األدلةُ البيَّناتُ
يف حتريم
اخلروج على الوالة ومنه املظاهرات

كتبه:
سليمان بن مربوك احلربي
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إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إله إال اهلل وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ حَقَّ تُقَا ِتهِ وَلَا تَمُوتُنَّ ِإلَّا َوأَ ْنُتمْ مُ ْسلِمُونَ  وَا ْعتَصِمُوا
ت الَّلهِ َعلَ ْي ُكمْ ِإذْ ُكْنُتمْ أَ ْعدَاءً فَ َأَّلفَ بَيْنَ
حْبلِ الَّلهِ جَمِيعًا َولَا تَفَرَّقُوا وَاذْ ُكرُوا ِنعْمَ َ
ِب َ
خوَانًا وَ ُكْنُتمْ َعلَى شَفَا حُ ْفرَةٍ ِمنَ النَّارِ فَ َأنْ َقذَكُمْ ِمْنهَا َكذَِلكَ
حُتمْ ِب ِنعْ َم ِتهِ ِإ ْ
صَب ْ
ُقلُو ِب ُكمْ فَأَ ْ
ُيب َِّينُ الَّلهُ َل ُكمْ آيَا ِتهِ َل َعلَّ ُكمْ َت ْهَتدُونَ.
جهَا َوبَثَّ
خ َلقَ ِمْنهَا َز ْو َ
حدَةٍ َو َ
خلَ َق ُكمْ مِنْ نَفْسٍ وَا ِ
َ يا أَُّيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رََّب ُكمُ اَّلذِي َ
ِمْنهُمَا ِرجَالًا َك ِثريًا َونِسَاءً وَاتَّقُوا الَّلهَ اَّلذِي تَسَا َءلُونَ ِبهِ وَالْ َأ ْرحَامَ إِنَّ الَّلهَ كَا َن َعلَ ْيكُمْ
صلِحْ َل ُكمْ أَعْمَا َل ُكمْ
رَقِيًباً ،يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ وَقُولُوا َق ْولًا َسدِيدًا  يُ ْ
وَ َيغْ ِفرْ َل ُكمْ ُذنُوَب ُكمْ وَ َمنْ ُي ِطعِ الَّلهَ َورَسُو َلهُ فَ َقدْ فَازَ َفوْزًا َعظِيماً.
أما بعد
فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر
األمور حمدثاتها وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.
فاعلم أيها املسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد حذرنا «فتناً كقطع
الليل املظلم يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً وميسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه
بعرض من الدنيا» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إنه« :ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم
والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي من تشرّف هلا
تستشرفه فمن وجد فيها ملجئاً أو معاذاً فليعذ به» رواه البخاري من حديث أبي
هريرة رضي اهلل عنه.
ومن حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص كما يف مسلم«...وإن أمتكم هذه جعل
()
عافيتها يف أوهلا وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكرونها وجتيء فتنة فريقق
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بعضها بعضا وجتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه مُهلكيت .ثم تنكشف وجتيء الفتنة
فيقول املؤمن هذه هذه .فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته
وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر .
فالفتنة إذا نزلت عمَّت لقوله  -تعاىل  :-وَاتَّقُوا ِفْتَنةً ال تُصِيبَنَّ اَّلذِينَ َظلَمُوا ِمْن ُكمْ
َاصةً.
خ َّ
قال القرطيب  -رمحه اهلل –" :ومقصود اآلية :واتقوا فتنة تتعدى الظامل ،فتصيب
الصاحل والطاحل".
وقد جاءت الفتنة يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم على أنواع ومعانٍ
كثرية.
قال األزهري (يف تهذيب اللغة - :فنت) :جِمَا ُع معنى الفِتنةِ يف كالم العرب:
االبتالء واالمتحان واالختبار( ) ،وأصلها مأخوذ من قولك :فتنت الفضّة والذّهب
إذا أذبتهما بالنّار لتميّز الرّديء من اجليّد.
وتأتي الفتنة مبعنى الكفر كما يف قوله  -تعاىل  :-وَقَا ِتلُو ُهمْ حَتَّى َال َتكُونَ
ِفْتَنةٌ ،وقوله :وَالْ ِفْتَن ُة أَشَدُّ ِمنَ الْ َقتْلِ كذا قال أهل التفسري.
وتأتي الفتنة مبعنى الفضيحة كما يف قوله  -تعاىل  :-وَمَن ُي ِردِ الّلهُ فِْتَنتَه.) (
وتأتي مبعنى العذاب ،ومبعنى القتل ،والفاتن :املضلّ عن احلقّ.
وتأتي مبعنى االمتحان واالختبار كما يف قوله  -جل وعز  :-إِنَّ اَّلذِينَ َفَتنُوا
الْ ُمؤْ ِم ِننيَ وَالْ ُمؤْ ِمنَاتِ ث َُّم َلمْ َيتُوبُوا أي أحرقوهم بالنار املوقدة يف األخدود يُلقون
املؤمنني فيها ليصدوهم عن اإلميان ،وقد جعل اهلل  -جل وعز  -امتحان عبيده
.
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املؤمنني ليبلو صربهم فيُثيبهم ،أو جزعهم على ما ابتالهم فيجزيهم جزاءهم فتنة،
س َأنْ ُيْترَكُوا َأنْ يَقُولُوا آمَنَّا َو ُه ْم لَا
قال اهلل  -جل وعز  :-امل َ أحَسِبَ النَّا ُ
يُ ْفَتنُونَ.
جاء يف التفسري وهم ال يبتلون يف أمواهلم وأنفسهم فيُعلم بالصرب على البالء الصادق
اإلميان من غريهم وقيل وهم ال يفتنون .وهم ال يُمتحنون مبا يبني به حقيقة
إميانهم.
وكذلك قولهَ  :ولَ َقدْ َفتَنَّا اَّلذِينَ ِمنْ َقْبِل ِهمْ ،أي اختربنا وابتلينا.
وأما قولهَ  :أ َولَا َي َر ْو َن أََّن ُهمْ يُ ْفَتنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ ،أي يُختربون بالدُّعاء إىل
اجلهاد.
والفتنة اإلثم يف قوله :و ِمْنهُم َمنْ يَقُولُ اْئ َذنْ لِي والَ تَ ْفتِنِّي أَالَ يف ال ِفْتَنةِ سَ َقطُوا
أي ائذن لي يف التخلف وال تفتين ببنات األصفر ،يعين الروميات ،قال ذلك على
سبيل اهلزءَ  ،و ِإنْ كَادُوا لَيَ ْف ِتنُونَكَ أي ليزيلونك.
حنُ ِفْتَنةٌ َفلَا
وقوله  -جل وعز  -خمرباً عن امللكني هاروت وماروت :إِنَّمَا َن ْ
َتكْ ُفرْ معناها إمنا حنن ابتالء واختبار لكم ،وقوله :رََّبنَا لَا َتجْ َعلْنَا ِفْتَن ًة ِللْ َق ْومِ
الظَّالِ ِمنيَ ،يقول :ال تظهرهم علينا فيُعجبوا ويظنوا أنهم خري منا ،فالفتنة هاهنا
إعجاب الكفار بكفرهم.
والفتنة مبعنى القتل كما يف قول اهلل  -جل وعز  :-إن خِ ْفتُم َأنْ يَ ْفتَِنكُم ا َّلذِينَ
خ ْوفٍ ِمنْ ِفرْ َع ْونَ وَ َم َل ِئ ِه ْم َأنْ
كَ َفرُوا ،وكذلك قوله يف سورة يوسفَ  :علَى َ
يَ ْف ِتَنهُمْ يفتنهم أي يقتلهم.
وأما قول النيب صلى اهلل عليه وسلم« :إني أرى الفنت خالل بيوتكم» ،فإنه يكون
حتزبَوا ويكون ما
القتل واحلروب واالختالف الذي يكون بني فرق املسلمني إذا َّ
ُيبْلون به من زينة الدنيا ،وشهواتها فيُفتنون بذلك عن اآلخرة ،والعمل هلا.
وقوله عليه الصالة والسالم« :ما تركت فتنة أضرَّ على الرجال من النساء».
يقول :أخاف أن يُعجبوا بهن فيشتغلوا عن اآلخرة والعمل هلا ،... ،وروى
الزجاج عن املفسرين يف قول اهلل  -جل وعز  :-فَت ْنتُم أنفُسكُم وتربَّصْتُم وارْتَبتُم
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أي استعملتموها يف الفتنة ،وقيل :أمنتموها ،وقال :والفتنة اإلضالل يف قوله :مَا
جحِيمِ يقول ما أنتم مبضلني إال من أضلَّه
َأْنُتمْ َعلَ ْيهِ بِفَا ِتنِنيَِ إلَّا َم ْن ُهوَ صَالِ ا ْل َ
ضلُّون إال من أضله اهلل ،أي لستم تضلون إال أهل النار الذين سبق
اهلل أي لستم تُ ِ
علمه بهم يف ضاللتهم ،والفتنة اجلنون ،وكذلك الفُتون ،ومنه قول اهلل  -جل وعز
صرُونَبِأ َِّي ُكمُ الْمَ ْفتُونُ ،قال أبو إسحاق :معنى املفتون الذي
صرُ وَ ُيبْ ِ
 :فَ َسُتبْ ُِفتِن باجلنون.
ضعْـ َفي املؤمنني يف أول اإلسالم ليصدُّوهم عن
والفتنة العذاب حنو تعذيب الكفار ِ
اإلميان كما مطي بالل على الرمضاء يُعذب حتى ا ْفَتكَّه الصَّديق أبو بكر فأعتقه.
وأخربني املنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال :الفتنة االختبار والفتنة
احملنة والفتنة املال ،والفتنة األوالد ،والفتنة الكفر والفتنة اختالف الناس باآلراء،
والفتنة اإلحراق بالنار ،وقيل الفتنة الغلو يف التأويل املظلم ،يقال فالن مفتون
يطلب الدنيا أي قد غال يف طلبها ومجاع الفتنة يف كالم العرب :االبتالء
واالمتحان.
وقوله :وَ َفتَنَّاكَ ُفتُونًا أي أخلصناك إخالصاً ،"...انتهى خمتصرًا من تهذيب
اللغة لألزهري.
و(يف املوسوعة الفقهية – فنت) :ذكر شيء من كالم األزهري ثم قال بعده" :وال
خيرج املعنى االصطالحيّ عن املعنى اللّغويّ[ .يعين ما تقدم من كالم األزهري]
وتظاهرت نصوص الكتاب وال ّسنّة على التّحذير من الفنت واألمر بتجنّبها واعتزاهلا
وعدم اخلوض فيها ،فمن ذلك قوله  -تعاىل  :-وَاتَّقُواْ ِفْتَنةً َّال تُصِيبَنَّ اَّلذِينَ
َآصةً.
َظلَمُواْ مِن ُكمْ خ َّ
وما روته عائشة رضي اهلل عنها :أنّ رسول اللّه صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو يف
الصّالة« :اللّهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة املسيح
ال ّدجّال ،وأعوذ بك من فتنة احمليا وفتنة املمات ،اللّهمّ إنّي أعوذ بك من املأثم
واملغرم» متفق عليه.

5

قال ابن دقيق العيد :فتنة احمليا ما يعرض لإلنسان مدّة حياته من االفتتان بالدّنيا
والشّهوات واجلهاالت ،وأعظمها والعياذ باللّه أمر اخلامتة عند املوت" انتهى.
قال ابن جرير" :وأصل البالء :االختبار ،وقد يكون باخلري والشر ،كما قال -
تعاىل َ  :-وَنْبلُو ُكمْ بِالشَّرِّ وَا ْلخَ ْيرِ ِفْتَنةً "انتهى كالم ابن جرير.
جرٌ
وقال اهلل  -تعاىل  :-وَا ْعلَمُوا أَنَّمَا أَ ْموَا ُل ُكمْ َو َأوْلَادُ ُكمْ ِفْتَنةٌ َوأَنَّ الَّلهَ ِعْندَهُ َأ ْ
َعظِيم.
وهنا مبعنى االختبار واالبتالء ،قال أبو جعفر" :يقول  -تعاىل ذكره  -للمؤمنني:
خولَكموها اهلل ،وأوالدكم اليت وهبها اهلل
واعلموا أيها املؤمنون ،أمنا أموالكم اليت َّ
لكم ،اختبا ٌر وبالء ،أعطاكموها ليختربكم بها ويبتليكم ،لينظر كيف أنتم عاملون
جرٌ
من أداء حق اهلل عليكم فيها ،واالنتهاء إىل أمره ونهيه فيهاَ  ،وأَنَّ الَّلهَ ِعْندَ ُه َأ ْ
َعظِيمٌ ،يقول :واعلموا أن اهلل عنده خريٌ وثواب عظيم على طاعتكم إياه فيما
أمركم ونهاكم ،يف أموالكم وأوالدكم اليت اختربكم بها يف الدنيا ،وأطيعوا اهلل فيما
كلفكم فيها ،تنالوا به اجلزيل من ثوابه يف معادكم".
وقال ابن كثري  -رمحه اهلل – (يف تفسريه " :)4 /4وقوله – تعاىل  :-وَا ْعلَمُوا
أَنَّمَا أَ ْموَا ُل ُكمْ َو َأوْالدُ ُكمْ ِفْتَنةٌ أي :اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ أعطاكموها ليعلم
أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها ،أو تشتغلون بها عنه ،وتعتاضون بها منه؟ كما
جرٌ َعظِيمٌ ،وقال:
قال  -تعاىل  :-إِنَّمَا أَ ْموَا ُل ُكمْ َو َأوْالدُ ُكمْ ِفْتَنةٌ وَالَّلهُ ِعْندَ ُه َأ ْ
َ وَنْبلُو ُكمْ بِالشَّرِّ وَا ْلخَ ْيرِ ِفْتَنةً ،وقال  -تعاىل  :-يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا ال ُت ْل ِه ُكمْ
أَ ْموَا ُل ُكمْ وَال َأوْالدُ ُكمْ َعنْ ذِ ْكرِ الَّلهِ وَ َمنْ يَ ْف َعلْ َذِلكَ فَأُو َلئِ َك ُهمُ ا ْلخَا ِسرُونَ ،وقال -
ج ُكمْ َو َأوْالدِ ُكمْ َعدُوًّا َل ُكمْ فَاحْ َذرُوهُ ْم،
تعاىل  :-يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا إِنَّ ِم ْن أَ ْزوَا ِ
جرٌ َعظِيمٌ أي :ثوابه وعطاؤه وجناته خري لكم من
وقولهَ  :وأَنَّ الَّلهَ ِعْندَهُ َأ ْ
األموال واألوالد ،فإنه قد يوجد منهم عدو ،وأكثرهم ال يغين عنك شيئاً ،واهلل -
سبحانه  -هو املتصرف املالك للدنيا واآلخرة ،ولديه الثواب اجلزيل يوم القيامة.
 ،...ويف الصحيح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :ثالث من كن فيه
وجد بهن حالوة اإلميان :من كان اهلل ورسوله أحب إليه مما سواهما ،ومن كان
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حيب املرء ال حيبه إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كما
يكره أن يقذف يف النار» ،بل حب رسوله مقدم على األوالد واألموال والنفوس،
كما ثبت يف الصحيح أنه عليه السالم قال« :والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم
حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أمجعني»".
قلت :فمن متسك بكتاب اهلل ،وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وما عليه
الصحابة رضي اهلل عنهم والسلف الصاحل ،فقد أخذ بشريعة اإلسالم ،وحتققت له
السعادة والنجاة من الفنت؛ فمن سلك سبيل اهلل فعرف احلق واتبعه ،وعرف
الباطل واجتنبه كان على صراط الذين أنعم اهلل عليهم ،وقد أرشد اهلل عباده فقال
السُبلَ َفتَفَرَّقَ ِب ُكمْ عَنْ َسبِيلِهِ
َات ِبعُوهُ َولَا تََّت ِبعُوا ُّ
صرَاطِي مُ ْستَقِيمًا ف َّ
هلمَ  :وأَنَّ َهذَا ِ
َذِل ُكمْ وَصَّا ُكمْ ِب ِه َل َعَّل ُكمْ تَتَّقُونَ.
قال الرببهاري  -رمحه اهلل " :-واعلم أن اإلسالم هو السنة ،والسنة هي اإلسالم،
وال يقوم أحدهما إال باآلخر ،فمن السنة لزوم اجلماعة ،ومن رغب غري اجلماعة
وفارقها فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه وكان ضاالً مضالً".
وقال  -رمحه اهلل " :-واألساس الذي تبنى عليه اجلماعة هم أصحاب حممد
صلى اهلل عليه و سلم  -رمحهم اهلل أمجعني  ،-وهم أهل السنة واجلماعة فمن مل
يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع ،وكل بدعة ضاللة ،والضالل وأهله يف النار ،...واعلم
 رمحك اهلل  -أن الدين إمنا جاء من قبل اهلل  -تبارك وتعاىل  -مل يوضع علىعقول الرجال وآرائهم وعلمه عند اهلل وعند رسوله ،فال تتبع شيئاً بهواك فتمرق
من الدين فتخرج من اإلسالم؛ فإنه ال حجة لك؛ فقد بني رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ألمته السنة وأوضحها ألصحابه ،وهم اجلماعة ،وهم السواد األعظم،
والسواد األعظم احلق وأهله ،فمن خالف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يف شيء من أمر الدين فقد كفر.
واعلم أن الناس مل يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها ،فاحذر
احملرمات من األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،والضاللة وأهلها
يف النار ،واحذر صغار احملدثات من األمور؛ فإن صغار البدع تعود حتى تصري
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كباراً ،وكذلك كل بدعة أحدثت يف هذه األمة كان أوهلا صغرياً يشبه احلق ،فاغرت
بذلك من دخل فيها ،ثم مل يستطع املخرج منها ،فعظمت وصارت ديناً يدان بها
فخالف الصراط املستقيم ،فخرج من اإلسالم."...
وقال ابن تيمية  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاوى  )57/عند قوله :نفع
االعتقاد املطابق للحق لصاحبه" :لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل يف هذا
الباب [أي يف نفع االعتقاد املطابق للحق] أو عجز فيه عن معرفة احلق :فإمنا هو
لتفريطه يف اتباع ما جاء به الرسول ،وترك النظر واالستدالل املوصل إىل معرفته،
فلما أعرضوا عن كتاب اهلل ضلوا ،كما قال  -تعاىل َ  :-فإِمَّا يَ ْأتِيََّن ُكمْ مِنِّي ُهدًى
ي َفلَا يَضِلُّ َولَا يَشْقَى.
فَ َمنِ َّاتَب َع ُهدَا َ
ضْنكًا وََنحْ ُشرُهُ َي ْومَ الْقِيَا َم ِة أَعْمَى.
ِن َلهُ َمعِي َشةً َ
وَ َم ْن أَ ْعرَضَ عَنْ ذِ ْكرِي َفإ َّ
قال ابن عباس تكفل اهلل ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه :أن ال يضل يف الدنيا ،وال
يشقى يف اآلخرة ،ثم قرأ هذه اآلية.
وكما يف احلديث الذي رواه الرتمذي وغريه عن علي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
أنه قال« :ستكون فنت» قلت :فما املخرج منها يا رسول اهلل؟ ،قال« :كتاب
اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم ،هو الفصل ليس باهلزل ،من
تركه من جبار قصمه اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل ،وهو حبل اهلل
املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الصراط املستقيم ،وهو الذي ال تزيغ به األهواء،
وال تلتبس به األلسن ،وال تنقضي عجائبه ،وال خيلق عن كثرة الرد ،وال تشبع
منه العلماء» ،ويف رواية« :وال ختتلف به اآلراء ،وهو الذي مل تنته اجلن إذ
مسعته :أن قالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد ،من قال به صدق ،ومن
عمل به أجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم».
السُبلَ َفتَفَرَّقَ ِب ُكمْ
َات ِبعُوهُ َولَا تََّت ِبعُوا ُّ
قال  -تعاىل َ  :-وأَنَّ َهذَا صِرَاطِي مُ ْستَقِيمًا ف َّ
َعنْ َسبِيِلهِ...اخل".
وقال ابن القيم  -رمحه اهلل ( -يف إغاثة اللهفان " :)66/أن أهل السعادة هم
الذين عرفوا احلق واتبعوه ،وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا احلق وضلوا عنه أو
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علموه وخالفوه واتبعوا غريه ،وينبغي أن تعرف أن هاتني القوتني ال تتعطالن يف
القلب ،بل إن استعمل قوته العلمية يف معرفة احلق وإدراكه وإال استعملها يف
معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل ،وإن استعمل قوته اإلرادية العملية يف العمل
به وإال استعملها يف ضده فاإلنسان حارث همام بالطبع ،كما قال النيب صلى اهلل
عليه وسلم« :أصدق األمساء :حارث وهمام» ،فاحلارث الكاسب العامل ،واهلمام
املريد؛ فإن النفس متحركة باإلرادة وحركتها اإلرادية هلا من لوازم ذاتها ،واإلرادة
تستلزم مراداً يكون متصوراً هلا متميزاً عندها؛ فإن مل تتصور احلق وتطلبه وترده
تصورت الباطل وطلبته ،وأرادته والبدّ"
وقال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاوى
 )1 /6عند كالمه عن موقف املؤمن من الفنت" :وطريق النجاة من صنوف الفنت:
هو التمسك بكتاب اهلل وبسنة رسوله عليه الصالة والسالم ،كما روي ذلك عن علي
مرفوعاً تكون فنت ،قيل :ما املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال« :كتاب اهلل فيه نبأ
ما قبلكم وخرب ما بعدكم ،وفصل ما بينكم» .احلديث.
واملقصود أن الفنت فنت الشهواتِ والشبهاتِ والقتالِ ،وفنت البدع كل أنواع الفنت ال
ختلص منها وال جناة منها إال بالتفقه يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم ،ومعرفة منهج سلف األمة من الصحابة رضي اهلل عنهم ومن سلك سبيلهم
من أئمة اإلسالم ودعاة اهلدى".
قلت :ولقد ابتلي املسلمون بزمان ميوج بالفنت واالضطرابات موج البحر ،حيث ران
اهلوى على كثري من الناس ،فرتكوا الصراط املستقيم ،وأخذوا بأفرادهم ومجاعاتهم
إىل سبل الشيطان ،فتفرقوا أحزاباً كل حزب مبا لديهم فرحون ،وسلكوا مسلك
الكفار ،فتشبهوا بهم ،واستنوا بأنظمتهم :من مظاهرات ودميقراطيات ،وقد قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حال أمثاهلم« :من تشبه بقوم فهو منهم» رواه
أبو داود يف سننه عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.
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ويف صحيح البخاري قال صلى اهلل عليه وسلم« :لتتبعن سنن من قبلكم شربًا
بشرب ،وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه» .قلنا :يا رسول اهلل
اليهود والنصارى؟ ،قال« :فمن؟».
فقد انغمس أكثر أهل زماننا يف الفنت ،واتبعوا غري سبيل املؤمنني ،فمرجت
عقوهلم ،وضلت أهواؤهم ،واحنرفوا عن الصراط املستقيم ،فأحدثوا من الفنت ما
أحدثوا.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل ( -يف أولياء الرمحن وأولياء
الشيطان " :)6/وقد بني  -سبحانه وتعاىل  -يف كتابه وسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم أن هلل أولياء من الناس ،وللشيطان أولياء ففرق بني أولياء الرمحن وأولياء
خ ْوفٌ َعلَ ْي ِهمْ َولَا ُهمْ يَحْ َزنُونَ
الشيطان فقال  -تعاىل َ  :-ألَا إِنَّ َأ ْولِيَاءَ الَّلهِ لَا َ
خرَةِ لَا َتْبدِيلَ
الدنْيَا وَفِي الْآ ِ
اَّلذِينَ آ َمنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ َ ل ُهمُ ا ْلبُ ْشرَى فِي ا ْلحَيَاةِ ُّ
ِل َكلِمَاتِ الَّلهِ َذلِكَ ُهوَ الْ َفوْزُ ا ْل َعظِيم.".... 
وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أولياء الرمحن« :إن هلل عباداً ليسوا
بأنبياء وال شهداء يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة لقربهم من اهلل  -تعاىل -
وجملسهم منه» فجثا أعرابي على ركبتيه فقال :يا رسول اهلل صفهم لنا وجلهم
لنا؟ قال« :قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل تصادقوا يف اهلل وحتابوا فيه يضع
اهلل – عز وجل  -هلم يوم القيامة منابر من نور خياف الناس( ) وال خيافون ،هم
خ ْوفٌ َعلَ ْيهِمْ َولَا ُهمْ َيحْ َزنُونَ »رواه اإلمام
أولياء اهلل – عز وجل  -الذين لَا َ
أمحد  -رمحه اهلل  -يف مسنده من حديث أبي مالك األشعري رضي اهلل عنه،
وصححه األلباني رمحه اهلل.

فصل

نعمة اإلميان
.
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اعلم أيها املسلم أن أعظم نعمة على العبد وأجلها هي نعمة اإلميان ،فهي ترفعه يف
خ َر ِو ّية ،يعرفها من ذاق
الدنيا واآلخرة؛ ففيها احلياة احلقيقية ،والسعادة األُ ْ
طعمها ،وحيس بها من عاشها ،وأن اإلميان بالقدر خريه وشره ركن من أركان
اإلميان.
فاإلميان نور َيهبُه اهلل ملن يشاء من عباده ،ويصرفه عمن يشاء ،قال  -تعاىل :-
ُ قلْ إِنَّ ال ّلهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَ َي ْهدِي ِإلَ ْيهِ َمنْ َأنَابَ.
فمن آمن باهلل  -عز وجل  -رباً ،وأطاع أمره واجتنب نهيه ،وآمن برسوله صلى
اهلل عليه وسلم نبياً ،وأطاع أمره واجتنب نهيه ،فهو مع الذين أنعم اهلل عليهم،
قال  -تعاىل  :-وَمَن ُي ِطعِ ال ّلهَ وَالرَّسُولَ فَ ُأ ْو َلئِكَ َمعَ اَّلذِينَ َأْن َعمَ اللّهُ َعلَ ْيهِم مِّنَ
حنيَ َوحَ ُسنَ أُو َلئِكَ رَفِيقًا.
الش َهدَاء وَالصَّاِل ِ
النب ِِّينيَ وَالصِّدِّي ِقنيَ َو ُّ
َّ
الصرَاطَ الْمُ ْستَقِيمَصِراطَ الَّذينَ َأْنعَمْتَ عليهِمْ.
وقال  -تعاىل  :-ا ْه ِدنَا ِّ
فاإلميان جيعل صاحبه صابراً وثابتاً على احلق ،ال يصرفه عنه هوىً صارف ،وال
أسباب مغرية من أعراض الدنيا الزائلة ،مقتد برسل اهلل يف صربهم عند االبتالء
واالمتحان ،فهذا ال تضره الفنت واحلال هذه.
وصفة املؤمن التمسك بالكتاب والسنة ،وما عليه السلف الصاحل ،من غري مداهنة
املخالف للصراط املستقيم ،وال يواد من حاد اهلل ورسوله ولو كان ذا قربى.
خرِ ُيوَادُّونَ َمنْ حَادَّ اللَّهَ
جدُ َقوْمًا ُيؤْ ِمنُونَ بِالَّلهِ وَالْ َي ْومِ اآل ِ
قال  -تعاىل :-ال َت ِ
ريَت ُهمَْ.
خوَانَ ُهمْ َأوْ عَ ِش َ
َورَسُو َلهُ َو َلوْ كَانُوا آبَاءهُمْ َأوْ َأْبنَاء ُهمْ َأوْ ِإ ْ
أما من فقد اإلميان ،وكان دينه على غري بصرية وال علم ،فإنه إذا أوذي يف اهلل
جعل فتنة الناس له كعذاب اهلل.
قال ابن كثري  -رمحه اهلل تعاىل ( -يف تفسريه  ) 76/6عند تفسري قوله  -تعاىل -
ج َعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ َك َعذَابِ
 :وَ ِمنَ النَّاسِ َمنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالَّلهِ َف ِإذَا أُوذِيَ فِي الَّلهِ َ
الَّلهِ" ،يقول  -تعاىل  -خمربًا عن صفات قوم من املكذبني الذين يدَّعون اإلميان
بألسنتهم ،ومل يثبت اإلميان يف قلوبهم ،بأنهم إذا جاءتهم فتنة وحمنة يف الدنيا،
اعتقدوا أن هذا من نقمة اهلل  -تعاىل  -بهم ،فارتدوا عن اإلسالم؛ وهلذا قال:
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ج َعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ َك َعذَابِ
وَ ِمنَ النَّاسِ َمنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالَّلهِ َف ِإذَا أُوذِيَ فِي الَّلهِ َ
الَّلهِ."
وقال ابن القيم  -رمحه اهلل ( -يف زاد املعاد " :) /3فعزَّى  -سبحانه  -نبيه
بذلك وأن له أسوة مبن تقدمه من املرسلني وعزَّى أتباعه بقولهَ  :أمْ حَ ِسْبُت ْم َأنْ
َسْت ُهمُ ا ْلبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَ ُزلْ ِزلُوا
خ َلوْا مِنْ َقْبِل ُكمْ م َّ
خلُوا ا ْلجََّنةَ َولَمَّا يَ ْأ ِتكُمْ َمَثلُ الَّذِينَ َ
َت ْد ُ
صرَ الَّلهِ َقرِيبٌ،
صرُ الَّل ِه َألَا إِنَّ نَ ْ
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَاَّلذِينَ آ َمنُوا َم َعهُ َمتَى نَ ْ
وقولهَ  :أحَسِبَ النَّاسُ َأنْ ُيْترَكُوا َأنْ يَقُولُوا آمَنَّا َو ُه ْم لَا يُ ْفَتنُونَ َ ولَ َقدْ َفتَنَّا
صدَقُوا َولَ َي ْعلَمَنَّ ا ْلكَا ِذ ِبنيَ َ أمْ حَسِبَ ا َّلذِينَ
اَّلذِينَ ِمنْ َقْبِل ِهمْ َفلَ َي ْعلَمَنَّ الَّلهُ اَّلذِينَ َ
جلَ
ِن َأ َ
حكُمُونَ َ منْ كَانَ َي ْرجُو لِقَاءَ الَّلهِ َفإ َّ
ت َأنْ يَ ْسبِقُونَا سَاءَ مَا َي ْ
َيعْ َملُونَ الس َِّّيئَا ِ
الَّل ِه لَآتٍ َو ُهوَ السَّمِيعُ ا ْل َعلِيمُ  وَ َمنْ جَا َهدَ َفإِنَّمَا ُيجَا ِه ُد ِلنَفْ ِس ِه إِنَّ الَّل َه َل َغنِيٌّ َعنِ
ج ُع ُكمْ
س لَكَ ِبهِ ِع ْل ٌم َفلَا ُت ِط ْعهُمَا إِلَيَّ مَ ْر ِ
ا ْلعَالَ ِمنيَ َ و ِإنْ جَا َهدَا َك ِلتُ ْش ِركَ بِي مَا لَيْ َ
خلََّن ُهمْ فِي
ت َلُن ْد ِ
فَ ُأنَِّبُئ ُكمْ بِمَا ُكْنُتمْ َتعْ َملُونَ  وَاَّلذِينَ آ َمنُوا وَعَ ِملُوا الصَّاِلحَا ِ
ج َع َل ِفْتَنةَ النَّاسِ
حنيَ  وَ ِمنَ النَّاسِ َمنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالَّلهِ َف ِإذَا أُوذِيَ فِي الَّلهِ َ
الصَّاِل ِ
ُن إِنَّا كُنَّا َم َع ُك ْم َأ َولَيْسَ الَّلهُ بِأَ ْع َلمَ بِمَا فِي
صرٌ ِمنْ َربِّ َك لَيَقُول َّ
َك َعذَابِ الَّلهِ َو َل ِئنْ جَاءَ نَ ْ
صدُورِ ا ْلعَالَمِنيَ.
ُ
فليتأمل العبد سياق هذه اآليات ،وما تضمنته من العرب وكنوز احلكم؛ فإن الناس
إذا ُأرسل إليهم الرسلُ بني أمرين :إما أن يقول أحدهم :آمنا ،وإما أن ال يقول
ذلك ،بل يستمر على السيئات والكفر ،فمن قال :آمنا امتحنه ربه وابتاله وفتنه،
والفتنة :االبتالء واالختبار ليتبني الصادق من الكاذب ،ومن مل يقل :آمنا فال
حيسب أنه يعجز اهلل ،ويفوته ويسبقه؛ فإنه إمنا يطوي املراحل يف يديه.
إذا كان تطوى يف يديه املراحل
وكيف يفِــ ُّر املرء عنه بذنبه
فمن آمن بالرسل وأطاعهم ،عاداه أعداؤهم وآذوه ،فابتلي مبا يؤمله ،وإن مل يؤمن
بهم ومل يطعهم ،عوقب يف الدنيا واآلخرة ،فحصل له ما يؤمله ،وكان هذا املؤمل له
أعظم أملاً ،وأدوم من أمل أتباعهم ،فال بد من حصول األمل لكل نفس آمنت أو
رغبت عن اإلميان ،لكن املؤمن حيصل له األمل يف الدنيا ابتداء ،ثم تكون له
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العاقبة يف الدنيا واآلخرة ،واملعرض عن اإلميان حتصل له اللذة ابتداء ،ثم يصري
إىل األمل الدائم.
وسئل الشافعي  -رمحه اهلل  -أميا أفضل للرجل أن ميكَّن أو يبتلى؟ فقال :ال
ميكَّن حتى يبتلى ،واهلل  -تعاىل  -ابتلى أولي العزم من الرسل ،فلما صربوا
ص من األمل البتة ،وإمنا يتفاوت أهل اآلالم يف
خ َل ُ
مكَّنهم فال يظن أحد أنه يَ ْ
العقول ،فأعقلهم من باع أملاً مستمراً عظيماً ،بأمل منقطع يسري ،وأشقاهم من باع
األمل املنقطع اليسري باألمل العظيم املستمر.
فإن قيل :كيف خيتار العاقل هذا؟ قيل :احلامل له على هذا النقد والنسيئة،
خرَةَ ،إِنَّ
جلَةََ وَت َذرُونَ الْآ ِ
والنفس موكلة حبب العاجلَ  ،كلَّا َبلْ ُتحِبُّونَ ا ْلعَا ِ
ج َلةَ وَ َي َذرُونَ َورَا َء ُهمْ َيوْمًا ثَقِيلًا ،وهذا حيصل لكل أحد؛ فإن
َه ُؤلَاءِ ُيحِبُّونَ ا ْلعَا ِ
اإلنسان مدني بالطبع ال بد له أن يعيش مع الناس ،والناس هلم إرادات وتصورات
فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ،فإن مل يوافقهم آذوه وعذبوه ،وإن وافقهم حصل
له األذى والعذاب تارة منهم وتارة من غريهم ،كمن عنده دين وتقى ،وحل بني
قوم فجار ظلمة ،وال يتمكنون من فجورهم وظلمهم إال مبوافقته هلم أو سكوته
عنهم ،فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم يف االبتداء ،ثم يتسلطون عليه
باإلهانة واألذى أضعاف ما كان خيافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم ،وإن سلم
منهم فال بد أن يهان ويعاقب على يد غريهم ،فاحلزم كل احلزم يف األخذ مبا
قالت عائشة أم املؤمنني ملعاوية« :من أرضى اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة
( ).
الناس ،ومن أرضى الناس بسخط اهلل مل يغنوا عنه من اهلل شيئاً»
ومن تأمل أحوال العامل رأى هذا كثرياً فيمن يعني الرؤساء على أغراضهم الفاسدة،
وفيمن يعني أهل البدع على بدعهم ،هرباً من عقوبتهم ،فمن هداه اهلل وأهلمه
رشده ،ووقاه شر نفسه ،امتنع من املوافقة على فعل احملرم ،وصرب على عدوانهم،

()

ولفظ آخر« :من أرضى هللا بسخط الناس ،كفاه هللا الناس ،ومن أسخط هللا برضى الناس،

وكله هللا إلى الناس» صححه األلباني رحمه هللا.
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ثم تكون له العاقبة يف الدنيا واآلخرة ،كما كانت للرسل وأتباعهم :كاملهاجرين
واألنصار ،ومن ابتلي من العلماء والعباد وصاحلي الوالة والتجار وغريهم.
وملا كان األمل ال حميص منه البتة عزّى اهلل  -سبحانه  -من اختار األمل اليسري
جلَ اللَّهِ
املنقطع على األمل العظيم املستمر ،بقولهَ  :منْ كَانَ َي ْرجُو لِقَاءَ الَّلهِ فَإِنَّ َأ َ
لَآتٍ َو ُهوَ السَّمِيعُ ا ْل َعلِيمُ ،فضرب ملدة هذا األمل أجالً ال بد أن يأتي ،وهو يوم
لقائه ،فيلتذ العبد أعظم اللذة مبا حتمّل من األمل من أجله ،ويف مرضاته ،وتكون
لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما حتمّل من األمل يف اهلل وهلل ،وأكد هذا العزاء
والتسلية برجاء لقائه ،ليحمل العبد اشتياقه إىل لقاء ربه ووليه على حتمّل مشقة
األمل العاجل ،بل رمبا غيبه الشوق إىل لقائه عن شهود األمل واإلحساس به ،وهلذا
سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم ربه الشوق إىل لقائه ،فقال يف الدعاء الذي رواه
أمحد وابن حبان« :اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين
إذا كانت احلياة خرياً لي ،وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً لي ،وأسألك خشيتك يف
الغيب والشهادة ،وأسألك كلمة احلق يف الغضب والرضى ،وأسألك القصد يف الفقر
والغنى ،وأسألك نعيماً ال ينفد ،وأسألك قرة عني ال تنقطع ،وأسألك الرضى بعد
القضاء ،وأسألك برد العيش بعد املوت ،وأسألك لذة النظر إىل وجهك ،وأسألك
الشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة ،وال فتنة مضلة ،اللهم زينا بزينة اإلميان،
واجعلنا هداة مهتدين»
فالشوق حيمل املشتاق على اجلد يف السري إىل حمبوبه ،ويقرب عليه الطريق،
ويطوي له البعيد ،ويهون عليه اآلالم واملشاق ،وهو من أعظم نعمة أنعم اهلل بها
على عبده ،ولكن هلذه النعمة أقوال وأعمال ،هما السبب الذي تنال به ،واهلل -
سبحانه  -مسيع لتلك األقوال ،عليم بتلك األفعال ،وهو عليم مبن يصلح هلذه
النعمة ،ويشكرها ويعرف قدرها ،وحيب املنعم عليه ،فتصلح عنده هذه النعمة،
ض لِيَقُولُوا َأ َه ُؤلَاءِ مَنَّ
ض ُهمْ ِبَبعْ ٍ
ويصلح بها ،كما قال – تعاىل  :-وَ َك َذلِكَ َفتَنَّا َبعْ َ
الَّلهُ َعلَ ْي ِهمْ ِمنْ بَ ْي ِننَا َألَيْسَ الَّلهُ بِأَ ْع َلمَ بِالشَّا ِكرِينَ ،فإذا فاتت العبد نعمة من نعم
ربه فليقرأ على نفسهَ  :ألَيْسَ الَّلهُ بِأَ ْع َلمَ بِالشَّا ِكرِينَ ،ثم عزاهم  -تعاىل  -بعزاء
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آخر ،وهو أن جهادهم فيه إمنا هو ألنفسهم ،ومثرته عائدة عليهم ،وأنه غين عن
العاملني ،ومصلحة هذا اجلهاد ترجع إليهم ال إليه سبحانه ،ثم أخرب أنه يدخلهم
جبهادهم وإميانهم يف زمرة الصاحلني.
ثم أخرب عن حال الداخل يف اإلميان بال بصرية ،وأنه إذا أوذي يف اهلل جعل فتنة
الناس له كعذاب اهلل ،وهي أذاهم له ،ونيلهم إياه باملكروه واألمل الذي البد أن
يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم ،جعل ذلك يف فراره منهم وتركه السبب الذي
ناله كعذاب اهلل الذي فر منه املؤمنون باإلميان ،فاملؤمنون لكمال بصريتهم فروا من
أمل عذاب اهلل إىل اإلميان ،وحتملوا ما فيه من األمل الزائل املفارق عن قريب ،وهذا
لضعف بصريته [أي :الذي دخل يف اإلميان بال بصرية] :فر من أمل عذاب أعداء
الرسل إىل موافقتهم ومتابعتهم ،ففر من أمل عذابهم إىل أمل عذاب اهلل ،فجعل أمل
فتنة الناس يف الفرار منه مبنزلة أمل عذاب اهلل ،وغنب كل الغنب إذ استجار من
الرمضاء بالنار ،وفر من أمل ساعة إىل أمل األبد ،وإذا نصر اهلل جنده وأولياءه ،قال:
إني كنت معكم واهلل عليم مبا انطوى عليه صدره من النفاق.
واملقصود :أن اهلل  -سبحانه  -اقتضت حكمته أنه ال بد أن ميتحن النفوس
ويبتليها ،فيظهر باالمتحان طيبها من خبيثها ،ومن يصلح ملواالته وكراماته ومن ال
يصلح ،وليمحص النفوس اليت تصلح له وخيلّصها بكري االمتحان ،كالذهب الذي
ال خيلص وال يصفو من غشه إال باالمتحان ،إذ النفس يف األصل جاهلة ظاملة ،وقد
حصل هلا باجلهل والظلم من اخلبث ما حيتاج خروجه إىل السبك والتصفية؛ فإن
خرج يف هذه الدار وإال ففي كري جهنم ،فإذا هُذب العبد ونُقي أذن له يف دخول
اجلنة".
ب فِي قُلُو ِب ِهمُ
وقال ابن كثري  -رمحه اهلل  -يف تفسريه" :وقوله :أُو َلئِكَ َكتَ َ
ا ْلإِميَانَ َوأ ََّي َد ُهمْ ِبرُوحٍ ِمنْه أي :من اتصف بأنه ال يواد من حاد اهلل ورسوله ،ولو
كان أباه أو أخاه ،فهذا ممن كتب اهلل يف قلبه اإلميان ،أي :كتب له السعادة
وقررها يف قلبه وزين اإلميان يف بصريته".
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وقال الشيخ صاحل الفوزان – حفظه اهلل – (يف إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد
ص  )47عن من يدعى اإلميان ويتنازل عنه ..." :الذي يدّعي اإلميان ولكنه
يتنازل عن اإلميان  -أو عن شيء منه  -من أجل اخلوف أو الطمع أو غري ذلك،
فهذا دليل إما على عدم إميانه أو على نقصان إميانه وَ ِمنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا
ج َعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ َك َعذَابِ الَّلهِ ،أما املؤمن فإنه يصرب ولو
بِالَّلهِ َف ِإذَا أُوذِيَ فِي الَّلهِ َ
ناله شيء من املكاره ،ولو حاول النّاس أن يصرفوه عن دينه ،أعطوه أمواالً،
وأعطوه ما يعطونه ،أو حاولوا صرفه عن دينه ،أو التنازل عن دينه بالتخويف
والتهديد بالقتل ،والتهديد بالتعذيب ،فإنه يصرب ،وال يتنازل عن دينه حتى يلقى
اهلل – سبحانه  -متمسِّكاً بدينه ،هذا هو املؤمن ح ّقاً".
قلت :وقد أمر اهلل  -تعاىل  -عباده باإلميان يف تسعني موطناً يف القرآن الكريم –
كما سيأتي  ،-ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن النيب
صلى اهلل عليه وسلم قال للناس يف خطبته يوم عرفة يف حجة الوداع« :إني تارك
فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به :كتاب اهلل» ويف اللفظ اآلخر« :كتاب اهلل
وسنيت».
فإنه ال سعادة وال جناة إال باتباع الكتاب والسنة ،وما عليه السلف الصاحل ،ومن
ترك ذلك فال إميان له ،ومن متسك بالكتاب والسنة جعلهما اهلل له نوراً يهتدي
بهما ،وقد قال اهلل – تعاىل  :-فَ َمنِ َّاتَب َع ُهدَايَ َفلَا يَضِلُّ َولَا يَشْقَى  وَ َمنْ
ضْنكًا َوَنحْ ُشرُهُ َي ْومَ الْقِيَا َم ِة أَعْمَى.
ِن لَهُ َمعِي َشةً َ
أَ ْعرَضَ َعنْ ذِكْرِي َفإ َّ
وقال  -تعاىل  :-يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ وَآ ِمنُوا ِبرَسُوِلهِ ُي ْؤ ِتكُمْ كِ ْفلَيْنِ مِن
جعَل َّل ُكمْ ُنورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ َيغْ ِفرْ َل ُكمْ وَالَّلهُ غَفُورٌ َّرحِيمٌ ،ك ْفلَ ْي ِن أي:
َّرحْ َم ِتهِ وَ َي ْ
ضعفني.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل ( -يف جمموع الفتاوى " :)4 5/ 5أنه
ال جناة ألحد من عذاب اهلل ،وال وصول له إىل رمحة اهلل إال بواسطة الرسول
باإلميان به ،وحمبته ،ومواالته ،واتباعه ،وهو الذي ينجيه اهلل به من عذاب
الدنيا واآلخرة ،وهو الذي يوصله إىل خري الدنيا واآلخرة ،فأعظم النعم وأنفعها
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نعمة اإلميان ،وال حتصل إال به ،وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله؛ فإنه
الذي خيرج اهلل به من الظلمات إىل النور ال طريق له إال هو ،وأما نفسه وأهله فال
يغنون عنه من اهلل شيئاً ،وهو دعا اخللق إىل اهلل بإذن اهلل كما قال  -تعاىل :-
َشرًا َوَنذِيرًا َ ودَاعِيًا ِإلَى الَّلهِ ِب ِإ ْذ ِنهِ وَ ِسرَاجًا ُم ِنريًا.
إِنَّا َأرْ َس ْلنَاكَ شَا ِهدًا وَ ُمب ِّ
واملخالف له يدعو إىل غري اهلل بغري إذن اهلل ،ومن اتبع الرسول صلى اهلل عليه
وسلم فإنه إمنا يدعو إىل اهلل ورسوله ،وقوله  -تعاىل ِ  :-ب ِإ ْذنِهِ ،أي بأمره وما
صريَةٍ
أنزله من العلم ،كما قال  -تعاىل ُ  :-قلْ هَذِهِ َسبِيلِي َأدْعُو ِإلَى الَّلهِ َعلَى بَ ِ
َأنَا وَ َمنِ َّاتَب َعنِي ،فمن اتبع الرسول دعا إىل اهلل على بصرية أي على بينة."....
وقال  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاوى " :) 8 /5اإلميان املطلق :الذي
أهله هم املؤمنون حقاً ،فإن هذا هو اإلميان إذا أطلق يف كتاب اهلل  -تعاىل  -كما
دل عليه الكتاب والسنة ،وهلذا قال  -تعاىل  :-إِنَّمَا الْ ُمؤْ ِمنُونَ الَّذِينَ آ َمنُوا بِال َّلهِ
َورَسُوِلهِ ث َُّم َلمْ َي ْرتَابُوا وَجَا َهدُوا بِأَ ْموَاِل ِهمْ َو َأنْفُ ِس ِهمْ فِي َسبِيلِ الَّل ِه أُو َلئِ َك هُمُ
الصَّادِقُونَ ،فلم حيصل هلم ريب عند احملن اليت تقلقل اإلميان يف القلوب،
والريب يكون يف علم القلب ،وفى عمل القلب خبالف الشك؛ فإنه ال يكون إال
يف العلم ،وهلذا ال يوصف باليقني إال من اطمأن قلبه علماً وعمالً ،وإال فإذا كان
عاملاً باحلق ،ولكن املصيبة أو اخلوف أورثه جزعاً عظيماً مل يكن صاحب يقني،
قال  -تعاىل ُ  :-هنَالِكَ ا ْبُتِليَ الْ ُمؤْ ِمنُونَ وَ ُزلْ ِزلُوا ِزلْزَالًا َشدِيدًا ،وكثرياً ما تعرض
للمؤمن شعبة من شعب النفاق ،ثم يتوب اهلل عليه ،وقد يرد على قلبه بعض ما
يوجب النفاق ،ويدفعه اهلل عنه."...
وقال ابن القيم  -رمحه اهلل ( -يف الفوائد ص" :)71أكمل الناس هداية أعظمهم
جهاداً ،وأفرض اجلهاد :جهاد النفس ،وجهاد اهلوى ،وجهاد الشيطان ،وجهاد
الدنيا ،فمن جاهد هذه األربعة يف اهلل هداه اهلل سبل رضاه املوصلة إىل جنته ،ومن
ترك اجلهاد فاته من اهلدى حبسب ما عطل من اجلهاد ،قال :اجلنيد والذين
جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل اإلخالص ،وال يتمكن من جهاد عدوه
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يف الظاهر إال من جاهد هذه األعداء باطناً ،فمن ُنصر عليها نصر على عدوه ،ومن
نصرت عليه ،نصر عليه عدوه".
وقال  -أيضاً ( -يف روضة احملبني ص " :)458الثاني والثالثون :أن جهاد
اهلوى إن مل يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه ،قال رجل للحسن البصري
 رمحه اهلل تعاىل  :-يا أبا سعيد أي اجلهاد أفضل؟ قال :جهادك هواك،ومسعت شيخنا يقول :جهاد النفس واهلوى أصل جهاد الكفار واملنافقني؛ فإنه ال
يقدر على جهادهم حتى جياهد نفسه وهواه أوالً".
وقال  -أيضاً ( -يف املصدر نفسه ص" :)451 :إن إتباع اهلوى يغلق عن العبد
أبواب التوفيق ،ويفتح عليه أبواب اخلذالن ،فرتاه يلهج بأن اهلل لو وفق لكان كذا
وكذا ،وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه ،قال الفضيل بن عياض :من
استحوذ عليه اهلوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق".
وقال  -رمحه اهلل ( -يف زاد املعاد (" :)7/3وملا كان جهاد أعداء اهلل يف اخلارج
فرعاً على جهاد العبد نفسه يف ذات اهلل ،كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
«اجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهلل واملهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه» كان
جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو يف اخلارج وأصالً له؛ فإنه ما مل جياهد نفسه
جهَادُ
أوالً لتفعل ما أمرت به ،وترتك ما نهيت عنه ،وحياربها يف اهلل مل يُ ْم ِكْن ُه ِ
جهَادُ عدوه واالنتصاف منه ،وعدوه الذي بني
عدوه يف اخلارج ،فكيف يُ ْم ِكُنهُ ِ
جنبيه قاهر له ،متسلط عليه ،مل جياهده ومل حياربه يف اهلل ،بل ال ميكنه اخلروج
إىل عدوه حتى جياهد نفسه على اخلروج؟".
وقال  -أيضاً ( -يف زاد املعاد " :)1 /3فجهاد النفس أربع مراتب :إحداها :أن
جياهدها على تعلم اهلدى ودين احلق الذي ال فالح هلا وال سعادة يف معاشها
ومعادها إال به ،ومتى فاتها علمه شقيت يف الدارين.
الثانية :أن جياهدها على العمل به بعد علمه وإال فمجرد العلم بال عمل إن مل
يضرها مل ينفعها.
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الثالثة :أن جياهدها على الدعوة إليه ،وتعليمه من ال يعلمه ،وإال كان من الذين
يكتمون ما أنزل اهلل من اهلدى والبينات ،وال ينفعه علمه وال ينجيه من عذاب
اهلل.
الرابعة :أن جياهدها على الصرب على مشاق الدعوة إىل اهلل ،وأذى اخللق،
ويتحمل ذلك كله هلل ،فإذا استكمل هذه املراتب األربع صار من الربانيني؛ فإن
السلف جممعون على أن العامل ال يستحق أن يسمى ربانياً حتى يعرف احلق
ويعمل به ،ويعلّمه فمن علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيماً يف ملكوت السماوات".
قلت :وقد فسر اهلل التجارة املنجية من العذاب األليم :أنها اإلميان باهلل ورسوله،
واجلهاد يف سبيله باملال والنفس يف قوله  -تعاىل  :-يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا هَلْ
َأ ُدُّل ُكمْ َعلَى ِتجَارَةٍ ُتْنجِي ُكمْ ِمنْ َعذَابٍ َألِيمٍ ُ تؤْ ِمنُونَ بِالَّلهِ َورَسُوِلهِ َوُتجَا ِهدُونَ فِي
َسبِيلِ الَّلهِ بِأَ ْموَاِل ُكمْ َو َأنْفُ ِس ُكمْ َذِل ُكمْ خَ ْي ٌر َل ُك ْم ِإنْ ُكْنُتمْ َت ْعلَمُونَ.

فصل
الصرب واالبتالء وارتباطه باإلميان

ومن سنة اهلل يف خلقه ابتالؤهم متحيصاً هلم ،واختبارًا لقوة إميانهم ،أو تعذيبهم
جزاءً وفاقاً ،فكل ما قوي إميان املؤمن زيد يف ابتالئه ،فالصرب من اإلميان ،وهو
حدٌ
ص ِبرْ يُصَِّبرْهُ الَّلهُ ،وَمَا أُ ْع ِط َى َأ َ
مبنزلة الرأس من اجلسد ،ويف احلديثَ « :منْ يَ ْ
الصْبرِ» ،والبد من أذى لكل من كان يف الدنيا ،فإما
ِمنْ َعطَاءٍ خَ ْيرٌ َو َأوْ َسعُ ِمنَ َّ
نعيماً وسروراً ،وإما حزن ًا وثبوراً ،والصرب هو :الثبات على أحكام الكتاب والسنة.
س َأنْ ُيْترَكُوا َأنْ يَقُولُوا آمَنَّا َو ُه ْم لَا يُ ْفَتنُونَ َ ولَ َقدْ
قال  -تعاىل َ  :-أحَسِبَ النَّا ُ
صدَقُوا َولَ َي ْعلَمَنَّ ا ْلكَا ِذبِنيَ
َفتَنَّا اَّلذِينَ ِمنْ َقْبِل ِهمْ َفلََي ْعلَمَنَّ الَّلهُ اَّلذِينَ َ
ج َر ُهمْ
وقد بوب البخاري الصرب على األذى ،وقول اهلل :إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُو َن َأ ْ
ِبغَ ْيرِ حِسَابٍ
خ ْدرِىِّ أَنَّ نَاسًا ِمنَ ا َألنْصَارِ سَ َألُوا رَسُولَ الَّل ِه صلى اهلل عليه وسلم
َع ْن َأبِى َسعِيدٍ ا ْل ُ
فَأَ ْعطَا ُهمْ ثُمَّ سَ َألُوهُ فَأَ ْعطَا ُهمْ حَتَّى ِإذَا نَ ِفدَ مَا ِعْندَهُ قَالَ« :مَا َي ُكنْ ِعنْ ِدي ِمنْ خَ ْيرٍ
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ص ِبرْ يُصَِّبرْهُ
خرَهُ َعْن ُكمْ وَ َمنْ يَ ْسَتعْ ِففْ ُيعِ َّفهُ الَّلهُ وَ َمنْ يَ ْسَت ْغنِ ُي ْغ ِنهِ الَّلهُ وَ َمنْ يَ ْ
َف َل ْن أ ََّد ِ
الصبْ ِر» رواه مسلم.
حدٌ ِمنْ َعطَاءٍ خَ ْيرٌ َو َأوْ َسعُ ِمنَ َّ
الَّلهُ وَمَا أُ ْع ِط َى َأ َ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاوى ) 3 / 7عند
صرِفْ عَنِّي
َب ِإلَيَّ مِمَّا َيدْعُوَننِي ِإلَ ْيهِ َو ِإلَّا تَ ْ
ج ُن َأح ُّ
الس ْ
قول يوسف :قَالَ رَبِّ ِّ
ب ِإلَ ْيهِنَّ َوأَ ُكنْ ِمنَ ا ْلجَا ِهلِني ،فقال فيها عِْبرتان ،فذكر األوىل وقال:
ُن أَصْ ُ
كَ ْي َده َّ
"الثانية :طلبُ سؤال اهلل ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إىل طاعته،
وإال فإذا مل يثبت القلب وإال صبا إىل اآلمرين بالذنوب وصار من اجلاهلني ،ففي
هذا توكل على اهلل واستعانة به أن يثبت القلب على اإلميان والطاعة ،وفيه صرب
على احملنة والبالء واألذى احلاصل إذا ثبت على اإلميان والطاعة.
وهذا كقول موسى عليه السالم لقومه ،ملا قال فرعونَ  :سنُقَِّت ُل َأْبنَا َء ُهمْ َونَ ْسَتحْيِي
ص ِبرُوا إِنَّ الْ َأرْضَ
نِسَا َء ُهمْ َوإِنَّا َفوْ َق ُهمْ قَا ِهرُونَ قَالَ مُوسَى لِ َقوْ ِمهِ ا ْسَتعِينُوا بِالَّلهِ وَا ْ
جرُوا
ِلَّلهِ يُو ِرُثهَا مَنْ يَشَاءُ ِمنْ ِعبَادِهِ وَا ْلعَا ِقَب ُة ِللْمُتَّقِني ،وكذلك قوله :وَاَّلذِي َن هَا َ
خرَ ِة أَ ْكَب ُر لَوْ كَانُوا
جرُ الْآ ِ
الدنْيَا حَ َسَنةً َولَ َأ ْ
فِي الَّلهِ ِمنْ َب ْعدِ مَا ُظلِمُوا َلُنب َِّوئََّن ُهمْ فِي ُّ
صَبرُوا وَ َعلَى رَِّب ِهمْ َيَتوَ َّكلُون ،ومنه قول يوسف عليه السالم:
َي ْعلَمُونَ  اَّلذِينَ َ
ص ِبرُوا وَتَتَّقُوا َفإِنَّ
جرَ الْ ُمحْ ِسنِني ،وهو نظري قولهَ  :و ِإنْ تَ ْ
َ فإِنَّ الَّل َه لَا يُضِي ُع َأ ْ
ص ِبرُوا َوتَتَّقُوا وَيَ ْأتُو ُكمْ ِمنْ َفوْ ِر ِه ْم َهذَا
َذلِكَ ِمنْ عَزْمِ الْأُمُور ،وقولهَ :بلَى ِإنْ تَ ْ
يُ ْم ِددْ ُكمْ رَُّب ُكمْ ِبخَمْ َس ِة آلَافٍ ِمنَ الْ َملَا ِئ َكةِ مُسَوِّمِنيَ ،فال بد من التقوى بفعل املأمور
والصرب على املقدور ،كما فعل يوسف عليه السالم :اتقى اهلل بالعفة عن الفاحشة
وصرب على أذاهم له باملراودة واحلبس ،واستعان اهلل ودعاه حتى يثبته على العفة،
فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن ،وصرب على احلبس" إىل أن قال" :فإنه البد
من أذى لكل من كان يف الدنيا ،فإن مل يصرب على األذى يف طاعة اهلل ،بل اختار
املعصية ،كان ما حيصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثري "..إىل أن قال" :ومن
احتمل اهلوان واألذى يف طاعة اهلل على الكرامة والعز يف معصية اهلل ،كما فعل
يوسف عليه السالم وغريه من األنبياء والصاحلني ،كانت العاقبة له يف الدنيا
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واآلخرة ،وكان ما حصل له من األذى قد انقلب نعيمًا وسرورًا ،كما أن ما حيصل
ألرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنًا وثبورًا."...
وقال  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاوى " :)348/فجعل البحث عن العلم
صرِ  إِنَّ
من اجلهاد ،وال بد يف اجلهاد من الصرب؛ وهلذا قال  -تعاىل  :-وَالْعَ ْ
صوْا
صوْا بِا ْلحَقِّ َوَتوَا َ
ا ْل ِإنْسَا َن لَفِي خُ ْسرٍ ِ إلَّا اَّلذِينَ آ َمنُوا وَعَ ِملُوا الصَّاِلحَاتِ َوَتوَا َ
ِالصبْرِ ، وقال  -تعاىل  :-وَاذْ ُكرْ ِعبَا َدنَا ِإْبرَاهِيمَ َوإِ ْسحَاقَ وَ َيعْقُوبَ أُولِي الْأَ ْيدِي
ب َّ
وَالْ َأبْصَار ،فالعلم النافع هو أصل اهلدى ،والعمل باحلق هو الرشاد ،وضد
األول الضالل ،وضد الثاني الغي ،فالضالل العمل بغري علم ،والغي اتباع
حبُكُمْ وَمَا َغوَى ،فال
اهلوى ،قال  -تعاىل  :-وَالنَّجْ ِم إِذَا َهوَى  مَا ضَلَّ صَا ِ
ينال اهلدى إال بالعلم ،وال ينال الرشاد إال بالصرب؛ وهلذا قال علي :أال إن
الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد  -فإذا انقطع الرأس بان اجلسد ،ثم
رفع صوته فقال :أال ال إميان ملن ال صرب له".
وقال -أيضاً ( -يف املنهاج  .." :)401/4الفنت إمنا يعرف مـا فيهـا مـن الشـر إذا
أدبرت ،أما إذا أقبلت فإنها تزين ،ويظن أن فيها خرياً؛ فإذا ذاق الناس ما فيهـا
من الشر واملرارة والبالء ،صار ذلك مبيناً هلم مضرتها ،وواعظـاً هلـم أن يعـودوا يف
مثلها كما أنشد بعضهم:
احلرب أول ما تكــون فتيــــــة

تسعى بزينتها لكل جهـول

حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها

ولت عجوزاً غري ذات حليل

مشـــطاء ينكر لونها وتغـــريت

مكروهة للشم والتقبيـــــــــل

 ...ومن استقرأ أحوال الفنت اليت جتري بني املسلمني تبني له أنه ما دخل فيها
أحد فحمد عاقبة دخوله؛ ملا حيصل له من الضرر يف دينه ودنياه؛ وهلذا كانت من
ح َذرِ
باب املنهي عنه ،واإلمساك عنها من املأمور به الذي قال اهلل فيهَ  :فلْ َي ْ
ب َألِي ٌم."
اَّلذِينَ ُيخَالِفُونَ َع ْن أَ ْمرِهِ َأنْ تُصِيَب ُهمْ ِفْتَن ٌة َأوْ يُصِيَب ُهمْ َعذَا ٌ
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وقال  -أيضاً ( -يف منهاج السنة )7 5/4بعد كالم عن األئمة وجورهم" :وهذا كله
مما يبني أن ما أمر به النيب صلى اهلل عليه وسلم من الصرب على جور األئمة،
وترك قتلهم واخلروج عليهم :هو أصلح األمور للعباد يف املعاش واملعاد ،وأن من
خالف ذلك متعمداً أو خمطئاً مل حيصل بفعله صالح ،بل فساد".
قلت :وقد تواترت النصوص يف األمر بالصرب على جور األئمة ،مثل قوله صلى اهلل
عليه وسلم« :اصرب وإن كان عبداً حبشياً» ،وقوله« :اصربوا حتى تلقوني على
احلوض» ،ومن أقوال أهل العلم قول اإلمام ابن عبد الرب  -رمحه اهلل :-
"فالصرب على طاعة اإلمام اجلائر أوىل من اخلروج عليه" ،وقول شيخ اإلسالم ابن
تيمية – رمحه اهلل " :-كان من العلم والعدل املأمور به الصرب على ظلم األئمة
وجورهم" وقوله  -رمحه اهلل " :-فالصرب على األذى يف العرض أوىل وأوىل"،
صَب َر أُولُو ا ْلعَ ْزمِ ِمنَ الرُّ ُسلِ ،وقوله:
ص ِبرْ كَمَا َ
وكل ذلك امتثاالً لقول اهلل :فَا ْ
ح ْكمِ َربِّكَ َفإِنَّكَ بِأَعْ ُي ِننَا - ،وستأتي يف طاعة والة األمر .-
ص ِب ْر ِل ُ
وَا ْ
وقال ابن القيم  -رمحه اهلل ( -يف زاد املعاد " :) 0/3وأما جهاد الشيطان
فمرتبتان:
إحداهما :جهاده على دفع ما يُلقى إىل العبد من الشبهات والشكوك القادحة يف
اإلميان.
الثانية :جهاده على دفع ما يُلقى إليه من اإلرادات الفاسدة والشهوات.
فاجلهاد األول :يكون بعده اليقني ،والثاني يكون بعده الصرب قال  -تعاىل :-
صَبرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُو ِقنُونَ ،فأخرب أن
ج َع ْلنَا ِمْن ُه ْم َأئ َِّمةً َيهْدُونَ بِأَ ْم ِرنَا لَمَّا َ
َ و َ
إمامة الدين إمنا تنال بالصرب واليقني ،فالصرب يدفع الشهوات واإلرادات
الفاسدة ،واليقني يدفع الشكوك والشبهات".
وقال (يف إغاثة اللهفان " :) 6 /فليس ملن قد فنت بفتنة دواء مثل الصرب فإن
صرب كانت الفتنة ممحصة له وخملصة من الذنوب ،كما خيلص الكري خبث
الذهب والفضة".
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قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ – رمحه اهلل – (يف فتح اجمليد شرح
كتاب التوحيد ص" :)4 7قوله :فإن لو تفتح عمل الشيطان :أي ما فيه من
التأسف على ما فات ،والتحسر ،ولوم القدر ،وذلك ينايف الصرب والرضى،
والصرب واجب واإلميان بالقدر فرض ،قال  -تعاىل  :-مَا أَصَابَ ِمنْ مُصِيَبةٍ فِي
الْ َأرْضِ َولَا فِي َأنْفُ ِس ُك ْم إِلَّا فِي ِكتَابٍ ِم ْن َقْب ِل َأنْ َنْب َر َأهَا إِنَّ َذلِكَ َعلَى الَّلهِ يَسِريٌ
ختَالٍ َفخُورٍ
ِلكَ ْيلَا تَأْ َسوْا َعلَى مَا فَاتَ ُكمْ َولَا تَ ْف َرحُوا بِمَا آتَا ُكمْ وَال َّل ُه لَا ُيحِبُّ كُلَّ ُم ْ
قال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه :الصرب من اإلميان مبنزلة
الرأس من اجلسد ،وقال اإلمام أمحد :ذكر اهلل الصرب يف تسعني موضعاً من
القرآن ،قال شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل  ،-وذكر حديث الباب بتمامه ،ثم قال يف
معناه :ال تعجز عن مأمور ،وال جتزع عن مقدور ،ومن الناس من جيمع كال
الشرين ،فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم باحلرص على النافع واالستعانة باهلل
واألمر يقتضي الوجوب ،وإال فاالستحباب ،ونهى عن العجز ،وقال :إن اهلل يلوم
على العجز ،والعاجز ضد الذين هم ينتصرون ،فاألمر بالصرب والنهي عن العجز
مأمور به يف مواضع كثرية؛ وذلك ألن اإلنسان بني أمرين :أمرٌ ،أَ َم َر بفعله،
فعليه أن يفعله وحيرص عليه ويستعني اهلل وال يعجز ،وأمرٌ أصيب به من غري
فعله ،فعليه أن يصرب عليه وال جيزع منه ،وهلذا قال بعض العقالء ،ابن املقفع
أو غريه ،األمور أمران :أمرٌ فيه حيلة فال تعجز عنه ،وأمرٌ ال حيلة فيه فال جتزع
منه ،وهذا يف مجيع األمور لكن عند املؤمن :الذي فيه حيلة هو ما أمره اهلل به
وأحبه له؛ فإن اهلل مل يأمره إال مبا فيه حيلة له ،إذ ال يكلف اهلل نفساً إال
وسعها ،وقد أمره بكل خري له فيه حيلة ،وما ال حيلة له فيه ما أصيب به من
غري فعله.
واسم احلسنات والسيئات يتناول قسمني :فاألفعال مثل قوله  -تعاىل َ  :-منْ
جَاءَ بِا ْلحَ َسَنةِ َف َلهُ عَ ْشرُ أَ ْمثَاِلهَا وَ َمنْ جَاءَ بِالس َِّّيئَةِ َفلَا ُيجْزَى ِإلَّا ِمْث َلهَا ،ومثل قوله
– تعاىل ِ  :-إ ْن َأحْسَ ْنُت ْم َأحْ َسْنتُ ْم لِ َأنْفُ ِس ُكمْ َو ِإ ْن أَسَ ْأُتمْ َف َلهَا ،ومثل قوله  -تعاىل
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َ  :وجَزَاءُ س َِّيَئةٍ س َِّيَئةٌ ِمْث ُلهَا ،ومثل قوله – تعاىل َ :-بلَى َمنْ كَسَبَ س َِّيَئةًخطِيَئتُه إىل آيات كثرية من هذا اجلنس واهلل أعلم.
َو َأحَاطَتْ ِبهِ َ
والقسم الثاني :ما جيري على العبد بغري فعله من النعم واملصائب ،كما قال -
تعاىل  :-مَا أَصَابَكَ ِمنْ حَ َسَنةٍ فَ ِمنَ الَّلهِ وَمَا أَصَابَكَ ِمنْ س َِّيَئةٍ فَ ِمنْ نَفْسِك واآلية
قبلها فاحلسنة يف هاتني اآليتني :النعم ،والسيئة :املصائب هذا هو الثاني من
القسمني.
وأظن شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل  -ذكره يف هذا املوضع ولعل الناسخ أسقطه واهلل
أعلم" إىل أن قال  -رمحه اهلل " :-فإن اإلنسان ليس مأموراً أن ينظر إىل القدر
عندما يؤمر به من األفعال ،ولكن عندما جيري عليه املصائب اليت ال حيلة له يف
دفعها ،فما أصابك بفعل اآلدميني أو بغري فعلهم فاصرب عليه وارض وسلَّم،
قال - :تعاىل  :-مَا أَصَابَ ِمنْ مُصِيَب ٍة ِإلَّا ِب ِإ ْذنِ الَّلهِ وَ َمنْ ُيؤْ ِمنْ بِالَّلهِ َي ْهدِ َق ْلَبهُ،
وهلذا قال آدم ملوسى :أتلومُين على أمر قدره اهلل علي قبل أن أخلق بأربعني سنة؟
فحج آدم موسى؛ ألن موسى قال له :ملاذا أخرجتنا ونفسك من اجلنة فالمه على
املصيبة اليت حصلت بسبب فعله ال ألجل كونها ذنباً ،وأما كونها ألجل الذنب ـ
كما يظنه طوائف من الناس ،فليس مراداً باحلديث؛ فإن آدم عليه السالم كان قد
تاب من الذنب ،والتائب من الذنب كمن ال ذنب له ،وال جيوز لوم التائب باتفاق
الناس".
قلت :وقد خاطب اهلل عباده املؤمنني فأمرهم بالصرب ،فقال :يَاأَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا
َالصلَاةِ إِنَّ الَّلهَ َمعَ الصَّا ِبرِينَ.
ِالصْبرِ و َّ
ا ْسَتعِينُوا ب َّ
وخاطب موسى عليه السالم قومه فأمرهم بالصرب امتثاالً ألمر ربه ،فقال:
ص ِبرُوا ِإ َّن الْ َأرْضَ ِلَّلهِ يُو ِرُثهَا َمنْ يَشَاءُ مِنْ ِعبَادِهِ وَا ْلعَا ِقَبةُ
ا ْسَتعِينُوا بِالَّلهِ وَا ْ
ِللْمُتَّ ِقنيَ.
وقد أمر رسول اهلل صلى عليه وسلم أمته بالصرب امتثاالً ألمر ربه ،فقال« :سرتون
بعدي أثرة فاصربوا حتى تلقوني» أي الذين يأمروننا يستأثرون علينا ،وهذا من
الظلم.
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وقد أمتَّ اهلل األمر على بين إسرائيل الذين كانوا آمنوا مبوسى بسبب صربهم كما يف
ضعَفُونَ مَشَا ِرقَ األَرْضِ وَ َمغَا ِربَهَا
قوله – تعاىل َ  :-وأَ ْو َرْثنَا الْ َق ْومَ اَّلذِينَ كَانُواْ يُ ْستَ ْ
صَبرُواْ َود ََّم ْرنَا
ا َّلتِي بَارَ ْكنَا فِيهَا َوتَمَّتْ َكلِمَتُ رَبِّكَ الْحُ ْسنَى َعلَى َبنِي إِ ْسرَآئِيلَ بِمَا َ
صنَعُ ِفرْ َع ْونُ وَ َقوْ ُمهُ وَمَا كَانُواْ َي ْعرِشُونَ.
مَا كَانَ يَ ْ
فالصرب عند الشدائد والفنت صفة للمؤمنني ،واالمتثال للكتاب والسنة هو :حقيقة
اإلميان ،فالصابرون هم املهتدون املصيبون طريق احلق ،وعليهم صلوات من ربهم
ورمحة.
وقد بشر اهلل  -عز وجل  -عباده الصابرين  -بعد أن بني هلم شيئاً من أنواع
االبتالء ،كما سيأتي  -بأن هلم مغفرة ،وتلك هي مثرة صربهم ،وقد تقدم حديث
أبى سعيد اخلدري رضي اهلل عنه.
وقد قال حذيفة :تعودوا الصرب قبل أن ينزل بكم البالء؛ فإنه لن ُيصيبكم أشد مما
أصابنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ج َعلْنَا ِمْن ُه ْم َأئ َِّمةً
قال ابن كثري (يف تفسريه  )35 /6عند قوله  -تعاىل َ  :-و َ
صَبرُوا وَكَانُوا بِآيَا ِتنَا يُو ِقنُونَ" ،أي :ملا كانوا صابرين على أوامر
َي ْهدُونَ بِأَ ْم ِرنَا لَمَّا َ
اهلل ،وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به ،كان منهم
أئمة يهدون إىل احلق بأمر اهلل ،ويدعون إىل اخلري ،ويأمرون باملعروف ،وينهون
عن املنكر ،ثم ملا بدلوا وحرفوا وأولوا ،سلبوا ذلك املقام ،وصارت قلوبهم قاسية،
حيرفون الكلم عن مواضعه ،فال عمل صاحلاً ،وال اعتقاد صحيحاً؛ وهلذا قال:
صَبرُوا.
ج َع ْلنَا ِمْن ُه ْم َأئ َِّمةً َيهْدُونَ بِأَ ْم ِرنَا لَمَّا َ
َ و َ
قال قتادة وسفيان :ملا صربوا عن الدنيا :وكذلك قال احلسن بن صاحل.
قال سفيان :هكذا كان هؤالء ،وال ينبغي للرجل أن يكون إماماً ُيقتدى به حتى
يتحامى عن الدنيا.
قال وكيع :قال سفيان :ال بد للدين من العلم ،كما ال بد للجسد من اخلبز،... ،
وقال علي رضي اهلل عنه :الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد ،أمل تسمع
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صَبرُوا ،قال :ملا أخذوا برأس األمر
ج َع ْلنَا ِمْن ُه ْم أَئ َِّمةً َي ْهدُونَ بِأَ ْم ِرنَا لَمَّا َ
قولهَ  :و َ
صاروا رؤوساً ،قال بعض العلماء :بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين".
ِالصبْرِ
قال القرطيب  -رمحه اهلل ( -يف تفسريه  :)35 /عند قوله :وَا ْسَتعِينُوا ب َّ
َالصلَاةِ َوإَِّنهَا لَ َك ِبريَةٌ ِإلَّا َعلَى ا ْلخَا ِش ِعنيَ "فيه مثان مسائل :األوىل  -قوله تعاىل:
و َّ
َالصلَاةِ الصرب :احلبس يف اللغة ،...الثانية  -أمر  -تعاىل -
وَا ْسَتعِينُوا بِالصَّْبرِ و َّ
ص ِبرُوا يقال فالن صابر
بالصرب على الطاعة ،وعن املخالفة يف كتابه ،فقال :وَا ْ
عن املعاصي ،وإذا صرب عن املعاصي فقد صرب على الطاعة هذا أصح ما قيل ،قال
النحاس :وال يقال ملن صرب على املصيبة :صابر إمنا يقال صابر على كذا.
فإذا قلت صابر مطلقاً فهو على ما ذكرنا قال اهلل  -تعاىل  :-إِنَّمَا ُيوَفَّى
ج َر ُهمْ ِبغَ ْيرِ حِسَابٍ "إىل أن قال" :الرابعة :الصرب على األذى
الصَّا ِبرُو َن َأ ْ
والطاعات من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواتها ومنعها من تطاوهلا وهو من
أخالق األنبياء والصاحلني قال حييى بن اليمان :الصرب أال تتمنى حالة سوى ما
رزقك اهلل ،والرضا مبا قضى اهلل من أمر دنياك وآخرتك.
وقال الشعيب قال علي رضي اهلل عنه :الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد.
وقال الطربي :وصدق علي رضي اهلل عنه ،وذلك أن اإلميان معرفة بالقلب ،وإقرار
باللسان ،وعمل باجلوارح ،فمن مل يصرب على العمل جبوارحه مل يستحق اإلميان
باإلطالق ،فالصرب على العمل بالشرائع نظري الرأس من اجلسد لإلنسان الذي ال
متام له إال به".
قلت :ومن ذلك الصرب على األثرة يف طاعة السلطان يف غري معصية اهلل ،وذلك كله
يكون امتثاالً ألمر اهلل ،وأمر الرسول عليه الصالة والسالم.
وقد قال اهلل – سبحانه  -عن ذكر شيء من أنواع االبتالءَ  :و َلَنْبلُوََّن ُكمْ بِ َشيْءٍ ِمنَ
َشرِ الصَّا ِبرِينَ.
خ ْوفِ وَا ْلجُوعِ َونَقْصٍ ِمنَ الْأَ ْموَالِ وَالْ َأنْفُسِ وَالثَّ َمرَاتِ َوب ِّ
ا ْل َ
وهنا أم ٌر من اهلل لعباده املؤمنني بالصرب ،وهو عام يف كل ما يتعرض له العبد من
االبتالء يف الدنيا.
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وقبل ذكره سبحانه لبعض أنواع االبتالء يف اآلية – السابقة  -أرشد عباده بأن
ِالصْبرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ
يستعينوا بالصرب والصالة ،فقال :يأَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا ا ْسَتعِينُوا ب َّ
الَّلهَ َمعَ الصَّا ِبرِينَ.
ض لإلنسان يف الدنيا بعض الفنت أكانت ابتالءً أو امتحان ًا أو اختبارًا
فالبد أن َي ْعرِ َ
أو فضيحةً أو عذاب ًا ،وتكون يف النفس واملال واألهل وبتسلط الناس بعضهم على
بعض وغري ذلك ،وفيها جيب الصرب.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن اهلل إذا
أحب قوماً ابتالهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»( ) صححه
األلباني.
ففي حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي (" :) 86/6واملقصود احلث على الصرب
على البالء بعد وقوعه ال الرتغيب يف طلبه للنهي عنه".
وفيها  -أيضاً " :)67/5( -أي اختربهم باحملن والرزايا"
ويف التيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي (  )673/قال" :من ابتالؤه أعظم
فجزاؤه أعظم« ،وإن اهلل  -تعاىل  -إذا أحب قوماً ابتالهم» ،اختربهم باحملن
والرزايا «فمن رضي» مبا ابتاله به «فله الرضا» منه تعاىل وجزيل الثواب «ومن
سخط» أي كره قضاءه به «فله السخط» منه تعاىل وأليم العذاب ومن يعمل سوءاً
جيز به ،واملقصود احلث على الصرب على البالء بعد وقوعه ال الرتغيب يف طلبه
للنهي عنه".
قال ابن كثري  -رمحه اهلل ( -يف تفسريه  )418/3عند قول اهلل  -تعاىل :-
وَ َق َّط ْعنَا ُهمْ فِي الْ َأرْضِ ُأمَمًا ِمْن ُهمُ الصَّاِلحُونَ وَ ِمْن ُهمْ دُونَ َذلِكَ َوَب َل ْونَا ُهمْ بِا ْلحَ َسنَاتِ
جعُون ،يذكر – تعاىل  -أنه فرقهم يف األرض أمما ،أي:
وَالس َِّّيئَاتِ َل َعَّل ُهمْ َي ْر ِ
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طوائف وفرقاً ،كما قال  -تعاىل  :-وَ ُق ْلنَا ِمنْ َب ْعدِ ِه ِلَبنِي إِ ْسرَائِيلَ ا ْسكُنُوا الْ َأرْضَ
خرَةِ جِْئنَا ِب ُك ْم لَفِيفاً.
َف ِإذَا جَاءَ وَ ْعدُ الْآ ِ
ِ مْن ُهمُ الصَّاِلحُونَ وَ ِمْنهُمْ دُونَ َذِلكَ أي :فيهم الصاحل وغري ذلك ،كما قالت
اجلنَ  :وأَنَّا مِنَّا الصَّاِلحُونَ وَمِنَّا دُونَ َذلِكَ كُنَّا َطرَا ِئقَ ِق َددًاَ  ،وَب َل ْونَاهُ ْم أي:
اختربناهم بِا ْلحَ َسنَاتِ وَالس َِّّيئَاتِ أي :بالرخاء والشدة ،والرغبة والرهبة،
جعُونَ."
والعافية والبالءَ  ،ل َعلَّ ُهمْ َي ْر ِ
وقال  -أيضاً – (يف تفسريه " :) 71/وقيل :املراد بقوله :وَفِي َذِل ُكمْ َبلَاءٌ ِمنْ
رَِّب ُكمْ َعظِيم :إشارة إىل ما كانوا فيه من العذاب الـ ُمهني من ذبح األبناء،
واستحياء النساء؛ قال القرطيب :وهذا قول اجلمهور ولفظه بعدما حكى القول
األول ،ثم قال :وقال اجلمهور :اإلشارة إىل الذبح وحنوه ،والبالء هاهنا يف الشر،
واملعنى يف الذبح مكروه وامتحان".
قلت :وقد تقدم يف املقدمة أن من الفتنة :العذاب ،واالبتالء ،واالختبار،
والفضيحة ،ومن هذا الباب ما حيدث من مظاهرات ومسريات ،فقد اجتمع فيها
العذاب ،واالبتالء ،واالختبار ،والفضيحة ،وما هو أخطر من ذلك ،فمن دخل
فيها فقد مجع بني العذاب والفضيحة ،وكان على اخلروج املذموم احملرم،
واملصيبة أن هناك من يطالب بتقنني األحكام الوضعية مما يؤدي إىل الزندقة
واإلحلاد ،أما من مل يدخل يف هذه الفتنة واعتزهلا وأنكرها حسب مراتب إنكار
املنكر ،ونصر سلطانه فهو املؤمن صاحب السنة ،وقد أطاع اهلل والرسول صلى اهلل
عليه وسلم؛ ألن نصر السلطان وإنكار املنكر واجب ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم يف
حديث أبي سعيد اخلُدري« :مَنْ َرأَى ِمْن ُكمْ ُمنْ َكرًا َفلْ ُيغ َِّيرْهُ بِ َيدِهِ َفإِ ْن َلمْ يَ ْسَت ِطعْ
ض َعفُ اإلِميَانِ».
َف ِبلِسَا ِنهِ َف ِإ ْن َلمْ يَ ْسَت ِطعْ َفبِ َق ْل ِبهِ َو َذلِ َك أَ ْ
وال يسقط إنكار املنكر بعمومه ،ولكن عند عدم االستطاعة يسقط تدرجيياً على
حسب مراتب اإلنكار ،األوىل ،والثانية ،وال تسقط مرتبة أضعف اإلميان( ).
( ) وهنا يظهر جهل وظالل من رأى أن إنكار المنكر يسقط عند الضرورة بعمومه؛ فكيف يسقط
ومرتبة أضعف اإليمان محلها القلب؟!.
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ثم إن املؤمن قد يبتلى على حسب دينه ،ففي حديث سعد بن أبي وقاص قال:
قلت :يا رسول اهلل أي الناس أشد بالء؟ قال« :األنبياء ثم الصاحلون ثم األمثل
فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه ،وإن
كان يف دينه رقة خفف عنه وال يزال البالء باملؤمن حتى ميشي على األرض وليس
عليه خطيئة».
وقال حذيفة كما يف صحيح مسلم :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
«تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عوداً عوداً فأي قلب ُأشرَِبها نكت فيه نكتة
سوداء ،وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصري على قلبني على أبيض
مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض واآلخر أسود مرباداً كالكوز
جمخياً ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً إال ما أشرب من هواه».
ويف الصحيحني عن أسامة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أشرف على أطم من آطام
املدينة ثم قال« :هل ترون ما أرى إني ألرى مواقع الفنت خالل بيوتكم كمواقع
القطر».
ويف حديث سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه  -كما يف صحيح البخاري أنه قال:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع
بها شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت».
وعن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :كيف بكم وبزمان
يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة ،وتبقى حثالة من الناس قد مرجت
عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بني أصابعه» قالوا :كيف بنا يا
رسول اهلل إذا كان ذلك؟ ،قال« :تأخذون مبا تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون
على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم» رواه ابن ماجة وصححه الشيخ األلباني.

فصل
أهمية اإلمامة وعدم االفرتاق
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اإلمامة من أعظم الواجبات اليت أمر اهلل بها عباده املسلمني ،فقد أمرهم أن
جيتمعوا على حبل اهلل  -عز وجل  -وال يتفرقوا وال يتنازعوا فيما بينهم،
معتصمني حببل اهلل مجيعاً؛ ألنه ال جناة ألي أمة من فتنة التفرق والتنازع إال
بالتمسك بالكتاب والسنة ،وتسليم أمرها لقائد مسلم يقودها جتتمع عليه الكلمة،
وختضع له اآلراء؛ ملا تقتضيه مصاحل املسلمني ،فاألمة اإلسالمية معرضة يف كل
وقت لظهور طائفة فيها تبغي وتشق عصا املسلمني ،يسوقها هواء أو أفكار جاحنة
باسم الدين واإلصالح ،وال سبيل إىل إطفاء نار مثل هذه الفتنة إال بواسطة إمام
مسلم عادل ،يوضح لألمة املنهج السليم ،وحيذرها ومينعها من االنصياع للسبل
األخرى ،فإن األمة عندئذ ال ميكن أن تقع يف احلرية أو اللبس؛ ألن ما يأمر به
اإلمام يف غري معصية اخلالق هو الذي جيب العمل به يف حكم اهلل  -عز وجل -؛
وألنه عند غياب اإلمام فإن أصحاب الدعوات املختلفة يوقعون املسلمني يف حرية
مهلكة وجيعلونهم أشتاتاً متفرقني ،فينقسمون شيعاً وأحزاباً متطاحنة يفنيها
الشقاق ،ويهلكها اخلالف.
واهلل أمر عباده املؤمنني باالعتصام حببل اهلل وعدم االفرتاق؛ فقال :وَا ْعتَصِمُوا
حْبلِ الَّلهِ جَمِيعاً َولَا تَفَرَّقُوا وَاذْ ُكرُوا ِنعْمَتَ الَّلهِ َعلَ ْي ُكمْ ِإذْ ُكْنُتمْ أَ ْعدَاءً فَ َأَّلفَ بَيْنَ
ِب َ
خوَانًا وَ ُكْنُتمْ َعلَى شَفَا حُ ْفرَةٍ ِمنَ النَّارِ فَ َأنْ َقذَكُمْ ِمْنهَا َكذَِلكَ
حُتمْ ِب ِنعْ َم ِتهِ ِإ ْ
صَب ْ
ُقلُو ِب ُكمْ فَأَ ْ
ُيب َِّينُ الَّلهُ َل ُكمْ آيَا ِتهِ َل َعلَّ ُكمْ َت ْهَتدُونَ.
حي ُكمْ
ب ِر ُ
ونهاهم عن التنازع فقال  -عز وجل  :-وَال َتنَازَعُوا َفتَفْ َشلُوا َوتَ ْذهَ َ
ص ِبرُوا إِنَّ الَّلهَ َمعَ الصَّا ِبرِينَ.
وَا ْ
وأرشدهم  -تعاىل  -يف حال حدوث النوازل يف الرد إىل الرسول وأهل العلم فقال:
خ ْوفِ َأذَاعُوا ِبهِ َو َلوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ َو ِإلَى أُولِي
َ و ِإذَا جَا َء ُهمْ أَ ْمرٌ ِمنَ الْأَ ْمنِ َأوِ ا ْل َ
َاتَبعْتُمُ
ضلُ الَّلهِ َعلَ ْي ُكمْ َورَحْ َمُتهُ ل َّ
الْأَ ْمرِ ِمْن ُهمْ َل َعلِ َمهُ اَّلذِينَ يَ ْسَتْن ِبطُوَنهُ ِمْن ُهمْ َو َل ْولَا َف ْ
الشَّ ْيطَانَ ِإلَّا َقلِيلًا.
وحذر  -سبحانه  -سلوك أهل الزيغ والفرقة ،فقال  -سبحانه َ  :-ولَا َتكُونُوا
خَتلَفُوا ِمنْ َب ْعدِ مَا جَا َء ُهمُ ا ْلب َِّينَاتُ َوأُو َلئِكَ َل ُهمْ َعذَابٌ َعظِيم.
كَاَّلذِينَ تَفَرَّقُوا وَا ْ
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فمن متسك بكتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم جنا من التفرق املذموم.
فعُلم من ذلك أن طاعة األئمة وإن جاروا هي سبيل الصراط املستقيم؛ لقوله  -عز
وجل  :-أَطِيعُوا الَّلهَ َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ َوأُولِي الْأَ ْمرِ ِمْن ُكمْ ،ولقوله عليه الصالة
والسالم« :من أطاعين فقد أطاع اهلل ومن عصاني فقد عصى اهلل ومن يطع األمري
فقد أطاعين» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ،ولقوله« :تسمعُ
وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع» خرجه مسلم يف
صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه ،فأخرب صلى اهلل عليه وسلم
يف احلديث األول أن طاعته طاعة هلل ،وأن طاعة األمري طاعة له ،وقد عطف اهلل
طاعة الرسول على طاعته  -سبحانه  -فقالَ  :وأَطِيعُوا الَّلهَ وَالرَّسُولَ َل َعَّل ُك ْم
ُت ْرحَمُونَ وقد حذرهم من التولي فقال – سبحانه َ  :-وأَطِيعُوا الَّلهَ َوأَطِيعُوا
ح َذرُوا َف ِإنْ َتوَلَّ ْيُتمْ فَا ْعلَمُوا أَنَّمَا َعلَى رَسُوِلنَا ا ْلَبلَاغُ الْ ُمبِني.
الرَّسُولَ وَا ْ
قال ابن كثري (يف تفسريه  ،)347/عند قوله  -تعاىل  :-وأَطِيعُوا اللَّهَ َوأَطِيعُوا
الرَّسُولَ َوأُولِي الْأَ ْمرِ ِمْن ُكمْ بعد أن ذكر األحاديث اليت تنص على وجوب طاعة
والة األمر قال" :فهذه أوامر بطاعة العلماء واألمراء ،وهلذا قال  -تعاىل :-
أَطِيعُوا الَّلهَ أي :اتبعوا كتابهَ  ،وأَطِيعُوا الرَّسُولَ أي :خذوا بسنتهَ  ،وأُولِي
األ ْمرِ ِمْن ُكمْ  أي :فيما أمروكم به من طاعة اهلل ال يف معصية اهلل ،....وقوله:
َ ف ِإنْ َتنَازَ ْعُتمْ فِي َشيْ ٍء َفرُدُّو ُه ِإلَى الَّلهِ وَالرَّسُولِ قال جماهد وغري واحد من
السلف :أي :إىل كتاب اهلل وسنة رسوله.
فهذا أمر من اهلل  -عز وجل  -بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين
وفروعه أن يرد التنازع يف ذلك إىل الكتاب والسنة ،كما قال  -تعاىل :-وَمَا
حكْ ُم ُه ِإلَى الَّلهِ ،فما حكم به كتاب اهلل وسنة رسوله
خَتلَ ْفُتمْ فِيهِ ِمنْ َشيْءٍ َف ُ
اْ
وشهد له بالصحة فهو احلق ،وماذا بعد احلق إال الضالل ،وهلذا قال – تعاىل :-
خرِ أي :ردوا اخلصومات واجلهاالت".
ِ إنْ ُكْنُتمْ ُتؤْ ِمنُونَ بِالَّلهِ وَالْ َي ْومِ اآل ِ
قال أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري – رمحه اهلل – (يف الشريعة – 8/
ف" :)48فال ينبغي ملن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام ،عدالً كان اإلمام
31

أو جائراً ،فخرج ومجع مجاعة ،وسل سيفه ،واستحل قتال املسلمني ،فال ينبغي
له أن يغرت بقراءته للقرآن ،وال بطول قيامه يف الصالة ،وال بدوام صيامه ،وال
حبسن ألفاظه يف العلم ،إذا كان مذهبه مذهب اخلوارج" ،ثم ساق األحاديث
الواردة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف التحذير من اخلوارج إىل أن قال -
رمحه اهلل " :-قد ذكرت من التحذير من مذاهب اخلوارج ما فيه بالغ ملن عصمه
اهلل – تعاىل  -عن مذهب اخلوارج ،ومل ير رأيهم ،وصرب على جور األئمة،
وحيف األمراء ،ومل خيرج عليهم بسيفه ،وسأل اهلل – تعاىل  -كشف الظلم عنه،
وعن املسلمني ،ودعا للوالة بالصالح ،وحج معهم ،وجاهد معهم كل عدو
للمسلمني ،وصلى معهم اجلمعة والعيدين ،فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم ،وإن
مل ميكنه اعتذر إليهم ،وإن أمروه مبعصية مل يطعهم ،وإذا دارت الفنت بينهم لزم
بيته وكف لسانه ويده ،ومل يهو ما هم فيه ،ومل يعن على فتنة ،فمن كان هذا
وصفه كان على الصراط املستقيم إن شاء اهلل".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (يف السياسة الشرعية ص  ، 5ويف احلسبة
ص" :) 8جيب أن يُعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ،بل ال
قيام للدين وال للدنيا إال بها ،فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع حلاجة
بعضهم إىل بعض وال بدّ هلم عند االجتماع من رأس ،... ،وال يتم ذلك إال بقوة
وإمارة ،وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد ،والعدل وإقامة احلج واجلمع واألعياد،
ونصر املظلوم وإقامة احلدود ال تتمّ إال بالقوة واإلمارة ،وهلذا روي أن السلطان ظلّ
اهلل يف األرض ،ويقال :ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بال سلطان
والتجربة تبني ذلك".
وقال  -رمحه اهلل ( -يف منهاج السنة " :) 83/ومن املعلوم أن الناس ال
يصلحون إال بوالة ،وأنه لو توىل من هو دون هؤالء من امللوك الظلمة لكان ذلك
خرياً من عدمهم كما يقال ستون سنة مع إمام جائر خري من ليلة واحدة بال إمام،
ويروى عن علي رضي اهلل عنه ،أنه قال :ال بد للناس من إمارة ،برة كانت أو
فاجرة ،قيل له :هذه الربة قد عرفناها فما بال الفاجرة ،قال يؤمّن بها السبيل،
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ويقام بها احلدود ،وجياهد بها العدو ،ويقسم بها الفيء ،ذكره علي بن معبد يف
كتاب الطاعة واملعصية ،وكل من توىل كان خرياً من املعدوم املنتظر".
قلت :وكل ما تقدم يدل على أهمية اإلمامة ،وإن اإلمام البد منه وإن كان جائراً.

فصل
وجوب طاعة والة األمر وإن جاروا
تقدم الكالم عن اإلميان ،واالبتالء والصرب ،ومنزلة الصرب من اإلميان ،وأن اإلمامة
من أعظم الواجبات اليت أمر اهلل بها عباده املسلمني.
ويف هذا الفصل بيان وجوب طاعة والة األمر وإن جاروا؛ ألن اهلل أمر بطاعتهم يف
حمكم كتابه ،وقد تواترت النصوص عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بوجوب
طاعة أولي األمر والصرب على جورهم؛ ملا يرتتب على اخلروج من طاعتهم من
املفاسد أضعاف ما حيصل من جورهم؛ ويف الصرب على جورهم تكفري للسيئات
ومضاعفة لألجور – كما سيأتي .-
فطاعتهم يف غري معصية اخلالق واجبة ،واخلروج عليهم فيما يرتتب عليه مفسدة
حمرم بنص كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وإمجاع املسلمني ،بل إن
طاعتهم يف املعروف طاعة هلل ورسوله ،وخمالفتهم خمالفة هلل ورسوله.
قال  -تعاىل  :-يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا أَطِيعُوا الَّلهَ َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ َوأُولِي الْأَ ْمرِ
ِمْن ُكمْ ،وأولي األمر :هم األمراء والعلماء.
قال الطربي  -رمحه اهلل ( -يف تفسريه  )70 /8عند تفسري اآلية املشار إليها:
"وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب ،قول من قال :هم األمراء والوالة؛ لصحة األخبار
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باألمر بطاعة األئمة والوالة فيما كان هلل طاعةً،
وللمسلمني مصلحة".
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وقال ابن كثري  -رمحه اهلل ( -يف تفسريه  )347 /عند اآلية املذكورة" :فهذه
أوامر بطاعة العلماء واألمراء ،وهلذا قال – تعاىل  :-أَطِيعُوا اللَّه أي :اتبعوا
كتابهَ  ،وأَطِيعُوا الرَّسُول أي :خذوا بسنتهَ  ،وأُولِي الْأَ ْمرِ ِمْنكُم أي :فيما
أمروكم به من طاعة اهلل ال يف معصية اهلل ،فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل".
وقال الشوكاني (يف فتح القدير " :) 66/ملا أمر – سبحانه  -القضاة والوالة إذا
حكموا بني الناس أن حيكموا باحلق ،أمر الناس بطاعتهم ها هنا ،وطاعة اهلل -
عزّ وجلّ  -هي امتثال أوامره ونواهيه ،وطاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم هي فيما
أمر به ونهى عنه.
وأولي األمر هم :األئمة ،والسالطني ،والقضاة ،وكل من كانت له والية شرعية ال
والية طاغوتية ،واملراد :طاعتهم فيما يأمرون به ،وينهون عنه ما مل تكن معصية،
فال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل".
وقال ابن أبي العز  -رمحه اهلل ( -يف شرح الطحاوية " :)4 /فقد دل الكتاب
والسنة على وجوب طاعة أولي األمر ،ما مل يأمروا مبعصية ،فتأمل قوله  -تعاىل -
 :أَطِيعُوا الَّلهَ َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ َوأُولِي الْأَ ْمرِ ِمْن ُكمْ كيف قالَ  :وأَطِيعُوا
الرَّسُولَ ،ومل يقل :وأطيعوا أولي األمر منكم؟؛ ألن أولي األمر ال يفردون
بالطاعة ،بل يطاعون فيما هو طاعة هلل ورسوله ،وأعاد الفعل مع الرسول للداللة
على أن من أطاع الرسول فقد أطاع اهلل ،فإن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال يأمر
بغري طاعة اهلل ،بل هو معصوم يف ذلك ،وأما ولي األمر فقد يأمر بغري طاعة اهلل،
فال يطاع إال فيما هو طاعة هلل ورسوله.
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فألنه يرتتب على اخلروج من طاعتهم من املفاسد
أضعاف ما حيصل من جورهم ،بل يف الصرب على جورهم تكفري السيئات ومضاعفة
األجور ،فإن اهلل  -تعاىل  -ما سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا ،واجلزاء من جنس
العمل ،فعلينا االجتهاد باالستغفار والتوبة وإصالح العمل.
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ت أَ ْيدِي ُكمْ وَ َيعْفُو َع ْن َك ِثريٍ،
قال – تعاىل  :-وَمَا أَصَاَبكُمْ ِمنْ مُصِيَبةٍ َفبِمَا كَ َسبَ ْ
وقال  -تعاىل َ  :-أ َولَمَّا أَصَاَبْت ُكمْ مُصِيَبةٌ َق ْد أَصَْبُتمْ ِمْثلَ ْيهَا ُق ْلُت ْم أَنَّى َهذَا ُق ْل ُهوَ ِمنْ
ِعْن ِد َأنْفُ ِس ُكمْ ،وقال  -تعاىل  :-مَا أَصَابَكَ ِمنْ حَ َسَنةٍ فَ ِمنَ الَّلهِ وَمَا أَصَابَكَ ِمنْ
س َِّيَئةٍ فَ ِمنْ نَفْ ِسكَ ،وَ َك َذلِكَ ُن َولِّي َبعْضَ الظَّالِ ِمنيَ َبعْضًا بِمَا كَانُوا َيكْسِبُون ،فإذا
أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم األمري الظامل .فليرتكوا الظلم" انتهى كالم ابن أبي
العز.
قلت :ويف صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك األشجعي قال :مسعت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :خيار أئمتكم الذين حتبونهم وحيبونكم وتصلون
عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم
ويلعنونكم» ،قالوا :قلنا يا رسول اهلل أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال« :ال ما أقاموا
فيكم الصالة ،ال ما أقاموا فيكم الصالة ،أال من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من
معصية اهلل فليكره ما يأتي من معصية اهلل وال ينزعن يداً من طاعة» ،ويف رواية:
قيل :يا رسول اهلل أفال ننابذهم بالسيف؟ فقال« :ال ما أقاموا فيكم الصالة ،وإذا
رأيتم من والتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله وال تنزعوا يداً من طاعة».
ويف الصحيحني عن ابن عباس :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :من كره من
أمريه شيئاً فليصرب فإنه من خرج من السلطان شرباً مات ميتة جاهلية».
وفيهما  -أيضاً  :-عن ابن عباس قال ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
«من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان
شرباً فمات عليه إال مات ميتة جاهلية».
ويف صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :من
خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت راية
عمية يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية ،ومن
خرج على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاش من مؤمنها وال يفي لذي عهد
عهده فليس مين ولست منه».
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وعن أنس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد
حبشي كأن رأسه زبيبة» رواه البخاري
ويف الصحيحني عن أبي هريرة رضي اهلل عنه :أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يقول« :من أطاعين فقد أطاع اهلل ومن عصاني فقد عصى اهلل ،ومن يطع
األمري فقد أطاعين ومن يعص األمري فقد عصاني» ،وزادت رواية البخاري على ما
تقدم« :وإمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى اهلل وعدل فإن
له بذلك أجراً وإن قال بغريه فإن عليه منه»
وعن حذيفة بن اليمان قال قلت :يا رسول اهلل إنا كنا بشر فجاء اهلل خبري فنحن
فيه فهل من وراء هذا اخلري شر؟ قال« :نعم» ،قلت :هل من وراء ذلك الشر
خري؟ قال« :نعم» قلت :فهل من وراء ذلك اخلري شر؟ قال« :نعم» قلت:
كيف؟ قال« :يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهداي وال يستنون بسنيت وسيقوم
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطني يف جثمان إنس»( ) قال :قلت كيف أصنع يا
رسول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال« :تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ
مالك فامسع وأطع» رواه مسلم.
وعن عرفجة قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :من أتاكم
وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه»،
رواه مسلم.
وعن عبادة بن الصامت كما يف صحيح مسلم قال« :بايعنا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره ،وعلى أثرة علينا،
وعلى أن ال ننازع األمر أهله ،وعلى أن نقول باحلق أينما كنا ال خناف يف اهلل
لومة الئم».
وعن زيد بن حممد عن نافع قال :جاء عبد اهلل بن عمر إىل عبد اهلل بن مطيع
حني كان من أمر احلرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال :اطرحوا ألبى عبد
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الرمحن وسادة فقال :إني مل آتك ألجلس أتيتك ألحدثك حديثاً مسعت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يقول« :من خلع يداً من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة
له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم.
وعن احلارث األشعري قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :آمركم
خبمس :باجلماعة والسمع والطاعة واهلجرة واجلهاد يف سبيل اهلل ،وإنه من خرج
من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن يراجع ،ومن دعا
بدعوى اجلاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» .رواه أمحد
والرتمذي ،صححه الشيخ األلباني.
وحديث أم سلمة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :ستكون أمراء فتعرفون
وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع» ،قالوا :أفال
نقاتلهم؟ قال« :ال ما صلوا» رواه مسلم.
قال النووي (يف شرحه على مسلم " :)3 5/6وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم:
«فمن عرف فقد برئ» ،ويف الرواية اليت بعدها« :فمن كره فقد برئ» ،فأما
رواية من روى« :فمن كره فقد برئ» ،فظاهرة ،ومعناه :من كره ذلك املنكر ،فقد
برئ من إمثه وعقوبته ،وهذا يف حق من ال يستطيع إنكاره بيده ال لسانه فليكرهه
بقلبه ،وليربأ.
وأما من روى« :فمن عرف فقد برئ» ،فمعناه  -واهلل أعلم  -فمن عرف املنكر
ومل يشتبه عليه؛ فقد صارت له طريق إىل الرباءة من إمثه وعقوبته بأن يغريه بيده
أو بلسانه ،فإن عجز فليكره بقلبه.
وقوله صلى اهلل عليه وسلم« :ولكن من رضي وتابع» ،معناه :لكن اإلثم والعقوبة
على من رضي وتابع ،وفيه :دليل على أن من عجز عن إزالة املنكر ال يأثم مبجرد
السكوت ،بل إمنا يأثم بالرضى به ،أو بأال يكرهه بقلبه أو باملتابعة عليه.
وأما قوله :أفال نقاتلهم؟ قال« :ال ،ما صلوا» ،ففيه معنى  -ما سبق  :-أنه ال
جيوز اخلروج  ..مبجرد الظلم أو الفسق ما مل يغريوا شيئاً من قواعد اإلسالم".
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وقال الشيخ حممد عبد الرؤوف (يف فيض القدير شرح اجلامع الصغري :) 30/4
"«ستكون أمراء» ،مجع أمري« ،فتعرفون وتنكرون» صفتان ألمراء والعائد فيهما
حمذوف ،أي :تعرفون بعض أحواهلم وأقواهلم ملوافقتها للشرع ،وتنكرون بعضها
ملخالفتها له ،فمعنى تعرفون :ترضون ملقابلتها تنكرون« ،فمن كره» ذلك املنكر
بلسانه بأن أمكنه تغيريه بالقول فقد «برئ» من النفاق واملداهنة« ،ومن أنكر»
بقلبه فقط ومنعه الضعف عن إظهار النكري فقد «سلم» من العقوبة على تركه
النكري ظاهراً« ،ولكن من رضي» ،أي من رضي باملنكر« ،وتابع» عليه يف
العمل ،فهو الذي مل يربأ من املداهنة والنفاق ،ومل يسلم من العقوبة ،فهو الذي
شاركهم يف العصيان واندرج معهم حتت اسم الطغيان ،فحذف اخلرب لداللة احلال
وسياق الكالم على أن حكم هذا القسم ضد ما اشتبه ذكره ،ومنه أخذ بعضهم
قوله :الواو مبعنى أو وحذف جزءًا منه لداللة احلال وسياق الكالم".
ويف الصحيحني عن متيم الداري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :الدين
النصيحة» قلنا :ملن؟ قال« :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم».
والنصيحة للسلطان ال بد أن تكون سرًا لقوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث عياض
بن غنم« :من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية ولكن يأخذ بيده فيخلوا
به فإن قبل منه فذاك وإال كان قد أدى الذي عليه».
وهذا احلديث هو مفسر للحديث« :أفضل اجلهاد كلمة عدل  -ويف رواية :حق -
عند سلطان جائر» ،والكلمة ال تكون جهراً أمام الناس ،كما تزعم الرافضة
واخلوارج ،بل أن هذا املسلك احنراف عظيم ،وضالل مبني.
واخلروج على والة األمر من الظلم؛ ألنه خروج عن طاعة اهلل ورسوله ،وما عليه
سلف األمة  -كما تقدم -؛ وألنه يرتتب على اخلروج مفاسد عظيمة.
وقد قال ابن عباس رضي اهلل عنه" :إذا رضي اهلل عن قوم ولّى أمرهم خيارهم،
وإذا سخط اهلل على قوم ولّى أمرهم شرارهم مبا كانوا يكسبون ،ثم تال قوله:
وكذلك ُن َولّى َبعْضَ الظاملني َبعْضاً ."صححه األلباني.
وعن ابن مسعود" :من أعان ظاملاً سلطه اهلل عليه".
38

فأكثر ما جينى عليه اجتهاده
إذا مل يكن عونٌ من اهلل للفتى
وال ظــامل إال سيبــــلى بظامل
وما مـن يد إال يد اهلل فوقهــا
قال اإلمام أمحد بن حنبل  -رمحه اهلل  -يف كتابه( :اعتقاد أهل السنة واجلماعة
" :) 80/والسمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني الرب والفاجر ومن ولي اخلالفة
فاجتمع الناس عليه ورضوا به ،ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ومسي أمري
املؤمنني ،والغزو ماض مع األمراء إىل يوم القيامة الرب والفاجر ال يرتك ،وقسمة
الفيء وإقامة احلدود إىل األئمة ماض ليس ألحد أن يطعن عليهم وال ينازعهم،
 ،...ومن خرج على إمام املسلمني وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له باخلالفة
بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني وخالف اآلثار
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية ،وال
حيل قتال السلطان وال اخلروج عليه ألحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع
على غري السنة والطريق."...
قال أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل  -رمحه اهلل ( -يف
السنة  - 33/ف" :)10:وأخربني علي بن عيسى قال :مسعت حنبل يقول يف
والية الواثق :اجتمع فقهاء بغداد إىل أبي عبد اهلل أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن
علي املطبخي وفضل بن عاصم ،فجاؤوا إىل أبي عبد اهلل ،فاستأذنت هلم ،فقالوا
يا أبا عبد اهلل :هذا األمر قد تفاقم وفشا  -يعنون إظهاره خللق القرآن وغري ذلك
 فقال هلم أبو عبد اهلل :فما تريدون؟ ،قالوا :إنا ّنشاورك يف أنا لسنا نرضىبإمرته وال سلطانه ،فناظرهم أبو عبد اهلل ساعة ،وقال هلم :عليكم بالنكرة بقلوبكم
وال ختلعوا يداً من طاعة وال تشقوا عصا املسلمني وال تسفكوا دماءكم".
وقال الرببهاري  -رمحه اهلل ( -يف شرح السنة ص  ،) 1قال( :يف الفقرة ) 3
"والسمع والطاعة لألئمة فيما حيب اهلل ويرضى ،ومن ولي اخلالفة بإمجاع الناس
عليه ورضاهم به ،فهو أمري املؤمنني ال حيل ألحد أن يبيت ليلة وال يرى أن ليس
عليه إمام ،براً كان أو فاجراً".
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وقال( :يف الفقرة " :) 4ومن خرج على إمام من أئمة املسلمني ،فهو خارجي قد
شق عصا املسلمني ،وخالف اآلثار ،وميتته ميتة جاهلية".
وقال (يف الفقر " :) 7وال حيل قتال السلطان ،وال اخلروج عليه وإن جار؛ وذلك
لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألبي ذر الغفاري« :اصرب وإن كان عبداً
حبشياً» ،وقوله لألنصار« :اصربوا حتى تلقوني على احلوض ،وليس من السنة
قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدنيا والدين».
وقال  -رمحه اهلل ( -ص " :)7وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه
صاحب هوى ،وإذا مسعت الرجل يدعو للسلطان بالصالح فاعلم أنه صاحب سنة
 إن شاء اهلل  ،-يقول فضيل بن عياض :لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتهاإال يف السلطان ،قيل له :يا أبا علي فسر لنا هذا ،قال :إذا جعلتها يف نفسي مل
تعدني ،وإذا جعلتها يف السلطان صلح فصلح بصالحه العباد والبالد ،فأُمرنا أن
ندعو هلم بالصالح ،ومل نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا؛ ألن جورهم
وظلمهم على أنفسهم ،وصالحهم ألنفسهم وللمسلمني".
وقال  -أيضاً ( -يف ص" :)75ومن قال الصالة خلف كل بر وفاجر ،واجلهاد مـع
كل خليفة ،ومل ير اخلروج على السلطان بالسيف ،ودعا هلم بالصالح ،فقد خـرج
من قول اخلوارج أوله وآخره".
قال اإلمام ابن عبد الرب  -رمحـه اهلل ( -يف االسـتذكار (" :)4 / 4فالصـرب علـى
طاعة اإلمام اجلائر أوىل من اخلروج عليه؛ ألنّ يف منازعته واخلروج عليه :استبدال
األمن باخلوف ،وإراقة الـدماء ،وانطـالق أيـدي الـدهماء ،وتبييـت الغـارات علـى
املسلمني ،والفساد يف األرض ،وهذا أعظم من الصرب على جور اجلائر".
وقال النووي (يف شـرح صـحيح مسـلم " :) 44/وأمـا النصـيحة ألئمـة املسـلمني:
فمعاونتهم علـى احلـق ،وطـاعتهم فيـه ،وأمـرهم بـه ،وتنبـيههم وتـذكريهم برفـق
ولطف ،وإعالمهم مبا غفلوا عنه ومل يبلغهم مـن حقـوق املسـلمني ،وتـرك اخلـروج
عليهم ،وتألف قلوب الناس لطاعتهم.
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قال اخلطابي  -رمحه اهلل  :-ومن النصيحة هلم الصالة خلفهم ،واجلهاد معهم،
وأداء الصدقات إليهم ،وترك اخلروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيـف أو سـوء
عشرة".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاوى :) 51/ 8
"إنه ال يعلم العدل والظلم إال بالعلم ،فصار الدين كله العلم والعدل ،وضد ذلك
جهُولًا،
الظلم واجلهل ،قال اهلل – تعاىل َ  :-وحَ َم َلهَا ا ْل ِإنْسَانُ إَِّنهُ كَانَ َظلُومًا َ
وذلك يقع من الرعاة تارة ،ومن الرعية تارة ،ومن غريهم تارة[،و] كان من العلم
والعدل املأمور به الصرب على ظلم األئمة وجورهم ،كما هو من أصول أهل السنة
واجلماعة ،وكما أمر به النيب صلى اهلل عليه وسلم يف األحاديث املشهورة عنه ،ملا
قال« :إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصربوا حتى تلقوني على احلوض» ،وقال:
«من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب عليه» ،إىل أمثال ذلك ،وقال« :أدوا
إليهم الذي هلم واسألوا اهلل الذي لكم» ،ونهوا عن قتاهلم ما صلوا؛ وذلك ألن
معهم أصل الدين املقصود :وهو توحيد اهلل وعبادته ،ومعهم حسنات وترك سيئات
كثرية ،وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غري سائغ ،فال جيوز أن
يزال ملا فيه من ظلم وجور ،كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر مبا هو شر منه،
وتزيل العدوان مبا هو أعدى منه ،فاخلروج عليهم يوجب من الظلم الفساد من
ظلمهم ،فيصرب عليه كما يصرب عند األمر باملعروف والنهى عن املنكر على ظلم
ص ِبرْ
املأمور واملنهي يف مواضع كثرية :كقولهَ  :وأْ ُمرْ بِالْ َم ْعرُوفِ وَاْنهَ َعنِ الْ ُمْن َكرِ وَا ْ
صَب َر أُولُو ا ْلعَ ْزمِ ِمنَ الرُّسُلِ ،وقوله:
ص ِبرْ كَمَا َ
َعلَى مَا أَصَابَكَ ،وقوله :فَا ْ
ح ْكمِ َربِّكَ َفإِنَّكَ بِأَعْ ُي ِننَا ،وهذا عام يف والة األمر وفى الرعية إذا أمروا
ص ِب ْر ِل ُ
وَا ْ
باملعروف ونهوا عن املنكر فعليهم أن يصربوا على ما أصيبوا به يف ذات اهلل ،كما
يصرب اجملاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأمواهلم ،فالصرب على األذى يف
العرض أوىل وأوىل... ،؛ ألن مصلحة األمر والنهى ال تتم إال بذلك ،وما ال يتم
الواجب إال به فهو واجب ،ويندرج يف ذلك والة األمور؛ فإن عليهم من الصرب
واحللم ما ليس على غريهم ،كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على
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غريهم؛ ألن مصلحة اإلمارة ال تتم إال بذلك ،فكما وجب على األئمة الصرب على
أذى الرعية وظلمها إذا مل تتم املصلحة إال بذلك ،إذ كان تركه يفضى إىل فساد
أكثر منه ،فكذلك جيب على الرعية الصرب على جور األئمة وظلمهم."...
وقال  -أيضاً ( -كما يف اجملموع " :) /37وأما أهل العلم والدين والفضل فال
يرخصون ألحد فيما نهى اهلل عنه من معصية والة األمور ،وغشهم ،واخلروج
عليهم بوجه من الوجوه ،كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قدمياً
وحديثاً ،ومن سرية غريهم وقد ثبت يف الصحيح عن ابن عمر رضي اهلل عنه عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته
بقدر غدره» قال« :وإن من أعظم الغدر ،»...يعنى بإمام املسلمني ،وهذا حدث
به عبد اهلل بن عمر ملا قام قوم من أهل املدينة خيرجون عن طاعة ولي أمرهم
ينقضون بيعته ،ويف صحيح مسلم عن نافع قال :جاء عبد اهلل بن عمر إىل عبد اهلل
بن مطيع حني كان من أمر احلرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال :اطرحوا ألبي
عبد الرمحن وسادة ،فقال :إني مل آتك ألجلس ،أتيتك ألحدثك حديثا ً ،مسعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،يقول« :من خلع يداً من طاعة لقي اهلل يوم
القيامة ال حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ،ويف
الصحيحني عن ابن عباس رضي اهلل عنه ،قال ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم« :من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب عليه فإنه ليس أحد من الناس
خيرج من السلطان شرباً فمات عليه إال مات ميتة جاهلية»."...
وقال  -أيضاً ( -يف منهاج السنة النبوية " :)7 5 ، 6 /4فإن اهلل  -تعاىل -
بعث رسوله صلى اهلل عليه وسلم بتحصيل املصاحل وتكميلها ،وتعطيل املفاسد
وتقليلها ،فإذا توىل خليفة من اخللفاء :كيزيد ،وعبد امللك ،واملنصور ،وغريهم،
فإما أن يقال جيب منعه من الوالية وقتاله حتى يوىل غريه ،كما يفعله من يرى
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السيف( ) ،فهذا رأى فاسد؛ فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته ،وقل من خرج
على إمام ذي سلطان إال كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من اخلري،
كالذين خرجوا على يزيد باملدينة :وكابن األشعث الذي خرج على عبد امللك
بالعراق ،وكابن املهلب الذي خرج على ابنه خبراسان ،وكأبي مسلم صاحب
الدعوة الذي خرج عليهم خبراسان أيضاً ،وكالذين خرجوا على املنصور باملدينة
والبصرة ،وأمثال هؤالء وغاية هؤالء إما أن يغلبوا ،وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم،
فال يكون هلم عاقبة؛ فإن عبد اهلل بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتال خلقاً كثرياً،
وكالهما قتله أبو جعفر املنصور ،وأما أهل احلرة وابن األشعث وابن املهلب
وغريهم ،فهزموا وهزم أصحابهم ،فال أقاموا ديناً وال أبقوا دنيا ،واهلل  -تعاىل  -ال
يأمر بأمر ال حيصل به صالح الدين وال صالح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء
اهلل املتقني ومن أهل اجلنة ،فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبري وغريهم
ومع هذا مل حيمدوا ما فعلوه من القتال ،وهم أعظم قدراً عند اهلل وأحسن نية من
غريهم ،وكذلك أهل احلرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق ،وكذلك أصحاب
ابن األشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين ،واهلل يغفر هلم كلهم.
وقد قيل للشعيب يف فتنة ابن األشعث :أين كنت يا عامر؟ ،قال كنت حيث يقول
الشاعر:
وصوت إنسان فكدت أطري ...
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى
أصابتنا فتنة مل نكن فيها بررة أتقياء وال فجرة أقوياء.
وكان احلسن البصري يقول :إن احلجاج عذاب اهلل فال تدفعوا عذاب اهلل
بأيديكم ،ولكن عليكم باالستكانة والتضرع؛ فإن اهلل – تعاىل – يقولَ  :ولَ َقدْ
خ ْذنَا ُهمْ بِا ْل َعذَابِ فَمَا ا ْسَتكَانُوا ِلرَِّب ِهمْ وَمَا َيتَضَرَّعُون ،وكان طلق بن حبيب
َأ َ
يقول :اتقوا الفتنة بالتقوى ،فقيل له :أمجل لنا التقوى ،فقال :أن تعمل بطاعة
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اهلل على نور من اهلل ترجو رمحة اهلل ،وأن ترتك معصية اهلل على نور من اهلل
ختاف عذاب اهلل ،رواه أمحد وابن أبي الدنيا.
وكان أفاضل املسلمني ينهون عن اخلروج والقتال يف الفتنة ،كما كان عبد اهلل بن
عمر وسعيد بن املسيب وعلي بن احلسني وغريهم ينهون عام احلرة عن اخلروج
على يزيد ،وكما كان احلسن البصري وجماهد وغريهما ينهون عن اخلروج يف فتنة
ابن األشعث ،وهلذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال يف الفتنة لألحاديث
الصحيحة الثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وصاروا يذكرون هذا يف
عقائدهم ،ويأمرون بالصرب على جور األئمة ،وترك قتاهلم وإن كان قد قاتل يف
الفتنة خلق كثري من أهل العلم والدين ،وباب قتال أهل البغي واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر يشتبه بالقتال يف الفتنة ،وليس هذا موضع بسطه ،ومن تأمل
األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا الباب واعترب -
أيضاً  -اعتبار أوىل األبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خري األمور،
وهلذا ملا أراد احلسني رضي اهلل عنه أن خيرج إىل أهل العراق ملا كاتبوه كتباً كثرية
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين :كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد
الرمحن بن احلارث بن هشام أن ال خيرج ،وغلب على ظنهم أنه يقتل حتى إن
بعضهم قال :أستودعك اهلل من قتيل ،وقال بعضهم :لوال الشفاعة ألمسكتك
ومصلحة املسلمني ،واهلل ورسوله إمنا يأمر بالصالح ال بالفساد ،لكن الرأي يصيب
تارة وخيطئ أخرى ،فتبني أن األمر على ما قاله أولئك ،ومل يكن يف اخلروج ال
مصلحة دين وال مصلحة دنيا ،بل متكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم حتى قتلوه مظلوماً شهيداً ،وكان يف خروجه وقتله من الفساد
ما مل يكن حصل لو قعد يف بلده؛ فإن ما قصده من حتصيل اخلري ،ودفع الشر مل
حيصل منه شيء ،بل زاد الشر خبروجه وقتله ونقص اخلري بذلك ،وصار ذلك
سبباً لشر عظيم ،وكان قتل احلسني مما أوجب الفنت ،كما كان قتل عثمان مما
أوجب الفنت ،وهذا كله مما يبني أن ما أمر به النيب صلى اهلل عليه وسلم من
الصرب على جور األئمة ،وترك قتلهم واخلروج عليهم :هو أصلح األمور للعباد
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يف املعاش واملعاد ،وأن من خالف ذلك متعمداً أو خمطئاً مل حيصل بفعله صالح،
بل فساد ،وهلذا أثنى النيب صلى اهلل عليه وسلم على احلسن بقوله« :إن ابين
هذا سيد وسيصلح اهلل به بني فئتني عظيمتني من املسلمني» ،ومل يثن على أحد ال
بقتال يف فتنة ،وال خبروج على األئمة ،وال نزع يد من طاعة ،وال مفارقة
للجماعة."...
وقال  -أيضاً ( -يف منهاج السنة  – )7 8/4كمـا تقـدم  -عـن مـن يـرى السـيف
واخلروج على أئمة اجلور" :فال أقاموا ديناً وال أبقوا دنيا ،واهلل – تعاىل  -ال يأمر
بأمرٍ ال حيصل فيه صالح الدين وال صالح الدنيا".
وقال – رمحه اهلل – (يف الصارم املسلول " :) 1/فمن كان من املؤمنني بأرض هو
فيها مستضعف ،أو يف وقت هو فيه مستضعف ،فليعمل بآية الصرب والصفح والعفو
عمن يؤذي اهلل ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشركني ،وأما أهل القوة فإمنا
يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون يف الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب
حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون".
وقال (يف منهاج السنة " :) 14/3كان املشهور من مذهب أهل السنة أنهم ال يرون
اخلروج على األئمة وقتاهلم بالسيف ،وإن كان فيهم ظلم ،كما دلت على ذلك
األحاديث الصحيحة املستفيضة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن الفساد يف
القتال والفتنة أعظم من الفساد احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة ،فال يدفع
أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان
إال وكان يف خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته".
وقال – أيضاً – (يف املصدر نفسه  ) 8 /4يف رده على الرافضي الذي يوجب قتل
كل من توىل األمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه( )" :هذا خالف ما تواترت
به السنن عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من نهيه عن قتل والة األمور وقتاهلم -
كما تقدم بيانه  -ثم األمة متفقة على خالف هذا ،فإنها مل تقتل كل من توىل
أمرها ،وال استحلت ذلك ،ثم هذا يوجب من الفساد واهلرج ما هو أعظم من والية
اخلروج على ولي أمره من أهل زماننا أنه قد سلك مسلك الرافضة.
45

كل ظامل ،فكيف يأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بشيء يكون فعله أعظم فساداً من
تركه؟".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (يف السياسة الشرعية ص" :) 5جيب أن يعرف أن
والية أمور الناس ،من أعظم واجبات الدين ،بل ال قيام للدين والدنيا إال بها ،فإن
بين آدم ال تتم مصلحتهم ،إال باالجتماع حلاجة بعضهم إىل بعض ،وال بد هلم
عند االجتماع من رأس" ،إىل أن قال" :فإن اهلل تعاىل أوجب األمر باملعروف،
والنهي عن املنكر ،وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة ،وكذلك سائر ما أوجب اهلل -
تعاىل  -من اجلهاد والعدل ،وإقامة احلج واجلمع واألعياد ،ونصر املظلوم... ،
وإقامة احلدود ،ال يتم إال بالقوة واإلمارة.
وهلذا روي :أن السلطان ظل اهلل يف األرض ،ويقال :ستون سنة من إمام جائر،
أصلح من ليلة واحدة بال سلطان ،والتجربة تبني ذلك ،وهلذا كان السلف
كالفضيل بن عياض ،وأمحد بن حنبل وغريهما ،يقولون :لو كان لنا دعوة
مستجابة ،لدعونا بها للسلطان  -إىل أن قال  -فالواجب اختاذ اإلمارة ديناً،
وقربه يتقرب بها إىل اهلل ،فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله ،من أفضل
القربات ،وإمنا يفسد فيها حال أكثر الناس البتغاء الرياسة واملال".
وقال ابن رجب  -رمحه اهلل ( -يف جامع العلوم واحلكم " :) 07/وأما النصيحة
ألئمة املسلمني :فحب صالحهم ،ورشدهم ،وعدهلم ،وحب اجتماع األمة علـيهم،
وكراهــة افــرتاق األمــة علــيهم ،والتــدين بطــاعتهم يف طاعــة اهلل – عــز وجــل ،-
والبغض ملن رأى اخلروج عليهم ،وحب إعزازهم يف طاعة اهلل عز وجل".
وقال  -رمحه اهلل تعاىل ( -يف جامع العلوم واحلكم " :) /30وأما السمع
والطاعة لوالة أمور املسلمني ففيها سعادة الدنيا ،وبها تنتظم مصاحل العباد ،يف
معاشهم ،وبها يستعينون على إظهار دينهم ،وطاعة ربهم ،كما قال علي ابن أبي
طالب رضي اهلل عنه :إن الناس ال يصلحهم إال إمام بر أو فاجر ،إن كان فاجراً
عبد املؤمن فيها ربه ،ومحل الفاجر فيها إىل أجله.
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وقال احلسن يف األمراء :هم يلون من أمورنا مخسا :اجلمعة ،واجلماعة ،والعيد،
والثغور ،واحلدود؛ واهلل ال يستقيم الدين إال بهم وإن جاروا وظلموا ،واهلل ملا يصلح
اهلل بهم أكثر مما يفسدون ،مع أن طاعتهم واهلل لغيظ ،وإن فرقتهم لكفر".
وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوني  -رمحه اهلل ( -يف عقيدة السلف أصحاب
احلديث ص " :)13ويرون الدعاء هلم باإلصالح والتوفيق والصالح وبسط العدل يف
الرعية ،وال يرون اخلروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إىل
اجلور واحليف ،ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إىل طاعة اإلمام العدل".
قال ابن القيم  -رمحه اهلل ( -يف إعالم املوقعني " :)338/4إن النيب صلى اهلل
عليه وسلم شرع ألمته إجياب إنكار املنكر ليحصل بإنكاره من املعروف ما حيبه
اهلل ورسوله ،فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهلل ورسوله
فإنه ال يسوغ إنكاره ،وإن كان اهلل يبغضه وميقت أهله ،وهذا كاإلنكار على امللوك
والوالة باخلروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إىل آخر الدهر ،وقد استأذن
الصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن
وقتها ،وقالوا :أفال نقاتلهم؟ ،فقال« :ال ،ما أقاموا الصالة» ،وقال« :من رأى
من أمريه ما يكرهه فليصرب وال ينزعن يداً من طاعة» ،ومن تأمل ما جرى على
اإلسالم يف الفنت الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا األصل ،وعدم الصرب على
منكر ،فَطلبَ إزالته ،فتولد منه ما هو أكرب منه ،فقد كان رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يرى مبكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها ،بل ملا فتح اهلل مكة
وصارت دار إسالم عزم على تغيري البيت ورده على قواعد إبراهيم ،ومنعه من ذلك
مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب
عهدهم باإلسالم وكونهم حديثي عهد بكفر وهلذا مل يأذن يف اإلنكار على األمراء
باليد؛ ملا يرتتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه".
وقال اإلمام الفقيه احملدث أبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقدسي  -رمحه اهلل ( -يف
اآلداب الشرعية " :) 5/قال حنبل :اجتمع فقهاء بغداد يف والية الواثق إىل
أبي عبد اهلل وقالوا له :إن األمر قد تفاقم وفشا  -يعنون إظهار القول خبلق القرآن
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وغري ذلك  -وال نرضى بإمرته وال سلطانه ،فناظرهم يف ذلك وقال :عليكم باإلنكار
بقلوبكم وال ختلعوا يداً من طاعة وال تشقوا عصا املسلمني ،وال تسفكوا دماءكم
ودماء املسلمني معكم ،وانظروا يف عاقبة أمركم ،واصربوا حتى يسرتيح بر أو
يسرتاح من فاجر ،وقال :ليس هذا صواب ،هذا خالف اآلثار [يعين اخلروج].
وقال املروذي :مسعت أبا عبد اهلل يأمر بكف الدماء ،وينكر اخلروج إنكاراً
شديداً."...
وقال حممد بن علي بن حممد الشوكاني  -رمحه اهلل – (يف السيل اجلرار
" :)776/4ينبغي ملن ظهر له غلط اإلمام يف بعض املسائل أن يناصحه ،وال يظهر
الشناعة عليه على رؤوس األشهاد ،بل كما ورد يف احلديث أنه يأخذ بيده وخيلو
به ويبذل له النصيحة ،وال يذل سلطان اهلل ،وقد قدمنا يف أول كتاب السري هذا:
أنه ال جيوز اخلروج على األئمة وإن بغوا يف الظلم ،أي مبلغ ما أقاموا الصالة ،ومل
يظهر منهم الكفر البواح ،واألحاديث الواردة يف هذا املعنى متواترة ،ولكن على
املأموم أن يطيع اإلمام يف طاعة اهلل ،ويعصيه يف معصية اهلل؛ فإنه ال طاعة ملخلوق
يف معصية اخلالق".
قال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحن  -رمحهما اهلل ( -يف الدرر السنية
 ) 5/1عند قول النيب صلى اهلل عليه وسلم« :وأنا آمركم خبمس اهلل أمرني
بهن ،السمع والطاعة ،واجلهاد ،واهلجرة ،واجلماعة ،فإنه من خرج من اجلماعة
قيد شرب ،فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه»" :وهذه اخلمس املذكورة يف احلديث
أحلقها بعضهم باألركان اإلسالمية اليت ال يستقيم بناؤه وال يستقر إال بها ،خالفاً
ملا كانت عليه اجلاهلية ،من ترك اجلماعة والسمع والطاعة" إىل أن قال بعد ذكر
كالم شيخ اإلسالم ،وابن القيم ،وابن رجب السابق" :إذا فهم ما تقدم من
النصوص القرآنية ،واألحاديث النبوية ،وكالم العلماء احملققني ،يف وجوب السمع
والطاعة لولي األمر ،وحتريم منازعته واخلروج عليه ،وأن املصاحل الدينية والدنيوية
ال انتظام هلا إال باإلمامة واجلماعة ،تبني أن اخلروج عن طاعة ولي األمر
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واالفتيات عليه بغزو أو غريه معصية ومشاقة هلل ورسوله ،وخمالفة ملا عليه أهل
السنة واجلماعة.
وأما ما قد يقع من والة األمور ،من املعاصي واملخالفات اليت ال توجب الكفر،
واخلروج من اإلسالم ،فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق ،واتباع
ما كان عليه السلف الصاحل ،من عدم التشنيع عليهم يف اجملالس وجمامع الناس،
واعتقاد أن ذلك من إنكار املنكر ،الواجب إنكاره على العباد ،وهذا غلط فاحش،
وجهل ظاهر ،ال يعلم صاحبه ما يرتتب عليه ،من املفاسد العظام يف الدين والدنيا،
كما يعرف ذلك من نور اهلل قلبه ،وعرف طريقة السلف الصاحل وأئمة الدين".
قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  -رمحه اهلل  -يف املسألة الثانية والثالثة
من مسائل اجلاهلية (كما يف جمموع التوحيد " :)80/الثانية :أنهم متفرقون يف
دينهم كما قال  -تعاىل  :-كُلُّ حِزْبٍ بِمَا َلدَ ْي ِهمْ َف ِرحُونَ ،وكذلك يف دنياهم
ويرون ذلك هو الصواب ،فأتى باالجتماع يف الدين بقولهَ  :ش َر َع َل ُكمْ ِمنَ الدِّينِ مَا
وَصَّى ِبهِ نُوحًا وَاَّلذِي َأ ْوحَ ْينَا ِإلَيْكَ وَمَا وَصَّ ْينَا ِب ِه ِإْبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى َأ ْن أَقِيمُوا
الدِّينَ َولَا َتتَفَرَّقُوا فِيهِ ،فقال  -تعاىل  :-إِنَّ اَّلذِينَ فَرَّقُوا دِيَن ُهمْ وَكَانُوا شِ َيعًا
لَسْتَ ِمْن ُهمْ فِي َشيْءٍ ،ونهانا عن مشابهتهم بقولهَ  :ولَا َتكُونُوا كَاَّلذِينَ تَفَرَّقُوا
خَتلَفُوا ِمنْ َب ْعدِ مَا جَا َء ُهمُ ا ْلب َِّينَات.
وَا ْ
حْبلِ الَّلهِ جَمِيعًا َولَا تَفَرَّقُوا.
ونهانا عن التفرق يف الدين بقوله :وَا ْعتَصِمُوا ِب َ
الثالثة :أن خمالفة ولي األمر وعدم االنقياد له فضيلة والسمع والطاعة ذل ومهانة
فخالفهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمر بالصرب على جور الوالة ،وأمر
بالسمع والطاعة هلم والنصيحة ،وغلظ يف ذلك وأبدأ فيه وأعاد.
وهذه الثالث اليت مجع بينها فيما ذكر عنه صلى اهلل عليه وسلم يف الصحيحني
أنه قال« :إن اهلل يرضى لكم ثالثا :أال تعبدوا إال اهلل وال تشركوا به شيئاً وأن
تعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرقوا وأن تناصحوا من واله أمركم» ،ومل يقع خلل
يف دين الناس ودنياهم إال بسبب اإلخالل بهذه الثالث أو بعضها".
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وقال  -أيضاً ( -يف الدرر السنية " :) 0/يذكر العلماء :أن إنكار املنكر إذا
صار حيصل بسببه افرتاق مل جيز إنكاره ،فاهلل اهلل يف العمل مبا ذكرت لكم،
والتفقه فيه ،فإنكم إن مل تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين ،واملسلم ال يسعى
إال يف صالح دينه ودنياه ،وسبب هذه القالة اليت وقعت بني أهل احلوطة ،لو صار
أهل الدين واجب ًا عليهم إنكار املنكر ،فلما غلظوا الكالم صار فيه اختالف بني أهل
الدين ،فصار فيه مضرة على الدين والدنيا ،وهذا الكالم وإن كان قصرياً فمعناه
طويل ،فالزم الزم تأملوه وتفقهوا فيه ،واعملوا به ،فإن عملتم به صار نصراً
للدين ،واستقام األمر إن شاء اهلل.
واجلامع هلذا كله :أنه إذا صدر املنكر من أمري أو غريه ،أن ينصح برفق خفية
ما يشرتف أحد؛ فإن وافق وإال استلحق عليه رجالً يقبل منه خبفية ،فإن مل
يفعل فيمكن اإلنكار ظاهراً ،إال إن كان على أمري ،ونصحه وال وافق ،واستلحق
عليه وال وافق ،فريفع األمر إلينا خفية( )."....
وقال الشيخ سعد بن محد بن عتيق  -رمحه اهلل ( -يف الدرر السنية - ) 43/
يف رسالته إىل أهل األرطاوية ،والغطغط وغريهم ممن استخف بوالية املسلمني،
وتساهل مبخالفة إمام املسلمني ،واخلروج عن طاعته واالفتيات عليه بالغزو وغريه
من بعض القبائل " :-ومما انتحله بعض هؤالء اجلهلة املغرورين :االستخفاف
بوالية املسلمني ،والتساهل مبخالفة إمام املسلمني ،واخلروج عن طاعته ،واالفتيات
عليه بالغزو وغريه ،وهذا من اجلهل والسعي يف األرض بالفساد ،...يعرف ذلك
كل ذي عقل وإميان ،وقد علم بالضرورة من دين اإلسالم :أنه ال دين إال جبماعة،
وال مجاعة إال بإمامة ،وال إمامة إال بسمع وطاعة ،وأن اخلروج عن طاعة ولي أمر

( )1أي ليقوم الشيخ مبناصحته هو؛ ألن األمراء يف الغالب يقبلون النصيحة من العلماء املعروفني ،لذلك طلب الشيخ
عند عدم القبول الرفع إليه ،أما غري األمري إذا مل يتقبل النصيحة وجب بيان خطئه علناً؛ ألنه ال يرتتب على
املناصحة لغري األمري مفاسد ،بل املفسدة يف عدم بيان اخلطأ والتحذير من صاحبه إذا عاند وال تكون املناصحة سراً
وخفية إال لوالة األمر من األمراء ورؤساء الدولة.
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املسلمني ،من أعظم أسباب الفساد يف البالد والعباد ،والعدول عن سبيل اهلدى
والرشاد ،وقد قيل:
وإن تولت فباألشرار تنقاد
تهدى األمور بأهل الرشد إن رشدت
وال صالح إذا جهاهلم سادوا
ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلــم
ويف احلديث عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :وأنا آمركم خبمس ،السمع
والطاعة ،واجلهاد واهلجرة ،واجلماعة ،فإن من فارق اجلماعة قيد شرب ،فقد
خلع ربقة اإلسالم من عنقه» ،ويف احلديث« :ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم،
إخالص العمل هلل ،ومناصحة املسلمني ،ولزوم مجاعتهم ،فإن دعوتهم حتيط من
ورائهم »".
وملا سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -رمحه اهلل ( -كما يف الفتاوى
 :) 5/5عن املراد بطاعة والة األمر يف قوله  -تعاىل  :-يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا
أَطِيعُوا الَّلهَ َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ َوأُولِي الْأَ ْمرِ ِمْن ُكمْ َف ِإنْ َتنَازَ ْعُتمْ فِي َشيْءٍ َفرُدُّوهُ ِإلَى ال َّلهِ
خرِ َذلِكَ خَ ْيرٌ َو َأحْ َسنُ تَ ْأوِيلًا ،هل هم
وَالرَّسُولِ ِإنْ ُكْنُتمْ ُتؤْ ِمنُونَ بِالَّلهِ وَالْ َي ْومِ الْآ ِ
العلماء أم احلكام ولو كانوا ظاملني ألنفسهم ولشعوبهم؟
قال" :أولو األمر :هم العلماء واألمراء ،أمراء املسلمني وعلماؤهم ،يطاعون يف طاعة
اهلل إذا أمروا بطاعة اهلل ،وليس يف معصية اهلل.
فالعلماء واألمراء يطاعون يف املعروف؛ ألن بهذا تستقيم األحوال ،وحيصل األمن،
وتنفذ األوامر ،وينصف املظلوم ،ويردع الظامل ،أما إذا مل يطاعوا فسدت األمور،
وأكل القوي الضعيف ،فالواجب أن يطاعوا يف طاعة اهلل يف املعروف سواء كانوا
أمراء أو علماء ،العامل يبني حكم اهلل ،واألمري ينفذ حكم اهلل ،هذا هو الصواب يف
أولي األمر ،هم العلماء باهلل وبشرعه ،وهم أمراء املسلمني عليهم أن ينفذوا أمر اهلل،
وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها يف احلق ،وأن تسمع ألمرائها يف املعروف ،أما إذا
أمروا مبعصية سواء كان اآلمر أمرياً أو عاملاً فإنهم ال يطاعون يف ذلك ،إذا قال لك
أمري أشرب اخلمر ،فال تشربها ،أو إذا قال لك كل الربا ،فال تأكله ،وهكذا مع
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العامل إذا أمرك مبعصية اهلل ،فال تطعه ،والتقي ال يأمر بذلك لكن قد يأمر بذلك
العامل الفاسق.
واملقصود أنه إذا أمرك العامل أو اآلمر بشيء من معاصي اهلل فال تطعه يف معاصي
اهلل إمنا الطاعة يف املعروف ،كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم« :ال طاعة
ملخلوق يف معصية اخلالق» ،لكن ال جيوز اخلروج على األئمة وإن عصوا ،بل
جيب السمع والطاعة يف املعروف مع املناصحة ،وال تنزعن يداً من طاعة لقول
النيب صلى اهلل عليه وسلم« :على املرء السمع والطاعة يف املنشط واملكره وفيما
أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية اهلل فإن أمر مبعصية اهلل فال مسع وال طاعة»،
ويقول عليه الصالة والسالم« :من رأى من أمريه شيئاً من معصية اهلل فليكره ما
يأتي من معصية اهلل وال ينزعن يداً من طاعة فإنه من فارق اجلماعة مات ميتة
جاهلية» ،وقال عليه الصالة والسالم« :من أتاكم وأمركم مجيع يريد أن يفرق
مجاعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائناً من كان»."...

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاوى
 :) 88/8أن هناك من أبناء أهل السنة واجلماعة من يرى هذا فكراً
انهزامياً ،وفيه شيء من التخاذل ،ويدعون الشباب إىل تبين العنف يف
التغيري ،فقال  -رمحه اهلل " :-هذا غلط من قائله ،وقلة فهم؛ ألنهم ما
فهموا السنة وال عرفوها كما ينبغي ،وإمنا حتملهم احلماسة والغرية إلزالة
املنكر على أن يقعوا فيما خيالف الشرع ،كما وقعت اخلوارج واملعتزلة،
محلهم حب نصر احلق أو الغرية للحق ،محلهم ذلك على أن وقعوا يف
الباطل ،...وليس هلم اخلروج على السلطان من أجل معصية أو معاص
وقعت منه ،بل عليهم املناصحة باملكاتبة واملشافهة ،بالطرق الطيبة
احلكيمة ،وباجلدال باليت هي أحسن حتى ينجحوا ،وحتى يقل الشر أو
يزول ويكثر اخلري.
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هكذا جاءت النصوص عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واهلل  -عز وجل
حمَةٍ ِمنَ ال َّلهِ لِْنتَ لَهُمْ َولَ ْو كُ ْنتَ َفظًّا َغلِيظَ الْقَ ْلبِ النْفَضُّوا
 يقول :فَ ِبمَا َر ِْمنْ حَ ْولِكَ.
فالواجب على الغيورين هلل وعلى دعاة اهلدى أن يلتزموا حدود الشرع،
وأن يناصحوا من والهم اهلل األمور ،بالكالم الطيب ،واحلكمة ،واألسلوب
احلسن ،حتى يكثر اخلري ويقل الشر ،وحتى يكثر الدعاة إىل اهلل ،وحتى
ينشطوا يف دعوتهم باليت هي أحسن ،ال بالعنف والشدة ،ويناصحوا من
والهم اهلل األمر بشتى الطرق الطيبة السليمة ،مع الدعاء هلم بظهر الغيب:
أن يهديهم اهلل ويوفقهم ،ويعينهم على اخلري ،وأن يعينهم اهلل على ترك
املعاصي اليت يفعلونها وعلى إقامة احلق.
هكذا يدعو املؤمن اهلل ويضرع إليه :أن يهدي اهلل والة األمور ،وأن يعينهم
على ترك الباطل ،وعلى إقامة احلق باألسلوب احلسن وباليت هي أحسن،
وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا يف
الدعوة باليت هي أحسن ،ال بالعنف والشدة ،وبهذا يكثر اخلري ،ويقل
الشر ،ويهدي اهلل والة األمور للخري واالستقامة عليه ،وتكون العاقبة
محيدة للجميع".

وقال  -أيضاً ( -كما يف جمموع الفتاوى " :) 0 /8فهذه اآلية نص يف وجوب
طاعة أولي األمر ،وهم :األمراء والعلماء ،وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم تبني أن هذه الطاعة الزمة ،وهي فريضة يف املعروف ...
والنصوص من السنة تبني املعنى ،وتقيد إطالق اآلية بأن املراد :طاعتهم يف
املعروف ،وجيب على املسلمني طاعة والة األمور يف املعروف ال يف املعاصي ،فإذا
أمروا باملعصية فال يطاعون يف املعصية ،لكن ال جيوز اخلروج عليهم بأسبابها؛
لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :أال من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية اهلل
فليكره ما يأتي من معصية اهلل وال ينزعن يداً من طاعة» ،ولقوله صلى اهلل عليه
وسلم« :من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية» ،وقال
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صلى اهلل عليه وسلم« :على املرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر
مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة»
وسأله الصحابة رضي اهلل عنهم  -ملا ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون -
قالوا :فما تأمرنا؟ قال« :أدوا إليهم حقهم وسلوا اهلل حقكم» ،قال عبادة بن
الصامت رضي اهلل عنه« :بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على السمع
والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله»،
وقال« :إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهلل فيه برهان» ،فهذا يدل على أنه ال
جيوز هلم منازعة والة األمور ،وال اخلروج عليهم إال أن يروا كفرا بواحاً عندهم من
اهلل فيه برهان؛ وما ذاك إال؛ ألن اخلروج على والة األمور يسبب فساداً كبرياً
وشراً عظيماً ،فيختل به األمن ،وتضيع احلقوق ،وال يتيسر ردع الظامل ،وال نصر
املظلوم ،وختتل السبل وال تأمن ،فيرتتب على اخلروج على والة األمور فساد عظيم
وشر كثري."...
وقال الشيخ حممد صاحل العثيمني  -رمحه اهلل ( -يف الشرح املمتع :)403/ 4
"...فهؤالء البغاة إذا مل يرجعوا ،فإن اإلمام جيب عليه أن يقاتلهم ،وجيب على
رعيته أن يعينوه على قتاهلم ،فإن قالت الرعية( ) :حنن ال نقاتل قوماً مسلمني،
كيف نقاتلهم ،وكيف حنمل السالح عليهم؟! قلنا :ألنهم بغاة ،فقتاهلم من باب
اإلصالح ،وإذا مل ميكن اإلصالح إال بقتاهلم وجب ،فيجب على الرعية طاعة
اإلمام إذا أمر باخلروج معه لقتال هؤالء.
بقي أن يقال :هنا حال ثالثة؛ ألن املؤلف ذكر حالني:
األوىل :أن يكف هؤالء عن القتال إذا بُيِّن هلم األمر فنكف عنهم.
الثانية :أال يرجعوا ،بل يستمروا يف اخلروج ،فحينئ ٍذ جيب على اإلمام أن
يقاتلهم ،وجيب على الرعية أن يساعدوا اإلمام.
()
ِين ا ْق َت َتلُوا َفأَصْ لِحُوا َب ْي َن ُه َما َفإِنْ َب َغ ْ
ت
ان م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
قلت :نمتثل قوله – تعالى َ  :-وإِنْ َطا ِئ َف َت ِ
هللا َفإِنْ َفا َء ْ
ت َفأَصْ لِحُوا َب ْي َن ُه َما ِب ْال َع ْد ِل
إِحْ دَ ا ُه َما َعلَى ْاأل ُ ْخ َرى َف َقا ِتلُوا الَّتِي َت ْبغِي َح َّتى َتفِي َء إِلَى أَمْ ِر َّ ِ
َوأَ ْقسِ ُ
طوا إِنَّ َّ
ين ،فقد أمرهم هللا باإلصالح أوالً ،ثم بمقاتلة الباغية.
هللاَ ُيحِبُّ ْال ُم ْقسِ طِ َ
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الثالثة :إذا مل يكشف الشبهة ،ومل يزل املظلمة ،بأن قالوا :نريد إزالة املظلمة
الفالنية ،قال :ال أزيلها ،أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ،ووجه حكمه من
الكتاب والسنة ،قال :ال ،ففي هذه احلال إن فاؤوا فاألمر واضح وانتهى اإلشكال،
لكن إن أبوا قالوا :ما دمت مل تزل املظلمة ،ومل تكشف الشبهة لنا ،فإننا
سنقاتل ،فليس هلم قتاله؛ ألن النيب صلّى اهلل عليه وسلّم يقول يف األمري« :امسع
وأطع ،وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» ،ونهى صلّى اهلل عليه وسلّم :أن ينزع
اإلنسان يداً من طاعة ،إال أن يرى كفرًا بواحاً عنده فيه من اهلل برهان...اخل".
وقال  -أيضاً ( -يف تفسريه  ... " :)333/3ومن األصول املتفق عليها عند أهل
السنة ،ودلت عليه النصوص الكثرية ،أنه إذا كان للناس إمام جائر ظامل ،فإن
الناس يؤمرون بالصرب على جوره وظلمه ،وبغيه وال يقاتلونه وأن جمرد وجود
البغي من إمام ،أو من طائفة ال يبيح قتاهلم ،فدفع البغي مل يأذن الشرع به مطلقاً
بالقتال ،بل إذا كان فيه فتنة ،ويرتتب عليه ضرر أعظم منه وجب الكف عنه،
وأمر بالصرب واالحتمال؛ ألن الشريعة مبناها على دفع أعظم املفسدتني بالتزام
أقلهما ضرراً إذا مل ميكن دفع الفساد مطلقاً" إىل أن قال  -رمحه اهلل " :-وكل ما
أوجب فتنة أو فرقة بني املؤمنني فليس هو من الدين ،سواء كان قوالً أو فعالً،
والفتنة والفرقة ال تقعان إال مِن َترْك ما أمر اهلل به ،واهلل  -تعاىل  -أمر باحلق
والعدل وأمر بالصرب ،والفتنة تكون من ترك احلق أو من ترك الصرب.
فاملظلوم إذا كان على حق فإنه يؤمر باحتمال األذى والصرب على البلوى ،فإذا ترك
الصرب فإنه يكون تاركاً ملا أمر اهلل به.
وإن كان املظلوم جمتهداً يف معرفة احلق ومل يُصبه ،ثم مل يصرب على البلوى ،كان
مقصراً يف معرفة احلق ،وآمثاً برتك الصرب ،ولكن قد يؤجر على اجتهاده ويعفى له
عن تقصريه ،وأما ترك الصرب فعليه إثم ذلك.
وأما إذا كان غري جمتهد يف معرفة احلق ومل يصرب ،فإنه جيتمع عليه ثالثة
ذنوب ،األول :لرتكه االجتهاد يف طلب احلق ،والثاني :لرتكه الصرب على
البلوى ،والثالث :لعدم إصابته احلق ووقوعه يف اخلطأ.
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واملقصود أنه ال حيل دفع األذى الذي يكون يف دفعه فتنة بني األمة ،أو ينتج عنه
شر عظيم أو أعظم من األذى املطلوب دفعه ،أو يكون يف دفعه ظلم وعدوان ،بل
املتعني حينئذ الصرب واالحتمال وضبط النفس ،فإن ذلك يف حق املظلوم ابتالء
وامتحان ،وإذا صرب واحتسب كانت العاقبة له ،وقد قال اهلل  -تعاىل :-
ص ِبرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِرياً أي يبتلى بعضكم ببعض
ض ُكمْ لَِبعْضٍ ِفْتَنةً َأتَ ْ
ج َع ْلنَا َبعْ َ
َ و َ
لينظر من يصرب فيستحق اجلزاء األوفى يف الدنيا واآلخرة.
ص ِبرَنَّ َعلَى مَا آذَ ْيتُمُونَا وَ َعلَى
وأخرب  -تعاىل  -عن رسله أنهم قالوا لقومهمَ  :و َلنَ ْ
ج َع ْلنَا ِمْن ُهمْ َأئ َِّمةً َي ْهدُونَ بِأَ ْم ِرنَا لَمَّا
الَّلهِ َفلْ َيَتوَ َّكلِ الْ ُمَتوَ ِّكلُونَ ،وقال  -تعاىل َ  :-و َ
صَبرُوا وَكَانُوا بِآيا ِتنَا يُو ِقنُونَ ،فجعلهم أئمة بالصرب واليقني ،فبذلك تُنال اإلمامة
َ
يف الدين.
واخلطأ حيصل يف هذا إما بسبب جزع املظلوم أو بسبب قلة صربه أو ضعف رأيه؛
فإنه قد يظن أن القتال أو حنوه يف الفتنة يدفع الظلم عنه وال يدري أنه يضاعفه
ويزيد الشر كما هو الواقع".
وقال  -أيضاً ( -كما يف جمموع فتاواه ورسائله" :)348/8فإنه جيب علينا طاعة
والة األمور ،وإن كانوا عصاة ،فنقيم معهم احلج واجلهاد ،وكذلك اجلمع ،نقيمها
مع األمراء ،ولو كانوا فجاراً" إىل أن قال" :ويف حديث عبادة بن الصامت رضي
اهلل عنه ،قال :بايعنا رسول اهلل صلي اهلل عليه وعلي آله وسلم على السمع
والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره ،وأن ال ننازع األمر أهله .قال« :إال أن
تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من اهلل برهان».
وألننا لو ختلفنا عن متابعتهم ،لشققنا عصا الطاعة اليت يرتتب على شقها أمور
عظيمة ومصائب جسيمة.
واألمور اليت فيها تأويل واختالف بني العلماء إذا ارتكبها والة األمور ،ال حيل لنا
منابذتهم وخمالفتهم ،لكن جيب علينا مناصحتهم بقدر املستطاع فيما خالفوا فيه،
مما ال يسوغ فيه االجتهاد ،وأما ما يسوغ فيه االجتهاد ،فنبحث معهم فيه حبث
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تقدير واحرتام ،لنبني هلم احلق ال على سبيل االنتقاد هلم واالنتصار للنفس ،وأما
منابذتهم وعدم طاعتهم فليس من طريق أهل السنة واجلماعة".
وقال  -أيضاً ( -يف تفسريه العدد.." :)66 ،67أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
أخرب بأنه يكون أئمة ال يهتدون بهديه صلى اهلل عليه وسلم ،وال يستنون بسنته
وأخرب أن فيهم رجاالً قلوبهم قلوب الشياطني يف جثمان اإلنس ،ومع ذلك أمر
بالسمع والطاعة لألمري ،وإن ضرب الظهر وأخذ املال ،ويف ذلك بيان وجوب طاعة
السلطان ،سواء كان عادالً أو ظاملاً جائراً ،وهذا محاية منه صلى اهلل عليه وسلم
لألمة من التفرق ،الذي يضعفها وجيعلها نهبة لألعداء ،كما هو الواقع من حال
املسلمني اليوم ملا تفرقوا وأصبحوا دويالت لكل دويلة حدودها واجتاهاتها".
وقال الشيخ صاحل الفوزان (يف إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد :) 3/ 6
"فمن أصول أهل السنة واجلماعة :أنهم ال يرون اخلروج على والة أمر املسلمني
لقول اهلل – تعاىل  :-يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا أَطِيعُوا الَّلهَ َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ َوأُولِي الْأَ ْمرِ
ِمْن ُكمْ  ،وقوله عليه الصالة والسالم« :من يطع األمري فقد أطاعين ،ومن يعصِ
األمري فقد عصاني» ،فال جيوز اخلروج عليهم؛ ولو كانوا فساقاً؛ ألنهم انعقدت
بيعتهم وثبتت واليتهم ،ويف اخلروج عليهم  -ولو كانوا فساقاً  -مفاسد عظيمة،
من شق العصا ،واختالف الكلمة ،واختالل األمن ،وتسلط الكفار على املسلمني".
وقال  -حفظه اهلل ( -يف شرحه ملسائل اجلاهلية ص" :)45من مسائل اجلاهلية:
أنهم ال خيضعون لولي األمر ،ويرون أن هذا ذلة ،ومعصية األمري يعتربونها فضيلة
وحرية؛ ولذلك ال جيمعهم إمام وال جيمعهم أمري؛ ألنهم ال خيضعون ،وعندهم
أنفة وكرب.
فجاء اإلسالم مبخالفتهم ،وأمر بالسمع والطاعة لولي األمر املسلم؛ ملـا يف ذلـك مـن
املصاحل ،قال – تعاىل  :-يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا أَطِيعُوا الَّلهَ َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ َوأُولِـي
الْأَ ْمرِ ِمْن ُكمْ[ النساء ،]71:فأمر بطاعة والة األمور ،والرسول صلى اهلل عليه وسـلم
حدد ذلك يف غري معصية ،فقال« :ال طاعة ملخلوق يف معصـية اخلـالق» ،وقـال:
«إمنا الطاعة باملعروف» فتجـب طاعـة ولـي األمـر يف غـري معصـية اهلل ،إذا أمـر
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مبعصية فال يطاع ،لكن ال خيالف يف بقية األمور ،ال يطاع يف هـذه املسـألة خاصـة
اليت فيها معصية ،أما بقية األمور فـال تنـتقض بيعتـه بسـبب ذلـك ،وال خيـالف
مادام أنه على اإلسالم؛ ملا يف طاعة والة األمور من اجتماع الكلمة ،وحقـن الـدماء،
واستتباب األمن ،وإنصاف املظلوم من الظامل ،ورد احلقوق إىل أصـحابها ،واحلكـم
بني الناس بالعدل ،حتى ولو كان ولي األمر غري مستقيم يف دينه ،حتـى ولـو كـان
فاسقاً ما مل يصل إىل الكفر ،كما قال صلى اهلل عليه وسلم«:امسعـوا وأطيعـوا ،إال
أن تروا كفراً بواحاً عندكم عليه من اهلل برهان» ،فما دامت معاصـيه دون الكفـر،
فإنه يسمع له ويطاع ،وفسقه على نفسه ،لكن واليته وطاعته ملصلحة املسلمني.
وهلذا ملا قيل لبعض األئمة :إن فالنـ ًا فاسـق لكنـه قـوي ،وإن فالنـ ًا صـاحل لكنـه
ضعيف ،أيهما يصلح للوالية؟ قال :الفاسق القوي؛ ألن فسقه علـى نفسـه ،وقوتـه
للمسلمني ،أما هذا الصاحل؛ فإن صالحه لنفسه وضعفه يضر املسلمني.
فيسمع له ويطاع وإن كان فاسقاً يف نفسه ،بل وإن جار وإن ظلم ،يقول رسـول اهلل
صلى اهلل عليه وسـلم« :أطـع وإن أخـذ مالـك وضـرب ظهـرك»؛ ألن يف طاعتـه
مصلحة أرجح من املفسدة اليت هو عليهـا ،وألن مفسـدة اخلـروج عليـه أعظـم مـن
مفسدة البقاء على طاعته وهو عاص؛ ألن يف اخلـروج عليـه سـفكاً للـدماء وإخـالالً
باألمن وتفريق ًا للكلمة.
وماذا حصل للذين خرجوا على األمراء ووالة األمور مما قصه التاريخ؟ مـاذا حصـل
ملا أن نازغةً من الشذاذ يف عهد عثمان رضـي اهلل عنـه قـاموا وشـقوا عصـا الطاعـة
وقتلوا أمري املؤمنني عثمان؟ ماذا حصل على املؤمنني من النكسـات إىل اآلن بسـبب
اخلروج على أمري املؤمنني وقتله؟ فال يزال املسلمون يعانون من النكسـات املتواليـة
واملفاسد ،وكذلك يف حق بقية الوالة الصرب على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئيـة
أخف من مفسدة اخلروج عليه؛ فلذلك أوجب النيب صلى اهلل عليه وسلم طاعته ما
مل خيرج عن اإلسالم ولو كان فاسقاً ،ولو كان ظاملاً ،فإنه يصرب علـى هـذه املفاسـد
اجلزئية؛ درءاً للمفسدة العظيمة ،وارتكـاب أخـف الضـررين لـدفع أعالهمـا ،هـذا
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شيء معروف .وما من قوم خرجوا على إمامهم إال كانت املفسـدة يف اخلـروج عليـه
أعظم من املفسدة يف الصرب على طاعته.
وهذا فرق ما بني أهل اجلاهلية وأهل اإلسالم يف مسألة والة األمور ،أهل اجلاهليـة
ال يرون الطاعة لوالة األمور ،ويرون ذلك ذلة.
وأما اإلسالم :فإنه أمر بطاعـة والة األمـور املسـلمني ،وإن كـان عنـدهم شـيء مـن
الفســق يف أنفســهم ،أو عنــدهم ظلــم للنــاس ،يصــرب علــيهم؛ ألن يف ذلــك مصــاحل
للمسلمني ،ويف اخلروج عليهم مضار للمسلمني أعظم من املفاسد اليت يف البقاء علـى
طاعتهم مع احنرافهم الذي ال خيرجهم عن اإلسالم ،هـذه القاعـدة العظيمـة الـيت
جاء بها اإلسالم يف هذا األمر العظيم.
وأما أهل اجلاهليـة  -كمـا سـبق  -ال يـرون انعقـاد واليـة ،وال يـرون مسعـاً وال
طاعة ،ومثلهم األمم الكافرة اآلن ،الـذين يقولـون باحلريـات والـدميقراطيات مـاذا
تكــون جمتمعــاتهم اآلن؟ همجيــة ،بهيميــة ،قتــل وســلب وفســاد أعــراض ،وشــر
واضطراب أمن ،وهم دول كربى ،وعندهم أسلحة ،وعندهم مدمرات ،لكن حـالتهم
حالة بهيمية  -والعياذ باهلل -ألنهم باقون على ما كانت عليه اجلاهلية.
وأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بالسمع والطاعة هلـم ،وأمـر بالنصـيحة هلـم سـرًا
بينهم وبني الناصح ،وأما الكالم فيهم وسبهم واغتيابهم ،فهذا من الغش هلم؛ ألنه
يؤلب الناس عليهم ويفرح أهل الشر ،وهذا من اخليانة لوالة األمور ،أما الدعاء هلم
وعدم ذكر معائبهم يف اجملالس ،فهو من النصيحة هلم ،ومن كان يريـد أن ينصـح
اإلمام فإنه يوصل النصيحة إليه يف نفسـه ،إمـا مشـافهة ،وإمـا كتابـة ،وإمـا بـأن
يوصى له من يتصل به ويبلغه عن هذا الشيء؛ وإذا مل يتمكن فهو معذور.
أمــا أنــه جيلــس يف اجملــالس أو علــى املنــابر أو أمــام أشــرطة ويســب والة األمــور
ويعيبهم ،فهذا ليس من النصيحة ،وإمنا هو من اخليانة لـوالة األمـور ،والنصـيحة
هلم تشمل الدعاء هلم بالصالح ،وتشمل سرت عيوبهم وعدم إفشائها للناس ،وكذلك
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من النصيحة هلم :القيام باألعمال اليت يوكلونهـا إىل املـوظفني ،ويعهـدون بهـا إىل
الوالة يف القيام بها ،هذا من النصيحة لوالة األمور".
قلت :فتبني مما سبق من النصـوص أن طاعـة والة األمـر واجبـة وإن جـاروا ،وأن
اخلروج عليهم حمرم.

فصل

حكم من خرج على مجاعة املسلمني

تقدم أهمية وجود السلطان ووجوب طاعته ،وأن طاعته يف املعروف طاعة هلل
ورسوله ،وخمالفته خمالفة هلل ورسوله ،وأنه ال يستقيم الدين إال بهم وإن جاروا
وظلموا ،وأن ما يصلح اهلل بهم أكثر مما يفسدون ،كما أنه ال استقرار لألمن إال
بطاعة السلطان والتفاف رعيته حوله ،ويف هذا الفصل نبني احلكم يف حال
االختالف والتنازع ،وحكم من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول يف طاعة اإلمام،
وامتنع عن قبول التحاكم لشرع اهلل وسنة رسوله صلى عليه وسلم ،وعمل يف األرض
على خالف الكتاب والسنة ،وسعى يف األرض فساداً.
أوالً :جيب على املؤمنني رد ما تنازعوا فيه إىل اهلل ورسوله ،كما أمرهم اهلل ،إذ
قال  -سبحانه – بعد أن أمرهم بطاعة والة األمرَ  :ف ِإنْ َتنَازَ ْعُتمْ فِي َشيْءٍ َفرُدُّوهُ
خرِ َذلِكَ خَ ْيرٌ َو َأحْ َسنُ تَ ْأوِيلًا،
ِإلَى الَّلهِ وَالرَّسُولِ ِإنْ ُكْنُتمْ ُتؤْ ِمنُونَ بِالَّلهِ وَالْ َي ْومِ الْآ ِ
حكْ ُم ُه ِإلَى الَّلهِ.
خَتلَ ْفُتمْ فِيهِ ِمنْ َشيْ ٍء َف ُ
وقال :وَمَا ا ْ
ص ِبرُوا إِنَّ ال َّلهَ َمعَ
حي ُكمْ وَا ْ
وقال  -عز وجل  :-وَال َتنَازَعُوا َفتَفْ َشلُوا َوَت ْذهَبَ ِر ُ
الصَّابِرِينَ.
قال أبو جعفر حممد بن جرير الطربي( يف تفسريه " :)757/ 3يقول – تعاىل ذكره
 للمؤمنني به :أطيعوا أيها املؤمنون ربَّكم ورسوله فيما أمركم به ونهاكم عنه ،والختالفوهما يف شيء وَال َتنَازَعُوا َفتَفْ َشلُوا ،يقول :وال ختتلفوا فتفرقوا وختتلف
حيكُمْ."
قلوبكم َ فتَفْ َشلُوا ،يقول :فتضعفوا وجتبنوا َ وَت ْذهَبَ ِر ُ
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ثانياً :جيب على املؤمنني إجابة الدعوة إذا دعوا إىل اهلل والرسول ليحكم بينهم.
لقوله  -تعاىل  :-وَمَا كَانَ لِ ُمؤْ ِمنٍ َولَا ُمؤْ ِمَنةٍ ِإذَا قَضَى الَّلهُ َورَسُو ُلهُ أَ ْمرًا َأنْ َيكُونَ
ضلَالًا ُمبِيناً.
َل ُهمُ الْخِ َيرَةُ ِمنْ أَ ْم ِر ِهمْ وَ َمنْ َيعْصِ الَّلهَ َورَسُو َلهُ فَقَدْ ضَلَّ َ
ح ُكمَ بَ ْيَنهُمْ َأنْ يَقُولُوا
ولقوله :إِنَّمَا كَانَ َقوْلَ الْ ُمؤْ ِم ِننيَ ِإذَا دُعُوا ِإلَى الَّلهِ َورَسُوِلهِ لِ َي ْ
سَ ِم ْعنَا َوأَ َط ْعنَا َوأُو َلئِكَ هُمُ الْمُ ْفِلحُون.
وقد نفى اهلل اإلميان حتى التحاكم فيما شجر بينهم ،فقالَ  :فلَا َو َربِّكَ لَا ُيؤْ ِمنُونَ
ح َرجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُ َسلِّمُوا
جدُوا فِي َأنْفُ ِس ِهمْ َ
جرَ بَ ْيَن ُهمْ ثُمَّ لَا َي ِ
حكِّمُوكَ فِيمَا شَ َ
حَتَّى ُي َ
تَ ْسلِيمًا.
ثالثاً :جيب اإلصالح حال اقتتال طائفتني من املؤمنني ،ومقاتلة الباغية منهما عند
صِلحُوا
عدم اإلجابة ،لقوله  -تعاىل َ  :-و ِإنْ طَائِ َفتَانِ ِمنَ الْ ُمؤْ ِم ِننيَ ا ْقَتَتلُوا فَأَ ْ
خرَى فَقَا ِتلُوا اَّلتِي َتْبغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَ ْمرِ ال َّلهِ
حدَاهُمَا َعلَى الْ ُأ ْ
بَ ْيَنهُمَا َف ِإنْ َبغَتْ ِإ ْ
صِلحُوا بَ ْيَنهُمَا بِا ْل َعدْلِ َوأَقْ ِسطُوا إِنَّ الَّلهَ ُيحِبُّ الْمُقْ ِسطِنيَ.
َف ِإنْ فَاءَتْ فَأَ ْ
قال الطربي  -رمحه اهلل  -يف تفسري هذه اآلية" :بالدعاء إىل حكم كتاب اهلل،
والرضا مبا فيه هلما وعليهما ،وذلك هو اإلصالح بينهما بالعدل ،فإن أبَت إحدى
هاتني الطائفتني اإلجابة إىل حكم كتاب اهلل له وعليه ،وتعدّت ما جعل اهلل عدالً
بني خلقه ،وأجابت األخرى منهما ،فقاتلوا اليت تعتدي ،وتأبى اإلجابة إىل حكم
اهلل حتى ترجع إىل حكم اهلل الذي حكم يف كتابه بني خلقه ،فإن رجعت الباغية
بعد قتالكم إياهم إىل الرضا حبكم اهلل يف كتابه ،فأصلحوا بينها وبني الطائفة
األخرى اليت قاتلتها بالعدل ،وذلك حكم اهلل يف كتابه الذي جعله عدالً بني
خلقه".
صلَّى اهلل
وذكر  -رمحه اهلل  -قول ابن عباس" :إن اهلل  -سبحانه  -أمر النيبّ َ
َعلَ ْيهِ وَ َسلَّم واملؤمنني إذا اقتتلت طائفتان من املؤمنني أن يدعوهم إىل حكم اهلل،
وينصف بعضهم من بعض ،فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب اهلل ،حتى ينصف
املظلوم من الظامل ،فمن أبى منهم أن جييب فهو باغ ،فحقّ على إمام املؤمنني أن
جياهدهم ويقاتلهم ،حتى يفيئوا إىل أمر اهلل ،ويقرّوا حبكم اهلل".
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وقال حممد بن علي بن حممد الشوكاني  -رمحه اهلل – (يف السيل اجلرار
" :)776/4إذا تبني الباغي ومل يلتبس ،وال دخل يف الصلح ،كان القعود عن
مقاتلته خالف ما أمر اهلل به ،وأما مع اللبس فال وجوب حتى يتبني احملق من
املبطل ،لكن جيب السعي يف الصلح كما أمر اهلل به".
قلت :وهذا يف حال وجود البغي ،والباغي هو من كان له تأويل سائغ.
أما ما حيدث من غوغائي هذا الزمان فال تأويل سائغ فيه ،فقد استشرفوا للفنت
فاستشرفتهم ،وجانبوا الكتاب والسنة فأخذوا مبا اقتضته مقاييسهم وعقوهلم من
األهواء فأحدثوا يف بلدانهم وشعوبهم وأنفسهم  -من القتل ،والفوضى ،والدمار،
واجلوع ،والفساد ،وذهاب األمن ،وفشاء األمراض  -أعظم الفساد؛ لعدم امتثاهلم
ما نهو عنه.
قال اهلل – تعاىل َ  :-ولَا تَ ْقُتلُوا َأنْفُ َس ُك ْم إِنَّ الَّلهَ كَانَ ِب ُكمْ َرحِيمًا  وَ َمنْ يَ ْف َعلْ
صلِيهِ نَارًا وَكَانَ َذلِكَ عَلَى الَّلهِ يَ ِسريًا.
َذلِكَ ُع ْدوَانًا َو ُظلْمًا فَسَ ْوفَ نُ ْ
وقال – تعاىل َ  :-ولَا تَ ْقُتلُوا النَّفْسَ ا َّلتِي ح ََّرمَ الَّل ُه ِإلَّا بِا ْلحَقِّ َذلِ ُكمْ وَصَّا ُكمْ ِبهِ
َل َعَّل ُكمْ َتعْقِلُون.
وقال صلى اهلل عليه وسلم :ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأنى
رسول اهلل إال بإحدى ثالث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق
للجماعة .
وقال صلى اهلل عليه وسلم :أبغض الناس إىل اهلل ثالثة ملحد يف احلرم ،ومبتغ يف
اإلسالم سنة اجلاهلية ،ومطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه .
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف خطبته يف حجة الوداع :إن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال
هل بلغت رواه البخاري ومسلم وغريهما
والعجب أن منهم من يطلب تطبيق وتقنني األحكام الوضعية (الدولة املدنية
الدميقراطية الدستورية) ،وهذا أمر خطري يفضي إىل الكفر؛ ألن من رغب وأراد
األحكام الوضعية فقد فضلها على حكم اهلل وشرعه؟!.
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فما حيدث يف هذا الزمان من ثورات ومظاهرات هو عمل بغري كتاب اهلل وسنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وحماربة هلل ورسوله ،وقد قال اهلل – تعاىل :-
وَقَا ِتلُو ُهمْ حَتَّى لَا َتكُونَ ِفْتَنةٌ وَ َيكُونَ الدِّي ُن لِ َّلهِ َف ِإنِ ا ْنَت َهوْا َفلَا ُع ْدوَا َن ِإلَّا َعلَى
الظَّالِ ِمنيَ ،وقال :وَقَا ِتلُو ُهمْ حَتَّى لَا َتكُونَ ِفتَْنةٌ وَ َيكُونَ الدِّينُ ُكُّل ُه ِلَّل ِه َف ِإنِ اْنَت َهوْا
صريٌ؛ ومبا أنهم حاربوا اهلل ورسوله ،وسعوا يف األرض
َفإِنَّ الَّلهَ بِمَا َيعْ َملُونَ بَ ِ
فساداً ،فوجب على املسلمني أن يأخذوا على أيديهم ،ومعاقبتهم مبا يكون نكاالً
هلم ،وقد قال اهلل  -سبحانه  :-إِنَّمَا جَزَاءُ اَّلذِينَ ُيحَا ِربُونَ الَّلهَ َورَسُو َلهُ وَيَ ْس َع ْونَ
ف َأوْ ُينْ َفوْا
خلَا ٍ
جُل ُهمْ ِمنْ ِ
صَّلبُوا َأوْ تُ َق َّط َع أَ ْيدِي ِهمْ َو َأ ْر ُ
ض فَسَادًا َأنْ يُقََّتلُوا َأوْ يُ َ
فِي الْ َأرْ ِ
خرَةِ َعذَابٌ َعظِيمٌ ِ إلَّا ا َّلذِينَ
الدنْيَا َو َل ُهمْ فِي الْآ ِ
ِمنَ الْ َأرْضِ َذِل َك َل ُهمْ خِزْيٌ فِي ُّ
تَابُوا ِمنْ َقْب ِل َأنْ تَ ْق ِدرُوا َعلَ ْي ِهمْ فَا ْعلَمُوا أَنَّ الَّلهَ غَفُورٌ َرحِيم.
وقد بني صلى اهلل عليه وسلم عقاب من خرج ليشق عصا املسلمني؛ ملا يرتتب على
ذلك من الفساد العظيم ،فقال« :من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن
يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه» .أخرجه مسلم.
وقال صلى اهلل عليه وسلم« :إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه
األمة وهى مجيع فاضربوه بالسيف كائناً من كان» أخرجه مسلم
ففي هاذين احلديثني الصحيحني حكم من خرج ليفرق مجاعة املسلمني بعد أن
اجتمعت كلمة أهل احلل والعقد ،من أهل الشوكة على إمام من املسلمني؛ وذلك
لصيانة مجاعة املسلمني وكلمتهم؛ وحلفظ األمن؛ وألنه ال قيام للدين وال للدنيا إال
بإمام جيتمع عليه املسلمون.
وقد روى البخاري عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال« :مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على
سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من
املاء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من فوقنا فإن
يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً».
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قال القرطيب – رمحه اهلل " :-ففي هذا احلديث تعذيب العامة بذنوب اخلاصة،
وفيه استحقاق العقوبة برتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر".
قلت :ودل هذا احلديث على وجوب األخذ على يد َمن يتولد بسببه ضرر كبري؛
ألنه إذا مل يؤخذ على يد الظلمة الساعني يف األرض بالفساد تعدى ضررهم ،وهلك
بسببهم الصاحل وغريه؛ فكان األخذ على يد من خرج على مجاعة املسلمني  -ملنع
ضرره  -واجب على السلطان ،وقد ضرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم مث ًال  -كما
تقدم  ،-قوم يف سفينة يف البحر ،وكل واحد منهم له نصيب فيها ،فلو خرق
أحدهم يف نصيبه ليستقي حتى ال يؤذي من فوقه بكثرة مروره ،فإنه وهذا احلال
إن منعوه جنوا ،وجنوا مجيعاً ،وإن تركوه هلكوا مجيعاً ،وهكذا املفسدون إن
أخذوا على أيديهم جنوا مجيعاً ،وإن تركوهم هلكوا مجيعاً.
ويف الصحيحني عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فقالت له :يا رسول اهلل ،أنهِْلك وفينا الصاحلون؟ قال« :نعم إذا كثر اخلبث»
ويف صحيح البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال ،قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم« :إذا أنزل اهلل بقوم عذاباً ،أصاب العذاب من كان فيهم ،ثم بعثوا
على أعماهلم».
وعن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه قال :يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية
َل ِإذَا ا ْهَتدَ ْيتُمْ ،وإني مسعت
يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا عَلَ ْي ُك ْم َأنْفُ َس ُك ْم لَا يَضُرُّ ُكمْ َمنْ ض َّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على
يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب من عنده» .رواه أبو داود والرتمذي  -وقال
حديث حسن صحيح  -وابن ماجه ،والنسائي ،وابن حبان يف صحيحه ،ولفظ
النسائي إني مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :إن القوم إذا رأوا
املنكر فلم يغريوه عمهم اهلل بعقاب ويف رواية ألبي داود مسعت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يقول :ما من قوم يعمل فيهم باملعاصي ثم يقدرون على أن يغريوا
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ثم ال يغريوا إال يوشك أن يعمهم اهلل منه بعقاب قال األلباني يف الرتغيب
والرتهيب صحيح
فكل خروج يرتتب بسببه فساد كبري ،واختالل األمن ،وظلم الناس ،وجب منعه
لتخفيف الشر وتكثري اخلري؛ ففي ذلك مصلحة للمسلمني عامة ،ومن أحيا نفساً
فكأمنا أحيا الناس مجيعاً.
وذكر القرطيب  -رمحه اهلل ( -يف تفسريه :اجلامع ألحكام القرآن  ،)31 /5عند
قوله  -تعاىل  :-وَاتَّقُوا ِفْتَنةً لَا تُصِيبَنَّ اَّلذِينَ َظلَمُوا ِمْن ُكمْ خَاصَّة - تأويالت
أهل العلم يف تفسريها ،ومنها قول ابن عباس رضي اهلل عنه :نزلت هذه اآلية يف
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وقال :أمر اهلل املؤمنني أال يقروا املنكر
فيما بينهم فيعمهم اهلل بالعذاب.
ثم قال القرطيب" :وهذه التأويالت هي اليت تعضدها األحاديث الصحيحة"،
فذكر األحاديث السابقة ثم قال" :قال علماؤنا :فالفتنة إذا عمت هلك الكل .وذلك
عند ظهور املعاصي وانتشار املنكر ،وعدم التغيري ،...وهكذا كان احلكم فيمن كان
قبلنا من األمم ،كما يف قصة السبت حني هجروا العاصني وقالوا ال نساكنكم،
وبهذا قال السلف رضي اهلل عنهم ،...فهذا يدل على أن اهلالك العام منه ما
يكون طهرة للمؤمنني ،ومنه ما يكون نقمة للفاسقني.
وروى مسلم عن عبد اهلل بن الزبري أن عائشة رضي اهلل عنها قالت :عبث رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف منامه [قيل اضطراب جبسمه ،وقيل :حرك أطرافه
كمن يأخذ شيئا أو يدفعه] ،فقلت :يا رسول اهلل ،صنعت شيئاً يف منامك مل تكن
تفعله؟ فقال« :العجب أن ناساً من أميت يؤمون هذا البيت برجل من قريش قد
جلأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم» ،فقلنا :يا رسول اهلل إن الطريق
قد جيمع الناس ،قال« :نعم ،فيهم املستبصر واجملبور وابن السبيل يهلكون مهلكاً
واحداً ويصدرون مصادر شتى يبعثهم اهلل – تعاىل  -على نياتهم».
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خرَى ،كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
فإن قيل :فقد قال اهلل  -تعاىل َ  :-ولَا تَ ِزرُ وَا ِزرَةٌ وِ ْزرَ ُأ ْ
كَ َسبَتْ َرهِينَةَ  ،لهَا مَا كَ َسبَتْ وَ َعلَ ْيهَا مَا ا ْكتَ َسبَتْ ،وهذا يوجب أال يؤخذ
أحد بذنب أحد ،وإمنا تتعلق العقوبة بصاحب الذنب.
فاجلواب :أن الناس إذا تظاهروا باملنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغريه،
فإذا سكتوا عليه فكلهم عاص ،هذا بفعله وهذا برضاه ،وقد جعل اهلل يف حكمه
وحكمته الراضي مبنزلة العامل ،فانتظم الذنب بالعقوبة ،قاله ابن العربي وهو
مضمون األحاديث كما ذكرنا ،ومقصود اآلية :واتقوا فتنة تتعدى الظامل ،فتصيب
الصاحل والطاحل" .انتهى كالم القرطيب.
وقال ابن تيمية  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاوى ..." :)488 -468 / 8
وقال  -تعاىل  :-إِنَّمَا جَزَاءُ اَّلذِينَ ُيحَا ِربُونَ الَّلهَ َورَسُو َلهُ وَيَ ْس َعوْنَ فِي الْ َأرْضِ
خلَافٍ َأوْ ُينْفَوْا ِم َن الْ َأرْضِ
ج ُل ُهمْ ِمنْ ِ
صلَّبُوا َأوْ تُ َق َّطعَ أَ ْيدِي ِهمْ َوأَ ْر ُ
فَسَادًا َأنْ يُقََّتلُوا َأوْ يُ َ
خرَةِ َعذَابٌ َعظِيمٌ ،فكل من امتنع من أهل
الدنْيَا َو َل ُهمْ فِي الْآ ِ
َذلِكَ َل ُهمْ خِزْيٌ فِي ُّ
الشوكة عن الدخول يف طاعة اهلل ورسوله ،فقد حارب اهلل ورسوله ،ومن عمل يف
األرض بغري كتاب اهلل وسنة رسوله ،فقد سعى يف األرض فساداً ،وهلذا تأول
السلف هذه اآلية على الكفار ،وعلى أهل القبلة ،حتى أدخل عامة األئمة فيها
قطاع الطريق الذين يشهرون السالح جملرد أخذ األموال ،وجعلوهم بأخذ أموال
الناس بالقتال حماربني هلل ورسوله ساعني يف األرض فساداً ،وإن كانوا يعتقدون
حتريم ما فعلوه ويقرون باإلميان باهلل ورسوله ،فالذي يعتقد حل دماء املسلمني
وأمواهلم ،ويستحل قتاهلم أوىل بأن يكون حمارباً هلل ورسوله ساعياً يف األرض
فساداً من هؤالء ،كما أن الكافر احلربي الذي يستحل دماء املسلمني وأمواهلم،
ويرى جواز قتاهلم أوىل باحملاربة من الفاسق الذي يعتقد حتريم ذلك ،وكذلك
املبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول اهلل وسنته ،واستحل دماء املسلمني
املتمسكني بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وشريعته وأمواهلم هو أوىل
باحملاربة من الفاسق ،وإن اختذ ذلك ديناً يتقرب به إىل اهلل ،كما أن اليهود
والنصارى تتخذ حماربة املسلمني ديناً تتقرب به إىل اهلل.
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وهلذا اتفق أئمة اإلسالم على أن هذه البدع املغلظة شر من الذنوب اليت يعتقد
أصحابها أنها ذنوب ،وبذلك مضت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،حيث
أمر بقتال اخلوارج عن السنة ،وأمر بالصرب على جور األئمة وظلمهم والصالة
خلفهم مع ذنوبهم ،وشهد لبعض املصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه
حيب اهلل ورسوله ،ونهى عن لعنته ،وأخرب عن ذي اخلويصرة وأصحابه مع
عبادتهم وورعهم أنهم ميرقون من اإلسالم ،كما ميرق السهم من الرمية ،وقد قال -
جرَ بَ ْيَن ُهمْ ُث َّم لَا
حكِّمُوكَ فِيمَا َش َ
تعاىل  -يف كتابهَ  :فلَا َو َربِّكَ لَا ُيؤْ ِمنُونَ حَتَّى ُي َ
حرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُ َسلِّمُوا تَ ْسلِيمًا ،فكل من خرج عن سنة
جدُوا فِي َأنْفُ ِس ِهمْ َ
َي ِ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وشريعته ،فقد أقسم اهلل  -بنفسه املقدسة  -أنه ال
يؤمن حتى يرضى حبكم رسول اهلل يف مجيع ما يشجر بينهم من أمور الدين
والدنيا ،وحتى ال يبقى يف قلوبهم حرج من حكمه ،ودالئل القرآن على هذا األصل
كثرية ،وبذلك جاءت سنة رسول اهلل ،وسنة خلفائه الراشدين "...إىل أن قال:
"وقال اإلمام أمحد  -رمحه اهلل  -صح احلديث يف اخلوارج من عشرة أوجه،
قال« :حيقر أحدكم صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قرائتهم
يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية
لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا هلم على لسان حممد لنكلوا عن العمل» وفى رواية:
«لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد» وفى رواية« :شر قتلى حتت أديم السماء خري
قتلى من قتلوه» ،وهؤالء أول من قاتلهم أمري املؤمنني علي بن أبى طالب ،ومن
معه من أصحاب رسول اهلل قاتلهم حبرورى ملا خرجوا عن السنة واجلماعة،
واستحلوا دماء املسلمني وأمواهلم؛ فإنهم قتلوا عبد اهلل بن خباب ،وأغاروا على
ماشية املسلمني ،فقام أمري املؤمنني علي بن أبى طالب ،وخطب الناس ،وذكر
احلديث ،وذكر أنهم قتلوا وأخذوا األموال ،فاستحل قتاهلم ،وفرح بقتلهم فرحاً
عظيماً ،ومل يفعل يف خالفته أمراً عاماً كان أعظم عنده من قتال اخلوارج ،وهم
كانوا يكفرون مجهور املسلمني ،حتى كفروا عثمان وعلياً ،وكانوا يعملون بالقرآن
يف زعمهم ،وال يتبعون سنة رسول اهلل اليت يظنون أنها ختالف القرآن ،كما يفعله
67

سائر أهل البدع مع كثرة عبادتهم وورعهم ".. .إىل أن قال" :وأما الواحد املقدور
عليه من اخلوارج والرافضة ،فقد روى عنهما  -أعين  -عمر وعلي قتلهما  -أيضاً
 والفقهاء وإن تنازعوا يف قتل الواحد املقدور عليه من هؤالء ،فلم يتنازعوا يفوجوب قتاهلم إذا كانوا ممتنعني؛ فإن القتال أوسع من القتل ،كما يقاتل الصائلون
العداة ،واملعتدون البغاة ،وإن كان أحدهم إذا قدر عليه مل يعاقب إال مبا أمر اهلل
ورسوله به ،وهذه النصوص املتواترة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اخلوارج ،قد
أدخل فيها العلماء لفظاً أو معنى من كان يف معناهم ،من أهل األهواء اخلارجني
عن شريعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومجاعة املسلمني."...

فصل
حكم عزل السلطان بالفسق ،وطاعة املتغلب
إذا طرأ على اإلمام فسق ،سواء بارتكاب احملظورات أو ظلم الرعية ،فال جيوز
عزله ،وقد ذكر بعض أهل العلم إمجاع املسلمني؛ ملا يرتتب على فتنة عزله من
عظيم املفاسد ،وهذا هو احلق املوافق للكتاب والسنة ،وأهل العلم متفقون – أيضاً
 على طاعة من تغلب عليهم يف املعروف ،ويرون املنع من اخلروج عليه بالسيف؛ألن خروجهم يوجب الفتنة والقتل بغري احلق.
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قال اإلمام النووي يف شرحه على صحيح مسلم" :أمجع أهل السنة أنه ال ينعزل
السلطان بالفسق"؛ ألن ضرر الفتنة اليت قد تنشأ عن عزله يفوق يف الغالب ضرر
بقائه متلبساً بالفسق.
وقال  -رمحه اهلل ( -يف شرحه على مسلم " :)3 4/6وأمجع أهل السنة أنه ال
ينعزل السلطان بالفسق ،...قال العلماء :وسبب عدم انعزاله وحتريم اخلروج عليه
ما يرتتب على ذلك من الفنت ،وإراقة الدماء ،وفساد ذات البني ،فتكون املفسدة يف
عزله أكثر منها يف بقائه".
وقال الشيخ مرعي بن يوسف املقدسي يف منار السبيل (يف شرح الدليل :) 8 /
"قال أمحد يف رواية العطار :ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة ،ومسي
أمري املؤمنني :فال حيل ألحد يؤمن باهلل أن يبيت وال يراه إماماً براً كان أو
فاجراً وال ينعزل بفسقه؛ ملا يف ذلك من املفسدة ،خبالف القاضي ،وحلديث:
«إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من اهلل برهان».
وتلزمه[أي اإلمام] مراسلة البغاة ،وإزالة شبههم ،وما يدّعون من املظامل؛ ألن ذلك
وسيلة إىل الصلح املأمور به ،والرجوع إىل احلق؛ وألن علياً رضي اهلل عنه راسل
أهل البصرة يوم اجلمل قبل الوقعة ،وأمر أصحابه أن ال يبدؤوهم بقتال ،وقال :إن
هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة ،وروى عبد اهلل بن شداد أن علياً رضي اهلل
عنه ،ملا اعتزله احلرورية بعث إليهم عبد اهلل بن عباس فواضعوه كتاب اهلل ثالثة
أيام ،فرجع منهم أربعة آالف.
فإن رجعوا وإال لزمه قتاهلم لقوله – تعاىل   :-فَقَا ِتلُوا ا َّلتِي َتْبغِي حَتَّى تَفِي َء ِإلَى
أَ ْمرِ الَّلهِ ،وجيب على رعيته معونته لآلية ،وألن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة،
وقاتل علي رضي اهلل عنه ،أهل البصرة يوم اجلمل ،وأهل الشام بصفني."..
قال ابن تيمية  -رمحه اهلل ( -يف منهاج السنة النبوية " :) 53 /إن البيعة تثبت
مبوافقة أهل الشوكة عليها ،وال يصري الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة
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عليها ،الذين حيصل بطاعتهم له مقصود اإلمامة؛ فإن املقصود من اإلمامة إمنا
حيصل بالقدرة والسلطان فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً".
وقال احلافظ (يف الفتح  )5/ 3عند شرح حديث« :مَن رأى مِن أمريه شيئاً يكرهُه
فليصرب عليه؛ فإنَّه مَن فارق اجلماعةَ شِرباً فمات ،إالَّ مات مِيتةً جاهليَّة»" :قال
حجةٌ يف ترك اخلروج على السلطان ولو جار ،وقد أمجع
ابن بطَّال :يف احلديث َّ
الفقهاءُ على وجوب طاعة السلطان املتغلِّب واجلهادِ معه ،وأنَّ طاعتَه خريٌ مِن
اخلروج عليه؛ لِما يف ذلك مِن حَقنِ الدِّماء وتسكنيِ الدَّهماء ،وحجتُّهم هذا
اخلربُ وغريُه  ،...ومل يستثنوا مِن ذلك إالَّ إذا وقع من السلطان الكفرُ الصَّريحُ،
فال جتوزُ طاعتُه يف ذلك ،بل جتب جماه َدتُه لِمَن قدر عليها( ) كما يف احلديث
الذي بعده [أي حديث عبادةَ بن الصَّامت« :باي َعنَا على السَّمع والطَّاعة يف
مَن َشطِنا ومَك َرهِنا وعُسرِنا ويُسرِنا وأثرَةٍ علينا وأن ال نُنازع األمرَ أهلَه إالَّ أن ترَوا
كفراً بَواحاً عندكم مِن اهلل فيه ُبرْهانٌ»]".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  ( -يف االستقامة  ... " :) 38/وإن
كان ظاملاً ال تأويل له ،فال حيل دفع ظلمه مبا فيه فتنة بني األمة ،ومبا فيه شر
أعظم من ظلمه ،بل يؤمر املظلوم ها هنا بالصرب؛ فإن ذلك يف حقه حمنة وفتنة،
وإمنا يقع املظلوم يف هذا جلزعه وضعف صربه أو لقلة علمه وضعف رأيه؛ فإنه قد
حيجب أن القتال وحنوه من الفنت يدفع الظلم عنه ،وال يعلم أنه يضاعف الشر
كما هو الواقع وقد يكون جزعه مينعه من الصرب  ،واهلل  -سبحانه -وصف األئمة
صَبرُوا وَكَانُوا بِآيَا ِتنَا
ج َع ْلنَا ِمْن ُه ْم َأئ َِّمةً َيهْدُونَ بِأَ ْم ِرنَا لَمَّا َ
بالصرب واليقني ،فقالَ  :و َ
ِالصْبرِ ،وذلك أن املظلوم وإن كان
صوْا ب َّ
صوْا بِا ْلحَقِّ َوَتوَا َ
يُو ِقنُونَ ،وقالَ  :وَتوَا َ
صرَ َب ْعدَ ُظلْ ِمهِ فَأُو َلئِكَ مَا
مأذوناً له يف دفع الظلم عنه بقوله  -تعاىل َ  -ولَ َمنِ ا ْنتَ َ
َعلَ ْي ِهمْ ِمنْ َسبِيلٍاآلية ،فذلك مشروط بشرطني:
()

قلت :والقدرة شرط إلزالة الحاكم الكافر ،أما إذا لم تكن قدرة فال يجوز الخروج.
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أحدهما :القدرة على ذلك.

والثاني :أال يعتدي.

فإذا كان عاجزاً أو كان االنتصار يفضى إىل عدوان زائد مل جيز ،وهذا هو أصل
النهى عن الفتنة ،فكان إذا كان املنتصر عاجزاً وانتصاره فيه عدوان ،فهذا هذا.
ومع ذلك فيجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حبسب إظهار السنة والشريعة
والنهي عن البدعة والضاللة حبسب اإلمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب
والسنة وإمجاع األمة" ،وسيأتي قريباً مطوالً وعاماً ،بل حيوي كالم شيخ اإلسالم
مجيع ما يف هذا الكتاب.
وقال ابن قدامة املقدسي (يف ملعة االعتقاد ص " :)3ومن السنة :السمع والطاعة
ألئمة املسلمني وأمراء املؤمنني  -برهم وفاجرهم  -ما مل يأمروا مبعصية اهلل ،فإنه
ال طاعة ألحد يف معصية اهلل ،ومن ولي اخلالفة ،واجتمع عليه الناس ورضوا به،
أو غلبهم بسيفه حتى صار اخلليفة ،ومسي أمري املؤمنني ،وجبت طاعته
وحرمت خمالفته واخلروج عليه وشق عصا املسلمني" .
وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  -رمحه اهلل تعاىل – (يف الدرر السنية
" :)7/األئمة جممعون من كل مذهب ،على أن من تغلب على بلد أو بلدان،
له حكم اإلمام يف مجيع األشياء ،ولوال هذا ما استقامت الدنيا؛ ألن الناس من
زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ،ما اجتمعوا على إمام واحد ،وال يعرفون
أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم".
وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (يف جمموعة الرسائل واملسائل النجدية
" :) 1/وأهل العلم مع هذه احلوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم يف
املعروف ،يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ،ال خيتلف يف ذلك اثنان ،ويرون
املنع من اخلروج عليهم بالسيف وتفريق األمة ،وإن كان األئمة ظلمة فسقة ما مل
يروا كفراً بواحاً؛ ونصوصهم يف ذلك موجودة عن األئمة األربعة وغريهم وأمثاهلم
ونظرائهم".

فصل
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إذا طرأ الكفر بعد البيعة أو التغلب

إذا طرأ الكفر بعد البيعة أو التغلب فالبد أن ينظر فإن أمكن إزالته دون قتال
وجب ،أما إذا كان صاحب شوكة ويرتتب على إزالته دماء املسلمني ،وال ميكن
الوصول إليه إال بقتل كثري من املسلمني حرمت مقاتلته.
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله
إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث :الثيب الزان ،والنفس بالنفس ،والتارك
لدينه املفارق للجماعة».
وقال صلى اهلل عليه وسلم« :فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة
يومكم هذا ،يف شهركم هذا ،أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب» ،وحلديث« :ال ضرر
وال ضرار».
وقال صلى اهلل عليه وسلم أبغض الناس إىل اهلل ثالثة ملحد يف احلرم ومبتغ يف
اإلسالم سنة اجلاهلية ومطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه
فكل ما ترتب على إزالته قتل املسلمني مل جيز اخلروج عليه؛ وألن كفر احلاكم ال
يرتتب عليه كفر الرعية( )؛ ثم إنه يرتتب على قتاله واحلال هذه مفسدة عظيمة
السيما إذا كان صاحب شوكة؛ فإنه ال ميكن إزالته إال بقتل الكثري من املسلمني.
والشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها فهي :ترجح
خري اخلريين وشر الشرين وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدناهما وتدفع أعظم
املفسدتني باحتمال أدناهما ،كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية.
وقال ابن القيم  -رمحه اهلل – (يف إعالم املوقعني " :)338/4شرع ألمته إجياب
إنكار املنكر ليحصل بإنكاره من املعروف ما حيبه اهلل ورسوله فإذا كان إنكار املنكر
يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهلل ورسوله ،فإنه ال يسوغ إنكاره وإن كان اهلل
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يبغضه وميقت أهله ،وهذا كاإلنكار على امللوك والوالة باخلروج عليهم؛ فإنه
أساس كل شر وفتنة إىل آخر الدهر ،وقد استأذن الصحابة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يف قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها ،وقالوا :أفال نقاتلهم؟
فقال« :ال ،ما أقاموا الصالة» ،وقال« :من رأى من أمريه ما يكرهه فليصرب وال
ينزعن يداً من طاعته» ،ومن تأمل ما جرى على اإلسالم يف الفنت الكبار والصغار
رآها من إضاعة هذا األصل ،وعدم الصرب على منكر ،فطلب إزالته ،فتولد منه ما
هو أكرب منه ،فقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرى مبكة أكرب املنكرات وال
يستطيع تغيريها ،بل ملا فتح اهلل مكة وصارت دار إسالم عزم على تغيري البيت
ورده على قواعد إبراهيم ،ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم
منه ،من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم باإلسالم ،وكونهم حديثي عهد
بكفر ،وهلذا مل يأذن يف اإلنكار على األمراء باليد ملا يرتتب عليه من وقوع ما هو
أعظم منه"..
وقال ابن حجر (يف الفتح  :)78/ 0عند شرحه قوله« :عندكم من اهلل فيه
برهان» " أي نص آية أو خرب صحيح ال حيتمل التأويل ،ومقتضاه أنه ال جيوز
اخلروج عليهم ما دام فعلهم حيتمل التأويل.
قال النووي :املراد بالكفر هنا املعصية ،ومعنى احلديث ال تنازعوا والة األمور يف
واليتهم وال تعرتضوا عليهم إال أن تروا منهم منكراً حمققا تعلمونه من قواعد
اإلسالم؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا باحلق حيثما كنتم .انتهى.
وقال غريه :املراد باإلثم هنا املعصية والكفر ،فال يعرتض على السلطان إال إذا وقع
يف الكفر الظاهر.
والذي يظهر محل رواية الكفر على ما إذا كانت املنازعة يف الوالية ،فال ينازعه
مبا يقدح يف الوالية إال إذا ارتكب الكفر ،ومحل رواية املعصية على ما إذا كانت
املنازعة فيما عدا الوالية ،فإذا مل يقدح يف الوالية نازعه يف املعصية بأن ينكر عليه
برفق ويتوصل إىل تثبيت احلق له بغري عنف ،وحمل ذلك إذا كان قادراً واهلل
أعلم."...
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قلت :والتحقيق الصحيح أنه إذا وقع احلاكم يف الكفر الصريح ،يشرتط إلزالته
القدرة ،أما إذا كانت مفسدة فال جيوز إزالته درءً الرتكاب مفسدة أكرب ،وسيأتي
مزيد بيان.
قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -رمحه اهلل ( -كما يف الفتاوى :) 5/5
" ...أن الواجب السمع والطاعة يف املعروف لوالة األمور من األمراء والعلماء -
وبهذا تنتظم األمور ،وتصلح األحوال ،ويأمن الناس ،وينصف املظلوم ،ويردع
الظامل ،وتأمن السبل ،وال جيوز اخلروج على والة األمور وشق العصا إال إذا وجد
منهم كفر بواح عند اخلارجني عليه من اهلل برهان ،ويستطيعون خبروجهم أن
ينفعوا املسلمني وأن يزيلوا الظلم ،وأن يقيموا دولة صاحلة ،أما إذا كانوا ال
يستطيعون فليس هلم اخلروج ،ولو رأوا كفراً بواحاً؛ ألن خروجهم يضر
الناس ،ويفسد األمة ،ويوجب الفتنة والقتل بغري احلق."...

وقال  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع فتاواه  ،) 10/8عندما سئل عن
اخلروج على السلطان" :ال جيوز اخلروج على السلطان إال بشرطني:
أحدهما :وجود كفر بواح عندهم من اهلل فيه برهان.
والشرط الثاني :القدرة على إزالة احلاكم إزالة ال يرتتب عليها شر أكرب
منه ،وبدون ذلك ال جيوز".

وقال  -أيضاً ( -كما يف جمموع الفتاوى  ) 03/8عند حديث عبادة بن الصامت
رضي اهلل عنه بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على السمع والطاعة يف
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله ،وقال« :إال
أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهلل فيه برهان» ..." :إذا رأى املسلمون كفراً بواحاً
عندهم من اهلل فيه برهان ،فال بأس أن خيرجوا على هذا السلطان إلزالته إذا كان
عندهم قدرة ،أما إذا مل يكن عندهم قدرة فال خيرجوا ،أو كان اخلروج يسبب
شراً أكثر فليس هلم اخلروج؛ رعاية للمصاحل العامة.
والقاعدة الشرعية اجملمع عليها( :أنه ال جيوز إزالة الشر مبا هو أشر منه ،بل
جيب درء الشر مبا يزيله أو خيففه).
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أما درء الشر بشر أكثر فال جيوز بإمجاع املسلمني ،فإذا كانت هذه الطائفة اليت
تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ،وتضع إماماً
صاحلا طيباً من دون أن يرتتب على هذا فساد كبري على املسلمني ،وشر أعظم من
شر هذا السلطان فال بأس ،أما إذا كان اخلروج يرتتب عليه فساد كبري ،واختالل
األمن ،وظلم الناس ،واغتيال من ال يستحق االغتيال  . . .إىل غري هذا من الفساد
العظيم ،فهذا ال جيوز ،بل جيب الصرب ،والسمع والطاعة يف املعروف ،ومناصحة
والة األمور ،والدعوة هلم باخلري ،واالجتهاد يف ختفيف الشر وتقليله وتكثري
اخلري.
هذا هو الطريق السوي الذي جيب أن يسلك؛ ألن يف ذلك مصاحل للمسلمني عامة؛
وألن يف ذلك تقليل الشر وتكثري اخلري؛ وألن يف ذلك حفظ األمن وسالمة املسلمني
من شر أكثر".
قال الشيخ صاحل العثيمني  -رمحه اهلل ( -يف الشرح املمتع  :)3 3/عند شرحه
لقول املؤلف( :أو ببغي) "يشري إىل البغاة ،وهم الذين خيرجون على اإلمام ،يعين
على السلطان بتأويل سائغ ،فيقولون لإلمام :أنت فعلت كذا وفعلت كذا ،فهؤالء
بغاة يُقاتَلون ،جيب على الرعية أن يساعدوا السلطان على قتاهلم؛ ألنهم بغاة،
واألئمة ال جيوز اخلروج عليهم إال بشروط مغلظة؛ ألن أضرار اخلروج عليهم
أضعافُ أضعافُ ما يريد هؤالء من اإلصالح ،وهذه الشروط هي:
األول :أن نعلم علم اليقني أنهم أتوا كفراً.
الثاني :أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل ،وال حيتمل التأويل صريح
ظاهر واضح؛ ألن الصريح كما جاء يف احلديث هو الشيء الظاهر البني العالي ،كما
ص ْرحًا َل َعلِّي َأْبُلغُ
قال اهلل  -تعاىل  -عن فرعون أنه قال هلامان :ا ْب ِن لِي َ
األَ ْسبَابَ  أَ ْسبَابَ السَّمَاوَاتِ ،فال بد أن يكون صرحياً ،أما ما حيتمل
التأويل ،فإنه ال يسوِّغ اخلروج عن اإلمام.
الثالث :أن يكون عندنا فيه من اهلل برهان ،ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر،
فال بد إذن أن نعلم أنه كفر ،وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل ،كما قال
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النيب  -عليه الصالة والسالم « :-إال أن تروا كفراً بواح ًا عندكم فيه من اهلل
برهان».
الرابع :القدرة على إزالته ،أما إذا علمنا أننا ال نزيله إال بقتال ،تُراقُ فيه الدماء
وتستباح فيه احلرمات ،فال جيوز أن نتكلم أبداً ،ولكن نسأل اهلل أن يهديه أو
يزيله؛ ألننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة ،فهل ميكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر
عما هو عليه؟ ال ،بل ال يزداد إال متسكاً مبا هو عليه ،وما أكثر الذين يناصرونه،
إذاً يكون سعينا باخلروج عليه مفسدة عظيمة ،ال يزول بها الباطل ،بل يقوى بها
الباطل ،ويكون اإلثم علينا ،فنحن الذين وضعنا رقابنا حتت سيوفه ،وال أحد
أحكم من اهلل ،ومل يفرض القتال على النيب صلّى اهلل عليه وسلّم وأصحابه رضي
اهلل عنهم إال حني كان هلم دولة مستقلة ،وإال فإنهم كانوا يهانون يف مكة ،الذي
حيبس ،والذي يقتل ،والذي توضع عليه احلجارة احملماة على بطنه ،وحممد
رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يرجع من الطائف ،يرمونه باحلجارة حتى أدموا
عقبه ،ومل يؤمر بالقتال؛ ألن اهلل حكيم؛ ولذلك  -مع األسف الشديد -ال جتد
أحداً عصى الرسول عليه الصالة والسالم ،وخرج على اإلمام مبا لإلمام فيه شبهة،
إال ندم وكان ضرراً على شعبه ،ومل يزل اإلمام وال أريد باإلمام اإلمام األعظم؛ ألن
اإلمام األعظم ذهب من زمان ،لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم".
وقال – رمحه اهلل – (كما يف لقاءات الباب املفتوح " :) 7/ 5أما إذا كان احلاكم
ال حيكم مبا أنزل اهلل ،فإن هذا له أحوال قد يكون هذا كفراً ،وقد يكون ظلماً،
وقد يكون فسقاً حبسب ما تقتضيه النصوص الشرعية ،وعلينا إذا كان هذا احلاكم
مصراً على كفر بواح عندنا فيه من اهلل برهان أن نسعى إلزالته ما استطعنا ،لكن
ليس علينا أن نقوم يف وجهه ،وليس معناه اخلروج بالقوة؛ ألن هذا تهور خمالف
للشرع وللحكمة ،وهلذا مل يُؤمر النيب صلى اهلل عليه وسلم باجلهاد يف مكة؛ ألنه
ليس معه قوة يستطيع بها أن خيرج هؤالء من مكة أو يقتلهم ،فكون هؤالء النفر
القليل الذين هم عزّل من السالح املقابل لسالح احلكومة يقومون على احلكومة ال
شك أن هذا تهور خمالف للحكمة ،إذا رأيت كفرًا بواحاً عندك فيه من اهلل برهان
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فانتظر" إىل أن قال" :الشرط اخلامس وهو القدرة؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم
مل يأذن باخلروج على األئمة إال بشروط وهي :أن نرى كفرًا بواحاً عندنا فيه من
اهلل برهان ،فشرط الوجوب أن يكون لدينا القدرة على إزالة هذا احلاكم وحكومته،
أما بال قدرة فاإلنسان جيب عليه أن ينتظر الفرج من اهلل  -عز وجل  -وأال
يناهض من يقضي عليه وعلى طائفته وعلى اآلخرين."..
وقال  -رمحه اهلل ( -يف شرح رياض الصاحلني  7 7/4ط دار الوطن)" :فقولوا
ثالثة شروط ،وإن شئتم فقولوا أربعة :أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهلل فيه
برهان ،هذه أربعة شروط.
وإذا رأينا هذا  -مثالً  -فال جتوز املنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته،
فإن مل يكن لدينا قدرة فال جتوز املنازعة؛ ألنه رمبا إذا نازعنا  -وليس عندنا قدرة
 يقضي على البقية الصاحلة ،وتتمّ سيطرته ،فهذه الشروط شروط للجواز أوللوجوب  -وجوب اخلروج على ولي األمر -؛ لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة،
فإن مل يكن لدينا قدرة فال جيوز اخلروج؛ ألن هذا من إلقاء النفس يف التهلكة".
قلت :والتجربة أكرب برهان فقد حدث اخلروج يف زماننا هذا على من ليس يدين
بدين اإلسالم ،فلم جيلب هلم خروجهم إال القتل وإراقة الدماء والتصفية
للمسلمني ،ألنهم ملا مل يأخذوا مبقاصد الشرع يف حقن الدماء ترتب على ذلك مفاسد
عظيمة كبرية ،وقد قدمنا أن القدرة يف إزالة من كان كفره بوحاً  -عندنا من اهلل
فيه برهان – شرط يف اإلزالة ،فإن مل تتوفر القدرة ال جيوز اخلروج؛ ألن عدم
اخلروج عند عدم القدرة مصلحة راجحة ،واخلروج عند عدم القدرة مفسدة ظاهرة
وراجحة ،فوجب الصرب وهذا احلال ،ولكن كان أمر اهلل قدراً مقدوراً ،نسأل اهلل
أن يلطف باملسلمني ويردهم للحق رداً مجيالً.
وحدث اخلروج  -أيضاً  -يف دولة أخرى بدعوى الظلم ،فجروا على أنفسهم
ودولتهم الدمار بأيديهم وأيدي أعداء اإلسالم ،فذهب األمن ،وسفكت الدماء،
وانتهكت األعراض ،وفشت األمراض ،وقسمت الدولة مجاعات تتناحر فيما
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بينها ،بل ومل حتدث الثورات يف بقية الدول اإلسالمية إال الدمار والفساد يف
األرض ،فَا ْعَت ِبرُوا يَا أُولِي الْ َأبْصَار.
والدين اإلسالم حيرم الثورات واخلروج على احلكام ،والتغيري عندهم هو يف حال
وجود الكفر البواح بشرط القدرة على التغيري مع مراعاة املصاحل واملفاسد ،أما إذا
وجدت املفسدة كان التغيري حمرماً.

فصل
أهمية األمن
األمن ال يستقر إال بوجود السلطان ،واجتماع الرعية حوله ،وعدم االفرتاق
والتنازع ،فالسلطان هو ظل اهلل يف أرضه:
قال اإلمام عبد اهلل بن املبارك:
إن اجلماعة حبل اهلل فاعتصموا
كم يدفع اهلل بالسلطان معضلة
لوال األئمة مل تأمن لنا سبل

منه بعروته الوثقى ملن دانا
عن ديننا رمحة منه ودنيانا
وكان أضعفنا نهباً ألقوانا

وقيل:
س َأوْتا ُد
وال عِمادَ إذا َلمْ ُترْ َ
وسا ِكنٌ َب َلغُوا األَ ْمرَ الذي كادُوا
وال سراة إذا جهاهلم سادوا

البَيْتُ ال ُيْبَتنَى إال لهُ عَمَـــــــــدٌ
وإنْ َتج ََّم َع َأوْتادٌ وأَعْمِــــــــــــــدَةٌ
صلُحُ النَّاسُ َفوْضَى ال سَراة َل ُهمْ
ال يَ ْ
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فإنْ َت َولَّتْ فبِاألَشْرارِ َتنْقا ُد
نَمَى على ذا َك أَمْ ُر ال َق ْومِ وازْدادُوا

ص َلحَتْ
الرأْيِ ما َ
ُتلْفَى األُمُورُ ب َأ ْهلِ َّ
إذا َت َولَّى سَرا ُة القَـ ْو ِم أَمْ َرهُــــــــمْ

وال بد للسلطان من بسط نفوذه على دولته ،ورعيته ،من تأمني سبل الرخاء حبيث
يأمن كل أحد على ماله وأهله؛ ألن األمن هو أصل أهمية وجود السلطان ،فإذا
اختل األمن وبقي الناس فوضى وأكل القوي الضعيف ،وقتل بعضهم بعضاً ،وانتشر
الفساد واهلرج ،وانتشر اجلوع ،وفشت األمراض بني الناس ،وازداد اجلهل
أصبحوا طعماً ألعدائهم.
فاستقرار األمن نعمة عظيمة ،وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :من أصبح
منكم آمناً يف سربه معافى يف جسده عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا
حبذافريها» أي غري خائف من عدو يف نفسه ،ويف أهله وعياله.
فاألمن هو مثرة االجتماع وعدم االفرتاق واالختالف ،وما أمجل كالم الشيخ عبد
القادر شيبة احلمد حول نعمة األمن (كما يف جملة اجلامعة العدد:)4 / -7:
"إن من أعظم نعم اهلل على عباده أن يصبح اإلنسان آمناً على نفسه مطمئناً على
عرضه ،ال خياف ظلم ظامل وال جور جائر ،وقد أشار رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إىل أن من اجتمع له األمن يف وطنه والصحة يف بدنه مع وجود قوت يومه فقد
مجعت له الدنيا ،ومل يفته منها شيء حيث يقول فيما جاء من األثر« :من أصبح
منكم آمنا يف سربه ،معافى يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأمنا حيزت له
الدنيا» ،أي اجتمعت لديه أسباب النعيم العاجل ،ومل يفته من مسرات احلياة
شيء .واألمن يف البالد مع الصحة يف األبدان نعمة جيب أن تشكر؛ فإن من فاتته
هذه النعمة مل يسعد من احلياة من شيء ،ولذلك جاء يف احلكم« :نعمتان
جمحودتان األمن يف األوطان والصحة يف األبدان».
وقد امنت اهلل  -تبارك وتعاىل  -على أهل مكة يف مواضع كثرية يف كتابه بنعمة
األمن ليلفت الناس إىل شكرها وينبههم إىل خطرها ،وجعل ذلك آية من آياته
وبرهاناً من براهني عظمته وقدرته وألوهيته وربوبيته حيث يقولِ :لإِيالفِ ُقرَيْشٍ
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الشتَاءِ وَالصَّ ْيفِ َفلْ َي ْعُبدُوا رَبَّ َهذَا ا ْلبَيْتِ اَّلذِي أَ ْطعَ َم ُهمْ ِمنْ جُو ٍع
ح َلةَ ِّ
إِيال ِف ِهمْ ِر ْ
حرَماً آمِناً
ج َع ْلنَا َ
خ ْوفٍ ،وكما قال – عز وجل َ  :-أ َو َلمْ َي َروْا أَنَّا َ
وَآ َمَن ُهمْ ِمنْ َ
ح ْوِل ِهمْ أَ َفبِا ْلبَا ِطلِ ُيؤْ ِمنُونَ َوبِ ِنعْ َمةِ الَّلهِ َيكْ ُفرُون ،وكما قال -
خ َّطفُ النَّاسُ ِمنْ َ
وَ ُيتَ َ
حرَماً
ضنَا َأ َو َلمْ نُ َم ِّكنْ َل ُهمْ َ
خ َّطفْ ِمنْ َأرْ ِ
عز وجل  :-وَقَالُوا ِإنْ نََّت ِبعِ ا ْل ُهدَى َمعَكَ ُنتَ َ
جبَى ِإلَ ْيهِ ثَ َمرَاتُ ُك ِّل َشيْءٍ رِزْقاً ِمنْ َلدُنَّا َو َلكِنَّ أَ ْكَث َر ُهمْ ال َي ْعلَمُونَ وَ َكمْ َأ ْه َل ْكنَا
آمِناً ُي ْ
حنُ
ِمنْ َقرْ َيةٍ َب ِطرَتْ َمعِي َشَتهَا َف ِتلْكَ مَسَا ِكُن ُهمْ َلمْ تُسْ َكنْ ِمنْ َب ْع ِد ِهمْ ِإلَّا َقلِيالً وَكُنَّا َن ْ
ا ْلوَا ِر ِثنيَ ،وقد أشار اهلل  -تبارك وتعاىل  -إىل أسباب األمن ،وأن أساسها اإلميان
باهلل وعدم الظلم ولذلك قال يف قصة إبراهيم عليه السالم حينما هدده قومه بأن
أصنامهم ستسلبه األمن :وَكَ ْيفَ َأخَافُ مَا أَ ْشرَ ْكُتمْ وَال َتخَافُونَ أََّن ُكمْ أَ ْشرَ ْكُتمْ بِال َّلهِ
مَا َلمْ ُينَزِّلْ ِبهِ َعلَ ْي ُكمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْ َفرِيقَ ْينِ َأحَقُّ بِالْأَ ْمنِ ِإنْ ُكْنُتمْ َت ْعلَمُونَ ،ثم بيَّن
أصول األمن وأعظم أسبابه فقال :اَّلذِينَ آ َمنُوا َو َلمْ َي ْلبِسُوا إِميَاَن ُهمْ ِب ُظ ْلمٍ أُو َلئِكَ َل ُهمُ
الْأَ ْمنُ َو ُهمْ ُم ْهَتدُونَ ،فإن العبد إذا آمن باهلل  -عز وجل  -والتجأ إليه وامتنع
عن املظامل كان حرياً بوقاية اهلل من شرور أعدائه على حد قول الشاعر:
وقاية اهلل أغنت عن مضاعفة

من الدروع وعن عال من األطم

وكما قال الشاعر:
وإذا العناية الحظتك عيونها

من فاملخاوف كلهن آمان

وقد وعد اهلل  -تبارك وتعاىل  -أهل الدين والعمل الصاحل أن ميكن هلم يف األرض
وأن يبدهلم من بعد خوفهم أمناً ويف ذلك يقول  -عز وجل  :-وَ َعدَ الَّلهُ ا َّلذِينَ
خ َلفَ اَّلذِينَ ِمنْ َقْبِل ِهمْ
خلِفََّن ُهمْ فِي الْ َأرْضِ كَمَا ا ْسَت ْ
آ َمنُوا ِمْن ُكمْ وَعَ ِملُوا الصَّاِلحَاتِ لَيَ ْسَت ْ
خوْ ِف ِهمْ أَمْناً َي ْعُبدُوَننِي ال
َدلََّنهُمْ ِمنْ َب ْعدِ َ
َولَيُ َم ِّكنَنَّ َل ُهمْ دِيَن ُهمُ الَّذِي ا ْرتَضَى َل ُهمْ َولَ ُيب ِّ
يُ ْشرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ َمنْ كَ َفرَ َب ْعدَ َذلِكَ فَأُو َلئِكَ ُهمُ الْفَاسِقُونَ َوأَقِيمُوا الصَّالةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ َل َعَّل ُكمْ ُت ْرحَمُونَ ،كما وعد اهلل  -تبارك وتعاىل  -كل من
عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى باحلياة الطيبة واليت يكون األمن من أبرز مظاهرها
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حيث يقولَ  :منْ عَمِلَ صَالِحاً ِمنْ ذَ َكرٍ َأوْ ُأْنثَى َو ُهوَ ُمؤْ ِمنٌ َف َلُنحْيِيََّنهُ حَيَاةً ط َِّيَبةً
جرَ ُهمْ بِ َأحْ َسنِ مَا كَانُوا َيعْ َملُونَ.
َو َلَنجْزِيََّن ُهمْ َأ ْ
وقد نبه إبراهيم عليه السالم إىل خطر نعمة األمن يف البالد فدعا اهلل  -تبارك
وتعاىل  -أن جيعل دار ولده إمساعيل آمنة حيث يقول  -عز وجل  -يف دعوته:
ج َعلْ َهذَا َبلَداً آمِناً وَارْ ُزقْ َأ ْه َلهُ ِمنَ الثَّ َمرَاتِ َمنْ آ َمنَ ِمْن ُهمْ
َ و ِإذْ قَالَ ِإْبرَاهِيمُ رَبِّ ا ْ
ج َعلْ َهذَا
بِالَّلهِ وَالْ َي ْومِ الْآخِر ،وكما قال  -عز وجل َ  :-و ِإذْ قَالَ ِإْبرَاهِيمُ رَبِّ ا ْ
صنَامَ.
جُنْبنِي َوَبنِيَّ َأنْ َن ْعُبدَ الْأَ ْ
ا ْلَب َلدَ آمِناً وَا ْ
وقد استجاب اهلل  -تبارك وتعاىل  -دعاء إبراهيم عليه السالم فجعل دار إمساعيل
عليه السالم حرما آمنا وجعل البيت احلرام مثابة للناس وأمنا ويف ذلك يقول:
ج َع ْلنَا ا ْلبَيْتَ َمثَابَةً لِلنَّاسِ َوأَمْناً ،ووصفت مكة بأنها البلد األمني حيث
َ و ِإذْ َ
َالتنيِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِي ِننيَ َ و َهذَا ا ْلَب َلدِ الْأَ ِمنيِ ،ما أشار رسول
يقول :و ِّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أن تطبيق شريعة اإلسالم ،والعمل بأحكامه وحتليل
حالله وحتريم حرامه مما يورث البالد أمنا ،ويهبها استقراراً ،فقد صح اخلرب أن
عدي بن حامت الطائي رضي اهلل عنه ملا قدم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
باملدينة وكانت أخت عدي قد أوصته أن يلحق برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وقالت له« :أرى أن تلحق مبحمد فإن يكن نبياً فالسابق إليه فضل وإن يكن ملكاً
فأنت أنت» ،فلما قدم عدي رضي اهلل عنه على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :يا عدي ما مينعك من الدخول يف
اإلسالم؟» ،ثم قال له« :واهلل ليتمن هذا األمر حتى تسري الظعينة من صنعاء إىل
احلرية فال ختاف من نفسها إال الذئب» ،أو كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،ولقد بني اهلل  -تبارك وتعاىل  -يف حمكم كتابه األسباب السالبة لألمن
اجلالبة للخوف ،فجعل منها حماربة دين اهلل ويف ذلك يقول :وَ َمنْ َأ ْظ َلمُ م َِّمنْ
خرَا ِبهَا أُو َلئِكَ مَا كَانَ َل ُهمْ َأنْ
جدَ الَّلهِ َأنْ ُيذْ َكرَ فِيهَا اسْ ُمهُ وَ َسعَى فِي َ
َمَنعَ مَسَا ِ
خرَةِ َعذَابٌ َعظِيمٌ.
الدنْيَا خِزْيٌ َو َل ُهمْ فِي الْآ ِ
خلُوهَا ِإلَّا خَائِ ِفنيَ َلهُمْ فِي ُّ
َي ْد ُ
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كما تهدد  -تبارك وتعاىل  -من كفر بنعمة اهلل أن يبدله من بعد أمنه خوفاً وأن
ضرَبَ الَّلهُ َمَثالً َقرْ َيةً كَانَتْ آ ِمنَةً ُمطْ َمئَِّنةً
يلبسه لباس اجلوع ويف ذلك يقول :وَ َ
يَ ْأتِيهَا رِزْ ُقهَا رَغَداً ِمنْ كُلِّ َمكَانٍ َفكَ َفرَتْ بِ َأْن ُعمِ الَّلهِ فَ َأذَا َقهَا الَّلهُ ِلبَاسَ ا ْلجُوعِ
خ َذ ُهمُ ا ْل َعذَابُ َو ُهمْ
صَنعُونَ َولَ َقدْ جَا َء ُهمْ رَسُولٌ ِمْن ُهمْ َفك ََّذبُوهُ فَ َأ َ
خ ْوفِ بِمَا كَانُوا يَ ْ
وَا ْل َ
حالالً طَيِّباً وَا ْش ُكرُوا ِنعْمَتَ الَّلهِ ِإنْ ُكْنُتمْ إِيَّاهُ
ظَالِمُونَ َف ُكلُوا مِمَّا رَزَ َق ُكمُ الَّلهُ َ
َت ْعُبدُونَ.
ولقد أشار نيب اهلل صاحل صلى اهلل عليه وسلم إىل عظيم نعمة األمن وطلب من قومه
أن يشكروا اهلل  -عز وجل  -عليها ،وأنذرهم بأنها ستسلب منهم إن مل يعرتفوا
هلل  -عز وجل  -بها ويف ذلك يقول اهلل  -عز وجل  -حاكيا مقالة نيب اهلل صاحل
صلى اهلل عليه وسلم لقومهَ  :أُتْترَكُونَ فِي مَا هَا ُهنَا آ ِم ِننيَ فِي جَنَّاتٍ
جبَالِ بُيُوتاً فَا ِر ِهنيَ
حتُونَ ِمنَ ا ْل ِ
خلٍ َط ْل ُعهَا هَضِيمٌَ وَتْن ِ
وَعُيُونٍ وَ ُزرُوعٍ َوَن ْ
فَاتَّقُوا الَّلهَ َوأَطِيعُون وَال ُتطِيعُوا أَ ْمرَ الْمُ ْسرِفِنيَ اَّلذِينَ يُفْ ِسدُونَ فِي الْ َأرْضِ وَال
َحرِينَ مَا َأنْتَ ِإلَّا بَ َشرٌ ِمْث ُلنَا فَأْتِ بِآ َيةٍ ِإنْ
صِلحُونَ قَالُوا إِنَّمَا َأنْتَ ِمنَ الْمُس َّ
يُ ْ
ب َو َل ُكمْ ِشرْبُ َي ْومٍ َم ْعلُومٍ وَال
ُكنْتَ ِمنَ الصَّادِقِنيَ قَالَ َهذِهِ نَا َقةٌ َلهَا ِشرْ ٌ
خ َذ ُهمُ
صَبحُوا نَادِ ِمنيَ فَ َأ َ
خذَ ُكمْ َعذَابُ َي ْومٍ َعظِيمٍَ فعَ َقرُوهَا فَأَ ْ
تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَ ْأ ُ
الرحِيمُ.
ا ْل َعذَابُ إِنَّ فِي َذلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَ ْكَث ُر ُهمْ ُمؤْ ِم ِننيََ وإِنَّ رَبَّكَ َل ُهوَ ا ْلعَزِيزُ َّ
ولقد ضرب اهلل  -تبارك وتعاىل  -مثالً كذلك بالد سبأ إذ كانوا يعيشون آمنني يف
بالد هلم فيها آية جنتان عن ميني ومشال ،فلما أعرضوا عن دين اهلل مزقهم كل
ممزق وجعلهم أحاديث ويف ذلك يقول  -عز وجل  :-لَ َقدْ كَانَ لِ َسبَأٍ فِي مَ ْس َك ِن ِهمْ
جَّنتَانِ َعنْ يَ ِمنيٍ وَشِمَالٍ ُكلُوا مِنْ رِ ْزقِ رَِّب ُكمْ وَا ْش ُكرُوا َلهُ َب ْلدَةٌ ط َِّيَبةٌ وَرَبٌّ
آ َيةٌ َ
َد ْلنَا ُهمْ ِبجََّنتَ ْي ِهمْ جََّنتَ ْينِ َذوَاَت ْي أُ ُكلٍ
غَفُورٌ فَأَ ْعرَضُوا فَ َأرْسَ ْلنَا َعلَ ْي ِهمْ سَ ْيلَ ا ْل َع ِرمِ َوب َّ
خَمْطٍ َو َأْثلٍ وَ َشيْءٍ مِنْ ِس ْدرٍ َقلِيلٍَ ذلِكَ جَزَ ْينَا ُهمْ بِمَا كَ َفرُوا َو َهلْ ُنجَازِي إِالَّ
ج َع ْلنَا بَ ْينَهُمْ َوبَ ْينَ الْ ُقرَى ا َّلتِي بَارَ ْكنَا فِيهَا قُرىً ظَا ِهرَةً وَق ََّد ْرنَا فِيهَا
ا ْلكَفُورََ و َ
السَّ ْيرَ ِسريُوا فِيهَا لَيَاِليَ َوأَيَّاماً آ ِم ِننيَ فَقَالُوا رََّبنَا بَا ِعدْ بَ ْينَ أَسْفَا ِرنَا وَ َظلَمُوا
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ج َع ْلنَا ُهمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّ ْقنَا ُهمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي َذِلكَ لَآياتٍ ِلكُلِّ صَبَّا ٍر
َأنْفُ َس ُهمْ َف َ
َشكُورٍ.
قال الشاعر حممود غنيم:
إني تذكرت والذكــرى مؤرقــة

جمـــداً تليداً بأيدينا أضعـــناه

أنى اجتهت إىل اإلسالم يف بلد

جتده كالطري مقصوصاً جناحاه".

قلت :فنعمة األمن نعمة عظيمة  -كما تقدم من كالم الشيخ  -وال تتم نعمة األمن
إال بالتمسك بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأي دولة مسلمة
تلتزم شرع اهلل وحتاكم شعبها إليه يكون استقرارها قوي ًا ،وال تضرها بإذن اهلل
الفنت؛ ألن استقرارها يكون بتمسكها بكتاب اهلل وسنة الرسول ،فهي تقوم على
أساس قوي فتعيش أرقى أنواع األمن إن شاء اهلل.
قال الشيخ العالمة صاحل الفوزان (يف كتابه املناهج والفرق " :) 4 /دعوة اإلمام
حممد بن عبد الوهاب  -رمحه اهلل  -هلا أكثر من مائيت سنة ،وهي ناجحة مل
خيتلف فيها أحد ،وهي تسري على الطريق الصحيح.
دولة قائمة على الكتاب والسنة ودعوة ناجحة ،ال شك يف ذلك ،حتى اعرتف
األعداء بذلك.
األعداء يعرتفون بأن هذه البالد تعيش أرقى أنواع األمن يف العامل باالستقرار،
واألمن ،والسالمة من األفكار؛ كل يعرف هذا.
فلماذا نستبدل هذه النعمة ونتطلع إىل أفكار اآلخرين اليت مل تنجح يف بالدهم؟!.
هذه األفكار وهذه الدعوات وهذه اجلماعات ما نفعت يف بالدهم وال كونت يف
بالدها مجاعة إصالحية ،ومل حتول بالدها من قانونية أو من بالد وثنية أو قبورية
إىل مجاعة إسالمية صحيحة ،بل هذه اجلماعات ليس لديها اهتمام بالعقيدة،
وهذا دليل على عدم جناحها ،فلماذا نُعجب بها ونروج هلا وندعو هلا؟!!".
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قلت :فثمرة االجتماع على الكتاب والسنة هو عدم التفرق واالختالف ،وهذا هو ما
عليه أهل السنة واجلماعة ،وهلذا مسوا بهذا االسم؛ فإذا حدث التفرق فهو ناتج
عن خلل يف تطبيق املنهج ،واالحنراف إىل البدعة.
قال الشيخ صاحل الفوزان – حفظه اهلل " :-أهل السنّة سُمّوا أهل السنة؛ ألنهم
يعملون بالسنّة ،ويالزمونها.
ومسوا باجلماعة؛ ألنهم جمتمعون غري خمتلفني؛ ألن منهجهم واحد هو الكتاب
والسنّة ،اجتمعوا على احلق ،واجتمعوا على إمام واحد ،فكل شئونهم العامة
اجتماع وتعاون وحتاب".
قلت :فيتبني  -مما سبق  -وجوب طاعة والة األمر وإن جاروا؛ ألن األمن مرتبط
باالعتصام بالكتاب والسنة وطاعة والة األمر يف غري معصية اخلالق.

فصل

حكم املظاهرات واملسريات
لقد تقدم الكالم يف الفنت وأنواعها ،وأن املظاهرات أو املسريات جتمع بني
العذاب واالبتالء والفضيحة ،وهي من اخلروج احملرم شرعاً ،وأن الدخول
فيها فتنة عظيمة ،ومن أعظم الفنت اخلروج على السلطان ،فطاعته واجبة؛
ألن طاعته يف املعروف طاعة هلل ورسوله ،واخلروج عليه معصية هلل
والرسول.
فتبني أن ما أحدثه اخلوارج يف هذا الزمان فتنة يف األرض وفساد كبري،
فوجب بيان احلق وإيضاحه للمسلمني  ،لِيَ ْهلِكَ َمنْ َهلَكَ َعنْ بَيَِّنةٍ وَ َيحْيَى
َمنْ حَيَّ َعنْ بَيِّنَةٍ
فما حيدث من مظاهرات ومسريات غوغائية أحدثها أصحاب الفنت الظاملني
اجملرمني املتبعني لسنن أهل اجلاهلية شرباً بشرب وذراعاً بذراع.
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وقد حتقق فيهم قول رسول اهلل صلى عليه وسلم« :لتتبعن سنن من قبلكم شربًا
بشرب ،وذراعاً بذراع ،حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه» ،قلنا :يا رسول اهلل،
اليهود والنصارى؟ ،قال« :فمن؟».
وكما يف حديث ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :أبغض الناس
إىل اهلل ثالثة ملحد يف احلرم ،ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية ،ومطلب دم امرئ
بغري حق ليهريق دمه».
فعلم  -مما تقدم  -أنهم خمالفون ألمر اهلل ورسوله ،فاهلل والرسول أمرا بالصرب
وأمرا بطاعة والة األمر ،وهؤالء املتظاهرون الثائرون عصوا اهلل والرسول ،وخالفوا
والة أمرهم ،فأحدثوا الفنت العظيمة ،وابتغوا سنة اجلاهلية ،وأهراقوا دماءهم ودماء
املسلمني بغري حق.
فانظر أيها املؤمن هلؤالء كيف أغمضوا أعينهم وأصموا آذانهم عن قول اهلل  -تعاىل
َالصلَا ِة إِنَّ الَّلهَ َمعَ الصَّا ِبرِينَ ،وقوله :ثُمَّ كَانَ ِمنَ
ِالصْبرِ و َّ
 :وا ْسَتعِينُوا ب َّصوْا بِالْ َم ْرحَ َمةِ ،وقوله  -تعاىل  :-إِنَّ ا ْل ِإنْسَانَ
ِالصْبرِ َوَتوَا َ
صوْا ب َّ
اَّلذِينَ آ َمنُوا َوَتوَا َ
ِالصبْرِ،
صوْا ب َّ
صوْا بِالْحَقِّ َوَتوَا َ
لَفِي خُ ْسرٍ ِ إلَّا اَّلذِينَ آ َمنُوا وَعَ ِملُوا الصَّاِلحَاتِ َوَتوَا َ
وقوله  -تعاىل  :-يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا أَطِيعُوا الَّلهَ َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ َوأُولِي الْأَ ْمرِ
ِمْن ُكمْ ،وقول رسوله صلى اهلل عليه وسلم« :سرتون بعدي أثرة فاصربوا حتى
تلقوني» ،وقوله« :إذا رأيتم من والتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله وال تنزعوا
يداً من طاعة» ،وقوله« :أَالَ َمنْ َوِلىَ َعلَ ْيهِ وَالٍ َفرَآهُ يَ ْأتِى شَ ْيئًا ِمنْ مَعْصِ َيةِ ال َّلهِ
َفلْ َي ْكرَهْ مَا يَ ْأتِى ِمنْ َمعْصِ َيةِ الَّلهِ وَالَ َينْزِعَنَّ َيدًا ِمنْ طَا َعةٍ» ،وقوله«:مَنْ َكرِهَ مِنْ
خذَ مَالُكَ
ضرِبَ َظ ْهرُكَ َو ُأ ِ
ص ِبرْ» ،وقوله« :تَسْ َمعُ َوُتطِي ُع ِلألَ ِمريِ َو ِإنْ ُ
أَ ِمريِهِ شَ ْيئًا َفلْيَ ْ
فَاسْ َمعْ َوأَ ِطعْ» ،وتقدم ذلك.
فتبني أن املظاهرات واملسريات ال شِرعة هلا ،وال سلمـيّة فيها ،وال أحقية يف
املطالبة فيها ،بأي اسم كان ،ولكن عن طريق املكاتبات يعرضون التماساتهم فإن
استجيب هلم فبها وإال صربوا وسألوا اهلل حقهم ،فهذا ما أمرهم اهلل ورسوله به إن
كانوا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ،وبهذا أطاعوا اهلل والرسول وأعطوا حكامهم
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حقهم ،وأدوا ما عليهم لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :فوا ببيعة األول فاألول،
أعطوهم حقهم ،فإن اهلل سائلهم عما اسرتعاهم».
قال القرطيب  -رمحه اهلل " :-واعلم أن يف الصرب على ما تكره خرياً كثرياً وأن
النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً".
وقال ابن عباس عند قوله  -تعاىل  :-إِنَّ ذَلِكَ ِمنْ عَ ْزمِ الْأُمُور" :من حقيقة
اإلميان الصرب على املكاره".
ج َر ُهمْ ِبغَ ْيرِ حِسَابٍ قال:
وقال مالك بن أنس يف قوله :إِنَّمَا ُيوَفَّى الصَّا ِبرُو َن َأ ْ
"هو الصرب على فجائع الدنيا وأحزانها".
فأين يا ترى زعماء أصحاب الثورات واملظاهرات عن فهم هذه النصوص؟!!.
ثم إن املظاهرات واملسريات هي تشبه بأفعال الكفار ،والرافضة ،وقد قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم« :من تشبه بقوم فهو منهم».
قال الشيخ عبد العزيز بن باز  -رمحه اهلل ( -كما يف جمموع الفتاوى  ) 3/8يف
رده على عبد الرمحن بن عبد اخلالق بعدد من املالحظات منها" :سادساً :ذكرمت
يف كتابكم( :فصول من السياسة الشرعية ص  :)3 ،3أن من أساليب النيب
صلى اهلل عليه وسلم يف الدعوة التظاهرات (املظاهرة).
وال أعلم  -نصاً  -يف هذا املعنى ،فأرجو اإلفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدمت
ذلك؟
فإن مل يكن لكم يف ذلك مستند ،فالواجب الرجوع عن ذلك؛ ألني ال أعلم يف شيء
من النصوص ما يدل على ذلك ،وملا قد علم من املفاسد الكثرية يف استعمال
املظاهرات ،فإن صح فيها نص فال بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحاً كامالً
حتى ال يتعلق به املفسدون مبظاهراتهم الباطلة".
وقال  -رمحه اهلل ( -كما يف اجملموع " :)445/6فاملسريات يف الشوارع واهلتافات
واملظاهرات ليست هي الطريق لإلصالح والدعوة ،فالطريق الصحيح بالزيارة
واملكاتبة اليت هي أحسن ،فتنصح الرئيس واألمري وشيخ القبيلة بهذا الطريق ال
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بالعنف واملظاهرة ،فالنيب صلى اهلل عليه وسلم مكث يف مكة ثالث عشرة سنة مل
يستعمل املظاهرات ،وال املسريات ،ومل يهدد الناس بتخريب أمواهلم واغتياهلم".
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (يف الفتوى رقم، 1136 :
 :)368/ 7بعضوية عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وعبد العزيز آل الشيخ وعبد اهلل
بن غديان وصاحل الفوزان وبكر أبو زيد ...رحم اهلل األموات وحفظ األحياء منهم:
"...ننصحك وكل مسلم ومسلمة باالبتعاد عن هذه املظاهرات الغوغائية اليت ال
حترتم ماالً وال نفساً وال عرضاً ،وال متت إىل اإلسالم بصلة ،ليسلم للمسلم دينه
ودنياه ،ويأمن على نفسه وعرضه وماله".
وقال الشيخ ابن باز  -رمحه اهلل  -عندما سئل :هل املظاهرات الرجالية والنسائية
ضد احلكام والوالة تعترب وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من ميوت فيها يعترب
شهيداً يف سبيل اهلل؟
فأجاب" :ال أرى املظاهرات النسائية والرجالية من العالج ،ولكنها من أسباب
الفنت ،ومن أسباب الشرور ،ومن أسباب ظلم بعض الناس ،والتعدي على بعض
الناس بغري حق ،ولكن األسباب الشرعية املكاتبة والنصيحة والدعوة إىل اخلري
بالطرق السلمية ،هكذا سلك أهل العلم ،وهكذا أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم
وأتباعهم بإحسان ،باملكاتبة واملشافهة مع املخطئني ومع األمري والسلطان،
باالتصال به ومناصحته واملكاتبة له دون التشهري يف املنابر وغريها بأنه فعل كذا
وصار منه كذا ،واهلل املستعان".
قال الشيخ العثيمني (يف تفسريه " :) 74/وقد قامت بعض املنظمات اليت تطلق
على نفسها أمساء  -الوطنية – و  -احملافظة  -بتنظيم مظاهرات عامة حبجة
التنديد بالشيوعية وبالتنشيط اليساري املتزايد يف البالد ،ولقد سار املتظاهرون يف
أنقرة واستانبول مؤخراً وهم حيملون أعالم خضراء  -متثل اللون اإلسالمي -
ورددوا هتافات تدعوا إىل  -إعالء كلمة اإلسالم يف تركيا  -ولقد كانت هذه
املظاهرات تناهض العلمانية والدعوة العصرية أكثر مما تناهض الشيوعية".
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وقد صدر عن هيئة كبار العلماء البيان التالي :بيان من هيئة كبار العلماء يف اململكة
العربية السعودية بتاريخ  43 /4/هـ.
" ...فلقد أخذ اهلل  -عز وجل  -على العلماء العهد وامليثاق بالبيان قال –
خذَ الَّلهُ مِيثَاقَ اَّلذِينَ أُوتُوا ا ْل ِكتَابَ َلُتب َِّينَُّنهُ
سبحانه  -يف كتابه الكريمَ  :و ِإذْ َأ َ
لِلنَّاسِ َولَا َت ْكتُمُونَهُ آل عمران. 85 :
وقال  -جل وعال  :-إِنَّ اَّلذِينَ َي ْكتُمُونَ مَا أَنْ َز ْلنَا ِمنَ ا ْلب َِّينَاتِ وَا ْل ُهدَى ِمنْ َب ْعدِ مَا
بَيَّنَّا ُه لِلنَّاسِ فِي ا ْل ِكتَابِ أُو َلئِكَ َي ْل َعُن ُهمُ الَّلهُ وَ َيلْعَُن ُهمُ اللَّا ِعنُونَ البقرة . 71
ويتأكد البيان على العلماء يف أوقات الفنت واألزمات؛ إذ ال خيفى ما جيري يف هذه
األيام من أحداث واضطرابات ،وفنت يف أحناء متفرقة من العامل ،وإن هيئة كبار
العلماء إذ تسأل اهلل  -عز وجل  -لعموم املسلمني العافية واالستقرار واالجتماع
على احلق حكاماً وحمكومني ،لتحمد اهلل سبحانه على ما من به على اململكة
العربية السعودية من اجتماع كلمتها وتوحد صفها على كتاب اهلل عز وجل ،وسنة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ظل قيادة حكيمة هلا بيعتها الشرعية أدام اهلل
توفيقها وتسديدها ،وحفظ اهلل لنا هذه النعمة وأمتها.
وإن احملافظة على اجلماعة من أعظم أصول اإلسالم ،وهو مما عظمت وصية اهلل -
تعاىل  -به يف كتابه العزيز ،وعظم ذم من تركه ،إذ يقول  -جل وعال -
حْبلِ الَّلهِ جَمِيعًا َولَا تَفَرَّقُوا وَاذْ ُكرُوا ِنعْمَتَ الَّلهِ َعلَ ْي ُك ْم ِإذْ كُْنُت ْم أَ ْعدَاءً
وَا ْعتَصِمُوا ِب َ
خوَانًا وَ ُكنُْتمْ َعلَى شَفَا حُ ْفرَةٍ ِمنَ النَّارِ فَ َأ ْن َقذَ ُكمْ
حُتمْ ِب ِنعْ َم ِت ِه ِإ ْ
فَ َأَّلفَ بَ ْينَ ُقلُو ِب ُكمْ فَأَصَْب ْ
ِمْنهَا َك َذلِكَ ُيب َِّينُ الَّل ُه لَ ُكمْ آيَا ِت ِه َل َعَّل ُكمْ َت ْهَتدُونَ آل عمران . 03:
خَتلَفُوا ِمنْ َب ْعدِ مَا جَا َء ُهمُ ا ْلب َِّينَاتُ
وقال  -سبحانه َ  :-ولَا َتكُونُوا كَاَّلذِينَ تَفَرَّقُوا وَا ْ
َوأُو َلئِ َك َل ُهمْ َعذَابٌ َعظِيمٌ آل عمران . 07:
وقال  -جل ذكره  :-إِنَّ اَّلذِينَ فَرَّقُوا دِيَن ُهمْ وَكَانُوا شِ َيعًا لَسْتَ ِمْن ُه ْم فِي َشيْءٍ
إِنَّمَا أَ ْم ُر ُه ْم ِإلَى الَّلهِ ثُمَّ ُينَِّبئُ ُهمْ بِمَا كَانُوا يَ ْف َعلُونَ األنعام. 71:
وهذا األصل الذي هو احملافظة على اجلماعة مما عظمت وصية النيب صلى اهلل
عليه وسلم به يف مواطن عامة وخاصة ،مثل قوله عليه الصالة والسالم« :يد اهلل
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مع اجلماعة» رواه الرتمذي.
وقوله عليه الصالة والسالم« :من خلع يداً من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة
له ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ،رواه مسلم .
وقوله عليه الصالة والسالم« :إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه
األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائناً من كان» رواه مسلم .
وما عظمت الوصية باجتماع الكلمة ووحدة الصف إال ملا يرتتب على ذلك من
مصاحل كربى ،ويف مقابل ذلك ملا يرتتب على فقدها من مفاسد عظمى يعرفها
العقالء ،وهلا شواهدها يف القديم واحلديث.
ولقد أنعم اهلل على أهل هذه البالد باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب
والسنة ،ال يفرق بينهم ،أو يشتت أمرهم تيارات وافدة ،أو أحزاب هلا منطلقاتها
الصلَاةَ َولَا َتكُونُوا ِمنَ
ني ِإلَ ْيهِ وَاتَّقُوهُ َوأَقِيمُوا َّ
املتغايرة امتثا ًال لقوله سبحانهُ  :منِي ِب َ
الْمُ ْشرِ ِكنيَ ِ منَ اَّلذِي َن فَرَّقُوا دِيَن ُهمْ وَكَانُوا شِ َيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا َلدَ ْي ِهمْ فَ ِرحُونَ.
وقد حافظت اململكة على هذه اهلوية اإلسالمية فمع تقدمها وتطورها ،وأخذها
باألسباب الدنيوية املباحة ،فإنها مل ولن تسمح  -حبول اهلل وقدرته  -بأفكار
وافدة من الغرب أو الشرق تنتقص من هذه اهلوية أو تفرق هذه اجلماعة.
وإن من نعم اهلل  -عز وجل  -على أهل هذه البالد حكاماً وحمكومني أن شرفهم
خبدمة احلرمني الشريفني  -اللذين وله احلمد والفضل سبحانه  -يناالن الرعاية
ج َع ْلنَا
التامة من حكومة اململكة العربية السعودية عمالً بقوله سبحانهَ  :و ِإذْ َ
خذُوا ِمنْ مَقَا ِم ِإْبرَاهِيمَ مُصَلًّى وَ َع ِه ْدنَا ِإلَى ِإبْرَاهِيمَ
َات ِ
ا ْلبَيْتَ َمثَاَب ًة لِلنَّاسِ َوأَ ْمنًا و َّ
السجُودِ.
َهرَا بَ ْيتِ َي لِلطَّائِ ِفنيَ وَا ْلعَاكِ ِفنيَ وَالرُّ َّكعِ ُّ
َوإِسْمَاعِي َل َأنْ ط ِّ
وقد نالت اململكة بهذه اخلدمة مزية خاصة يف العامل اإلسالمي ،فهي قبلة املسلمني
وبالد احلرمني ،واملسلمون يؤمونها من كل حدب وصوب يف موسم احلج حجاجاً
وعلى مدار العام عماراً وزواراً.
وهيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة
يف ظل قيادة حكيمة ،فإنها تدعو اجلميع إىل بذل كل األسباب اليت تزيد من
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اللحمة وتوثق األلفة ،وحتذر من كل األسباب اليت تؤدي إىل ضد ذلك ،وهي بهذه
املناسبة تؤكد على وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على الرب والتقوى ،والتناهي
عن اإلثم والعدوان ،وحتذر من ضد ذلك من اجلور والبغي ،وغمط احلق.
كما حتذر من االرتباطات الفكرية واحلزبية املنحرفة ،إذ األمة يف هذه البالد
مجاعة واحدة متمسكة مبا عليه السلف الصاحل وتابعوهم ،وما عليه أئمة اإلسالم
قدمياً وحديثاً من لزوم اجلماعة واملناصحة الصادقة ،وعدم اختالف العيوب
وإشاعتها ،مع االعرتاف بعدم الكمال ،ووجود اخلطأ وأهمية اإلصالح على كل
حال ويف كل وقت .وإن اهليئة إذ تقرر ما للنصيحة من مقام عال يف الدين حيث
قال النيب صلى اهلل عليه وسلم« :الدين النصيحة» قيل :ملن يا رسول اهلل؟ قال:
«هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم» رواه مسلم.
ومع أنه من أكد من يناصح ولي األمر حيث قال عليه الصالة والسالم« :إن اهلل
يرضى لكم ثالثاً ،أن تعبدوه ،وال تشركوا به شيئاً ،وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعاً
وال تفرقوا ،وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم» رواه اإلمام أمحد.
فإن اهليئة تؤكد أن لإلصالح والنصيحة أسلوبها الشرعي الذي جيلب املصلحة
ويدرأ املفسدة ،وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فنت وأخذ التواقيع عليها،
ملخالفة ذلك ما أمر اهلل عز وجل به يف قوله جل وعالَ  :و ِإذَا جَا َء ُه ْم أَ ْمرٌ ِمنَ الْأَ ْمنِ
ف َأذَاعُوا ِبهِ َو َلوْ رَدُّو ُه ِإلَى الرَّسُولِ َو ِإلَى أُولِي الْأَ ْمرِ ِمْن ُه ْم َل َعلِ َمهُ ا َّلذِينَ
خ ْو ِ
َأوِ ا ْل َ
َاتَبعُْتمُ الشَّ ْيطَا َن ِإلَّا َقلِيلًا.
ضلُ الَّلهِ َعلَ ْي ُكمْ َو َرحْ َمتُهُ ل َّ
يَ ْسَتْن ِبطُوَنهُ ِمْن ُهمْ َو َل ْولَا فَ ْ
ومبا أن اململكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم اجلماعة
والطاعة ،فإن اإلصالح والنصيحة فيها ال تكون باملظاهرات والوسائل واألساليب
اليت تثري الفنت وتفرق اجلماعة ،وهذا ما قرره علماء هذه البالد قدمياً وحديثاً من
حترميها والتحذير منها ،واهليئة إذ تؤكد على حرمة املظاهرات يف هذه البالد فإن
األسلوب الشرعي الذي حيقق املصلحة وال يكون معه مفسدة هو املناصحة وهي
اليت سنها النيب صلى اهلل عليه وسلم وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم
بإحسان.
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وتؤكد اهليئة على أهمية اضطالع اجلهات الشرعية والرقابية والتنفيذية بواجبها
كما قضت بذلك أنظمة الدولة وتوجيهات والة أمرها وحماسبة كل مقصر.
واهلل تعاىل نسأل أن حيفظ بالدنا وبالد املسلمني من كل سوء ومكروه وأن جيمع
كلمتنا على احلق وأن يصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السالم وأن يرينا احلق حقاً
ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه وأن يهدي ضال املسلمني وهو
املسؤول سبحانه أن يوفق والة األمر ملا فيه صالح العباد والبالد إنه ولي ذلك القادر
عليه وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
هيئة كبار العلماء "...
وسأل سائل الشيخ العالمة صاحل بن غصون  -رمحه اهلل – بقوله:
فضيلة الشيخ يف السنتني املاضيتني نسمع بعض الدعاة يدندن حول مسألة وسائل
الدعوة وإنكار املنكر ويدخلون فيها املظاهرات ،واالغتياالت ،واملسريات ورمبا
أدخلها بعضهم يف باب اجلهاد اإلسالمي.
أ  -نرجو بيان ما إذا كانت هذه األمور من الوسائل الشرعية أم تدخل يف نطاق
البدع املذمومة والوسائل املمنوعة؟
ب  -نرجو توضيح املعاملة الشرعية ملن يدعو إىل هذه األعمال ،ومن يقول بها
ويدعو إليها؟
فأجاب الشيخ" :احلمد هلل :معروف أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة
واإلرشاد من أصل دين اهلل  -عز جل  ،-ولكن اهلل  -جل وعال  -قال يف حمكم
حكْ َمةِ وَالْ َموْ ِع َظةِ ا ْلحَ َسَنةِ َوجَا ِد ْل ُهمْ بِا َّلتِي
كتابه العزيز :ا ْد ُع ِإلَى َسبِيلِ رَِّبكَ بِا ْل ِ
ِه َي َأحْ َسنُ ،وملا أرسل  -عز وجل  -موسى وهارون إىل فرعون قال :فَقُولَا َلهُ
َق ْولًا ل َِّينًا َل َعَّلهُ َيَتذَ َّك ُر َأوْ َيخْشَى ،والـــنيب صلى اهلل عليه وسلم جاء باحلكمة
وأمر بأن يسلك الداعية احلكمة وأن يتحلى بالصرب ،هذا يف القرآن العزيز :...
صوْا
صرِ  إِنَّ ا ْل ِإنْسَا َن لَفِي خُ ْسرٍ ِ إلَّا اَّلذِينَ آ َمنُوا وَعَ ِملُوا الصَّاِلحَاتِ َوَتوَا َ
وَا ْلعَ ْ
ِالصبْرِ ،فالداعي إىل اهلل  -عز وجل  -واآلمر باملعروف والناهي
صوْا ب َّ
بِا ْلحَقِّ َوَتوَا َ
عن املنكر عليه أن يتحلى بالصرب ،وعليه أن حيتسب األجر والثواب ،وعليه -
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أيضاً  -أن يتحمل ما قد يسمع أو ما قد يناله يف سبيل دعوته ،وأما أن اإلنسان
يسلك مسلك العنف أو أن يسلك مسلك والعياذ باهلل أذى الناس أو مسلك التشويش
أو مسلك اخلالفات والنزاعات وتفريق الكلمة ،فهذه أمور شيطانية ،وهي أصل
دعوة اخلوارج ،هم الذين ينكرون املنكر بالسالح ،وينكرون األمور اليت ال يرونها
وختالف معتقداتهم بالقتال ،وبسفك الدماء ،وبتكفري الناس ،وما إىل ذلك من أمور
ففرق بني دعوة أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وسلفنا الصاحل ،وبني دعوة
اخلوارج ومن نهج منهجهم وجرى جمراهم ،دعوة الصحابة باحلكمة وباملوعظة
وببيان احلق وبالصرب وبالتحلي واحتساب األجر والثواب ،ودعوة اخلوارج بقتال
الناس وسفك دمائهم وتكفريهم وتفريق الكلمة ومتزيق صفوف املسلمني ،هذه أعمال
خبيثة ،وأعمال حمدثة ،واألوىل للذين يدعون إىل هذه األمور :يُجانبونَ ،ويُبعد
عنهم ،ويساء بهم الظن ،هؤالء فرقوا كلمة املسلمني ،اجلماعة رمحة ،والفرقة نقمة
وعذاب والعياذ باهلل ،ولو اجتمع أهل بلد واحد على اخلري ،واجتمعوا على كلمة
واحدة ،لكان هلم مكانة ،وكانت هلم هيبة ،لكن أهل البلد اآلن أحزاب وشيع،
متزقوا ،واختلفوا ،ودخل عليهم األعداء من أنفسهم ومن بعضهم على بعض ،هذا
مسلكٌ بدعي ،ومسلك خبيث ومسلك مثل ما تقدم ،أنه جاء عن طريق الذين شقوا
العصا" إىل أن قال عن اخلوارج الذي قاتلهم علي يف النهروان" :وهم رأس الفساد
ورأس البدعة ورأس الشقاق فهم الذين فرقوا كلمة املسلمني وأضعفوا جانب
املسلمني ،وهكذا  -أيضاً  -حتى الذي يقول بها ويتبناها وحيسنها فهذا سيئ
املعتقد وجيب أن يبتعد عنه ،واعلم والعياذ باهلل أن شخص ًا ضارًا ألمته وجللسائه
وملن هو من بينهم والكلمة احلق أن يكون املسلم عامل بناء وداعي للخري وملتمس
للخري متاماً ويقول احلق ويدعو باليت هي أحسن وباللني وحيسن الظن بإخوانه
ويعلم أن الكمال منا ٌل صعب وأن املعصوم هو النيب صلى اهلل عليه وسلم وأن لو
ت أحسن منهم ،فلو ذهب هؤالء الناس املوجودون سواء منهم
ذهب هؤالء مل يأ ِ
احلكام أو املسؤولون أو طلبة العلم أو الشعب ،لو ذهب هذا كله ،شعب أي بلد
جلاء أسوأ منه فإنه ال يأتي عامٌ إال والذي بعده شرٌ منه فالذي يريد من الناس أن
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يصلوا إىل درجة الكمال أو أن يكونوا معصومني من األخطاء والسيئات ،هذا إنسان
ضال ،هؤالء هم اخلوارج هؤالء هم الذين فرقوا كلمة الناس وآذوهم ،هذه مقاصد
املناوئني ألهل السنة واجلماعة بالبدع من الرافضة واخلوارج واملعتزلة وسائر ألوان
أهل الشر والبدع".
وقال الشيخ العالمة صاحل بن عبد اهلل الفوزان" :وأما املظاهرات فإن اإلسالم ال
يقرها؛ ملا فيها من الفوضى واختالل األمن وإتالف األنفس واألموال واالستخفاف
بالوالية اإلسالمية ،وديننا دين النظام واالنضباط ودرء املفاسد وإذا استخدمت
املساجد منطلقا للمظاهرات واالعتصام فهذا زيادة شر وامتهان للمساجد وإسقاط
حلرمتها وترويع ملرتاديها من املصلني والذاكرين اهلل فيها ،فهي إمنا بنيت لذكر
اهلل والصالة والعبادة والطمأنينة.
فالواجب على املسلمني أن يعرفوا هذه األمور وال ينحرفوا مع العوائد الوافدة
والدعايات املضللة والتقليد للكفار والفوضويني .وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري
والصالح".
وقال الشيخ – حفظه اهلل – (يف مقاالت  8/العدد :) 378حول حكم
االنتخابات واملظاهرات" :فقد كثر السؤال عن حكم االنتخابات واملظاهرات حبكم
أنهما أمر مستجد ومستجلب من غري املسلمني ،فأقول وباهلل تعاىل التوفيق:
 أما االنتخابات ففيها تفصيل على النحو التالي:أوالً :إذا احتاج املسلمون إىل انتخاب اإلمام األعظم ،فإن ذلك مشروع بشرط أن
يقوم بذلك أهل احلل والعقد يف األمة والبقية يكونون تبعاً هلم ،كما حصل من
الصحابة رضي اهلل عنهم حينما انتخب أهل احلل والعقد منهم أبا بكر الصديق
رضي اهلل عنه وبايعوه ،فلزمت بيعته مجيع األمة ،وكما وكَّل عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنه اختيار اإلمام من بعده إىل الستة الباقني من العشرة املبشرين باجلنة
فاختاروا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وبايعوه فلزمت بيعته مجيع األمة.
ثانياً :الواليات اليت هي دون الوالية العامة فإن التعيني فيها من صالحيات ولي
األمر بأن خيتار هلا األكفياء األمناء ويعينهم فيها ،قال اهلل  -تعاىل  :-إِنَّ ال َّلهَ
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حكُمُوا بِا ْل َعدْلِ،
حكَ ْمُتمْ بَ ْينَ النَّاسِ َأنْ َت ْ
يَأْ ُمرُ ُكمْ َأنْ ُتؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ ِإلَى َأ ْهِلهَا َو ِإذَا َ
وهذا خطاب لوالة األمور ،واألمانات هي الواليات واملناصب يف الدولة جعلها اهلل
أمانة يف حق ولي األمر وأداؤها اختيار الكفء األمني هلا ،وكما كان النيب صلى
اهلل عليه وسلم وخلفاؤه ووالة أمور املسلمني من بعدهم خيتارون للمناصب من يصلح
هلا ويقوم بها على الوجه املشروع.
وأما االنتخابات املعروفة اليوم عند الدول فليست من نظام اإلسالم ،وتدخلها
الفوضى والرغبات الشخصية ،وتدخلها احملاباة واألطماع ،وحيصل فيها فنت
وسفك دماء وال يتم بها املقصود ،بل تصبح جماالً للمزايدات والبيع والشراء
والدعايات الكاذبة.
 وأما املظاهرات فإن اإلسالم ال يقرها؛ ملا فيها من الفوضى واختالل األمنوإتالف األنفس واألموال ،واالستخفاف بالوالية اإلسالمية ،وديننا دين النظام
واالنضباط ودرء املفاسد ،وإذا استخدمت املساجد منطلقا للمظاهرات واالعتصامات
فهذا زيادة شر وامتهان للمساجد ،وإسقاط حلرمتها وترويع ملرتاديها من املصلني
والذاكرين اهلل فيها ،فهي إمنا بنيت لذكر اهلل والصالة والعبادة والطمأنينة.
فالواجب على املسلمني أن يعرفوا هذه األمور وال ينحرفوا مع العوائد الوافدة
والدعايات املضللة والتقليد للكفار والفوضويني".

فصل
مصدر الفنت يف هذا العصر وموقف املؤمن منها
إن املتأمل ألحوال املسلمني يف أوطانهم من أقصاها إىل أدناها يرى أن فتنة هذا
الزمان اليت عمت وجرَّت على املسلمني النكبات والويالت هي فتنة خوارج العصر
(اإلخوان) ( ) الذين ابتغوا الفتنة وقلبوا األمور ،فافتعلوا الثورات واملظاهرات
()

اإلخوان يعطلون ما ورد من نصوص؛ ألنهم ال يرون شرعية ألحد

سواهم ،ولكن لو كانت السلطة لهم لطبقوا

النصوص على من خالفهم بحكمة أنهم خارجون على السلطان وجماعة المسلمين؛ ألنهم ال يرون سلطانا ً شرعيا ً وال جماعة المسلمين
إال فيهم؛ وألنهم يرون كفر من خالفهم ،وال إسالم إال لمن وافقهم وزهد فيهم ،فهم فيهم شبه كثير بالروافض ،وعندهم استعداد للتعاون
مع الشيطان إلقامة دولتهم.
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واالنقالبات ،فمن تتبع فتنتهم وما جلبوا خبروجهم على والتهم وبلدانهم من
تفريق األمة ومتزيقها وسفك دمائها أدرك خطرهم على اإلسالم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  ..." :-ال يكاد يُعرف طائفة خرجت
على ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفنت ما هو أعظم من الفساد الذي
أزالته".
فهاهي فتنتهم يف تفريق األمة ومتزيقها وسفك دمائها قد ظهرت وأطلت بنفسها
على العامل ،وهي أشد وأخطر من فتنة اخلوارج القدماء ،بل القدماء معروفون
بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح احلديث ،لكنهم جهلوا وضلوا يف بدعتهم
ومل تكن بدعتهم عن زندقة وإحلاد ،بل عن جهل وضالل يف معرفة معاني
الكتاب( ).
أما خوارج العصر من اإلخوان من أهل التحريف والضالل واتباع هواء ،فبدعتهم عن
زندقة وإحلاد ،فحرفوا نصوص الكتاب والسنة على ما يوافق هواهم ،فجعلوا
الباطل حقاً ،واحلق باطالً ،وكونوا تنظيماً سري ًا يف إضمار انتزاع اإلمارة والوصول
إىل السلطة ولو سالت أودية وأنهار بالدماء ،ولو ذهب األمن وانتهكت األعراض،
بل ولو عم األرض الفساد؟!!.
فهم يقولون على اهلل غري احلق ،يف فتواهم وأحكامهم ،ويف خربهم وإلزاماتهم،
فخطرهم يكمن يف إضالل الناس وجتهيلهم وتربيتهم على مذهبهم اخلوارجي لسفك
الدم احلرام ،بدعوى أن هذا جهاداً يف سبيل اهلل ،واهلل يقول :أََّنهُ َمنْ َقَتلَ نَفْسًا
س أَوْ فَسَادٍ فِي الْ َأرْضِ َفكَأَنَّمَا َقَتلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَ َم ْن َأحْيَاهَا َفكَأَنَّمَا َأحْيَا
ِبغَ ْيرِ نَفْ ٍ
النَّاسَ جَمِيعًا.) (
()

انظر منهاج السنة  ،68/1البن تيمية – رحمه هللا –.

()

فهذا كالم هللا – عز وجل – الذي قد أخبر أنه ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه قد قلبوه اإلخوان

المسلمون ،فيقتلون النفس البريئة بغير حق ويجعلون القاتل الظالم مجاهداً في سبيل هللا ،وإذا قتل هذا المعتدي المجرم
منهم زعموا أنه شهيد ،والحق هو العكس فالمعتدى عليه هو الشهيد كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «من قتل دون دينه

فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد
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فآثروا الدنيا واستحبوها وسعوا هلا سعيها ،وأفسدوا يف األرض ،وقالوا على اهلل غري
احلق ،وباعوا دينهم بعرض من الدنيا.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -كما يف البخاري ومسلم من حديث عبد
الرمحن بن مسرة رضي اهلل عنه  :-يا عبد الرمحن بن مسرة ال تسأل اإلمارة،
فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ،وإن أوتيتها من غري مسألة أعنت عليها
ويف رواية إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غري مسألة أعنت
عليها .
وقال صلى اهلل عليه وسلم  -من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه  :-إنكم
ستحرصون على اإلمارة ،وستكون ندامة يوم القيامة ،فنعم املرضعة وبئست
الفاطمة رواه البخاري.
ويف حديث أبى موسى رضي اهلل عنه قال :دخلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم
أنا ورجالن من قومي فقال أحد الرجلني :أمَّرنا يا رسول اهلل ،وقال اآلخر مثله،
فقال :إنا ال نوىل هذا من سأله ،وال من حرص عليه رواه البخاري.
وقال صلى اهلل عليه وسلم :ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إال أتى اهلل
 عز وجل  -مغلوالً يوم القيامة يده إىل عنقه فكه بِ َّره أو أوبقه إمثه ،أوهلا مالمةوأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة  ،حسنه األلباني يف السلسلة الصحيحة.
وقال ابن القيم ـ رمحه اهلل ـ (يف الفوائد " :) 00/كل من آثر الدنيا من أهل
العلم واستحبها ،فال بد أن يقول على اهلل غري احلق ،يف فتواه وحكمه ،يف خربه
وإلزامه....اخل".
فقد أخذ أهل العلم من هذه النصوص كراهة احلرص على اإلمارة وحتصيلها وهذا
يف سؤاهلا وطلبها ،فكيف يف حال سفك الدم احلرام؛ ألجل انتزاعها؟!!
وخالصة هذا التنظيم  -املشار إليه  -على قسمني:
فالقسم األول :جناح مدني ،قد وضع خمططاً سرياً – كما تقدم  ،-وكون مجاعة
يف كل دولة لتنفيذ خمططه السري يف الوصول إىل مآربه يف إعادة اخلالفة املفقودة
والوحدة املنشودة – زعموا  -كما هي وصية من أسس هذا التنظيم.
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فقد قال مؤسس تنظيمه حسن البنا( ) (يف رسائله ص":)354وإعادة الكيان الدولي
لألمة اإلسالمية بتحرير أوطانها ،وإحياء جمدها ،وتقريب ثقافاتها ومجع كلمتها،
حتى يؤدي ذلك كله إىل إعادة اخلالفة املفقودة والوحدة املنشودة" أهـ
وقال  -أيضاً ( -يف ص" :) 76واإلخوان املسلمون هلذا جيعلون فكرة اخلالفة
والعمل إلعادتها يف رأس مناهجهم ،وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك حيتاج إىل كثري
من التمهيدات اليت البد منها وأن اخلطوة املباشرة إلعادة اخلالفة البد أن نسبقها
خبطوات ...اخل) أهـ
قلت :فإعادة الكيان لألمة اإلسالمية كما يالحظ عند البنا ال يكون إال بالثورة على
احلكام لتحرير األوطان على مذهب اخلوارج ،وهذا (غيض من فيض) ،فآفتهم
حبهم الدنيا وزينها ،واحتادهم مع الكفار ضد املسلمني للحصول على السلطة،
فإلسالم عندهم جمرد وسيلة فقط ،والغاية عندهم الوصول إىل السلطة العامة،
فابتغوا الفنت اليت حذر املصطفى عليه الصالة السالم أمته منها.
وقد قدمت الكالم يف الفنت وذكرت من أدلة الكتاب والسنة ما يكفي املؤمن املتبصر
يف دينه.
وانظر إىل همس زعيم من زعمائهم (سلمان العودة) وهو يؤجج الفنت ويشعلها
إشعاالً ،ويرشدهم إىل أن يستنوا بسنة اجلاهلية يف تكثري املفاسد وتقليل
املصاحل؟!! ،حيث يقول :إن الثورة ليست دائمًا هي النسخ واإللغاء لوضع معني
وصناعة وضع آخر" ،وشرحها الكاتب والناشر يف املوقع بقوله :مشريًا إىل أن الثورة
احلقيقيَّة الناجحة الناضجة هي اليت تنتقل من واقعٍ إىل واقع أفضل منه ،وتستفيد
من إجيابياته.
()

كتب عباس حممود العقاد مقاالً هاماً جدًا يثبت فيه باألدلة أن حسن البنا مؤسس حركة اإلخوان املسلمني

سنة  291م ،واملرشد األول للجماعة من أسرة مغربية ذات أصول يهودية ،واسرتسل يف بيان أن ترمجة (البنا)
إىل االجنليزية هي  MASONماسوني وأن البنا وأبيه وجده كانوا يعملون يف تصليح الساعات وهي مهنة اليهود

آنذاك  ..إىل غري ذلك من الدالئل....اخل
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ويقول  -أيضاً  -يف بيانه حتت عنوان (همسة يف أذن ثائر)" :إن أي واقع ال َّ
بد
وأن يكون قد قامت به مؤسَّسات وبنى حتتية ،وكذلك شخصيات ورجال هلم دور،
فهناك أنظمة مشوليَّة استطاعت أنها تستميل إليها قبائل ومدنيني وأشخاصًا
ورجاالت وعباقرة وعظماء ،فال جيب أن يكون هذا معناه أن هؤالء الناس كلهم
مجيعًا يف دائرة االتهام ،فالثورة ليست نسخًا أو قضاءً مربمًا على املاضي".
ويقول ـ أيضاً ـ" :إنه جيب أن يكون يف حس الثائر احلقيقي أن الثورة هي عبارة
عن اقتباس اإلجيابيَّات القائمة والبناء عليها...اخل".
وقال – أيضاً " :-إننا حباجة إىل ما يسمى بـ (فقه الثورة) ،فنحن رمبا ورثنا
مفهومًا تارخييًّا للثورة أقرب إىل السلبيَّة ،وعلى سبيل املثال ،فإننا كثريًا ما
نتحدث يف تارخينا عن ثورة الزنج:
ـ ُج جهارًا حمارمَ اإلسالم
أي نومٍ من بعد ما انتهك ال ّزنْـ
أو ثورة القرامطة ،بينما ال نتحدث عن الدولة العباسيَّة ،واليت جاءت نتيجة ثورة
وأفضت إىل دولة من أقوى وأعظم دول اإلسالم...اخل"
خرُجُ مِ ْن أَ ْفوَا ِه ِه ْم ِإنْ يَقُولُو َن ِإلَّا َك ِذبًا.
قلتَ  :كُبرَتْ َكلِ َمةً َت ْ
فهذا توجيه هلؤالء الغوغائيني اجلهال الذين مل يعرفوا أصل دينهم ،وحثٌ هلم
على الثورة واخلروج على حكامهم ،خمالف يف ذلك كتاب اهلل وسنة الرسول صلى
اهلل عليه وسلم ،ومبتغ يف ذلك سنة اجلاهلية ،فهل أعظم من هذا انتهاك ًا حملارم
اإلسالم؟!!
وأما القسم الثاني من تنظيمهم :هو ما يسمى بـ((القاعدة ،داعش ،أنصار املقدس،
محاس...اخل )) :وهو جناح اإلخوان العسكري ،وهذا القسم عبارة عن قنابل
موقوتة :تثور إذا سنحت هلم الفرصة ووجدوا الثغرة ،والقسم األول هو الذي يقوم
بتمويل القسم الثاني مادياً ومعنوياً ،وهم دعاتهم ،وكال القسمني يرون من خالفهم
كفارًا وإن أبطن القسم األول التكفري وزعم أنه ال يكفر  -فهو على تقيَّة الرافضة ،-
وكال القسمني خوارج مارقة.
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والقسم األول هو من ميول اجلناح العسكري ،عن طريق دول  -دخلت يف تنظيمهم
 ،ومجعيات بدعوى اخلريية ،وحسابات سرية ،وأصلهما مؤسسة من مؤسساتاليهود أُوجدوا؛ ألجل إضعاف اإلسالم وإشعال الفنت بني املسلمني للقضاء على
قوتهم ،وتهيئتهم بعد الضعف البتالع اليهود هلم ،كما سيأتي.
وقد حذرنا اخلوارجَ رسولُ اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ففي الصحيحني َع ْن َأبِى
خ ْدرِىِّ رضي اهلل عنه أََّنهُ قَالَ سَ ِمعْتُ رَسُولَ الَّلهِ صلى اهلل عليه وسلم
َسعِيدٍ ا ْل ُ
ص َال ِت ِهمْ ،وَصِيَا َم ُكمْ َمعَ صِيَا ِم ِهمْ،
ص َالَت ُكمْ َمعَ َ
خرُجُ فِي ُكمْ َق ْومٌ َتحْ ِقرُونَ َ
يَقُولَُ « :ي ْ
ج َر ُهمْ ،يَ ْمرُقُونَ ِمنَ الدِّينَ كَمَا
وَعَ َم َل ُكمْ َمعَ عَ َمِل ِهمْ ،وَيَ ْقرَءُونَ الْ ُقرْآنَ الَ ُيجَاوِزُ حَنَا ِ
ص ِل َفالَ يَرَى شَ ْيئًا ،وَ َيْن ُظرُ فِي الْ ِقدْحِ َفالَ َيرَى
الس ْهمُ ِمنَ الرَّم َِّيةَِ ،يْن ُظرُ فِي النَّ ْ
يَ ْم ُرقُ َّ
ش َفالَ َيرَى شَ ْيئًا ،وَ َيتَمَارَى فِي الْفُوقِ» ويف الصحيحني -
شَ ْيئًا ،وَ َيْن ُظرُ فِي الرِّي ِ
ج ِبنيِ ،كَثُّ
جَنتَ ْينِ ،نَا ِتئُ ا ْل َ
جلٌ غَا ِئرُ ا ْلعَ ْينَ ْينِ مُ ْش ِرفُ ا ْل َو ْ
أيضاً  -أنه أَ ْقَبلَ َر ُ
حلُوقٌ فَقَالََّ :اتقِ الَّلهَ يَا ُمح ََّمدُ ،فَقَالََ « :منْ ُي ِطعِ الَّل َه ِإذَا عَصَيْتُ،
ال ِّلحْ َيةَِ ،م ْ
جلٌ َقْت َلهُ َ -أحْ ِسُبهُ خَاِلدَ ْبنَ
أَيَأْ َمُننِي الَّلهُ َعلَى َأ ْهلِ ا َألرْضِ َفالَ تَأْ َمنُونِي» .فَسَ َأ َلهُ َر ُ
ب َهذَا َ -ق ْومٌ
ضئْضِ ِئ َهذَا َ -أوْ فِي عَقِ ِ
ا ْل َولِيدِ  -فَ َمَن َعهَُ ،فلَمَّا َولَّى قَالَ« :إِنَّ ِمنْ ِ
الس ْهمِ ِمنَ الرَّم َِّيةِ،
ج َر ُهمْ ،يَ ْمرُقُونَ ِمنَ الدِّينِ ُمرُوقَ َّ
حنَا ِ
يَ ْقرَءُونَ الْ ُقرْآنَ ،الَ ُيجَاوِزُ َ
يَ ْقُتلُو َن َأ ْهلَ اإلِ ْس َالمِ ،وَ َيدَعُو َن َأ ْهلَ ا َأل ْوثَانَِ ،ل ِئ ْن َأنَا َأ ْدرَ ْكُت ُهمْ ألَ ْقُتلََّن ُهمْ َقْتلَ عَادٍ».
وفتنتهم باقية حتى خيرج فيهم الدجال فيقتلون معه ،كما يف حديث ابن عمر أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :ينشأ نشء يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم
كلما خرج قرن قطع حتى خيرج يف أعراضهم الدجال».
ويف حديث سهل بن حنيف قال مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول يف
اخلوارج شيئاً قال مسعته يقول« :خيرج منه قوم يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم،
ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية» أخرجه البخاري ومسلم واللفظ
للبخاري.
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قال الرببهاري – رمحه اهلل – يف شرح السنة " :)50ومن خرج على إمام من
أئمة املسلمني فهو خارجي قد شق عصا املسلمني وخالف اآلثار وميتته ميتة
جاهلية".
وقال اآلجري – رمحه اهلل – (يف الشريعة " :)3 7/واخلوارج هم الشراة
األجناس األرجاس ،ومن كان على مذهبهم من سائر اخلوارج ،يتوارثون هذا
املذهب قدمياً وحديثاً ،وخيرجون على األئمة واألمراء ويستحلون قتل املسلمني .
وأول قرن طلع منهم على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :هو رجل طعن على
النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وهو يقسم الغنائم باجلعرانة ،فقال :اعدل يا حممد،
فما أراك تعدل ،فقال صلى اهلل عليه وسلم :ويلك ،فمن يعدل إذا مل أكن أعدل؟،
فأراد عمر رضي اهلل عنه قتله ،فمنعه النيب صلى اهلل عليه وسلم من قتله ،وأخرب
عليه الصالة والسالم :أن هذا وأصحاباً له حيقر أحدكم صالته مع صالتهم،
وصيامه مع صيامهم ،ميرقون يف الدين كما ميرق السهم من الرمية ،وأمر عليه
الصالة والسالم يف غري حديث بقتاهلم ،وبني فضل من قتلهم أو قتلوه".
وقال الشهرستاني  -رمحه اهلل – (يف امللل والنحل  " :) 3/اخلوارج واملرجئة
والوعيدية :كل من خرج عن اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه يسمى
خارجياً سواء كان اخلروج يف أيام الصحابة على األئمة الراشدين أو كان بعدهم
على التابعني بإحسان واألئمة يف كل زمان".
قال ابن حجر – رمحه اهلل – ( يف الفتح  " :) 83/أما اخلوارج فهم مجع
خارجة :أي طائفة وهم قوم مبتدعون مسوا بذلك خلروجهم عن الدين ،وخروجهم
على خيار املسلمني".
قلت :ثم إن هؤالء اخلوارج هلم قنوات فضائية (منها قناة اجلزيرة) ،ومواقع
إلكرتونية ،وغريها من الوسائل لبث أفكارهم ،ورفع محاس ومعنويات الثائرين،
وحثهم يف االستمرار على ثوراتهم ،وهاهي فتنتهم بدأت تظهر لكل ذي عقل
لبيب ،فَا ْعَت ِبرُوا يَا أُولِي الْ َأبْصَار.
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ومن تأمل ما حيدث يف البالد اإلسالمية من ثورات ومظاهرات رأى أنها خدمة
ألفكار ومعتقدات أصلها ختطيط صهيوني يهودي يهدف لسيطرة اليهود على
العامل ،تعتربه اليهود املنطلق إلقامة حكومتهم على أرض املعاد  -زعموا .-
فانظر أيها املؤمن يف هذا اجلزء املختصر من خمطط اليهود وقارن بينه وبني فتنة
هذا الزمان؟!!.
قالت اليهود يف خمططهم (كما يف بروتوكوالت حكماء صهيون) :أنهم يدْعُون إىل
تسخري احلرية السياسية من أجل السيطرة على اجلماهري ،بقوهلم :خري النتائج
يف حكم العامل ما ينتزع بالعنف واإلرهاب ،وجيب أن نعرف كيف نقدم هلم الطعم
الذي يوقعهم يف شباكنا.
ويقولون :إن احلرية السياسية ليست حقيقة ،بل فكرة ،وجيب أن يعرف اإلنسان
كيف يسخّر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية ،فيتخذها طُعماً جلذب العامة إىل
صفّه ،إذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له ،وتكون املشكلة يسرية إذا كان
هذا املنافس موبوءاً بأفكار احلرية اليت تسمى التحررية ،ومن أجل هذه الفكرة
يتخلى عن بعض سلطته ،وبهذا سيصري انتصار فكرتنا واضحاً.
ويقولون :يعطى الشعب احلكم الذاتي فرتة وجيزة ،لكي يصري هذا الشعب رعايا
بال متييز ،ومنذ تلك اللحظة تبدأ املنازعات واالختالفات اليت سرعان ما تتفاقم،
فتصري معارك اجتماعية ،وتندلع النريان يف الدول ،ويزول أثرها كل الزوال ،فإذا
أنهكت الدول الفنت الداخلية واحلروب األهلية  ،...فإنها تعد قد خربت نهائياً
كل اخلراب وستقع يف قبضتنا.
ويقولون :إن الغاية تربر الوسيلة( ) ،وعلينا  -وحنن نضع خططنا  -أال نلتفت إىل
ما هو خري وأخالقي بقدر ما نلتفت إىل ما هو ضروري ومفيد.
ويقولون :بني أيدينا خطة عليها خط اسرتاتيجي واضح ،وما كنا لننحرف عن هذا
اخلط إال كنا ماضني يف حتطيم عمل قرون.

قلت :وهذه قاعدة ميكافيللي اليهودي ،والذي هي من قواعد اإلخوان المسلمين.
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إن من يريد إنفاذ خطة عمل تناسبه جيب أن يستحضر يف ذهنه حقارة اجلمهور
وتقلبه ،وحاجته إىل االستقرار ،وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته
وسعادته ،وعليه أن يفهم أن قوة اجلمهور عمياء خالية من العقل املميز ،وأنه يعري
مسعه ذات اليمني وذات الشمال ،فإذ قاد األعمى أعمى مثله فيسقطان معاً يف
اهلاوية.
ويقولون :البد من إغراق األمميني يف الرذائل بتدبرينا عن طريق من نهيئهم بذلك
من أساتذة وخدم وحاضنات ونساء املالهي.
ويقولون :جيب أن نعمل على بث الفزع الذي يضمن لنا الطاعة العمياء ،وننادي
بشعارات احلرية واملساواة واإلخاء؛ لينخدع بها الناس ويهتفوا بها ،وينساقوا وراء
ما نريد هلم ،وسنعمل على دفع الزعماء إىل قبضتنا ،وسيكون تعيينهم يف أيدينا،
واختيارهم يكون حسب وفرة أنصبته من األخالق الدنيئة وحب الزعامة وقلة
اخلربة وسنسيطر على الصحافة؛ ألنها قوة فعالة توجه العامل حنو ما نريد ،والبد
من توسيع الشقة بني احلكام والشعوب ليصبح السلطان كاألعمى الذي فقد عصاه
ويلجأ إلينا لتثبيت كرسيه ،والبد من إشعال نار اخلصومة احلاقدة بني كل القوى
لتتصارع ،وجعل السلطة هدفاً مقدساً تتنافس كل القوى للوصول إليه ،والبد من
إشعال نار احلرب بني الدول ،بل داخل كل دولة عند ذلك تضمحل القوى وتسقط
احلكومات ،وتقوم حكومتنا العاملية ،وسنتقدم إىل الشعوب الفقرية املظلومة يف زي
حمرريها ومنقذيها من الظلم ،وندعوها إىل االنضمام إىل صفوف جنودنا من
االشرتاكيني والفوضويني والشيوعيني واملاسونيني ،وبسبب اجلوع سنتحكم يف
اجلماهري ،وسنستخدم سواعدهم لسحق كل من يعرتض سبيلنا ،والبد أن نفتعل
األزمات االقتصادية؛ ليخضع لنا اجلميع بفضل الذهب الذي احتكرناه ،وإننا اآلن
بفضل وسائلنا اخلفية يف وضع منيع حبيث إذا هامجتنا دولة نهضت أخرى للدفاع
عنا.
ويقولون :جيب أن يكون شعارنا كل "وسائل العنف واخلديعة".
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ويقولون :إن صيحتنا "املساواة واإلخاء" قد جلبت إىل صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا
العامل األربع عن طريق وكالئنا املغفلني ،وقد محلت هذه الفرق ألويتنا يف نشوة.
ويقولون :األمميون (غري اليهود) ال ينتفعون باملالحظات التارخيية املستمرة ،بل
يتبعون نسق ًا نظرياً من غري تفكري فيما ميكن أن تكون نتائجه ،ومن أجل ذلك لسنا
يف حاجة إىل أن نقيم لألمميني وزناً.
دعوهم يتمتعوا ويفرحوا بأنفسهم حتى يالقوا يومهم ،أو دعوهم يعيشوا يف أحالمهم
مبلذات وماله جديدة ،أو يعيشوا يف ذكرياتهم لألحالم املاضية ،دعوهم يعتقدوا أن
هذه القوانني النظرية اليت أوحينا إليهم بها إمنا هلا القدر األمسى من أجلهم،
وبتقييد أنظارهم إىل هذا املوضوع ،ومبساعدة صحافتنا نزيد ثقتهم العمياء بهذه
القوانني زيادة مطردة ،أن الطبقات املتعلمة ستختال زهواً أمام أنفسها بعلمها،
وستأخذ جزافاً يف مزالة املعرفة اليت حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكالؤنا
رغبة يف تربية عقولنا حسب االجتاه الذي توخيناه.
ويقولون :إن الصحافة اليت يف أيدي احلكومة القائمة هي القوة العظيمة اليت بها
حنصل على توجيه الناس ،فالصحافة تبني املطالب احليوية للجمهور ،وتعلن
شكاوي الشاكني ،وتولد الضجر أحيانا بني الغوغاء ،وإن حتقيق حرية الكالم قد
ولد يف الصحافة ،غري أن احلكومات مل تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة
الصحيحة ،فسقطت يف أيدينا ،ومن خالل الصحافة أحرزنا نفوذاً ،وبقينا حنن
وراء الستار.
ويقولون :ولكي نغري الطاحمني إىل القوة بأن يسيئوا استعمال حقوقهم ،وضعنا
القوي :كل واحدة منها ضد غريها ،بأن شجعنا ميوهلم التحررية حنو االستقالل،
وقد شجعنا كل مشروع يف هذا االجتاه ،ووضعنا أسلحة يف أيدي كل األحزاب،
وجعلنا السلطة هدف كل طموح إىل الرفعة ،وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها
احلروب احلزبية بال ضوابط وال التزامات ،وسرعان ما ستنطلق الفوضى ،وسيظهر
اإلفالس يف كل مكان.
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ويقولون :لقد أقنعنا األمميني بأن مذهب التحررية سيؤدي بهم إىل مملكة العقل
وسيكون استبدادنا من هذه الطبيعة؛ ألنه سيكون يف مقام يقمع كل الثورات
ويستأصل بالعنف الالزم كل فكرة حتررية من كل اهليئات.
ويقولون :إن كلمة احلرية تدفع اجلماهري إىل الصراع مع اهلل ومقاومة سنته
فلنشعلها هي وأمثاهلا إىل أن تصبح السلطة يف أيدينا ،إنا لنا قوة خفية ال يستطيع
أحد تدمريها تعمل يف صمت وخفاء وجربوت ،ويتغري أعضاؤها على الدوام ،وهي
الكفيلة على توجيه حكام األمميني كما نريد ،فالبد أن نهدم دولة اإلميان يف قلوب
الشعوب ،وننزع من قلوبهم فكرة وجود اهلل ،وحنل حملها قوانني رياضية مادية،
وال ندع للناس فرصة املراجعة ،وجيب أن نشغلهم بشتى الوسائل ،حتى ال يفطنوا
لعدوهم العام يف الصراع العاملي ،وسنعمل على إنشاء جمتمعات منحلة جمردة من
اإلنسانية واألخالق ،متحجرة املشاعر ناقمة أشد النقمة على الدين والسياسة؛
ليصبح رجاؤها الوحيد حتقيق املالذ املادية ،وحينئذٍ يصبحون عاجزين عن أي
مقاومة ،فيقعون حتت أيدينا صاغرين ،وسنقبض بأيدينا على كل مقاليد القوى،
ونسيطر على مجيع الوظائف ،وتكون السياسة بأيدي رعايانا ،فنستطيع يف كل
وقت بقوتنا حمو كل معارضة مع أصحابها مع األمميني ،لقد بثثنا بذور الشقاق يف
كل مكان ،حبيث ال ميكن اجتثاثه ،وأوجدنا التنافر بني مصاحل األمميني املادية
والقومية ،وأشعلنا نار النعرات الدينية والعنصرية يف جمتمعاتهم ،ومل ننفك عن بذل
جهودنا يف إشعاهلا منذ عشرين قرناً ،لذلك من املستحيل على أي حكومة أن جتد
عوناً من أخرى لضربنا ،فلن تقدم الدول على إبرام أي اتفاق مهما كان ضئيالً؛ ألن
حمرك آلة الدول يف قبضتنا ،والبد من االنتفاع بالعواطف املتأججة خلدمة أغراضنا
بدل إمخادها ،والبد من االستيالء على أفكار اآلخرين وترمجتها مبا يتفق مع
مصاحلنا بدل قتلها ،وسنكثر من إشاعة املتناقضات ونلهب الشهوات ونؤجج
العواطف ،وسننشيء (إدارة احلكومة العليا) ذات األيدي الكثرية املمتدة إىل كل
أقطار األرض واليت خيضع هلا كل احلكام ،وأن الصحافة مجيعها بأيدينا إال
صحفاً قليلة غري حمتفل بها ،وسنستعملها لبث الشائعات حتى تصبح حقائق
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وسنشغل بها األمميني عن ما ينفعهم ،وجنعلهم َيجْرون وراء الشهوة واملتعة،
فاحلكام أعجز من أن يعصوا أوامرنا؛ ألنهم يدركون أن السجن أو االختفاء من
الوجود مصري املتمرد منهم ،فيكون أعظم طاعة لنا ،وأشد حرصاً ورعاية ملصاحلنا،
وحنن الذين وضعنا طريقة التصويت ونظام األغلبية املطلقة ليصل إىل احلكم كل من
نريد بعد أن نكون قد هيئنا الرأي العام للتصويت عليهم ،وسنفكك األسرة وننفخ
روح الذاتية يف كل فرد ليتمرد ،وسنستعني باالنقالبات والثورات كل ما رأينا فائدة
لذلك.
ولقد أنشأنا قِوانا اخلفية لتحقيق أهدافنا ،فالبهائم من األمميني جيهلون أسرارها،
فيثقون بها ،وينتسبون إىل حمافلها ،فسيطرنا عليهم وسخرناهم خلدمتنا.انتهى
النقل خمتصراً.
قلت :رأيت أيها املسلم هذا املخطط اليهودي الصهيوني والذي يقوم بتنفيذه أناس
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ،كما أخرب عليه الصالة والسالم فقد سأله حذيفة بن
اليمان فقال :يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا اهلل بهذا اخلري فهل بعد
هذا اخلري من شر؟ قال« :نعم» ،قلت :وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال« :نعم،
وفيه دخن» ،قلت وما دخنه؟ قال« :قوم يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر».
قلت :فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال« :نعم ،دعاة على أبواب جهنم من
أجابهم إليها قذفوه فيها» ،قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا؟ فقال« :هم من جلدتنا
ويتكلمون بألسنتنا» ،قلت :فما تأمرني إن أدركين ذلك؟ قال« :تلزم مجاعة
املسلمني وإمامهم» ،قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال« :فاعتزل تلك
الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت على ذلك».
ومن تأمل تلك املطالبات للمتظاهرين ،وما تبثه تلك القنوات الفضائية  -كما تقدم
 عرف خطرهم وضررهم ،وأدرك أن هذه مؤامرة خارجية.وقد تأثر بفتنتهم أناس جهال مل يتعلموا أصول الدين ،ومل يعرفوه ،ولـمَّا يدخل
اإلميان يف قلوبهم؛ ألنه لـمَّا مل يأخذ حكامهم بتطبيق الكتاب والسنة وجعْله أصالً
يَـحْكمُون به ،ويَـــــتَحَاكَمُون إليه ،ويُـحَاكِمُون إليه ،ويدرّسُونه  -ليتفقه العامة
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حيذَرونه وحيذِّرون منه ،فيؤدون
أمور دينهم ،ويعرفون عقيدتهم ،واملخالف هلا ،و ْ
الواجب عليهم ،وجيتنبون احملرم يف دينهم؛ ألنهم عرفوا ما أمرهم اهلل ورسوله به
فالتزموه  -كانت النتيجة والرتبية هي اجلهل واخلروج على حكامهم ،فأحدثوا
لبلدانهم وأنفسهم تلك الفتنة الغوغائية ،فاجلزاء من جنس العمل( )؛ فلما استبدلوا
األحكام الوضعية الفاسدة بالذي هو حق( ) :كتاب اهلل  -عز وجل  -وسنة الرسول
صلى اهلل عليه وسلم ،كانت مثرة ذلك الفنت والفوضى من الغوغائيني.
فلو أخذوا بالكتاب والسنة ،وعرفوا العلماء الربانيني املعروفني بسالمة املعتقد،
وأسندوا ما يتعلق بالشرع إليهم ،واستشاروهم فيما يكون من النوازل  -كما هو
احلال يف هذه البالد اململكة العربية السعودية واحلمد هلل  -ملا وصلوا إىل ما وصلوا
إليه اآلن ،بل – ولألسف  -أن أكثرهم أصبح حرب ًا على أهل السنة ،وأشد تنفرياً
عن علماء األمة ومرجعيتهم.
َفِلمَ ال تكون تلك الفتنة عقاباً من اهلل وتسليطاً منه – عز وجل -؟ فقد قال اهلل –
تعاىل  :-وَ َك َذلِكَ ُن َولِّي َبعْضَ الظَّالِ ِمنيَ َبعْضًا بِمَا كَانُوا َيكْ ِسبُونَ.
ذكر القرطيب  -رمحه اهلل  -عند تفسريه هذه اآلية قول فضيل بن عياض«":إذا
رأيت ظاملا ينتقم من ظامل فقف ،وانظر فيه متعجبا».
وقال ابن عباس :إذا رضي اهلل عن قوم وىل أمرهم خيارهم ،إذا سخط اهلل على قوم
وىل أمرهم شرارهم".
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قلت :والدولة السعودية مل يكن بقاؤها وثباتها إال بسبب تطبيقها لكتاب اهلل وسنة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،ولذلك لن تضرها تلك الفنت وأساسها تطبيق الكتاب
والسنة إن شاء اهلل.
وهلذا فإنين أحذر املسلمني كل احلذر من هذه الفنت ،ومن أصحابها ،ومن كل من
أيّ َد تلك الفنت ورأى أنها من باب اإلصالح.
وحتذيري هذا دفع ًا للشر والفساد ،وامتثاالً لقول رسولنا صلى اهلل عليه وسلم
حةُ»ُ ،ق ْلنَا :لِ َمنْ؟ قَالَِ« :لَّلهِ َوِل ِكتَا ِبهِ َوِلرَسُوِلهِ وَ َألئ َِّمةِ الْمُ ْسلِ ِمنيَ
الدِّينُ النَّصِي َ
َام ِت ِهمْ
وَع َّ
وقوله صلى اهلل عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع
فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان
وألن هؤالء أهل حنل وبدع وخطرهم خفي كما قال الرببهاري – رمحه اهلل –:
"مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم يف الرتاب وخيرجون
أذنابهم فإذا متكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم خمتفون بني الناس فإذا متكنوا
بلغوا ما يريدون".
وقال – أيضاً –" :وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره ،فإن الذي
أخفى عنك أكثر مما أظهره" إىل أن قال" :وإذا رأيت الرجل جمتهداً يف العبادة
متقشفاً حمرتفاً بالعبادة صاحب هوى ،فال جتالسه وال تقعد معه وال تسمع كالمه
وال متش معه يف طريق ،فإني ال آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه".
فاملؤمن جيب عليه معرفة كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ومنهج
السلف الصاحل وأن يعض علي ذلك بالنواجذ كما هي وصية رسولنا عليه الصالة
والسالم ،حيث قال :أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً؛
فإنه من يعش منكم يرى اختالفاً كثرياً فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
املهديني متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل
حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة .
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والواجب على املسلم احملافظة على إميانه ومعرفة دينه على الوجه الصحيح؛ ألن
اإلميان إذا تسلح به املؤمن جنا؛ فاإلميان مينع صاحبه عن معصية اهلل ،ومينع
قسوة قلبه ،وحرصه على الدنيا ،وجيعل همه الوصول إىل اآلخرة متمسك ًا بأمر اهلل
وجمتنب ًا نواهيه ،متبعاً سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وما عليه السلف الصاحل.
قال فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن عبد اهلل الفوزان عضو هيئة كبار العلماء -
حفظه اهلل ( -كما يف جريدة املدينة العدد  5730السنة السابعة والسبعون -
ملحق الرسالة ليوم اجلمعة  8مجادى األوىل  43هـ) ،بعنوان :التمسك بالكتاب
والسنة هو العصمة من الفنت ..." :يف هذه األيام تعصف بالعامل اإلسالمي والعربي
فنت ،تهدد أمنهم واستقرارهم ،وتفرق مجاعتهم ،وتزعزع دوهلم بتخطيط من
األعداء ،وتنفيذ من الغوغائيني واألغرار ،من أبناء تلك الدول املستهدفة دون تفكري
يف العواقب ومآالت األمور تأثراً بالوعود الكاذبة ،وجرياً وراء السراب اخلادع،
حتى أصبحت ال تسمع وال تقرأ يف وسائل اإلعالم إال ما يزعجك من تقتيل
وتشريد ،وسقوط حكومات وتغري أحوال وقد حتقق يف هؤالء الذين يوقدون تلك
الفنت قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنهم «دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم
قذفوه فيها» ،وقد رسم لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم اخلطة اليت نسري عليها
للسالمة من شر هؤالء الدعاة ملا ورد عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه لقوله:
«فما تأمرني إن أدركين ذلك» قال صلى اهلل عليه وسلم« :تلزم مجاعة املسلمني
وإمامهم» ،قال حذيفة رضي اهلل عنه« :فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام» قال صلى
اهلل عليه وسلم« :فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى
يدركك املوت وأنت على ذلك» هذا بالنسبة للفرد.
وأما بالنسبة لألمة فقد أمرها صلى اهلل عليه وسلم عند حدوث االختالف والفنت
بالتمسك بالكتاب والسنة ،حيث قال صلى اهلل عليه وسلم« :فإنه من يعش منكم
فسريى اختالفاً كثريًا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي
متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» ،وهذا تفسري لقول اهلل تعاىل :وَا ْعتَصِمُوا
حْبلِ الّلَهِ جَمِيعاً وَال تَ َفرَّقُوا[ ،آل عمران ،] 03 :وقد وجدنا مثرة هذه الوصايا
ِب َ
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الربانية والنبوية عندما عصفت تلك األحداث األخرية اليت سببت اهليجان
واملطالبة بتغيري أنظمة احلكم يف البالد العربية واإلسالمية ،وتضرر بها من تضرر
من الشعوب واحلكام ،وقد بقيت هذه البالد السعودية آمنة مطمئنة؛ ألن دستورها
حكِيمٍ حَمِيدٍ
خلْ ِفهِ تَنزِيلٌ ِمنْ َ
القرآن الذي ال يَ ْأتِيهِ ا ْلبَا ِطلُ ِمنْ بَ ْينِ َيدَ ْيهِ وَال ِمنْ َ
حكْماً لِ َق ْومٍ يُو ِقنُونَ[ املائدة.]70 :
[فصلت ،]4 :وَ َم ْن َأحْ َسنُ ِمنْ الّلَهِ ُ
أما الدساتري البشرية فإنها ال تثبت أمام اهلزات؛ ألنها مل تنب على الوحي املنزل
الصاحل لكل زمان ومكان ،والذي ال يستطيع أحد أن يأتي بآية من مثله ولن
حكْ ِمهِ[ الرعد ،]4 :وملا
ب ِل ُ
ح ُكمُ ال ُمعَقِّ َ
يستطيع أحد أن يستدرك عليه وَالّلَهُ َي ْ
أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم عن وقوع الفنت قيل :ما املخرج منها يا رسول
اهلل؟ قال« :كتاب اهلل» ،أما الدساتري البشرية والقوانني الوضعية فهي عرضة
لالنتقاد وال تصلح لكل زمان ومكان فهي تنهار عند أول حادثة فهي كبيت
العنكبوت ال يقي من احلر وال الربد وال املطر وال يصمد أمام الرياح ،ولذلك أول ما
رد به أهل هذه البالد على الدعوة إىل االضطرابات واملظاهرات واالعتصامات ردوا
بأن ديننا مينع من ذلك كله وال جييزه ويأمر باهلدوء والسكينة والتالحم بني
الراعي والرعية وينهى عن الفوضى ويأمر بالقضاء على الفنت وأهلها فهو ينهى عن
البغي والعدوان واخلروج على ولي األمر ويأمر باإلصالح بني البغاة واملبغي عليهم
إن أمكن اإلصالح وإال فإنها تقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إىل أمر اهلل قال تعاىل:
خرَى
حدَاهُمَا َعلَى ا ُأل ْ
ت ِإ ْ
صِلحُوا بَ ْيَنهُمَا َف ِإنْ َبغَ ْ
َ و ِإنْ طَائِ َفتَانِ ِمنْ الْ ُمؤْمِِننيَ ا ْقَتَتلُوا فَأَ ْ
صِلحُوا بَ ْيَنهُمَا بِا ْل َعدْلِ
حتَّى تَفِي َء ِإلَى أَ ْمرِ الّلَهِ َف ِإنْ فَاءَتْ فَأَ ْ
فَقَا ِتلُوا اّلَتِي َتْبغِي َ
خوَ ْي ُكمْ
صِلحُوا بَ ْينَ َأ َ
خوَةٌ فَأَ ْ
َوأَقْ ِسطُوا ِإنَّ الّلَهَ ُيحِبُّ الْمُقْ ِس ِطنيَ ِ إنَّمَا الْ ُمؤْ ِمنُو َن ِإ ْ
وَاتَّقُوا الّلَ َه َل َعّلَ ُكمْ ُت ْرحَمُونَ[ احلجرات ،] 0-1 :وقال النيب صلى اهلل عليه
وسلم« :من أتاكم وأمركم مجيع على واحد منكم يريد أن يفرق مجاعتكم ويشق
عصاكم فاقتلوه « ،هذا هو موقف اإلسالم من الفنت وعالجها عند حدوثها وهو
موقف هذه البالد حكامها وعلمائها ،وهلل احلمد عندما حدثت هذه الفتنة وهو
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املوقف الذي أجلم كل عدو وعلم كل جاهل ونبه كل غافل ومن متسك بهذا املنهج
فلن تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض بإذن اهلل واحلمد هلل رب العاملني".

فصل
ومن فنت األخوان استغالل عواطف العامة  -بدعوى  -االنتصار للرسول ،فأحدثوا
فتنة عظيمة ،فأساءوا لإلسالم واملسلمني  -من حيث ال يشعرون  -بدعوى
االنتصار للرسول صلى اهلل عليه وسلم.
فقد أخربنا اهلل  -تعاىل  -يف حمكم كتابه بأننا سنسمع من أهل الكتاب :اليهود
والنصارى ،ومن الذين أشركوا :وهم سائر الطوائف الكفرية من غري أهل الكتاب
أذى كثرياً حيث قالَ :و َلتَسْ َمعُنَّ ِمنَ اَّلذِينَ أُوتُوا ا ْل ِكتَابَ ِمنْ َقْبِل ُكمْ وَ ِمنَ ا َّلذِينَ
أَ ْشرَكُوا َأذًى َك ِثريًا ،ثم أرشد اهلل – عز وجل – عباده املؤمنني إىل الصرب والتقوى
ص ِبرُوا َوتَتَّقُوا َفإِنَّ َذلِكَ ِمنْ عَزْمِ
وأخربهم أن ذلك من عزم األمور فقالَ :وإِنْ تَ ْ
األمُورِ.
وقال  -تعاىل   :-وَدَّ َك ِثريٌ ِم ْن َأ ْهلِ ا ْل ِكتَابِ َلوْ َيرُدُّوَن ُكمْ ِمنْ َب ْع ِد إِميَا ِن ُكمْ كُفَّارًا
ح َسدًا ِمنْ ِعنْ ِد َأنْفُ ِس ِهمْ ِمنْ َب ْعدِ مَا َتب ََّي َن َل ُهمُ ا ْلحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْ َفحُوا حَتَّى يَ ْأ ِتيَ ال َّلهُ
َ
بِأَ ْمرِهِ  ،فأمر اهلل بالعفو والصفح حتى يأتي أمره  -عز وجل  ،-وكما قال اهلل –
خذِ ا ْلعَ ْفوَ َوأْ ُمرْ بِا ْل ُع ْرفِ َوأَ ْعرِضْ َعنِ ا ْلجَا ِهِلنيَ ،وهذا عام.
عز وجل ُ  -
ثم هل اقتصر أذى الكفار على الرسل فقط؟! ،اجلواب :إنه مل يقتصر أذى اليهود
والنصارى والذين أشركوا على الرسل ،بل تعرضوا لذات اهلل ،فقد قالوا عن اهلل
 سبحانه – أنه فقري وأنهم أغنياء ،وقالوا يد اهلل مغلولة.حنُ
وقد قال اهلل  -عز وجل  :-لَ َقدْ سَ ِمعَ الَّلهُ قَوْلَ اَّلذِينَ قَالُوا إِنَّ الَّل َه فَ ِقريٌ َوَن ْ
ت أَ ْيدِي ِهمْ وَ ُل ِعنُوا بِمَا
أَ ْغنِيَاءُ ،وقال – تعاىل  -وَقَالَتِ الْ َيهُودُ َيدُ الَّلهِ َم ْغلُو َلةٌ ُغلَّ ْ
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قَالُوا َبلْ َيدَاهُ مَبْسُو َطتَانِ ُينْ ِفقُ كَ ْيفَ يَشَاءُ َولَيَزِيدَنَّ َك ِثريًا ِمْن ُهمْ مَا ُأنْزِ َل ِإلَيْكَ ِم ْن
َربِّكَ ُطغْيَانًا وَكُ ْفرًا َو َألْقَ ْينَا بَ ْيَن ُهمُ ا ْل َعدَاوَةَ وَا ْلَبغْضَا َء ِإلَى َي ْومِ الْقِيَا َمةِ ُكلَّمَا َأوْ َقدُوا نَارًا
ب أَطْفَ َأهَا الَّلهُ وَيَ ْس َع ْونَ فِي الْ َأرْضِ فَسَادًا وَالَّل ُه لَا ُيحِبُّ الْمُفْ ِسدِينَ.
حرْ ِ
ِل ْل َ
جرًا جَمِيلًا  ،
ج ْر ُه ْم َه ْ
ص ِبرْ َعلَى مَا يَقُولُونَ وَا ْه ُ
وقد أمر اهلل رسوله بقوله  :وَا ْ
صَبرُوا َعلَى مَا ك ُِّذبُوا َوأُوذُوا حَتَّى َأتَا ُهمْ نَصْ ُرنَا.
َولَ َقدْ ك ُِّذبَتْ رُ ُسلٌ مِنْ َقْبلِكَ فَ َ
ص ِبرَنَّ َعلَى مَا آذَ ْيتُمُونَا وَ َعلَى
وقد أمجع األنبياء على رد أذى أقوامهم بالصرب َ و َلنَ ْ
الَّلهِ َفلْ َيَتوَ َّكلِ الْ ُمَتوَ ِّكلُونَ .
فمن قرأ القرآن وتأمله يرى أن اخلالق  -عز وجل  -مل يسلم من آذاهم فكيف
برسل اهلل؟ ،فأين هؤالء يا ترى عن تدبر القرآن وامتثاله وسنة رسوله عليه الصالة
ب أَقْفَا ُلهَا.
والسالم ،أَ َفلَا َيَتدََّبرُونَ الْ ُقرْآ َن َأمْ َعلَى ُقلُو ٍ
ومن قرأ القرآن وتدبره يرى أن األنبياء عليهم السالم تعرضوا ألشد األذى فصربوا
امتثاالً ألمر اهلل – عز وجل – وما سرية رسولنا صلى اهلل عليه وسلم عنا ببعيد،
فقد تعرض ألشد االذى من قومه ومع ذلك صرب وامتثل ألمر اهلل – عز وجل – ومل
يعاملهم باملثل مع أن اهلل قالَ :و ِإنْ عَا َقْبُتمْ َفعَا ِقبُوا بِ ِمْثلِ مَا عُو ِقْبُتمْ ِبهِ ،فأخذ
صلى اهلل عليه وسلم مبا هو خري وهو الصرب ،فقد قال اهلل يف آخر اآلية َ ل ِئنْ
صَب ْرُتمْ َل ُهوَ خَ ْي ٌر لِلصَّا ِبرِينَ ،وغري ذلك من اآليات اليت أمر اهلل فيها بالصرب.
َ
صْبرُ َك ِإلَّا بِال َّلهِ َولَا َتحْ َزنْ َعلَ ْي ِهمْ َولَا تَكُ فِي
ص ِبرْ وَمَا َ
ومنها قوله  -تعاىل  :-وَا ْ
ضَ ْيقٍ مِمَّا يَ ْم ُكرُونَ ،وقال :إِنَّ الَّلهَ َمعَ اَّلذِينَ اتَّ َقوْا وَاَّلذِي َن ُهمْ ُمحْ ِسنُونَ.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعائشة رضي اهلل عنها عندما سألته َه ْل َأتَى
حدٍ؟ فَقَالَ لَ َق ْد لَقِيتُ ِمنْ َقوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ
َعلَيْكَ َي ْومٌ كَانَ أَشَدَّ ِمنْ َي ْو ِم ُأ ُ
جْبنِى
ِمْن ُهمْ َي ْومَ ا ْلعَ َقَبةِ ِإذْ َعرَضْتُ نَفْسِى َعلَى ا ْبنِ َعْبدِ يَالِيلَ ْبنِ َعْبدِ ُكالَ ٍل َف َلمْ ُي ِ
الثعَالِبِ َفرَ َفعْتُ
جهِى َف َل ْم أَ ْستَ ِف ْق إِالَّ بِ َق ْرنِ َّ
ِإلَى مَا َأ َردْتُ فَا ْن َطلَقْتُ َو َأنَا َمهْمُومٌ َعلَى َو ْ
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جْبرِيلُ َفنَادَانِى فَقَا َل إِنَّ ال َّلهَ
َرأْسِى َف ِإذَا َأنَا بِ َسحَاَبةٍ َق ْد َأ َظلَّْتنِى َفَن َظرْتُ َف ِإذَا فِيهَا ِ
جبَا ِل ِلتَأْ ُمرَهُ
ث ِإلَيْكَ َم َلكَ الْ ِ
عَزَّ َوجَلَّ َقدْ سَ ِمعَ َقوْلَ َقوْمِ َك َلكَ وَمَا رَدُّوا َعلَيْكَ وَ َقدْ َبعَ َ
جبَالِ وَ َسَّلمَ َعلَىَّ .ثُمَّ قَالَ يَا ُمح ََّم ُد إِنَّ الَّلهَ َقدْ
بِمَا ِشئْتَ فِي ِهمْ قَالَ َفنَادَانِى َملَكُ ا ْل ِ
جبَالِ وَقَدْ َب َعَثنِى رَبُّ َك ِإلَ ْي َك ِلتَأْ ُم َرنِى بِأَ ْمرِكَ فَمَا
سَ ِمعَ َقوْ َل َقوْ ِم َك لَكَ َو َأنَا َملَكُ ا ْل ِ
ت َأنْ أُ ْطبِقَ َعلَ ْي ِهمُ ا َألخْ َشبَ ْينِ » .فَقَا َل لَهُ رَسُولُ الَّلهِ صلى اهلل عليه
ت ِإنْ ِشئْ َ
ِشئْ َ
حدَهُ الَ يُشْرِكُ ِبهِ شَ ْيئًا».
ص َال ِب ِهمْ َمنْ َي ْعُبدُ الَّلهَ َو ْ
خرِجَ الَّلهُ ِم ْن أَ ْ
وسلم « َب ْل َأ ْرجُو َأنْ ُي ْ
فيتبني للمؤمنني بعد هذه األدلة أن اإلخوان أصحاب فتنة وشر ،وأهل طلب للدنيا
حتى ولو أهلكوا احلرث والنسل.

فصل
واإلخوان مع الرافضة على طريف نقيض ،فتأمل كالم اجلربي يف حواره مع الشيعة
إذ يقول:دور اإلخوان املسلمني ومراكزهم مفتوحة لكل أصحاب املذاهب وما يسمى
بالفرق ،الكل يعمل لإلسالم املضيع ،واحلرية املسلوبة من املسلمني؛ اإلباضي
والزيدي والسين ،وغريهم من علماء اهلند وباكستان وإيران والعراق والشام ومشال
وأواسط أفريقيا ،وشعارهم( :نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما
اختلفنا فيه) ،ومن ثم فقد كانت مواضع اخلالف ال تثار حبال ،فكل أخ حيرص
على مشاعر أخيه.
وسامل البهنساوي يقول :منذ تكونت مجاعة التقريب بني املذاهب واليت ساهم
فيها اإلمام البنا واإلمام القمي والتعاون قائم بني اإلخوان املسلمني ،والشيعة وقد
أدى ذلك إىل زيارة اإلمام نواب صفوي سنة  174للقاهرة.
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ويقول عمر التلمساني املرشد العام لإلخوان املسلمني :وبلغ من حرص حسن البنا
على توحيد كلمة املسلمني أنه :كان يرمي إىل مؤمتر جيمع الفرق اإلسالمية لعل
اهلل يهديهم إىل اإلمجاع على أمر حيول بينهم وبني تكفري بعضهم خاصة وأن
قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا صلى اهلل عليه وسلم واحد وإهلنا واحد ولقد
استضاف هلذا الغرض فضيلة الشيخ حممد القمي أحد الكبار علماء الشيعة
وزعمائهم يف املركز العام فرتة ليست بالقصرية .كما أنه من املعروف أن اإلمام البنا
قد قابل املرجع الشيعي آية اهلل الكاشاني أثناء احلج عام  148وحدث بينهما
تفاهم .
وقد جاء يف جملة اجملتمع الكويتية العدد  434بتاريخ  151/ / 7م) :بيان من
اإلخوان املسلمني (بسم اهلل الرمحن الرحيم ..بيان :دعا التنظيم الدولي لإلخوان
املسلمني قيادات احلركات اإلسالمية – يف كل من تركيا ،باكستان ،اهلند،
إندونيسيا ،أفغانستان ،ماليزيا ،الفلبني ،باإلضافة إىل تنظيمات اإلخوان املسلمني
احمللية يف العامل العربي وأوربا وأمريكا – إىل اجتماع أسفر عن تكوين وفد توجه
إىل طهران على طائرة خاصة ،وقابل اإلمام آية اهلل اخلميين لتأكيد تضامن
احلركات اإلسالمية املمثلة يف الوفد كافة ،.... ،وقد أكد الوفد من جانبه لإلمام
اخلميين على أن احلركات اإلسالمية ستظل على عهدها يف خدمة الثورة اإلسالمية
يف إيران ويف كل مكان ،بكل طاقاتها البشرية والعلمية واملادية ،. ..ثم زار الوفد
رئيس احلكومة د( .مهدي بازركان) يف مقابلة خاصة ،ثم أعلن الوفد يف مقابلة
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تلفزيونية مؤثرة ،الدعوة إىل يوم تضامن مع الثورة اإليرانية يف مجيع أحناء العامل
اإلسالمي ،وخارجه حيثما توجد اجلاليات والتجمعات اإلسالمية...اخل.
وذهب املراقب العام لإلخوان رياض الشقفة ،إىل حد التأكيد على أنهم ال يعارضون
وصول أي امرأة أو رجل مهما كان دينه إىل موقع الرئاسة( ،طاملا أن الشعب
اختاره) ،...وأكد أن اإلخوان املسلمني مستعدون لالحتكام إىل الدميقراطية والقبول
بنتائجها مهما كانت.
فمن هنا يعرف املسلم أن ليس هلم من اإلسالم إال االسم نفاقاً.
ومن تأمل كالم زعيمهم البنا يف مؤمتر عقد ألجل فلسطني ،وهجرة اليهود إليها –
عرف فساد عقيدتهم ،وبعدهم عن دين اإلسالم – إذ يقول" :أقرر أن خصومتنا
لليهود ليست دينية؛ ألن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم!،
واإلسالم شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية ،وقد أثنى عليهم وجعل بيننا
وبينهم اتفاقاً!" ،إىل أن قال " :وحنن حني نعارض بكل قوة اهلجرة اليهودية
نعارضها؛ ألنها تنطوي على خطر سياسي اقتصادي! ،وحقنا أن تكون فلسطني
عربية!.
ومن بعده تلميذه :القرضاوي ،قد نعى بابا النصارى الكاثوليك ودعا له بالرمحة
واملثوبة يف اآلخرة.
قال علي السيد الوصيفي (يف اإلخوان املسلمون بني االبتداع الديين واإلفالس السياسي
ص " :)40فقد نعى األستاذ /القرضاوي بابا النصارى الكاثوليك ودعى له بالرمحة واملثوبة يف
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االخرة ،وذلك يف لقائه مع(خدجية بن قنة) على قناة اجلزيرة برنامج الشريعة يف  007|4|3م،
وقال رمبا يعين بعض املسلمني يقول مل يعتذر عن احلروب الصليبية وما جرى فيها من مآسي
للمسلمني كما اعتذر لليهود،وبعضهم يأخذ عليه بعض األشياء ولكن مواقف الرجل العامة
وإخالصه يف نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكرب سنه،فقد طاف العامل كله وزار بالداً
ومنها بالد املسلمني نفسها فكان خملصاً لدينه وناشطاً من أعظم النشطاء يف دعوته واإلميان
برسالته،ثم قال :ال نستطيع إال أن ندعو اهلل – تعاىل  -أن يرمحه ويثيبه بقدر ما قدم
لإلنسانية وما خلف من عمل صاحل".
وأقول :فأين القرضاوى من الكتاب والسنة يا ترى؟!!! .وواهلل إنه بعيد كل البعد عن الكتاب
والسنة.
فقد قال اهلل – تعاىل – ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا َبنِي إِ ْسرَائِيلَ ا ْعُبدُوا الَّلهَ رَبِّي َورََّب ُكمْ إَِّنهُ َمنْ يُ ْش ِركْ
بِالَّلهِ فَ َقدْ ح ََّرمَ الَّلهُ َعلَ ْيهِ ا ْلجََّنةَ وَمَ ْأوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِ ِمنيَ ِم ْن َأنْصَارٍ﴾.
حدٌ ِمنْ َهذِهِ األ َُّمةِ
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :وَاَّلذِي نَفْسُ ُمحَ َّمدٍ بِ َيدِهِ الَ يَسْ َمعُ بِي َأ َ
صحَابِ النَّارِ» رواه مسلم.
صرَانِ ٌّي ثُمَّ يَمُوتُ َو َلمْ ُيؤْ ِمنْ بِاَّلذِي ُأرْ ِسلْتُ بِ ِه إِالَّ كَانَ ِم ْن أَ ْ
ي وَالَ نَ ْ
َيهُودِ ٌّ
ويف صحيح مسلم :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
«إن اهلل ال يظلم مؤمناً حسنة ،يعطى بها يف الدنيا وجيزى بها يف اآلخرة ،وأما الكافر فيطعم
حبسنات ما عمل بها هلل يف الدنيا حتى إذا أفضى إىل اآلخرة مل تكن له حسنة جيزى بها».
وأسوأ مما تقدم قول القرضاوي عند زيارته لتونس" :إن الدميقراطية هي اإلسالم" ،وهذا من
األدلة على زندقة وإحلاد اإلخوان املنافقني.
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فاإلخوان على قاعد "مكيافللي اليهودية " ( الغاية تربر الوسيلة) ،فاإلسالم عندهم هو وسيلة،
والسلطة عنده هي الغاية ،وعندهم استعداد للتعاون مع جمرمي هذا الزمان من الشيعة
واالشرتاكيني العلمانيني واملستشرقني والقوميني الذين تسموا بالشعوبيني ،فهم ضد اإلسالم الذي
تسمّوا به ،وكما قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم «...يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل
األوثان» ،فسعيهم ليس إلقامة الدين وإمنا للوصول إىل الوالية العامة ،ومن ثم القضاء على من
خالفهم؛ ألنهم يرونه كفرًا.
ولقد صدق العالمة حممد أمان اجلامي – رمحه اهلل – ( كما يف الشريط الثالث من توجيهات
بعد العشاء) حيث قال":اإلخوان املسلمني عندهم اإلسالم وسيلة ما الغاية عندهم؟ السلطة.
أنا أقول من استنتاجي وحسب جتاربي للقوم:إن ألولئك أصابع تلعب مع البعثيني والعلمانيني
والقوميني والنسائيني يشرتكون معهم؛ ألن من منهجهم أن يستعينوا بأي إنسان وبأهل أي ملة
إذا كانوا يظنون أن ذلك يقربهم إىل السلطة يوماً ما ،وهم عشاق السلطة وحطّاب الكراسي:
كرسي احلكم ،لذلك ال تستبعد أن يعملوا كل شيء.
خذ مثاالً هنا ،يف االنتخابات اليت جرت يف األردن أراد اإلخوانيون أن حيصلوا على األصوات
ومل يتيسر ذلك إال أن يستعينوا بالقوميني والبعثيني الذين كانوا يكفرونهم قبل أيام ،استعانوا
بالبعثيني والعلمانيني والقوميني وفازوا وحتصلوا على الكراسي الكثرية وهلم مكانة اآلن هناك،
باسم ماذا؟ باسم اإلسالم ،والذين ساعدوهم على ذلك غري االسالميني ،مثال حي نعيشه اليوم،
واألمثلة من هذا القبيل كثرية ،هؤالء القوم اإلسالم عندهم ليس بغاية خذوها مين صرحية،
اإلسالم عند من يسمون أنفسهم بـ(اإلسالميني) اليوم ليس هو الغاية ،بل اإلسالم وسيلة ،ما
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الغاية عندهم؟ السلطة ،السلطة هي الغاية سواء وصلوا باسم اإلسالم اخلالص أو بإسالم مشاب:
خمتلط مع غريه ال يضر املهم الوصول إىل السلطة يوماً ما ،وهم خيططون للوصول إىل السلطة
العامة ،كما يزعمون إىل الشاملة للقضاء على الدويالت املنتشرة يف العامل العربي اإلسالمي"

فصل
وما حيدث من قتل للمعاهدين من أهل الذمة ،وإتالف األموال وإحراق املمتلكات،
واملقاطعات الفردية؛ حبجة االنتصار للرسول صلى اهلل عليه وسلم كل ذلك من فنت
اإلخوان ،وليس من الدين اإلسالمي.
ف َأذَاعُوا بِهِ َو َلوْ رَدُّوهُ
خ ْو ِ
وقد قال اهلل  -تعاىل َ -و ِإذَا جَا َء ُه ْم أَ ْمرٌ ِمنَ الْأَ ْم ِن َأوِ ا ْل َ
ضلُ ال َّلهِ
ِإلَى الرَّسُولِ َو ِإلَى أُولِي الْأَ ْمرِ ِمْن ُه ْم َل َعلِ َمهُ اَّلذِينَ يَ ْسَتْن ِبطُوَنهُ ِمْن ُهمْ َو َل ْولَا فَ ْ
َاتَبعُْتمُ الشَّ ْيطَا َن ِإلَّا َقلِيلً.
َعلَ ْي ُكمْ َو َرحْمَُت ُه ل َّ
وقال رسول اهلل صلى عليه وسلم « من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة وإن
رحيها توجد من مسرية أربعني خريفاً» ،وقوله « :من قتل معاهداً يف غري كنهه
حرم اهلل عليه اجلنة» ،وقد تقدمت نصوص كثرية فيها حتريم سفك الدماء.
وقد قدمت من األدلة الكثرية اليت تبني وجوب الصرب عند االبتالء واالمتحان ،وما
يقع من ظلم سواء أكان من الكافرين أو من املسلمني.
فما تقدم من النصوص والرباهني فيه تنوير لقلب كل مؤمن يدين بالطاعة هلل
ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وال خيالف يف ذلك إال من ران على قلبه اهلوى
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والضالل ،ومنهم من انغمس فى النفاق والزندقة واإلحلاد ومذهب اخلوارج املارقة،
ومعلوم أن كل شيء تولد منه فتنة وفرقة ال يكون من الدين ،بل ذلك من الفساد
يف األرض.
قال ابن تيمية  -رمحه اهلل ( -يف االستقامة " :)35/كل ما أوجب فتنة وفرقة
فليس من الدين ،سواء كان قوالً أو فعالً ،ولكن املصيب العادل عليه أن يصرب على
الفتنة ،ويصرب على جهل اجلهول وظلمه إن كان غري متأول ،وأما إن كان ذاك -
أيضاً  -متأوالً فخطؤه مغفور له ،وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له
أجر على اجتهاده ،وخطؤه مغفور له وذلك حمنة وابتالء يف حق ذلك املظلوم؛ فإذا
ص ِبرُوا
صرب على ذلك واتقى اهلل كانت العاقبة له ،كما قال – تعاىل َ  -و ِإنْ تَ ْ
َوتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ ُكمْ كَ ْي ُد ُهمْ شَ ْيئًا ،وقال – تعاىل  -لُتْب َلوُنَّ فِي أَ ْموَاِل ُكمْ َو َأنْفُ ِس ُكمْ
َو َلتَسْ َمعُنَّ ِمنَ اَّلذِي َن أُوتُوا ا ْل ِكتَابَ ِمنْ َقْبِل ُكمْ وَ ِمنَ اَّلذِي َن أَ ْشرَكُوا َأذًى َك ِثريًا َو ِإنْ
ص ِبرُوا َوتَتَّقُوا َفإِنَّ َذلِكَ ِمنْ عَ ْزمِ الْأُمُورِ.
تَ ْ
فأمر – سبحانه  -بالصرب على أذى املشركني وأهل الكتاب مع التقوى ،وذلك
تنبيه على الصرب على أذى املؤمنني بعضهم لبعض متأولني كانوا أو غري متأولني،
جرِمََّن ُكمْ َشنَآنُ َق ْومٍ َعلَى َألَّا َت ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُه َو أَ ْقرَبُ
وقد قال – سبحانه َ  -ولَا َي ْ
لِلتَّ ْقوَى ،فنهى أن حيمل املؤمنني بغضهم للكفار على أال يعدلوا عليهم ،فكيف
إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل اإلميان؟ فهو أوىل أن جيب عليه
أال حيمله ذلك على أال يعدل على مؤمن ،وإن كان ظاملاً له فهذا موضع عظيم
املنفعة يف الدين والدنيا؛ فإن الشيطان موكل ببين آدم ،وهو يعرض للجميع وال
118

يسلم أحد من مثل هذه األمور  -دع ما سواها -من نوع تقصري يف مأمور أو فعل
حمظور باجتهاد أو غري اجتهاد ،وإن كان هو احلق ،وقال – سبحانه  -لنبيه
ص ِب ْر إِنَّ وَ ْعدَ الَّلهِ حَقٌّ وَا ْسَتغْ ِف ْر ِل َذْنبِكَ وَسَبِّحْ ِبحَ ْمدِ َربِّكَ بِا ْلعَشِيِّ وَا ْل ِإْبكَارِ،
فَا ْ
فأمره بالصرب وأخربه أن وعد اهلل حق ،وأمره أن يستغفر لذنبه وال تقع فتنة إال من
ترك ما أمر اهلل به ،فإنه – سبحانه  -أمر باحلق وأمر بالصرب فالفتنة ،إما من
ترك احلق ،وإما من ترك الصرب ،فاملظلوم احملق الذي ال يقصر يف علمه يؤمر
بالصرب ،فإذا مل يصرب فقد ترك املأمور.
وإن كان جمتهداً يف معرفة احلق ومل يصرب ،فليس هذا بوجه احلق مطلقاً ،لكن
هذا وجه نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصرب عليه.
وإن كان مقصراً يف معرفة احلق فصارت ثالثة ذنوب :أنه مل جيتهد يف معرفة
احلق ،وأنه مل يصبه ،وأنه مل يصرب ،وقد يكون مصيباً فيما عرفه من احلق فيما
يتعلق بنفسه ،ومل يكن مصيباً يف معرفة حكم اهلل يف غريه ،وذلك بأن يكون قد علم
احلق يف أصل خيتلف فيه بسماع وخرب أو بقياس ونظر أو مبعرفة وبصر ،ويظن مع
ذلك أن ذلك الغري التارك لإلقرار بذلك احلق عاص أو فاسق أو كافر وال يكون
األمر كذلك؛ ألن ذلك الغري يكون جمتهداً قد استفرغ وسعه وال يقدر على معرفة
األول لعدم املقتضى ووجود املانع ،وأمور القلوب هلا أسباب كثرية ،وال يعرف
كل أحد حال غريه من ايذاء له بقول أو فعل ،قد حيسب املؤذى إذا كان مظلوماً
ال ريب فيه أن ذلك املؤذى حمض باغ عليه ،وحيسب أنه يدفع ظلمه بكل ممكن
ويكون خمطئاً يف هذين األصلني؛ إذ قد يكون املؤذى متأوالً خمطئاً وإن كان ظاملاً ال
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تأويل له ،فال حيل دفع ظلمه مبا فيه فتنة بني األمة ،ومبا فيه شر أعظم من
ظلمه ،بل يؤمر املظلوم ها هنا بالصرب؛ فإن ذلك يف حقه حمنة وفتنة ،وإمنا يقع
املظلوم يف هذا جلزعه وضعف صربه أو لقلة علمه وضعف رأيه؛ فإنه قد حيجب أن
القتال وحنوه من الفنت يدفع الظلم عنه ،وال يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع
وقد يكون جزعه مينعه من الصرب  ،واهلل  -سبحانه -وصف األئمة بالصرب
صَبرُوا وَكَانُوا بِآيَا ِتنَا
ج َعلْنَا ِمْن ُه ْم َأئ َِّمةً َي ْهدُونَ بِأَ ْم ِرنَا لَمَّا َ
واليقني ،فقالَ  :و َ
الصْبرِ ،وذلك أن املظلوم وإن كان
صوْا بِ َّ
صوْا بِا ْلحَقِّ َوَتوَا َ
يُو ِقنُونَ ،وقالَ  :وَتوَا َ
صرَ َب ْعدَ ُظلْ ِمهِ فَأُو َلئِكَ مَا
مأذوناً له يف دفع الظلم عنه بقوله  -تعاىل َ  -ولَ َمنِ ا ْنتَ َ
َعلَ ْي ِهمْ ِمنْ َسبِيلٍاآلية ،فذلك مشروط بشرطني:
أحدهما :القدرة على ذلك.

والثاني :أال يعتدي.

فإذا كان عاجزاً أو كان االنتصار يفضى إىل عدوان زائد مل جيز ،وهذا هو أصل
النهى عن الفتنة ،فكان إذا كان املنتصر عاجزاً وانتصاره فيه عدوان ،فهذا هذا.
ومع ذلك فيجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حبسب إظهار السنة والشريعة
والنهي عن البدعة والضاللة حبسب اإلمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب
والسنة وإمجاع األمة .وكثري من الناس قد يرى تعارض الشريعة يف ذلك فريى أن
األمر والنهي ال يقوم إال بفتنة ،فإما أن يؤمر بهما مجيعاً ،أو ينهى عنهما مجيعاً،
وليس كذلك ،بل يؤمر وينهى ويصرب عن الفتنة ،كما قال – تعاىل َ  :-وأْ ُمرْ
ص ِبرْ َعلَى مَا أَصَاَبكَ وقال عبادة «بايعنا رسول اهلل
بِالْ َم ْعرُوفِ وَاْنهَ َعنِ الْ ُمْن َكرِ وَا ْ
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صلى اهلل عليه وسلم على السمع والطاعة يف عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة
علينا وأال ننازع األمر أهله وأن نقوم أو نقول باحلق حيث ما كنا ال خناف يف اهلل
لومة الئم» .فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة األمر أهله ،وأمرهم بالقيام باحلق.
وألجل ما يظن من تعارض هذين تعرض احلرية يف ذلك لطوائف من الناس.
واحلائر الذي ال يدري لعدم ظهور احلق ،ومتيز املفعول من املرتوك _ ما يفعل؛
إما خلفاء احلق عليه ،أو خلفاء ما يناسب هواه عليه.
والبدعة مقرونة بالفرقة ،كما أن السنة مقرونة باجلماعة؛ فيقال أهل السنة
واجلماعة ،كما يقال :أهل البدعة والفرقة .وقد بسطنا هذا كله يف غري هذا املوضع.
وإمنا املقصود هنا التنبيه على وجه تالزمهما :مواالة املفرتقني ،وإن كان كالهما
فيه بدعة وفرقة ،أو كانوا مؤمنني فيوالون بإميانهم ،ويرتك ما ليس من اإلميان من
بدعة وفرقة .فإن البدعة ما مل يشرعه اهلل من الدين .فكل من دان بشئ مل يشرعه
اهلل فذاك بدعة وإن كان متأوالً فيه.
وهذا موجود من مجيع أهل التأويل املفرتقني من األولني واآلخرين ،فإنهم إذا رأوا
ما فعلوا مأموراً به ومل يكن كذلك ،فليس ما فعلوه سنة ،بل هو بدعة متأولة
جمتهد فيها من املنافقني ،سواء كانت يف الدنيا أو يف الدين.
ضعُوا خِلَا َل ُكمْ
خبَالًا َولَ َأوْ َ
خ َرجُوا فِي ُكمْ مَا زَادُو ُك ْم ِإلَّا َ
كما قال – تعاىل َ  :-لوْ َ
َيْبغُوَن ُكمُ الْ ِفْتَنةَ وَفِي ُكمْ سَمَّاعُو َن َلهُمْ ،وقال :فَأَمَّا اَّلذِينَ فِي ُقلُو ِب ِهمْ زَيْغٌ فَيََّت ِبعُونَ
مَا تَشَاَبهَ ِمْنهُ ا ْب ِتغَاءَ الْ ِفْتَنةِ وَا ْب ِتغَاءَ تَ ْأوِيلِهِ.
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وجتد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل اإلميان والنفاق يصنفون
ألهل السيف واملال من امللوك والوزراء يف ذلك؛ ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما
يوافقهم ،كما صنف كتاب "حتليل النبيذ" لبعض األمراء وهو الكرخى ،وقد صنف
اجلاحظ قبله كتابا لكن أظنه مطلقاً ،وكما صنف ابن فورك كتاباً يف مذهب ابن
كالب الرئيسي".....
قلت :وكالم ابن تيمية – رمحه اهلل -عام وفيه فوائد مجة ،وهو دليل لكل فصل
من فصول كتابنا هذا ،ولكن اقتصرنا إىل اراد بعضه يف الكتاب خمتصراً ،وذكرناه
كام ًال ها هنا نسأل اهلل أن ينتفع به من اطلع عليه.
خامتة الكتاب
أنه ال بد للمسلم املؤمن أن ينظر يف عمله ،هل هو موافق لكتاب اهلل وسنة رسوله
صلى اهلل عليه وسلم؟ ،وال بد أن يكون لوجه اهلل  -تعاىل  ،-فيكون خالصاً
صواباً ،كما قال الفضيل بن عياض – رمحه اهلل –" :أخلصه وأصوبه ،فإن العمل
إذا كان خالصاً ومل يكن صواباً مل يقبل ،وإذا كان صواباً ومل يكن خالصاً مل يقبل،
حتى يكون خالصاً صواباً ،واخلالص أن يكون هلل والصواب أن يكون على السنة"،
والعمل إذا كان لوجه اهلل – تعاىل  -البد أن يكون صاحلاً؛ فإن اهلل – تعاىل  -ال
يقبل من العمل إال ما أريد به وجهه وحده كما يف احلديث الصحيح عن أبى هريرة
قال ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :قال اهلل  -تبارك وتعاىل  -أنا أغنى
الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشركه » ،قال ابن
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تيمية – رمحه اهلل –" :وهذا هو التوحيد الذي هو أصل اإلسالم وهو دين اهلل
الذي بعث به مجيع رسله ،...،والعمل الصاحل هو احلسن والرب واخلري وضده
املعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي".
فاخلروج على والة األمر من األمر السيء الفاسد املصادم واملخالف لكتاب اهلل وسنة
رسوله ،وقد قال صلى اهلل عليه وسلم« :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد».
واملظاهرات والثورات خروج ،وهي من العمل الفاسد املبني السيء ،ومن اإلفساد يف
األرض ،واملسلم ال بد له  -كما تقدم  -أن يكون عمله صاحلاً وخالص ًا هلل ليس
ألحد فيه شيء كما قال عمر" :اللهم اجعل عملي كله صاحلاً واجعله لوجهك
خالصاً ،وال جتعل ألحدٍ فيه شيئاً".
وال يكون اإلنسان عمله صاحلاً إال إذا كان بعلم وفقه على وفق كتاب اهلل وسنته
صلى اهلل عليه وسلم ،قال عمر بن عبد العزيز" :من عبد اهلل بغري علم كان ما
يفسد أكثر مما يصلح" ويف حديث معاذ بن جبل "العلم إمام العمل ،والعمل
تابعه" ،فإن العمل إذا مل يكن بعلم فهو جهل وضالل واتباع للهوى ،والفرق بني
أهل اجلاهلية وأهل اإلسالم هو أن أهل اإلسالم املتمسكون بالكتاب والسنة وما
عليه السلف الصاحل يكون عملهم بعلم وفقه صاحلاً يقبله اهلل حبيث يكون العمل
على الصراط املستقيم ،ثم البد للمسلم أن يكون حليماً صبورًا على األذى؛ ألنه البد
أن حيصل له األذى فإن مل حيلم ويصرب كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال
لقمان البنه:
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َ وأْ ُمرْ بِالْ َم ْعرُوفِ وَاْنهَ َعنِ الْ ُمْن َكرِ وَاصْ ِبرْ َعلَى مَا أَصَابَ َك إِنَّ َذلِكَ مِنْ عَ ْزمِ الْأُمُور
ذكر ذلك ابن تيمية.
فاملظاهرات والثورات تفتقر إىل التأييد اإلهلي واتباع الكتاب والسنة وما عليه
السلف الصاحل ،وكل عملهم ظاهره الفساد ،وهو ليس من عمل اإلسالم ،بل إن
العقل السليم يكذبهم وما يفعلون.
وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إىل يوم
الدين.
كتبه:
سليمان بن مربوك احلربي
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