
 
 حكم المظاهرات في اإلسالم

 الحلقه األولى
 حوار مع الدكتور سعود بن عبد اهلل الفنيسان

 
 
 
 
 

 تأليف
 الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي



 حكم املظاهرات يف اإلسالم
 حوار مع الدكتور سعود بن عبد اهلل الفنيسان

 "احللقة األوىل"
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لصالة والسالم على خامت النبيني وأشرف املرسللني الل ب بع ل  احلمد هلل رب العاملني وا
 .اهلل بأكمل رسالة وأشرفها، فما من خري إال دلت علي ، وما من شر إال ح رت من 

 .وعلى آل  وصحابت  األكرمني وخلفائ  الراشدين املهديني
 :أما بعد

نظلرات شلرعية  "فقد اطلعت على مقال للدكتور سعود بن عبد اهلل الفنيسان بعنوان  
 ".يف وسائل التعبري العصرية

علللن  -يف هللل ا املقلللال يف عرظللل  للمظلللاهرات واالسلللتدالل عليهلللا-فوجدتللل  حلللد حلللاد  
لللَتقايماع فَلللاتَّباِعوِ  َوالَ : )الصلللرامل املسلللتقيم، الللل ب أمرنلللا اهلل باتباعللل ، فقلللال لللرَاطات ِمسم َوَأنَّ َهللللَ ا صا

 .[351: األنعام سورة ] ،(َعن َسبايلا ا َذلاِكمم َوصَّاِكم با ا َلَعلَِّكمم تَلتلَِّقونَ تَلتَّباِعوام السُِّبَل فَلتَلَفرََّق باِكمم 
نَللا إالَيمللَ  : )وشللهد لرسللول  بأنلل  يهللدب إىل صللرامل مسللتقيم، فقللال تعللاىل وََكللَ لاَ  َأومَحيلم
راب َملا المكاتَلاِب َواَل اإلما َلاِن َوَلكالن َجَعلم  لداب بال ا َملنم نََّ لا  ِروحاع مِّنم أَممرانَا َملا ِكنلَت تَلدم نَلاِ  نِلوراع نلَّهم

َتقايمٍ  رَامٍل مُّسم داب إاىَل صا  .[55: ال ورى سورة ] ،(مانم عاَبادانَا َوإانََّ  لَتَلهم
وكلفنلللا يف كلللل صللللواتنا  فرائللللها ونوافلهلللا بلللأن نلللدعو  ليهلللدينا إىل الصلللرامل املسلللتقيم، 

سلَتقايمَ اهدا : )فنقول كما أمرنا
ِ
ل نَا الصِّلرَامَل امل َبِللوبا َعلَليهامم صا

َِلريا امل رَامَل الَّل ايَن أَنَعملَت َعلَليهامم 
 .[7-6: سورة الفاحتة]، (َوالَ اللَّالِّنيَ 

لللنِكمم َخ صَّلللةع : )واهلل حللل َّرنا ملللن الفللل ، فقلللال للليَيَّ الَّللل ايَن نََلِملللوام ما نَلللةع الَّ ِتصا َواتلَِّقلللوام فاتلم
َ را الَّ ايَن ُِيَالاِفوَن َعلنم : )، وحال تعاىل[55: األنفال سورة ] ،(َواعمَلِموام َأنَّ الّلَ  َشدايِد المعاَقابا  فَللمَيحم

يبَلِهمم َعَ اٌب أَلايمٌ  َنٌة َأوم ِيصا يبَلِهمم فاتلم  .[61: النور سورة ] ،(أَممرا ا َأن ِتصا
 :يف أحاديث ك رية من الف  -صلى اهلل علي  وسلم-وح َّرنا رسول اهلل 

لللٌر ملللن المَقلللائاما : "-سللللمصللللى اهلل عليللل  و -حولللل   -منهلللا َسلللَتِكوِن فالللَ ٌ المَقاعالللِد فيهلللا َخيلم
لرافمِ  َوَملنم  َت م لرافم  لا َتسم ٌر من السَّاعات َوَملنم ِي م ت فيها َخيلم ت َوالمَماشا ٌر من المَماشا َوالمَقائاِم فيها َخيلم



حلللللديث  ، ومسللللللم(1663)، أخرجللللل  البحلللللارب حلللللديث "َوَجلللللَد َملمَألللللأع أو َمَعلللللاذعا فَللميَلِعللللل م باللللل ا 
(5886.) 

إذا : "ملن أربلع، فقلال أن نسلتعي  بلاهلل يف كلل صللواتنا -صللى اهلل عليل  وسللم-منا وعلَّ 
للَتعا م بااللَّلل ا مللن أَرمبَللٍع يقللول للنم  :َتَ للهََّد أحللدكم فَللمَيسم اللهللم إأ أَِعللوِذ باللَ  مللن َعللَ ابا َجَهللنََّم َوما

يَلا َوالممَ  نَلةا المَمحم لنم فاتلم ليدا اللدَّجَّالا َعَ ابا المَقْبما َوما نَلةا المَمسا لنم َشلرِّ فاتلم أخرجل  مسللم يف  ، "َملاتا َوما
 (.3136)حديث " اجملتىب"، والنسائت يف (5/777)، وأمحد (588)حديث " املساجد"

 
–ومنللل  حولللل   -رظلللت اهلل عنللل –ويف حلللديث روا  الصلللحال اوليلللل علللوف بلللن مالللل  

َقللى: )-صلللى اهلل عليلل  وسلللم نَللٌة اَل يَلبلم ، أخرجلل  البحللارب يف (بَليمللٌت مللن المَعللَربا إال َدَخَلتملل ِ  ُِثَّ فاتلم
" سلللللللنن "، وابلللللللن ماجللللللل  يف (6/55" )مسلللللللند "، وأمحلللللللد يف (1376)حلللللللديث " صلللللللحيح "

 (.6675)حديث " اإلحسان"، وابن حبان يف (7675)حديث
َنٌة َتِكوِن يف أميت َوَعظََّمَها: "وعند أمحد بلفظ  ".فاتلم

نَ  : "وعند ابن ماج  بلفظ لاٍم إال َدَخَلتم ِ َوفاتلم َنِكمم اَل يَلبلمَقى بَليمِت ِمسم  ".ٌة َتِكوِن بَليلم
والف  اليت نزلت باألمة ك رية، ومن أسو ها وأخطرها فتنة املظاهرات واملسريات، وهت 

 .من ف  اليهود والنصارى
حَلللِدوام نَلللاراع لِّلمَحلللرمبا َأطمَفَأَهلللا اللّلللِ  َويَ : )حلللال تعلللاىل يف اليهلللود  لللَعومَن يفا اأَلرم ا ِكلََّملللا َأوم سم

داينَ   .[67: املائدة سورة ] ،(َفَساداع َوالّلِ  الَ ُيِابُّ المِمفمسا
ومع األسف ال ديد فإن الدكتور سعود الفنيسان حد أظفى عليها وعلى حرية التعبري 
ومللا يتبعهللا شللرعية إسللالمية، واسللتدل  للا بأحاديلللث نبويللة ال عالحللة  للا  لل   املظللاهرات وملللا 

 .من حريب وال من بعيد، ونز  اهلل اإلسالم منها ومن كل الف يتبعها 

األملللر بلللاملعروف والنهلللت علللن املنكلللر كلهلللا أدللللة  مجيلللع آيلللات وأحاديلللث : "بلللل حلللال
خللري أمللة أخرجللت للنلان تللأمرون بللاملعروف وتنهللون  كنلتم:" للمظلاهرات السلللمية كقوللل  تعللاىل

  110: آل عمران.... "عن املنكر وتؤمنون باهلل



ملن رأى ملنكم منكلرا فليبلري  بيلد  :" يف الصلحيحني  -صللى اهلل عليل  وسللم-  وحولل
 ".نفبقلب  وذل  أظعف اإل ا فإن مل يستطع فبلسان  فإن مل يستطع

، ونلزَّ  اهلل رسلول  أن يعتلْب وتعاىل اهلل وتنلز  أن يعتْب املظلاهرات ال ليطانية ملن املعلروف
 .من املعروف -لصهاينةاليت هت من صنع اليهود ا -ه   املظاهرات 

 .بل هت من أنكر املنكرات يف ميزان اإلسالم وعلما  اإلسالم

 : حال الدكتور سعود

تقوللوا مللا تصلف ألسلنتكم الكل ب هل ا حلالل  وال:" احلمد هلل رب العلاملني القائلل  "
 "."يفرتون على اهلل الك ب ال يفلحون وه ا حرام لتفرتوا على اهلل الك ب إن ال ين

 .نا يِلَعرِّ  مبن ُِيرِّم املظاهرات من علما  اإلسالم وطالب العلمالرجل ه

وترّظللللى عللللن أصللللحاب   -صلللللى اهلل عليلللل  وسلللللم-وبعللللد أن صللللّلى علللللى رسللللول اهلل  
بلللأبم بّلبلللوا ديلللن اهلل بكلللل وسللليلة سلللنحت  لللم، وأبلللم بلبوهلللا  -رظلللت اهلل علللنهم–ووصلللفهم 

 .للحاص والعام، وللحاكم واحملكوم، فرادى ومجاعات

، " بكللل وسلليلة سللنحت  للم -اللل ين بلبللوا ديللن اهلل  : "وهلل ا كللالم حلل ، لكللن حوللل  
 للل ا التعمللليم ِللللي  ألنللل  يريلللد أن يلللدخل فيللل  التصلللوير بكلللل أشلللكال ، وحاشلللاهم أن يعتلللْبوا 

 .التصوير من وسائل تبليغ دين اهلل

ال  ويريد أن يدخل يف هل ا الكلالم املظلاهرات، الليت هلت ملن جل ور الد قراطيلة، الليت 
 .تعرتف حباكمية اهلل وال حبقوح  على عباد  حكاماع وحمكومني

الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهت عن  فمن املعلوم يف ال رع أن : "وحال الدكتور
واجبللة علللى كللل مسللللم  –وأئمللة املسلللمني وعللامتهم  املنكللر والنصلليحة هلل ولكتابلل  ولرسللول 

فيألب عللى العلامل وطاللب العللم ملا ال  لب عللى املرأة رجلال كلان أو  -كلل حبسلب   -مكلف
 .العامت، و من ال يعلم



 ".واملسؤول يف دائرت  ما ال  ب على ِري  و ب على احلاكم  

هلل ا كللالم حلل ، لكنلل  يف مقاللل  مل توفلل  للللدعوة إىل اهلل باحلكمللة واملوعظللة : أحللول 
ال للرو والبللدع واملنكللرات،  احلسللنة علللى طريقللة الرسللل الكللرام مللن الللدعوة إىل التوحيللد وحماربللة

 .ومن شرها فتنة املظاهرات، فكالم  يف واد وأنت سرت يف واد آخر

 سارت م رحة وسرت مبربا     شتان بني م رق ومبرب  

 (:3ص)حال الدكتور يف 

 .التعبري اجتهادية ِري توحيفي  ومن املتقرر عند أهل العلم والرأب أن وسائل"

والتم يل والتصوير   الرسم) للتعبري مل تكن معروفة من حبل كلوسائل م وحد جد يف عصرنا اليو  
 أو القيام باملظلاهرات السللمية وعقلد. أو بأحدمها( يوتيوب)بالصوت وبالصورة  الكاركرتية أو

ال ابتلللة  امللللؤترات والنلللدوات واملهرجانلللات ااطابيلللة يف امليلللادين العاملللة أو علللن طريللل  ا واتلللف
لللري ذلللل . يرتواالنرتنلللت، والفلللي، بلللوو ، والتلللو  والنقاللللة ،والقنلللوات الفللللائية ملللن وسلللائل   ِو

  (.اخل..االتصال املتعددة

كللللان معلومللللا شللللائعا يف العصللللور املاظللللية وكتللللأليف  هللل   الوسللللائل تلللللاف إىل مللللا
كلللل هللل   الوسلللائل القد لللة . وحنلللو ذلللل .والقصلللائد ال لللعرية ، الكتب،وروايلللة احلاَكلللم واألم لللال

و كلن . العلدل وحتقيل  األملن وتقريلر احلل  واللدعوة للفلليلة واحلدي ة  كلن أن تسلتحدم لن لر
الظلللم واالسللتبداد، وإيقللاع البللر، والتحللرير بللني الراعللت خ كرتسللي أن تسللتحدم بعكلل، ذللل 

 .والرعية

واملقصلد حسلنا أصلبحت الوسليلة واجبلة أو مندوبلة فحكلم الوسليلة  فلإذا كانلت البايلة شلريفة 
  .حكم ِايتها

وللللل ل  تقللللرر عنللللد العلمللللا  . حمرمللللة أو مكروهللللة، فوسلللليلتها م لهللللا  وإذا كانللللت البايللللة سللللي ة
البايللة تللْبر )ال كمللا يقللرر يف القللوانني املدنيللة الوظللعية أن ( البايللة الوسلليلة  للا حكللم) حاعللدة



ة  بني الوسيلة يف القاعدتني فالوسيلة يف األوىل شرعية حرآنية أما يف ال انية وظعي وفرق( الوسيلة
 ".كفرية

 :التعلي 

إن وسللائل التعبللري اللليت ذكراللا كلهللا : هللات أهللل العلللم والللرأب اللل ين حللالوا -3: لأحللو 
 اجتهادية؟

وهلللات أهلللل العللللم الراسلللحني الللل ين حلللالوا علللن ِايلللة املظلللاهرات واملسلللريات إبلللا  -5
 .شريفة، والوسيلة إىل ه   الباية واجبة أو مندوبة

  يزهللا ويزخرفهللا إال أهللل فللال نعللرف عللن العلمللا  إال أبللم ذموهللا وحللّ روا منهللا، وال 
األهللوا  املبرمللون بكللل ظللاللة يللأد  للا اليهللود والنصللارى، ومنهللا االشللرتاكية والد قراطيللة، ومللا 
ان   منها كاملظاهرات واملسريات واالعتصامات والتعددية احلزبية واالنتحابات، وكلها أباطيل 

 .وجهاالت وظالالت،  ب أن ينلز  عنها اإلسالم

لصلللللوت و اأكاريكلللللاتورب اللعللللللم واللللللرأب أدخللللللوا التم يلللللل والتصلللللوير هلللللل أهلللللل ا -1
العلللدل وحتقيللل  األملللن  ن لللرت السللللمية يف وسلللائل القيلللام باملظلللاهرا وكللل ا( يوتيلللوب)والصلللورة 

 ؟وتقرير احل  والدعوة للفليلة

 أما تعلم أن التم يل عبادة يونانية اخرتع  الوثنيون من اليونان لعبادة أوثابم؟

التم يللل ال يقللوم إال علللى الكلل ب، وأن علمللا  اإلسللالم حقللاع حللد حرَّمللو  أمللا تعلللم أن 
حلللع بعلللف الصلللوفية حرَّملللو ، ومل يبحللل  ملللن العلملللا  إال ملللن خلللدعهم وللللّب، علللليهم اإلخلللوان 

 .املسلمون

أمللا تعلللم أن اإلسللالم حللّرم التصللوير، وتوّعللد أهللل  بأشللد أنللواع الوعيللد وأن علمللا   -7
كللانوا بالد وعلللى رأسللهم اإلمامللان حممللد بللن إبللراهيم وابللن بللا   اإلسللالم وخاصللة علمللا  هلل   اللل

رايف  ؟ُيرمون التصوير بكل أشكال ، ومن  التصوير الفوتِو



 .احلامسة -صلى اهلل علي  وسلم– انطالحاع من توجيهات رسول اهلل

ومن ": حال اهلل تعاىل :  حال رسول اهلل : حال  -رظت اهلل عن -عن أل هريرة 
، أخرج  "ُيلِ  كحلقت ، فليحلقوا َذرّةع أو ليحلقوا حبة ، أو ليحلقوا شعرية َأنلم ممن ذهب
  .  (5333)، ومسلم حديث (5551)البحارب حديث 

َأَشدُّ النانا ع اباع يوم  ": حال  أن رسول اهلل : عن عائ ة رظت اهلل عنها و 
لم حديث ، ومس(5557)، أخرج  البحارب حديث "القيامة ال ين يلاه ون خبل  اهلل 

(5367)  .  
كل ِمصوٍِّر يف النار " :يقول مسعِت رسول اهلل : -رظت اهلل عن - عن ابن عبانو 

أخرج  مسلم حديث ، "، ِ عل ل  بكل صورٍة صّورها نفٌ، يع ب  ا يف جهنم
 . (3/168" )مسند "، وأمحد يف (5336/55)
صور صورة يف الدنيا   من": يقول مسعت َرِسوَل اللَّ ا  :-رظت اهلل عن  -وعن    

، ومسلم حديث (5561)أخرج  البحارب حديث " ِكلِّف أن ينفخ فيها الروح ولي، بنافخ
(5336/366)  . 

أال أَبمع ِل  عللى ملا بع َلي عليل  رسلول اهلل : حلال   عللت  : وملسلم عن أل ا ّياجا حلال 
  لللللرفاع اع ِم م لللللتها ، وال حَللللللْبم أخرجللللل  مسللللللم حلللللديث ، "إال َسلللللوَّيمت  ؟ أالَّ تَلللللدََع صلللللوَرةع إال َطَمسم
(565.) 

فالتصلللوير الللل ب ذكرتللل  بكلللل أشلللكال  حملللرم أشلللد التحلللر  يف اإلسلللالم، وأصلللحاب  حلللد 
 وعدوا بأشد أنواع الع اب يوم القيامة، فكيف جتعل  من وسائل التعبري االجتهادية؟

للري السللمية ال تللدخل يف أبللواب االجتهللاد مللا فيهللا ملل ن الفسللاد واملظلاهرات السلللمية ِو
ذل ، وال يقول بأبا من املسلائل االجتهاديلة إال مكلابر فلالف للنصلوص  فال  و واإلفساد، 
ال  للو  أن تنسللب إىل اإلسللالم حبللال مللن األحللوال  ألبللا تصللادم توجيهللات رسللول ال للرعية، و 

 .، وسيأد الكالم عليها، وبيان حتر ها وبطالبا-صلى اهلل علي  وسلم–اهلل 

 



 (:5ص)لفنيسان يف حال سعود ا

احللللديث بالتفصللليل علللن كلللل الوسلللائل السلللابقة ولكلللن  وال  كلللن يف هللل   العأاللللة"
نظرا لك رة احلديث عنها يف ه   ( املظاهرات السلمية)ت سأحتصر على وسيلة واحدة منها وه

مناح للت  ملللوارد األدلللة فيهللا وحللد ك للر االلو  يف حكمهللا بعللد  دون. األيللام ، بللني حملللل وحمللرم
ريهللللللللللا.. وليبيللللللللللا.. ومصللللللللللر.. تللللللللللون، ال للللللللللعبية السلللللللللللمية يف ال للللللللللورة   .ِو

ومل ي لللهروا سلللالحا ومل ينهكلللوا نفسلللا أو  وكلللل هللل   ال لللورات مل يسلللف  املظلللاهرون فيهلللا دملللا
 ".يفسدوا شي ا من املمتلكات

 : التعلي  

ريهللللا كانللللت : أحللللول مللللن حللللال إن املظللللاهرات اللللليت وحعللللت يف تللللون، ومصللللر وليبيللللا ِو
 مظاهرات سلمية؟

ذهب بسلببها يف ليبيلا أللوف األرواح وجلرح بسلببها األللوف ، وحصلل  لا خلوف لقد 
 . ورعب وت ريد اآلالف إىل خارج ليبيا

 .وحصل بسببها يف مصر م ات القتلى، ووحع بسببها ختريب وتدمري

 . فال بد للمظاهرات من مثار مرة 

 .واهلل هو العامل ب مارها يف املستقبل وما سيعقبها

 (:1ص)يسان يف حال سعود الفن 

 : الثانية الوقفة " 

وعليل  . املسلم يف حرية التعبري عن رأي  أك ر احلقلوق التصلاحا حبل  احليلاة إن ح : حرية التعبري
 .التكاليف ال رعية يف العبادات واملعامالت تعتمد أك ر



البلري بتقليلد : التعبلري نللم وإهلدار لكراملة اإلنسلان و تقييلدها و إلزامل  إن التعدب عللى حريلة 
اهلل  (3)إن اإلنسللان كمللا ولللد حللرا  للب أن يعللير حللرا، إال مللن عبوديللة. للل  ووجللوب التبعيللة

–ويتمتلللع حبريللة االعتقلللاد  -حتلللت واليللة سلليد  لللل  كرامتلل  -الرحيللل  ال للرعت  حللع  .وحللد  
 ورحللم اهلل االيفللة الفللاروق يللوم أكللد هلل ا املفهللوم عنللد. اخل...والتعبللري -والتفكللري -والتعبللد

 .(؟!!أحرار مع استعبدمت النان وحد ولدام أمهاام:) ألحد والت  حائالحماسبت  

ولللتكن مللنكم أمللة :" اإلسللالم هللت أسللان الللدعوة إىل االلري حللال تعللاىل  إن حريللة التعبللري يف
: آل عمللران" ويللأمرون بللاملعروف وينهللون عللن املنكللر و أول لل  هللم املفلحللون يلدعون إىل االلري

يف الكتلاب والسلنة ولكلن أصلنافها وأنواعهلا   منصوصلة كلهلااملعلروف واملنكلر  وأصلول. 367
ا  نهر الفساد يف الْب والبحر مب:"بتكاثر الب ر وتوالدهم حال تعاىل   تتكاثر وتتسارع وأعدادها

 ".73:الروم " كسبت أيدب النان لي يقهم بعف ال ب عملوا لعلهم يرجعون

 :التعلي   

انني، وك لري ملن األحكلام تللزم األحلرار، وال التكاليف ال رعية تللزم العقلال  ال اجملل -3 
تلزم العبيد املمالي ، فأك ر التكاليف تقوم على احلرية ال حصية اليت هت ظلد اللرق املعلروف 
ال علللللى حريللللة التعبللللري اللللليت هللللت مللللن أعمللللدة الد قراطيللللة، فاوهللللاد واحللللل  ملللل ال يلزمللللان احلللللر 

م احلللر، وال تلللزم اململللوو  ألنلل  ال مللال للل ، ب للروطهما، وال يلزمللان العبللد اململللوو، والزكللاة تلللز 
وملللل  سلليد  رحبتلل  ومنافعلل ، فالتكللاليف ال للرعية تعتمللد علللى احلريللة مللن الللرق ال علللى حريللة 
التعبلللري، وحريلللة التعبلللري يف اإلسلللالم  لللا حيلللود تنفلللع امللللتكلم وتنفلللع اجملتملللع واحللللاكم واحملكلللوم، 

دع والللللالل وال لللرو والسلللب وال لللتم وإسلللكات امللللتكلم بالباطلللل والكللل ب وحلللول اللللزور والبللل
والبيبة والنميمة، كل ذل  من العدل ولي، ملن الظللم، وال ملن إهلدار كراملة اإلنسلان، وإحلرار 

 .ه   األمور من الظلم وإهدار كرامة األمة

أنللت تتحللد  عللن حريللة املسلللم، فكللان  للب عليلل  أن تللْبهن عليهللا مللن القللرآن  -5
 .والسنة، ال من الد قراطية

                                                 
 .إال من عبوديت  هلل - 3



ريللة احلقيقيللة النافعللة احملرتمللة واملنلللبطة والبعيللدة كللل البعللد عللن اللللرر واإلفسللاد إن احل 
 .لفت اإلسالم على أكمل الوجو 

لللادم َلِكللمم أَعمَمللاَلِكمم  َ  َوِحولِللوا حَلللومالع َسللدايداع يَللا أَيلَُّهللا الَّلل ايَن آَمنِللوا اتلَِّقللوا اللَّلل: )حللال تعللاىل ِيصم
 .[73-76: سورة األحزاب]، (ن يِطاعم اللََّ  َوَرِسوَلِ  فَلَقدم فَاَ  فَلوم اع َعظايماع َويَلبمفارم َلِكمم ِذنِوَبِكمم َومَ 

للللنَلِهمم إانَّ : )وحللللال تعللللاىل لللليمطَاَن يَنللللزَِ  بَليلم َسللللِن إانَّ ال َّ للللَت َأحم َوحِللللل لِّعابَللللاداب يَلِقولِللللوام الَّلللليتا ها
نمَسانا َعِدّواع مُّبايناع   .[51: را  اإلسسورة ] ،(ال َّيمطَاَن َكاَن لاإلا

ناع : )وحال تعاىل  .[81: البقرة سورة ]، ...(َوِحوِلوام لالنَّانا ِحسم

يف اآلية األوىل بعد الندا  باإل ان أمر املؤمنني بلالتقوى، ُث عقبهلا بلالقول السلديد، ُث 
بللللنّي فوائللللد التقللللوى والقللللول السللللديد مبللللا يرتتللللب عليهمللللا مللللن إصللللالح اهلل ألعمللللا م ومبفرتلللل  

 .ل نو م

اآلية ال انية أمر اهلل عباد  أن يتحريوا من األحوال أحسنها وأمجلها ملا يف ذل  ملن  ويف
 . اآلثار الطيبة النافعة يف الدنيا واآلخرة

 . ويف اآلية ال ال ة أمر اهلل بإحسان القول يف املحاطبات والتوجيهات والدعوة إىل اهلل

حلللة أو التلللزام  للل   التوجيهلللات فهلللل للد قراطيلللة وحريلللة التعبلللري منهلللا واملظلللاهرات عال 
 الربانية العالية فوق حمم القمم، ويف باية الصالح واإلصالح؟

 .واهلل إنم فيها إال ا بومل واالحنراف عن منه  اهلل ومنه  أنبيائ  ورسل  

 .وحّرم اهلل أشد التحر  الفحر والتفحر يف األحوال واألعمال وحّرم اإلُث والببت 

َلل: )حللال تعللاىل َ َوالمبَلبمللَت بابَللريما حِلللم إا َّ ُثم َهللا َوَمللا َبطَللَن َواإلا نلم َر َمللا َنَهللَر ما ا َحللرََّم َرلَِّ المَفللَواحا
لللراِكوام بااللّلللل ا َملللا ملَم يِلنَللللزِّلم بالللل ا ِسللللمطَاناع َوَأن تَلِقولِللللوام َعلَلللى اللّللل ا َمللللا الَ تَلعمَلِملللونَ  َللل ِّ َوَأن ِت م سللللورة ] (احلم

 .[11: األعراف 



يللة ومنهللا املظلللاهرات وحريللة التعبللري تلتللزم وتللللزم النللان مبللا تلللمنت  هللل   فهللل الد قراط 
اآليللات، ومنهللا تقللوى اهلل والقللول السللديد وحتللرب القللول بللاليت هللت أحسللن والتحلل ير مللن نللز  
 ال يطان والبعد عن الفواحر ما نهر منها وما بطن واإلُث والببت والقول على اهلل ببري علم؟

 .ظاهرات عن ه   الفلائلما أبعد الد قراطية وامل 

لللبت إىل عملللر بلللن ااطلللاب  -1  رظلللت اهلل –احتأألللت عللللى حريلللة التعبلللري بقصلللة ِنسا
أتلى رجلل ملن أهلل أنل   –اهلل عنل   رظت –عن أن، بن مال  ه   القصة ، وحد ِرويت -عن 

: يلا أملري امللؤمنني عائل  بل  ملن الظللم حلال : اهلل عن  فقلال  رظتمصر إىل عمر بن ااطاب 
: بالسلومل ويقلول  يلربيسابقت ابن عمرو بن العاص فسبقت  ، فأعل : عاذ ، حال ع ت مب

للدم بابنلل  معلل  ، فقللدم ،  أنللا ابللن األكللرمني ، فكتللب عمللر إىل عمللرو يللأمر  بالقللدوم عليلل  ، ويَلقم
اظرب : ؟ خ  السومل فاظرب فأعل يلرب  بالسومل ، ويقول عمر املصربأين : فقال عمر 

فللرب ، فلواهلل لقلد ظلرب  وحنلن حنلب ظلرب  ، فملا أحللع عنل  حلع : أنل، ابن األلمَيَمنيم ، حال 
لظع على :  للمصربتنينا أن  يرفع عن  ، ُث حال عمر  يلا أملري امللؤمنني : لعة عملرو ، فقلال ظا

ِم م كم تعبدمت النان وحد وللدام : ، وحد اشتفيت من  فقال عمر لعمرو  ظربي ال بإ ا ابن  
 أمهاام أحراراع ؟

 .  القصة ظعيفة سنداع ومتناع فه 

 :مصور( 368-367ص" )فتوح مصر"حال ابن عبد احلكم يف 

أتلى : حلال -اهلل عنل رظلت – ثنا عن أل عبدة عن ثابت البنلاأ ومحيلد علن أنل،دِّ حِ  "
 .، وذكر باحت القصة-رظت اهلل عن – رجل من أهل مصر  إىل عمر بن ااطاب

بني ابن عبد احلكم وأل عبدة  ألنل  مل يقلل  فقول ابن عبد احلكم حدثنا، في  انقطاع
 .حدثنا أو مسعت أو أخْبأ أو حال   أبو عبدة، وأبو عبدة يف اإلسناد ظعيف

 (:7/768)يف ترمجت  " امليزان"حال احلافظ ال هيب يف 



 .كان خ  محاد بن سلمةعن ثابت البناأ و ِري  و ( ت )  يوسف بن عبدة "

 .ثابتاكري عن محيد و وحال العقيلت ل  من: ُث حال

  .وساق رواية عن  أنكرها محاد بن سلمة

 .فاامهمإذا أتى هؤال  ال يوخ عن ثابت ب ت   :حالو 

 :، فقال"التقريب"وترجم ل  احلافظ يف 

يوسلللف بلللن عبلللدة األ دب ملللوالهم أبلللو عبلللدة البصلللرب القصلللاب للللني احللللديث ملللن  "
 ".السابعة

 .وأما اللعف والنكارة يف امل 

 ،األلمَيَملنيم اظلرب ابلن  :فأعل يلرب  بالسومل ويقول عمرأن، عن القبطت  فقول  عن
 ".فواهلل لقد ظرب  وحنن حنب ظرب  فما أحلع عن  حع تنينا أن  يرفع عن  ،فلرب: حال أن،

فكيللف يسللب عمللر أمللري املللؤمنني َعمللراع هلل ا السللب ال للنيع، فلليطعن يف نسللب ، حاشللا 
 .عمر من ذل 

 .ر من حق  من ه ا املسلموكيف يعطى النصراأ أك 

للظللع علللى  : "للقبطللت -وحاشللا -والنكللارة ال ال للة يف القللول املنسللوب إىل عمللر  لعة ظا
 ".عمرو

للَرىالَ وَ : )فمللا ذنللب عمللرو إذ لللي، هللو اللللارب، واهلل يقللول سللورة ](تَللزاِر َوا اَرٌة وا مَر ِأخم

 .[367: األنعام 

اهلل أن ُيكلم  ل   األحكلام  العادل الوحّاف عنلد كتلاب -رظت اهلل عن -حاشا عمر 
 .ومنها األمر بلرب ِري اللارب



 (:1ص)حال الدكتور سعود الفنيسان يف 

مظللاهر حريللة التعبللري ألبللا تسللعى إلعللادة حقللوق ال للعب  واملظللاهرة السلللمية أحللد " 
يف   كاملطالبللة مبعاوللة البطالللة، وتللأمني املقاعللد الدراسللية للطللالب املسلللوبة و املتعللدب عليهللا،

. السكن والعير ا ي  للمواطنني، وتأمني سرير لكل ملريف يف املست لفى معات، وتأمنياوا
 دور كبري يف حماربة الفساد املا  واإلدارب يف مجيع أجهزة الدولة ومنع املونفني فلحرية التعبري

 ل    كبارا وصبارا من الرشاوى وتب ير أموال األمة واستبالل النفوذ لك فهم وإحالة املنته 
يناسللب احلللال  ومللا هلل ا إال عللني األمللر بللاملعروف والنهللت عللن املنكللر مبللا. احلقللوق إىل القلللا 

 ".نوالزما

 :التعلي  

إن كنت تتكلم باسم اإلسالم فإن اإلسالم ال يعرف هل ا املنطل ، وعلملاا  السلابقون 
 .والالحقون ال يعرفون ه ا املنط 

  بالد احلرمني؟فما هت حقوق ال عب املسلوبة واملتعدى عليها يف -3

الللل ب نعرفلللل  ويعرفللل  النللللان أن احلكومللللة السلللعودية تعطللللت وال تأخللل  كمللللا يف البلللللدان 
ريمها، فه   الدول تفلر  الللرائب الباهظلة املرهقلة عللى شلعو ا يف  األخرى أوروبا وأمريكا ِو
شللع اجملللاالت  علللى املللواد االسللتهالكية، وعلللى البيللوت وحأرااللا ونوافلل ها، وعلللى األراظللت 
واملتللاجر واملصللانع واملللدارن األهليللة، وعلللى الكهربللا  واملللا  والبللا ، وتقتطللع نسللبة مللن الرواتللب 

اخل وواحللللع حقللللوق اإلنسللللان يف أنظمللللتهم ...مللللن أجللللل التللللأمني الصللللحت، فهلللل ا هللللو واحعهللللم
وسياسلللتهم وواحلللع د قلللراطيتهم الللليت يبللل لون اوهلللود اوبلللارة لن لللرها يف بللللدان املسللللمني إلثلللارة 

بالبل بينهم، ولسف  دمائهم وظلياع مصلاحلهم وأملوا م ول لبل بعللهم بلبعف علن الف  وال
املظلللاهرات الللليت تلللدمر النفلللون : اليهلللود احملتللللني لفلسلللطني، وملللن أعظلللم أسللللحتهم الد قراطيلللة

والعقللول واملمتلكللات، والبربيللون يروجللون  للا ألبللم متأكللدون أن هلل   نتائأهللا، فليللدرو ذللل  
م وليتمسللللكوا بلللل  يف كللللل امليللللادين العقائديللللة والتعبديللللة واالجتماعيللللة املسلللللمون وليعتللللزوا بللللدينه

 .واألخالحية والسياسية واالحتصادية، فإن يف ذل  السعادة يف الدنيا واآلخرة



نتيأللة و  يعي للوبا اللليت ةتعيسللال للحيللاة نتيأللة أمريكللا يفهللت  االنتحللاريف  نسللبة وأكللْب
 .املرهقة لللرائب

 ه   م ل شعو ا تعير الدول من وك ري أمريكا، يف توجد للبطالة نسبة وأكْب
 .أأسو  وبعلها األوظاع

فه   نلمات بعلها فوق بعف، جتعل ملن تنللزل  لم يف بلؤن وشلقا  ونكلد، أظلف 
إىل ذللل  الفسللاد األخالحللت واالحنللالل االجتمللاعت، وال للرو والكفللر، وحِللل م للل هلل ا يف دول 

ريها من الدول اليت مل تلتزم شرع اهلل  .أوروبا ِو
ريها وبلني  فليقارن العاحل املنصف بني ه   األوظاع يف الواليات املتحدة األمريكية ِو

 .األوظاع يف اململكة العربية السعودية بالد التوحيد والسنة، والرمحة مبواطنيها
 :فمن احرتامها وعطفها على شعبها

، حيث أبا أن أت صندوق التنمية العقارب ملساعدة ه ا ال عب على بنا  املساكن
تعطت للمواطن حرظاع حيمت  ثالمثائة ألف لاير سعودب، يدفع  بعد بنا  مسكن  على 

 .أحسامل ملدة مخ، وع رين سنة، لكل سنة حسي

، وإن تأخر يدفع ةفإن دفع ه ا القسي يف وحت  احملدد ُِيفَّف ل  ع رون يف املائ
 .القسي كامالع 

 .ائةوإن دفع املبلغ كامالع ُِيفَّف ل  ثالثون يف امل

واليوم أوصلت ه   القرو  إىل مخسمائة ألف لاير لكل مقرت ، و ادت اهتماماع 
باإلسكان فوعدت ببنا  مخسمائة ألف وحدة سكنية يف كافة مناط  اململكة، 

 .وختصيص مبلغ إمجا  ل ل  حدر  مائتان ومخسون مليار لاير



ل  عبد اهلل بن وليستكمل القارئ بقية املعلومات من األوامر اليت أصدرها امل 
من شهر ربيع 31عبدالعزيز مل  اململكة العربية السعودية يف يوم اومعة املواف  

 .هل3715ال اأ من عام 

وأن أت البن  الزراعت، تعطت املزارع حرظاع يدفع  على أحسامل، فإذا سدد األحسامل 
 .يف حينها ُِيفَّف ل  ك ل  ع رون يف املائة

 .فيف أسعار سلع التب ية للتحفيف عن املواطننيوك ل  تعطت دعماع للتأار لتح

 األمن وعلى يعي وبا اليت والدنيوية الدينية النعم على احلرمني بالد أهل اهلل فليحمد
 جتعل أن ريخأالت امتداد على دولة أب استطاعة يف ولي، ،يعي ون  ال ب والرخا 
 . أثريا  كل  شعبها

وراسللللا ، وجهللللال وعلمللللا ، وأِبيللللا   فللللال بللللد مللللن وجللللود فقللللرا  وأِنيللللا ، ومراوسللللني
 . وأذكيا ، سنة اهلل الكونية يف خلق 

لرياع ): حال اهلل تعاىل ( إانَّ َربََّ  يَلبمِسِي الرِّ مَق لاَمن َيَ اِ  َويَلقمداِر إانَّلِ  َكلاَن باعابَلادا ا َخبالرياع َبصا
 .[16: اإلسرا  سورة ]

َيَللاِة اللّللِ  يَلبمِسللِي الللرِّ مَق لاَمللنم يَ ): وحللال تعللاىل نلمَيا َوَمللا احلم َيَللاةا الللدُّ َ للاِ  َويَلَقللداِر َوَفراِحللوام بااحلم
َرةا إاالَّ َمَتاعٌ  نلمَيا يفا اآلخا  .[56: الرعد سورة ]، (الدُّ

ٍ  ): وحللال تعللاىل للداِر لَللِ  إانَّ اللَّللَ  باِكلللِّ َشللتم للنم عابَللادا ا َويَلقم اللَّللِ  يَلبمِسللِي الللرِّ مَق لاَمللن َيَ للاِ  ما
 .[65: العنكبوت سورة ]، (َعلايمٌ 

َأوملَم يَلَروما َأنَّ اللََّ  يَلبمِسِي الرِّ مَق لاَمن َيَ اِ  َويَلقمداِر إانَّ يفا َذلاَ  آَليَاٍت لَِّقلومٍم ): وحال تعاىل
ِنونَ   .[17: الروم سورة ] ،(يِلؤمما



لِتم مِّلن  ِحلم إانَّ َرلِّ يَلبمِسِي الرِّ مَق لاَمن َيَ اِ  مانم عابَلادا ا : )وحال تعاىل لداِر لَلِ  َوَملا أَنَفقم َويَلقم
ِر الرَّا احانيَ  ٍ  فَلِهَو ُِيملاِفِ  َوِهَو َخيلم  .[15: سبأ سورة ] ،(َشتم

َرم ا َوَلكالن يِلنَللزِِّل باَقلَدٍر مَّلا َيَ لاِ  : )وحال تعاىل َوَلوم َبَسَي اللَِّ  اللرِّ مَق لاعابَلادا ا لَبَلبَلوما يفا األم
ريٌ إانَِّ  باعاَبادا ا َخبا   .[57: ال ورى سورة ] ،(رٌي َبصا

فاهلل عّز وجل يوسع اللر ق عللى ملن ي لا  ويلليق  عللى ملن ي لا   حلكملة بالبلة منل  
 .واختبار لعباد  وابتال   م

 .أيصْب الفقري امللي  علي  فيأا ي  على صْب  
 .وهل ي كر األِنيا  نعمة اهلل عليهم أو يكفروبا ويبطرون بسببها

 .اوزا  األوىف على شكرهم فيأزب ال اكرين 
 .ويعاحب الكافرين بنعم  العقاب ال ب يستحقون  

نلمَيا : )وحلال تعللاىل َيَللاةا الللدُّ للنَلِهم مَّعايَ للتَلِهمم يفا احلم َنا بَليلم َللَة َربِّللَ  حَنملِن َحَسللمم للِموَن َرمحم أَِهللمم يَلقمسا
لللَ  بَلعمِللللِهم لللٌر ممَِّّلللا  َوَرفَلعمنَلللا بَلعمَللللِهمم فَللللومَق بَلعملللٍف َدَرَجلللاٍت لاَيتَّحا َلللِت َربِّلللَ  َخيلم رايّاع َوَرمحم بَلعمللللاع ِسلللحم

 .[15: الزخرف سورة ] ،(َ مَمِعونَ 

يف ( 7/661" )فلللتد القلللدير"يف  -رمحللل  اهلل–حلللال العالملللة حمملللد بلللن عللللت ال لللوكاأ 
 :تفسري      اآلية

 .لإلنكلارواالسلتفهام  ،هلو أعلم منهلا أو ملا ،النبلوة :يعلي (أهم يقسمون رمحلة ربل ")
حنلن حسلمنا ) :فقلال ، أن  سبحان  هو الل ب حسلم بيلنهم ملا يعي لون بل  ملن أملور اللدنيا بنّي ُث

ولي، ألحد ملن العبلاد أن يلتحكم  ،ومل نفو  ذل  إليهم ،(بينهم معي تهم يف احلياة الدنيا 
ورفلللع  ،وإذا كللان اهلل سلللبحان  هلللو الللل ب حسللم بيلللنهم أر احهلللم ،يف شللت  بلللل احلكلللم هلل وحلللد 

فكيف ال يقنعون بقسمت  يف أمر النبوة وتفويلها إىل ملن ي لا   ،على بعفدرجات بعلهم 
حلرأ اومهلور  ؟فيللعوبا حيلث شلا وا ،أبأيديهم مفاتيد الرسالة :يقول :حال مقاتل .من خلق 

رفعنلا و )معل  و  .بلاومع (معاي لهم)وحرأ ابن عبان وجماهد وابلن حميصلن  ،باإلفراد (معي تهم)
فأعللل بعلللهم أفلللل مللن بعللف يف الللدنيا  ،نلل  فاظللل بيللنهمأ (:بعلللهم فللوق بعللف درجللات

 ،ُث ذكلر العللة لرفلع درجلات بعللهم عللى بعلف ،بالر ق والرياسة والقوة واحلرية والعقل والعلم



 ،فيسلتحدم البلي الفقلري ،ليسلتحدم بعللهم بعللا :أب (ليتح  بعلهم بعللا سلحريا) :فقال
والعلللامل  ،العاحلللل ملللن هلللو دونللل  يف العقللللو  ،واحللللر العبلللد ،والقلللوب الللللعيف ،ناو واللللرئي، امللللر 

ويصلل كلل  ،وينلتظم معاشلهم ،وبل  تلتم مصلاحلهم ،وه ا يف ِالب أحوال أهل اللدنيا ،اواهل
فأعلللل اللللبعف  ،آخلللرينفلللإن كلللل صلللناعة دنيويلللة ُيسلللنها حلللوم دون  ،واحلللد ملللنهم إىل مطلوبللل 

ويصلنع هل ا  ،إىل هل اوُيتلاج هل ا  ،لتحصل املواساة بيلنهم يف متلاع اللدنيا ،حمتاجا إىل البعف
 ".ه ا ه ا تويعط ،  ا

و لل   الدولللة اهتمللام عظلليم برعاياهللا ومواطنيهللا ليعي للوا العللير ا للي  ولينعمللوا : أحللول
 .بنعمة األمن يف نل اإلسالم على دمائهم وأموا م ومصاحلهم على حدر االستطاعة

ملللن امللللدن  و لللا اهتملللام عظللليم بتلللوفري الرعايلللة الصلللحية، فأن لللأت مست لللفيات وعلللدداع 
 . الطبية يف عدد من املناط  باململكة

والفسلللاد والرشلللاوى وتبللل ير األملللوال واسلللتبالل النفلللوذ إ لللا يلللأد ملللن بعلللف امللللواطنني 
واملونفني، وحد يكونلون ملن أهلل البلدع واألهلوا  والتحلزب، فلالفني يف ذلل  تعليملات الدوللة 

 .ومنهأها القائم على الكتاب والسنة

ظللاهرات اللليت تللدَّعت بأبللا سلللمية، والعقللال  يعرفللون نتائأهللا، ومللا وأنللت تللدعو إىل امل
تللؤدب إليلل  مللن إ هللاق األرواح وتللدمري املمتلكللات وبللث الرعللب يف نفللون األبريللا  ممللن ال ناحللة 
 للم فيهللا وال مجللل، بللل يكتللوون بنارهللا، وينأللو مللن بالئهللا دعااللا وم ريوهللا، ونسللأل  مللا هللت 

 األدلة على م روعية املظاهرة؟

 وما هت مظاهر حرية التعبري امل روعة يف اإلسالم؟  

وهلللل األملللر بلللاملعروف والنهلللت علللن املنكلللر م لللروع لكلللل أفلللراد ال لللعب، أو لللل  شلللرومل 
 معينة؟ 

وملا هللت عالحللة األمللر بللاملعروف والنهللت عللن املنكللر امل للروعني يف اإلسللالم باملظللاهرات 
 ؟اليت هت نتاج أدمبة الكفار ال ين يسعون يف األر  فساداع 



 وهل مناصحة والة األمور ح  لكل ال عب أو ل ل  أهل  وشروط ؟

عنللد الللد قراطيني الوسلليلة إىل هلل   احلقللوق املزعومللة هللت املظللاهرات واملسللريات،  -5 
 : وهت ليست من اإلسالم يف شت ، بل هت ملادة للنصوص اإلسالمية، واليت منها

لللَوا هِ : )حولللل  تعلللاىل  َللل ُّ أَهم َرمِ  َوَملللن فاللليهانَّ بَللللم َولَلللوا اتلَّبَلللَع احلم لللَماَواِت َواألم مم َلَفَسلللَدتا السَّ
راهام مُّعمراِظونَ  راهامم فَلِهمم َعن ذاكم َناِهم با اكم  .[73: املؤمنون سورة ] ،(أَتَليلم

ِدوام يفا اأَلرم ا حَلالِ : )وحول  تعاىل يف املنافقني  للاِحو َوإاَذا حايَل َ ِمم الَ تِلفمسا َلا حَنملِن ِمصم  نَ وام إا َّ
ِعِروَن  ِدوَن َولَلكان الَّ َي م  [.35-33:سورة البقرة]، (َأال إانلَِّهمم ِهِم المِمفمسا

لللللٌر لَِّكلللللمم إان ِكنلللللِتم : )وحولللللل  تعلللللاىل  َها َذلاِكلللللمم َخيلم لللللاَلحا لللللِدوام يفا اأَلرم ا بَلعملللللَد إاصم َوالَ تِلفمسا
 .[85: األعراف سورة ] ،(مُّؤممانانيَ 

َرم ا َوتِلَقطِِّعوا أَرمَحاَمِكمم  فَلَهلم َعَسيمِتمم : )وحول  تعاىل  ِدوا يفا األم لَ الَ  إان تَلَولَّيمِتمم َأن تِلفمسا أِوم
 .[51-55: حممد سورة ] ،(الَّ ايَن َلَعنَلِهِم اللَِّ  َفَأَصمَِّهمم َوأَعمَمى أَبمَصاَرِهمم 

نلميَ : )وحول  تعاىل َيَلاةا اللدُّ ِبَ  حَلوملِِ  يفا احلم ِد اللّلَ  َعلَلى َملا يفا حَللم َوماَن النَّانا َمن يِلعمأا لها بال ا َوِهلَو ا َوِي م
لللبُّ  أَلَلللدُّ ااماَصلللاما  لللَل َواللّلللِ  الَ ُيِا َلللرمَ  َوالنَّسم لالللَ  احلم لللَد فاياَهلللا َويِلهم َوإاَذا تَللللَوىلَّ َسلللَعى يفا اأَلرم ا لايِلفمسا

 [.565-567:سورة البقرة ]، (الَفَسادَ 

ألبللا مللن شللر ظللروب املنكللر والفسللاد  فاملظللاهرات ملللادة للنصللوص القرآنيللة والنبويللة 
واإلفسللاد مهمللا رّوج  للا دعااللا و خرفوهللا، وسللتأد األدلللة النبويللة اللليت تبللنّي  يفهللا واللدمها إن 

 .شا  اهلل

  

 (:7-1ص)حال الدكتور سعود الفنيسان يف 

 :املسلم طاعة احلاكم  :ال ال ة الوحفة " 



 :لالعاد طاعة و  األمر

أطلللاع األملللري فقلللد أطلللاعي وملللن عصلللى األملللري فقلللد  ملللن:"جلللا  يف صلللحيد مسللللم 
إكللرام ذب ....... إن مللن إجللالل اهلل:" األشللعرب وأخللرج أبللو داوود عللن أل موسللى" عصللاأ

 ."السلطان املقسي

بايعنللا رسللول اهلل علللى السللمع والطاعللة يف :" الصللامت املتفلل  عليلل   ويف حللديث عبللادة بللن-
نلا ع السللطان أهلل ، إال أن نلرى  نن ال أر واألثلرة، و النفقة يف العسلر واليسلى وعل. السر والعلن
 ."عندنا في  من اهلل برهان كفرا بواحا

عللللى امللللر  املسللللم :" عملللر عنلللد مسللللم حلللال رسلللول اهلل عليللل  وسللللم ويف حللديث عبلللد اهلل بلللن-
 ."وكر  ما مل يؤمر مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع علي  وال طاعة السمع والطاعة فيما أحب

ريهلا واجبلة وجوبلا حطعيلا إذا أملر  احلاكم واألمري إن طاعة أو الرئي، العلادل  ل   النصلوص ِو
ال : " وال طاعلة، كملا يف احللديث  إذا أملر مبنكلر أو معصلية فلال مسلع لل  مبعلروف و طاعلة أملا
 "."معصية ااال  طاعة ملحلوق يف

 :التعلي 
 . –رظت اهلل عن   –نص حديث عبادة بن الصامت  -3

ثلمَنا  أل أَِميََّة حلال َدَخلمنَلا عللى ِعبَلاَدَة بلن الصَّلاماتا َة بن عن ِجَنادَ  وهلو َملرايٌف فَلِقلمنَلا َحلدِّ
َفللللِع اهلل باللل ا مسَاعمتَلللِ  مللللن رسلللول اللَّللل ا  َلللدايٍث يَلنلم لللَلَحَ  اهلل حبا  فقللللال َدَعانَلللا رسلللول اللَّلللل ا  َأصم

نَللا َأنم بَايلَ  للرانَا فَلَبايَلعمنَللاِ  َفَكللاَن فايَمللا َأَخللَ  َعَليلم نَللا َوِعسم َرها عا َوالطَّاَعللةا يف َمنمَ للطاَنا َوَمكم َعنَللا علللى السَّللمم
للا عانمللدَِكمم مللن  للرعا بَلَواحع لَللِ  حللال إال َأنم تَلللَروما ِكفم للَر أَهم َمم نَللا َوَأنم اَل نِلنَللا اَع األم للرانَا َوأَثَلللَرٍة َعَليلم اللَّلل ا فيلل  َوِيسم

 (.3765)، ومسلم حديث (7655)، أخرج  البحارب حديث متف  علي ، "بِلرمَهانٌ 
 ".اَلئامٍ اَل ََنَاِف يف اللَّ ا َلومَمَة َوَعَلى َأنم نَلِقوَل بااحلَم ِّ أَيلمَنَما كنا : "ويف رواية

بلأمر الطاعلة يف املن لي  -صللى اهلل عليل  وسللم –يف ه ا احللديث اهتملام رسلول اهلل 
 . وحنو ذل  واملكر ، والعسر واليسر، ويف حال االست  ار باملال واملناصب



ومن مقتليات هل   الطاعلة علدم منا علة األملري املسللم يف كلل األحلوال، إال يف حاللة 
واحدة وهت الكفر البواح، ال ب يعلن  األمري جهاراع، أما يف ِري ه   احلال فال بد من الطاعة 

 . يف ِري معصية اهلل
رسلول اللَّل ا حلال  :حلال –رظلت اهلل عنل   -وحريب ملن هل ا احللديث حلديث أل هريلرة 

 " : َ للَ  َوأَثَلللَرٍة َعَليملل َرها للراَو َوَمنمَ للطاَ  َوَمكم للراَو َوِيسم َع َوالطَّاَعللَة يف ِعسم ، أخرجلل  "َعَليمللَ  السَّللمم
 (.3816)مسلم حديث 

لللرَائايَل : "حلللال علللن النللليب  –رظلللت اهلل عنللل   –علللن أل هريلللرة و  -5 كانلللت بَلنِلللو إاسم
َنمباَياِ  ِكلََّما  َّ بَلعملداب َوَسلَيِكوِن ِخَلَفلاِ  فَلَيكم ِللِروَن حلالوا َتِسوِسِهمم األم َهَلَ  َنيبا  َخَلَفِ  َنيبا  َوإانَِّ  اَل نَليبا

تَلرمَعاهِ  َوَّلا أَعمطِوِهمم َحقَِّهمم فإن اللََّ  َسائاِلِهمم َعمَّا اسم َوَّلا فَاألم َعةا األم  ".مم فما تَأمِمرِنَا حال ِفوا بابَليلم

 (.3875)، ومسلم حديث (1755)رب حديث متف  علي ، أخرج  البحا
:  حلللال رسلللول اللَّللل ا  :حلللال –رظلللت اهلل عنللل   –اهلل بلللن مسلللعود وحلللديث عبلللد  -1

نَّلا ذللل  " إانلََّهلا َسلَتِكوِن بَلعملداب أَثَللَرٌة َوأِِمللوٌر تِلنمكاِرونَلَهلا حلالوا يلا َرِسلوَل اللَّلل ا َكيملَف تَلأمِمِر ملن أَدمَرَو ما
َللل َّ ا لللأَِلوَن اللَّلللَ  الللل ب َلِكلللمم حلللال تِللللَؤدُّوَن احلم ، متفللل  عليللل ، أخرجللل  البحلللارب "لللل ب َعلَللليمِكمم َوَتسم

 (.3871)، ومسلم حديث (1661)حديث 
لللنم  أَنَللل، بلللن وحلللديث -7   ِهمم َأنَّ َرِجلللالع ما لللَت اللَّلللِ  َعلللنلم َمالالللٍ  َعلللنم ِأَسللليمدا بملللنا ِحَللللريمٍ َرظا

للل َنمَصلللارا حَلللاَل يَلللا َرِسلللوَل اللَّللل ا َأاَل َتسم لللتَلعمَملمَت ِفاَلنعلللا حَلللاَل َسلللتَللمَقومَن بَلعملللداب أِثلملللَرةع األم تَلعمماِليا َكَملللا اسم
ِوا َحعَّ تَللمَقومأا  وم ا فَاصمْبا ، ومسللم (1755)، أخرجل  البحلارب حلديث عليل  متف  ،"َعَلى احلَم

  (.3875)حديث 
َممرا باالصَّْبما عانمَد نِلمما المِواَل " :بقول  النووب ل  ترجم تا م َاراهامم بَاب األم  ".ةا َواسم

 
للَرماتِّ عللن أبيلل  حللال َعلمَقَمللة حللديثو  -5 لم ِعمفاللتُّ  :بللن َوائاللٍل احلَم َسللَأَل َسللَلَمِة بللن يَزايللَد اوم
للأَِلونَا َحقَِّهللمم َوَ منَلِعونَللا َحقَّنَللا  :فقللال َرِسللوَل اللَّلل ا  نَللا أَِمللرَاِ  َيسم َّ اللَّلل ا أَرَأَيمللَت إن حَاَمللتم َعَليلم يللا نَلليبا

َفَأَ بَللِ   ،أو يف ال َّالا َللةا  ،ُِثَّ َسللأََلِ  يف ال َّانايَللةا  ،فَللَأعمَرَ  عنلل  ،ُِثَّ َسللأََل ِ  ،فَللَأعمَرَ  عنلل  ؟مللا تَأمِمرِنَللاف
َعِث بن حَليم،ٍ  َشم َا عليهم ما مِحِّلِلوا َوَعلَليمِكمم ملا مِحِّلملِتمم  ،امسمَِعوا َوَأطايِعوا" :وحال . األم ، أخرجل  "فَإا َّ

 (.3876) مسلم حديث



لَعِث بلن حَلليم،ٍ ": مرة أخرى بإسناد آخر، وفيل  مسلم وساح  اإلمام َشم فقلال  ،َفَأَ بَلِ  األم
َا عليهم ما مِحِِّلوا َوَعَليمِكمم ما مِحِّلمِتمم : " رسول اللَّ ا   ".امسمَِعوا َوَأطايِعوا فَإا َّ

َِمرَا ا َوإانم مَ " :بقول  النووبل   ترجمو  ِِقوقَ بَاب يف طَاَعةا األم  ".نَلِعوا احلم
 وسللم علي  اهلل صلى – الكر  الرسول أن تدرول معناها يف وما األحاديث ه   تأمل

نوافلللل ها  ويسللللد الفلللل  أبللللواب يبللللل  كيللللف العللللادلنيخللللل  اهلل  وأعللللدل ال للللأعان أشللللأع -
 .ومناف ها

 احلكللللام جلللور ملللنو  فللل  ملللن األملللة هللل   يف سللليكون ملللا عللللى رسلللول  اهلل طللللعأ لقلللد
، وأدا  احلقلللوق الللليت علللليهم وإن ملللنعهم بالصلللْب األملللة فيلللأمر واملناصلللب، بلللاألموال واسلللت  ارهم

 من الد قراطيون ويقول  يفعل  كما باحلقوق واملطالبات باملظاهرات يأمرهم وملاحلكام حقهم، 
 املتألاهلني واملناصلب األملوال هلواة ملن بأهلم عللى سلار وملن ،والعلملانيني والنصارى يهودال
 املصللاح وهللدم الللدما  وسللف  الفلل  مللن األمللة حتمللت اللليت ،احلكيمللة النبويللة التوجيهللات    لل

 الفوظلى ودعلاة الد قراطيلةدعلاة  منه  ال الف ، ورسول  اهلل منه  واهلل وه ا ،األموال وإهدار
 . املهلومة احلريات باسم

 ال ،كنلللا أينملللا احلللل  نقلللول أن – وسللللم عليللل  اهلل صللللى- اهلل رسلللول علينلللا خللل أ وحلللد
 والللدعوات ،واملظللاهرات بالد قراطيللة املنللاداة احللل  حللول معلل  ولللي، ،الئللم لومللة اهلل يف َنللاف
 .م ر م لتحقي  الدما  وسف  الف  إىل ا دامة

 أعملللا م عللللى سيحاسلللبهم والللل ب، وبعظمتللل  بلللاهلل املسللللمني حكلللام ر كِّ نِللل هللل ا وملللع
لٌ، َشليم اع َوَنَللِع الم : )تعاىل حال كما ،وجليلها دحيقها لَي لايَللومما المقاَياَملةا فَلاَل ِتظملَلِم نَلفم َملَوا ايَن المقاسم

بانيَ  َا وََكَفى باَنا َحاسا َنا  ا  .[77: األنبيا  سورة ] ،(َوإان َكاَن ما لمَقاَل َحبٍَّة مِّنم َخرمَدٍل أَتَليلم
اع يَلَر ِ َفَمن يَلعمَملم ما : ) تعاىل وحال سلورة ]، (لم ما لمَقلاَل َذرٍَّة َشلرّاع يَللَر ِ َوَمن يَلعممَ   لمَقاَل َذرٍَّة َخريم

 .[8-7: الزلزلة
 عقائدهم يف -صلى اهلل علي  وسلم– رسول  وسنة اهلل بكتاب التمس  إىل وندعوهم

 وتربيلللة،  لللم والرفلل  باألملللة والرأفللة العلللدل ومنهللا ،وأخالحهلللم وسياسللتهم وعبلللادام ومنللاهأهم
 الللدين وإخللالص ،اهلل توحيللد علللى اكرهمعسلل وثكنللات مدارسللهم يف وكبللارهم صللبارهم النللان



 اهلل وأن ،لألمللة راعللون أبللم يست للعروا أن وعللليهم ،نبلليهم وسللنة ر للم بكتللاب والتمسلل  ،للل 
 .أعينهم نصب واونة اآلخرة  علوا وأن ،اسرتعاهم عما سيسأ م

 : - وسلم علي  اهلل صلى – اهلل رسول حال فقد
طانَي عانمَد اللَّ ا عإا " لى َمَناباَر من نِوٍر عن  َانيا الرمحن علز وجلل وَكالمتَلا َيَديمل ا  َالنٌي نَّ المِمقمسا

لالليهامم ومللا َولِللوا للمم َوأَهم ماها ، وابللن أل (3857)، أخرجلل  مسلللم حللديث "الَّلل ايَن يَلعمللداِلوَن يف ِحكم
 (.5175)حديث " اجملتىب"، والنسائت يف (15615)حديث " مصنف "شيبة يف 

 وعللللى ،نلللل  إال نلللل ال يلللوم نلللل  يف اهلل يظلهلللم الللل ين سلللبعةال أحلللد العلللادل واإلملللام
 .عقاب  وأليم ِلب  من اع وخوف اهلل إىل تقرباع  وإخالص جبد لرعاياهم ينصحوا أن احلكام

مللا مللن َعبمللٍد "  :حللال -وسلللم عليلل  اهلل صلللى - اهلل رسللول نعلل يسللار بللن معقللل فعللن
للللتَلرمعاي ا اهلل َرعايَّللللةع َ ِللللوِت يللللوم َ ِللللوِت و  َنَّللللةَ َيسم ِ  لاَرعايَّتالللل ا إال َحللللرََّم اهلل عليلللل  اوم َِللللا ، أخرجلللل  " هللللو 

  (.3855)، ومسلم حديث (7353)البحارب حديث 
لللامانَي ُِثَّ اَل َ مَهللِد  للم َويَلنمَصللِد إال مل " :آخللر حللديث وعنلل  للَر المِمسم للرٍي يَلاللت أَمم مللا مللن أَما

َنَّةَ  ِخلم َمَعِهمم اوم  (.375)، أخرج  مسلم حديث "َيدم
، أخرجلل  "نِِلَمللاٌت يللوم المقاَياَمللةا  الظُّلمللمِ  : "-صلللى اهلل عليلل  وسلللم–ويقللول رسللول اهلل 

 (.5578)، ومسلم حديث (5777)البحارب حديث 
صلللى اهلل عليلل  وسلللم، –ومللن نصللحهم أن يربللوا النللان علللى كتللاب اهلل وسللنة رسللول  

 .وأن ُيكموهم مبا أنزل اهلل على رسول  من كتاب وسنة
 

 
 
 : ا يؤخ  على الدكتور سعودمم
رظلللت اهلل -عملللر أنللل  مل يسلللتفد ملللن حلللدي ت عبلللادة بلللن الصلللامت وعبلللد اهلل بلللن  -3

نَللا َأنم  َدَعانَللا رسللول اللَّلل ا  : "عبللادة إذ نللص حللديث -عللنهم فَلَبايَلعمنَللاِ  َفَكللاَن فايَمللا َأَخللَ  َعَليلم
رَ  عا َوالطَّاَعةا يف َمنمَ طاَنا َوَمكم لَر بَايَلَعَنا على السَّمم َمم َنا َوَأنم اَل نِلَنا اَع األم رانَا َوأَثَلَرٍة َعَليلم رانَا َوِيسم َنا َوِعسم ها

رعا بَلَواحعا عانمدَِكمم من اللَّ ا في  بِلرمَهانٌ  َلِ  حال إال َأنم تَلَروما ِكفم  ".أَهم



فه   البيعة مبا حوت   ب على املسلمني التزامها يف كل األحوال امل كورة يف احللديث 
  .ال الكفر البواحإال يف ح

فالعلللادل ال يسلللتأثر عللللى  ،"وأثلللرة علينلللا: "وللللو كلللان احللللاكم ِلللري علللادل كملللا يف حولللل 
ومللع ذللل  يللأمر  ،بللل ال يكللون املسللتأثر إال جللائراع  ،املسلللمني ال مبللال وال ببللري  مللن أنللواع األثللرة

دائللرة  ومللا دام يف ،مللا دام يصلللت ،بالسللمع والطاعللة للل  –صلللى اهلل عليلل  وسلللم  –رسللول اهلل 
فيطلللللاع يف اوهلللللاد يف سلللللبيل اهلل بامللللللال واللللللنف، ويف الصلللللالة واحلللللل  والصللللليام ويف  ،اإلسلللللالم

ويف بللل ل األملللوال يف  ،ويف إحامللة احللللدود، يف شللت  ملللن هللل   الواجبلللات يقصِّلللرالعقوبللات مللللن 
 .وعند األ مات ،اوهاد

َوالاِكمم َوأَ ) :حال اهلل حاثاع عباد  املؤمنني لٌر َوَجاهاِدوام باَأمم لِكمم يفا َسلبايلا اللّل ا َذلاِكلمم َخيلم نِفسا
 .[73: التوبة سورة ] ،(لَِّكمم إان ِكنِتمم تَلعمَلِمونَ 
لليِكم مِّللنم َعللَ اٍب أَلالليٍم : )وحللال تعللاىل َللاَرٍة تِنأا يَللا أَيلَُّهللا الَّلل ايَن َآَمنِللوا َهلللم أَِدلُِّكللمم َعلَللى جتا

للِدونَ  نِللوَن بااللَّلل ا َوَرِسللولا ا َوجِتَاها للٌر لَِّكللمم إان ِكنللِتمم  تِلؤمما للِكمم َذلاِكللمم َخيلم َوالاِكمم َوأَنِفسا يفا َسللبايلا اللَّلل ا باللَأمم
 [.33-36: سورة الصف]، (تَلعمَلِمونَ 

لَواَ ِم بالَأنَّ َ ِلِم اوَنَّلَة يِلَقلاتاِلوَن يفا ) :وحال تعاىل نانَي أَنِفَسلِهمم َوأَمم تَلَرى ماَن المِمؤمما  إانَّ الّلَ  اشم
تِلِلونَ َسبايلا ال  [333: التوبة سورة ]،..(ّل ا فَليَلقم

ُيلللث أصلللحاب  عللللى بللل ل األملللوال يف  –صللللى اهلل عليللل  وسللللم  –وكلللان رسلللول اهلل 
، وال  و  أن تِرَّبَّ األملة عللى هم اووائدباوهاد يف سبيل اهلل ويف األ مات ومساعدة من تصي

  .االتكال على الدولة اإلسالمية
بلللأمر  -رظلللت اهلل علللنهم–عملللر ادة وعبلللد اهلل بلللن خلللرج اللللدكتور ملللن حلللدي ت عبللل -5
يتناوالن العادل  انواحلدي  ،أال وهو حصر الطاعة على احلاكم واألمري والرئي، العادل ،عأيب
ري  ، فملا هكل ا الفقل  للنصلوص القرآنيلة والنبويلة، وملا هكل ا عادل ما دام يف دائرة اإلسالمالِو

 .يا سعد تورد اإلبل
 -رظلت اهلل عنل  – منها حديث ابن مسلعود ،اعة احلاكمهناو أحاديث تأمر بط -1

إانلََّها َسَتِكوِن بَلعمداب أَثَلَرٌة َوأِِموٌر تِلنمكاِرونَلَها حالوا يا َرِسوَل اللَّ ا َكيمَف : " حال رسول اللَّ ا  :حال



لللأَِلوَن ال َللل َّ اللل ب َعلَلليمِكمم َوَتسم نَّلللا ذللل  حلللال تِلللَؤدُّوَن احلم ، متفللل  "لَّللَ  الللل ب َلِكللمم تَللأمِمِر مللن أَدمَرَو ما
 (.3871)، ومسلم حديث (1661)علي ، أخرج  البحارب حديث 

 .وحد تقدمت األحاديث يف ه ا األمر
وأملور تنكلر  ةوإن كان عند  أثر  ،ال ب ل  على املسلمني ىفاإلمام املسلم يطاع ويؤدَّ  

سياسة البربية سياسلة اليهلود ن بالد قراطية والو وال ُيالف ه ا املنه  إال ااوارج واملتأثر  ،علي 
َوَلن تَلرمَظلى َعنلَ  الميَلِهلوِد )ف املسلمون دينهم ويريدون أن ُيرِّ  ،فوا دينهمال ين حرَّ  ،والنصارى

َِدىَوالَ النََّصاَرى َحعَّ تَلتَّباَع مالَّتَلِهمم ِحلم إا   .[356: البقرة سورة ] ،..(نَّ ِهَدى الّل ا ِهَو ا م
لَن )واملقصلود األملة  وحال تعاىل لنبيل  الكلر  لَوا ِهم بَلعملَد الَّل اب َجلا َو ما َولَل انا اتلَّبَلعملَت أَهم

ريٍ  ٍّ َوالَ َنصا  .[356: البقرة سورة ]، (المعالمما َما َلَ  ماَن الّل ا مان َو ا
نَلللاَو َلَقلللدم كالللدتَّ تَللللرمَكِن إالَللليمهامم َشللليم اع حَلاللل)وحلللال تعلللاىل لنبيللل  الكلللر     يالع إاذاع َولَلللومالَ َأن ثَلبَّتلم

رياع  َنا َنصا عمَف المَمَماتا ُِثَّ الَ جتَاِد َلَ  َعَليلم ََياةا َوظا عمَف احلم ََذحلمَناَو ظا  .[75-77:سورة اإلسرا ]،(ألَّ
اإلسالم واملسلمني والركلون إلليهم وللو يف أعدا  فاتباع أهوا  أعدا  اهلل وأعدا  رسول  و 

 ،األكيللللد مللللن رب السللللماوات واألر شللللت  حليللللل يف ذللللل  واهلل الوعيللللد ال للللديد واالللل الن 
 .فليح ر املسلمون من الركف ورا  أعدا  اهلل وأعدا  دينهم

 
  (:7ص)حال الدكتور يف 

أيهللا اللل ين يللا :" وحللد جعللل اهلل طاعللة احلللاكم املسلللم حرينللة طاعللة اهلل والرسللول بقوللل "
فردو  إىل اهلل والرسول    شتيفامنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأو  األمر منكم فإن تنا عتم 
 [.55 :النسا سورة ( ]إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذل  خري وأحسن تأويال

بلللل اكتفلللى ( أو  األملللر)مل يكلللرر يف حللل  ( أطيعلللوا) فعلللل  املالحلللظ يف اآليلللة أن وملللن
ليسللت  -علللى أن طاعللة احلللاكم أو السلللطان واألمللري ويف هلل ا داللللة. مبأللرد العطللف فقللي

ال بللد أن يكللون أمللر  وبيلل  موافقللا ألمللر اهلل و أمللر  كللل مللا يقوللل  أو يللأمر بلل  بلللمطلقللة يف  
 ".رسول 

 :التعلي 
 :مما يؤخ  علي  يف ه ا املقطع



ليست مطلقة يف كلل  على أن طاعة احلاكم أو السلطان واألمرية ويف ه ا دالل": حول 
 ".اهلل و أمر رسول ال بد أن يكون أمر  وبي  موافقا ألمر  ما يقول  أو يأمر ب  بل

 :أحول
يِفهللم ملللن كالملل  أن و  األملللر لللي، لللل  أن  تهلللد عنللد علللدم الللنص يف ملللا ينفلللع  -3

 .املسلمني وُيق   م املصاح ويدرأ عنهم املفاسد
حللد أذن للحللاكم يف االجتهللاد، وبللنّي أن للل  أجللرين  -صلللى اهلل عليلل  وسلللم–والرسللول 

 .إن أصاب، وأجراع واحداع إن أخطأ
 .املصاح ودر  املفاسد من مسارح االجتهاد ومراعاة

بطاعللللة اإلمللللام مللللا مل يللللأمر مبعصللللية،  -صلللللى اهلل عليلللل  وسلللللم–وحللللد أمللللر رسللللول اهلل 
 .فاحلاكم يطاع إال يف املعصية فإن  ال يطاع فيها

أما إذا اجتهد يف حتقي  مصلحة أو مصاح ال ُيالف فيهلا نصلاع علن اهلل وعلن رسلول ، 
 .ي اب علي  كما يف احلديث السالففه ا مما ي كر علي ، و 

 .وك ل  إذا اجتهد يف دفع املفاسد عن األمة إذا مل ُيالف نصاع 
 .وه ا االجتهاد على التفصيل الساب  ي مل العلما 

هنلللاو شلللت  وأملللر مهلللم نصلللت عليللل  األحاديلللث الصلللحيحة ال ابتلللة، وعليللل  أهلللل  -5 
 .السنة واوماعة وأئمتهم عْب التأريخ اإلسالمت

أمللوراع منكللرة منلل  ويللرون  ،علللى املسلللمني اع و إذا كللان هلل ا احلللاكم جللائراع مسللتأثر أال وهلل
اللدكتور يبفلل  ذافلملا ،فإنل  مبقتللى هل ا امللنه  ال  لو  منا عتل  وال االروج عليل  ،تصدر منل 

 الف ؟  ه ا األمر املهم يف ه ا الوحت ال ب تلطرم في 
ى نعمللة اإلسلالم والتوحيللد يف بللالد فللاع عللإن الواجلب علللى العلملا  والعقللال  احلا  -1

 .األمن واالستقرارنعمة احلرمني وعلى 
عتزا  بالكتلللاب الواحلللرتام دوللللة التوحيلللد والسلللنة الللليت تيلللزت عللللى دول اللللدنيا كلهلللا بلللا

وحماكمها على كتاب اهلل وسنة رسلول  وملنه   وأحامت مدارسها ومساجدها ،والسنة والتوحيد
 .السلف الصاح



 علينا ه   النعمة، وأن ي بلت هل   اللبالد حكوملة وشلعباع عللى هل ا نسأل اهلل أن يد 
 .املنه ، وأن يصرف عن اوميع كل سو 

 .إن العصمة من الكبائر مما خص اهلل ب  أنبيا   ورسل  -7 

للريهم فهلم ِللري معصللومني، ال مللن الصللبائر وال مللن  أملا ِللريهم مللن العلمللا  واحلكللام ِو
يف القيام بكل الواجبات، فإذا كان هنلاو فالفلات وتقصلري  الكبائر وال من األخطا  والتقصري

 -حكللام املسلللمني بعللد ااالفللة الراشللدة امل يسلللم منهلل وهلل   أمللور-مللن والة أمللور املسلللمني 
واملظللللاهرات  باإلثللللاراتفبللللاب النصلللليحة مفتللللوح باحلكمللللة واملوعظللللة احلسللللنة ال بالت للللهري وال 

، فللإن هلل   األملللور ال قراطيللة وم لللتقااامللن الد وال بإصللدار البيانللات الللليت تنطللل  واملسللريات 
 .يقرها ديننا احلنيف  ألبا جتر إىل املفاسد والف  والعواحب الوخيمة

 .أما النصيحة باحلكمة واملوعظة احلسنة فاإلسالم يأمر  ا

يَحةِ " :حال -صلى اهلل علي  وسلم-عن تَايٍم الدَّارابِّ َأنَّ النيب يِن النَّصا  ؟لاَمنم  :احِللمنَ  ،"الدِّ
لامانَي َوَعامَّتاهامم لالَّ ا َولاكاَتابا ا َولاَرِسولا ا وأل :حال حديث " صحيح "، أخرج  مسلم يف"ئمة المِمسم
 (.7577)حديث " سنن "، وأبو داود يف (7/365" )مسند "، وأمحد يف (55)

َحيِ  إن: "-صلى اهلل علي  وسلم–وحال  َلِكمم َثالَثلاع يَلرمَظلى  اللََّ  يَلرمَظى َلِكمم َثالَثاع َوَيسم
يعلاع َوالَ تَلَفرَّحِلوا و  َبملا اللَّ ا مجَا ِموا حبا راِكوا با ا َشيم اع َوَأنم تَلعمَتصا لِحوا ملن أَلِكمم َأنم تَلعمِبِدوِ  َواَل ِت م ن تِلَناصا

لللَؤالا   وال لللَرَة السُّ لللَحِي َلِكلللمم حايلللَل وحلللال َوإاَظلللاَعَة المَملللالا وََك لم لللرَِكمم َوَيسم أخرجللل  مالللل  يف  ،"اهلل أَمم
" األدب املفللللرد"والبحللللارب يف ، (5/167" )مسللللند "، وأمحللللد يف (3756)حللللديث " املوطللللأ"

 (.775)حديث 

بالتعللاون معهللم علللى احللل  وطللاعتهم فيلل   تللتممناصللحة والة أمللر املسلللمني إن : أحللول
وأمللرهم بلل  وتنبلليههم وتلل كريهم برفلل  ولطللف وإعالمهللم مبللا ِفلللوا عنلل  ومل يللبلبهم مللن حقللوق 

ملسلللمني وتللرو االلروج عللليهم ، والصللالة خلفهللم واوهللاد معهللم وأدا  الصللدحات إللليهم وتللرو ا
بالصالح وأن ال يبلروا ااروج علي  بالسيف إذا نهر منهم حيف أو سو  الع رة والدعا   م 

 .، ه ا ما يقرر  العلما  يف ظو  املنه  النبوب الرشيدبال نا  الكاذب عليهم



 :يث الحدهذا ما يستفاد من 
 .وجوب القيام بعبادة اهلل على الوج  املطلوب -1
 .وجوب االبتعاد عن كل أصناف ال رو صبري  وكبري  -2
كتاباع وسلنة   وجوب االعتصام حببل اهلل وهو اإلسالم ال ب جا  ب  الرسول حممد -3

 .يف كل شأن
 .حتر  التفرق ووجوب وحدة املسلمني على احل  -4
 .املسلمني والتعاون معهم على احل  والْب وجوب مناصحة والة أمر -5
 .حتر  القيل والقال -6
حتلللر  سلللؤال املحللللوحني إال فيملللا يقلللدرون عليللل  يف حلللال الللللرورة واألفللللل التوكلللل  -7
 .والصْب
 .حتر  إظاعة املال -8

: حللال -صلللى اهلل عليلل  وسلللم–أن رسللول اهلل  -رظللت اهلل عنلل –وعللن عيللا  بللن ِللنم 
ٍر َفالَ يلِ  نمَصدَ من أَرَاَد َأنم يلَ " ِلَو با ا فَإانم حَباَل منل  بم لاِسلمطَاٍن باَأمم دا ل  َعالَناَيةع َوَلكانم لاَيأمِخ م بيد  فَلَيحم

-1/761" )مسللللند "، أخرجلللل  اإلمللللام أمحللللد يف " للللل  فَللللَ اَو َوإاالَّ كللللان حللللد أَدَّى اللللل ب عليلللل 
رق مللدارها علللى مللن ثللال  طلل( 555-5/553" )السللنة"، وابللن أل عاصللم يف كتللاب (767

 .شريد بن عبيد وجبري بن نفري

 .وحد درن العالمة األلباأ ه   الطرق وصحد احلديث مبأموعها 

 .واألمر ك ل : أحول

فيأللب علللى املسلللمني عمومللاع أن يسللتفيدوا مللن هلل   األحاديللث النبويللة اللليت تتلللمن 
 .العقائد الصحيحة واآلداب واألخالق الرفيعة

عن األخالق الرذيلة وأن يتنلزهوا عن تقليد أعدا  اإلسلالم يف و ب عليهم أن يتنلزهوا 
 .عقائدهم وسياستهم وعاداام



وعلللى العلمللا  أن يقومللوا بالنصلليحة للحكللام يف ظللو  هلل   األحاديللث، فهللم اللل ين  
يتمكنون من الوصول إليهم، ويسمع لكالمهم القائم على ه   األحاديث النرية والقائم عللى 

 .احلكمة

العلم وعامة املسلمني أن ُيرتموا العلما  الناصحني، فإبم ورثة األنبيا ، وعلى طالب 
را إان ِكنلِتمم : )وأن يرجعوا إليهم يف املعلالت واألحدا  والنوا ل، حال تعاىل لَل الل ِّكم لأَِلوام أَهم فَاسم

 .[71: النحل سورة ] ،(الَ تَلعمَلِمونَ 

للٌر مِّللَن األَ : )وحللال تعللاىل َللومفا أََذاِعللوام بالل ا َولَللوم َردُّوِ  إاىَل الرَِّسللولا َوإاَذا َجللا ِهمم أَمم للنا َأوا اام مم
ِهمم  للنلم للَتنباطِونَِ  ما ِهمم َلَعلاَمللِ  الَّلل ايَن َيسم للنلم للرا ما َتِللِ  الَتلَّبَلعمللِتِم َوإاىَل أِوم ا اأَلمم للِل اللّلل ا َعلَلليمِكمم َوَرمحم َولَللومالَ َفلم

  .[81:   النساسورة ] ،(ال َّيمطَاَن إاالَّ حَلايالع 
فلأولو األمللر والعلمللا  النللا ون الراسللحون هللم مرجلع األمللة عنللد النللوا ل وأمللور السياسللة 

 .وحواد  ااوف أو األمن
وخو  عامة ال عب يف ه   األمور يؤدب إىل الفوظى والف  وتفري  األمة، وذلل   

 .مما يفرح أعدا  اهلل وأعدا  اإلسالم واملسلمني

أن  ،"فللإن تنللا عتم يف شللت : "ا يلحللظ أيلللا يف حوللل كملل (: "7ص) يف حللال الللدكتور
أفراد رعيت  خلالف ونلزاع يف حكلم  التنا ع فد يقع بني احلاكم وال عب أو يقع بين  وبني أحد
..." (5)رسلولالفلردو  إىل اهلل و :" تعلاىل من األحكام أو موحف من املواحف فاملرجع حين   حولل 

دون ( األمللرا :) يف اآليللة بللأبم( أو  األمللر) فسللريأب إىل كتللاب اهلل وسللنة نبيلل  علللى القللول بت
األمللرا  يف بعللف األمللور ولللي،  للم منا عللة العلمللا   فيأللو  لعامللة النللان منا عللة)   :العلمللا 

فسللألوا أهللل اللل كر إن  " :بللل يرجعللون إللليهم ( أحكللامهم يف  اجملتهللدين فالنللان ال ينللا عوبم
 ".. 5/66 تلفسري األولوست، "كنتم ال تعلمون

 ".اخل...أن التنا ع فد يقع بني احلاكم وال عب : "حول  يف تفسري اآلية -3

                                                 
 ".ورسول : "جا  يف مقال الدكتور - 5



إن التحلللاكم إىل اهلل ورسلللول  عنلللد االخلللتالف شلللامل وميلللع املسللللمني العلملللا  : أحلللول
 . واحلكام والفاَرق واألفراد والعوام والقبائل

ل، وبللني واالخللتالف يقللع حللع بللني أفاظللل العلمللا  يف الفللروع، وبللني الفاللَرق يف األصللو 
العوام والقبائل يف أمور الدنيا ِالباع، وعلى اوميع أن ُيتكملوا إىل اهلل ورسلول ، وملن ال يرظلى 

 . االحتكام إىل اهلل ورسول  يف أصول الدين وفروع  فهو على خطر عظيم
فاحتصللار الللدكتور علللى االلالف بللني احلللاكم وال للعب، أو بينلل  وبللني أحللد أفللراد رعيتلل  

 .أمر عأيب من جهات
 .أن  ظّيع عموم اآلية ومقصودها -أ

ال  و  لل عب أو لألفراد منا عة احللاكم يف منصلب  وواليتل  ألملر املسللمني كملا  -ب
يف األحاديلللث الللليت سللللفت وإن كلللان فيللل  اسلللت  ار، أو وحلللع يف أملللور ينكرهلللا املسللللمون، وهللل ا 

 .منه  أهل السنة واوماعة
أن ينصلحو   -وللي، لل لعب–فللعلما  إذا وحع يف خطأ يف أمر من أمور الدين  -جل

باحلكمللة وفيمللا بيللنهم وبينلل ، ويِبينللوا للل  أنلل  حللد خللالف نصللاع أو نصوصللاع مللن كتللاب اهلل أو مللن 
للري ، ولللو حللام  -صلللى اهلل عليلل  وسلللم –سللنة رسللول   وأن احلكللم هلل وللرسللول يف هلل ا األمللر ِو

يرجلللع فعللللى العلملللا  بللل ل  علللامل واحلللد يكفلللت، فلللإن رجلللع علللن خط للل ، فاحلملللد هلل، وإن مل 
ريهم الصْب كما مر يف األحاديث اليت سلفت، وه ا الصْب فيل  طاعلة اهلل وطاعلة رسلول   –ِو

ويف ذلللل  احلكملللة البالبلللة واملصللللحة العاملللة وهللل ا ملللن بلللاب احتملللال  -صللللى اهلل عليللل  وسللللم
 .مفسدة صبرى لدفع مفسدة كْبى

 : (5ص)سعود الفنيسان يف  حال الدكتور

حللد يراهللا هللو مللن املبللاح   احلللاكم وشللعب  يف سللن حللواننيني اللالف بللوأك للر مللا يقللع ا"
يف اآليلة نكلرة يف سلياق ( شلت )وكلملة  .العلملا  ليسلت كل ل  واملصاح املرسلة وهلت يف نظلر

تنا عتم يف أب شت  حليال كان أو ك لريا ملن أملور اللدين أو اللدنيا  أب إن. ال رمل تفيد العموم
  ..ورسول  فردو  إىل اهلل



( 5/58اإلشلللللارات اإل يلللللة إىل املباحلللللث األصلللللولية)تابللللل  ك  الطلللللويف احلنبللللللت يفوحلللللال 
إىل معصية أو بدعة ال جتو  طلاعتهم   فصوص مبا إذا دعوا النان األمر يف ه   اآلية عام) فل

وحلد امتنلع ك لري ملن ". يف املعروف وال طاعة ملحللوق يف معصلية االال  إ ا الطاعة:" للحديث
وهلللم يف ذلللل  حلللدوة، واآليلللة . ة االفلللا  إىل املنلللاكر واملفاسلللد والبلللدعإجابللل أئملللة السللللف ملللن

 ".له.ا(  م  امل كورة حأة

 : أحول
ال نلللدرب علللن أب حلللاكم وأب شلللعب تتحلللد ، وال نلللدرب علللن علملللا  أب بللللد  -3

تتحللللد ، وهللللل هللللؤال  احلكللللام وال للللعوب ملتزمللللون بكتللللاب اهلل وسللللنة الرسللللول يف عقائللللدهم 
يوجد ااطأ عندهم وعند حكلامهم إال يف هل   القلوانني الليت يقلال  وعباداام وسياساام، وال

 .إبا من املباح أو من املصاح املرسلة: فيها
علللليهم الصلللالة –األوىل باللللدعاة السياسللليني أن يعرفلللوا حبلللل كلللل شلللت  دعلللوة األنبيلللا  

هلل، وعللللى رأسلللهم خلللامت األنبيلللا ، أال وهلللت اللللدعوة إىل التوحيلللد وحماربلللة ال لللرو بلللا -والسلللالم
فمعظللم بلللدان املسلللمني حائمللة علللى اارافللات والبللدع ال للركية والعقائللد الباطلللة املنافيللة لكتللاب 
اهلل وسنة رسول ، وحد  عن القبور الك رية املعبودة وال حرج، فأين هؤال  الدعاة السياسيون، 
وعلللللى رأسللللهم اإلخللللوان املسلللللمون ومجاعللللة التبليللللغ مللللن إنكللللار هلللل   املنكللللرات، بللللل ال نللللرى 

نظيملللاام تقلللوم إال عللللى كواهلللل االللرافيني والللللاّلل ومؤاخلللاة اللللروافف البلللارحني يف الللللالل ت
 . وعبادة أهل البيت، برأ اهلل أهل البيت منهم

  -صللى اهلل عليل  وسللم–على كل إذا كان البلد حكام  حائمون عللى كتلاب اهلل وسلنة رسلول  
ووحللع خطللأ يف بعلللها يف نظللر  كللبالد احلللرمني، ورأت مللن بللاب املصللاح وظللع بعللف األنظمللة

العلما ، فهم ال ين يتوللوا مناصلحة والة األملر حبكملة، وفيملا بيلنهم وبيلنهم، وال دخلل للعلوام 
َللومفا : )وهللم عامللة ال للعب يف م للل هلل   األمللور، حللال تعللاىل للنا َأوا اام للٌر مِّللَن اأَلمم َوإاَذا َجللا ِهمم أَمم

ِهمم أََذاِعوام با ا َوَلوم َردُّوِ  إاىَل الرَّسِ  نلم َتنباطِونَِ  ما ِهمم َلَعلاَمِ  الَّ ايَن َيسم نلم َوَلومالَ َفلمِل ولا َوإاىَل أِوم ا اأَلممرا ما
َِتِ  الَتلَّبَلعمِتِم ال َّيمطَاَن إاالَّ حَلايالع   .[81: النسا  سورة ] ،(الّل ا َعَليمِكمم َوَرمحم



السللديد اللل ين  يللزون  واللل ين يللدركون هلل ا ويسللتنبطون  هللم أولللو العلللم والعقللل والللرأب
بللني احللل  والباطللل، وبللني املصللاح واملفاسللد، وال يللزج بال للعوب يف هلل   األمللور، فللإن الللزج  للم 

 . يؤدب إىل الف  والفوظى والتفرق والتمزق وسف  الدما  كما يفعل الد قراطيون
كالم الطويف معقول وواحع، وانظلر إليل  حيلث مل يل كر منا علة ال لعوب للحكلام،   -5

 يلل كر منا عللة هللؤال  األئمللة لللوالة األمللور يف إمللامتهم وإمللارام، وإ للا مل يطيعللوهم يف البللدع ومل
واملنللاكر واملفاسللد، وعلللى رأن هللؤال  األئمللة اإلمللام أمحللد بللن حنبللل حينمللا دعللت هللو وعلمللا  
احلللديث والسللنة إىل القللول خبللل  القللرآن يف عهللد االفللا  العباسلليني املللأمون واملعتصللم والواثلل ، 

 .أبوا موافقتهم يف ه   البدع ااطريةف
وحللد لقللت اإلمللام أمحللد وأهللل السللنة الللبال  ال للديد واللللرب والسللأون ومنللع احلقللوق 
والطرد من الونائف، وكان حلوب العامة معهم، وظد ه ا اللالل إال اوهمية، ومع ذلل  مل 

ا التزملوا الصلْب عللى تلل  ينا عوا هلؤال  االفلا  يف األملر، وال نلادوا بلال ورات واملظلاهرات، وإ ل
السلللديدة  -صللللى اهلل عليللل  وسللللم–األهلللوال وسلللو  املعلللامالت تنفيللل اع لتوجيهلللات رسلللول اهلل 

الرشليدة، ودر اع للمفاسللد الليت تسللف  فيهلا الللدما  وتنهلب فيهللا األملوال، وتللأد عللى األخلللر 
ان، وسلاروا والياب،، وهك ا يكلون العلملا  الربلانيون، وشلكرهم أهلل السلنة يف كلل  ملان ومكل

 .على بأهم
فهلال دعلوَت ال لباب إىل االحتلدا   لؤال  العلملا  يف الصلْب عللى أشلد أنلواع الظللم مللا 

 دام احلاكم يف دائرة اإلسالم؟
ولقللد فللرَّج اهلل عللنهم بااليفللة العباسللت املتوكللل، فرفللع اهلل بلل  تللل  احملنللة ال للديدة اللليت 

رمحلل  –هميللة اللللاّلل، وارتفعللت بلل  رايللة السللنة نزلللت بأهللل السللنة وعلمللائهم، وأذلَّ اهلل بلل  او
 .، ورحم اهلل اإلمام أمحد وإخوان  ال ابتني على احل  الصابرين على االبتال  واالمتحان-اهلل

فعللللى اللللدعاة إىل اهلل أن ي لللكروا اهلل إذ عافلللاهم ملللن هللل   الفللل  واحمللللن وملللنَّ علللليهم 
حبكللام يعرفللون مللنهم وينكللرون فعللليهم أن  حبكللام ُيرتمللون السللنة واملللنه  النبللوب، فللإن ابللتالهم
 .يلتزموا املنه  النبوب ومنه  العلما  ال ين مرَّ ذكرهم

ونسللأل اهلل أن يوفلل  حكومللة بللالد احلللرمني وال للعب السللعودب لل بللات علللى الكتللاب 
والسنة، وأن ير ق احلكام البطانات الصاحلة اليت تد م على املعروف وتأمرهم بل ، وأن  نلبهم 



السللللو  اللللليت تللللد م علللللى ال للللر وحتلللللهم عليلللل ، ونسللللأل  تعللللاىل أن يوفلللل  املسلللللمني بطانللللات 
 .وحكامهم للعودة إىل الكتاب والسنة عقيدة ومنهأاع وأخالحاع وسياسة

 
 (:6-5ص)حال الدكتور سعود يف 

 : الوحفة ااامسة "
 هل  و  لو  األمر تقييد املباح أو منع ؟
ن يِللللزم الرعيللة أ نللع فيلل  املبللاح أو يقيللد  بللزمن كلل إذا أصللدر و  األمللر ت للريعا أو نظامللا

. بأكل أنواع من اللحوم دون بعف أو يأمر بأكل السلم  دون اللدجاج، أو البقلر دون البلنم
أو يلللللزمهم بلبللللان معللللني  . أو ركللللوب الدراجللللة دون السلللليارة. أو السللللفر بالطللللائرة دون القطللللار

سياسلللللة والتأمعلللللات و املظلللللاهرات أو  لللللنعهم ملللللن احللللللديث يف أملللللور ال. كال لللللما  والعقلللللال
و كلل هل   األملور مباحلة ألن . إذا حامت لطلب ح  أو رفلع نللم. السلمية فيما ال ظرر في 

الللْبا ة األصلللية )وهلل   األمللور أيلللا وفلل  القاعللدة ال للرعية استصللحاب . ال للرع سللكت عنهللا
 ."بأمر أو بت  يرتب علي  ثواب أو عقاب( حبل ورود دليل ال ارع

 :التعلي 
احلللديث يف أمللور السياسللة إذا صللدر مللن اوهللال ومللن أهللل األهللوا  واألِللرا   -والع أ

 .والف  يلر باألمة يف دينها ودنياها وأمنها، ويلر مبصاحلها
َللومفا أََذاِعللوام بالل ا َولَللوم َردُّوِ  إاىَل الرَِّسللولا : )حللال تعللاىل للنا َأوا اام للٌر مِّللَن اأَلمم َوإاَذا َجللا ِهمم أَمم

َتِللِ  الَتلَّبلَ َوإاىَل أِوم  للِل اللّلل ا َعلَلليمِكمم َوَرمحم ِهمم َولَللومالَ َفلم للنلم للَتنباطِونَِ  ما ِهمم َلَعلاَمللِ  الَّلل ايَن َيسم للنلم للرا ما عمللِتِم  ا اأَلمم
 .[81: النسا  سورة ] ،(ال َّيمطَاَن إاالَّ حَلايالع 

والعقلد  فالكالم يف السياسلة يرجلع فيل  إىل والة األملور ملن األملرا  والعلملا  أهلل احللل
ال ين ينظرون يف عواحب األمور ويف نتائ  الكالم ومثار  العائدة على األمة مبا ينفعها يف دينها 

 .ودنياها و نبها األظرار والف  والتفرق والتمزق
املظللاهرات مللن شللر مللا شللرع  اليهللود والنصللارى ومللن جلل ور الد قراطيللة املللدمرة  -ثانيللاع 

ائدياع وأخالحياع واجتماعيلاع، ولل ا أنفقلت الواليلات املتحلدة اليت استهدفت اإلسالم سياسياع وعق
 .األمريكية ع رات املليارات لفرظها على املسلمني يف بلدابم



 .وجي ت لتحقي  ه   الباية اويوِ اورارة والصواريخ واآلالت املدمرة
أرأيللت لللو كانللت مللن اإلسللالم أو كللان فيهللا نفللع لإلسللالم واملسلللمني أتقللوم بكللل هلل   

 هود؟او
إن هناو مظلاهرات : مع أن املظاهرات من أعظم أدوات الفساد واإلفساد، ومن يقول

 .سلمية فإن  يكابر يف واحع معروف وم اهد ويلح  على البلها  واملبفلني
فمللللا مللللن مظللللاهرة يف الللللدنيا مبللللا يف ذللللل  أوروبللللا وأمريكللللا إال ويقللللع فيهللللا مللللن الفسللللاد 

حتطليم السليارات وبلب املتلاجر وسلف  اللدما  وبللث واإلفسلاد والتحريلب وتلدمري املمتلكلات و 
، وال علْبة بالنلادر أعظلم التحلر الرعب وااوف ما ال  يز  عقل وال شرع، بل ُيرم  شرع اهلل 

 .إن حصل
َوالّلِ  )، [565: البقرة سورة ] ،(َوالّلِ  الَ ُيِابُّ الَفَسادَ ) ،أبا سعت يف األر  بالفساد -3

لللللدا  لللللبُّ المِمفمسا َها)، [67: املائللللدة سلللللورة ] ،(ينَ الَ ُيِا لللللاَلحا لللللِدوام يفا اأَلرم ا بَلعملللللَد إاصم سلللللورة ] ،(َوالَ تِلفمسا
 .[56: األعراف 

وحللرر  علمللا  السللنة ِللري  أبللا تنللايف الصللْب اللل ب أمللر بلل  ال للارع علللى جللور الللوالة -5
 .املنكر ااوارج واملعتزلة ال ين يرون أن ااروج على احلكام من األمر باملعروف والنهت عن

الَ َظللللَرَر َوالَ  ": -صلللللى اهلل عليلللل  وسلللللم-أن فيهلللا مللللن األظللللرار مللللا ينللللايف حولللل   -1
 (.5176)، وابن ماج  حديث (3/131)، أخرج  اإلمام أمحد يف مسند  "ظرار

صللى -يف أحاديث الفل  الليت أخلْب رسلول اهلل  دخوالع أولياع  أن املظاهرات تدخل -7
 .عد ب ه   األمة أبا ستحد  يف -وسلماهلل علي  

تَلَعوَِّذوا بااللَّ ا من المفاَ ا ما َنَهَر منها وملا ...": -صلى اهلل علي  وسلم-حال رسول اهلل 
 (.5867)أخرج  مسلم حديث ، "نَلِعوِذ بااللَّ ا من المفاَ ا ما َنَهَر منها وما َبَطنَ  :حالوا ،َبَطنَ 

َعم " :-صلللى اهلل عليلل  وسللللم- حللالو  لللباِد بَللاداِروا بااألم َمللالا فاتَلنعللا َكقاطَلللعا اللَّيملللا المِمظملاللما ِيصم
نلمَيا لباِد َكلافارعا يَبايلِع داينَلِ  باَعلَرٍ  ملن اللدُّ نعلا َوِيصم لت ِمؤمما لت َكلافارعا أو ِ مسا نعا َوِ مسا ، أخرجل  "الرَِّجِل ِمؤمما

 (.338)مسلم حديث 
لريا ِعلودعا ِعلودعا فَلَأبُّ تِلعمَرِ  المفاَ ِ على المِقلِل": -صلى اهلل علي  وسلم-وحال  صا وبا َكاحلَم

َتٌة بَليمَلا ِ  َتٌة َسومَداِ  َوَأبُّ حَللمٍب أَنمَكَرَها ِنكاَت في  ِنكم رابَلَها ِنكاَت في  ِنكم رَي عللى  حَللمٍب ِأشم حع َتصا
لللَماَواِت َواألمَ  نَلللٌة ملللا َداَملللتم السَّ ا عللللى أَبلملللَيَف ما مللللا الصَّلللَفا فلللال َتِللللرُِّ  فاتلم لللَوِد حَللمبَللللنيم َخلللِر َأسم رمِ  َواآلم



يعا اَل يَلعمراِف َمعمِروفعا وال يِلنمكاِر ِمنمكَ  راَب ملن َهلَوا ِ ِمرمبَادًّا َكالمِكو ا جِمَحِّ ، أخرجل  مسللم "رعا إال ما ِأشم
 (.377) حديث

ريها من األحاديث يف ه ا الباب، وفيها أحوى  اجر ألو  األلباب  .ِو
وأبا  سول اهلل ووصفها يف خطبة بأبا شر األمورأبا تدخل يف البدع اليت ذمها ر  -5
 .ظالل

 
تقللدمت األحاديلث اللليت تللأمر بالصلْب علللى جلور احلكللام وعنللد رايلة مللا ينكللر  -ثال لاع ع 

ومل يلدلّنا رسلول اهلل عللى  ،وإن أعطينلاهم حقهلم ومنعونلا حقنلا ،منهم ونهور االسلت  ار ملنهم
وملللن أخب هلللا  ،وحلللرَّم علينلللا البلللدع ،سللللميةاألسلللاليب ال وريلللة وعللللى املظلللاهرات سللللمية أو ِلللري 

ومن أراد أن  ؟وهت حتمل يف طيااا مفاسد عظمى فكيف  يزها شرع اهلل احلكيم ،املظاهرات
ل إليلل  مللن نتلائ  فليأخلل ها مللن األحللدا  السللابقة واحلاليللة يف البلللدان و يعللم مفاسللدها ومللا تللؤ 

 .اليت جتيز املظاهرات والتأمعات السياسية
املظللللاهرات مللللن أخبللللث وأفسللللد مللللا يصللللادم تللللل  التوجيهللللات النبويللللة واحلاصللللل أن  

ن الل ب ال الصلادرة علوال  و  ملسلم أن ُيلالف هل   التوجيهلات العظيملة  ،الناصحة الرشيدة
نِلوَن ) :، حلال تعلاىلينط  عن ا وى ويدَّعت جوا  املظاهرات وحا ا ملا ذكرنلا فَلالَ َوَربِّلَ  الَ يِلؤمما

للايماع َحعََّ ُِيَكِِّموَو  هامم َحَرجلاع ممَِّّلا َحَلليمَت َوِيَسللِِّموام َتسم نَلِهمم ُِثَّ الَ  َاِدوام يفا أَنِفسا  ،(فايَما َشَأَر بَليلم
 .[65: النسا  سورة ]

وحللد نهللر جليللاع أن املظللاهرات واملسللريات ال جتللو  شللرعاع، ولللو كانللت للمطالبللة حبلل  أو 
اهلللل بالنصلللوص النبويلللة أو متأاهلللل  لللا، رفلللع نللللم، والللل ب يلللدَّعت إباحتهلللا أو وجو لللا إملللا ج

 .فليت ا اهلل
الرسلللللول الصلللللادق األملللللني وسللللليد هللللل ا اللهلللللم اجعلنلللللا ملللللن امللللللؤمنني احملكملللللني  لللللدب 

 .الناصحني 
 

 (:7ص)حال الدكتور سعود الفنيسان يف 



إن العلمللا  ومجيللع الللدعاة ) -رمحلل  اهلل -العزيللز بللن بللا   وحللال مساحللة ال لليخ عبللد "
املسريات واملظاهرات اليت تلر بالدعوة وال تنفعها وتسلبب الفرحلة  بتأنب وأنصار احل  أوصوا

 . 7/177جمموع الفتاوى ( والفتنة بني احلكام واحملكومني  بني املسلمني

املظللاهرات السلللمية وإ للا منللع املظللاهرات ِللري السلللمية وهللت اللليت ى يعللرت  عللل  فسللماحت  مل
 ." والف  وه   حرام وال ش ينت  منها املفاسد

 :التعلي  

عللرف مللا تنطللوب عليلل  املظللاهرات مللن مفاسللد  -رمحلل  اهلل–إن اإلمللام ابللن بللا  : أحللول
 .وشرور وأبا تلر وال تنفع، فقدَّم ه   النصيحة للنان عامة وألهل الدعوة خاصة

ولقلللد جلللا  بألفلللاع عاملللة لكلللل أشلللكال املظلللاهرات، فللللم ُيصلللص، وأطلللل ، ومل يقيلللد 
قييد املظاهرات العامة املطلقة يف كالم ه ا اإلمام بالسلمية تقويل لل  بالسلمية وال بالقتالية، فت

مبا مل يقل وال يدل علي  كالم  من حريب وال من بعيلد، وللو كلان يعتقلد الفلرق بلني املظلاهرات 
ري السلمية لفرَّق  ألن  ال  و  تأخري البيان عن وحت احلاجة  .السلمية ِو

ري السلمية كالم  اآلدومما يؤكد أن اإلمام ابن با  ال يفرِّ   :ق بني املظاهرة السلمية ِو

 :خالل حماظرة ل ( 367-57/365" )جمموع الفتاوى"يف  -رمح  اهلل–حال 

ومللللا بعلللث اهلل موسلللى وهلللارون لفرعلللون ملللاذا حلللال . وعليللل  بلللاللني والرمحلللة والرفللل "...
َشووىفَوُقوووَ  لَووُه قَووووي ِّ لَيَونِّووا َلَعلَووُه يَوتَووذَ }:  مللا، حللال سللبحان  فأنللت كلل ل  لعللل  ،(1){َكُر َأوي َيخي

صاحب  يت كر أو ُي ى، ويف الصحيد عن عائ لة رظلت اهلل عنهلا علن النليب صللى اهلل عليل  
فرفو  بهوم فوارف  بوهل اللهوم مون ولوي  اللهم من ولوي مون أمور أمتوي  وي اِّ )): وسلم أن  حال

الرفل  ووعيلد عظليم  وه ا وعلد عظليم يف ،(7)((فش  عليهم فا ق  عليه من أمر أمتي  ي اِّ 
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ويقللول  ،(5)((موون يحوورم الرفوو  يحوورم الخيوور كلووه)): يف امل للقة، ويقللول عليلل  الصللالة والسللالم
عليكم بالرف  فإنه   يكون في  يء إ  زانه و  ينوع  مون  ويء )): صلى اهلل علي  وسلم

 .(6)((إ   انه
الرفي  اللني  فالواجب على الداعت إىل اهلل أن يتحمل، وأن يستعمل األسلوب احلسن

لري  يف دعوت  للمسلمني والكفار مجيعاع  ، ال بد من الرف  مع املسللم وملع الكلافر وملع األملري ِو
و سوويما األمووراء والر سوواء واألعيووانل فووإنهم يحتووايون إلووى المعيوود موون الرفوو  واألسوولو  

و لعلهلم يقبللون احلل  ويؤثرونل  عللى ملا سلوا ، وهكل ا ملن تأصللت يف نفسل  البدعلة أ الحسن
املعصية وملى علي  فيها السنون ُيتاج إىل صْب حع تقتلع البدعة وحلع تلزال باألدللة، وحلع 

 .يتبني ل  شر املعصية وعواحبها الوخيمة، فيقبل من  احل  ويدع املعصية
فاألسللللوب احلسلللن ملللن أعظلللم الوسلللائل لقبلللول احلللل ، واألسللللوب السلللي  العنيلللف ملللن 

ويلحوو   .وإثللارة القالحللل والظلللم والعللدوان واملللاربات أخطلر الوسللائل يف رد احللل  وعللدم حبولل 
البا  ما قود يفعلوه بعول النوا  مون المظواهرات التوي قود ًسوبي  وراِّ عظيمواِّ علوى بهذا 

الدعاةل فالمسيرات فوي الشووار  والهتافوات والمظواهرات ليسوا هوي الإلريو  ل  وال  
تنصووول الووورأليي واألميووور ف، فلللالطري  الصلللحيد بالزيلللارة واملكاتبلللة الللليت هلللت أحسلللن، والووودعوة

، فللالنيب صلللى اهلل عليلل  وسلللم مكللث يف و وويخ القبيلووة بهووذا الإلريوو    بووالعنة والمظوواهرة
مكللة ثللال  ع للرة سللنة مل يسللتعمل املظللاهرات وال املسللريات ومل يهللدد النللان بتحريللب أمللوا م 

راسللا  وال شلل  أن هلل ا األسلللوب يلللر الللدعوة والللدعاة، و نللع انت للارها وُيمللل ال. واِتيللا م
والكبار على معادااا وملاداا بكل ممكن، فهم يريدون ااري  ل ا األسللوب لكلن ُيصلل بل  
ظللد ، فكللون اللللداعت إىل اهلل يسللل  مسلللل  الرسللل وأتبللاعهم وللللو طالللت امللللدة أوىل بلل  ملللن 

 .(7)"عمل يلر الدعوة ويلايقها، أو يقلت عليها وال حول وال حوة إال باهلل
                                                 

، وأبو داود يف كتاب األدب، بلاب يف 5555 كتاب الْب والصلة واآلداب، باب فلل الرف  برحم أخرج  مسلم يف - 5
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، وأبو داود يف كتاب األدب، بلاب يف 5555أخرج  مسلم يف كتاب الْب والصلة واآلداب، باب فلل الرف  برحم  - 6
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اللللدعوة إىل اهلل وأسللللو ا : "هلللا يف جامعلللة أم القلللرى مبكلللة املكرملللة حتلللت عنلللوانألقا ،هللل ا الكلللالم ملللن حماظلللرة رائعلللة - 7
 .، وهت حماظرة رائعة يف موظوعها وأسلو ا وأدلتها"امل روع



 
 :الداعت إىل اهلل فسماحت  كما ترى ينصد

 .أن يستعمل األسلوب اللني الرفي  يف دعوت  للمسلمني والكفار مجيعاع  -3
ري  -5  .وأن  البد من الرف  مع املسلم والكافر واألمري ِو
ريهم ، فقال -1 والسيما األملرا  والراسلا   : "أكدَّ ه ا باحلث على الرف  باألمرا  ِو

 ".من الرف  واألسلوب احلسنواألعيان، فإبم ُيتاجون إىل املزيد 
 ".فاألسلوب احلسن من أعظم الوسائل لقبول احل  : "ويقول -7
 ".واألسلوب السي  العنيف من أخطر الوسائل يف رد احل  : "ويقول -5

، ومل يقيللدها ببللري السلللمية وعوود د هووذو الوسوواألئ السووي ة العنيفووةل ومنهووا المظوواهرات
 : عظيماع على الدعاة، ُث حال وال بالسلمية، وذكر أبا حد تسبب شراع 

فالمسيرات في الشوار  والهتافات والمظاهرات ليسا هوي الإلريو  ل  وال   "
 ".والدعوة
 .اخل..بالزيارة واملكاتبةبنّي الطري  بأن  يكون  -6
 :ُث أكد بطالن املظاهرات، وأبا ال صلة  ا باإلسالم، فقال -7
ثللللال  ع للللرة سللللنة مل يسللللتعمل  مكللللث يف مكللللة -صلللللى اهلل عليلللل  وسلللللم-فللللالنيب  "

 ".اخل..املظاهرات وال املسريات ومل يهدد النان بتحريب أموا م واِتيا م
للري السلللمية ملللا اسللتحدم أسلللوبا واحللداع يف  ولللو كللان يِفللرِّق بللني املظللاهرات السلللمية ِو
نصللائح ، أال وهللو التعملليم واإلطللالق  ألبللا كلهللا شللر وبللال  وختريللب وتللدمري، ولللو كانللت يف 

ملا  لرب اآلن يف املظلاهرات ملن اللدما   -رمح  اهلل–دايتها سلمية، ولو أدرو ال يخ ابن با  ب
وإ هلللللاق األللللللوف املؤلفلللللة ملللللن األرواح وإتلللللالف األملللللوال وتعطيلللللل املصلللللاح وت لللللريد الللللللعفا  

حللللد تسللللبب كلللل ا وكلللل ا ، ولكللللان كالملللل  أشللللد يف ذمهللللا وحتر هللللا وبيللللان : واملسللللاكني ملللللا حللللال
 .املؤكدةمفاسدها احملققة 

وأرى أن   ب على الدكتور االعت ار عن حتميلل  لكلالم اإلملام ابلن بلا  ملا مل يقصلد  
 .وال يدل علي  كالم  من حريب وال من بعيد



 وعلملللا  السلللنة يف كلللل مكلللان ُيرملللون املظلللاهرات وهلل احلملللد، وملللنهم علملللا  اململكلللة
 ، بلن بلا  مفليت اململكلة سلابقاع وعللى رأسلهم العالملة عبلد العزيلز بلن عبلد اهلل العربية السلعودية،

وهي لللة كبلللار العلملللا  وعللللى رأسلللهم مفللليت اململكلللة احللللا   ،والعالملللة حمملللد بلللن صلللاح الع يملللني
الفللو ان وفللليلة بللن فللو ان فللليلة ال لليخ صللاح و عبللد العزيللز بللن عبللد اهلل آل ال لليخ، ال لليخ 

علمللا  السللنة يف اللليمن ن، وحمللدِّ  ال للام حممللد ناصللر الللدين األلبللاأ، و ال لليخ صللاح اللحيللدا
وعلى رأسهم ال يخ مقبل الوادعت، وعلملا  اوزائلر وعللى رأسلهم ال ليخ حمملد عللت فركلون، 
رحللم اهلل مللن ملللى مللنهم، وحفللظ اهلل وثبّللت علللى السللنة مللن بقللت مللنهم، وجنّللب املسلللمني 

  .البدع والف  ما نهر منها وما بطن
 كتب                                                          .يتبع

 ربيع بن هادب عمري املدخلت      
 هل35/7/3715           

 


