
 (.23434)رق  " ا ن أر شيبة  ص ف" - 1
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ْوللس : -رمحلل  اهلل-وقللال   للد  ا َىفَّللاَ  قللال  للد   ُ ْوَتِمللُر  للن ُسللَلْيَماَ  التلَّْيِملل ن قللال مسَِ
 لوى أر ُأَسلْيَد األَْنَصلارِين قلال مسل  ُىْثَملا  َأ َّ َوْهلَد  (1)أر قال  د  ا أ و َنْرَرَي ىن أر َسلِويد  

بلَ  ُولوا أَْهِف ِ ْصَر قد أَقلْ ُلوا هَاْستَلْقبَلَلُ ْ  َهَلاَ  يف قَلْراَة  َ ارًِيا  ن اْلَمِداَ ِة أو كما قال قلال هلملا مسَِ
بَلُلوا حَنَْوُد ذَى اْلَمَلاِ  الذي هو هي  قال أَرَاُد قال وََكرَِد َأْ  اَلْقُدُ وا ىلي  اْلَمِداَ َة أو حَنْلًوا  لن  ِ ِ  أَقلْ

لللاِ َوَة وََكلللانُوا ُاَسلللمنوَ  ُسلللوَرَي اُلللوُنَس ذللللك هَلللعَ َلْوُد هَلَقلللاُلوا اُدُْع  ِ  لللَتْح السَّ اْلُمْصلللَيِف هَلللَدَىا هَلَقلللاُلوا اهلْ
قُلْف أَرَأَاْللُتْ   لا أَنْللََِل اللَّلُ  َلُللْ   لن رِْزل  َهَجَوْللُتْ   )السَّاِ َوَة هَلَقرَأََهلا  ل  ذَذا أ لرب ىللرب هلذد اآْلاَلِة 

َتتً ُقْف يللَُّ  أَذِ  ََ قَلاَلوا أَرَأَاْلس  لا مَحَْيلس  لن احلَِْملرب  (َ  َلُلْ  أَْم ىلرب اهلِل  َلْفتَللُروَ      َ رَاً ا َوَح
ََِلْس يف َكَذا وََكَذا َوأَ َّا احلَِْمرب ه   ُىَمَر مَحَلرب  يللَُّ  أذ  َلك ِ ِ  أَْم ىلرب اهلِل  َلْفَ ِي هقال أَْ ِرِ  أَنْل

ِِْدت يف احلَِْمللرب ِلَمللا زَاَد  للن ذ ِللِف احلَِْمللرب قَلْبلِلل    للف الصَّللَدَقِة هلمللا ُولنيللُس زَادَ  ْت ذ ِللُف الصَّللَدَقِة هَلل
 .(2)"...الصََّدَقةِ 

هالر للذي أرض غلللأ للوكلللة أل للد، قلللا  لللراع  با لللة للللف املسللللم ، رأ  أ لللأ امللللؤ    
ىمر أ  جيول ا محرب  رىلرب هيل  ذ لف و يلف الصلدقة  اصلة، و  ل     لا املسللم  ذت  لن العذ  

 .ل  أ أ املؤ   

 ن  اب  راىاي املصلا ، و لن أ لواب اتيت لاد  -رض  اهلل ى  –وهذا الومف  ن ىمر 
ِذَذا َ َللَ  احْلَلاِكُ  هَاْيتَلَ لَد ُ َّ َأَصلاَب هَللَلُ  : "-صللرب اهلل ىليل  وسلل -ال  قال هي ا رسول اهلل 

                                                 

 
هللللة أسللللد ال ا للللة يف  ور "وذكلللرد ا للللن األ للللأ يف ، (3244)رقلللل  ( 4/2711" )ة الصلللليا ة ورهلللل"ذكلللرد أ للللو نوللللي  يف  - 
وذكللللرد ، (2114)رقلللل  ( 2/173" ) راللللد أمسللللاع الصللليا ة"وذكللللرد اللللذه  يف ، (4741)رقلللل  ( 0/141" )صللليا ةال

أ للو سللويد  للوى أر أسلليد  التصلل أ  ": هقللال ،(488) للرق  ( 7/74)يف قسلل  اللللح " ا صللا ة"احلللاه  ا للن  جللر يف 
رض  اهلل - بس أن  أدر  أ ا  لر الصداق الساىدي، ذكرد ا ن   دد يف الصيا ة ومل اذكر  ا ادل ىلرب صيبت ، للن 

هيلو   ن أهف هذا القس ، قال ا ن   دد رو  ى   أ و نرري الوقدي قصلة  قتلف ىثملا   طوبلا وهلو كملا  - واى ى  
 ".قال، وقد روا اها  ن هذا الوي  وليس هي ا  ا ادل ىلرب صيبت 

 
، وذسلليال  للن (38080)"  صلل ف  "يف  أر شلليبة، و ا للن (1/471" )هرللائف الصلليا ة"ا  للام أمحللد يف أ ريلل   - 2

 (.847)رق "  س دد"راهوا  يف 
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 .( )"َأْيرَاِ  َوِذَذا َ َلَ  هَاْيتَلَ َد ُ َّ َأْ طَعَ هَلَلُ  َأْيرو 

لصيا ة اللرام هذا اتيت اد، وهذا أ لر ت جيلوز ى لد اللدميقرا ي  اللذان البسلو  وأقر ا
 .الدميقرا ية لبا  ا سيم

انطلق  لن هلذا امل طللق اللذي انطللق   ل  ىملر  -رض  اهلل ى  -وأ أ املؤ    ىثما  
 .ذ  صح هذا األ ر ى  ، ومل اوارض  ذت أهف الب   والفف -رض  اهلل ى  -ا ن اخلطاب 

قَلاَل ُىَملُر  :َ دَّ َلَ ا َصَدَقُة َأْ بَلَرنَا َىْبُد الرَّمْحَِن َىْن َ اِلك  َىْن َزْاِد ْ ِن َأْسَلَ  َىْن أَ ِيِ  قَالَ 
- َلْوَت يِ ُر اْلُمْسِلِمَ  َ ا هَلَتْيُس قَلْراًَة ِذتَّ َقَسْمتُلَ ا  َلْ َ أَْهِلَ ا َكَما َقَسَ  ال َِّ ن " :َرِضَ  اللَُّ  َىْ  ُ 

 .(2)"َ ْيبَلرَ  -َصلَّرب اللَُّ  َىَلْيِ  َوَسلَّ َ 

  للاع ىلللرب  راىللاي يللل  املصللا  يوللل  سللواد  -رضلل  اهلل ى لل -و للن ايت للادات ىمللر 
الوللرال وقفللاً ىلللرب سللائر املسلللم ، ومل اقسللم  ىلللرب ال للامن ، وأقللرد الصلليا ة اللللرام ىلللرب هللذا 

صللرب اهلل –ل امن  كما هوف رسول اهلل السواد  لل ا، وجي  قسم  ىلرب ا: التصرو، و ا قالوا
َلللا : )يف أرض  يلللأل، ولللليس للللك   للل  ذت اخلملللس اللللذي قلللال اهلل هيللل  -ىليللل  وسلللل  َواْىَلُملللواْ أمنَّ

للِبي ِف ِذ   َغِ ْمللُت   نللن َشللْ ع  هَللَع َّ لِليللِ  ُلَُسللُ  َولِلرَُّسللوِل َولِللِذي اْلُقللْرَّب َواْلَيتَللاَ رب َواْلَمَسللاِكِ  َوا ْللِن السَّ
َِْل َللا َىلَلرب َىْبللِدنَا اَللْوَم اْلُفْرقَلاِ  اَلللْوَم اْلتَلَقلرب اجلَْْمَوللاِ  َوالليلُ  َىلَللرب ُكل فن َشللْ ع  ُك لُتْ  يَ  لُتْ   ِالليللِ  َوَ لا أَن

 .[41: سوري األنفال ] ،(َقِدارو 

 (:7ص" )اتست راج أل لام اخلراج"قال احلاه  ا ن ري  يف 

ىملللر -ذمنلللا كللا  اخللللراج ىللللرب ى لللد  - ى للل رضللل  اهلل-أمحللد  ا  لللاموقللد  قلللدم قلللول  "
وت رال  أ   -رضل  اهلل ى ل -قبلف  يهلة ىملر  ا سليماو  أن  مل اللن يف  -رض  اهلل ى  

من  وكلذلك غأهلا وض  اخلراج ىلرب أرض السواد ومل اقسم ا    ال لا -رض  اهلل ى  -ىمر 
  .ي ن أراض  الو و 

                                                 
 (.1710) دا  " األقرية"، و سل  يف (7342) دا  " اتىتصام"أ ري  الب اري يف  - 1
 (.2334) دا  " صييي "أ ري  الب اري يف  - 2



 31 

و ولاذ  لن يبلف أشلارا ىلللرب  - ى ل رضل  اهلل-وذكلر أ لو ىبيلد أ  ىلل   لن أر  الل  
 ". ذلك -رض  اهلل ى   -ىمر 

وأل للأ املللؤ    ىمللر ايت للادات أ للر     للا وضلل   يللس ملللال املسلللم ، انطيقللاً  للن  
 راىلاي املصلا  للمسللم ، والصلليا ة واملسللمو  اطيوونل  يف ذلللك،   فيلذاً ألوا لر اهلل ورسللول  

 للور وذميانللاً اراىللاي املصللا  لأل للة، وهللذا هللو  لل  ج  طاىللة أوليللاع األ -صلللرب اهلل ىليلل  وسللل –
 .الصيا ة اللرام وأهف الس ة واجلماىة ذى او  ا هذا

ِم  للن ميللس ذ ر لل   -رمحلل  اهلل– ولد أ  ذكللر أ للو اولللرب   لا جيلل  ىلللرب األ للأ  لل ي  لا اللل
 . ن املسلم 

 (:47-40ص" )األ لام السلطانية"قال يف 

ِ    يف  ق األ أ ى" ِام  اىت ، والد ول يف وتاتل : أ دها: لي   أر وة أشياعهع ا  ا ال . الت
هلل  : قيللف(.اللا أا للا الللذان ي  للوا أ يوللوا اهلل والرسللول وأويل األ للر  لل ل  - 47: 4)قللال  وللاى 

صلللرب اهلل ىليلل   -ىللن ال لل   -رضلل  اهلل ى لل   -ورو  أ للو هراللري . هلل  الولمللاع: وقيللف. األ للراع
ع اهلل، و للن أ للاع أ للأي هقللد أ للاى ، و للن ىصللاِن هقللد  للن أ للاى  هقللد أ للا " قللال  -وسللل 

 .(1)ىصرب اهلل، و ن ىصرب أ أي هقد ىصاِن

: ت  تللف يراؤهل ، وقلد قلال  ولاى أ  افوضوا األ ر ذى رأال ، والللود ذى  لد أد  ل : الثاِن
 ظ لللر بللل  هللل  .(  للل    لولمللل  اللللذان اسلللت بطون   للل   وللللو ردود ذى الرسلللول وذى أويل األ لللر)

أ  : الثاللل . ، وأشللاروا  ل  ىليلل ، وقللد نللدب اهلل  وللاى ذى املشللاوري للود للل صلواب  فلل  ىليلل   يي 
اسارىوا ذى ا تثلال أ لرد، والوقلوو ى لد  يل  وزيلرد، هل    وقفلوا ىملا أ لره ، وأقلد وا ىللرب  لا 

هي فللر، وقللد قللال اهلل    للاه  ى لل ، كللا  للل   للعداب   ىلللرب امل الفللة  سلل  أ للواب ، وت ا للل
ورو  ا لن املسلي  ىلن ال ل  (. ولو ك س هظاً غلي  القل  تنفروا  ن  وللك : )اى ل بي  و
 ".  أ دا ل  أاسرد: "قال -صلرب اهلل ىلي  وسل  -

                                                 
 .املصا  لأل ة ودرع املفاسد ى  ا ن  اتت  اىة األ راع األ ور ال  جيوز هي ا اتيت اد، و   ا يل   - 1
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 ".ىود يف ال  ائ  ذذا قسموها  ي   ، وارضوا هي ا  توداف القسمة ىلي  ز أ  ت ا ا: الرا  

  

 

 : أقول

ت  تلللف  األ للر ذى رأالل ، واللللود ذى  للد أد  لل أ  افوضللوا : الثللاِن: "انظللر ذى قوللل 
 ".يراؤه 

ه ن  ار  اتيت اد لويل األ ر يف  صللية املسللم  ا تولاداً قل  ىلن ا لتيو يرائ ل ، 
 .واستدل ىلرب ذلك  اآلاة

 ". ود ل ، وأشاروا    ىلي ظ ر ب  صواب  ف  ىلي   يي  ه   : "وقول 

للبللار ال للاقو  أهللف اتسللت باا  للن ال صللوص والللذي ابي لل  واشللأ ىليلل  هلل  الولمللاع ا
 .و ن األ دات ال   ل   األ ة

هيقد و  لإل ام   بي    و شاورهت  احلليمة، وت د ف لوا ة الشو ، هل     ويلدو  
 .ىن ذدرا  املشليت و لوبا

أ  اسارىوا ذى ا تثال أ رد، والوقوو ى د  ي  وزيرد، ه   : الثال  : "وانظر ذى قول 
فلللوا ىملللا أ لللره ، وأقلللد وا ىللللرب  لللا  لللاه  ى للل ، كلللا  لللل   لللعداب   ىللللرب امل الفلللة  سللل   وق

 .اخل...  أ واب ، وت ا ل

 .، أي أ رد اتيت ادي" اخل...أ  اسارىوا ذى ا تثال أ رد : "انظر ذى قول 

ه    وقفوا ىما أ ره ، وأقد وا ىلرب  ا  اه  ى  ، كا  ل   عداب    : "وانظر ذى قول 
 ".اخل..امل الفةىلرب 
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وذلللك أل لل   للالفوا  للن أََ للَر اهلل  طاىتلل  يف غللأ  وصللية، هلل ذا أ للره    للأ  وصللية ومل 
 .ا فذوا أ رد هل   عداب  ؛ أل   اوصيت  ىصوا اهلل ورسول 

، واولل  –صللرب اهلل ىليل  وسلل   –هلا  ىلرب الدكتور أ  اولل   ويي لات رسلول اهلل 
البللاب، واسلللك سللبيل  ؛ سللبيف الوللل  والوقللف واخلللأ وابللد   لل  ج الولمللاع الر للاني  يف هللذا 

 .والسي ة  ن الفف وأسباب الرد 

رضل  اهلل -وسال ا ن زجنوا  ي اراً أ ر   تولق  وقف أ أ امللؤ    ىملر  لن اخلطلاب 
، (1)لسلللواد الولللرال وكلللذلك وقفللل  ألرض اجلا يلللة  الشلللام و لللا هلللتح ى لللوي  لللن أرض  صلللر -ى للل 

 .  -رض  اهلل ى  –ذا ا  ام الوادل وكل ا  ن ايت اد ه

 (:7ص)قال سوود الف يسا  يف 

 :يجب كن تنضبط بالضوابط الشرعية السلمية والمظاهر  "

 .هلللي  لللوز وىادللللة هللل    رلللم س  فسلللدي أو  را لللاة أ   للللو  املطالللل   شلللروى -1

ِالللللد ىلللللن امل للللللر اللللللذي  لللللرج ر أت  لللللؤدي املظلللللاهري ذى   للللللر ي للللل -2 اسلللللاوي أو ا
 .دو  لت يأ املتظاهر 

وايللل  كصللليي اجلمولللة أو اجلماىلللة أو  شلللتمف ىللللرب   أت اصلللي  املظلللاهري  لللر  -3
 .وال ساع ا تيا حمرم    الريال

  .واملمتللات أت  تسب    حلال ضرر يف األنفس -4

ت  شلللللل ر سللللللي ا وت  سللللللفك د للللللا وت  توللللللد  ىلللللللرب األنفللللللس  هاملظللللللاهرات السلللللللمية اللللللل 
ِي -واملمتللات املوصو ة  ".واهلل أىل  .شرىا يائ

 :التوليق 

                                                 
 (.174-1/171" )األ وال" - 1
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 . رأ اهلل ا سيم  ن املظاهرات، هي جيوز أ   ُلْلصَق  ا سيم -1

ت ىيقة للدميقرا يلة وت  املظلاهرات وت اطالل  أهل لا  ا سليم، هليلف  للو   -2
هلللذد املطالللل   شلللروىة وىادللللة، ها سللليم حيلللرنم وجيلللرنم هلللذد األىملللال واملطالللل ؛ ألنللل  الللع ر 

 .صأل والطاىة، ه   و ا شرىت   لف أشلال  هي ا  صاد ات للتشراوات ا سي ية ال

ذ  املظلللللاهرات ليسلللللس  لللللن املولللللروو يف شللللل ع، ه للللل  وذ  كانلللللس سللللللمية  لللللن  -3
 .امل لرات، هليف ذذا  ر   ىلي ا   لرات

ِ  ، وا سللليم مي للل  ا لللتيا الريلللال  -4 غالللل   لللن خيلللوض يف املظلللاهرات غلللأ  لتللل
املسللللايد، واملظللللاهرات حيصللللف هي للللا ات للللتيا ا للللرم، وت نللللدري  للللا هللللو   ال سللللاع  لللل  يف

 .ات تيا ا رم ى د هذا الريف و ا هو ات تيا اجلائِ

ذحلال الررر  ال لا  يف األنفلس واملمتلللات  لن للوازم املظلاهرات  سلوة و سلو   -4
 .يف املائة وت ىألي  ال ادر الذي ت نوره  ومل نسم    

ِ   همللا  للن  ظللاه ري ذت واصلليب ا أضللرار وهسللاد؛ أل   للن خيوضلل ا غللالب   غللأ  لتلل
 وقائلد ا سليم وأ لا لل  ويدا ل ، هل ذا  اضللوا يف املظلاهرات سل ف ىلللرب كثلأ  ل    أ  اللروي 

اخل، وكللع  اللا لل  ...ظمللعد واشللف  غليللل  ه للذا اللد ر وهللذا ارللرب وهللذا اقتللف وهللذا ا  لل 
هران  وصللللو و  أو شللللب  امليئلللللة، هيرلللل  هللللذد اولللليْ يف ىللللامل اخليللللال أو اتصللللور أ  املتظللللا

 :الشروا ال  اوتقد كف ىاقف  رب أ ا لن  تيقق، هيذكرنا  قول الشاىر

 ألقاد يف الي   لتوهاً وقال ل     ذاا  ذاا  أ   بتف  املاع

ِىو للة، هقللد هتيللس أ للا    أ للواب  ِت لل للا  املظللاهرات السلللمية امل هلل ذا أيلل
 تولللللد ىللللن املظللللاهرات وذلللللك أ  شلللليا   ا نللللس واجلللللن  الفللللف اخلطللللأي املللللد ري اللللل 

ات للو لللا   حيققلللو   لللا اطميلللو  ذليللل   لللن الفسلللاد وا هسلللاد وسلللفك اللللد اع و للل  
 .املمتللات و د أها، واملتسب  يف هذد الشرور شراك لفاىلي ا
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هلللللذا ونسلللللعل اهلل أ  اوهق لللللا واللللللدكتور سلللللوود وسلللللائر املسللللللم  للثبلللللات ىللللللرب احللللللق 
للتاب والس ة ىقيدي و   جاً وسياسة وأ يقاً، وأ  جي ب ا الفف وأسباقا وكف  ا والتمسك  ا

 .اؤدي ذلي ا، وأ  جيم  كلمة املسلم   لا اً وشوو اً ىلرب احلق وابد 

 .ذ  ر  ا لسمي  الدىاع  

 .وصلرب اهلل ىلرب نبي ا حممد وىلرب يل  وصيب  وسل 

         

 كتب       

 املد ل  ر ي   ن هادي ىمأ      
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