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كتابة  ذة ه على فإن الباعث  ده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :ـالحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بع

يفعلها بعض الناس احتجاجاً على فعةل ميةين  التيالكلم  ذو إعالم كل مسلم  ومسلم  بأن المظاذرات والمسيرات 
                                                                                                        . نسةةةأل ل الهدايةةة  والتوفيةةة أن ذةةة ا مفةةةالك لمةةةا كةةان عليةةةه السةةةلك الصةةةال  و ليسةةةت جةةةا  ة ،والة األمةةةر مةةن 

                                                                                : أذميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  واليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمين :الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل األول 
 بهةا إال للةدنيا وال ، للةدين قيةام ال بةل الةدين واجبةات أعظةم مةن النةاس أمةر والية أن اعلمةوا أيها األفةوة واألفةوات 

 »:  لقولةه  رأس مةن االجتمةاع عنةد لهةم بةد وال ، بعض إلى بعضهم لحاج  باالجتماع إال مصلحتهم تتم الفالناس 
عِ  فِةي بَْينَه مْ  َويَْفِصل   التََّظال مِ  ِمنْ الناس  يَْمنَع   ووالة األمر وجودذم 1« أحدذم فليؤّمروا سفر في ثالث  فرج إ ا  التَّنَةا  

اَلة   َولَْوالَ  ، َوالتََّفاص مِ  ْهَمِلةينَ  فَْوَضةى  فةي النةاس عةا لَ  اْلو  َضةاِعينَ  َوَذَمًجةا ، م   السةلك كةان)  قةال ابةن تيمية  :، و م 
                                                              .                                                       2( للسةةلنان بهةةا لةةدعونا مجابةة  دعةةوة لنةةا كةةان لةةو:  يقولةةون غيرذمةةا و لـحنبةة بةةن وأحمةةد عيةةاض بةةن كالفضةةيل

                                                                                : وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ناعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر : الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني 
ا أَيَُّهةةا الَّةةِ يَن آَمن ةةواْ أَِنيع ةةواْ ّطَ َوأَِنيع ةةواْ يةة فيقةةول تعةةالى :   قةةد أمةةر ل بناعةة  أولةةى األمةةرأيهةةا األفةةوة واألفةةوات 

س وَل َوأ ْوِلي األَْمِر ِمنك ْم فَِإن تَنَاَ ْعت ْم فِي َيْيء   س ةوِل إِن ك نةت ْم ت ْؤِمن ةوَن بِةاّوِ َواْليَةْوِم ا ِفةِر  َِلةَ   الرَّ دُّوه  إِلَى ّطِ َوالرَّ فَر 
فأمر سبحانه وتعالى بناعته وناع  رسوله وأمر بناع  أولى األمر إ ا لةم يةؤمروا بمعصةي    3﴾َفْيٌر َوأَْحَسن  تَأِْويالً 

                                                                .                                 4« ال ناعة  فةي معصةي  ل إنمةا الناعة  فةي المعةروك » : فإ ا أمروا بمعصةي  فةال سةمع ،وال ناعة  فقةد قةال 
                                                                                      : مناصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر إ ا أفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ:الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الثالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث

 ثةالث ال يلةل علةيهن قلة  مسةلم إفةالل العمةل هلل و »: فى يأن نص  والة األمةر  قال قد  أيها األفوة واألفوات

اِرّ ِ أَنَّ  تَِمةيم   نْ وَعة  5«مناصح  والة األمر ولة وم الجماعة   ين   »:  قَةالَ   النَّبِةيَّ  الةدَّ  ِوَِّ  قَةالَ  ِلَمةنْ  ق ْلنَةا النَِّصةيَح    الةّدِ
ة ِ ألو َوِلَرس ةوِلهِ  َوِلِكتَابِهِ  ْسةِلِمينَ   ِمَّ تِِهمْ  اْلم  ةا:  النةوو وقةال  6« َوَعةامَّ ة ِ  النَِّصةيَح  َوأَمَّ ْسةِلِمينَ  أِلَ ِمَّ عَةاَونَتهمْ  اْلم   َعلَةى فَم 
ذ مْ  ، فِيهِ  َوَناَعت ه مْ  ، اْلَح ّ   ِمةنْ  يَةْبل له مْ  َولَةمْ  َعْنةه   َغفَل ةوا بَِمةا مهةمْ الَوإِعْ  ، ْنك  َول   بِِرْف    َوتَْ ِكيرذمْ  َوتَْنبِيههمْ  ، بِهِ  َوأَْمر 
ق وق ْسِلِمينَ  ح  وج َوتَْر  ، اْلم  ر   النَِّصةيَح  َوِمةنْ :  طَّ  َرِحَمةه   اْلَفنَّةابِيُّ  قَةالَ .  ِلَناَعتِِهمْ  النَّاس ق ل و  َوتَأَلُّك ، َعلَْيِهمْ  اْلف 
اَلة لَه مْ  َدقَات َوأََداء ، َمعَه مْ  َهادَواْلجِ  ، َفْلفهمْ  الصَّ وج َوتَْر  ، إِلَْيِهمْ  الصَّ ر   أَوْ  َحْيةكٌ  ِمةْنه مْ  َظَهةرَ  إِ َا َعلَةْيِهمْ  بِالسَّْيكِ  اْلف 

وا ال َوأَنْ  ، ِعْيةةَرة س ةةوء   ةةمْ  ي ةةْدَعى َوأَنْ  ، َعلَةةْيِهمْ  اْلَكةةاِ   بِالثَّنَةةاءِ  ي لَةةرُّ ةةاَل ِ  لَه  ةةَراد أَنَّ  َعلَةةى ك لُّةةه   َوَذةة َا.  بِالصَّ ةة ِ  اْلم   بِأَ ِمَّ
ْسةةةةةةةةةةِلِمينَ  لَفَةةةةةةةةةةاء اْلم  ةةةةةةةةةةنْ  َوَغْيةةةةةةةةةةرذمْ  اْلف  ورِ  يَق ةةةةةةةةةةوم ِممَّ ْسةةةةةةةةةةِلِمينَ  بِةةةةةةةةةةأ م                                                                                                         .7 يَةةةةةةةةةةاتِ الاْلوِ  أَْصةةةةةةةةةةَحا  ِمةةةةةةةةةةنْ  اْلم 

                                              فةةةةةةةةةى كيفيةةةةةةةةةة  نصةةةةةةةةةة  ولةةةةةةةةةةى األمةةةةةةةةةةر إ ا أفنةةةةةةةةةةأ : وأصةةةةةةةةةةحابه  النبةةةةةةةةةةى  : ذةةةةةةةةةةد الفصةةةةةةةةةل الرابةةةةةةةةةةع 
ةّرِ ، فةال ينكةر عليةةه عالنية  لمةا فيةه مةةن الفسةاد اعلمةوا أن أيهةا األفةوة واألفةوات  النصةيح  للسةةلنان مقيةدة بالّسِ

 ولكن يأف  بيده فيفلوا به فإن قبل منه فة ا  و،الني  من أراد أن ينص  ل   سلنان فال يبده ع »:  قال  واإلفساد

 مةةا علةةيكم ينكةةرون و، تنكةةرون مةةا يعرفةةونكم بعةةد  أمةةراء سةةيليكم  »:   قةةالو،  8« إال كةةان قةةد أد  الةة   عليةةه
أال تةدفل علةى  ) : ل لةهـعن أسام  بةن  يةد أنةه قيةو ، 9« ل عصى لمن ناع  فال ، منكم أدر   ل  فمن ، تعرفون
أفةت   ؟ ، ول لقةد كلمتةه فيمةا بينةي وبينةه ، مةا دون أن رون أنةي ال أكلمةه إال أسةمعكمـأتة " :؟ فقةال لتكلمةه عثمان

ينبلةةي لمةةن ظهةةر لةةه غلةةن اإلمةةام فةةي بعةةض  ولكنةةه)  : ليةةوكانيا وقةةال، 10( أمةةراً ال أحةة  أن أكةةون أول مةةن فتحةةه
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بةل كمةا ورد فةي الحةديث أن يأفة  بيةده ويفلةو  س األيةهادءور ، وال يظهر اليناع  عليه على المسا ل أن يناصحه
 ، جهةراً   بةدة مةا  كرنةا أن نصة  الحةاكم البةد أن يكةون سةراً ال و ، 11(ي ة ل سةلنان ل... به ويب ل له النصةيح  وال

:  الفصةةل الفةةامس                                              .            وذةة ا ذةةو مةةا عليةةه أذةةل السةةن  والجماعةة  
أيهةةا                                                   إبنةال مقولة  المظةاذرات والمسةيرات وسةيل  مةن وسةا ل الةدعوة :

ليست من وسا ل الدعوة ،وليسةت النرية  الصةحي  لحصةال  المظاذرات والمسيرات   اعلموا أن األفوة واألفوات

نةأ ولةى األمةر حتةى يرجةع عنةه ،وعةدم الفةروج عليةه إ ا واضح  جلي  فى عدم جوا  التيهير بف فأحاديث النبى 

 ولكن يأف  بيده فيفلوا به فةإن قبةل منةه فة ا  و،من أراد أن ينص  ل   سلنان فال يبده عالني   »:  أفنأ كقوله 

  »:  كقولةه فالحديث نهى عن التيهير بفنأ ولى األمر حتى وإن لم يسةتج  للحة  و « إال كان قد أد  ال   عليه
 لمةن ناعة  فةال ، مةنكم أدر   لة  فمةن ، تعرفةون مةا علةيكم ينكةرون و،  تنكةرون مةا يعرفةونكم بعةد  أمراء يكمسيل

فالحةديث نةل علةى عةدم الناعة  ، ولةم يةنل علةى التيةهير بمةا أفنةأ حتةى يليةره فلمةا لةم ية كر علةم  « ل عصى
جو  تأفير البيان عن وقةت الحاجة  فكيةك ومن المقرر أنه ال ي بنالن دعو  التيهير بفنأ ولى األمر حتى يتركه ،

 ل لةهـعن أسام  بن  يد أنةه قيةفكانوا ال ييهرون بالحاكم إ ا أفنأ بل يكلمونه سراً  وأصحا  الرسول  بالكتمان ؟
؟ ، ول لقد كلمته فيما بيني وبينه ، مةا  رون أني ال أكلمه إال أسمعكمـأت " :؟ فقال أال تدفل على عثمان لتكلمه ) :

رغةم  لة  وإمام أذل السن  أحمد بن حنبل قد ع به السةلنان ،  ، ( أفت  أمراً ال أح  أن أكون أول من فتحه أن دون
فلم يينع بالسلنان ، ولةم يهةيا العامة  عليةه بةل صةبر  بها للسلنان ،ت دعوة مجاب  لدعو لي: لو كانت  كان يقول

والسير فى مسةيرات سةلمي   لتيهير بفنأ الحاكم ،،ولم يعرك عن السلك اواحتس  رحمه ل تعالى رحم  واسع  
تةؤثر أيضةاً ال  يوالمسيرات رغم ورود سيل من النصول على تحريمها فهالمظاذرات و  ئاحتجاجاً على فعل فان

ولةم  فلسةنين ، فةيفلةم تحةل المظةاذرات قضةي  ،ولةم تليةر يةي اً ؟  فقةد قامةت مظةاذرات لمةا حةدث على الحكومةات 
 يةةيء؟ ولةةو سةةلمنا جةدالً بأنهةةا تحةةدث  يةيءولةةم يحةةدث  العةةراق ، فةيء ،وقامةةت المظةاذرات لمةةا حةةدث ييحةدث يةة

فاليرع قد نل على تحريمها ؛ ألن االسةتنكار علةى الحةاكم عالنية  ال يجةو  ، وال فيةر فيمةا فةالك اليةرع ثةم ذة ه 
ى الحكةام عالنية   وفعلهةم ذة ا الوسيل  تفالك اليرع فاليرع نهى عةن االسةتنكار عالنية  ، وذةؤالء يسةتنكرون علة

  »:  كقولةةه  ، ولةةم يقلةةه  ، ولةةم يفعلةةه ، وورد مقتضةةاه فةةى كالمةةه أيةةام النبةةى  فعةةل محةةدث فقةةد ورد مقتضةةاه
 لمةن ناعة  فةال ، مةنكم أدر   لة  فمةن ، تعرفةون مةا علةيكم ينكةرون و،  تنكةرون مةا يعرفةونكم بعةد  أمراء سيليكم

 ،مةن أراد أن ينصة  لة   سةلنان فةال يبةده عالنية   »:  كقولةه ومةن المقةرر بل ورد فى السن  ضده  « ل عصى

من أحةدث فةى  » قد قال رسول ل ، و « ولكن يأف  بيده فيفلوا به فإن قبل منه ف ا  وإال كان قد أد  ال   عليه

 أن عناذةا أو مقتضةاذاانتقاد غير مباير لليريع  اإلسالمي  ؛ ألن م  البدع، و فعل  12« أمرنا ما ليس منه فهو رد

 :   وقد قال تعةالى ،وأن ذ ا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي يتقر  بها إلى ل كما  عم ،  اليريع  لم تتم
أن ل سةبحانه لةم فإحددا  الدددي يم دم   د   13﴾َوَرِضةيت  لَك ةم  اإِلْسةالََم ِدينةاً  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي يَْوَم أَْكَمْلت  ِدينَك ْم َوأَتَْمْمت  ال

، حتةى جةاء ذةؤالء المتةأفرون فأحةدثوا  لم يبلغ ما ينبلي لألم  أن تعمل به ، وأن الرسول  يكمل الدين له ه األم 
، واعتةراض علةى  ، وذ ا بال ي  فيه فنةر عظةيم ،  اعمين أن  ل  مما يقربهم إلى ل في يرع ل ما لم يأ ن به

والحاصةل أن المظةاذرات  ، 14، وأتةم علةيهم النعمة   سبحانه قد أكمل لعباده الدينول  ل سبحانه وعلى رسوله 
ومكاتبة  الحةاكم إن أمكةن النري  لحصةال  والةدعوة فةالنري  الصةحي   يةارة  ذياليوارع  ليست  فيوالمسيرات 

يِل َربِّةةَ  بِاْلِحْكَمةةِ  ْدع  إِِلةةى َسةةبِ ا  بالحكمةة  والموعظةة  الحسةةن   قةةال تعةةالى : و أحسةةن  ذةةي بةةالتيالحةةاكم إن أمكةةن 
ْهتَةةِديَن  َواْلَمْوِعَظةةِ  اْلَحَسةةنَِ  َوَجةةاِدْله م بِةةالَّتِي ِذةةَي أَْحَسةةن  إِنَّ َربَّةةَ  ذ ةةَو أَْعلَةةم  بَِمةةن َضةةلَّ َعةةن َسةةبِيِلِه َوذ ةةوَ   15﴾أَْعلَةةم  بِاْلم 

ق ةواَل لَةه  قَةْوالً لَّيِّنةاً فَ   الظلةم : يأن فرعةون الظةالم معلةن  فيقوله تعالى لموسى عليه السالم وأفيه  أفوتيوانظروا 

ذة ا أفةوتى ذةو مةا أفتةى بةه ،و جةاء بالحكمة  وأمةر بةأن يسةل  الداعية  الحكمة   والنبةي 16﴾لَّعَلَّه  يَتَة َكَّر  أَْو يَْفَيةى 
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 و 20إبةةراذيم بةةن عبةةد اللنيةةكاليةةيخ و 19والعالمةة  ابةةن عثيمةةين 18والعالمةة  ابةةن بةةا  17العالمةة  محمةةد بةةن إبةةراذيم
غيةةرذم مةةن علمةةاء الصةةحوة و 22عبةةد ل بةةن سةةليمان بةةن منيةةعالعالمةة   و 21المةة  صةةال  بةةن فةةو ان الفةةو انالع

                                                                         . المعةةةةةةةةةةةةةةةروفين باتبةةةةةةةةةةةةةةةاع مةةةةةةةةةةةةةةة ذ  أذةةةةةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةةةةةن  والجماعةةةةةةةةةةةةةةة  اإلسةةةةةةةةةةةةةةةالمي  المعاصةةةةةةةةةةةةةةةرين
                                                                                                                  ات :: بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض مفاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد المظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاذر الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادس

فتجةد إذةدار عقيةدة الةوالء والبةراء أن للمظةاذرات والمسةيرات العديةد مةن المفاسةد كاعلمةوا  أيهةا األفةوة واألفةوات
                                          السةةةةةةةةةنييفةةةةةةةةةرج مةةةةةةةةةع المسةةةةةةةةةلم لم المبتةةةةةةةةةدع المسةةةةةةةةةتجةةةةةةةةةد و،يفةةةةةةةةةرج مةةةةةةةةةع غيةةةةةةةةةر المسةةةةةةةةةلم المسةةةةةةةةةلم 

 الحكومة وقةوع المواجهة  بةين  ،وفةى المظةاذرات والمسةيرات افتالن النساء بالرجال،وفى المظاذرات والمسيرات 
سةلو  وليل  إحداث الفوضى واوفى المظاذرات  ،الفروج على ولى األمر ،وفى المظاذرات والمسيرات  واليبا 

 الكلمة  وم قةوا صةفوك المسةلمين ، ففرقةواأصل دعةوة الفةوارج  وومسل  الفالفات والمنا عات ذ مسل  العنك ،
وفى المظاذرات والمسةيرات ابتةداع  ، وفى المظاذرات والمسيرات إعالن فنأ ولى األمر جان  المسلمين أضعفواو

الةدعوة لتةوذم والة األمةر أن  ويمنةع انتيةار عوة والةدعاة ،اإلضرار بالةد وفى المظاذرات والمسيرات فى دين ل ،
                                                                                                                    ومضةةةةةادتها بكةةةةةل ممكةةةةةن  ،ة الةةةةةدعوة يحمةةةةةل أولةةةةةى األمةةةةةر علةةةةةى معةةةةةاداسةةةةةب  الفوضةةةةةى ممةةةةةا  ذةةةةةيالةةةةةدعوة 
 أسةوأ مةنهمسةيكون بعةدذم  يةأتي فالة  ليس فيةراً ذؤالء أن  ذا  ال ين يعاديهم اعلموا  وأفواتي أفوتي:  وأفيراً 

 23« حتةى تلقةوا ربكةم مةا مةن عةام إال الة   بعةده يةر منةه  »:  قةال  منةه يةربعده  يأتي وال  ال إ مان  يأتيفال 
يكةةون مبنيةةاً علةةى العقيةةدة  الةة  نتصةةر بالجهةةاد ينتصةةر بالمظةةاذرات ،وال بالمسةةيرات لكةةن ي اإلسةةالم ال ،واعلمةةوا أن

،واعلموا  ال بالصبرإبعدة ابتالءات فلم يؤمروا  وأتباعهمولقد ابتلى الرسل  ،سنها الرسول  التيالصحيح  والنرق 
حياتهةا ،وجعلتةه مةنها حيةاة ،وبعةد غالة  األمة  عةن تنبية   فةيأفوتاه أن األم  لن تنتصر إال إ ا حكمت يةرع ل 

فعلينةا بإصةال  لة ل  يةدعو الصةالحون فةال يسةتجا  لهةم حلةت بالمسةلمين  التةيفى حياتها ذو سب  النكس  اإلسالم 
                                                                                                            .بنعمتةةه تةةتم الصةةالحات الةة  والحمةةد هلل التوفيةة  ذةة ا وبةةاهلل أنفسةةنا مةةع ل ومةةع النةةاس لنكةةون أذةةالً لنصةةر ل 

 م 12/2006/ 25ربيع أحمد سيد ن  عين يمس الفرق  السادس  األثنين  وكت 
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