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 مقدمة 

ه  ب احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل النبي الكريم، وعىل آله وصح

 أمجعني، وبعد، 

مسألٍة  خمترص  بحٌث    فهذا واجلامعة  منيف  باإلمامة  املتعلقة  جهة   املسائل    ،من 

نكرات  امل  التعامل مع   فقه  وهي ،  من جهة أخرى   األمر باملعروف والنهي عن املنكربو

و احلكام  َصَدرت من  ة الوالة،  إذا  اخلاصَّ القارصة  املنكرات  ة  سواء  العامَّ املتعّدية  ،  أو 

  يفالنظر  من خالل  ،  هذه املنكرات  الصحيحة يف التعامل مع النظر يف املنهجية    بحث  و

  ،واختالف األحوال، والبلدان متغّّيات الواقع،  اعتبار  ووآثار السلف،  نصوص الرشع،  

 . واألزمان

  العلم  ميدانيف  مني  مسامهٌة متواضعة، ومشاركٌة  إال    البحث املخترص  وما هذا

أضعه بني يدي أهل    ،املهمة   ائل املس  ا النوع من إثراء هذلبنات    من  لبنةٌ هو  ، ووالبحث

إنني ال  إذ  ،  وزلل   يكون فيه من خللقد  العلم والتخصص، للبحث والنظر، وتقويم ما  

ا طريق  يً أجتهد رأيي مستعينًا باهلل تعاىل، متحر  والصواب عىل الدوام، بل    أدَّعي العصمة

أن  دون  مع إعامل النظر يف نصوص العلامء، واالستضاءة بأفهامهم،  ،ومنهجهم السلف

   أقواهلم واجتهاداهتم موضع النصوص الرشعية. أضع

يف  وقد   الصحيح  املنهج  حول  احلديث  مع كثر  الوالة،    التعامل  منكرات 

وعىل الرغم من تعدد الكتابات، فإنَّ بعض من خاض غامر  وتعددت الكتابات يف ذلك،  

االتفاق   مواضع  بني  يميز  مل  باخلصوص،  املسألة  ومل  واالختالفاحلديث حول هذه   ،
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باخلروج عن منهج    خمالفه  امحيرر قول املخالف، وال موطن النزاع، وربام أطلق لسانه باهّت 

 . جزاًفا بعضهم بالبدعة والضاللة  ي  م  ورَ السلف، بل 

  ، الرتباطها بحق  من عظيم املسائلُتعدُّ  وال ريب أنَّ هذه املسألة باخلصوص،  

البحث فيها ينبغي أن يكون بعلم    ومن هنا فإنَّ املحافظة عليها،  سبل  معرفة  اجلامعة، و

نظروعدل، وأن   الرشيعة،    يكون  النصوص، ومقاصد  إىل  فيها  تتبع كالم  مع  الباحث 

 يف موضعه.  يوضعمقروًنا بأفعاهلم، حتى   العلامء، ومجعه

دة، فمنهم من،  توجهات خمتلفة لناس يف هذه املسألة  لو يريد    ومنطلقات متعد 

ا كان نوع املنكر،  منكر وقع يف واليته،    كم علنًا، عىل كل  ااإلنكار عىل احل  مل يأمر به  لو  وأيًّ

احلاكم يف ذلك معاملة آحاد الرعية، من غّي اعتبار    يعامل يريد أن  واحلاكم ومل يبارشه،  

همالً بذلك ما جاءت  مُ ر منزلته يف قلوب الرعية،  وقّ ز سلطانه، ويَ عزّ ه، ويُ لام حيفظ هيبتَ 

النصوص،   َل به  العلامء،    وَعم  عليه  ونصَّ  السلف،  ه  ووعظ  للحاكم،    النصيحةمن  به 

  وإثارة إليغار الصدور،    الطريق ويتخذه سبيالًيسلك هذا  تراه  بل    ،برفق ولني  هوتذكّي  

 والعصيان. وفتح باب الرش  والثورة الفتنة، وشحن القلوب، 

آخر   طرٌف  ف  ويقابله  حرَّ لو  حتى  مطلًقا،  علنًا  احلاكم  عىل  اإلنكار  من  يمنع 

ل السنن كل حال،  بويرى وجوب إرسار النصيحة للحاكم ، الدين، وغّيَّ الرشائع، وبدَّ

ع  انو أ، من دون متييز بني  يف كل  األحوال   بني يديه، وخيصُّ اإلنكار عليه  ويف كل  منكرٍ 

مطلًقا،    من التلميح والتعريض  عَ نَ مَ هم ذلك، حتى  ض، بل جاوز بعوأحواهلا ات،  املنكر

 . كام َمنَع من الترصيح 
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ط بني هذين سلك مسلط الومنهم من   ز اإلنكار علنًا عىل  ،  التوجهني   توسَّ فجوَّ

أصحاب هذا    بني  ، عىل اختالفمنكرات حمدودةيف    وأاحلاكم، يف أحوال خمصوصة،  

 . أنواع املنكراتيف يف هذه األحوال، و  قول ال

هذه املسألة يف  أصل  ملوا بيان  أهل السنَّة واجلامعة مل ُي فأقول مستعينًا باهلل: إنَّ  

 املخترصة، املتقدمة واملتأخرة. و العقائد املسندة  جوامعهم املصنّفة، ويف كتب

ومعتنٍ  علم  طالب  كل  عىل  خيفى  متقّدمها    وال  واالعتقاد،  السنَّة  كتب  أنَّ 

يف   واجلامعة  السنَّة  أهل  أصول  بيان  عىل  تتابعت  قد  مبسوطها وخمترصها،  ومتأخرها، 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حتى إنَّه ال خيلو  يف أبواب  و اإلمامة واجلامعة،    أبواب 

 منها كتاب. 

السمع   وجوب  واجلامعة:  اإلمامة  أصل  يف  ذكروا  باملعروف،  ومما  والطاعة 

ع واجلامعات خلف األئمة، واحلج واجلهاد  مَ نزع اليد من طاعة، ووجوب اجلُ   وحتريم

أبراًرا كانوا أو فجاًرا،   وا  ومعهم،  الناس  عىل  نصُّ ر منهم، واجتمع  تأمَّ إمامة من  ثبوت 

 َ  ه.لَ ب  قَ  ن  بعهد مَ  عليه، أو اختاره أهل احلل والعقد، أو ُوّل 

  وإن  بالسيف،    عىل األئمة عىل حتريم اخلروج    ة واالعتقادالسنَّاتفقت كتب  كام  

 هلم. والدعاء    النصيحة ووجوب الصرب عىل ظلمهم وجورهم، مع بذل    جاروا وظلموا، 

األصوُل  هي  االختالف   املحكمةُ   وهذه  عند  إليها  ُيرجع  إليها  ،  التي  وتردُّ 

 . واألحداث الوقائع الفرعيات، وحُتاكم إليها 
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أهل   حرص  أصوله  السنَّومع  عىل  والتأكيد  الباب،  هذا  بيان  عىل  واجلامعة  ة 

  عىل   فيه بالتنصيصن مسالك الفرقة والشقاق،  م    وصيانته   ة،املأخوذة من الكتاب والسنَّ 

مف الكلمة، وحيفظ الرشيعة،    دوح  ويُ ،  اإلمامة  ونُص ويَ ،  اجلامعة  حيفظ  ما دوا يف مل حُيد    إَّنَّ

طريقً  حمددة،  معيَّنة ة  مصنفاهتم  ووسيلة  إنكار    ُتسلك ،    عىل  ،الوالة   اتمنكر  مجيع يف 

وتنو   األحوال،  وتغّي  اختالف  املنكرات،  األزمان ع  اإلنكار  ك  ، واألعراف    تخصيص 

اإلنكار بني    حرص  ، أو  األزمان يف مطلق    ، أو اجلهر باإلنكاراألحوال  يف كل  رسار  اإلب

عن    النهي  والسيف، و   اإلنكار باليد    ع  ن  عىل مَ   التنصيص    سوىيدي احلّكام، ونحو ذلك، 

،  املثالب  وذكر    والقدح    والعيب    كالسب  واألسباب    ما يؤدي إىل ذلك من الوسائل  كل  

 . عىل ما سيأيت بيانه 

م   ، وهي: أن يكون اإلنكارُ عموًما   نوا املنهجية العامة يف إنكار املنكراتبيَّ   إال إَّنَّ

إىل  اإلنكار  يؤدي    الن  وأ ،  ما مل يقتض احلال واملقام الشّدة  ،، ورفٍق ، وصربٍ ، وحلمٍ بعلمٍ 

وا عىل طريقة معينة يف   ينصُّ منه، دون أن  ُتسلك يف كل األحوال،    نكاراإلمنكٍر أعظم 

تغّي   و وعىل  األزمان،  األشخاص مع    ذلك    سواءٌ و ،  اختالف  أو    منكراتيف  احلاكم، 

 . يف اجلملة املحكوم، بل أطلقوا وجوب إنكار املنكر هبذه الضوابط

بام    باملعروف إال رجٌل عاملٌ   السلطانَ   رُ أمُ ال يَ : )-رمحه اهلل-قال سفيان الثوري  

 .  )1(يأمر، عاملٌ بام ينهى، رفيٌق فيام يأمر، رفيٌق فيام ينهى، عدٌل فيام يأمر، عدٌل فيام ينهى(

 

 ٦/3٩٧ >حلية األولياء<(1)
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 ،واألشخاص  ، باختالف األزمان  تلف ت بعض هذه الضوابط  أن    ومن املعلوم

 واألعراف.   ،واألحوال

، وهو من  يف كتاب <السنّة>  -رمحه اهلل-قد عقد ابن أيب عاصم    :قائل  قال  فإن

أورد فيه حديث عياض بن غنم    ،)كيف نصيحة الرعية للوالة(  بعنوانباًبا    كتب العقائد،

النبَّي × قال: <أ÷،   ُيبده عالنية، ولك  من أراد أن ينصح ن    ، ن لذي سلطان فال 

 .)2(>ى الذي عليهمنه فذاك، وإال قد أدَّ  َل ب  فإن قَ  ، به   يأخذ بيده فيخلو 

لسلطان، وليس يف إنكار  لنصيحة  الهو يف  إنام  نَّ هذا احلديث  إ:  ُيقال  أن    فاجلواب 

يتد   مل    من وجه، ومن    ن وجه، وأعمُّ من اإلنكار م    أخصُّ   ، والنصيحةُ ر منه دَ املنكر إذا َص 

من إنكار املنكر إذا    نعُ م  ن يَ ة مَ وقع يف الوهم، وعامَّ الفروق بني اإلنكار والنصيحة    إىل

 ما شاهبه من اآلثار. ور من الوالة علنًا يستند إىل حديث النصيحة هذا،  دَ َص 

 : قبل بحث املسألة أن ُيمّيز بني أمرينومن هنا كان من املهم 

 واإلنكار. األمر األول: التمييز بني النصيحة  

والنقد    وبني العيب والقدح والسب    من جهة   اإلنكار   بني   التمييز واألمر الثاين:  

 من جهة أخرى   والتشهّي وتعداد املساوئ وتلمس اهلفوات والزالت 

 . األوليف الفصل   البحث مدار  وهو  

 

يف   رواه  (2) أمحد  برقم  اإلمام  يف  و  (،15333)مسنده  عاصم  أيب  إسناده  2/521  >السنَّة<ابن  األلباين:  وقال   ،

 صحيح، ورجاله ثقات.
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 يف ثالثة فصول:  هذه الرسالة والبحثوقد جعلُت 

األول مع  :  الفصل  التعامل  باب  هذا  يف  املعتربة  املصطلحات  بني  التمييز  يف 

 وفيه مبحثان: الوالة، 

 : يف التمييز بني النصيحة واإلنكار املبحث األول

الثاين والنقد  واملبحث  والقدح  العيب  وبني  جهة  من  اإلنكار  بني  التمييز  يف   :

 والسب  والتشهّي من جهة أخرى

  ه  ق  ، وف  املنكرات الصادرة من احلاكم أو يف واليته : يف ذ كر أنواع  والفصل الثاين

 التعامل مع كل  منها 

 : جعلته يف مبحثني: والفصل الثالث

 بعض االعرتاضات والردود عليها : يف ذكر املبحث األول

 : يف ذكر بعض التنبيهات املهمة واملبحث الثاين

 شمل زبدة البحث. ثم ختمت ذلك بخامتة ت 

والزلل،   اخلطأ  ُُينّبني  وأن  للصواب،  ُيوّفقني  أن  أسأل  يرزقني  واهلل  وأن 

 اإلخالص يف القول والعمل، إنه سميع جميب. 

 ُكتب يف الكويت 

 هـ 1443مجادى اآلخر  25يف 

 م 2٠22يناير   2٨
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 الفصل األول 

 املعتربة يف باب التعامل مع الوالة   ات صطلح امل التمييز بني 

التمييزُ   فإنَّ ،  بني املصطلحات املستخدمة يف باب التعامل مع الوالة   من املهم 

أدَّى به إىل    مما املصطلحات،    بني  خلطٍ   يف  َوَقع   هذه املسائلبحث  خاض يف    ن  بعض مَ 

معناها،  بالنصوص    تفسّي   مواضعها،    يفوتنزيلها  غّي   رَص  وغّي 
عن    ف  العلامء  كالم 

بينها، وتوضيح ما جتتمع فيه  مراده، فكان من املهم   بحث هذه املصطلحات والتمييز 

   وتفرتق.
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 األول املبحث 

 التمييز بني النصيحة واإلنكار 

النبي × يف أحاديث كثّية، احلثُّ  والرتغيب يف بذل النصيحة    قد صحَّ عن 

 . للمسلمني، حكامهم وحمكوميهم 

الداري ÷  ما  ومن ذلك   النبي  رواه مسلم يف صحيحه من حديث متيم  أن 

<قال  × النصيحة،:  املسلمني   :قال ملن؟ :قلنا الدين  وألئمة  ولرسوله  ولكتابه  هلل 

 .)3(>وعامتهم

عىل    ×   النبيَّ   بايعُت اهلل ÷ قال: )جرير بن عبد  وروى الشيخان أيًضا عن  

 .)4 ((لكل مسلم صح  إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنُّ 

اهلل يرىض  إنَّ  × قال: <  عن النبي ،÷  عن أيب هريرةلم  صحيح مس يفو

ا  ا، وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعً ا: يرىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به شيًئ لكم ثالثً 

  .)5(>أمركموال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهلل  

 

 ( 55رقم ) (3)

 ( 5٧(، ومسلم برقم )133٦البخاري برقم ) (4)

 (1٧15)برقم  (5)
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قال يف خطبته باخليف   ×النبي    أنَّ   ÷  وغّيه عن جبّي بن مطعم  املسند ويف

إخالص العمل هلل، ومناصحة والة   ؛ عليهن قلب امرئ مسلم   لُّ غ  ثالث ال يَ : <من منى 

  )٦(.<األمر، ولزوم مجاعة املسلمني

الدين النصيحة،    أنَّ   ×وقد أخرب النبي  : )-رمحه اهلل-قال احلافظ ابن رجب  

فهذا يدل عىل أن النصيحة تشمل خصال اإلسالم واإليامن واإلحسان التي ذكرت يف 

 .)٧((حديث جربيل

هي إرادة اخلّي    ، هبا عن مجلة عربَّ النصيحة كلمة يُ : )- رمحه اهلل-وقال اخلطايب  

   .)٨((للمنصوح له 

املروزي   نرص  بن  حممد  اهلل-وقال  )-رمحه  املسلمني،  وأما  :  ألئمة  النصيحة 

افرتاق األمة    اجتامع األمة عليهم، وكراهةُ   صالحهم ورشدهم وعدهلم، وحبُّ   فحبُّ 

رأى اخلروج عليهم،   بطاعتهم يف طاعة اهلل عز وجل، والبغض ملن  عليهم، والتدين 

 .)٩((وحب إعزازهم يف طاعة اهلل عز وجل

ومن هنا اتفق العلامء عىل أنَّ النصيحة تكون فيام بني الناصح واملنصوح، حاكاًم  

 أو حمكوًما. كان  

 

 ( 4٠4برقم )، وصححه األلباين يف <السلسلة الصحيحة> (1٦٧3٨مسند أمحد برقم ) (٦)

 1/21٨<جامع العلوم واحلكم>  (٧)

 4/125<معامل السنن>  (٨)

 1/222<جامع العلوم واحلكم>  (٩)
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ابن رجب اهلل -  قال  )-رمحه  أحد، :  نصيحة  أرادوا  إذا  السلف  ظوه  عَ وَ  وكان 

بينه وبينه، فهي نصيحة، ومَ عَ ن وَ مَ :  حتى قال بعضهم  ، ارسًّ  ظه عىل  عَ ن وَ ظ أخاه فيام 

.  عّي  املؤمن يسرت وينصح، والفاجر يتك ويُ :  وقال الفضيل.  خهبَّ ام وَ فإنَّ رؤوس الناس  

ه يف  ا يأمرُ ن كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئً كان مَ :  وقال عبد العزيز بن أيب رواد

فيُ  أَ   ؤجرُ رفق،  وََّن  ر  م  يف  ويتك  ي  ه  أخاه  فيستغضب  بصاحبه  خيرق  هؤالء  أحد  وإن  ه، 

 .)1٠((سرته

 :  -رمحه اهلل- ويف ذلك يقول الشافعي 

َك يف ا نف رادي دين ب نُصح   َوَجن بني النَصيَحَة يف اجلاَمَعه  َتَعمَّ

َن الَتوبيخ  ال َأرىض ا ست امَعه   َفإ نَّ النُصَح َبنَي الناس  َنوعٌ   م 

يَت َقوّل  َفال جَتَزع إ ذا مَل ُتعَط طاَعه   َوإ ن خاَلفَتني َوَعص 

َوَعَظه  )  :-ه اهللرمح-أيًضا  قال  و وَمن   َوَزاَنه،  َنَصَحه  فَقد   ا  ًّ
أخاُه رس  َوَعَظ  َمن  

 .)11((َعالَن َيًة فَقد  َفَضَحه وشاَنهُ 

 ب  ينصح لذي سلطان فال يُ   أراد أن    ن  مَ وعىل هذا، فحديث <
مل يأت    >،ه عالنيةد 

احلُ  هبذا  السلطان  النصيحة  وهوأال  ،  كملتخصيص  وإنام  إرسار  حق  جاء  ،    لتأكيد 

 لعدة أمور:   وذلك من باب التنبيه والتذكّي، السلطان يف ذلك،  

 

 1/225<جامع العلوم واحلكم>  (1٠)
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أعظم من املفاسد املرتتبة   إعالن النصيحة للسلطان  عىل  املرتتبة  املفاسد أنَّ    :منها

 . إعالن النصيحة آلحاد املسلمني  عىل

عىل  أنه    :ومنها التأكيد  باب  الرعيةمن  عىل  السلطان  وحق   توقّيه  ،  وجوب 

 مكانته يف القلوب. ُيضعف و  ، ن من سلطانهو  وُي وإكرامه، والبعد عن كل ما يشينه 

>، مع الدين النصيحةر يف حديث: <ك  صح لوالة األمور بالذ  النَّ  تصيُص   هومثلُ 

 يف عموم املسلمني. وشموهلم  الوالة دخول

موعظةٌ  فإنَّ    فالنصيحة  املنكر،  إنكار  من  أعمُّ  اجلهة  هذه  من  وهي  وتذكّي، 

ا أو إمجاًعا  جاء إنكاره يف، وهو ما  ال تتص بام هو منكرٌ   النصيحة ، بل تشمل  الرشيعة نصًّ

  االختيار والتعامل جتهاد يف مسائل الرشع، أو االجتهاد يف  سواء اال   سائل االجتهاد، م

حيث  ومن هنا قال العلامء: ال إنكار يف مسائل االجتهاد،  ،  والترّصف ومعاجلة األمور 

 فيها التناصح والتذاكر والتباحث.  جعلوا

هبذا    فال يدخل فيهأو اإلمجاع،  الرصيح  هو كلُّ ما خالف النصَّ  ووأما املنكر،  

   .اإلنكار رشع فيها النصيحة ال تُ  التي  مسائل االجتهاد واالختيار  االعتبار

النووي   اهلل-قال  )-رمحه  ألنَّ أمّ :  فيه؛  إنكار  فال  فيه  املختلف  جمتهد    كلَّ   ا 

املصيُب  أو  لكن    واحدٌ   مصيب،  املخطئ،  إثم عىل  وال  نعلمه،  عىل جهة  بَ دَ نَ   إن    وال  ه 

 .)12((النصيحة إىل اخلروج من اخلالف، فهو حسن حمبوب 
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 رُشع فيه النصيحة، وما مل خُيتلف فيه رُشع فيه اإلنكار.  فام اخُتلف فيه من املسائل

ليس >  مسائل اخلالف ال إنكار فيها  إنَّ : <وقوهلم: )-رمحه اهلل -قال ابن القّيم  و

فإذا كان    ؛أما األول .  ه إىل القول والفتوى أو العمليتوجَّ   اإلنكار إما أن    بصحيح؛ فإنَّ 

سنَّ  خيالف  إمجاعً   ةالقول  شائعً أو  اتفاقً   اا  إنكاره  فإنَّ وجب  كذلك  يكن  مل  وإن  بيان    ا، 

ة أو إمجاع وجب فإذا كان عىل خالف سنَّ  ؛وأما العمل  .ضعفه وخمالفته للدليل إنكار مثله

ولالجتهاد    ، ة وال إمجاعوأما إذا مل يكن يف املسألة سنَّ  ...إنكاره بحسب درجات اإلنكار

  وإنام دخل هذا اللبس من جهة أنَّ   .امقلدً  ا أومن عمل هبا جمتهدً   عىل مل ينكر  ،فيها مساغ 

مسائل اخلالف هي مسائل االجتهاد، كام اعتقد ذلك طوائف من الناس    القائل يعتقد أنَّ 

 .  )13((ممن ليس هلم حتقيق يف العلم

ن أوجه االختالف بني بايب النصيحة واإلنكار:  و   - كام يف احلديث-  اإلنكار أنَّ  م 

 والقلب، فهو من هذه اجلهة أعمُّ من النصيحة. يعمُّ اليد واللسان 

كونه  : )يف تعريف املنكر الذي ُيب إنكاره  -رمحه اهلل-حامد الغزاّل    قال أبو

  ؛نا عن لفظ املعصية إىل هذا ل  دَ وعَ   ، الوقوع يف الرشع  ونعني به أن يكون حمذورَ   ،ا منكرً 

ا يرشب اخلمر فعليه أن يريق مخره  جمنونً ا أو  إذ من رأى صبيًّ   ؛من املعصية   املنكر أعمُّ   نَّ أل

إن رأى جمنونً   ،ويمنعه  يمنعه منهوكذا  أن  وليس ذلك  .  ا يزين بمجنونة أو هبيمة فعليه 

بل لو صادف هذا املنكر يف خلوة لوجب    ،لتفاحش صورة الفعل وظهوره بني الناس

َ   إذ معصيةٌ   ؛املجنون   ى معصية يف حق  سمَّ وهذا ال يُ   ،املنع منه 
فلفظ    ، هبا حمال   ال عاص 

  ،الصغّية والكبّية   :وقد أدرجنا يف عموم هذا  ،من لفظ املعصية  عليه وأعمُّ   املنكر أدلُّ 
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وإتباع النظر   ،واخللوة باألجنبية  ،العورة يف احلامم بل كشُف  ، فال تتص احلسبة بالكبائر

  .)14((وُيب النهي عنها ،ذلك من الصغائر كلُّ  ، للنسوة األجنبيات

باملعروف،   املسلمني  التآمر بني  واآليات واألحاديث جاءت عامة يف وجوب 

  وال باعتبار   ، ناصبامل اعتبار  ال بوالتناهي عن املنكر، دون تفريق بني املسلمني يف ذلك،  

َجت  ل لنَّاس   ، كقوله تعاىل: }واجلنس والطبقة  املنزلة واملكانة ر  ٍة ُأخ  َ ُأمَّ َتأ ُمُروَن  ُكن ُتم  َخّي 

ُن َكر   امل  َعن   َن  َوَتن َهو   
َع ُروف  }ب امل  وقوله:  َبع ٍض  {،  َياُء 

ل  َأو  َبع ُضُهم   نَاُت 
م  ُؤ  َوامل  نُوَن 
م  ُؤ  َوامل 

ُن َكر   َن َعن  امل   َوَين َهو 
َع ُروف   {.َيأ ُمُروَن ب امل 

املنكر  وجوب    وأصُل  السنَّةم    إنكار  وسلم:    ن  عليه  اهلل  رأى    ن  مَ <قوله صىل 

مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف    مل يستطع فبلسانه، فإن    ه بيده، فإن  ّّي  غَ يُ ل  منكم منكًرا فَ 

 . >اإليامن

: عموٌم يف املُنك ر، وعموٌم يف املُنَكر،  من عدة جهات  عموماتويف هذا احلديث  

َكر،  ن  من ألفاظ العموم، ويعمُّ كلَّ مُ   >ن  مَ < ر، ألنَّ  ، فهو يعمُّ كلَّ ُمنك   عليهر  كَ ناملُ يف    وعمومٌ 

من جهة عمومه  منكر،    يعمُّ كلَّ صاحب  كام أنه  نكرة يف سياق الرشط،    >امنكرً < قوله:  ألنَّ  

 يف املُنَكر. 

س األدلة  ي وما  من  فَ ي أيت  العمومات،  مَ ه  ؤكد  هلذه  سعيد    السلف  أيب  كصنيع 

وسيأيت    ، اخلدري وعبادة بن الصامت وعامرة بن رؤيبة وأنس ريض اهلل عنهم أمجعني

 . ذكرها
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  ، فقد املُنَكر  عليهم  ألنواع  وشموهلا   ، عموم األدلة السابقة يف إنكار املنكر  ومع

خاص بأدلة  الرشيعة  الوالة،  ة  جاءت  منكرات  خيص  يف  فقد  فيام  مسلم  اإلمام  روى 

ستكون أمراء فتعرفون  <  :قال   × رسول اهلل    أنَّ   ،عن أم سلمة ريض اهلل عنهاصحيحه  

عَ   ، وتنكرون َس أ ومن    ،ئ ر  بَ   َف رَ فمن  وتابع   ن  مَ   ولكن    ،م ل  نكر  أفال    : قالوا  >. ريض 

 .>ال ما صلوا <  : نقاتلهم؟ قال

م  ريض وتابع    ن : مَ إىل ثالثة أصناف  ات األمراء الناس جتاه ُمنكرالنبي ×    فقسَّ

ن أنكر بلسانه  فقد برئ من اإلثم، ومَ   عن اإلنكار   زَ جَ ن عَرف املنكر بقلبه وعَ فقد أثم، ومَ 

 . من املداهنة والنفاق ونجافقد َسل َم 

ن  مَ <قوله:  و،  باإلنكار باللسان   >ن َعَرفمَ <فَّسَّ قوله  ف  ، َعَكس   ن العلامء مَ   ن وم  

 باإلنكار بالقلب.  >أنكر

 > َسَتُكون ُأَمَراء تعرُفون وتنكرون)<يف رشح احلديث:   -رمحه اهلل-قال املناوي 

َلُه   ملخالفتها  َبع ضَها  وتنكرون  ع  للرشَّ  ملوافقتها  أفعاهلم  بعض  تعرُفون  كره<َأي    >َفمن 

ل َفَقاَل فقد   ي ّيه بال َقو   ب َأن أمكنه َتغ 
ُنكر ب ل َسان ه  ئ < َذل ك امل  َومن < من الن َفاق واملداهنة > بر 

فقد    >أنكر النكّي  إ ظ َهار  َعن  الضع ف  َومنعه  َفَقط  َتركه    >مل  َس <ب َقل ب ه  ال عُقوَبة عىل  من 

َظاهرا   من رىض<النكّي  يف    >وتابع<باملنكر    >َوَلك ن  من  َعَلي ه   يربأ  مل  ي  ذ  الَّ َفُهَو  ال َعَمل   

ث م( ي شاركهم يف  اإل   ذ   .)15(ال عُقوَبة َأو ُهَو الَّ

 . بالقلب يف احلديث ومنهم من فَّسَّ املعرفة واإلنكار 
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ف  رَ ن عَ مَ :  أي ف برئ>رَ ن عَ وقوله <فمَ : )-رمحه اهلل- قال أبو العباس القرطبي  

ن كان  مَ   أنَّ :  يعني إحدامها باألخرى؛  دُ قيَّ األخرى، فتُ املنكر وكرهه بقلبه، بدليل الرواية  

 رَبَّ أي تَ   -كذلك فقد برئ  
  : م> أيل  ن أنكر فقد َس وقوله <ومَ   .لهن فاع  املنكر وم    ل  ع  ن ف  أ م 

  ،م عليه زَ وَج   ،بقلبه   اعتقد اإلنكارَ   : الرواية األخرى، أي  يف بقلبه، بدليل تقييده بذلك

م من مؤاخذة اهلل  ل  ن كان كذلك فقد َس ، ومَ اإلنكار ألنكرهن إظهار  بحيث لو متكن م  

املنكر،   عىل  اإلقرار  عىل  مَ تعاىل  رتبة  هي  املرتبة  ال  وهذه  املنكر  تغيّي  عىل  يقدر  مل  ن 

وليس وراء ذلك  .  وذلك أضعف اإليامن<×:  وهي التي قال فيها  ،باللسان وال باليد

 )1٦((.>من اإليامن حبة خردل

ن أنكر  مَ   : يعنية:  قال قتاد: ) -حفظه اهلل-املحسن العباد البدر  وقال الشيخ عبد  

فإنه  هذا كام هو معلوم عند من ال يتمكن من اإلنكار باللسان، وإال  .  ن كره بقلبهبقلبه ومَ 

هذا    إذا حصل اإلنكار باللسان عىل الوجه املرشوع، والذي ال ترتتب عليه مرضة فإنَّ 

املطلوب قوله   ،هو  يف  يستطع  <من  :  ×كام  مل  فإن  بيده،  فليغّيه  منكرا  منكم  رأى 

فبقلبه يستطع  مل  فإن  يَ ،  <فبلسانه،  مل  باللسان  اإلنكار  من  متكن  إذا  اإلنكار    ف  ك  فإنه 

 )1٧((.اإلنكار باللسان نَ اإلنكار بالقلب ملن ال يتمكن م   نَ ، وال بد م  بالقلب
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عباس   ابن  رواية  يف  ا  ً ُمفَّسَّ احلديث  جاء  اهلل  وقد  بلفظ:    عنهام ريض  مرفوًعا 

ن خالطهم  م، ومَ ل  ن اعتزهلم َس ، ومَ نجا  ذهم نابَ   ن  سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمَ <

 )1٨(.>كلَ هَ 

املقصود باملنابذة يف احلديث:  جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة يف تفسّي احلديث: )

اح احلديث  اإلنكارُ   > نجا<، يعني: أنكر بلسانه ما ال يوافق الرشع  باللسان، كام بيَّنه رشَّ

واملداهنة،   النفاق  اعتزهلمومَ <من  بقلبه    >ن  ًرا  إنكار    >مل  َس < ُمنك  ترك  العقوبة عىل  من 

 )1٩((.املنكر

باملعروف  ي: بالقول واألمر  أ  >همنابذ <ه  قول  تأويُل : )-رمحه اهلل-وقال األلباين  

توفيقً  بالسيف؛  ال  املنكر؛  عن  األصول  والنهي  تقتضيه  كام  عوف  حديث  وبني  بينه  ا 

 .)2٠((العلمية والقواعد الرشعية 

د أنَّ  قلت: وحديث أم سلمة ريض اهلل عنها   فهموا ريض اهلل عنهم  ة  الصحابيؤكَّ

احلديث األمراء  وجوب  من  عىل  عن  ،  اإلنكار  سألوا  عليهم    م  ك  ُح ولذلك  اإلنكار 

بقي   النبي ×  عهم نَمَ فَ بالقتال،   إسالمهم   األمراء  ما    مفهومفصالة،  لل  مقيمني   عىل 

 . : جواز اإلنكار عليهم باللساناحلديث

 

وفيه ضعف، وقد صححه يف اجلامع    ،(  1٠٩٧3( والطرباين يف الكبّي برقم )4٠544رواه ابن أيب شيبة برقم )  (1٨)

 الصغّي 

 2/315فتاوى اللجنة الدائمة < (1٩)
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ب له  لذلك  و )باب وجوب اإلنكار عىل األمراء    : بقوله  -رمحه اهلل-النووي  بوَّ

 ر  فيام خيالف الرشع وتَ 
 قتاهلم ما صلوا(.   ك 

عياضقو القايض  اهلل-  ال  )-رمحه  حجةٌ :  وإنكار   وفيه  احلق  قول  لزوم  عىل 

 )21( املنكر(.

ن   امللقَّ ابن  اهلل-وقال  )-رمحه  األمراء  األدُب :  وفيه:  هبم   ، مع    ،واللطف 

مل يمكن    ه إذا أمكن، فإن  وا عنه، وهذا كلّ الناس فيهم؛ ليكفُّ   ا، وتبليغهم قوَل ووعظهم رسًّ 

لئال يضيع احلقالوعظ رسًّ  فليفعله عالنية؛  مَ :  وقال آخرون ..  . ا  ن رأى  الواجب عىل 

أن  منكرً  ذي سلطان  من  أمكنه  ا  وكيف  عالنية،  ذلك رُ   ، ينكره  بن    وي  وأيب  عمر  عن 

بقوله  كعب احتجا  السالم- ،  رأى  < :  -عليه  منكرً من  بيدهمنكم  فليغّيه  ،  احلديث  > ا 

ذكره البزار من طريق    <ع منهمودَّ تقول للظامل يا ظامل فقد تُ   إذا هابت أمتي أن  <:  وبقوله

آخرون.  ةعمنقط  أن  :  وقال  مرفوعً نك  يُ   الواجب  سلمة  أم  بحديث  بقلبه  ستعمل  يُ <:  ار 

تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن    ،عليكم أمراء بعدي

 )22((.<ال ما صلوا:  قال يا رسول اهلل، أفال يقاتلون؟ ا: قالو. من ريض وتابع

أي   -م  َّنَّ هذا عىل أ  فدلَّ يف رشح احلديث: )  -رمحه اهلل-وقال الشيخ العثيمني  

نا وهلم،  لَ ر عليهم، فإن اهتدوا فَ نك  ذلك، ونُ ر، فإننا نكره  ك  ن  إذا رأينا منهم ما نُ   -األمراء

  ى منهم املنكر؛ ألنَّ رَ نقاتل األمراء الذين نَ   وأنه ال ُيوز أن  ،  نا وعليهم لَ مل يتدوا فَ   وإن  

هم ذلك  د  ز  وبذوا مل يَ وتلوا أو نُ كثّي؛ ألَّنم إذا قُ   كثّي، ويفوت هبا خّيٌ   مقاتلتهم فيها رشر 
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ن أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم؛ ازداد  و  رَ ، فإَّنم أمراء يَ اإال رشًّ 

عىل    فدلَّ .  <<ما أقاموا فيكم الصالة:  قال ذلك برشط،  طَ رَشَ   × النبي    هم، إال أنَّ رشُّ 

 )23((.أنه إذا مل يقيموا الصالة فإننا نقاتلهم

عن ُمعاويَة ريض  : ما ثبت  الدالة عىل وجوب اإلنكار عىل الوالة   من األحاديثو

  
 
ع ُت َرُسوَل اَّللَّ

ي َيُقوُلوَن َفالَ  <:  َيُقوُل   ×اهلل عنه أنَّه قال: َسم  ن  َبع د 
ٌة م  مَّ
َسَتُكوُن َأئ 

هُلُم   م  َقو  َرَدةُ  َيَتَقامَحُوَن يف  النَّار  َكاَم َتَقاَحمُ   ، ُيَردُّ َعَلي ه   )24(.<الق 

 ُّ
نعاين  الصَّ اهلل-قال  <- رمحه  َيُقوُلون:  ي  َبع د  ن  

م  ٌة  مَّ
َأئ  َن  َسَتُكوُن  م  املُن َكَر  أي:   <

، بدليل قوله: < ل  هُلُم  الَقو  م  َقو  م،  َفالَ ُيَردُّ َعَلي ه  ن بطشه  َيَتَقامَحُوَن يف   >> مهابًة هلم وخوًفا م 

ٍة،  <النَّار   يَّ ُم اإلنساُن األمَر العظيَم ويرمي نفَسُه فيه بال َرو 
َكاَم  >، أي: يقعوَن فيها كام َيقتح 

الق ردةُ  قوله:    <َتَقاَحُم  يف  مَّي  الضَّ أنَّ  وحيتمُل  هذا  عليه،  تثبت  الذي  األمر   يف  أي: 

م ُمداهنًَة وهتاُوًنا يف ال  <يَتَقامَحُونَ < َن مل َيُردَّ عليه 
 
ة  ومل (.لألئمَّ ين   )25(د 

أيب سعيدمنها ما صحَّ  و النبي   ،÷   اخلدري  عن  يمنعَ ال<:  قال   ×عن    نَّ  

وددت   :فقال أبو سعيد.  >هده أو سمع ه  إذا رآه أو َش   يتكلم بحق    الناس، أن    كم هيبةُ أحدَ 

 )2٦(.ددت أين مل أكن سمعته : ووقال أبو نرضة. أين مل أكن سمعته

 

 2/435 >رشح رياض الصاحلني< (23)

، وصححه األلباين كام يف <السلسلة  (٩25( والطرباين يف الكبّي برقم )٧3٨2رواه أبو يعىل يف مسنده برقم )  (24)

 ( 1٧٩٠الصحيحة> برقم )

 ٦/3٩٠<التنوير رشح اجلامع الصغّي>   (25)
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،  عالنية عالنية ُأنكرمنه    رَ هَ العلامء عىل وجوب إنكار املنكر، وأنَّ ما ظَ   اتفقوقد  

 النصيحة والسرت. ه في رُشع هاسترت من ماو

النبي صىل    ه أخرب عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن  عن ومسلم  قد روى البخاري  ف

 )2٧(>.ه اهلل يوم القيامةرَت  مسلاًم َس رَت َس  ن  ومَ <قال: أنه اهلل عليه وسلم 

رت السَّ   والذي يظهر أنَّ )يف رشح هذا احلديث:    - رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر  

فيجب اإلنكار    ،س هبا يف معصية قد حصل التلبُّ   واإلنكارَ   ،ه يف معصية قد انقضت لُّ حَمَ 

 )2٨((.بل من النصيحة الواجبة ،املحرمة يبة وليس من الغ   ،وإال رفعه إىل احلاكم  ، عليه

ابن حزم   اهلل -وقال  ُج : )-رمحه  بالصغائر  املتيقَّ   رحةٌ املجاهرة  ن عىل  لإلمجاع 

   والنص    ،ذلك
اهلل تعاىل أنكرها    ألنَّ   ،ن املنكرم    والصغائرُ   ،بإنكار املنكر  ن األمر  الوارد م 

بقول    عليه   التغيّيَ   فقد استحقَّ   ،ن أهل املنكرأعلن هبا فهو م    ن  فمَ   ،وَّنى عنها   ،مهاوحرَّ 

اهلل   منكرً ×:  رسول  منكم  رأى  بيده<من  فليغّيه  فبلسانه   ،ا  يستطع  مل  مل    ،فإن  فإن 

   ن  ومَ   ،وذلك أضعف اإليامن>   ، يستطع فبقلبه
  ، ن أهل املنكر يف الدين فهو فاسقكان م 

فسٌق   ألنَّ  يُ   والفاسُق   ، املنكر  خربُ ال  أنَّ   وصحَّ   ،هقبل  قدمنا  ليس    بام  بالصغائر  املسترت 

  ، منه ما يلزمنا فيه تغيّيٌ   رَ ه مل يُ ألنَّ   ،عليه  وال اإلنكارُ   ، عليه  وال ُيب التغيّيُ   ،ا صاحبه فاسقً 

 )2٩((.وال تعزيرٌ  ، وال إنكارٌ 

 

 ( 25٨٠( ومسلم برقم )231٠البخاري برقم ) (2٧)

 5/11٧ >فتح الباري< (2٨)

 1/14٧ >اإلحكام يف أصول األحكام< (2٩)
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تيميةو ابن  إذا  ):  -رمحه اهلل -  قال  وَ أ وأما  املنكرات  الرجل  اإلنكار    َب َج ظهر 

عالنيةً  يَ   ،عليه     َق ب  مل 
غ  عالنيةً يُ   أن    َب َج ووَ   ،يبةله  م    عاقب  ذلك  عن  يردعه  هجرٍ بام   ن 

 .)3٠((هوغّي

اإلنكار عىل   أظهروا ، حيث والسلف وعىل هذا أفعال الصحابة ريض اهلل عنهم

و، ومل  ن منكرات الوالة م    رَ هَ ما ظَ    ، إذ لكل  منها باب ية بالنصيحة الَّّس منها    ا ما ظهرخيصُّ

ه  بعض هذه اآلثار:  وإليك .خيصُّ

 اآلثار الواردة عن السلف يف اإلنكار عىل الوالة 

 أيب سعيد اخلدري ÷ عىل مروان بن احلكم  األثر األول: إنكارُ 

أبيه قال  فعن إسامعيل بن رجاء،  ن أخرج املنرب يوم العيد مروان،  مَ   ُل أوَّ :  عن 

 َت ج  رَ خ  ة، أَ السنَّ َت ف  الَ َخ   ،مروان يا   :فقال  فقام رجٌل  ن بدأ باخلطبة قبل الصالة،مَ   ُل وأوَّ 

فالن   :قالوا من هذا؟ :  قال أبو سعيد  باخلطبة قبل الصالة،  َت أ  دَ رج، وبَ خُي   املنرب ومل يُك 

ن رأى  مَ يقول: <×  سمعت رسول اهلل    ما عليه، َض أما هذا، فقد قَ  : قال بن فالن،

مل يستطع فبقلبه، وذلك    مل يستطع فبلسانه، فإن    ه بيده، فإن  ّّيَ غَ يُ   ا، فإن استطاع أن  منكرً 

 )31(>.أضعف اإليامن

 

 2٨/21٧ >جمموع الفتاوى< (3٠)

 ( 4٩رواه مسلم برقم ) (31)
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ن أظهر اإلنكار عىل مروان يف البداءة باخلطبة  مَ ف عَل    أيب سعيد ÷  ففيه إقرارُ 

 املنرب، ومل ُيَّسَّ له بالنصيحة.  يوم العيد قبل الصالة، وإخراج  

 عبادة بن الصامت عىل معاوية ريض اهلل عنهام   األثر الثاين: إنكارُ 

معاوية ÷ يف ربا الفضل، وقد ذكر   عىلعبادة بن الصامت ÷    فقد أنكر

  ن  وإ    ×بام سمعنا من رسول اهلل    نَّ ثَ د  حَ ترصحًيا فقال: )لنُ  ÷  معاويةعبادُة ÷  

 .ال أصحبه يف جنده ليلة سوداء(  كره معاوية، ما أباّل أن  

قد هبذا  <  وهو  بحديثه:  اهلل  نَ ع  بايَ عمل  رسول  يف    × ا  والطاعة  السمع  عىل 

حيثام كنا، ال نخاف    باحلق    نقوَل :  أو  نقوم،  ه، وأن  ال ننازع األمر أهلَ   وأن   املنشط واملكره، 

 )32(>.يف اهلل لومة الئم

  ÷ رآه ظاهًرا من املنكر، ومل خيتل  بمعاوية عىل مافعبادة ÷ أظهر اإلنكار 

ا.  لنصيحته  رسًّ

اج بن يوسف   األثر الثالث: إنكار أنس ÷ عىل احلجَّ

اج بن يوسف النَّاسطَ َخ )فعن موسى بن أنس، قال:   فقال: اغسلوا    ، ب احلجَّ

َرمها وباط نَهام وعراقيَبهام، فإنَّ ذلك أقرُب   وجوَهكم وأيدَيكم وأرجَلكم، فاغسلوا ظاه 

 

 ( 1٧٠٩( ومسلم برقم )٦٧٧4رواه البخاري برقم ) (32)
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اج؛ ﴿ذَ اهلل، وكَ   َق دَ إىل َجنَّتكم، فقال أنس: َص  ُجل  ب احلجَّ ُكم  َوَأر 
ُكم   َوام َسُحوا ب ُرُءوس 

ا(إ ىَل ال َكع َبني    ﴾، قال: قرأها جرًّ
)33(. 

 . الترصيح باإلنكار ورد  مقالة احلّجاجففيه 

 إنكاُر كعب بن  ُعجرَة ÷ علنًا عىل عبد الرمحن بن  أم  احلََكم األثر الرابع: 

بن  ُعجرَة ÷ علنًا عىل عبد الرمحن بن  أم  احلََكم، حني َدَخَل   كعُب فقد أنكر  

َب يث  خَي ُطُب   ًدا، َفَقاَل: )ان ُظُروا إ ىَل َهَذا اخل 
ََكم  خَي ُطُب َقاع  َن  ب ُن ُأم  احل  مح  َد َوَعب ُد الرَّ

ج  َس  امل 

ًدا، َوَقاَل اهلُل َتَعاىَل  َاَرًة َأو  هَل  ﴿  :َقاع 
ا جت  وا إ َلي َها َوَتَرُكوَك َقائ اًم َوإ َذا َرَأو   .)34(﴾( ًوا ان َفضُّ

ن إنكاَر املنكر،  يف رشح احلديث  -رمحه اهلل-قال النووي : )هذا الكالم يتضمَّ

 . )35(واإلنكاَر عىل والة األمور إذا خالفوا السنَّة(

 عامرة بن رؤيبة ÷ عىل ب رش بن مروان   األثر اخلامس: إنكارُ 

، َفَقاَل: )َقبََّح    ÷ُعاَمَرَة ب ن  ُرَؤي َبَة  رأى  فقد
ًعا َيَدي ه 
ن رَب  َراف 
َواَن َعىَل امل   َ ب َن َمر  رش 

ب 

يُد َعىَل َأن  َيُقوَل ب يَ   َصىلَّ اهلُل َعَلي ه  َوَسلََّم َما َيز 
 
، َلَقد  َرَأي ُت َرُسوَل اهلل ه   اهلُل َهاَتني   ال َيَدي ن  د 

َُسب َحة   َهَكَذا(، َوَأَشارَ   امل 
ه  َبع   . )3٦(ب إ ص 

 

 1/21٧( 342رواه البيهقي يف <الكربى> برقم )  (33)

 ( ٨٦4رواه مسلم برقم ) (34)

 152/ ٦> <رشح مسلم (35)

 ( ٨٧4رواه مسلم برقم ) (3٦)
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 . خالف السنَّةبرش بن مروان لام عامرة ÷ باإلنكار عىل   وفيه ترصيُح 

وقد قال النووي يف رشح أثر أسامة بن زيد ÷ عندما قيل له: أال تدخل عىل  

فقال: <أترون أين ال أكلمه إال أسمعكم، واهلل لقد كلمته فيام بيني وبينه،   عثامن فتكلمه؟

واللطف    ،مع األمراء   دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من فتحه>: )فيه األدُب ما  

لينكفُّ   ،اووعظهم رسًّ   ،هبم فيهم  الناس  يقول  ما  أمكن  وتبليغهم  إذا  كله  وا عنه، وهذا 

ا واإلنكار، فليفعله عالنية، لئال يضيع أصل احلق(  ذلك، فإن مل يمكن الوعظ رسًّ
)3٧(. 

إنكا السادس:  اخلدري ÷ عىل األثر  أيب سعيد  من    أخذه يف  معاوية ÷    ر  ي ن  ُمدَّ

 بداًل من صاع   احلنطة يف زكاة الفطر 

ُج ف ر  عن عياض بن  عبد اهلل، عن أيب سعيٍد اخلُدري  ريض اهلل عنه قال: ُكنَّا ُنخ 

  
 
ٍّي َوَكب ٍّي، ُحر  َأو  مَم ُلوكٍ -  َزَكاَة ال ف ط ر   × إ ذ  َكاَن ف ينَا َرُسوُل اهلل

ن     -َعن  ُكل  َصغ 
َصاًعا م 

ن  َشع ٍّي،  
ٍط، َأو  َصاًعا م 

ن  َأق 
ن  َزب يٍب؛ َفَلم   َطَعاٍم، َأو  َصاًعا م 

ن  مَت ٍر، َأو  َصاًعا م 
َأو  َصاًعا م 

َعىَل  النَّاَس  َفَكلََّم  ًرا،  َتم  ُمع  َأو   ا  َياَن َحاجًّ َأيب  ُسف  ب ُن  َيُة  ُمَعاو  َعَلي نَا  َم 
َقد  ُجُه َحتَّى  ر  ُنخ    َنَزل  

 النَّاَس َأن  َقاَل: إ ين  َأرَ 
، َفَكاَن ف ياَم َكلََّم ب ه  ن رَب 

ُل َصاًعا  امل   ام  َتع د   الشَّ
 
َراء ن  َسم 
ي ن  م  ى َأنَّ ُمدَّ

ُجهُ  ر  ُجُه َكاَم ُكن ُت ُأخ  ر  ا َأَنا َفالَ َأَزاُل ُأخ  يٍد: َفَأمَّ
ن  مَت ٍر، َفَأَخَذ النَّاُس ب َذل َك؛ َقاَل َأُبو َسع 

،  م 

ُت  ش   .)3٨(َأَبًدا َما ع 

  

 

 1٨/1٨<رشح مسلم>  (3٧)

 ( ٩٨5رواه مسلم برقم ) (3٨)
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اج بن يوسف   ريض اهلل عنهام ابن عمر    األثر السادس والسابع والثامن: إنكارُ   عىل احلجَّ

الذهبي   احلافظ  اهلل-قال  عمر    -رمحه  بن  اهلل  عبد  ترمجة  عنهام: يف  اهلل    ريض 

عن   حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو األموي، عن أبيه،ي:  أمحد بن يعقوب املسعود )

ب  رَّ حرم اهلل، وَخ   اهلل! استحلَّ   يا عدوَّ  :فقال ب،اج، وهو خيطُ أنه قام إىل احلجَّ   :ابن عمر

دته، فأخذ  سوّ اج بعض مُ احلجَّ   رَ مَ ر الناس، أَ دَ فلام َص ف.  ر  َخ ا قد  يا شيخً ل:  فقا  .بيت اهلل

اج ودخل عليه احلجَّ   .ابن عمر، فمرض، ومات منها   جَل ب هبا ر  ، وَضَ مسمومةً   حربةً 

 .)3٩(هب  مه، فلم ُُي  عليه، وكلَّ   م، فلم يردَّ ا، فسلَّ عائدً 

  .ل كالم اهلل دَّ بّي بَ ابن الزّ   إنَّ ل:  فقا ب،طَ اج َخ أن احلجَّ ؛  عن ابن سّيين ، هشام

:  قال  ،ل كالم اهلل وال أنتد  بَ يُ   بّي يستطيع أن  الزّ   ، مل يكن ابنُ َب ذَ كَ :  فقال عمر،   فعلم ابنُ 

   .ُت د  ، عُ َت د  أما إنك لو عُ ل: قا .الغد  َت ف  ر  قد َخ  إنك شيٌخ 

إن  :  فقال اج،احلجَّ   بطَ قال: َخ  ،ّي  مَ حدثنا خالد بن ُس ن:  قال األسود بن شيبا 

الزُّ  َح ابن  َكَذب َت فقال ابن عم  .ف كتاب اهللرَّ بّي  ، ما يستطيع ذلك وال أنت  َت ب  ذَ كَ   ر: 

قد    رَّ خ  يَ أن يرضب عنقه، فَ   وشك شيٌخ ك، يُ ت، وذهب عقلُ ف  ر  ، فقد َخ اسكت  :  قال  .معه

 .)41 (()4٠(البقيعتاه، يطوف به صبيان يَ ص  انتفخت خ  

 

 : رجاله ثقات. شعيب األرنؤوط قال املحقق (3٩)

 4/1٨4<طبقات ابن سعد> ، وهو يف : إسناد صحيحشعيب األرنؤوط قال املحقق (4٠)

 23٠/ 3<سّي أعالم النبالء>  (41)
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اج يوم عرفة بعرفات، تكلم احلجَّ :  يعىل بن حرملة قال  عن  شيبة  ورى ابن أيب

الكالم،  عمر فأطال  بن  اهلل  عبد  إنَّ :  فقال  ر  يومُ   اليوم  أال  قال:  ذ ك  اج.  احلجَّ فمض   ،

 . )42(اجبالصالة، فنزل احلجَّ  يا نافع ناد  : ثم قال  ا، فأعادها عبد اهلل مرتني أو ثالثً 

<الطبقات>   يف  سعد  ابن  يف  احلجَّ   أنَّ ورى  عمر  وابن  الناس،  خيطب  كان  اج 

ثم ناداه   أيا الرجل الصالة فاقعد، ر:  فناداه ابن عمسى،  فخطب الناس حتى أم  ، املسجد

الرابعة: أرأيتم إن ََّنَضت أتنهضون؟  فقال هلم يف   فاقعد،  :ثم ناداه الثالثة فاقعد،:  الثانية 

  فصىّل،  ، اجفإين ال أرى لك فيها حاجة، فنزل احلجَّ   ،الصالةقالوا: نعم، فنهض فقال:  

ب دعا  ما صنعت؟ل:  فقاه،  ثم  عىل  محلك  للصالةل:  فقا ما  نجيء  فإذا حرضت    ، إنام 

 .)43(بعد ذلك ما شئت من بقبقة ق  ب  ق  م بَ ، ثبالصالة لوقتها الصالة فصل  

 عىل خالد بن الوليد ريض اهلل عنهم  ابن عمر   األثر التاسع: إنكارُ 

خالد    ×بعث النبي  قال:    ريض اهلل عنهام،بن  عمر  اعن  فقد روى البخاري  

وا  لُ عَ جَ فَ  أسلمنا،ا:  يقولو  نوا أن  س  فلم حُي  بن الوليد إىل بني جذيمة، فدعاهم إىل اإلسالم، 

ا أسّيه،  منَّ   رجلٍ   إىل كل    عَ فَ ، ودَ رس  أ  منهم ويَ   ُل قتُ ل خالد يَ عَ جَ نا، فَ أ  بَ نا َص أ  بَ َص ن:  يقولو

أسّيي،    واهلل ال أقتُل :  ُت فقل ا أسّيه،رجل منّ  كلُّ   َل تُ ق  يَ   خالد أن    رَ مَ أَ   ،حتى إذا كان يومٌ 

 

 ( 32٧1٠املصنف> برقم )< (42)

، وفيه بلفظ: <نقنق ما شئت من 1٠٧1/ 2، وذكره الذهبي يف <تاريخ اإلسالم>  4/15٩<الطبقات الكربى>    (43)

 نقنقة> 
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يَ  قَ   ن  م    رجٌل   قتُل وال  أسّيه، حتى  النبي  م  د  أصحايب  النبي    عَ فَ رَ فَ  فذكرناه،  × نا عىل 

 .)44(خالد> مرتنيإين أبرأ إليك مما صنع   ال: <اللهمق فيديه  ×

  رَ مَ أَ وَ بل  ،  ÷   باإلنكار عىل خالد ريض اهلل عنهام قد جاهر  ابن عمر    فها هو

ر  النبي × عىل ابن عمر فعله. مع ذلك  ، وأصحابه بذلك 
 مل ُينك 

إنكارُ  العارش:  احلكم  األثر  بن  مروان  عنها عىل  اهلل  وإنكارُ عائشة ريض  عىل    ،  أخيها 

 ومروان   معاوية ÷ 

كان مروان عىل احلجاز، استعمله معاوية، فخطب  :  يوسف بن ماهك قال عن  

يذكرُ  يُ   فجعل  لكي  معاوية  بن  بكر ايَ ب  يزيد  أيب  بن  الرمحن  عبد  له  فقال  أبيه،  بعد  له  ع 

هذا الذي أنزل   إنَّ ن:  فقال مروا فلم يقدروا،  ،عائشةفدخل بيت  ل: خذوه،  فقا ا،شيئً 

ما    :فقالت عائشة من وراء احلجاب{.  أتعدانني  والذي قال لوالديه أف لكام ه: }اهلل في

 .)45(ياهلل أنزل عذر ا من القرآن إال أنَّ أنزل اهلل فينا شيئً 

ن:  قال مروا بايع معاوية البنه يزيد، ل: لام  قا عن حممد بن زياد، ورواه احلاكم  

أنزل اهلل    :فقال  . هرقل وقيرص  ةُ نَُّس ر:  فقال عبد الرمحن بن أيب بك أيب بكر وعمر،  ةُ نَُّس 

أتعدانني}  :كفي لكام  أف  لوالديه  قال  اهلل  ل:  قا{.  والذي  ريض  عائشة  فبلغ 

 

 (4٠٨4<صحيح البخاري> برقم ) (44)

 (4٨2٧<صحيح البخاري> برقم ) (45)
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يف    ومروانُ   ،أبا مروان  نَ عَ لَ   ×رسول اهلل   واهلل ما هو به، ولكنَّ   َب ذَ كَ ت:  فقال عنها،

 . )4٦(ن لعنة اهلل عز وجلم    ٌص َص فمروان قَ ه، صلب

وأنكر أخوها  ،  قوله وهو أمّي املدينة  فعائشة ريض اهلل عنها أنكرت عىل مروان

البيعة البنه يزيد، مع َغي بة معاوية، ومل ُتنكر عائشة    ذَ خ  عبد الرمحن عىل معاوية ÷ أَ 

 عىل أخيها عبد الرمحن. 

 ابن مسعود عىل عثامن ريض اهلل عنهم  األثر احلادي عرش: إنكارُ 

عن   الشيخان  روى  يزيد  فقد  بن  الرمحن  بمنىصىلَّ   :قالعبد  عثامن  بنا  أربع     

بن مسعود اهلل  لعبد  ذلك  فقيل  قال،  فاسرتجع   ،ركعات.  اهلل    ُت ي  صلَّ :  ثم  مع رسول 

مع عمر بن   ُت ي  وصلَّ   ،مع أيب بكر الصديق بمنى ركعتني   ُت ي  وصلَّ   ، بمنى ركعتني  ×

  .)4٧(نأربع ركعات، ركعتان متقبلتا   ن  ي م  ظ  فليت َح  ،اخلطاب بمنى ركعتني 

  األعمش، فحدثني معاوية بن قرة، عن أشياخه، أنَّ   قال:  يف سننه  زاد أبو داود

َص  اهلل  أربعً ىلَّ عبد  له :  قال ا،  ثم صلَّ   َت ب  ع    :فقيل  عثامن  اخلالف  <:  قال ا،أربعً   َت ي  عىل 

 . )4٨(>رش

 

الصحيحني>   (4٦) )  <املستدرك عىل  الشيخني  ،( ٨4٨3برقم  ،  ، ومل خيرجاهوقال: هذا حديث صحيح عىل رشط 

 (324٠حديث ) وانظر <السلسلة الصحيحة> لأللباين وقال الذهبي يف <التلخيص>: فيه انقطاع.

 ( ٦٩5(، وصحيح مسلم برقم )15٧4صحيح البخاري برقم ) (4٧)

 ( 1٩٦٠سنن أيب داود برقم ) (4٨)
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 من  تغيّي    ريض اهلل عنهاموهذا إنكاٌر من ابن مسعود عىل عثامن  
ٍ
يف    السنَّة يشء

اًل كان ÷  ، مع كون عثامن احلج   كان يف   ابن مسعود  إنكار أنَّ  ظاهٌر يف  احلديثو  . متأو 

 بة عثامن، ال يف حمرضه. َغي  

 فضالً عن غّيهم.  ، ُينكرون عىل الوالة وهكذا كان السلف رمحهم اهلل

النووي   اهلل-قال  )- رمحه  خيتصُّ :  الواليات    األمرُ   وال  بأصحاب  والنهي 

والدليل  :  قال إمام احلرمني عليهم،  وواجٌب  ، آلحاد املسلمني  واملراتب، بل ذلك ثابٌت 

َ غَ   ، فإنَّ عليه إمجاع املسلمني  ، وينهوَّنم   ، الوالة يف الصدر األول كانوا يأمرون الوالةَ   ّي 

وتَ  إياهم   ر  مع تقرير املسلمني 
التشاغل بذلك بغّي والية، ويدلُّ   ك  عليه    توبيخهم عىل 

من رأى منكم منكرا فليغّيه بيده، فإن مل يستطع  <:  يف صحيح مسلم × النبي    قوُل 

 .)4٩((>هفبلسانه، فإن مل يستطع فبقلب

ابنُ و اهلل -القي م   قال  عىل  )ـ:   رمحه  أمٌّي  وهو  مرواَن  عىل  سعيٍد  أبو  أنكر  فقد 

  ، اج امَلدينة   عىل معاويَة وهو خليَفٌة، وأنكر ابُن عمَر عىل احلَجَّ
ت  ام  وأنكر ُعبادُة بُن الصَّ

ن   ا م  دًّ ، وهذا كثٌّي ج  ، وأنكَر عىل عمٍرو بن  سعيٍد وهو أمٌّي عىل امَلدينة  ه  مع َسطوت ه  وبأس 

َطُهم وال ع   إذا خرجوا عن الَعدل  مل خيافوا َسو 
 والوالة 
 
هم عىل األمراء  .)5٠((قوبَتهمإنكار 

معدوًدا  كان اإلنكار    باب النصيحة، وإن    خيتلف عنفباب اإلنكار  وعىل هذا،  

 يف اجلملة.  النصيحة من

 

 1٠/21٩ >روضة الطالبني< (4٩)

 4/11٠<إعالم املوقعني>  (5٠)
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من النصيحة،    اإلنكار أضيُق   نَّ إ: ) - حفظه اهلل-قال الشيخ صالح آل الشيخ  

ومنها    ، > الدين النصيحة<حديث  يف  يشمل أشياء كثّية كام مر معنا    اسم عامر   فالنصيحةُ 

  ن  وله ضوابط، فم    ،ا بقيوددً ن أحوال النصيحة، وهلذا كان مقيَّ م    حاٌل   اإلنكار، فاإلنكارُ 

من رأى منكم منكرا فليغّيه بيده،  >ا، لقوله يكون علنً   فيه أن    اإلنكار األصُل   ضوابطه: أنَّ 

 .)51((، وهذا برشط رؤية املنكر<فإن مل يستطع فبلسانه

وجاء فيها لفظ    ،النصيحة   النصوص جاء فيها لفظُ   إنَّ وقال يف موضع آخر: ) 

َعَلي ه   بني النصيحة واإلنكار، فقد روى ابن أيب عاصم وغّيُ   اإلنكار، وفرٌق  ه من قوله 

الَمُ  الَُة والسَّ ، وروى أبو سعيد  > من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية<  : الصَّ

َ اهلُل عن ُه عن النبي  
فإن    ،من رأى منكم منكرا فليغّيه بيده<   :أنه قال  ×اخلدري َريض 

 . > وذلك أضعف اإليامن ،فإن مل يستطع فبقلبه ،مل يستطع فبلسانه 

وقيَّ   َل عَ َج   ÷سعيد    أيب   ففي حديث اإلنكار ثالثة،  برؤية  مراتب  اإلنكار  د 

 .املنكر نفسهل اإلنكار عىل عَ املنكر، وَج 

دَ  الصالح  رَ والذي  سلفنا  عليه  بعدهم-ج  فمن  الصحابة  يف    عَ الواق    أنَّ   -من 

  ، نكر وأظهرهمسلم يف مُ   ع أيُّ قَ عليه، فإذا وَ   نكرُ ا له أمام الناس فإنه يُ ظهرً ر إذا كان مُ نكَ املُ 

لسان إن مل  باليد إذا كان املنكر من أهل اليد، أو بال  ، ان رآه اإلنكار عليه علنًعىل مَ   فإنَّ 

 . يكن من أهل اليد، أو بالقلب إن مل يستطع املرتبتني األوليني

 

 34ح  >رشح األربعني النووية< (51)



31 

 

وهذا الوصف مقصود    >ن رأى منكم منكرامَ < اإلنكار بقوله    ×وقد قّيد النبي  

ا فليغّيه بيده أو  ن سمع منك منكرً مَ   أنَّ   فال يصحُّ   ،عم  عن السَّ   باحلكم؛ إذ  الرؤية خمتلفةٌ 

 .بام جاء يف حديث أيب سعيد  نكرُ ر يُ هَ املنكر إذا ظَ  بلسانه، فتحّرر هبذا أنَّ 

فيه    عُ ا ومل يكن الواق  أو كان املنكر فاشيً   ، هعُ ه يواق  صاحبُ   رَ أو مل يُ ر،  ظهَ أما إذا مل يَ 

ا يف الشارع،  ا من الناس يواقع منكرً فالنً    رأيَت بابه يكون باب النصيحة، فمثالً  فإنَّ   ،ا معّينً

خمالفة رشعية ظاهرة سمعناها منه ورأيناها، فإننا ننكر    رَ كَ أمٍّي، وذَ ا عند  ا حضورً أو كنَّ 

 .ب عىل هذا اإلنكار مفسدة عليه ما مل يرتتَّ 

اليته، ومل يكن هو الواقع فيه، وإنام يتعلق بو    أو كان مما  ،ا وأما إذا كان األمر خفيًّ 

منه ورأيناه منه، فال يكون    عَ قَ املنكر وَ   فإننا ال نقول إنَّ   ،الواقع يف األمر ما حتت واليته 

األمر مل يقع فيه هو عالنية، وإنام هو    نصيحة؛ ألنَّ   إنكار، وإنام يكون الباب باَب   الباُب 

ا وليست  ا تكون رسًّ فيكون األمر بنصيحته وأَّنَّ   ، هذا  َح صل  يُ   ن الواّل أن  راد م  ، ويُ منترٌش 

 . نلَ عَ ب  

أنه خوطب بقوله: أال    ÷وقد روى البخاري يف صحيحه عن أسامة بن زيد  

تنصح لعثامن؟ حينام وقع منه بعض ما وقع يف أواخر خالفته، أال تنصح لعثامن؛ يعني  

أَما إين مل أُ   ب  لبعض الفتن التي بدأت تظهر يف أواخر أيامه، قال أسامة: 
  ، ذلك عالنية   د 

 .ا لباب فتنةا، ولن أكون فاحتً وقد بذلته له رسًّ 

النصيحة للواّل إذا خرجت    جر عىل هذا األثر بقوله: إنَّ حق احلافظ ابن  لَّ وقد عَ 

 .ن صار مبلغها ومؤداها إىل اخلروج عىل الوالة لَ إىل العَ 
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 ص  وَ جاءت الرشيعة ب    -وهو اخلروج عىل الوالة-وهذا األمر  
ه؛ بل كان مما يميز  د 

السنَّ الطاعأهل  يرون  أَّنم  واجلامعة  يدً   ،ةة  ينزعون  األمر وال  من طاعة والة  وأَّنم    ، ا 

التشهّي الذي    ن نوع  ة هذه هي م  والعلن، والنصيحة العلنيّ   يبذلون هلم الدعاء يف الَّس  

ويؤدي هبم إىل اخلروج عىل والة األمور، هذا    ، الناس عن طاعته  رُج وخُي   ،يوغر الصدور 

 .)52((ملخص كالم احلافظ ابن حجر عىل كالم أسامة

ي، أو  ، كام لو ُرؤن صاحب املنكرم وقوعه م  لام ُعل    يكون  اإلنكار  وهبذا يتبنيَّ أن

هبا العلم ال    ده بالرؤية، واملرادُ > فقيَّ من رأى منكم منكًراُسمع، كام جاء يف احلديث: <

فيشمُل  الرؤية،  وقع    خصوص  وسواٌء  والذيوع،  كاالشتهار  املتحقق  والعلم  السامع 

املنك ر أو أما يف حرضته فظاهرٌ بَ ي  غَ   يف  املنكر يف حرضة    بَ ي  ، وأما يف غَ ت ه، 
نُ ت  لو  قل  ه فكام 

رً   املنكرُ  ووسائل  مصوَّ والنقل  واإلعالن  البث  وسائل  عرب  مكتوًبا  أو  مسموًعا  أو  ا 

 ونحو ذلك. 
ٍ
 التواصل، إما بتغريدة، أو مقالة، أو حماضة، أو لقاء

شا كان  أو  َخف َي،  لام  فتكون  النصيحة  معيَّنً وأما  ليس  فيه  الواقع  لكنَّ  ا،  ئًعا 

وكذلك ما حيصل يف والية السلطان مما مل يقع من السلطان نفسه، بل يف وزارات الدولة  

فُينصح السلطان ليغّي ما يف واليته من    وهيئاهتا، أو من بعض املسؤولني ونحو ذلك،

 املنكرات. 

البدر  و العباد  املحسن  عبد  اهلل-للشيخ  والة    مقاٌل   -حفظه  <حقوق  بعنوان: 

املسلمني والسمعُ   والدعاءُ   النصُح   :األمر  بني )53(باملعروف>  والطاعةُ   هلم  فيه  ق  فرَّ  ،  

 

 <أسئلة يف املنهج>  (52)

 هـ ٩/٧/1433منشور يف موقع الشيخ يف الشبكة العنكبوتية بتاريخ  (53)
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ن حقوق والة األمر  وم  بقوله: )  يف حقوق الوالة  ذكر النصيحة   حيث  النصيحة واإلنكار،

( والسمع والطاعة هلم يف املعروف  ، ا وبرفق ولنيهلم رسًّ   املسلمني عىل الرعية النصُح 

ثم    مستدالًّ  النصيحة،  بقوله:    َذَكربأحاديث  الوالة  من  إذا صدر  املنكر  إنكار  وجوب 

  أو  الصحف يف  سواء  ،مسئولني   غّي أو  الدولة  يف  مسئولني   من  منكرة  أمورٌ   ظهرت  وإذا)

( مستدالًّ بأحاديث  عالنية  ظهوره  كان  كام  عالنية  املنكر  إنكارُ   الواجب  فإنَّ   ،غّيها   يف

 . وجوب إنكار املنكر

ه.  ه، ودليالً خَيُصُّ  َفَجَعل الشيخ لكل  منهام باًبا خَيُصُّ

و  االختالف  ورسُّ  النصيحة  يف  أنَّ    :إلنكار ابني  باعتبار  هو    النصيحةالنظر 

وتقويمه،    صالحه،إ  قصدب  ذاته،  ملنصوحا إووتكميله،    فيه  النظرفإنَّ    املنكر  نكارأما 

،  هي عنه، والنَّركَ ن  املُ   التحذير من  حيث ُيقصد به  صاحبه، باعتبار    الذاته    ر  كَ ن  املُ   باعتبار 

  ،رسارباإل   النصيحةُ   اختصت   وألجل هذا املعنى  ه، عدام  إو  ه بتغيّي    مرُ األ  جاء   هنا   نوم  

منها  نَّ أل   وكشف   ،سرته  وهتك  ،فضيحته   ال   ، هوتقويمُ   ،املنصوح  صالُح إ  املقصود 

التحذير منه، وبيان نكارته،  و   ه،عدامُ إو   هاجتنابُ   فاملقصود من إنكاره  ركَ ن  املُ   ماأو   عيوبه،

  وتغيّيه   ،عنه   يهبالن ظاهًرا،    إنكاره  وجب  اظاهرً   كان  فام  اعتقاده،  وأ  ،ارتكابه  عن  النهيو

 حسب القدرة. 

تكّلم  رجب    وقد  ابن  اهلل-احلافظ  الفَ   - رمحه   ر  يف 
من    ق  إظهاره  ُيب  ما  بني 

 :  نفيس أسوقه بطوله، حيث قال بكالمٍ  منها  هاإلنكار أو النصيحة، وما ُيب إرسارُ 
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أنَّ ) يكره حمرَّ   رَ ك  ذ    اعلم  بام  منه جمرَّ اإلنسان  املقصود  كان  إذا  والعيب    الذم    دَ م 

وكان املقصود   ، ة لبعضهمخاصَّ   ، أوة املسلمنيلعامَّ   كان فيه مصلحةٌ   ا إن  فأمَّ   .والنقص

 .بل مندوب إليه ،مفليس بمحرّ  ، منه حتصيل تلك املصلحة

قرَّ  الفرق بني    ، علامء احلديث هذا يف كتبهم يف اجلرح والتعديل  رَ وقد  وذكروا 

سع  دين وغّيهم ممن ال يتَّ ى بينهام من املتعبَّ عىل من سوَّ وا وردُّ  ،يبة الرواة وبني الغ   ح  ر  َج 

 . هعلمُ 

روايته منهم    قبُل  من تُ ني  التمييز بَ واحلديث    ألفاظبني الطعن يف رواة    رَق وال فَ 

َ قبل، وبَ ومن ال تُ  ا  ل شيئً معاين الكتاب والسنة وتأوَّ   يف فهم  منهم يني خطأ من أخطأ ب  تَ   ني 

 ليُ  ،ك بهمسَّ تك بام ال يومتسَّ   ،منها عىل غّي تأويله
ر من االقتداء به فيام أخطأ فيه، وقد  ذ  ح 

 ... ا أمجع العلامء عىل جواز ذلك أيًض 

وال    ،عليه قوله   ن ردَّ ا عىل مَ عى فيه طعنًوال ادَّ   ،ن أهل العلم م    ذلك أحدٌ   رك  ن  ومل يُ 

نقًص ذمًّ  املَص   ، اا وال  أن يكون  إال  يُ   ُف ن اللهم  يسء األدب يف  ويُ   ، الكالمفحش يف  ممن 

فحاشتُ فيُ   ،العبارة  عليه  وإساءتُ نكر  رد  ه  أصل  دون  وخمالفت  ه  إقامة  ه  الرشعية  اه  حلجج 

 . املعتربة  واألدلة  

الذي بعث اهلل    إظهار احلق    صد  معون عىل قَ هم جُم علامء الدين كلَّ   ذلك أنَّ   وسبُب 

 ... تكون كلمته هي العليا وأن   ،ه هلل يكون الدين كلُّ   وأن   ×، به رسوله  

يف خالفها باألدلة الرشعية ليس    احلق    وتبينيُ   ،املقاالت الضعيفة   ردُّ ف  ، فحينئذ

 يف  فال يكون داخالً  .ثنون عليهويُ   ، بل مما حيبونه ويمدحون فاعله  ،هو مما يكرهه العلامء 
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بالكلية الغ  باب   فُ   ،يبة  أنَّ فلو  إظهارَ أحدً   رض  يكره  للحّق   ا  املخالف  فال عربة    ،خطئه 

 .. . بكراهته لذلك

أمثلة من ردود العلامء عىل بعضهم يف بعض املسائل، ثم قال:  ابن رجب  ثم ذكر  

  .ا هلما يف هؤالء األئمة وال عيبً الفيه يف هذه املسائل ونحوها طعنًمنهم خُم   أحدٌ   دّ عُ ومل يَ 

 ...وقد امتألت كتب أئمة املسلمني من السلف واخللف بتبيني هذه املقاالت وما أشبهها 

عُ  برد  ومن  أراد  أنه  منه  ورسوله رف  النصيحة هلل  العلامء  أن   ،ه عىل  فإنه ُيب 

  موأمثاهل ل باإلكرام واالحرتام والتعظيم كسائر أئمة املسلمني الذين سبق ذكرهم  عامَ يُ 

 .ومن تبعهم بإحسان

فإنه يستحق    ، وإظهار العيب  ،ه عليهم التنقص والذمّ رف منه أنه أراد برد  عُ ومن  

 .)54 ((ل بالعقوبة لّيتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل املحرمةقابَ أن يُ 

ن إنكار املنكرات  مما ورد يف السنَّة يف بيان  و ما رواه  املعنى واملقصود األصيل م 

قال:  البخاري   النبي ×  أنَّ  بن بشّي ÷  النعامن  عىل حدود اهلل    القائم    مثُل <عن 

استهموا عىل سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها،    قومٍ   ل  َث مَ فيها، كَ   والواقع  

نا يف  ق  رَ ا َخ لو أنَّ  :فقالوا فوقهم،  ن  وا عىل مَ رُّ فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من الامء مَ 

 ؤ  ا، ومل نُ قً ر  نصيبنا َخ 
وا عىل  ذُ َخ أَ   ا، وإن  قنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعً و  فَ   ن  مَ   ذ 

 .)55(>اوا مجيعً جَ وا ونَ جَ أيديم نَ 

 

 4٠٨-2/4٠3 >جمموع رسائل احلافظ ابن رجب<<الفرق بني النصيحة والتعيّي> من  (54)

 (23٦1البخاري برقم ) (55)
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ا  - رمحه اهلل-قال القايض أبو يعىل   ًقا بني ما كان خاصًّ من املنكرات وما كان    مفر 

ا منها  ه، ومنفعةَ   تلك   إنَّ منفعةَ : )عامًّ ، فهي كإظهار  األمر باملعروف تعمُّ   األشياء تصُّ

 . )5٦((الشهادتني، وكلمة حق  عند سلطان جائر

اهلل-وقال   آخر  -رمحه  موضع  املقصدَ   مبي نًا يف  إعد   أنَّ  اليشء  إنكار  ه  امُ من 

ض   دَ ص  إنَّ قَ : )هوإزالتُ   .)5٧(باإلنكار أن ال يقع املنكر( التعرُّ

  ، الناهي إنام َّنى عن اليشء لام فيه من الفساد  نَّ إ: )-رمحه اهلل -تيمية  وقال ابن  

 .)5٨((نهى عن قتل النفس ورشب اخلمركام يُ   ،همُ دَ فاملقصود عَ 

الرشيعة،    املجتمع، وحفظُ   صيانةُ ه وإزالته، ومُ دَ عَ فاملقصود من إنكار املنكر،  

ا النصيحة   واجتناُب   املنصوح.  فُيقصد هبا ذاُت أسباب اهلالك والفساد، أمَّ

النصيحةُ وم   كانت  هنا  وألنَّ   ن  للقبول،  أدعى  ألَّنا  ا،  فضيحة  رسًّ ،  إشهارها 

 . ا ، وتغيّيها، واجتنباه ا عنه للزجر من املنكرات   رَ هَ علنًا لام ظَ   وكان اإلنكارُ 

تبنيَّ  وما الذي ُيتمعان فيه ويفرتقان،  ،  الفرق بني النصيحة واإلنكار  علمناإذا  ف

خطأ من استدلَّ بحديث عياض بن غنم ÷ يف إرسار النصيحة للحاكم، عىل ما    لنا 

 . من منكرات ميقع منه 

 

 ٩٩ >األمر باملعروف والنهي عن املنكر< (5٦)

 ٧٧ >األمر باملعروف والنهي عن املنكر< (5٧)

 2٠/11٩ >جمموع الفتاوى< (5٨)
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،  عند إبداء النصيحة   بالسلطان  اخللوة  عىل  فيه  ُنصَّ قد    يؤكده أنَّ حديث النصيحة

  حَم  ه يف  صح  نُ   وعدم  
الناس  رض  بعده  غّي جملسه يف    يف جملسه، فضالً عن  أحٍد من  حال 

ى الذي  قبل منه فذاك، وإال قد أدَّ   به، فإن    ولكن يأخذ بيده فيخلو <فيه:  قد جاء  فبته،  ي  وغَ 

 .>عليه 

جل البن  قال ر  :قال  سعيد بن جبّي، رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن    ه ماومثلُ 

عنهام   عباس اهلل  آمر  ريض  باملعروف؟ :  إن  ق أمّيي  تؤن    أن  خفت    ال:  فال  ب  يقتلك 

 .)5٩( فيام بينك وبينهال بد فاعالً كنَت  فإن   ،اإلمام 

الناس، بل تكون   فالنصيحةُ    املأمور هبا للسلطان، ال تكون يف حمرض أحٍد من 

 له، ونحو ذلك، وهذا أدعى للقبول. اخلاصة باخللوة به، أو الكتابة 

،  من رآه بحرضة    منكرٍ السلطان يف  عىل السلطان، فيكون عند وقوع    وأما اإلنكارُ 

ره العلامء. ~   ه الصحابةلَ عَ عىل ما دلَّت عليه األحاديث، وفَ   ، وقرَّ

ال    وجهمنهام  وإنَّ لكل     باب اإلنكار،  خيتلف عنوهبذا يتبنيَّ أنَّ باب النصيحة  

  طريقة ويبقى البحث بعد ذلك يف  يف بعض املعاين،    هامك ااشرت  مع  ،فيه اآلخرمعه  ُيتمع  

ُيرشع  نكار،  اإل يف  اجلهرهل   بَ ي  غَ   به 
يف  فيه    ُيقترص  مأ  ،احلاكم   ة  يكون  ما    حرضته عىل 

 ؟ أم ُيوز هذا يف حال، وذاك يف حال   ،وجملسه

  

 

 ( 4٠٠٩٠برقم ) (5٩)
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 املبحث الثاين 

والنقد والتشهّي    وبني العيب والقدح والسب  ن جهة  م  اإلنكار  بني التمييز 

 من جهة أخرى   وتلمس اهلفوات والزالت تعداد املساوئ  و 

اإلنكار، أن    أما  إما  املنكر  ايقع    فإنَّ  املُنك ر    خاصًّ عليه ر  كَ ن  املُ وبني    ال حيث  ب،   

بحيث يراه الناس، قلُّوا أو كثروا، إما يف جملس، أو يف    علنًا  يقع  ، وإما أن  غّيمها  يشهده

 أو مقال، ونحو ذلك. عام، أو يف وسائل التواصل واإلعالم، أو يف كتاب،   لٍ حمف

اوقع    إن    ا مَّ فأَ  ه  َّنيُ الواقع فيه، ونصُح  حينئٍذ    همن إنكار  فاملقصودُ   ، املنكر خاصًّ

أو باللسان، أو بالقلب    ،، حسب االستطاعة والقدرة، إما باليد لذوي اليد ه منهومنعُ   ،عنه 

 . ملن عجز عنه اللسان

إن عىلفيزيدُ ،  علنًا وقع    وأما  فيه    الواقع  ُنصح   د   الناس،    نصح  د  ص  قَ   : َقص 

الذي   ، صيانة املجتمعوحتذيرهم من املنكر، وبيان خمالفته للرشيعة لئال يقع فيه آخرون 

 . ، أو املجلساملنكر علن فيهأُ 

  َي ََّن    كان يتضمن  ، وإن  املنكر  ه عىل ذات  يف إنكار املنكر يتوجَّ   وعىل هذا فالكالمُ 

من ق َبل    العقوبة   من يستحق  ةَ عليه إن اقتض املقام، وعقوب  ه، والتغليظَ رَ ج  صاحبه، وزَ 

اليد والسلطان  املنكر، وإزالتُ   الزجرُ   :هو  األصيل  دَ املقصلكنَّ  ،  ذوي  ه،  ه، وإعدامُ عن 

 . والنهي عن مثله 
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عَ  القاذف    العلامء  َف رَّ ولذلك  كجلد  املقدرة،  العقوبات  وهي  الرشعي،  احلدَّ 

رشًعا يف معصية    رةٌ مقدَّ   وشارب اخلمر وقطع يد السارق، ونحو ذلك، بقوهلم: عقوبةٌ 

  عَ نَ م  تَ ل  
 ن الوقوع يف مثلها. م 

  ع  ف    ُيقال ملن وقع يف منكرٍ   أن    :كارنوصورة اإل
اتق  :  مثالًكام لو رشب اخلمر    ، يل 

قول باطل خمالف  ونحو ذلك، وُيقال ملن قال مقالة باطلة: هذا    هذا حمرٌم ال ُيوز،اهلل، و

:  قاليُ فحمرم، يتضمن رًبا مثالً،   وكذلك احلال مثالً فيام إذا ُسنَّ قانونٌ ، للنص أو اإلمجاع

 هذا القانون حمرم وربا، ونحو ذلك.  

، فهو الوقيعة يف  ونحوه  ، فضالً عن السبَّ والقدُح   والنقدُ   والعيُب   وأما التشهّيُ 

: فاسق، فاجٌر،  الشخص  يف حقمساوئه، كأن ُيقال    معايبه، وتعدادُ   رُ ك  ، وذ  املنكر  صاحب  

ال يرعى حرمة    فاسٌق فاجٌر، : ظلوم غشوم،  السلطان  اٌل، ونحو ذلك، ويف حقض  ،مبتدعٌ 

ُب الفسقة وُيبعد أهل الطاعة، يستأثر بالدنيا، ويمنع احلقوق، ال حُيسن   وال عهًدا، ُيقر 

 التدبّي وال احلكم، ونحو ذلك. 

،  نفُسه وشخُصه وذاُته  املنكر  صاحُب ُيقصد به     والقدُح والنقدُ   والعيُب   فالتشهّيُ 

منه،    عنه،   لتنفّي  ل إىل  والتحذير  الناس  عنه،ودعوة  والبعد   كان    جمانبته  حق   وإذا  يف 

سلطانه،    شأنه، وهتوين    فيه، وحتقّي    التزهيد  إهانته، وب  صد به ذاُت السلطان،قُ   السلطان

النقد والعيب والتشهّي    رُ فأثَ وعىل هذا،  ُيقصد به ذاُت املنكر،    وال وتبغيضه عند الناس،  

للحاكم  هوعاقبتُ   والقدح بغُض بالنسبة  وشحُن  ه:  الصدور،    عليه،  القلوب،  وإيغاُر 

 والتنفُّي عنه. 

رَ  فالتشهّيُ  ر به وإظهارُ  ُح ض  ، وهو فَ مصدر َشهَّ  . همساوئ  املَُشهَّ



4٠ 

 

ر بفالن: فضحه، عابه، وأذاع عنه   جاء يف <معجم اللغة العربية املعارصة>: )شهَّ

 .)٦٠(السوء(

ُضها  العيوب واملحاسن ُف ش  ، وهو كَ ن َنَقَد ينقد نقًدا، فهو ناقد، م  دُ ق  والنَّ  . وَعر 

ورديئه، أظهر    نَهَس جاء يف <معجم اللغة العربية املعارصة>: )َنَقَد اليشء: بنيَّ َح 

 . )٦1((عيوبه وحماسنه... َنَقَد الناس: أظهر ما هبم من عيوب

اليشء:  ُح د  والقَ  يف  التشكيك  وهو  قدًحا،  يقدح  َقَدَح  ن  وإبطاله م  وإخراج  ،   ،

 . مساوئه

وُيبطل فيه،  املقدوح  يف  ُيشكك  ا  صالحيته    فالقادح:  يشء  إمَّ يف  أو  عموًما، 

 خمصوص. 

)قَ  املعارصة>:  العربية  اللغة  <معجم  يف  أو    َح دَ جاء  فيها،  ك  شكَّ شهادته:  يف 

 .)٦2(اعتربها باطلة(

تعايب القوم: َقَدح بعضهم بعًضا أو َذَكر كلر منهم  ويف موضع آخر من املعجم: )

 .)٦3(اآلخر(ص نقائ

 

(٦٠) 2/1243 

(٦1) 3/22٦4 

(٦2) 3/1٧٧٨ 

(٦3) 2/15٨1 
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ُ اليشء، وَ ن عاب عيب عيًبا والَعي ُب: م     ص. ق  ه بالنَّمُ ص  وَ ، وهو َشني 

  ةٍ أو َوَصم  جاء يف <معجم اللغة العربية املعارصة>: )عاب العمل: صار ذا نقيصةٍ 

 ٍ هيًبا... أعاب الشخص: ع  ه مَ لَ عَ ... عاب اليشء: َج أو َشني   .)٦4((عابه، َذمَّ

ن سبَّ  
: م   يسبُّ سبًّا، وهو الشتم والعيب واإلهانة. والسبُّ

َ جاء يف <معجم اللغة العربية املعارصة>: ) يف عمله: شتمه وعابه،    سبَّ املقرص 

استبَّ اخلصوم: شتم بعضهم بعًضا، أهان بعضهم بعًضا بكالم  ...  أهانه بكالم جارح

 . )٦5((جارح

ن شنَّع بـ أو عىل، ُيشن ُع، تشنيًعا،   السمعة.   وتشويهُ  وهو الفضُح والتشنيع: م 

شنَّع عىل فالن: فضحه،   /جاء يف <معجم اللغة العربية املعارصة>: )شنَّع بفالن 

ره وسمعته بني الناس ه ذ ك   .)٦٦((وشوَّ

والتشهّيُ  والعيُب  والقدُح  ذات  بالشخص  والتشنيع  فالسبُّ  به  ُيقصد   ،

 تشويه سمعته وكشف عيوبه. عيبه وتنقيصه ووُيراد به:  ، الشخص

ذاُت املنكر، بالتحذير من املنكر    الذي ُيقصد بإنكاره  إنكار املنكر  بخالف وهذا  

 نفسه، إما بالتحذير من العمل به إن كان عمليًّا، أو اعتقاده إن كان علميًّا. 

 

(٦4) 2/15٨1 

(٦5) 2/1٠22 

(٦٦) 2/123٩ 
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املبتدع، فأوجبوا   البدعة، والتحذير من  التحذير من  العلامء بني  فّرق  ومن هنا 

، بينام أوجبوا  يكون خمطًئا ال مبتدًعا   إذ قد،  ة بإنكارها، والرد  عىل قائلهاالتحذير من البدع

فأوجبوا هجره،  البدعة،  إىل  الداعية  من  به،   التحذير  من شخصه   والتحذيرَ   والتشهّي 

 وعينه.  

من   البدعةفاملقصد  التنفّيُ التحذير من  البدعة ونصُح   :  منه،    من  من صدرت 

 . من صاحب البدعة  : التنفّيُ التشهّي باملبتدعومن 

يه  يدعو إل لام، حمرٌم ومنهٌي عنهفالتشهُّي باحلاكم وعيُبه ونقُده يف املحافل العامة  

 مبادئه.  ُل وَّ نوٌع من اخلروج، وأَ رقة، والشقاق، والعصيان، وهو الفُ  من

وقد عقد أئمة السنّة أبواًبا يف كتبهم يف وجوب توقّي السلطان، والنهي عن سّبه،  

نة<ففي  والطعن فيه،  وعيبه،   )باب: ما ُذكر عن النبي  :  -رمحه اهلل-البن أيب عاصم    > السُّ

 .)٦٧(من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته( ×

فصل   -رمحه اهلل-  أليب القاسم األصبهاين  >يف بيان املحجة  احلُجة<  ويف كتاب

 .)٦٨ (النهي عن سب  األمراء والوالة وعصياَّنم()يف: 

 

(٦٧) 2/4٨٩ 

(٦٨) 2/435 
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قال: سمعت رسول   ÷البكاّل    وحديث عمر  من  وروى الطرباين يف الكبّي

َم اهلُل عليكم    ،إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصالة  والزكاة < يقول:  ×اهلل   فقد حرَّ

 . ÷  عىل عمرو البكاّل   وُروي موقوًفا .)٦٩(>وحلَّ لكم الصالُة خلَفهم  ،سبَّهم 

َّنانا كرباُءنا من    قال:  -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك    وروى ابن أيب عاصم عن

اهلل   رسول  أمراَءكم قال:   ×أصحاب  تسبُّوا  وهم   ، )ال  تغشُّ ُتبغضوهم  ،وال    ، وال 

 .)٧٠((فإنَّ األمَر قريب ، واتقوا اهلَل واصربوا

ء طعنُه عىل إمامه( ÷:الدرداء   و أب وقال  .)٧1()إنَّ أولَّ نفاق  املر 

)إياكم والطعَن عىل األئمة، فإنَّ الطعَن  :-رمحه اهلل-إدريس اخلوالين    وأبوقال  

، أال إنَّ   عر  الطعانني الذين يطعنون يف  عليهم هي احلالقة؛ حالقُة الدين ليس حالقَة الشَّ

اُر األرشار( : األئمة، أال إنَّ الطعانني  )٧2(هم اخلائبون ورش 

 ع  وعن عقبة بن وساج قال: كان صاحب ّل حيدثني عن شأن اخلوارج وطَ 
م يف  ه  ن 

، فقلت له: أنت من بقية  ريض اهلل عنهامفلقيت عبد اهلل بن عمرو    أمرائهم، فحججُت 

هبذا العراق يطعنون عىل    ل اهلل عندك علاًم، وأناٌس عَ أصحاب رسول اهلل ×، وقد َج 

 

: )فيه جماعة بن الزبّي العتكي، وثقه أمحد، وضعفه غّيه، وبقية >جممع الزوائد<وقال اهليثمي يف    ،( ٩٠برقم )  (٦٩)

 رجاله ثقات(.

(٧٠) 2/4٨٨ 

 12/3٠رواه البيهقي يف الشعب  (٧1)

 1/٧٧> ألموال<اأخرجه ابن زنجويه يف كتاب  (٧2)
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فقال ّل: أولئك عليهم لعنة اهلل واملالئكة والناس    أمرائهم، ويشهدون عليهم بالضاللة؟

 . )٧3(اخلوارج ث بحديث ذم  دَّ أمجعني، ثم َح 

بعض    : ذلك  صور  من  يسلكه  السياسةما  عمل    أهل  يف  الدعاة  من  وغّيهم 

الندوات والتجمعات العامة التي ُتسلط فيها سهام النقد للحاكم ووالته، وُيتمع فيها  

 .الدمهاء

عن هالل بن أيب محيد قال: سمعت    >الطبقات الكربى< أخرج ابن سعد يف  وقد

أبدً عبد اهلل بن عكيم يقول: ال أُ  أ  ا بعد عثامن.عني عىل دم خليفة  يا  با معبد  فيقال له: 

 . )٧4(ا عىل دمهمساويه عونً   كرَ ذ   دُّ عُ عىل دمه؟ فيقول: إين أَ  َت ن  عَ أَ وَ أَ 

وُُيرئ عىل الوقيعة فيه،  ،  عىل احلاكم  يوغر الصدور  املساوئ واملعايب   فتعدادُ 

    حتى ُيفيض إىل اخلروج والثورة. 

للمسلمني وأئمتهم، وليست من   الواجبة  النصيحة  فهو من  املنكر  إنكار  وأما 

السلطان إهان أو  املنكر  صاحب  تكون،  ة  أن  عن  يف   فضالً  أو    داخلة  السلطان،  سب  

 ونحو ذلك.  أو عيبه،  أو إهانته،  التأليب عليه،

  ،كلر يف موضعه، ومل تأت بالعيب ،  كارإلنالرشيعة بالنصيحة وا جاءت    لكولذ

 . ، وعىل هذا سار العلامء قدياًم وحديًثاوالسب  والتشهّي

 

 2/455رواه ابن أيب عاصم يف <السنة>  (٧3)

(٧4) ٦/1٧٠ 
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 الثاين الفصل  

هُ   بالسلطان   ة املتعلق   ات املنكر   أنواع   معها التعامل    وف ق 

الصادرة   السلطانوالييف  املنكرات  تتلف  أنواع،    ة  اعتبارات؛  ب وهي  عدة 

مَ  نوع    ن  باعتبار  وباعتبار  منه،  جهة  هاصدرت  من  الشخص،  ذات  عىل  أو    قصورها 

يا  نته من تعد  ، وباعتبار  تعد  ية ما تضمَّ  . إن كانت متعد 

 : أنواع املتعلق بالسلطان وواليته،   احلاالت املتعلقة باملنكر   وعىل هذا أقول: إنَّ 

 : احلال األوىل

ا    املنكريكون    أن     كام يكون  ،دون أن يبارشه بنفسه  ة السلطانصادًرا يف واليعامًّ

الثالث:  م   السلطات  من  أي   يف  وهيئاهتا،  الدولة  مؤسسات  والتنفيذية  ن  الترشيعية 

رًبا،    يتضمن،  هيئات ومؤسسات الدولة  ىحدإ يف    حمرمماّل  قانون    ، كترشيع  والقضائية

ميًَّس  غررً اأو  أو  ذلك  ا،  أو  ونحو  أو  مؤسسةٌ   َص رخ  تُ   أن  ،  حمرًما،  بمحرم،   نَ ذَ أ  تَ   أمًرا 

أو توّّل املرأة ّياد أموٍر حمرمة،  تحفالت الرقص والغناء، أو بيع اخلمر، أو اسبن  ذ  كاإل  

  القضاء، أو اإلذن باالختالط يف املدارس، ونحو ذلك من املحرمات واملنكرات. 

  لكونه غّي صادرٍ احلاكم،    شخصفيه اإلنكار عىل    ُيوّجهفام كان هذا سبيله، مل  

عىل    فُينكرُ   نفسه  وأما املنكرُ   ه النصيحة للسلطان، بابُ   هذا   فمثُل يف واليته،    صادرٌ   منه، بل 

الربوي،    ُينكرُ ف العموم،   القانون  وُينكر  واالختالط،  واخلمر،  تَ الربا،  املرأة  وّل  وُينكر   

 . لفاعله، دون احلاجة إىل التعرض  االختالط   للقضاء، وُينكرُ 
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 التي سبق ذكرها.  أحاديث النصيحةعليه عموم  ويدلُّ 

باز   بن  العزيز  الشيخ عبد  ) - رمحه اهلل-قال  التشهّيُ :  السلف    ليس من منهج 

وذ   الوالة،  ألنَّ   كرُ بعيوب  املنابر؛  عىل  يُ   ذلك  السمع  ذلك  وعدم  الفوىض  إىل  فيض 

وال ينفع، ولكن الطريقة املتبعة    والطاعة يف املعروف، ويفيض إىل اخلوض الذي يرضُّ 

النصيحةُ  السلف:  والكتابةُ   عند  السلطان،  وبني  بينهم  بالعلامء    فيام  االتصال  أو  إليه، 

 .الذين يتصلون به حتى يوجه إىل اخلّي

نكر الربا من  اخلمر، ويُ   نكرُ الزنا، ويُ   نكرُ ا إنكار املنكر بدون ذكر الفاعل: فيُ أمَّ 

  املعاص والتحذير منها  ويكفي إنكارُ  .دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم األدلة 

 .)٧5(( وال غّي حاكمذكر من فعلها ال حاكاًم من غّي أن يُ 

التنبيه   يف مع  العام   اإلنكار  النوع  عند  احلاكم،    نيتضمَّ   أال   هذا  عىل  حتريًضا 

ص حمالت اخلمور، أو سنَّ القانون الربوي الفالين،  رخَّ   : احلاكمُ وتشهًّيا به، كام لو قيل

قول: هذه بيوت الربا منترشة، وهذه حوانيت اخلمر مفتوحة    مثُل   ، أو ما يتضمن ذلك

هذا النوع من اإلنكار يتضمن التهييج واإلثارة، وال يتحقق به املقصود   ونحو ذلك، ألنَّ 

من حتذير الناس من املحرم، ومنعهم منه. هذا هو األوىل واألقرب إىل حتقيق املصلحة،  

 وهو أبعد عن مبادئ الفتنة وأسباب الشقاق. 

ويأيت   اجتنبوا الربا،:  أقول للناس  أنا أريد مثال أن  : )-رمحه اهلل-ال العثيمني  ق

م    هذا إنكارٌ  :يعني  هذه بيوت الربا معلنة ورافعة البناء، فال يقول هكذا،  : ويقول
  ير ن  ض 

 

 21٠/ ٨ >جمموع فتاوى ابن باز< (٧5)
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حرام وإن    بني الناس، امليَُّس   رَ ثُ كَ   وإن    ،والربا حمرم  ،بوا الرباجتنَّ  :لكن يقول  عىل الوالة،

 .)٧٦((وما أشبه ذلك ،رَّ ق  أُ 

 احلال الثانية: 

 أن يكون املنكر صادًرا من السلطان نفسه، فهذا نوعان: 

 . غّي متعد   قارٌص  منكرٌ   النوع األول:

 غّي ذلك من أنواع الفسق واملحرمات. وكرشب اخلمر، أو الزنا، 

 : وله صورتان ،  النوع الثاين: منكٌر عامر متعد  

 غّي مستحل  لذلك   و ينهى عن واجب،أ : أن يأمر بمحّرم  الصورة األوىل 

أَ  لو  احلجاب،    رَ مَ كام  بخلع  الفجر،    صوت  من   عَ نَمَ أو  النساء  ونحو  األذان يف 

 . ذلك

بعض    يتضّمن  أن   : ةالثاني الصورة  و  يف  التشكيك  أو  الدين،  من   
ٍ
يشء حتريف 

 وثوابته   ه أصول 

أو    ،خطاٍب أو    ،مقالةقد صدر عىل لسان احلاكم، فأعلنه ورّصح به يف  ويكون  

 
ٍ
غ بدعة وضالل  أو كتاٍب،   ، لقاء ة،  ونحو ذلك، كام لو حّرم حالاًل، أو أحلَّ حراًما، أو سوَّ

، أو  ة السنَّةيَ ج  ينفي ُح أن  في  الصفات، أو إنكار  القدر، أو  ، أو نَ القرآن   ق  ل  خَ ب  ح  يرّص   أن ك

 

 ٦2/13 >لقاء الباب املفتوح< (٧٦)
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نَ حُي  نه،  س  حُي بناء معابد الوثنيني يف بالد اإلسالم و   زَ و  ُُي بناء األضحة واملقامات، أو    سَّ

ل  بيع اخلمر لغّي املسلمني  ي أو  ،  ونحو  ذلك ح بحل  املعازف، أو االختالط، أو ح  رصَّ

 ز احلكم بالقوانني الوضعية متأّواًل بذلك.و  ُُي مثالً، أو 

الصورة   يف  وحتريف    أيًضا:  الثانية ويدخل  الرشائع  تغيّي  يتضمن  ما  يفعل  أن 

مالعيد عىل الصالة، أو    يف  طبة اخلم  نن، كام لو قدَّ السُّ  ،  اجلمعة  يوم  الصالة عىل اخلطبة   قدَّ

خيطب أن  أو  يف صالة اجلامعة من باب املساواة بني الرجال والنساء،   تؤمهلأو قّدم امرأة 

 خطبة واحدة يف اجلمعة، ونحو ذلك. 

، فرضره عليه، وال يتعدى أثره إىل  غّي متعد    احلاكمب  قارًصا  من املنكرات  فام كان

الدين، من  يشء  حتريف  عليه  يرتتب  وال  لحاكم،  ل  النصيحةفيه  فالواجب    الرعية، 

من    رَ دَ يف جملسه وجب عىل من قَ   لنًا عفعله احلاكم    فإن    ،وتذكّيه  هله، ووعظ  والكتابة 

 اإلنكار عليه، عىل ما سبق بيانه. احلاضين 

رأى منكم    ن  مَ <عموم أحاديث النهي عن املنكر، كحديث:    والدليل عىل ذلك

  وقد ،وعبادة ريض اللهم عنهام أنسك  الصحابة وفعل  ونحوه، احلديث،  >هّي   غَ ُي ل  منكًرا فَ 

 . سبق اإلشارة إليهام

 . ذ كرهاما سبق من نصوص العلامء التي سبق أيًضا ويؤكده 

ا    ما  ماأو عامًّ ًيا  كان  ف نًا ُمعلَ متعد  م    إن  ،  األوىلن  كان  أن  ،  الصورة    مرأ  يَ   وهي 

  : واألوىلفيه  األحسن  فإنَّ  غّي مستحل  لذلك،    ، نهى عن واجبي بمحرم أو    السلطان
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بالتواصل معه،  ،  وتذكّيه وموعظته   له النصيحةاملنكر بدون ذكر احلاكم، مع بذل   إنكارُ 

 . أو الكتابة إليه، أو عرب من يصل إليه، ونحو ذلك

النهي عن املنكر،    النصيحة للحاكم، وأحاديث  سبق أيًضا من أحاديثودليله ما  

أيًضا إىل املقاصد الكلية يف    كرها، وبالنظرالتي سبق ذ    ريض اهلل عنهم  وأفعال الصحابة

وتعظيم سلطانه،  بحفظ هيبة اإلمام، وصون مكانته،    ،املصلحة العامة وحتقيق    الرشيعة،

.  ُئ ر  وَترك  كل  ما قد يوهن سلطانه، وُُي   عىل الوقيعة فيه، ويفتح باب الرش 

يتضّمن قوٌل باطٌل    من السلطانيصدر  وهي أن  انية،  ث الصورة ال  وإن كان من  

وإبطاله   ُيب  فهذا،  تهكتاب يف  أو    لسانه  عىلإما    ،ثوابتهيف  وتشكيًكا  لدين،  ا لحتريفً  ه    ردُّ

فإن قاله    ،احلرام، أو اعتقادهعن فعل    للناس  ومنًعاللدين من التحريف،    صيانةً   ،وإنكاره

 تلفزيوين، أو  ، أو  مؤمترٍ عالنية يف  ه وإبطاله يف املجلس، وإن قاله  يف جملٍس وجب ردُّ 
ٍ
لقاء

ح به يف صحيفة، وجب   ، ه يف كتاب، أو نرشه يف مقالةبَ تَ كَ ، أو  ُملقى  خطاٍب   يف ثنايا  أو رصَّ

 بَ ي  يف غَ   ه أو أمامَ   ؛ امطلقً   إنكاره 
  ، فالنظرُ حلق  اهلل، وتقدياًم له عىل حق  املخلوقتعظياًم    ،ه ت 

وقوع الناس يف    منع  بحفظ الدين من التحريف والتغيّي، وباعتبار املصلحة العامة    هفي

 .احلرام

عليه   وعموم  ويدلُّ  باألمر  اآليات  اآلمرة  عن  األحاديث  والنهي  باملعروف 

أيب سعيد اخلدري ÷ يف إنكاره    وأفعاهلم، كأثراملنكر. وآثار الصحابة ريض اهلل عنهم  

ابن مسعود    وأثر،  ة عىل الصالة، وإخراج املنرببعىل مروان يف تغيّي السنَّة بتقديم اخلط 

عثامن÷   عىل  إنكاره  أربًعا،    ÷  يف  منى  يف  عنها  عائشة    وأثرالصالة  اهلل  ريض 
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يف إنكار  ÷  عامرة بن رؤيبة    وأثر،  أخذه البيعة البنه  عىل معاوية  اإلنكاروأخيها يف  

 . التي سبق ذكرها ، وغّيها من اآلثاررفع اليد يف الدعاء يوم اجلمعة عىل املنرب

  حديث إنكار أيب سعيد ÷ عىل مروانيف رشح    -رمحه اهلل-وقد قال القرطبي  

سنن اإلسالم    أنَّ :  ه وفيه من الفق: )إخراج املنرب يوم اجلمعة وتقديم اخلطبة عىل الصالة

و عىل  لَ ه، وَ ُيب تغيّيُ   ن ترتيبها، وأنَّ تغيّي ذلك منكرٌ يشء منها، وال م    ال ُيوز تغيّيُ 

 .)٧٧(ك(إىل منكر أكرب من ذل  عُ د  ر عىل ذلك، ومل يَ دَ امللوك إذا قَ 

: )وفيه إنكار العلامء عىل  أيًضا  لحديث ل  هيف رشح   -رمحه اهلل-قال ابن حجر    كام

 .)٧٨(األمراء إذا صنعوا ما خيالف السنَّة(

هذا يف السنن الفعلية، فكيف بتغيّي السنن يف أصول الدين، والتشكيك  فإذا كان  

 ؟ بقواعد اإلسالم، وثوابته 

ال أبو حامد  البدعةاحلُ : )- رمحه اهلل-زاّل  غقال    سبة يف كل  من احلُ   أهمُّ   سبة يف 

 . )٧٩(املنكرات(

هذا   يف  السلف  القرآن،  ومواقف  بخلق  القول  فتنة  من  موقفهم  منها  كثّية، 

املأمون اخلليفة  اإلمام أمحد عىل ذلك، وقد    ، وصربُ واملعتصم والواثق  وإنكارهم عىل 

 

 1/232<املفهم يف رشح مسلم>  (٧٧)

 2/45٠<فتح الباري>  (٧٨)

 ٨٠4 >إحياء علوم الدين< (٧٩)
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، لكنه  -قبل أن ُيظهر ما ُيظهر-  نفي الصفات والقول بخلق القرآن  كان املأمون ُيضمرُ 

 فينكره عليه علامء وقته، ال سيام يزيد بن هارون.   أول األمر يظهره خاف أن  

أنه قال: لوال مكان يزيد بن   فقد روى عبد الغني املقديس وغّيه عن املأمون 

  يزيدُ   ن  مَ هارون ألظهرُت القول بخلق القرآن. فقال بعض جلسائه: يا أمّي املؤمنني، وَ 

فيختلف الناس، فتكون فتنة،    ،ه فّيّد عيلَّ أظهرتُ   حتى ُيتَّقى؟ فقال: وحيك! إين أخاف إن  

 .)٨٠(وإين أكره الفتنة

الذيومعلوم   املأمون  أنَّ  يزيد بن هارون وإنكار  م    خافه    مل يكن،  هن رّدة فعل 

فإنَّ  وإبطاهلا،  املقالة  ذات  قبل  املقالة    إنكار  ظهرت  ُح املأمون،    توّل  قد  قبل    م  ك  بل 

وقد  ،  يف أواخر عهد بني أمية  بن صفوان  بن درهم واجلهمُ   فقد أظهرها اجلعدُ العباسيني،  

قالوا: القرآن  ف  واشتهرت مقالتهم،  حوا بذلك، ، ورصَّ يف حينها  وأنكروهاالسلف  أبطلها  

إنكار يزيد بن  املأمون  وإنام خيش  قال بخلق القرآن فقد كفر،    ن  كالم اهلل غّي خملوق، ومَ 

ا  مقالته   يه هارون عل   فتقع بسبب ذلك فتنة باضطراب الناس عليه، ونفور  ،  علنًا ال رسًّ

منه لو،  قلوهبم  املعهودُ   إذ  وإن    كان  مطلًقا،  للوالة  النصيحة  السلف إرسار    عن علامء 

ن  كام فعله    ،البدعة والضاللة  الرشائع، وتسويغَ  الدين، وتغيّيَ  حتريَف  الوالة  رُ كَ ن  مُ تضمَّ

َ َخ لام    املأمون،
  ما رُشعبل    ؟ يف إرسار النصيحة للحاكمُتشى    وأيُّ فتنةاملأمون الفتنة،    يش 

    . للفتنة  درءل  إاليف موضعها إرسار النصيحة للحاكم 

 

 3٨<املحنة> ص (٨٠)
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أنَّ   وهذا تتضمن    يؤكد  التي  الباطلة  املقاالت  إنكار  السلف  أئمة  عن  املعهود 

حتريف الدين وتسويغ البدعة والضاللة، أو حتريم حالل، أو حتليل حرام، سواء صدرت  

 من السلطان، أو من دونه. 

الفتنةُ  بل  قائل:  قال  املأمون  فإن  خشيها  يقوم    هي:  التي  هارون    يزيد أن  بن 

 . ن حوله من وزرائه وحاشيته، فتنفر منه قلوب مَ بته ي  غَ ال يف   عليه يف جملسه باإلنكار

ُيقال  فاجلواب املعهود  نَّ إ :  أن  إذ  بعيد،  اخللفاء    هذا    أفعال   همتزيين من حاشية 

دعا إىل  قد    أنَّ املعتصم   ، هذا اإليراد  دَ ع  بُ   يؤكد مما  و  ، وحتسني أقواهلم، اخللفاء وامللوك

مقالة    فأنكراإلمام أمحد،  مل يصرب منهم إال  و  العلامء، ، وامتحن  )٨1(القول بخلق القرآن

،  اآلفاقذلك يف  واشتهر، ّوادهرائه ومستشاريه وقُ ، وأمام حاشيته ووزاملعتصم بني يديه

يام  ائه وجلسائه، بل أّيدوه فرومع كل  هذا مل ينفضَّ عن املعتصم أحٌد من حاشيته ووز

 دعا إليه من الفتنة، ووافقوه عليها. 

ل وقائع ووكلُّ  -حداث فتنة القول بخلق القرآن، وموقف اإلمام أمحد أمن تأمَّ

عن إنكار منكرات الوالة    نيسكتويكونوا  السلف رمحهم اهلل مل    أنَّ منها، ُيزم    -رمحه اهلل

 

ل من دعا إىل القول بخلق القرآن من اخللفاء  (٨1) عبد العزيز جرت مناظرة بني يديه بني    وقد  : املأمون،العباسيني  أوَّ

ن    برش بن غياث املرييس،وبن حييى الكناين     الكناين   ة حجَّ   ورظه مع  و  ،>احليدة<يف كتابه    أحداثها الكناين  وهي التي دوَّ

، عاد املأمون إىل فتنة  به  وأصحابه  برشٍ إحاطة  و،  لكن لقوة الشبهة يف قلب املأمون  ،يف تلك املناظرة وتأثر املأمون هبا 

ة من ُعرض عليه، إال اإلمام أمحد وحممد بن نوح،  ،  بعد ذلك بمدةوامتحاَّنم بالقول بخلق القرآن  الناس   فأجاب عامَّ

واحتفَّ   ، استدعاه وأمر بحمله إليه. ثم جاء املعتصمُيعرض عليه اإلمام أمحد، وكان قد    أن  املأمون تّويف قبل  إال إنَّ 

- ُعرض عليه اإلمام أمحد  اخلليفة الذي وهو،  من الفتنة فدعا إىل ما دعا إليه والده املأمونبه ابن أيب دؤاد وأصحابه، 

 .ووقف بني يديه، فناظر وصرب -رمحه اهلل



53 

 

والعامية،   البدعة والضاللة  الرشائع، وتسويغ  وتبديل  الدين،  فإنَّ  إذا تضّمنت حتريف 

  بعده مقالتهم، وصرب عىل ذلك، وقد ابُتيل بالًء عظياًم  ن  ن ومَ اإلمام أمحد أنكر عىل املأمو 

ل غّيه، و، فصرب ل كام تأوَّ   ذلك اضطراب الناس اإلنكار والصرب عىل عن   هُيثن  ومل   مل يتأوَّ

ترتب عىل صربه  وقتها  ما  وال  اخلليفة،    ضعف  والفتنة،    من،  يف    وزعزعة  هيبة  مكانته 

م  هُ رَ مَ فأنكر عليهم اإلمام أمحد ذلك، وأَ باخلروج عليه،    مَّ الناُس حتى هَ قلوب الناس،  

وإنكاره موقفه  عىل  ثباته  مع  أنَّ بالصرب،  يؤكد  وهذا  وحتريف    ،  الدين،  بتغيّي  الفتنة 

اإلنكار عىل املنكر    نَّ أوهيبة السلطان،    الناس، وضعف    الرشيعة أعظم من فتنة اضطراب  

الثورةَ   املتضمن لتحريف   بل يمكن  والتحريض،    والتأليَب   واخلروَج   الدين ال يستلزم 

 بحق    الرشيعة من التبديل، والقيام    الدين من التغيّي، وحفظ    بني اإلنكار، وصيانة    اجلمعُ 

وعامتهم،   املسلمني  وأئمة  ورسوله  وكتابه  وَ اهلل  اجلامعة،  عىل  املحافظة   و  َص مع 
  ن 

 اإلمامة، كام فعله اإلمام أمحد. 

  ،اجتمع فقهاء بغداد يف والية الواثق إىل أيب عبد اهلل: ) -رمحه اهلل-  قال حنبل

وال    -القول بخلق القرآن وغّي ذلك  ون إظهارَ عنُ يَ -األمر قد تفاقم وفشا    وقالوا له: إنَّ 

فناظَ  سلطانه،  وال  بإمرته  ذلكرَ نرىض  يف  بقلوبكم  :وقال   ، هم  باإلنكار  وال    ،عليكم 

وا عصا املسلمني، وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني  وال تشقُّ   ،ا من طاعةتلعوا يدً 

  : وقال  .ن فاجرسرتاح م  أو يُ  معكم، وانظروا يف عاقبة أمركم، واصربوا حتى يسرتيح برر 

 .)٨2((اآلثار ، هذا خالُف اليس هذا صوابً 
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،  ه فيها هم لصنيع ، وبغض  إليهاه  ودعوت  فتنة،  للاخلليفة    ّل  وَ تَ   ن  الناس م    غضب    عَ مَ فَ 

 س  وُ ع  ن فتنة اخلليفة، مَ ه م  مل ُيغّّي اإلمام أمحد موقفَ هم باخلروج عليه،  ومه  
يتأّول كام   أن   ه  ع 

ل مَ   لكنَّهالفتنة،  فيدرأ بذلك    ه،غّيُ   تأوَّ الوقت  الناس    هيََّن ع  صرب وأنكر،  عن  يف نفس 

 اإلمامة.  وحق  اجلامعة،  وحق  اهلل تعاىل،  حق  بني   بذلك عَ مَ جَ فَ والثورة،  اخلروج  

املوافقة  منه    اخلليفة  َب لَ طَ ، وإنام  قال قائل: إنَّ اإلمام أمحد مل ُينكر عىل اخلليفة   فإن  

يف املأل،    اخلليفة عىلالقول بخلق القرآن فامتنع، وصرب عىل ذلك، ومل ُيظهر اإلنكار  عىل

ال طاعة للحاكم إذا أمر بمعصية كام جاءت  معلوٌم أنه  ُدعي إىل معصية، و  قدهو بذلك و

 بذلك األحاديث. 

علنًا،  ُمنع من اإلنكار عىل احلاكم  ن أجله  م  أن ُيقال: إنَّ املعنى الذي    فاجلواب 

ف الدين،  وغّيَّ الرشائع، عند من يقول هبذا القول، موجوٌد وأبلغ منه يف    حتى لو حرَّ

من اجلهر باإلنكار يف    واعُ نَ مَ إنام  فإّن أصحاب هذا القول  موقف اإلمام أمحد من الفتنة،  

 بَ ي  غَ 
  السلطان، وفتح    لام يرتتب عليه عندهم من إضعاف هيبة  احلاكم، مع حتريفه للدين،    ة 

عىل احلاكم، وهذا    لتأليب  يف اسبًبا  ذلك  ، فيكون  به   الصدور  باب الرش والفتنة، وإيغار  

وأبلغُ  اخلليفة   املعنى  من  أمحد  اإلمام  موقف  يف  حاصٌل  إنَّ  ،  العبايس املعتصم    منه  بل 

هذا   ثالثةٍ   استمرَّ قد  موقفه  مدى حكم  اخللفاء  عىل  والواثق من  واملعتصم  املأمون   :  ،

علنًا،    يفة، إنام كان إنكاًرا لام دعا إليه اخلل القول بخلق القرآن  قالةَ م  اإلمام أمحد  نكارُ فإ

ح به، وآذ وذاع يف    ذلك   ، وقد اشتهرهذا، والناس كلهم يعلمون  لف فيهاخمن    ىورصَّ

وما دعا إليه، ويف صربه عىل ذلك    اآلفاق، فكان إنكاره للمقالة، هو إنكاٌر عىل اخلليفة

ال شكَّ أنَّ  وله،    ، وخمالفةٌ فيام يريد ويطلب  للخليفة  استجابته لام أريد منه معاندةٌ   وعدم  

  أشدُّ ، الناسيف النفوس وعند  هيبته اخلليفة، وإضعاف    مكانة    أثر هذا املوقف يف زعزعة  
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عليه   اإلنكار  جمرد  من  غَ وأبلغ  من  بته،  ي  يف  أمحد  اإلمام  موقف  يف  التحدي    نوع  لام 

وأثره يف    ، العظيم، واإلنكار الكبّي فأين هذا املوقف  واإلرصار عىل خمالفة مراد اخلليفة. 

  قد  إنكارٍ جمرد  ن  م    ، إضعاف مكانته، ومنزلته، وتوهني سلطانهضعضعة هيبة السلطان، و 

،  تغريدٍة، ونحو ذلك  ُينرش يف  حماضٍة، أوُيقال يف  يف مقالٍة أو بياٍن، أو    إما  اليوم  ُيكتب

قد    احلاكم  يكوندون أن  لسان احلاكم،    عىل حتريٍف للدين صدر  عىل    ويكون اإلنكار

ي  أطلق    وأ  ، هذا التحريفعىل   اإلرصارَ   أعلن د من خالفه   وأ،  فيهالتحد  حصل ، كام  توعَّ

 ، فشتَّاٌن بني الصورتني واحلالني واإلنكارين! من املأمون ومن بعده

ويستلزم و للخليفة،  التحّدي  من  نوًعا  يتضّمن  أمحد  اإلمام  موقف  كان  لام 

عدم إطالق اإلمام  ب  ادهوَّ وقُ ه  واص  َخ   عىل املعتصم بعُض أشار    إضعاف هيبته وسلطانه،

 أمحد حتى يوافق عىل ما ُيراد منه. 

دؤاد أيب  ابن  اخلبيث  )لوال  أمحد:  اإلمام  قال  إسحاق    فقد  أبو  أي:  -كان 

قاال له: يا    - قائد الرشطةوهو  -قد خالَّين، ولكن هو وإسحاق بن إبراهيم    -املعتصم

 .)٨3(بيله(الف خليفتني وتيل سخي أمّي املؤمنني، ليس من تدبّي اخلالفة أن  

قَّة    مرةً   ابن أيب دؤاد للمعتصم  وقال ورأفة باإلمام أمحد: )يا أمّي  لام رأى منه ر 

 .)٨4(ذلك هخليفتني( فهاج َب لَ غَ   :ُيقال ه تَ ك  رَ تَ   ، إن  املؤمنني
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ا     وأنَّ   ذلك،  للحكام يفمعصية، وال طاعة  إنام ُدعي إىل  أنَّ اإلمام أمحد    دعوىوأمَّ

 . ه وصربعن اإلجابة   هعاامتن  سبب  ذلك

ذلك  فُيقال  عىل  بوسع   قد:  جواًبا  أمحد   كان  غّيه،    اإلمام  ل  تأوَّ كام  ل  يتأوَّ أن 

ُيمكنه أن  ف ،  يف مثل هذا احلال  والتأويل ليس معصية   ويكون ،  الفتنة  بتأويله  يدرأكان 

  ذلك   لام يرتتب عىلنظًرا  لكنَّه مل يفعل،  ، و عدم املعصيةمجع بني درء الفتنة، و  بذلك قد

   . رشائعوتغيّي المن حتريف الدين، 

،  مكن التخلص منها بتأويل ، هي ما ال يملخلوق  املعصية التي ال طاعة فيهاثم إنَّ  

، وأما ما يدخله  كام لو ُأمر برشب اخلمر، أو الزنا، أو بقتل من ال ُيوز قتله ونحو ذلك

 ، وحتصل به النجاة، وُتدرأ به الفتنة، فليس بمعصية. التأويل

إذا ُأمروا  : ) للحاكمال طاعة فيه   بام يف التمثيل -اهللرمحه -قال القايض أبو يعىل 

بفعل ما ال ُيوز فعله، مثل أن ُيأمروا بالقتل ملن ال ُيوز قتله، أو قطع يده، أو أخذ ماله،  

 .)٨5(ال ُيوز طاعته، وُيب االمتناع عليه بجميع ما يقدر عليه( فههنا

أنَّ  يؤكد  املوقف  الرشائع    كلَّ   وهذا  وتغيّي  الدين،  حتريف  عليه  يرتتب  ما 

وقد كان اإلمام أمحد يعلم    والسنن، ال ُيوز السكوت عنه، وأنَّ السكوت عنه هو الفتنة،

اًل،   متأو  ولو  إجابته،  املقالة ما سيرتتب عىل  منه  فإنَّ  لَ   لو صدرت  انتشاًرا    ت  يَ ق  لَ وقتها 

انتشار    الضاللة، وال ُيمكن ضبط األمور بعد   وذيوعاحلق،    يرتتب عليه ضياع،  واسًعا 

 . املقالة وذيوعها يف اآلفاق 

 

 ٧3 >نكراألمر باملعروف والنهي عن امل< (٨5)



5٧ 

 

قال   اهلل-  وذياملرُّ ولذلك  جئُت -رمحه  أمحد   :  اإلمام  بَ   إىل  اهلُ ني  وهو  ن! ي  بازَ ن   

َأن ُفَسُكم  تعاىل: }  يا أستاذ! قال اهللفقلت:   ُتُلوا  َتق   وانظر  ،وذي، اخرجيا مرُّ   قال:  {َواَل 

 ح  إىل رَ   فخرجُت قال:    يشء ترى.   أيَّ 
  ص ال حُي من الناس  ا  خلقً   دار اخلالفة، فرأيُت   بة 

والصُّ   عددهم اهلل،  أيديمحُ إال  يف  واملحابر  ، ف  أذرعتهم   واألقالم  هلم   .يف  فقال 

  وذياملرُّ 
ٍ
  وذي: مكانكم،ال املرُّ ق ف  .ظر ما يقول أمحد فنكتبه تنن   : تعملون؟ قالوا: أيُّ يشء

  قوًما بأيديم الُصُحف   لقد رأيُت   ، فقال:  اهلُن باَزي نني  إىل اإلمام أمحد وهو قائم بَ   فدخل

لُّ هؤالء كلهم؟ أقتُل واألقالم ينتظرون ما تقول فيكتبونه. فقال: يا مرُّ  نفيس    وذي، ُأض 

لُّ هؤالء  . )٨٦(وال ُأض 

  دخلُت  -اإلمام أمحد عمُّ  وهو - :قال أيب : ) -رمحه اهلل- لقال إسحاق بن حنبو

يا أبا عبد اهلل،  :  له  فقلُت ،  عىل أيب عبد اهلل مع حاجب إسحاق الذي يقال له: البخاري

القوم   أجاب  وقد  وجل،  عز  اهلل  وبني  بينك  فيام  أعذرت  وقد  أصحابك،  أجاب  قد 

ة،  يَّ ق  يا عم، إذا أجاب العامل تَ :  فقال ّل  .-يعني بقيت يف احلبس والضيق-وبقيت أنت  

ُ بَ تَ فمتى يَ  ، لهَ َُي   هُل واجلا !(؟احلقُّ  نيَّ
)٨٧( 

مقالةٍ   السكوُت ف الدين،    عىل  حتريف  والسنن،  تتضمن  الرشائع  مع وتغيّي 

ومن هنا كان املتعنّي  وإعالَّنا، وتبنّي الوالة هلا، أمٌر ُيؤذن برش  عظيم،    ها وانتشارها ذيوع

رَ و وَ   دَّ الواجب  اجلامعة،  عىل  املحافظة  مع  الضاللة،  وإبطال  اإلمامة،  و  َص املقالة،  ن 

 . - رمحه اهلل-والتلطف يف العبارة، عىل نحو ما فعله اإلمام أمحد 
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  ر نكااإل  من  عنهم  ُعرفما    بسببالعلامء،  بعض  ن  م    وقد كان بعض الوالة ياُب 

ابن عبد العزيز: سمعُت ، فقد قال عبد  حتريًفا للدين   نُ كل ما يتضمّ   عىل  احلميد سبط 

ة، ونحن عند القرب يقول: رمحك  ا األوزاعي ثمَّ نَّفَ أمّيًا كان بالساحل من دمشق، وقد دَ 

َّ  اهلل أبا عمرو قد كنُت 
 .)٨٨(ينالَّ ن وَ أخافك أكثر مم 

كان يف حتريف الدين   وقد نصَّ العلامء عىل أنَّ اإلمام إذا أعلن بفسقه، ال سيام إن  

 يبة له. وتزييفه، فال غ  

أيب كثّي  بن  قال حييى  )فقد  غ  :  فيهمثالثة ال  بدعة،    :يبة  إمام جائر، وصاحب 

 .)٨٩((وفاسق

 ، واحلسن البرصي. دينارعيسى بن   وُنقل مثله عن

ابن رشد   اهلل-اجلّد  قال  )معل    -رمحه  املعلنُ   ،اجلائر  واإلمامُ ًقا:  قد    ،والفاسق 

   ،اجلائر  ر  و  ن َج ذكر م  يُ   يبة يف أن  اشتهر أمرمها عند الناس، فال غ  
 س  وف 
ما هو    ، الفاسق  ق 

 .)٩٠(( واحد منهام ن كل  م   معلومٌ 

 بَ ي  بن يوسف يف غَ   اجيف احلجَّ   همكالمُ السلف    اشتهر عنوقد  
اشتهر    بسبب ما،  ه  ت 

 . )٩1(ظلموال ،واجلور  ،والفجور  ،الفسق عنه من 

 

 2/٦٩<رشح الكرماين عىل البخاري>  (٨٨)

 4/21٧<ذم الكالم وأهله>  (٨٩)
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 أنتاللهم  :  فقال اج قد قتل سعيد بن جبّي،احلجَّ   إنَّ  :وقيل للحسن البرصي

  هم اهلل بَّ كَ لَ   سعيد  اشرتكوا يف قتل  ما بني املرشق واملغرب ثقيف، واهلل لو أنَّ    عىل فاسق  

 .)٩2(يف النار تعاىل

السلطان  يبة  عن غ    -هأي: ابن راهوي-إسحاق    سألُت وقال حرب الكرماين: ) 

 .لسانه دَ و  عَ يُ  لإلنسان أن   هُ كرَ ال يكون فيهم إال ما يُ  :قال ،اجلائر

حدثنا خالد، سمعت عبيد اهلل يقول  :  قال حدثنا عارم، :قال  حدثنا األخرض، 

وهو    ،أنه مذنب   علمُ يَ   ن  ا مَ يبة، فأمَّ هلم غ    رَ يبة اخلوارج والسلطان الذي قد أعلن مل يَ يف غ  

 .)٩3((يبةفرأى ذلك منهم غ   ، سترتن يَ أ بُّ حُي 

لرشائع،  ، أو تغيّي ا خاّصة  لدين امن إنكار حتريٍف    ه اآلثار أعمُّ فإن قال قائل: هذ

 النزاع.   أعمُّ من موضع وهذا  ، السالطني وظاملٍ من وفاجرٍ  فاسٍق كل  تعمُّ  افإَّن

 فاجلواب أن ُيقال:  

متادى و،  من السالطني   وفجورهر فسقه  ثُ عىل من كَ   ةً حممول  اآلثار  كون هذت إما أن  

الرشيعة،  يف ف   خروجه عن حد   هذا  وتغيّيُ   يكون حتريُف وعىل  أعظم    الدين،  الرشائع 

 فجور. الفسق والأنواع 

 

  3٨3/ 1 >شذرات الذهب يف أخبار من ذهب<، 2/3٧4<وفيات األعيان>   ، 5/2٩٦ >إكامل هتذيب الكامل< (٩2)
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فاملحرمات،    الرشائع، واستحلَّ   ّيَّ غَ   ن  مَ   عىل  ةٌ حممول  إَّناأو ُيقال:   الدين    وحرَّ

ذُ   النزاع،  وهو موضعُ   ،ليوافق هواه  بن يوسف، وَص عن  ذلك  كر  كام  به حَّ احلجاج  ت 

 ه للدين. ، وحتريف  تغيّيه للرشائع   عىل التي تدلُّ عنه، واآلثار 

اج بن يوسف هذا، وقد  ا املبّي فهو احلجَّ وأمَّ )  :-رمحه اهلل-قال احلافظ ابن كثّي  

ا  ا مقدامً ا عنيدً ا وشيعته يف هوى آل مروان بني أمية، وكان جبارً ا يبغض عليًّ كان ناصبيًّ 

ظاهرُ عىل   شنيعة  بشعة  ألفاظ  عنه  ُروي  وقد  شبهة.  بأدنى  الدماء  كام  سفك  الكفر  ها 

 .)٩4((...يف عهدهتا كان قد تاب منها وأقلع عنها، وإال فهو باٍق  منا. فإن  قدَّ 

القايض عياض   أنَّ   ةُ جَّ وُح : )-رمحه اهلل-وقال  اج  قيامهم عىل احلجَّ   اآلخرين 

غَ  لام  بل  الفسق،  ملجرد  َ ليس  الرشع  ّيَّ وتفضيل    ه  لبيع  ،الكفر  رَ وظاهَ   ،من  ه  األحرار، 

 .)٩5(...(ذلك ه املشهور املنكر يف، وقول  ي اخلليفة عىل النب

االستدالل هبذه اآلثار عىل جواز اإلنكار عىل احلاكم علنًا،   عَ نَمَ   ن  ن الناس مَ وم  

ح  امفيحتى   هذه  هؤالء  وخصَّ    الرشائع،  وتغيّي الدين،    بام يتضمن حتريف   احلاكم  لو رصَّ

ا،  ونحو ذلك   بام يكون بني االثنني والثالثة اآلثار الواردة   التوجيه    وهذا، ال ما يكون عامًّ

يف ظلم احلاكم وفسقه، سواء كان    ، وذلك أنَّ كالم الناس فيام بينهم عند التأمل  فيه بعدٌ 

سيؤدي إىل بغض احلاكم، والنفرة عنه، مما ُيضعف هيبته وسلطانه،  بني اثنني أو أكثر،  

اإلنكار    منعيَ   نمَ  هارُ كُ ذ  يَ وهي املفسدة التي وحيمل الناس عىل التجرؤ عىل خمالفة أمره، 
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إن جاز، فإنه  يف احلاكم والسلطان  الكالم    النوع من  عىل احلاكم علنًا، ومعلوٌم أنَّ هذا

.  ولن يقف الناسسيمتد وينترش،   فيه عىل حد 

وقد   وأعلنه،  احلاكم  أظهره  إذا  فيام  املنكر  إنكار  عىل  اآلثار  هذه  محلنا  إذا  ا  أمَّ

ن تغيّي الرشائع، وحتريف الدين، فإنَّ اإلنكار حينئٍذ يتوجه إىل   نفسه، بتحذير    املُنَكر  تضمَّ

الناس منه، واملحافظة عىل الرشيعة من التغيّي والتبديل، مع مراعاة حفظ هيبة احلاكم  

ه ومكانته، وهبذا   ومنزلته يف قلوب الناس، من خالل التلطف يف اإلنكار، والتذكّي بحق 

يبة احلاكم، ووصفه بالفسوق والظلم والطغيان يف ا إذا قيل بجواز غ    ينتفي املحذور، أمَّ

أن   شكَّ  فال  أحاديثهم،  ويف  القليل،  العدد  بني  يكون  وفيام  اخلاصة،  الناس  جمالس 

 املحذور حينئٍذ باٍق. 

يبة السلطان الفاجر  وآخرون تكلَّفوا تضعيف هذه اآلثار ، وعاملوها معاملة  يف غ 

  املرفوعة قواعد النقد كام لو كانت من أحاديث األحكام  فيها  ، فأعملوا  النبوية حاديث  األ

خالف طريقة العلامء    ووه  -يف نقدها  يف إعامهلم هلذه القواعدأيًضا   تكل ٍف ظاهٍر  عىل-

حتى لو أعملنا قواعد نقد األحاديث املرفوعة    ،بل .  يف احلكم عىل هذا النوع من اآلثار

اآلثار، هذه  خاصة،   عىل  منها  األحكام  احلسنة    وأحاديث  اآلثار  يف  قطًعا  الندرجت 

الشواهد.  كثرة  جداًل    باعتبار  سلَّمنا  لو  كل ها،  وقلنا  بل  بعدمم  كَ وَح بضعفها     نا 
  تقوية 

عالمًة عىل صحة  معناها    وال إبطالٍ أهل العلم هلا من غّي نكّي    ن إيرادُ ابعضها بعًضا، لك 

 بوهلم لام دلَّت عليه. يف اجلملة، وقَ 
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ومتضافرٌة يف وجوب إنكار منكر   األحاديث واآلثار ظاهرٌة  وعىل كل  حال، فإنَّ 

ن   تضمَّ إذا  وغّيهم  ونصوُص  املُنَكُر  الوالة  والسنن،  للرشائع  وتغيًّيا  للدين،  حتريًفا 

 العلامء وأفعاهُلم يف هذا الباب كثّية. 

ت  وغُّيه:  )ـ:   رمحه اهلل-القي م   قال ابنُ  ام  بايعنا رسوَل اهلل  ما قاله عبادُة بُن الصَّ

 لومَة ال 
 
ئٍم ونحن  َصىلَّ اهلُل عليه وَسلَّم عىل أن نقوَل باحلق  حيث ُكنَّا، وال نخاَف يف اهلل

 لومُة    نشهُد باهلل
 
، وَصدعوا به، ومل تأخذهم يف اهلل ، وقالوا باحلق  ا هبذه الَبيعة  و  م َوفَّ أَّنَّ

َلُه  الئٍم، ومل يكتموا شيًئا منه خمافَة سوٍط وال عًص  َن تأمَّ
 
ا وال أمٍّي وال واٍل كام هو معلوٌم مل

م،   ن  هدي م وسّيهت 
، وأنكر ُعبادُة  م  فقد أنكر أبو سعيٍد عىل مرواَن وهو أمٌّي عىل امَلدينة 

  ، ه  اج مع َسطوت ه  وبأس   عىل معاويَة وهو خليَفٌة، وأنكر ابُن عمَر عىل احلَجَّ
ت  ام  بُن الصَّ

س  بن   عمٍرو  عىل  عىل  وأنكَر  هم  إنكار  ن  م  ا  دًّ ج  كثٌّي  وهذا   ،
امَلدينة  عىل  أمٌّي  وهو  عيٍد 

 والوالة  إذا خرجوا عن الَعدل  
 
َطُهم وال عقوبَتهم، وَمن بعَدهم مل    األمراء مل خيافوا َسو 

  ، ر   اجلَو 
 
ن  ُوالة  الظُّلم وأمراء

َن احلق  خوًفا م  تكن هلم هذه امَلنزلُة، بل كانوا يرتكون كثًّيا م 

عليه  ف اهلُل  َصىلَّ   
 
اهلل رسول   أصحاُب  وحُيَرَمُه  واب   للصَّ  

 
هؤالء ُيوفَّق  أن  املُحال   َن  م 

 . )٩٦((وَسلَّم

  

 

 4/11٠<إعالم املوقعني>  (٩٦)
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 له قدم صدق يف هذا الباب:   -رمحه اهلل-والشيخ عبد العزيز بن باز  

من الرئاسة العامة للمجلس األعىل العاملي للمساجد حول ما دار  فقد وجه بياًنا  

تناقلتها  مع   كام  للترشيع  كمصدر  النبوية  للسنَّة  إنكاره  حول  القذايف  معمر  العقيد 

 مما ُنسب إليه من إنكاره للسنَّة: ؤ  حيثه فيها عىل إعالن التوبة والتربُّ  ،الصحف واألنباء

فيه: ) لام  قال  أن يعلن يف وسائل اإلعالم تكذيبه  العقيد  فالواجب عىل فخامة 

يربأ إىل اهلل من ذلك إن كان ذلك مل يقع منه، فإن كان قد وقع    زعمته هذه اإليطالية، وأنه

 .)٩٧(( ...   منه فالواجب عليه إعالن التوبة النصوح من ذلك، ومن تاب تاب اهلل عليه

كام شارك الشيخ رمحه اهلل يف بيانات عدة تستنكر ما افرتاه الرئيس الليبي السابق  

 منها:   ،معمر القذايف 

بتاريخ    اإلسالمي  العامل  لرابطة  التأسييس  املجلس  ،  هـ12/14٠٠/ 11بيان 

 .م2٠/2٠/1٩٨٠املوافق 

 بيان من جملس هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية. ومنها: 

بتاريخ  ومنها:   السعودية  العربية  اململكة  يف  العلامء  كبار  هيئة  من  بيان 

 .)٩٨(هـ11/5/14٠2

 

 3٩4/ ٧ >جمموع فتاوى ابن باز< (٩٧)

 . هـ 14٠2مكة املكرمة، ، الرّد الشايف عىل مفرتيات القذايفرابطة العامل اإلسالمي،  (٩٨)
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عند احلديث عىل    حماضاتهيف    القذايفب  أحياًنا  لُيمث    -رمحه اهلل-الشيخ  وكان  

 . من فتاواه 1٨٧، كام يف املجلد اخلامس صفحة ة ي السنَّر  ك  ن  مُ 

ا  هأنّ كام   احلبيب بو رقيبة بشأن ما ُنسب إليه من    السابق  عىل رئيس تونس  كتب ردَّ

والسنَّة،   القرآن  يف  الطعن  يتضمن  ×،    وبعض كالم  بالرسول  املتعلقة  اخلرافات 

  ن  سب إليه م  ما نُ   ألنَّ ) :  جاء فيهوطلب يف خطابه من الدول اإلسالمية مقاطعة تونس،  

  . وال شك أنَّ -حسب القدرة    -منه    ت  عَ قَ ن وَ ها عىل مَ نكارُ املنكرات التي ُيب إ    ر  كَ ن  أَ 

 .)٩٩(ع(ن إنكار املنكر املستطاالعالقات معه م   عَ ط  قَ 

  يف الصحف،   قل عنهعىل القذايف بحسب ما نُ   ردَّ قد    -رمحه اهلل -ابن باز  لشيخ  وا

به جهاًرا؟  ،  منه  ال بام سمعه ح  الباطل علنًا، ورصَّ فكيف لو كان احلاكم قد نطق هبذا 

 . محاية حوزة الدينوعىل وجوب صيانة الرشيعة   وهذا يدل

التي تؤّكد مرشوعية اإلنكار علنًا عىل احلاكم فيام إذا صدر منه  العلامء    ونصوُص 

 كثّية: لسنن والرشائع لعلنًا حتريٌف للدين، وتغيٌّي 

ن  حيث اإلرسار  -رمحه اهلل-ابن باز  ُسئ ل  فقد  
به،    واجلهر    : ما ضابط اإلنكار م 

باإلنكار؟ وهل هنالك فرٌق بني احلاكم واملحكوم يف هذه   د  اإلرساُر فهل ُُيَهرُ وإذا مل ُُي  

َة أيب سعيٍد اخلُدري    ه قصَّ مع اخلليفة يف تقديم اخلُطبة عىل  ÷  املسألة؟ وكيف نوج 

َة سلامن مع عمر   َن الوقائع؟  ريض اهلل عنهام  الصالة، وقصَّ ة  القميص، وغَّيها م  يف قصَّ

ى ما هو األصلُح واألقرُب إىل النجاح، فَقد     األصُل )رمحه اهللـ :  -فأجاب ر يتحرَّ
أنَّ املُنك 

 

 45<حكم اإلسالم فيمن زعم ان القرآن متناقض> ص (٩٩)
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ى األموَر التي   ينجح يف مسألٍة مع أمٍّي وال ينجح مع األمّي الثاين، فاملسلم الناصح يتحرَّ

ة  أيب  يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهُره بالنصي ثل قصَّ
حة يف موضٍع يفوت األمُر فيه، م 

نرَب وتقديَم الصالة، فهذا ال بأَس ألنه  
 
جل  الذي َأنكَر عىل مرواَن إخراَج امل سعيٍد، والرَّ

ا إذا كان اإلنكار عىل أموٍر واقعٍة، وخَي  شى أنه إ ن  َأنكَر ال ُيقَبل منه أو تكون  يفوت؛ أمَّ

األصلُح، فإذا كان يف مكاٍن أو يف بلٍد مع أي  شخٍص، ويظهر  العاقبُة سي ئًة، فيفعل ما هو  

ى   ،معه   له ويرتاح إىل أنَّ األصلَح ُمبارَشُة اإلنكار باللسان واجلهرُ  فل َيفعل ذلك ويتحرَّ

ل   األصلَح؛ ألنَّ الناس خيتلفون يف هذه املسائل: فإذا رأى املصلحَة أالَّ ُيهر، وَأن  يتَّص 

َفَعل ذلك؛ ألنَّ هذه األموَر تتلف بحَسب  أحوال الناس؛ وكذلك  به كتابًة أو مشافهًة  

َأمكَن، ويزوره، أو يكاتبه،  رت مهام  السَّ املُعني حيرص عىل  َن   الشخص  م  وإذا كان يرى 

َجَهر إذا  أنه  َن    ،املصلحة  م  ورأى  يَّة،  الَّس  النصيحة  فيه  تنفع  ومل  كذا،  َفَعل  فالٌن  قال: 

ليشء فيفعل األصلَح، فالناس خيتلفون يف هذا، واإلنسان إذا  املصلحة أنه ينفع فيه هذا ا

الفسق حرمٌة يف عدم  ب َجَهر باملُنَكر فليس له حرمٌة إذا َجَهر به بني الناس، فليس ملجاهرٍ 

يبًة إذا َأظهَره ومل   يبة يف حق  َمن  َأظهَر الفسَق ال تكون غ 
اإلنكار عليه، وقد ذكروا أنَّ الغ 

 .)1٠٠((يستح  

املوضع  والشيخ  هذا  يُ   يف  واملحكومفر  مل  احلاكم  بني  الباب  ق  هذا  أنَّ يف  مع   ،  

يف اجلهر    واملحكوم  احلاكم   بني  فرٌق   : هل يوجد سألفإنَّ السائل  يف ذلك،    رصيٌح السؤال  

 . املصالح واملفاسد  تقديرإىل املسألة    الشيخأحال  ومع ذلك ، باإلنكار

 

 (1٧/  ٩وس للشيخ عبد العزيز بن باز> )<در (1٠٠)
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اهلل -العثيمنيقال  و الُواَلة  يف-أيًضا-كذلك):  -رمحه  مناصحة  َن   :مسألة   م 

َن النصوص وهو إعالُن النكّي عىل ُواَلة األمور مهام   الناس َمن  يريد َأن  يأخذ بجانٍب م 

املفاسد،  َن  م  عنه  ض  َأن    ومنهم مَتخَّ والواجب  ُمطَلًقا،  ُنعل ن  َأن   يمكن  ال  يقول:  َمن  

ا كام جاء يف النص   ًّ
النصوص   :ونحن نقول  الذي َذَكره السائل،نناصح والَة األمور رس 

ب بعُضها بعًضا، وال يصادم بعُضها بعًضا،  فيكون اإلنكار ُمعَلنًا عند املصلحة،   ال يكذ 

ا إذا كان إعالن اإلنكار ال خيدم   واملصلحة هي َأن  يزول الرشُّ وحيلَّ اخلُّي، ويكون رسًّ

 .)1٠1((املصلحَة، ال يزول به الرشُّ وال حيلُّ به اخلّي

إذا رأينا أنَّ اإلنكار علنًا يزوُل به  )ف:  -رمحه اهلل-يف نفس جواب السؤالقال  و

، وال   ُّ الرشَّ به  يزول  َعَلنًا ال  اإلنكاَر  أنَّ  رأينا  وإذا  َعَلنًا،  ر  
فلنُن ك  اخلُّي  به  املُنَكُر وحيصُل 

ا،  ريَن وأهل   حيصل به اخلُّي بل يزداُد ضغُط الُوالة  عىل املُنك   ًّ
، فإنَّ اخلَّي َأن  ُننكَر رس  اخلّي 

ُع فيه   ُة عىل أنَّ اإلنكاَر يكون علنًا: فيام إذا ُكنَّا نتوقَّ الَّ ُة الدَّ ة، فتكوُن األدلَّ وهبذا جتتمُع األدلَّ

يكوُن   اإلنكاَر  أنَّ  ُة عىل  الَّ الدَّ والنُّصوُص   ، الرشَّ  وزواُل   
اخلّي  امَلصلحَة، وهي حصوُل 

ا: فيام ًّ
ُّ وال حيصُل به رس   يزداُد به الرشَّ

 .)1٠2((اخلّيُ  إذا كان إعالُن اإلنكار 

: )إذا خالف احلاكم الرشيعة علنًا، فاإلنكار عليه علنًا  -رمحه اهلل-وقال األلباين  

 .)1٠3(ال خمالفة للرشع يف ذلك(

 

 ( 1٠/ ٦2) >لقاء الباب املفتوح< (1٠1)

 ٦2/1٠<لقاء الباب املفتوح>  (1٠2)

 >األلباين وجوب اإلنكار عىل احلاكم علنا هو منهج السنة<رشيط صويت منشور يف اليوتيوب بعنوان  (1٠3)
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يف مقال بعنوان: <حقوق    -حفظه اهلل-وقال الشيخ عبد املحسن العباد البدر  

  ظهرت  وإذاوالطاعة باملعروف>: )  هلم والسمعُ   والدعاءُ   النصُح   : املسلمني  رماأل والة  

  ،غّيها   يف   أو  الصحف  يف   سواء  ،ولني ؤمس  غّي   أو   الدولة   يف  ولنيؤمس  من   منكرةٌ   أمورٌ 

 . )1٠4((عالنية ظهوره كان كام  عالنية   املنكر  إنكارُ  الواجب فإنَّ 

، وما  بعض الوالة له مقاالت يف اإلنكار عىل    -حفظه اهلل-والشيخ عبد املحسن  

 : عىل سبيل املثال ال احلرص ، فمنها حصل يف واليتهم من املنكرات

 . ( مقال: )ليس هذا من العدل يا عادلة

وزير   من  جائر  بقرار  السعودي  بالشعب  عظمى حتل  أخالقية  )كارثة  ومقال: 

 التعليم(. 

 ومقال: )بيان جناية التغريبيني عىل العهد السلامين والعهد الذي قبله(. 

وال   يعجبهم  سواه  وما  يرضيهم  الغربيني  ملة  احلرمني  بالد  )اتباع  ومقال: 

 يكفيهم( 

ومقال: )احذروا تدمّي أخالق الشعب السعودي أيا املسؤولون يف اهليئة العامة  

 للرتفيه(. 

 

 هـ ٩/٧/1433منشور يف موقع الشيخ يف الشبكة العنكبوتية بتاريخ  (1٠4)
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بالد   يف  السينام  دور  إحداث  يقررون  والتغريبيون  اإلعالم  )وزير  ومقال: 

 احلرمني(. 

للبالد  مقال:  و التغريبيني  بمكر  الدجاجة  َيَكت  َتد  واس  اجلمل  )استنوق 

 . السعودية( 

،  مقاله املشار إليه آنًفا يف    رَ رَّ قد قَ   -حفظه اهلل-مع أن الشيخ عبد املحسن البدر  

ا. ال أنَّ  األخرى كتبهويف   نصيحة للوالة تكون رسًّ

  ،ا النصح هلم رسًّ   :مر املسلمني عىل الرعية األ ومن حقوق والة  فقال يف مقاله: )

 (. والسمع والطاعة هلم يف املعروف ،وبرفق ولني

إنَّ النَّصيحَة  قال يف <قطف اجلنى الداين> ويف <الرّد عىل الرفاعي والبوطي>: ) و

هم تكون   ا وبرفٍق ولنيٍ لُوالة األمور وغّي  فق والل ني وكان  ...  رسًّ وإذا خال النُّصُح من الر 

ن املعلوم أنَّ أيَّ إنساٍن إذا كان عنده نقٌص حيبُّ أن ُينصح  
عالنيًة فإنَّه يرضُّ وال ينفُع، وم 

يعاملوه   أن  حيبُّ  ما  بمثل  النَّاَس  يعامل  أن  فعليه  ا،  رسًّ ذلك  يكون  وأن  ولنٍي،  برفٍق 

 .)1٠5((به

 . عىل ما َسَبق اإلشارة إليه وهذا يؤكد التفريق بني النصيحة واإلنكار 

األمر    أسلوب املناصحة: أنا أرى أنَّ : ) -رمحه اهلل-وقال الشيخ عبد اهلل القعود  

ويـختلف   وتسّلطه،  احلاكم  وضع  باختالف  يـختلف  األحوال،  باختالف  يـختلف 

 

 22ص >الرد عىل الرفاعي والبوطي<، 1٧2ص > قطف اجلنى الداين رشح مقدمة ابن أيب زيد القّيواين< (1٠5)



٦٩ 

 

 صُّ حَ ه وتـَه ومواجهت  الناصح ومكانت    باختالف قوة  
  ر  م  ه من احلاكم، وخيتلف باختالف األَ ن 

إن   أرى  فأنا  به،  سينصح  سُينصُح   الذي  الذي  األمر  هذا  أمرٌ   كان  عَلن  ومُ   ظاهرٌ   به 

فاملُ وواضٌح  الواضُح علَ املُ   رُ نكَ ،  أن    ن  يف  حرج  ال  أّنه  أرى  م  يُ   الظاهر  احلاكم    ن  ناَصح 

م    ، صحيفةٍ   أو من عمود    ، مواجهةٍ  منربٍ أو  بأي    ،ن  كان    أسلوٍب   أو  إذا  من األساليب، 

ا عولج  نً لَ إذا كان عَ   رُ نكَ ما يُ   الّسليمة أنَّ ، فالقاعدة ُايًّ ن  لَ يف الناس وعَ   اوواقعً   اواضحً   املنكرُ 

ح به علنً هذه األمور    وال يزال يف مثل    ، ر، ومل ُيعَلم للناسهَ ظ  ا. أّما إذا كان املنكر مل يَ وُنص 

  انصحوا  :يقول  ن  مَ   مع  لسُت   فأنا  ا. به رسًّ   تكون املناصحةً   أن    وُض ا، فهنا ال، املفرخفيًّ 

  لكن  مطلوب،  فالكلُّ   ومجاعة،  اعلنً   انصحوا  ال،  :يقول   ن  مَ   عمَ   وال  فرادى،  أو  ارسًّ 

 . )1٠٦((األحوال باختالف 

اللحيدان   الشيخ صالح  وفاته    -رمحه اهلل-وُسئل  قليلة من  أشهر  رمحه  -قبل 

اإلنكار العلني عىل املدير أو عىل املسؤول أو عىل وّل األمر، وضابط  عن ضوابط   -اهلل

يعرف     ينبغي للواحد أن  قوله يف احلديث: <كلمة حق عند سلطان جائر>، فأجاب: )أواًل 

النبي   احلديث،  يستطع    ×معنى  مل  فإن  بيده،  فليغّيه  منكًرا  منكم  رأى  <من  قال: 

  ّي  غَ يُ   إذا كان يمكنه أن    اإليامن>... اإلنسانُ فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف  

َّ وَ   املنكر بدون أن ُيغضَب  به املراد   صُل عليه أن يسلك املسلك الذي حَي   األمر، ُيُب   ّل 

ُّ األمر، لكن إذا كان وَ   ّل   ن دون إغضاب و  م   قبل، فليكن اإلنسان كام فعل أبو  األمر ما يَ   ّل 

شخص خالف    ُل فقد أدى ما عليه>، فهذا أوَّ ... وقوله: <أما هذا  ÷   سعيد اخلدري

عليه إذا كان يف مسألة خُيشى من الفوات ُينكر،    السنّة فيام يتعلق بصالة العيد، فاإلنكارُ 

 

 ايا للدعاة>، اجلزء الثاينرشيط <وص (1٠٦)
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حُيسنُ  العلم  طالب  بد  مع    تكييَف   فال  عمر  ابن  قصة  الشيخ  ذكر  ثم  املنكر...  إنكار 

 . )1٠٧((ل الصالة... ط  ة فاقرص يف اخلطبة وأَ أردت السنَّ  احلجاج يف احلج عندما قال له: إن  

أنَّ اجلهر  عىل    دلُّ ت هي  والنصوص،  ا يف فهم  ستنار هبيُ   وهذه النقوالت عن العلامء 

يف    هوأنَّ القول بجوازله أصٌل يف كالم العلامء،   خمصوصة  يف أحوالٍ   باإلنكار عىل احلكام

ًبا عن طريقة العلامء وفتاواهم.  تلك األحوال ال ُيعدُّ خروًجا عن منهج السلف، وال تنكَّ

  ها ظاهر  لكونولقائل أن يقول: إنَّ بعض هذه النصوص أعمُّ من صورة النزاع،  

ح به، وأذاعه،  ما أعلنه احلاكم من املنكراتكلَّ  شمل  ي ، وال تصُّ موضع النزاع،  ورصَّ

 ترصيح احلاكم بام يتضمن حتريف الدين وتغيّي الرشائع.   :هوأال و

إن   ُيقال:  أن  النصوص   كانت  فاجلواب  املطلوب  أعمَّ   بعض  فمن  صورة  إنَّ  ، 

ا، وهذا هو املطلوب،   ويكون ما عداها من الصور من  النزاع داخلة فيها دخواًل أولويًّ

   من قال هبا.  ندع جتهاد مسائل اال 

بدون  يكون أن  منكر احلاكم والسلطان إنكار يف  األصلإنَّ  :كل هذا أقولومع 

تحقق  ب   مرشوطٌ   هذا   لكنَّ لكونه أبعد يف اجلملة عن أسباب الفتنة والشقاق،  ،  احلاكمذكر  

فإن كان املقصود ال يتحقق إال بذكر صاحب   ، وحتصيل املصلحة،من اإلنكاراملقصود 

ذ  أو  مقالة احلاكم قد ذاعت وانترشت،    تاملنكر، ال سيام إن كان ،  وأسوةقدوة  فعله  باتُّ

أنَّ  إىل  الناس  بعض  يتفّطن  ال  فعله    وقد  أو  أدىهو  مقالته  وربام  باإلنكار،    املقصود 

 

جواب مصور بعنوان: <ضابط اإلنكار العلني عىل والة األمر وضابط قول النبي × كلمة حق عند سلطان   (1٠٧)

 جائر> موقع اليوتيوب 
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باإلنكار الترصيح  عن  ما    السكوت  مع  الناس،  بني  الفعل  أو  املقالة،  تلك  رواج  إىل 

الواجب واملتعنّي   الدين، وتغيّي الرشائع، كان  دفع هذه املفسدة،  يتضمنه من حتريف 

 . علنًا   الترصيح باإلنكار عىل احلاكممفسدة وهي  ، باحتامل أدناها

عىل  النّص  ،  ، عند ذ كر حقوق الوالةيف مؤلفاهتم وعقائدهموجرت عادة العلامء  

ما فيه نزٌع ليد الطاعة،    كلُّ ك  ل كذ، و باخلصوص   اإلنكار عليهم باخلروج والثورة  حتريم

 ملجيء النصوص الرصحية بذلك. وذلك دون غّيها من الوسائل، 

يف وجوب اإلنكار عىل السلطان   : )فصٌل -رمحه اهلل- قال القايض أبو يعىل فقد  

والغنائم   الفيء  بأموال  واستأثر  األبشار،  وضب  احلدود،  وعطَّل  َغَصَب،  إذا 

عليه فال   السالح  ر   بالقتال وَشه  أما  تعاىل،  باهلل  فإنه ُيب وعظه، وتويفه  واألعشار، 

 . )1٠٨(ُيوز ذلك(

 صىل اهلل عليه وسلم رشع  إنَّ النَّبيَّ ني>: ) إعالُم املوق ع< قال ابُن القّيم يف كتاب  و

ن املعروف ما حيبُّه اهلُل ورسوُله، فإذا كان  
ته إُياب إنكار املنكر ليحصل بإنكاره م  ألمَّ

إنكاُر املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهلل ورسوله، فإنَّه ال يسوغ إنكاُره، وإن  

والوالة باخلروج عليهم؛ فإنَّه    كان اهلُل ُيبغُضه ويمقُت أهَله، وهذا كاإلنكار عىل امللوك

 .)1٠٩((أساُس كل  رش  وفتنٍة إىل آخر الدهر

 

 5٩ >األمر باملعروف والنهي عن املنكر< (1٠٨)

(1٠٩) 4/33٨ 
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األزرق   ابن  اهلل-وقال  ًدا  -رمحه  حق    معد  يف  ُيوز  ال  )  ما  مجلة  السلطان: 

 : خمالفات

الصرب عليه إذا جار من فروض الدين    لام سبق أنَّ   ،اخلروج عليه  :املخالفة األوىل

 ... وأمهات واجباته

 : وذلك ألمرين ،عليه  الطعنُ  :املخالفة الثانية

التَ أنَّ   :أحدها  من إجالل اهلل   :فقد قيل  ،ة والتعظيم لَّ ج  ه خالف ما ُيب له من 

 . .. ا كان أو جائرً إجالل السلطان عاداًل 

 ... االشتغال به سبب تسليط السلطان به جزاء عىل املخالفة بذلك أنَّ  :الثاين

الثالثة التعرّ   :املخالفة  ومن أعظمه    ، به  وطٌ نُ ض لكل ما هو مَ االفتيات عليه يف 

 ... املنكر بالقدر الذي ال يليق إال بالسلطان  ا تغيّيُ فسادً 

 ... به مما فيه مصلحة مَ لَ ع  يَ  ما ُيب أن   كتمُ  :املخالفة الرابعة

 .)11٠(...(الدعاء عليه بام فيه مرضة للمسلمني :املخالفة اخلامسة

املكتوبة  عقائدهم  يف  ونظر  كالمهم،  تتَّبع  من  كلُّ  هذا  وهكذا  يف  ومؤلفاهتم   ،

ون  فرتاهمالباب، ُيد هذا ظاهًرا،  يدخل فيه  ، وخاصة اإلنكار باخلروج عىل حرمة  ينصُّ

إل ضمنًا   يؤدي  ،    ،والعيب  ،والتشهّي  ،كالتحريض  يهما  وتعداد    ،والقدحوالسب 

 

 2/515  >بدائع السلك يف طبائع امللك< (11٠)
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ا  واالفتيات،   املساوئ، من   وأمَّ اال  املنع  حتريف    باطلة  مقالةٍ عىل  نكار  إظهار  تتضمن 

فعلٍ الدين أو  الرشائ  ،  تغيّي  به،  ،عيتضمن  واجلهر  إعالنه  يف   وحتريم  ذكٌر  له  فليس 

 . يف هذا البابوتنبيهاهتم  حتذيراهتم وال يف مجلة عقائدهم،   منصوصيف كالمهم، وال 

والتجمهرات، لكوَّنا من    : املظاهرات اإلنكار   ويدخل يف املمنوع من وسائل 

ل   الوسائل  السلف،  املخالفة  التحريض  وفيها مشاهبة للكفار،  عمل  كام أَّنا من وسائل 

يمكن ضبطها  وال  الوالة،  عىل  القلوب  عامة  والتأليب وشحن  نصَّ  ولذلك  العلامء  ، 

 . املعارصين عىل حتريمها واملنع منها
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 خالصة الفصل 

، ال  املنكر  تسمية صاحب  عدمُ   املنكر  إنكار    األصل يفإنَّ  ما سبق أقول:    بناًء عىل

كان صاحب والية إن  ذاُت   ألنَّ   ،سيام  اإلنكار  من  ال    ركَ ن  املُ   املقصود  تغيّيه،  وطلب 

التعامل مع البنوك الربوية،    ه، وحرمةُ  حرمتُ بنيَّ تُ و  ،نكر الربايُ ف   شخص صاحب املنكر،

تكون مفسدته أكثر    قد ر به، فهذا  مَ أَ أو    ويهذا القانون الرب  الذي سنَّ   املسؤول   كرُ ما ذ  أ

 .هذا هو األصل، همن مصلحت

كام لو أعلَن باملنكر  ا،  علنًعىل صاحب الوالية    نكارَ قد تقتيض املصلحة اإللكن  

صل،  خالف األ  وهوإليه ما ليس منه، عىل نحو ما ذكرنا سابًقا،    َب َس الدين ونَ   َف وحرَّ 

 . واملصلحة وز الشدة عند احلاجةلكن جتصل الرفق،  نقول: األ عىل نحو ماوهذا  

يف أبواب    بعض األصولقد تقتيض يف أحوال ترك  العامة أو الرضورة    املصلحةو

ترك   ُيعدُّ  وال  أكرب،  ملفسدة  دفًعا  واجلامعة،  األحوال ل  واألصتلك  اإلمامة  تلك    يف 

 خروًجا عن الرشيعة، وهلذا صور: 

بالسلطان، ومع ذلك    وأنَّ إقامتها منوطةٌ قامة احلدود،  إ  وجوب  صلاأل: أن  منها

  ذا ترتب عىل إو  أ  ،املجاعةحال  ك  ،يف أحوال  إقامتهاترك  عند احلاجة والرضورة  ُيوز  

وغّيه يف حادثة    يَب  عبد اهلل بن أُ   عىل   إقامة احلد    النبي ×  كَ َترَ ، كام  كربأضر    إقامتها

حَتَ اإلفك دفًعا ملفسدة  يقتل أصحابه  ث  دُّ ،  أنَّ حممًدا  إقامة احلد  عىل  ، فيكون يف  الناس 

هبعض من  ا عن اإلسالم، وتنفًّيا عنه  استحقَّ  . يف ذلك الوقت باخلصوص صدًّ
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 ُعدَ كام لو بَ ،  يف أحوال  من غّي السلطانقد جتوز  إقامة احلدود    أنَّ   ومن ذلك أيًضا

ع الوالية  واليته   نواحي السلطان عن بعض   عىل تلك  ونفوذه    سلطانه  َف عُ َض و،  عند توسَّ

يف مثل هذه احلال  فقد نصَّ العلامء    الناس بال رادٍع يردعهم،  مل يمكن تركُ و،  النواحي

الناحية تلك  أهل  ُيقيم  أن  جواز  طائفة    عىل  اجلناة    وتعاقب احلدود،    تقيممنهم 

 .)111(واملفسدين

قامتها منوطة  إ  األصل: وجوب إقامة احلدود، وأنَّ   التان ال تنافيان أنَّ وهاتان احل 

 بالسلطان. 

مجيع من حتت والية  عىل  السمع والطاعةوجوب  األصل  : َأنَّ  الصور أيًضا  ومن 

  ماماإل   عزُل   د  ق  والعَ   هل احلل  أل  ُيوزُ ومع ذلك  ،  هم وغّي    د  ق  والعَ   احلل    أهل    ؛ السلطان

يتبنّي    وذلك حيث تقتيض املصلحة العامة ذلك، كأن    ،غّي معصية  ن  ولو م    ،بغّي قتال

من ضياع    ىشخُي   أن    يطرأ عليه ما يقتيض ذلك، أو  أو أن    للوالية،  من حاله أنه ليس أهالً

  عن احلفاظ عىل مصالح الدولة والقيام بام حيقق ذلك، ما جلبنهإ  األعداء، ط  لُّ س  وتَ  الدولة

 .)112(و لغّي ذلكأ يف نفسه وعدم قدرته، ضعفهلو أ

 . السمع والطاعة : صلاأل  أنَّ ال ينايف  يف هذه احلال العزُل و

  ،شخص احلاكمب  تتصُّ وال    ،الناس   العامة التي تعمُّ   املنكراُت :  عىل كل حالو

والتحذيرُ إ  ُيُب  املحرمة، وكالغناء واحلفالت،    نكارها،  والترشيعات  منها، كالقوانني 

 

 24/1٧٦، <جمموع الفتاوى> 3٨٦يني انظر <غياث األمم> للجو  (111)

 انظر <األحكام السلطانية> للاموردي وأيب يعىل  (112)
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الناس، وكالفساد وَّنب   الدولة، وال  أوغّي ذلك، وكالظلم والتعدي عىل  ُيوز  موال 

عنها الدين  السكوت  ثوابت  يف  التشكيك  ومقاالت  واملحدثات،  البدع  عن  فضالً   ،

 وأصوله وقواعده. 

أو إىل    عرافىل األ إها  مردُّ   قد يكون مور  بعض هذه األ   عرف أنَّ نَ   ن  أمن املهم  و

اعتبار وإىل  هبا،  املعمول  احلكم  واملفاسد،    أنظمة  يف  تكون  ف املصالح    مجلةداخلة 

 . التقديرات املبنية عىل العلم بالرشع وبالواقع

العثيمني   الشيخ  التي فيها    -رمحه اهلل-وقد ُسئل  املعارضة يف احلكومات  عن 

)املعارضةُ  فقال:  ألنَّ   أحزاب،  ال،  أو  اخلوارج  وصف  عليها  تنطبق  هل  أدري    ال 

املعارضة حسب احلكومات احلزبية ُتعترب رشعية، ليست خروًجا، نعم لو أَّنم خرجوا  

فإن   إَّنم خوارج،  نقول  ربام  بالسالح، صحيح  اإلمام  أن    عىل  فيجب  بغاة  فهم  قاتلوا 

ب  ه  م    لك: املعارضةُ   نساعد اإلمام فيهم، وهم مسلمون... كام قلُت   ي 
  ، ألنَّ ني  روج بَ خ 

احلك  يف  املعارضة  نفسه  حزب  ُيثبت  أن  له  رشعية،  تعترب  أحزاب  فيها  التي  ومات 

 . )113(ويعارض(

وأنظمة احلُكم،   األعراَف   هذه املسألة ه عىل ُحكم   راعى يف -رمحه اهلل-فالشيخ 

البلدان    مراعاةُيؤكد عىل أنَّ بعض املسائل املتعّلقة بالسياسة الرشعية ال بد فيها من    وهذ

 . نصر رصيح أو إمجاعيف املسألة  ، ما مل يوجد  واألزمان واألنظمة واألعراف 

 

، ومنشور بعنوان <املعارضة رشعية 11التعليق عىل كتاب اجلهاد والسّي واإلمارة من صحيح مسلم، رشيط    (113)

 يف احلكومات التي فيها أحزاب>
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املسائل،  وبعض من    هذه  الرشعية ونحوها  السياسة  تتلف   ،مسائل  ا  أَّنَّ   كام 

األ والبلدان،  باختالف  بزمان  أيًضا  تتلف  ا  صالح  فإَّنَّ فساده،    اختالف  من  احلاكم 

احلق من ضعفه، ومن جهة    العلامء من عدمه، وقوة    ة من عدمها، ووجود  السنَّ   وانتشار  

 . مارات، ومن تلمح العواقب واآلثارىل القرائن واأل إالنظر  

وطرُق   فاملوقُف  املنكرات،  فقد  التصد    من  األحوال،  باختالف  تتلف  هلا  ي 

 فق يف وقت، وُيشدد يف آخر، وقد ُيَّسُّ يف وقت، وُُيهر يف آخر. ُير

صالٌح   فيهم  الوالية  وأهُل  مقموعًة،  والبدعُة  ظاهرًة،  السنُّة  كانت  فمتى 

مع   فالتعامل  ومكانة،  مسموعٌة  وكلمة  نفوٌذ  وهلم  متوافرون،  والعلامء  واستقامة، 

العامة، يكون عىل نحو ألطف و املنكرات  أو  احلاكم  احلال    أرفق وألني، ألنَّ منكرات 

 تقتيض ذلك. 

أما إذا انترشت البدعة، وذاع صيت أهلها، وارتفعت أصواهُتم، وقلَّ الصالح  

ي  يف أهل الوالية، وكثر الرشُّ فيهم، وقلَّ العلامء، وأطلت الفتن برأسها، وجب التصد  

أكرب، لكن مع مراعاة   ترك ذلك ُيؤذن برش    التساهل فيها، ألنَّ   ز  للمنكرات العامة، ومل َُيُ 

واملفاسد  املصالح  بني  واملوازنة  الرشعية،  وحفظ  الضوابط  ومكانته،    ،  السلطان  هيبة 

 . يف خماطبته وموعظته الرفق واللني والتلّطفوالتامس 

َ اإلنكار عىل احلاكم يف َح   وأما تصيُص   رض 
األصل، وهو أقرب إىل    هوه، فهذا  ت 

س، لكنَّ هذا قد يكون متعذًرا أحياًنا، أو قد ال يتحقق  عن الرياء وإثارة النا   القبول وأبعدُ 

انترشت وذاعت، وكان ال بد من  قد  يف الدين    باطلةً   به املقصود، كام لو قال احلاكم مقالةً 

 بيان احلق الواجب فيها لئال يظهر الباطل وخيتفي احلق.
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 هذه  اخلائضني يف وينبغي التنبيه عىل أمر قد ُيشكل عىل بعض الناس، فإنَّ بعض

  ،نأطلق لسانه يف الكالم والوقيعة يف بعض أعيان حكام املسلمني اآلخريقد    املسائل

الناقد  تشنيًعا،  نقًدا وعيًبا و اعتبار عدم دخول  ومنهم من كتب يف  حتت واليتهم،  عىل 

يف مقالة    يهعل  هُت بَّ نَ   سبق أن  تقرير ذلك وتسويغه، وهو خطٌأ كبّي، وانحراف خطّي، وقد  

الردُّ : هو  ن ذلكاجلائز م    أنَّ   بيَّنُت فيه  ، منشورة يف موقعي يف الشبكة العنكبوتية  سابقة

الصحف واملجالت  عىل مقالة باطلة يف الدين صدرت من ذلك احلاكم، أو ُنقلت عنه يف  

ردُّها وإبطاهلا  التيهي    ووسائل اإلعالم، فهذه ، وال مانع من تسمية  وإنكارها  ينبغي 

إليه،  كان  ، حاكاًم  إن اقتضت املصلحة ذلك  حينئذٍ   قائلها  أو مسؤواًل حسب ما أرشنا 

  وقدكردود الشيخ ابن باز عىل مقاالت بعض احلكام، فال بد من التفريق بني الصورتني،  

نقلُت  ا  السنّة واجلامعة جتويز ذلك : )صًّ أهل  من علامء  عاملٍ  ُيعرف عن  نقد  -  وال  أي: 

، ال مطلقًا وال مقيدًا، ال  -احلكام املسلمني اآلخرين عىل اعتبار عدم دخولنا يف واليتهم

من السابقني وال من الالحقني، عىل أنه قد ينتصب الواحد منهم للرّد عىل اخلطأ يف مسألة  

ا  عىل لسان أو مقال إمام أو حاكم مسلم، انتصارًا للدين والرشع، ال قصدً رشعية جاءت  

 (.غّي مرة  -رمحه اهلل–للعيب والذم والقدح، كام قد جرى من الشيخ عبد العزيز بن باز  
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 ثالث الفصل ال 

 وتنبيهات   وردود   عرتاضات ا 

باخلصوص،    ما  تتّبع    من خالل املوضوع  هذا  يف  وُألَّف  ُيذكر    ما  وتأّمل  ُكتب 

احلوارات التي جتري بني أوساط الدعاة،  يف  خالل النقاشات العلمية، ووُيقال وُيورد  

ُيري  و التواصلما  وسائل  التجاذب   يف  ُيدرك  من  تساؤالت،  مَّ ثأنَّ  الناظر  ،  ة 

كان  فمن الفصول،  فيام سبق    احلكم فيه  ه وتفصيُل تم تقريرُ هبا ما    ُض واعرتاضات ُيعارَ 

الدليل حتى ُُياب عن  بال يسلم االستدالل  ال بد من اإلجابة عليها، وحل  إشكاهلا، إذ  

 ترى ، حيث  من النقاشات واحلوارات يف هذا املوضوع  ما تفتقده كثّيٌ   وهو،  املعارض 

ر أمًرا، وخيتار قواًل، ويَّسدُ  ضيب  لكنّه ال ُُي فيه الدالئل،    بعضهم يقر  ،  عن دليل  املُعار 

 وال حَيلُّ ما أورده من إشكاالت واعرتاضات. 

  هُ اخرتتُ القول الذي    عىل  دُ ُتورَ قد  وسأورد أهم االعرتاضات واإليرادات التي  

 املبحث األول.   موضوع  ، وهواجتهادي هإلي يناأدَّ و

التنبيهات املهمة التي   ب    ، احلق    تتضمن مزيًدا من إيضاحثم أذكر بعض  وتقر 

ا    ، الصورة أكثر املبحث   موضوع، وهو ما  قوية عىل املعارضني  إيرادات عىل    تشتملكام أَّنَّ

 الثاين. 
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 املبحث األول 

 اعرتاضات وردود 

 األول   االعرتاض

  ، دون َغي بته  يف جملسه    احلاكماإلنكار عىل  تدلُّ عىل تصيص   أحاديث  قد جاءت   ُيقال:

عند سلطان جائر>، وحديث: <ورجل قام إىل  مثل أحاديث: <أفضل اجلهاد كلمة حق  

 إمام ظامل فأمره وَّناه فقتله>. 

االعرتاضفُيقال    هذا  عىل  أحاديث جواًبا  من  ُيعّدان  احلديثني  هذين  إنَّ   :

الفضائل، وهذه الصورة املذكورة يف احلديثني، وهي القيام باإلنكار بني يدي احلاكم، مل  

سبيل بيان الطريقة املرشوعة، بل ُذكرت لبيان الفضيلة  ُتذكر عىل سبيل التقييد، أو  عىل  

هذه املوقف    يف  وهذا  وهيالشجاعالصورة  الشجاعة    صورةٌ   ،  صور  أبلغ   عن  تعرّب 

، إذ من املعلوم أنَّ اإلنكار عىل السلطان  الدعوة  سبيل   اهلل ويف واإلقدام واجلهاد يف سبيل  

ة قد  بحرضته ال يقوى عليه كل أحد، فإنَّ السلطان قد تأخ ذه العزة باإلثم، وهذه العزَّ

احتامل ه وكثرة  وقوعه، وحوادث   أنكر عليه، وهذا ال شك يف  بمن  البطش  حتمله عىل 

ا، وهذا بخالف ما لو كان اإلنكار يف غيبة احلاكم، وبعيًدا عن   التاريخ يف هذا كثّية جدًّ

 يده، فإن هذا قد يتجرأ عليه كثّيون. 

 بَ ي  ن يف غَ كثّيو  فقد يقوى عىل قول احلق  
السلطان، لكن يعجزون عن مواجهته    ة 

 به.
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عىل إنكار مقولة    وَ ق  وهبذا اختصَّ اإلمام أمحد عن أكثر أهل زمانه، ولذلك مل يَ 

الباط أحٌد ممن طُ اخلليفة  القرآن والصفات  منه إال  لة يف  قليلون عىل رأسهم    أعالمٌ لب 

 . -رمحه اهلل-اإلمام أمحد 

أ قال  وقد   املأمون فأجابوا: )هؤالء لو  إلوا  ن مُح عمَّ   -رمحه اهلل-محد  اإلمام  ىل 

ولكن   -يعني املأمون-ل  ُج م الرَّ هُ رَ ذ  ن األمر قد انقطع، وَح كانوا صربوا وقاموا هلل لكا 

ُ لام أجابوا وهم عَ  لذلك    مَّ تَ هم اغ  رَ كَ اهلل إذا ذَ   بو عبدأالبلد اجرتأ عىل غّيهم. وكان    ني 

 .)114(لمة وأفسد هذا األمر(هذه الثُّ  مَ لَ ثَ  ن  مَ  ُل ويقول: هم أوَّ 

جاهد   ن  مَ   : )إنام صار ذلك أفضل اجلهاد؛ ألنَّ -رمحه اهلل-ولذلك قال اخلطايب 

 دً العدو وكان مرتد  
ٍ
ب، وصاحب السلطان  غلَ ب أو يُ غل  ال يدري هل يَ   وخوٍف   ا بني رجاء

احلقَّ   مقهورٌ  قال  إذا  يده، فهو  تعرَّ رَ مَ وأَ   يف  فقد  باملعروف  نفسه    للتلف، وأهدَف   َض ه 

 .)115(اخلوف، واهلل أعلم( ة  بَ لَ أنواع اجلهاد، من أجل غَ  للهالك، فصار ذلك أفضَل 

قائلها قد جاد   : )َجَعَلها أفضل اجلهاد ألنَّ - رمحه اهلل-وقال العز بن عبد السالم  

مَ   بنفسه كلَّ  قَ يُ   ن  اجلود، بخالف  أن  نَ ر  القي  فإنه ُيوز  القتال،  ويقتلَ يقهرَ   ه من  ه، فال  ه 

ُلُه نفسه مع جتويز سالمتها، كبذل  املُ   . )11٦(ه مع يأسه من السالمة(ر نفَس ك  ن  يكون َبذ 

 

 4٠<املحنة>  (114)

 4/35٠<معامل السنن>  (115)

 1/111<قواعد األحكام يف مصالح األنام>  (11٦)
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ح من املتقّدمني يذكر هذا املعنى، ولو أفضنا    نياحلديث   هذين   وهكذا كلُّ من رَشَ

 البحث. بنا لطال م يف نقل كالمه

ا  و  أمَّ
السنَّة وغّيها،  األحاديث وكتب   من  هذين احلديثني يف أبواب اإلمامة  رُ كذ 

هذا    وإفادةَ ،  فقط ه  بني يدي  عىل احلاكم بام يكون   اإلنكار  منه تصيَص   لم يكن املقصودُ ف

ب أحٌد  كم،  احلُ  جولذلك مل ُيبو  بمثل هذا املعنى، وإنام    أو أحدمها  هذين احلديثني   ممَّن خرَّ

 .  باخلصوص هبذا الباباملختصة ُقصد به بيان هذه الفضيلة  
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 الثاين   االعرتاض

يف حرضهتم، ال  ها  كلُّ السلف عىل احلكام كانت    اإلنكارات الواردة عنإنَّ  يقول قائل:  

 تهم بَ ي  يف غَ 

العثيمني  بقول    هلذا االعرتاض  ُيستدلُّ وقد   وهناك فرق : )-رمحه اهلل-الشيخ 

ا؛  تتكلم عليه بني يديك وبني أن يكون غائبً  يكون األمّي أو احلاكم الذي تريد أن   بني أن  

  .األمّي أو احلاكم  ي  دَ  يَ ني  بَ   حاصلةٌ   مجيع اإلنكارات الواردة عن السلف إنكاراٌت   ألنَّ 

يدافع    أمكنه أن  ا  الفرق أنه إذا كان حاًض   .اا أو غائبً وهناك فرق بني كون األمّي حاًض 

َ عن نفسه، ويُ  نا  أ  دَ ا وبَ ا ونحن خمطئون، لكن إذا كان غائبً وجهة نظره، وقد يكون مصيبً   بني 

هذا هو الذي فيه اخلطورة، والذي ورد عن السلف    ،الثوب عليه عىل ما نريد   ُل ص  فَ نحن نُ 

 شخص من الناس  يف  يتكلمُ   َف قَ اإلنسان لو وَ   كله يف مقابلة األمّي أو احلاكم، ومعلوم أنَّ 

وذَ  األمور  والة  من  غَ رَ كَ وليس  يف   بَ ي  ه 
يقال ه،ت  غ   :فسوف  خّي  هذه  فيك  كان  إذا  يبة، 

 . )11٧((ه وقابلهح  فصار  

قوا يف هذا  رَّ العلم فَ   وأهُل : ) -حفظه اهلل-الشيخ صالح آل الشيخ    قول  ومثله

بيانه  -املقام   ما    -بام سبق  وبني  الوالية،  يف  يقع  فيام  النصيحة  منكرً بني  يفعله  يكون  ا 

ر  فيها الصحابة وأنكَ   رَ كَ ن  السلطان بحرضة الناس، وقد ورد كثّي من اآلثار واألحاديث أَ 

 

 2٦/13<لقاء الباب املفتوح>  (11٧)
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التابعون عىل ذوي السلطان علنً  املُ ا، وكلُّ فيها  ر ُفعل  نكَ ها بدون استثناء يكون فيها أن 

 .)11٨((اقً ا حمقّ بحرضهتم، ورأوه أو سمعوه سامعً 

 من وجوه:   فاجلواب:

   الوجه األول: 

ة احلاكم، كام  بَ ي  ، بل قد ثبت عن بعض السلف اإلنكار يف غَ به سّلم مُ   ّيغ نَّ هذا أ

إنكاره عىل معاوية ÷  َغي بةإنكارحيث كان    ،ثبت عن عبادة ÷ يف    معاوية   ه يف 

ته ÷  . ، ومل يكن بَحرض 

ة ريض اهلل  يعن إنكار عبادة عىل معاو  -حفظه اهلل-قال الشيخ حممد فركوس  

م الناُس أنَّ املُراَد به حكُم املعاملة  املأمور   : )عنهام  بل يف َغي َبته، وقد َفه 
ومل َيكن بحرضته 

ض معاويُة بحديثه   َبل  معاوية ريض اهلل عنه، فَردَّ الناُس ما أَخُذوا، ولذلك عرَّ
ن  ق 
هبا م 

ًكا فيه، بناءً  به  لامَّ َبَلغه مشك  َن النبي  صىلَّ اهلل عليه وسلَّم مع أنه َصح 
 عىل أنه مل يسمعه م 

َة وَذَكره ترصحًيا، ثمَّ قال:   َثنَّ ب اَم  <وكان كاتًبا له، ثمَّ أعاد ُعبادُة ريض اهلل عنه القصَّ َلنَُحد 

َه ُمَعاو   َم َوإ ن  َكر   َصىلَّ اهلُل َعَلي ه  َوَسلَّ
 
ن  َرُسول  اهلل

نَا م  ع 
مَ  َيُة ـَسم  ـ َما ُأَباّل    َأو  َقاَل: َوإ ن  َرغ 

َداءَ   َلي َلًة َسو 
ه  َحَبُه يف  ُجن د   .)11٩(>(َأن  اَل َأص 

ب  ÷    إنكار عامرة بن رؤيبة  ومثله  بن مروان رَ رش  عىل  املنرب،  اليدين    عَ ف    عىل 

َ   عامرة  وقوله: <قبح اهلل تلك اليدين> فإنام قاله
 
  رش   ًها لب  كالًما موجَّ ومل يكن  بجانبه،    ن  مل

 

 4٧٠<رشح األربعني> ص (11٨)

 <تفنيد شبهات املعرتضني عىل فتوى اإلنكار العلني بضوابطه عىل والة األمور>  (11٩)
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مع  عن مواجهة    مل يكن  نكارٌ اإلوهذا    ،عىل املنرب وقتها  خيطُب   ب رش    بن مروان، حيث كان

 ع  بُ  عَ ، بل مَ الواّل 
 ته. بَ ي  غَ يف  يف ُحكم اإلنكار عليه بذلك ، فهو له وعدم سامعه عنه هد 

أيب سعيد اخلدري عىل معاوية ريض اهلل عنهام يف زكاة الف طر، كان    وهكذا إنكارُ 

 يف َغي بة معاوية ÷. 

إنكار أخيها  و،  بن احلكم  مروان   يف إنكار عائشة ريض اهلل عنها عىل   ومثله يقال 

 ، وإقرارها له. عبد الرمحن عىل معاوية ÷

، إنام أفعاله  اج، وذمّ اإلنكار عىل احلجَّ   منا ورد عن السلف  كثّي مم  وُيقال مثله يف

 بَ ي  كان يف غَ 
 .، ال يف حرضته هت 

 الوجه الثاين:  

أعيان إنام هي  املذكورة  نَّ هذه احلوادث  إ األعيانوقائع  تدل عىل  ال    ، ووقائع 

احلوادث املأثورة عن السلف يف اإلنكار عىل بعض    فكونُ ،  اجلهة من هذا    التخصيص

َ يف َح   كانت   أَّنا  - إن سلمنا جداًل -الوالة    رض 
هبا عىل تصيص    االستدالل   يصح  م، ملهت 

 بَ ي  غَ   دون ،  اإلنكار يف جملس السلطان 
  دَ ر  أن يَ كعىل ذلك،    يدلُّ   دليٌل خاصر   د  ر  ما مل يَ ،  هت 

 بَ ي  يف غَ   عىل احلاكم  املنع من اإلنكار   يف   نصر 
بذلك، ونحو    مَ ك  احلُ   السلُف   َل أن ُيعل  أو    ،ه ت 

يف    تلك الوقائع تصيًصا للحكم  اعتبار  فليس من املناسب، وعىل هذا  من الدالئل   ذلك

عىل جواز اإلنكار عىل احلاكم يف حرضته، ويبقى    الداللة، بل غايتها  أو تقييدًا له  ،نفسه

 بَ ي  اإلنكار عليه يف غَ 
 ه مسكوًتا عنه. ت 
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من  ، وهو حديث: <بتخصيص اإلنكار يف حرضته : قد جاء النصُّ فإن قال قائل

 ب  أراد أن ينصح لذي سلطان فال يُ 
  هذا احلديث   نَّ فاجلواب أن ُيقال: إ> احلديث،  ه عالنيةد 

هو النصيحة  إنام  بيانه  عىل،  يف  واإلنكار  ما سبق  النصيحة  بني  التفريق  يف    ،من  وليس 

   اإلنكار.

 الوجه الثالث:  

ن ُيستدلُّ بكالمه  مَ بعض  جاء يف كالمبني يدي احلاكم، قد  تصيص اإلنكار    نَّ إ

 . أنَّ احلاكم قد ُيبدي عذًرا صحيًحا فيه  أنَّ العلة فيه  ،هذه املسألة  يف العلامء من 

ا أو  بني كون األمّي حاًض   ٌق ر  وهناك فَ معل الً: )  -رمحه اهلل-قال العثيمني  فقد  

وجهة نظره، وقد يكون    وُيّبني  ا أمكنه أن يدافع عن نفسه،  أنه إذا كان حاًض   ُق ر  الفَ   .اغائبً 

  ،الثوب عليه عىل ما نريد   ُل ص  فَ وبدأنا نحن نُ ا  ا ونحن خمطئون، لكن إذا كان غائبً مصيبً 

 (.هذا هو الذي فيه اخلطورة

هو  ،  احلاكمبني يدي  اإلنكار  تصيص    يفعنده    العلة  أنَّ   يف  وكالم الشيخ ظاهرٌ 

التأويل من أفعال    حيتملما ال    أنَّ   كالمه  مفهومفالتأويل،  قوله أو فعله من  حيتمله    ما قد

 ال خيتصُّ بأن يكون بني يديه. احلاكم وأقواله املنكرة 

 الوجه الرابع:  

ذَ  خيصُّ   ر كَ قد  من  جملسه    نكاراإل  بعض  يف  احلاكم  ال عىل    ُت و  فَ   : فيه  ةلّ ع  أنَّ 

أنَّ   ، اإلنكار  املصلحة من يقول  احلاكم    وذلك  يفعل  قواًل منكرًا  قد  ثم  منكًراأمًرا  أو   ،

بعُض من    ُج رُ خَي   من ن  مَ   املجلس  رآه  احلاكم  سمعه  املُنك رقبل    أو  ا،  ،  إنكار  حقًّ فيظنُّه 
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، كام لو  إنكاره  تأخّيٍ املصلحة ب  تفوُت   بمنكرٍ احلاكم  يأمر    قداإلنكار، أو  مصلحة    فوُت تف

يثبت    شهده لئال  من  خروجقبل    تعنّي حينئٍذ اإلنكاري قالوا:  فه،  ال ُيوز قتلُ   ن  مَ   تل  قَ ب    رَ مَ أَ 

 .  إنكارهمنكر تفوت املصلحة بتأخّي  كل   هكذا يف قالوا: وو ،احلق  الباطل وُيعدمَ 

وذي يف <أخبار الشيوخ وأخالقهم> عن األوزاعي، أنه روى املرُّ   واستدلُّوا بام

، فال يكلمه فيه  َت و  فيه الفَ   ُف وَّ خَ تَ ، وال يَ ليس بحق    سلطاًنا، فَأَمر بأمرٍ   رَضَ َح   ن  قال: )مَ 

ُل به، وإذا رأيته يأمرُ عند تلك   ، فالبد لك من كالمه،  َت و  خياف فيه الفَ   رٍ م  أَ ب    احلال، ولَيخ 

 .)12٠(أصابك منه ما أصابك(

  ذلك   يفو  وقتها،   باملُنَكر  السلطان   رَ مَ أَ إذا  عىل أنَّ أثر األوزاعي هذا إنام هو فيام  

ح به احلاكم من املنكر  ال فيام    ،باخلصوص  املجلس أعلنه  قد  و   املتضّمن حتريف الدينرصَّ

ل. ذاع واشتهر حتى  وأظهره،   ، فتأمَّ

  :-رمحه اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز    قوليف هذا الصدد  يستشهدون به  مما  و

ى األموَر التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهُره بالنصيحة يف  ) فاملسلم الناصح يتحرَّ

ثل   م  فيه،  َأنكَر عىل مرواَن إخراَج موضٍع يفوت األمُر  الذي  جل    أيب سعيٍد، والرَّ
ة  قصَّ

يَ  نرَب وتقديَم الصالة، فهذا ال بأَس ألنه 
 
إذا كان اإلنكار عىل أموٍر واقعٍة،  فُ امل ا  وت؛ أمَّ

 .)121((وخيشى أنه إ ن  َأنكَر ال ُيقَبل منه أو تكون العاقبُة سي ئًة، فيفعل ما هو األصلُح 

 

 53ص (12٠)

 (1٧/  ٩وس للشيخ عبد العزيز بن باز> )<در (121)
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علًَّة يف تصيص اإلنكار بني    ه أصحاب هذا القولذي جعلال   املعنى  وهذا قلت:  

ت، يدي احلاكم فقط    ا علنً  رُ نكَ املُ   احلاكم  قال  ذاإ  فيام   موجودٌ هو بعينه    ، وهو خوف الَفو 

كام لو أظهره يف وسائل اإلعالم ونحوها، فإنَّ    ،أو رأوه  الناسمنه    سمعهف ،  علنًا  أو فعله

 . ، وتضيع به املصلحةوت به احلّق فُ ، يَ حينها اإلنكار عليه علنًا كَ ر  تَ 

أنَّ املجلس الذي أعلن فيه احلاكم املنكر املتضّمن    هو:   بني الصورتنيالَفرق  ف

املجلس أكرب وأوسع من    يف وسائل اإلعالم ونحوها، هو  أعلنهكام لو  ،  لتحريف الدين 

، فالذي  مع التباين يف حجم املجلسني ، فالعّلة هي العلَّة،  الذي قيَّدوا به احلُكم  اخلاص

اإلنكارَ  يَ   أوجب  خروج  دَ بني  قبل  احلاكم  م    ن  مَ   ي  نفسه    نَ بمجلسه  هو  السامعني، 

ُب  الباطل الذي قاله، أو جواز    صحةَّ   الناس يعتقد    لئال   لإلنكار عىل احلاكم علنًا   املوج 

   . ائعوالرش نالفعل الذي فعله مما خيالف السنّ 

ا  اإلنكار عليه    ومعلوٌم أنَّ  ال يتحقق به   ،املنكربمع كونه قد أعلن    يف جملسه،رسًّ

 وت به بيان احلق، وردُّ الباطل. فُ يَ ف املقصود،

قال     عليهفإن  اإلنكار  ُيمكن  ترصحًيا،    علنًا  قائل:  ال  أو    ر  ك  بذ  تعريًضا  املقالة 

 . الفعل، دون تعيني احلاكم 

األصل،   وهذا هو، فال ُيصار إىل غّيهبه  : إن حتققت املصلحةُيقالفاجلواب أن 

مقبواًل عند    كان احلاكمُ   ال سيام إن   ، عالهوف    احلاكم   بكالم  حيتفيلكنَّ الغالب أنَّ اإلعالم  

ُيسهم يف ذيوع املنكر    وهذا  لكثّي من الناس،    ورمًزامعّظاًم وقدوةً كان  الناس، وحمبوًبا، أو  

الصادر من    ال سيام أنَّ أهل الباطل والفساد يفرحون هبذا التحريف   وقبوله وانتشاره،

وقد  كام هو واقع احلال،    باطلهم،ويستدلون به عىل    ، وُيذيعونه،ينرشونهفرتاهم  ،  احلاكم 
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  ،إليه الناس  نُ ط  ف  ر، وقد ال يَ كَ ن  ى املُ دَ َص   مثَل   احلاكم  تعيني    إذا خال عن  ى اإلنكارُ قَ ل  ال يَ 

  نكارُ اإل  يكون  ن  أ   بد  فال  الناس،دين    وحفظ  الرشيعة  صيانة  من  املقصود  به  حيصُل فال  

احلاكم   اإلنكارُ   وقع   فاذا  ، رنكَ املُ   قوة  بقدر منكر  تلميًحا، ا علنً  عىل  ال  ترصحًيا    َت فَ لَ   ، 

  الطريق عىل أهل الفساد  ويقطع، ما بلغه الباطل  فيبلغ احلقُّ  ،سامع األاالنتباه، واسرتعى 

 . والباطل

التلطفو بد من  العبارة،    مع ذلك ال  السلطان  وحفظ  يف    الناس  تذكّيب،  هيبة 

هب قبول اإلنكار،  ،فضائله وسجاياه  وتعداد،  حقَّ إىل  أدعى  يَ و  ليكون   تَّ لئال 
ضعاف    ذَ خ 

   سبًبا يف التهييج واإلثارة.  اإلنكار النفوس 
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 الثالث   االعرتاض

 عليه وحتريًضا  نَّ يف إعالن اإلنكار هتييًجا عىل احلاكم وتأليًبا  : إقاليُ   قد 

 :  فاجلواب أن ُيقال

يف    والقدح    مساوئه،  وتعداد  ،  احلاكمب  هو يف التشهّي  والتأليب إنام  التحريض    نَّ إ

 تضّمنتالذي وقع منه، وإبطال املقالة التي    املنكر  ردُّ ما  أ ووسب ه،    ،وعيبه  هوذم    ،شخصه

 و  ائع، مع حفظ مكانته، وتعظيم حّقه، وَص الرش  وتغيّيَ الدين    حتريَف 
  هيبته وسلطانه،   ن 

   .خللقا ح  ص  ونُ  حلق ا ن بيان م  هي  بل   ،يف يشء تحريضمن الفليس 

َمن    وهو صنيعُ فيام سبق ذ كره من اآلثار عنهم،    ~وهذا هو صنيع الصحابة 

ينا م   م أنكروا املنكر عىل الواّل،السَّ   نَ سمَّ ، ومل يكن يف  وجهروا  وأعلنوا بذلك  لف، فإَّنَّ

 . إنكارهم حتريٌض وال تأليٌب وال هتييٌج 

 : ويقال أيًضا

للدين،    هوحتريف  املأل،    بني   بهوالترصيح    ،به  هوإعالن    ، للمنكر  احلاكم  إظهارب  هإن

،  يهعل وسّلط سهام النقد    ، نفسه  عىلض  حرَّ قد    الذي  هو ، يكون  والسنن   للرشائع  ه وتغيّي  

التي تتغّيَّ هبا    وهذه هي الفتنة  ،للخلق  َح َص ، ونَ الصواب  نيَّ بَ ردَّ عليه خطأه، و  من  وليس

السنن. ُمعلنًا،  الرشائع، وتنحرف هبا  إذا كان ظاهًرا  املنكر  ويراه  به احلاكم،    رُ هَ َُي    فإنَّ 

   رُ كر  كان يُ   ال سيام إن  يسمعونه،    و الناس منه، أ
الناس    وربام يفتخر به، أو يفتنُ ،  تيانه لهإ 

فإنه موجٌب لنُفرة  ،  الناس هلذا املنكر، وكراهيتهم لفعله   م عليه مع ُبغضهُ هُ ر  به، وُيك  

وُبغضه  عنه،  الفتنة،  وهو،  له  الناس  باب  يفتح  إذا    حتى   ما  درئها  عن  العقالء  يعجز 
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ن إنكار املنكر  بام أوجب اهلل عليهم م    القيامَ العلامء  من  ا  والناس إذا مل َيَرو    .استفحل األمر

الرشعية،    وبيان   بالطريقة  الباطل،  احلق   النّاس من  ومنزلتهم    سقطت مكانتهموحتذير 

فال    ، فَيعُظم بذلك الرش، ويعمُّ الفساد.بالباطل  ام وقعوا فيهم واهتموهم ب، ورعند الناس

 بد من اعتبار املصالح واملفاسد، والنظر يف عواقب األمور. 
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 املبحث الثاين 

 وإيضاحات   تنبيهات 

 التنبيه األول:  

اإلنكار بني يدي احلاكم، كأثر أسامة    ُص ص  خُي هبا من    ستدلُّ يَ اآلثار التي  عامة    نَّ إ

:  سأله  ملن   ابن عباس ريض اهلل عنه  وجواب بن زيد مع عثامن بن عفان ريض اهلل عنهام،  

 ففيام  كنت وال بد فاعالً خشيت أن يقتلك فال، فإن    )إن  يأمر أمّيه باملعروف، فقال:  هل

أيب بكرة عىل من قال عن أمّيه: انظروا إىل أمّينا يلبس ثياب الفساق،    ي  وََّن  ،  بينك وبينه(

  ليس فيهاخارجة عن حمل النزاع، وال تدلُّ عىل املطلوب، إذ    ، هيونحوها من اآلثار 

  من أفعاله  فعلٍ إنكار    أو،  للدين   احتريفً ت  نَصدرت عىل لسان احلاكم تضمَّ   مقالةٍ   إنكارُ 

يل  ب  قَ من  ها فيام هو  بعُض فيام هو حمتمل، و  عَ قَ وَ ها  لسنن والرشائع، بل بعُض ا تغيّي    نتضمَّ 

 . نفسه النظر إىل مصلحة اآلمرب  هاوبعُض ، مسائل االجتهاد

عثامن ÷ مل    ، ال يدلُّ عىل املطلوب، ألنَّ أسامة مع عثامن ريض اهلل عنهام  فأثر

من  ُتعدُّ    ، أمور حمتملة  عليه  مون ه الناقمَ ق  نَ غاية ما  بل  ،  عليه  اإلنكار  يفعل منكًرا ُيوجُب 

هذه سبيلها النصيحة،  و  ، ÷  فيها بارر   ومع ذلك فهو ،  قبيل مسائل االجتهاد يف الوالية 

 ال اإلنكار. 

بأسامة    فعَل   -رمحه اهلل-ابن حجر    علَّل  وقد للمصلحة    كان نه  أيف ذلك  تبًعا 

  :أي   >قد كلمته ما دون أن أفتح بابا< قوله  ) حيث قال يف رشح احلديث:  ،  ÷   التي رآها 
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إليه  أرشتم  فيام  الَّس    ،كلمته  يف  واألدب  املصلحة  سبيل  عىل  يف    ، لكن  يكون  أن  بغّي 

 . )122((كالمي ما يثّي فتنة أو نحوها

رجل:    وقد سألهالذي رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه،  ،  ابن عباس ÷  أثرُ   وأما 

ال  كنت ال بد فاعً   فإن  ،  إن خفت أن يقتلك فال تؤنب اإلمام):  قال  آمر أمّيي باملعروف؟ 

   .( هيام بينك وبينفف

عىل كل    ، ال لكون ذلك سنّة ورشيعةكان ملصلحة اآلمرإنام  فظاهٌر أنَّ املنع منه  

 . حال

 ، فيهم رجل ىفانرب ،÷  األمراء عند ابن عباسكرت ذُ وس: طاوقول  ومثله 

ل  عَ جَت  ال  ) :  يقول ÷  ابن عباس    فسمعُت ه،  ى يف البيت أطول منرَ حتى ما أَ   َل طاوَ تَ فَ 

 . )123(حتى ما أرى يف البيت أقرص منه  قارَصَ تَ فَ ، ( للقوم الظاملني ك فتنةً نفَس 

عباس ÷:  فمراد يقتلونه،    َض يتعرَّ   أال  ابن  أو  فيعذبونه  لألمراء،  اإلنسان 

نيَ هلم، كام يف قوله تعاىل: }  فيكون فتنةً 
  
م  الظَّامل ل َقو 
ت نًَة ل 
نَا اَل جَت َعل نَا ف  نعيم    وقد روى،  {َربَّ

عن   <الفتن>  تفسّيهابن محاد يف  قال  جماهد يف  )أنه  تسل  :  يفتنونا،  ط  ال  علينا، حتى  هم 

 .)124(تنوا بنا(تَ ف  يَ فَ 

 

 13/51<فتح الباري>  (122)

 ( 32٧13رواه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم ) (123)

 ( 3٦٠برقم ) >الفتن< (124)
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يف هذا إنام كان بالنظر إىل مصلحة اآلمر،  فاآلثار الواردة عن ابن عباس ÷  

 وحفًظا له من انتقام السلطان، ال عىل وجه بيان الطريقة الرشعية يف اإلنكار. 

  خارجة عن حمل النزاع، إذ فيها: النهُي إذا تأملتها وجدهتا  اآلثار،  وهكذا عامة  

 . ونحو ذلكواإلهانة، ، واللعن ، والعيب، والقدح، عن السب  

: )كان األكابر من أصحاب النبي × ينهوننا عن سب   أنس ÷  فمنها قول

 . )125((األمراء

 . )12٦((أيب جملز: )سبُّ اإلمام هي احلالقة وقول

احلجَّ  فسبَّ  عليه،  دخل  لرجل   ÷ عباس  ابن  عونً وقول  تكن  )ال  ا  اج: 

 .)12٧(للشيطان(

الدرداء ÷ أيب  وقد  وقول  لعنهم  ،  فإنَّ  تلعنوهم،  )ال  عنده:  األمراء  ُذكر 

 .)12٨(احلالقة، وبغضهم الفاقرة(

 

 21/2٨٧<التمهيد>  (125)

 1/٧٧<األموال> البن زنجويه   (12٦)

 ٨/1٠4رواه البخاري يف <التاريخ الكبّي>  (12٧)

 1/٧٧<األموال> البن زنجويه   (12٨)
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النبي ×   عن  بكرة ÷  أبو  رواه  اهلل يف  من  وما  أهان سلطان  )من  قوله: 

 .)12٩(األرض أهانه اهلل(

 عن حمل النزاع.   خارجةٌ  يف هذه اآلثار املنهي عنهاوكلُّ هذه األمور  

 التنبيه الثاين: 

غّي  يف    اإلنكار عليه علنًا  مطلًقا، وحتريمَ   إرسار اإلنكار عىل احلاكم  إُياب  إنَّ 

ف الدين، ونَ ،  الوصول إليه، حتى مع العجز عن  جملسه إليه ما ليس منه،    َب َس ولو حرَّ

الرشائع،  وغّيَّ  السنن،    ل  عن  وبدَّ النظر  قطع  واملفاسد،  اعتبار  مع  تقدير  و املصالح 

  الصحاح منها والسنن  السنَّة واآلثار،  كتُب ه  ر  ك  ن ذ  عَ   ت  لَ َخ قد  قوٌل  األحوال والوقائع،  

باستثناء ما    عىل اختالفها وتنّوعها،وكتب السياسة الرشعية، العقائد، كتب  و  ، واملسانيد

  أهل السنَّة واجلامعة،  من أصوللو كان هذا أصالً  معلوٌم أنَّه  و  ، من النصيحة  سيأيت ذكره

ه، والتنبيه عليه، واإلشارة  ر  ك  ذ    ن عبه عن أهل البدعة والفرقة، لام خال    يتمّيزون   بحيث

ولام أمهله املحققون، كابن تيمية وابن    كتاٌب من كتب املعتقد، فضالً عن مجيعها،  إليه،

 م. القيم وابن رجب وغّيهم، عىل كثرة كالمهم يف هذه املسائل، وتنوع رسائله

الثابُت  وكتبهمعنهم    بل  مؤلفاهتم  ة   يف  والعامَّ عن    :املختّصة  اإلنكار  النهُي 

لام يرتتب عليه من إيغار    عن اللعن والسب  والطعن والعيب   باخلروج والسيف، والنهُي 

 الصدور، وشحن القلوب، وإيقاد الفتن، وضياع األمن، وضعف هيبة السلطان.

 

 ( 1٦٧3٧برقم ) >السنن الكربى<( والبيهقي يف 2٠4٩5رواه أمحد يف مسند برقم ) (12٩)
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أنه  فقد   شيبة  أيب  ابن  تأمر  قروى  أال  اليامن ÷:  بن  حلذيفة  املعروف،  بيل 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر حَلََسن، ولكن ليس من    وتنهى عن املنكر؟ قال: إنَّ 

 . )13٠(ترفع سالحك عىل إمامك  السنَّة أن  

أمحد   اإلمام  قال  اهلل-كام  )-رمحه  كان    َج رَ َخ   ن  ومَ :  وقد  املسلمني،  إمام  عىل 

   أو بالغلبة، فقد شقَّ ىَض وجه كان، بالر    وا له باخلالفة، بأي  الناس اجتمعوا عليه، وأقرُّ 

مات اخلارج عليه،    ، فإن  × اآلثار عن رسول اهلل    ا اخلارج عصا املسلمني، وخالَف هذ

  َل عَ فَ   ن  من الناس، فمَ   قتال السلطان، وال اخلروج عليه ألحدٍ   وال حيلُّ   .مات ميتة جاهلية 

 .)131((ة والطريقالسنَّ ّي   ذلك فهو مبتدع عىل غَ 

  ، وإن  مورناأ اخلروج عىل أئمتنا ووالة  : )وال نرى  -رمحه اهلل -قال الطحاوي  و

 .)132(جاروا، وال ندعو عليهم، وال ننزع يًدا من طاعتهم(

الصالة خلف كل بر وفاجر، واجلهاد  : ومن قال: )-رمحه اهلل -وقال الربهباري 

ا هلم بالصالح، فقد خرج من  عَ اخلروج عىل السلطان بالسيف، ودَ   رَ مع كل خليفة، ومل يَ 

 .)133((قول اخلوارج أوله وآخره

يف وجوب اإلنكار عىل السلطان إذا    : )فصٌل - رمحه اهلل-وقال القايض أبو يعىل  

شار، واستأثر بأموال الفيء والغنائم واألعشار،  األب    َب َغَصَب، وعطَّل احلدود، وَضَ 

 

 ٧/5٠٩ >ااملصنف< (13٠)

 2٨1<رشح أصول االعتقاد> لاللكائي  (131)

 3٧1البن أيب العز ص >رشح الطحاوية< (132)

 12٩ >رشح السنة< (133)
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ُيوز   فال  عليه  السالح  ر   وَشه  بالقتال  أما  تعاىل،  باهلل  وتويفه  وعظه،  ُيب  فإنه 

 . )134(ذلك(

القّيم يف كتابو ابُن  املوق ع<   هقال  النَّبيَّ  ني>: )إعالُم  ته إُياب    ×إنَّ  رشع ألمَّ

ن املعروف ما حيبُّه اهلُل ورسوُله، فإذا كان إنكاُر املنكر  
إنكار املنكر ليحصل بإنكاره م 

اهلُل   إنكاُره، وإن كان  فإنَّه ال يسوغ  إىل اهلل ورسوله،  منه وأبغض  أنكر  ما هو  يستلزم 

م؛ فإنَّه أساُس  ُيبغُضه ويمقُت أهَله، وهذا كاإلنكار عىل امللوك والوالة باخلروج عليه 

 .)135((كل  رش  وفتنٍة إىل آخر الدهر

 . لطال بنا املقام  نصوصهم، ولو تتبَّعنا هذه نامذج من نصوصهم يف هذا الباب ف

ون    ى العلامءوهكذا تر ال  ما  و  ،للحاكم   عىل الرعيةُيب  ما  عىل  يف عقائدهم  ينصُّ

ونحو  اخلروج بالسيف،  حتريم  نزع اليد من طاعة، وحتريم  فيذكرون  ،  ته يف معامل  هلم  ُيوز

 وجوب إرسار اإلنكار يف كل األحوال.  يذكر  جد أحًدا منهمن وال ذلك، 

  َف رَ ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عَ : <×  قولهام رواه مسلم من وفي

، >اال، ما صلو :قال  أفال نقاتلهم؟ :قالوا  .ن ريض وتابع مَ   م، ولكن  ل  ن أنكر َس ئ، ومَ ر  بَ 

  وجوب اإلنكار   فهموا من احلديث،  الصحابة ريض اهلل عنهم، فإنَّ  املعنى   ما يؤكد هذا 

اجلور والفسق ه  ،  بالقتال اإلنكار عليهم    حكم  فسألوا عن،  عىل والة    × عليهم  فردَّ

 >. ال، ما صلوا: <بقوله 

 

 5٩ >األمر باملعروف والنهي عن املنكر< (134)

(135) 4/33٨ 
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روى   قد  قائل،  يقول  يف  وال  أيب عاصم  العقائد،السنَّة < ابن  كتب  من  وهو   ،<  

وذلك  > احلديث،  ينصح لذي سلطان  من أراد أن  حديث عياض بن غنم ÷ املرفوع: <

لو تنّزلنا وقلنا   عىل أنناخارج عن حمل النزاع، إذ هو يف النصيحة ال اإلنكار،  أنَّ احلديث

ي، ول لناإنه يشمل اإلنكار، حلُمل عىل املنكر القارص، ال املتعد  وقلنا: إنه يعمُّ    أيًضا  و تنزَّ

العامة املتع املنكرات  عىل  حلُمل  ي،  إليه   د  أرشنا  ما  وتغيّي  دون    ،عىل  الدين  حتريف 

 الرشائع والسنن. 

أنَّ   ليس  ثبوت  عىل  باخلصوص  احلديث  فيه    ،اتفاٍق   حملَّ هذا  اختلف  قد  بل 

ثون،   فه،  املحد  ُيضع  من  ومنهم  ُيثبته،  من  وأنَّ الراجح  لكنَّ  منهم    لغّيه   ه حسنٌ ثبوته، 

يف ثبوته، ال ُيمكن   املختلف  أنَّ مثل هذا احلديث  :هو املقصدلكنَّ   ،بمتابعاته وشواهده 

ُيعتربَ  السنَّة  أن  أصول  من  السنَّة    فإنَّ خالف،    َمن  بهُيضلَّل  ،  واجلامعة   أصالً  أصول 

  صحيحني   ها أكثر من أن حُترص يف حديث أو حديثنيلُ واجلامعة يف أبواب االعتقاد دالئ  

فضالً عن   ، اآلثار فيها ابع تتت و ،تضافرت  ها النصوص في  جتد  ، بلفضالً عن املختلف فيها

 . اإلمجاع  ثبوت

احلديث    التسليم  معهذا   أنَّ  يف  جداًل  هو  إنام  احلديث  فإنَّ  وإال  اإلنكار،  يعمُّ 

 ، وليس يف اإلنكار. ةً النصيحة خاّص 

، دون  للحاكم  هبا َذكر بعض العلامء أنَّ اإلرسار    قدحتى النصيحة للحاكم،  بل  

 ع  وَ 
به عىل سبيلجاء  إنام    ،واحلاضين   الناس  أمام  هظ  واحلث    األمر  ال عىل    ،الرتغيب 

 إن اقتضت املصلحة خالفه. سبيل اإللزام، ال سّيام 



٩٩ 

 

ا، فيام بينه وبينه  -رمحه اهلل-ابن داود احلنبيلقال   فهو  : )وإن َوَعَظ السلطان رسًّ

 .)13٦(األحسن(

الذي أراه يف هذا الزمان اإلنكار عىل امللوك  : )-رمحه اهلل-وقال ابن اجلوزي  

املنكر  إزالة  املقصود  ألنَّ  والتعنيف،  بالقهر  ال  اللطيف،  بالكالم  ا  ُقصد    رسًّ الذي 

 .)13٧(إزالته(

ه،  يف حمرض الناس   اجلهر هبا  و لحاكم أالنصيحة لباإلرسار  وظاهر هذا، أنَّ     مردُّ

املصلحة املقصودإىل  ق  حُيق  ما  إىل  وبالنظر  املنكر  ،  إزالة  ومن  باختالف  أنَّه  ،  خيتلف 

 . األعصار واألزمان واألحوال

السؤال التاّل: )فضيلة الشيخ، إذا سَمَح   -رمحه اهلل-وقد ُسئل الشيخ العثيمني  

وحُياسبوه علنًا،  الناس  ينتقده  أن  األمر  بذلك    وّلُّ  نفُسه  األمر  وّلُّ  يفتخر  ورّبام  علنًا، 

تطبيًقا للحرية الديمقراطية، هل ُيوز لنا استعامل هذه الوسائل، ولو كانت غّي رشعية،  

ة أنَّ وّلَّ األمر َسَمح به؟  ( بحجَّ

 

 2٠٩ >ن األمر باملعروف والنهي عن املنكرالكنز األكرب م< (13٦)

 212 >الكنز األكرب من األمر باملعروف والنهي عن املنكر< (13٧)
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، ألنَّ سامح وّل  األمر بذلك    -رمحه اهلل-فأجاب   َعل  بقوله: )الذي أرى أن  ال َيف 

الطريق ليس معروًفا يف سلف األّمة   الكافرة. ألنَّ هذا  الغربية  الدول  أمام  د مظهر  جمرَّ

 .)13٨(أبًدا(

السؤال   املعروضةصورة املسألة  مع كون  وقلُت:   انتقاد احلاكم علنًا،  :  هي  يف 

-فقد كان جواب الشيخ ، يف التقويم والنقد واتاذ ذلك طريقًة ومنهًجاوحماسبته علنًا، 

  اجتهاٌد ورأٌي إنام هو    يف أنَّ جوابهوهو ظاهر  قوله: )الذي أرى أن  ال يفعل(،  ب  - رمحه اهلل

أنَّ  املحكمة، مع  من أصول أهل السنَّة واجلامعة    أصالً  وأ،  ُحكاًم جازًماوليس    واختيار، 

هو واألظهر  باب    املسألةصورة    اندراج  األقرب  يف  واجلامعة  السنَّة  أهل  أصول  يف 

نقد احلاكم علنًا وسيلة مرشوعة   ُذك ر يف    مطلًقا للناس  اإلمامة، ألنَّ اتاذ  ما  عىل نحو 

الباب خمالفة ظاهرة، ومع ذلك كان    السؤال السلف يف هذا  النصوص وعمل  خُيالف 

فيام  ، وهي  مدار البحث  يف مسألتناإًذا    احلال  هو  فكيف  ،هذا النحوجواب الشيخ عىل  

ف احلاكم الدين، وغّيَّ ح  إذا فال شكَّ أنَّ اإلنكار  بلسانه أو مقاله،   الرشائع والسنن،  رَّ

وسلطانه،   وهيبته  مكانته  حفظ  مع  علنًا،  ومحاية  عليه  التحريف،  من  للدين  صيانة 

أن  للرشيعة،   غّي  والتقويم  ذلك    ُيّتخذمن  النقد  يف  متَّبعة  جاءطريقة  ما  نحو  يف    عىل 

 باالجتهاد والرأي والتقدير. أوىل السؤال، 

  

 

بعنوان    (13٨) بذلك<مقطع صويت  أذن  وإن  علنًا،  احلاكم  نقد  ُيوز  موقع    >ال  الواضح<من  الشبكة   >النهج  يف 

 العنكبوتية 
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 التنبيه الثالث:  

للرشائع    نكاراإل وتغيٍّي  للدين،  حتريٍف  من  منه  وقع  فيام  علنًا،  احلاكم  عىل 

نبأسلوٍب  يكون  ال  أن    عىل   فيه   حُيرُص   والسنن، وعىل  ،  اتأليبً   أو   ، ةً إثار  أو ،  ا هتييجً   يتضمَّ

فظ  بام حي  احلاكم  حق  ببالتذكّي  اإلنكار    يقرتن   أنب  وذلك  ،عىل الناس  فتح باب فتنةيَ   أن ال

الرعية   فظ هيبتهحيسلطانه، و م  عظ  يُ مكانته، و بام هو  شتمل عىل  ي   وأن،  عند  الثناء عليه 

، ودرء الفتنة فهو    ،أهله حتريم اخلروج، احلال التنبيه عىل    قتيضي  وقد  .أقرب إليصال احلق 

 ونزع اليد من طاعة. 

، ثم  ÷ رشيعة عىل معاوية لما خالف ا كر أن حيث ، ÷   فعله عبادة   ما وهذا  

 . ويكثر القيل والقال ، فتنة  تقعغادر لئال  

ل به بام رواه يف ذلك  التزمقد  ÷    فعبادة نَا َرُسوَل  : <ه، وهو حديث، وَعم  َباَيع 

َره ، وَ  َك  َن َشط  َوامل  ، َوامل   ال ُعَّس   َوال ُيَّس  
ع  َوالطَّاَعة  يف  م   َوَسلََّم َعىَل السَّ

 َصىلَّ اهلُل َعَلي ه 
 
َعىَل  اهلل

َق  َأي ناََم ُكنَّا، اَل َنَخاُف يف  ا َأَثَرٍة  َلُه، َوَعىَل َأن  َنُقوَل ب احل  َر َأه  َم  َع األ 
  َعَلي نَا، َوَعىَل َأن  اَل ُننَاز 

 
هلل

َمَة الئم  .>َلو 

 : باألمرين  ÷  فعمل 

 لومة الئم.  يف اهلل خياف وأالأينام كان،  باحلق  القول : األول

 ال ينازع األمر أهله.أبالسمع والطاعة، و  االلتزام: والثاين
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ُنقل عن احلسن البرصي   من ذم  احلجاج، ومع ذلك، مل    -رمحه اهلل-ومثله ما 

 خيرج عليه، بل أمر الناس بالصرب، وَّناهم عن اخلروج عن الطاعة. 

فال تستقبلوا   ،اج عقوبة سلطه اهلل تعاىل عليكم احلجَّ   نَّ وقد ثبت عنه أنه قال: )إ

 .)13٩((ولكن استقبلوها بالدعاء والترضع ،عقوبة اهلل بالسيف 

ذكرنا،  و ما  نحو  عىل  واإلنكار  الردُّ  تعنيَّ  احلاكم،  إذا  عىل  واملُنكر  الرادُّ  خيتار 

ويستكرب، ولئال يتجرأ السفهاء  احلاكم    رَ ف  ن  ألطف العبارات، وأرفقها، وأحسنها، لئال يَ 

 عىل حاكمهم. 

وحيرم اإلنكار عىل  :  قال مجاعة من العلامء):  -رمحه اهلل-قال ابن داود احلنبيل  

 ،أو يا من ال خياف اهلل، وما ُيري جمراه  ،كيا ظامل   ،السلطان بغّي ذلك من تشني القول 

حُي  كان  رشُّ   كُ ر  إن  يتعدى  غّيهفتنة  إىل  ابن    ،ها  الفرج  وأبو  يعىل،  أبو  القايض  ذكره 

  مع السلطان التعريُف   ن األمر باملعروف والنهي عن املنكرم    اجلائزُ :  فإنه قال اجلوزي،

فتنة    كُ ر  فإن كان ذلك حُي   ،يا ظامل، يا من ال خياف اهلل:  نحو  ،فأما تشني القول والوعظ،

َُيُ يتعدى رشُّ    .إال عىل نفسه فهو جائز عند مجهور العلامء  ف  ز، وإن مل خَيَ ها إىل الغّي مل 

السلطان باالنبساط    ُل املقصود إزالة املنكر، ومَح    املنع من ذلك، ألنَّ   : والذي أراه:  قال

 .)14٠((إزالته انتهى دَ َص ر الذي قَ كَ ن  ن املُ م    املنكر، أكثرُ  عليه عىل فعل  

 

 12/1٧٧ >تاريخ ابن عساكر< (13٩)

 2٠٩ >األمر باملعروف والنهي عن املنكرالكنز األكرب من < (14٠)
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و القرآن،  بخلق  القول  فتنة  من  أمحد  اإلمام  اخلليفة،  وموقف  هيجان    معمن 

الناس وغضبهم، مثاٌل ظاهٌر يف إمكانية اجلمع بني حق  اهلل بإنكار املنكر، وحق  املسلمني  

بلزوم مجاعتهم وحتذيرهم من الباطل، وحق  اإلمام بالسمع والطاعة، وعدم نزع اليد من  

 طاعة، عىل ما سبق بيانه وتوضيحه. 

 التنبيه الرابع 

ال سيام املعارصين، بعض اإلطالقات التي يستدل هبا    قد يوجد لبعض العلامء،

  ،أشبه بالرصيحوقد يكون بعضها    ،بعض من يمنع من إنكار منكر احلاكم علنًا مطلًقا 

 لعدة أمور: وهي عند التحقيق ال تدلُّ عىل املطلوب، 

عىل إرسار اإلنكار    : أنَّ كثًّيا من هؤالء العلامء قد ثبت عنهم تعليُق األمر األول

-  وإعالنه باملصلحة، كام ثبت ذلك عن الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمنياحلاكم  

اآلخر عىل هذا    مما يوجب محل كالمهم ،  يف ذلك  وقد سبق نقل كالمهام  ،-اهلل  رمحهام

 . التقدير

هم كالمهم،  يف فَ   هبااالستعانة  ال بد من النظر يف أفعال العلامء، و  :األمر الثاين 

سبق اإلشارة  قد    -رمحه اهلل-ومعرفة مقاصدهم ومرادهم، فالشيخ عبد العزيز بن باز  

ه عىل القذايف وبو رقيبة رصاحة، ومها من حكام املسلمني،    إىل ه  ردَّ    عىل امعليهوكان ردُّ

يف إرسار    الشيخ  كالم  فُيحمُل ، تضمنت حتريًفا للدين،  صدرت عىل لساَّنم  مقالة باطلة

العامة  اخلاصة و   عىل غّي هذه الصورة، بل عىل املنكرات  -عىل التنزل بذلك -اإلنكار  

تتضمّ  ال  والسننالتي  الرشائع  وتغيّي  الدين،  حتريف  حمل    ةخارج  هيالتي  و،  ن  عن 

 . النزاع
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   ن  ومن ذلك أيًضا ما ثبت م  
،  -حفظه اهلل-الشيخ عبد املحسن العباد البدر ل  ع  ف 

ه عىل وجوب إرسار النصيحة للحاكم    ه باإلنكاروإعالن   يف عدة مقاالت منشورة، مع نص 

 ، عىل نحو ما أرشنا إليه ونقلناه. ومقاالته يف كتبه

األلباين   كالم  أيًضا  ذلك  اهلل-ومن  احلاكم    -رمحه  خالف  )إذا  قال:  حيث 

 .)141(نكار عليه علنًا ال خمالفة للرشع يف ذلك(الرشيعة علنًا، فاإل

أيًضا قد  و ًقا   قال  أن    معل  أمًرا ال أحبُّ  أفتتح  أن  عىل قول أسامة ÷: )دون 

باإلنكار عىل األمراء يف املأل، ألنَّ أكون أول من فتحه(: )  يف اإلنكار    يعني: املجاهرة 

 .)142(عثامن جهاًرا، إذ نشأ عنه قتله(ه، كام اتفق يف اإلنكار عىل جهاًرا ما خُيشى عاقبتُ 

و األخّي  قلت:  عىل  كالمه  تتضمن  حمموٌل  ال  التي  للسنن    اتغيّيً املنكرات 

 ونحوها، مجًعا بني املوضعني.  ن قبيل املعاصبل ما يكون م  لدين،  ل ا حتريفً ووالرشائع، 

عدم جواز ما قامت به احلكومة السعودية  يف  املشهورة    -رمحه اهلل-فتياه    يؤكده 

للكويت،   العراقي  الغزو  عند  اخلليج،  حرب  يف  األجنبية  القوات  استجالب  من 

: )مل  ها في  جاء ، وقد  وهو نوٌع من اإلنكار العلني عىل حكومة إسالمية وترصحيه بذلك،  

بالدول الصليبية  عىل االستعانة بالّدول العربية، وإنام استعانت    -أي: السعودية- تقترص  

اليو الكافرة واقعنا  أما  و...  متحققة،  غّي  املصلحة  فأوال:  متجسمة  م،  املفسدة  ثانًيا: 

الفساد،   انتشار  جهة  من  مستطّي،  برش   ُتنذر  النُُّذر  بدأت  ما  دليل  وأكرب  متحققة، 

 

 رشيط صويت منشور يف اليوتيوب (141)

 335<خمترص صحيح مسلم>  (142)
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( ثم  وانكشاف النساء بالعورات يف كثّي من البالد السعودية التي احتلها األمريكان...

 .)143(ال يف اجلوابأط

إن تنزلنا وقولنا بصحة االستدالل به  -  العلامء املُستدل به   أنَّ كالم:  األمر الثالث

الذي    اإلطالق  فيه، وأنَّ   قيل  ذيالواقع ال  ما يناسب  قد حُيمل عىل  -عىل موضع النزاع

عى يف كالم بعض العلامء،   لدرء    من باب السياسة الرشعية  يف ذلك الوقت  خرج  إنامُيدَّ

قد قيل يف  عنهم واملستدلُّ به،  يؤكده أنَّ كثًّيا من الكالم املنقول  فتنة،  مفسدة، وصد   

ظَ ، يعلم  احلقبة من عاش تلك    الغزو العراقي للكويت وما بعده، وكلُّ   حقبة اهلجمة    م ع 

ض هلا امللوك والرؤساء دعاة  بعض  ، تشوًيا، وسبًّا، وقدًحا، ونقًدا، فقد استغل  التي تعرَّ

رب اخلليج، فأخذوا يثّيون الفتن، وُيعلنون  يف حالفتنة وقتها استقدام القوات األجنبية 

،  العلامءيف  حتى وقع كثّي منهم يف الطعن  الشباب،    طالنكّي يف املحافل العامة، ويف أوسا 

والعيب،   القدح  تتضمن  ونرشات  بيانات  عدة  وقتها  وصدرت  األمراء،  عن  فضالً 

 . والتذكّي  يف قالب النصحخرجت 

سيام كان  أنَّ    ال  التي  حوهلا  املسائل  الدعاةيدندن  قبيل  هؤالء  من  تكن  مل   ،

املحققة، بل من قبيل االجتهادات، ومن املسائل املنوطة بوالة األمور    املنكرات الظاهرة

، فكان من احلكمة إغالق هذا الباب، لئال يلج منه أهل الفتنة، ويستغلوه  ال بعامة الناس 

   هتييج العامة والغوغاء.يف نرش باطلهم، و

 

 452<سلسلة اهلدى والنور> رشيط  (143)
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  الرعية    كنا عندإذا  )  كام ُينقل عن بعض العلامء قوله:و
، وإذا  نمع السلطا  نارص 

  السلطان   عندكنَّا 
 مع الرعية(.   نارص 

حمل  عن  خارج  هو  به،    دلُّ وُيستَ كالم العلامء  عامة ما ُينقل من  أنَّ    :األمر الرابع 

ليس من منهج السلف التشهّي  : )-رمحه اهلل-كقول الشيخ عبد العزيز بن باز  النزاع،  

وذ   الوالة،  السمع    كرُ بعيوب  وعدم  الفوىض  إىل  يفيض  ذلك  ألن  املنابر؛  عىل  ذلك 

والطاعة يف املعروف، ويفيض إىل اخلوض الذي يرض وال ينفع، ولكن الطريقة املتبعة  

بالعلامء   االتصال  أو  إليه،  والكتابة  السلطان،  وبني  بينهم  فيام  النصيحة  السلف:  عند 

نكر الزنا،  نكر بدون ذكر الفاعل: فيُ أما إنكار امل  .الذين يتصلون به حتى يوجه إىل اخلّي

ويكفي    .نكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم األدلةنكر اخلمر، ويُ ويُ 

 (. وال غّي حاكمإنكار املعاص والتحذير منها من غّي أن يذكر من فعلها ال حاكاًم 

التشهّي هو    إنام  فكالمه ال  يف  املحافل  املنابر ويف  الوالة عىل  ويف  عامة،  بعيوب 

   حتريف الدين، وتغيّي الرشائع. يفاملنكرات العامة التي ال تتضمن ترصحًيا من احلاكم  

 خارج عن حمل النزاع. االعتبار فهو هبذا 

التي    أيًضا:  ومن ذلك  املتقدمني واملتأخرين يف إرسار  بعض  عن    ُتنقلالنقول 

ا كام جاءت بذلك    كلُّها النصيحة،   خارجة عن حمل النزاع، إذ النصيحة ال تكون إال رسًّ

 بّينا من الفرق بني النصيحة واإلنكار. النصوص واآلثار عىل ما 

وأما ما قد يقع من  قوهلم: )ك   عن بعض أئمة الدعوة،  ما ُينقل أيًضا  ومن ذلك  

من   واخلروج  الكفر  توجب  ال  التي  واملخالفات،  املعاص  من  األمور،  والة 
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فيها  اإلسالم، عليه  :  فالواجب  كان  ما  واتباع  برفق،  الرشعي،  الوجه  مناصحتهم عىل 

، واعتقاد أن ذلك  من عدم التشنيع عليهم يف املجالس وجمامع الناسالسلف الصالح،  

إنكاره عىل العباد؛ وهذا غلط فاحش، وجهل ظاهر، ال يعلم    من إنكار املنكر الواجب

 .)144((صاحبه ما يرتتب عليه، من املفاسد العظام يف الدين والدنيا

هالتشنيع عىل احلاكم،  يف    هذا املوضع إنام هوفكالمهم يف    .ذلك  ونحو  وعيبه  وذم 

تتبع   إذا  وجدها  أكثر  املنصف  وهكذا  عنعباراهتم  كأن    حمل  خارجة  النزاع، 

تكون يف النصيحة، أو التشهّي والعيب والقدح، أو يف تعداد املساوئ، أو يف مواضع  

تتضمّ  ال  التي  العامة  أو  اخلاصة،  املنكرات  يف  أو  وتغيّي  االجتهاد،  الدين  حتريف  ن 

 الرشائع والسنن. 

  املعارصينال سيام  -بعض نصوص العلامء    اعتبار ب  التنزل: أنه عىل  األمر اخلامس

تقدير    -منهم أقل  عىل  فإَّنا  النزاع،  موضع  يف  آخرين    لُتقابَ رصحية  علامء  بنصوص 

فيام   رصحية أيًضا يف جواز إعالن اإلنكار عند املصلحة، وقد نقلنا بعض هذه النصوص

 سبق. 

  

 

 ٩/13٩<الدرر السنية> (144)
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 خامتة 

 لام سبق تلخيًصا  أقول ويف اخلتام  

 : أنواع عىل سبيل اإلمجالمن السلطان أو يف واليته  إنَّ املنكر الصادر  

، كام يكون يف مؤسسات  أن يكون صادًرا يف واليته، ال منه مبارشة:  األولالنوع  

 الدولة وهيئاهتا. 

نفسه،  الثاين:  النوع   احلاكم  يكون صادًرا من  قبيل  عليه  ا مقترًص أن  ، وهو من 

 واملعاص، كرشب اخلمر، والقامر ونحو ذلك.  الذنوب

،  كأن يأمر بمحرم  ،يكون صادًرا من احلاكم نفسه، لكنّه عامٌ الثالث: أن  النوع  

ن، أو  اربويًّ   ا قانونً   سنَّ ام لو  ك
من    نع لو م كام ،  عن واجب   َّنى، أو  برشب اخلمر وبيعه   أذ 

 . كالفجر الصلوات مطلًقا، أو يف بعض  إعالن األذان

احلاكم،  النوع   من  صادًرا  يكون  أن  وتغيّي  الرابع:  الدين،  حتريف  ويتضّمن 

 ، كام لو أحلَّ حراًما، أو حّرم حالاًل، أو دعا إىل بدعة وضاللة. الرشائع

ويكون ذلك  ، والوعظ النصيحة والتذكّي هفي ىَل و  فاألَ  والثالث  األول   النوع أما ف

وأما املنكر فُينكر عىل وجه عام، دون أن ُيعنيَّ احلاكم، كإنكار   ،فيام بني الناصح واحلاكم

الربا مع مناصحة احلكام فيام بينه وبينهم، هذا هو األصل،    - رمحه اهلل-الشيخ ابن باز  

 بَ ي  باإلنكار يف غَ الترصيح   وقد ذهب بعض العلامء إىل مرشوعية
يف النوع الثالث   احلاكم ة 

 . إذا اقتضت املصلحة ذلك
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الثاينأما  و  الناصح،    هفيف  النوع  مل يشهده  إذا  والوعظ،  والتذكّي  إن  فالنصيحة 

 حسب القدرة. شهده ورآه يف حرضة احلاكم وجب فيه اإلنكار 

-ابن باز  الشيخ  كام فعله    علنًا،   عىل احلاكم  فيه اإلنكاريجوز  ف  النوع الرابعأما  و 

 ا ونصحً لدين من التحريف والتبديل والتغيّي،  ل  صيانةً   رقيبة،  مع القذايف وبو  -رمحه اهلل

 . مع التلطف يف اإلنكار، وحفظ هيبة ومكانة احلاكم، وإنزاله قدره ومنزلتهللعباد، 

االجتهاد  وأقلُّ  مسائل  من  أَّنام  والرابع،  الثالث  النوعني  يف  ُيقال  من  ما  ال   ،

 .  مسائل اإلمجاع والنص 

 بحث املسألة. إثراًء هلذا املوضوع، وإسهاًما يف  واملشاركة به  هذا ما أحببت بيانه  

فإن أصبُت فمن اهلل وحده، وإن أخطأت فمنّي ومن الشيطان، واهلل ورسوله  

 ، ورحم اهلل امرًء أهدى إّلَّ عيويب، وأوقفني عىل زاليت وعثرايت. منه بريئان 

 به أمجعني. عىل نبّينا حممد وعىل آله وصح واهلل أعلم، وصىّل اهلل وسّلم
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