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  الطبعة الثانية

 

 

  بسم هللا الرمحن الرحيم

 

  مقدمــة

 

 

عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجهم  احلمد هلل الذي هداان لإلسالم وشرع لنا اتباع قدوة األانم حممد ،
  الة والسالم ،واقتفى أثرهم أمت الص

 

  وبعـد :

 

، للمشاركة يف ندوة يف موضوع احلسبة مع  االجتماعي فقد وجهت إيّل دعوة كرمية من أمني عام مجعية اإلصالح
 املهلهل الياسني وعّقب عليها األستاذ الكبري املستشار سامل البهنساوي ، كما حظي الشيخ الدكتور الفاضل جاسم

واألستاذ الدكتور عادل  ، الشيخ الداعية أمحد القطان ، واألستاذ احملامي املطوعاحلضور أيضاً بتعقيب مفيد من 
 االجتماعيمجعية اإلصالح  –مشكورة  –تقيمه  حسون ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الشريعة اإلسالمية الذي

فرط يف هذا العصر على الشريعة اإلسالمية ، تذكرياً هبذا األصل العظيم الذي  سنوايً لتسليط الضوء على قضية حتكيم
  وجهات النظر . يسبق مثله يف اتريخ األمة قط ، ولتداول اآلراء واالستفادة من اخلربات ، وتبادل وجه مل

 

اآلمن ، وقد رأيت أن تكون ورقيت يف موضوع احلسبة  وكان موضوع الندوة عن احلسبة ودورها يف وقاية ومحاية اجملتمع
  مقسمة إىل : ثـالثـة جـوانـب :

 

  حسبة الدولة على الرعية . اجلانب األول :

 

  الرعية على الدولة . : حسبة اجلانب الثاين

 

  حسبة الرعية على الرعية . اجلانب الثالث :

 

 



اإلسالمي ، أو ) احلسبة على  أين قد رأيت أيضاً أن أجعل ُعظم ما فيها عن حسبة الرعية على الدولة يف الفقه غري
يف الندوة مكرراً مع األستاذين الفاضلني املشاركني ، مث  إلسالم ( ، وذلك حىت ال يكون حديثياحلاكم ووسائلها يف ا

أن أنشر ورقيت املقدمة ألسبوع الشريعة على صفحات ) مشكاة الرأي ( يف  –الكرام  رأيت إبشارة من بعض األخوة
عبد الرزاق الشاجيي  مث نشرها الدكتور الوطن ، حىت يعلم نفعها ، فأعدت ترتيبها وزدت عليها زايدات مهمة صحيفة

أن نعيد نشرها  االخوةالوطن ، مث أحل كثري من  مشكوراً جزاه هللا خرياً على حلقات يف مشكاة الرأي يف صحيفة
  حنن أوالء جنيبهم إىل ما سألوا . مطبوعة لتصل إىل طالب العلم ، وهــا

 

دال والقيل والقال ، بسبب ما يروجه أولئك الذين يزعمون أن كثراً من اجل هذا وإين ألعلم أن هذا البحث قد يثري
ابحلكم املطلق من كل  الفقه اإلسالمي ليس عليه حسبة وال رقابة من األمة ، فله أن يفعل ما يشاء ، وحيكم احلاكم يف

ليت سادت يف اصطالح سياسي أطلق على تلك النظرية ا قيد ، فشاهبوا دعوة القائلني بنظرية ) احلق اإلهلي ( ، وهو
الكنيسة تُعطي هذا احلق ، حق الطاعة املطلقة والتصرف املطلق يف الرعية لبعض  أورواب يف القرون الوسطى ، إذ كانت

ْاَّتخَُذوْا َأْحَبارَُهْم َورُْهَباهْنُْم  وينزلوهنم منزلة األرابب ، كما وصف هللا تعاىل شأن ضالل النصارى يف القرآن : ) ، امللوك
  ( .  ِمن ُدون هللاِ َأْراَبابً 

 

 

ما يفعله احلاكـــم ، وليس يف الشريعة  وقد زعم هؤالء املنتسبون إىل العلم الشرعي أن األمة ليس هلا االعرتاض على
البتة ، إىل وسيلة واحدة فحسب ، وهي ُنْصحُه ِسراً فقط يف أضيق احلدود  اإلسالمية وسيلة لتقوميه أو تقييد سلطته

ورجحــوه  البتة ، وهؤالء أخذوا بنص واحد خمتلف يف صحة إسناده ومل يفقهوه حق فقهه ،ذلك  وال شيء وراء
كما ضربوا بعمل فقهاء امللة يف  ابإلطالق ـ بال نظـر وال فقه صحيح ـ على نصوص كثرية تعارضه معارضة صرحية ،

وسيلة لتقومي احلاكم غري النصح  صعباً إذ زعم أن كل من استعمل خمتلف العصور عرض احلائــط ، وركب بعضهم مركباً 
وصل  أشــد على األمة اإلسالمية وامللة احملمدية من اليهود والنصارى ، وال ريب أن من ، السري فهـو خارجي مارق

اإلسالمية رامياً هلا بعيب ونقص كبريين ،  إىل هذه الدرجة من التجين على الفقه اإلسالمي ، فإنه يكون ظاملا للشريعة
العلمانيني الذين يثريون الشبه على الشريعة اإلسالمية برميها بعدم  يؤيد من حيث يشعر أو ال يشعر وهو مع ذلك

  مواكبة العصر . القدرة على

 

املفاسد خشية الوقوع يف أعالها ، واليت دلت عليها  هذا وقد قابل هؤالء قوم دعوا إىل إهدار قاعدة حتمل أدىن
 خذ ما يف بالد الغرب وما عند غري املسلمني يف هذا العصر من الوسائل السياسيةأب نصوص الشريعة املتظافرة ، واندوا

احلفاظ على وحدة األمة  قد رجحت –على سبيل املثال  –لتقييد السلطة بال حدود وال قيود ، متناسني أن الشريعة 
، وذلك من ابب ارتكاب يؤدي إىل ضرب وحدهتا  ولو على نقص فيها ، على تقومي اعوجاج احلاكم إذا كان تقوميه

  أدىن املفسدين .

 



وحسنة بني سيئتني  أسري بني هاتني السبيلني اجلائرتني طريقاً وسطاً ، إذ كان احلق هدى بني ضاللتني ، وقد حاولت أن
أبخذ بعض النصوص مقطوعة عن ابهبا وقواعد  ، وذلك حبسب ما دلت عليه النصوص جمتمعة ليبني بعضها بعضاً ، ال

  صول الشريعة .الفقه وأ

 

فيه أحد حبق إال وجُيرخم ،  حال ، فإين أعلم أن هذا املوضوع يف بالدان العربية كاحلرم احملرم ، ال يكاد ينطق وعلى أية
  سيذهب جفاء ، وسيبقى احلق النافع للناس إن شاء هللا تعاىل . فال جرم سيثور معه إذا اهندر سيله زبد رايب ، غري أنه

 

عقله ، ويرديه  أرحب ابلنقد إن كان من انصح متأدب آبداب البحث العلمي ، مل أيخذ التقليد بتالبيب وبـعـد ، فإين
احلق إن تبني ، على أساس من الدليل والربهان  يف حفرة التعصب األعمى املقيت ، وسأنقاد بعون هللا تعاىل وتوفيقه إىل

  مجاع الصحابة ال من بعدهم من أهل سائر األزمان .اإلمجاع املتيقن وذلك إ ، ال قول فالن وفالن ، اللهم إال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 متـهيـد
 

  :من أصل الدين وأساس عقيدة التوحيد يف بيان أن حتكيم الشريعة اإلسالمية يف مجيع شؤون احلياة
 

سي ، فكانت أول نقطة م ، نقاًل عن القانون الفرن 1850قانون التجارة عام  يف أواخر عهد اخلالفة العثمانية صدر
اخلديوي إمساعيــل  مرحلـة نشاط –ومث للرتاخي  –للشريعة اإلسالمية يف عقر دار اإلسالم ، مث أعقب ذلك  تراجع

اخلديوي يف إحالل القوانني الوضعية حمل  على إثر أوىل حماوالت تغريب مصر على يد حممد على وأبنائه ، نشاط
 مؤامرات تنحية الشريعة اإلسالمية شيئاً فشيئاً تزحف على بالد اإلسالم . عد ذلكالتشريعات اإلسالمية ، مث تتابعت ب

 

 

انفرط العقد فتناثرت حباته ،  أواخر القرن الثالث عشر اهلجري وأوائل القرن الرابع عشــر اهلجري ، مث ما بعده ويف
تنقض  احلديث املرفــوع ، ) اإلسالم تنقض ، كما صح يف ونقضت عروة احلكم يف بالد اإلسالم ، وهي أول عرى

  ( . نقضا احلكم وآخرها الصالة عرى اإلسالم عروة عروة فأوهلا

 

املطالبة بضرورة العودة إىل حتكيم الشريعة اإلسالمية ، وأهنا ضرورة  ومنذ ذلك احلني واألصوات الصادقة ال تكف عن
  التأخري وال التهاون و التأجيل. ال حتتمل

 

مبا أنزل هللا تعاىل من مقتضى الشهادتني اللتني مها عنوان هذا الدين ،  من إمياهنا أبن احلكمانطلقت هذه الصيحات 
عبادة للطاغوت ، كما  التوحيد الذي يقوم عليه كل دين اإلسالم ، وهلذا جعل هللا تعاىل التحاكم إىل غريه ومن أصل

ُْم َءاَمُنوْا مبَآ أُنِزَل ِإلَْيَك وَماَ أُنِزَل ِمن قـَْبِلكَ أَ  َأمَلْ تـََر إىل ْالخِذيَن يـَْزُعُمونَ قال احلق سبحانه : )  يُرِيُدوَن َأن يـََتَحاَكُموْا ِإىل  هنخ
حكمه من الشرك  ( وجعل اإلشراك به يف ِبِه َويُرِيُد ْالشخْيطَاُن َأن ُيِضلخُهْم َضالل بَِعيداً  ْالطخاُغوِت َوَقْد ْأِمُروْا َأن َيْكُفُرواْ 

( ، وجعل الصدود عن  وال ُتْشِرك يف ُحْكِمِه أحداً وقرئ )  ( َوال ُيْشِرُك يف ُحْكِمِه َأَحداً ، قال تعاىل : )  ابهلل تعاىل
َوِإىَل ْالرخُسوِل رَأَْيَت املَُناِفِقنَي  َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تـََعاَلْوْا ِإىَل َمآ أَنَزَل هللاُ املنافقني كما قال : )  حكم هللا من أخص صفات

 َفال َورَبَِّك الاإلميان عمن ال حيكم ما جاء به الرسول يف كل شيء كما قال : )  ( ، ونفيُصُدوَن َعنَك ُصُدوداً يَ 

ُهـْم مثُخ ال جيَُِدوْا يف  نـَ خا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليماً  يـُْؤِمُنوَن َحىتخ حُيَكخُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ بغري  مسى احلاكم( و أَنُفِسِهْم َحَرجاً ّمِّ
 ( وإمنا نزلت يف حَيُْكـم مبَآ أَنَزَل هللاُ فَُأْولَِئَك ُهُم الَكاِفُرونَ  َوَمن ملَْ ما أنزل هللا تعاىل كافراً وظاملاً وفاِسقاً ، قال تعاىل : ) 

ن عند هللا ، عند أنفسهم ال م اليهود الذين وضعوا تشريعا واحداً بدل حكم هللا تعاىل ، وهم يعلمون أهنم وضعوه من



الكفرة املالحدة أعداء الرسل دون ما أنزل هللا تعاىل ، وإذا كان  فكيف مبن وضع تشريعاً عاماً وهو يقر أنه اتبع فيه
َا النخِسئُ تغيري حكمه يف األشهر احلرم زايدة يف الكفر كما قال تعاىل : )  هللا تعاىل قد جعل ( وقد  ِزاَيَدٌة يف اْلُكْفِر  ِإمنخ

ابحلل ليقاتلوا عدوهم فيه ، إذ كانوا حيرمون القتال يف األشهر احلرم  إرجاء أهل اجلاهلية الشهر احلرام وإبداله كان يف
الكفر ، فكيف مبن أرجأ  فسّمى هللا فعلهم هذا يف تغيري وإرجاء حكم هللا تعاىل يف الشهر احلرام ، زايدة يف تعظيماً هلا ،

أعداء الرسل والدين ، فإىل أي مدى تبلغ زايدة كفره إذن  ا قوانني الكفرة املالحدةالشريعة ُكلها أو ُجلها ، وأحل حمله
.  

 

تصدر  األصوات مل تصل إال إىل شيء واحد فحسب ، هو أن تبقى على ذلك النص التقليدي الذي غري أن هذه
شريع ( ، وهو كما قال عبد رئيسي للت بعض دساتري الدول العربية ) دين الدولة اإلسالم ، والشريعة اإلسالمية مصدر

عليه أي التزام بتحكيم الشريعة وإمنا هو مبثابة حتية كرمية للعقيدة  احلميد متويل متهكماً : ) إن هذا النص ال يرتتب
  .)  تدين هبا األغلبية أو كفارة تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الشريعة يف تشريعاهتا الدينية اليت

 

تعيشها األمة اإلسالمية اليت ضلت طريق  ا هو إال أحد األمثلة على ضروب التناقض اليتوال ريب أن هذا النص م
  ويعكس مدى احلرية والتيه الذي صارت إليه . اهلدى بعد نبذ كتاب هللا تعاىل وأحكامه ،

 

 تسليم ألحكامهابلطاعة واالنقياد ، ومعىن اإلسالم االستسالم هلل تعاىل ورأس ذلك ال ذلك أن معىن الدين هو اخلضوع

 َأفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعضِ ( ، وقال تعاىل : )  َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمنيَ  ِإْذ قَاَل َلُه رَبُّهُ َأْسِلْم قَالَ كلها بال استثناء ، قال تعاىل : ) 

َيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإىَل ِإال ِخْزٌي يف  اْلِكَتاِب َوَتْكُفُرُوَن بِبَـْعٍض َفَما َجَزآُء َمن يـَْفَعُل َذِلَك ِمنُكمْ  نـْ َأَشدِّ  ْاحْلََياِة ْالدُّ
ْعَمُلوَن    ( .اْلَعَذاِب َوَما هللاُ ِبغَاِفٍل َعمخا تـَ

 

فالرب هو الذي خيلق وينعم ، وامللك هو الذي  ،(ِ  ُقْل َأُعوُذ ِبَرِب النخاِس َمِلِك ْالنخاس  ِإَلِه ْالنخاستعاىل : )  وكما قال
هللا  املعبود ، فمن أكمل هذه املقامات الثالثة أمت دين اإلسالم كما قال ابن القيم رمحه أيمر وينهى وحيكم ، واإلله هو

)           ( وال إهلـاً ، وال غريه حكماً  وهذه املقامات الثالث هي أركان التوحيد : أن ال يتخذ سواه رابً ،تعاىل : ) 
  ( . 190/  2مدارج السالكني 

 

هذا كله ، فقد صار  ابهلل تعاىل واإلقرار بدين اإلسالم يقتضي ضرورة التحاكم إليه وحده دون سواه ، ومع فاإلميان
  راجعون . هذا النص منقوضاً بنفس الدساتري اليت تصدره فإاّن هلل وإان إليه

 

  العودة إىل الشريعة اإلسالمية تقوم على أمرين :

 

  لشريعة اإلسالمية أن نقيم هذا املشروع على أمرين :إذا أردان عودة صادقة ل وال بد

 



 

 

 

 

 

ويستوعب أحكامها ، بصورة واضحة التفاصيل  تقريب الفقه اإلسالمي ، حبيث حيتوي املسائل العصرية األمر األول :
لشريعة ابلتفصيل والوضوح أدىن إىل املهتمني هبذا اجملال من أحكام ا ، حىت ال يكون القانون الوضعي الذي يتميز

  الفهم والدراسة النظرية والتطبيق العملي . اإلسالمية من جهة

 

 توضع يف مثل صورة القانون الوضعي ، أعين من جهة وضوح التفاصيـــل املناسبة والسبب يف كون أحكام الشريعة مل

داوهلا نظرايً وعملياً ، تيسري ت للمستجدات العصرية وبلغتها ، هو تعطيلها بل حماربتها ، فتباطأت عملية تطوير وسائل
  صنعتها وصيغها ومصطلحاهتا اخلاصة ، وقد تتطلب جهداً لفهمها . وهلذا جتدها يف كثري من النواحي ، قد بقيت يف

 

القانون العام يف  أخطأ خطًأ عظيماً من رجال القانون من وصف بعض النواحي يف الفقه اإلسالمي ، مثــل ومن هنا فقد
السنهوري ، ويرتدد هذا القول اخلاطئ املبين على عدم  ه يف ) عهد الطفولة ( كما قال عبد الرزاقالشريعة اإلسالمية أن

  يرتدد بني كثري من املفكرين املتأثرين ابلقانون الوضعي . فهم لطبيعة الفقه اإلسالمي ،

 

الواقعي ّما  ية عن التطبيقاملوضوعية يف منهجية البحث ، عندما يزحيون عامل إبعاد الشريعة اإلسالم وهؤالء يفقدون
لقصور يف الفقه اإلسالمي ، وّما أبقى كثرياً من  أبقى خطاابهتا العامة ولغتها بعيدة عن فهمهم ُهْم لقصور فيهم ، ال

 مدلواًل عليها ابلقواعد الكلية للشريعة ، أو بعموم نصوص أو قياس على أشباه ونظائر تفاصيل احلياة العصرية املعقدة

  يف هذا العصر ، وهم أمر ال يفهمه إال اخلواص من العلماء . غري متداولة

 

الدارسني ، ولو كان الفقه  من تيسري ذكرها مفصلة فروعها بوضوح ويف متناول –بسبب تعطيلها وحماربتها  –ميكن  ومل
تين به شرحاً وسائله وإحلاق تفاصيلــه بكلياته ، ويع اإلسالمي يطبق يف واقع احلياة ومسح له أبن يتطور من جهة

قانون  جوانبه املدنية واجلزائية والقانون العام وحنوها ، لصار حبيث من العار أن يقارن به وإيضاحاً وتسهيالً وتقريباً يف 
تعاىل العليم اخلبري ، هذا مع أنه قد  آخر أصاًل ، وهو أيضا يف أصله ال يقارن به قانون وضعي ، ألنه من عند هللا

وحملية للعناية هبذا األمر ، ونشري هنا إىل جهود مشكورة يف هذا اجملال املهم  رية جلان كثرية عامليةنشطت يف اآلونة األخ
  استكمال تطبيق أحكام الشريعة يف الكويت . للجنة

 

وأهنا  هو : إميان احلكام بضرورة الشريعة اإلسالمية ، –عليه مشروع إعادة حتكيم الشريعة  الذي يقوم األمر الثاين : 
معه فالح هلذه األمة أبداً ، بل ستبقى يف  ورة ُعظمى ، وأهنا هي رمز االعتزاز هبوية األمة ومتيزها ، وأن تركها ليسضر 

َن اأَلْمِر فَاْتخِبْعَها َوال تـَتخِبعْ  مثُخ التخلف وراء األمم كما قال تعاىل :)    ( . ونَ َأْهَوآَء ْالخِذيَن ال يـَْعَلمُ  َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مِّ



 

 

 : ملبدأ رقابة األمة على احلكام احلسبة مبعناها العام جتسيد

 

 

مبدأ الرقابة واحملاسبة ، ومن املعلوم أن هذا املبدأ هو أحد ركائز ما ُيسمى  احلسبة هي االسم الشرعي إلشراك األمة يف
النظام ابصطالحه  ، غري أن هذاالعصر ابلنظام الدميقراطي، الذي يقوم يف األصل على مبدأ إشراك األمة  يف هذا

  حق التشريع املطلق ولو حكم هللا تعاىل . األصلي يتجاوز ابألمة أيضاً حدوداً ال جيوز جتاوزها عندما يعطيها

 

 ابلنظام الدميقراطي يف حماسنه ، وَسِلَم من مساِوئِه ، فقد احتوى الفقه اإلسالمي أما الفقه اإلسالمي قد سبق ما يسمى

ابلرقابة على الدولـــــة ، ومتابعة  ألمة يف القرار وهو نظام الشورى الذي ورد يف القرآن ، وعلى تكليفهاعلى إشراك ا
اإلسالمية ، وتقوميها إذا احنرفت عنه ، كما احتوى على حتميـل األمة مهمة  التزامها بـ ) الدستـور ( الذي هو الشريعة

تفككه أو فقدانه  يف اجملتمع حلمايته من انتشار عوامل ضعفه أوبواجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  النهوض
  أبن تكون وفق هداية هللا تعاىل والتزام شريعته . هويته بذوابنه يف هويـة ثقافات أجنبية أخرى ، وقيد كل هذه املهام

 

 

 

  نظام احلكم اإلسالمي: منـزلية احلسبة يف

 

 

 

ايت اإلسالمية إمنا مقصودها األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، سواء يف الوال مجيعيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : ) 
والية املال وهي والية  احلرب الكربى : مثل نيابة السلطنة ، والصغرى مثل والية الشرطة ، ووالية احلكم ، أو ذلك

  ( .66/  28( )جمموع الفتاوى الدواوين املالية 

 

حتقيق احلسبة مبعناها  ة يف اإلسالم ، فجميع الوالايت اإلسالمية وجدت هلدفالعبارة تصف بدقة منزلة احلسب وهذه
اخلاص وهو الوالية اخلاصة اليت تسمى والية احلسبة ، وهي  العام ، وهي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، ال مبعناها

  والنهي عن املنكر يف نطاق ضيق حمدد . اليت َّتتص ابألمـر ابملعروف

 

َأقَاُموْا ْالصخالَة َوَءاتـَُوْا ْالزخَكاَة  ْالخِذيَن ِإن مخكخنخاُهْم يف ْاأَلْرضِ مبعناها العام ، قوله تعاىل : )  لى أمهية مكانة احلسبةوالدليل ع
  ( . َوهَنَْوْا َعِن اْلُمنَكِر َوهلِل َعاِقَبِة ْاألُُمورِ  َوَأَمُروْا اِبْلَمْعُروفِ 

 

 



النهائيــة من التمكني يف  من املعروف الذي أيمر به ، فقد جعل هللا تعاىل يف هذه اآلية الغاية الصالة والزكاة ومعلوم أن
اجلهاد ونصب اإلمام وإقامة الوالية ، هو حتقيق األمر  األرض الذي أمر هللا به املؤمنني ، وأمر ابَّتاذ وسائله من

  ابملعروف والنهي عن املنكر .

 

املعروف واألمر به ، وترك املنكر والنهي عنه ،    الشريعة إقامة الدين ، والدين هو فعلوهلذا فإن املقصود ابإلمامة يف
أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل ال قيام للدين وال  جيبكما قال شيخ اإلسالم أيضاً : ) 

  ( . 390/ 28( )جمموع الفتاوى إال هبا  للدنيــا

 

وجودها لتحقيق احلسبة مبعناها العام ، وهي أيضاً أعين احلسبة أمانة يف عنق األمة  اإلسالم أصلومعلوم أن الدولة يف 
َهوَن َعِن اْلُمنَكرِ  ُكنُتْم َخرْيَ أُمخٍة ُأْخرَِجْت لِلنخاِس ََتُْمُرونَ كما قال تعاىل : )   ،   ( . اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

 

 ( ذي نسب إليه نظام الدولة يف اإلسالم يف النصوص اليت جاءت بلفظوهو األمر ال –األمر  والدولة إذا عطلت هذا

رأس األمر اإلسـالم )   : فقدت أصل مشروعيتها ، بل سبب وجودها الشرعي ، وهلذا جاء يف احلديث -أوىل األمر ( 
 عليه وسلم املدلول األمر ( هو الذي جاء به النيب صلى هللا ( ، فـ )وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل هللا 

ويقيمه ، فإن مل يرعه ومل يقمه  . . . ( اآلية ، ووليه هو القائم عليه الذي يرعاه ِإن مخكخنخاُهْم يف ْاألْرضِ  ْالخِذينَ عليه آبية ) 
  مل يصلح ولياً له .

 

القائل  ال يتدبر هذامتوٍل على املسلمني أبي شريعة حيكمهم ويل أمر شرعي ، فليت شعري أف والعجب ّمن جيعل كل
تواله احلاكم بغري ما أنزل هللا تعاىل ،  اللفظ الظاهر على أقل تقدير ، فأي ) أمر ( –إن مل يؤت الفقه يف الدين  -

اإلسالم ( أمر هللا ورسوله ، أم أمر املناهج الوضعية والنظم الطاغوتية ، واي  ، أهو أمر ) دين االسمحىت يستحق هذا 
ويل أمر املسلمني ،  يصـح أن يكون متول إقامة الطاغوت حاكماً بني العباد من دون هللا تعاىل ،فبأي شريعة  للعجب

 اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكمْ عليهم : )  وأي أمر للمسلمني غري دينهم الذي قال هللا تعاىل عنه ُّمتناً 

( ، أي متت كلمته الشرعية اليت تضمنها   رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً  َومتخخْت َكِلَمتُ ( وقال : ) َم ِديًنا نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم ْاإِلْسالَ 
  احلاكم بني العابد ، صدقاً يف األخبار ، وعدالً يف األحكام . كتابه املفصل

 

 

 

 

 

 

 

  احلسبة مبفهومها العام : أنواع

 



  سابقاً ، ميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع : كرانهوبناء على املفهوم الشرعي للحسبة والذي ذ 

 

  الرعية : حسبة الدولة على النوع األول :

 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف  مؤسسات الدولة ما يكون اختصاصه حفظ واجب ومقتضاها أن يكون ضمن
اً ، أن نظام الدولة يف حد ذاته يف الشريعة اإلسالم فيه ، وقد قدمنا آنف األمة ، ومراقبة حالة اجملتمع ومدى متثل مبادئ

  وسيلة لتحقيق هذا األمر مبعناه العام . اإلسالمية ،

 

  الدولة : حسبة الرعية على النوع الثاين :

 

االعتماد عليها يف مثل هذه احلالة اليت يتعلق هبا  ومل نقل هنا حسبة الدولة على الدولة ، ألن احلسبة الذاتية ال ميكن
 أقامت الشريعة اإلسالمية هنا مبدأ احلسبة على الدولة منطلقاً من األمة ، ومحلتها مة واجملتمع ، فلهذامصري األ

  إذا احنرفت عنه . مسؤولية تقييد السلطة بقيد هو احرتام الدستور ) الشريعة اإلسالمية ( وتقومي الدولة

 

  تقييد السلطة ضرورة اجتماعية وفريضة شرعية :

 

  اثنتني : يف اإلسالم ضرورة اجتماعية ، وذلك انطالقاً من حقيقتنيوتقييد السلطة 

 

استعمال العنف مدعاة إىل االستبداد ضرورة انقياد  أن تويل السلطة واحتكار أدوات القوة والقدرة على األولـى :
حمجوب  ذايت ، غري أنهاملركوز فيها ، وهذه الطبيعة وإن كانت ميكن معارضتها ابلوازع ال الطبيعة البشرية حلب التسلط

احملظورات ابلتأويل مفتاحه  يف طي القلوب ، وال ميكن ضمانه أو ضمان استمراره ، فضاًل عن أن ابب ارتكاب
وهذا الباب قد دخل منه من ظن فيه االستقامة واملثالية  ، االستبداد ابلرأي ، وهـو مالصق للسلطة املطلقة من القيود

 ـرض أن مينع من سوء استعمال السلطة إىل ارتكاب عظائم من التعسف يف استعماليفتـ وقوة الوازع الذايت الذي

  للسلطة ضرورة اجتماعية . السلطـة ابسم الدين ، فإذن تقييـد السلطة واحلسبة مبعىن الرقابة واحملاسبة الشعبية

 

 

 

 

 

 

حلياة ومتلكها إىل جانب استعمال وتشعبها إىل خمتلف أنشطة ا أن تضخم أجهزة الدولة يف العصر احلديث الثانيـة :
 (، أدوات متكنها من تشكيل العقول إخلاألمن ، اجليش ، أجهزة االستخبارات . .  أدوات العنف ) الشرطة ،

واالقتصاد ومستوى حياة األفراد  وصياغتها وخداعها ) اإلعالم ، التعليم . . إخل ( وأدوات التحكم يف اإلنتاج



اجملتمع وزايدة توسيع صالحياته املركزة وإخضاعه من فوقه بشىت أنواع  دة هامش التحكم يفاملعيشيــة وقدرهتا على زاي
ألن سوء استعمال  هذا يقتضي ابلضرورة العقلية والواقعية عدم ترك السلطة اليت هذا شأهنا بال قيود ، اإلخضاع ، كل

تمع وزواله ، أو تغري جذري يف اترخيه ، اجمل السلطة واحلالة هذه يؤدي إىل كوارث شاملة ماحقة قد تصل إىل تقويض
  بسبب االستبداد وترك السلطة بال قيود . وكم من أمم ودول زالت وصارت اترخياً ،

 

تلك النقطة البارزة اليت كانت وراء الدمار اهلائل الذي أصاهبا يف كثري من  ومن يستقرأ اتريخ األمم يلحظ بوضوح
موسوليين ، وعرفه بقولـــه  ومن األمثلة القريبة النظام الفاشسيت الذي توىل كربه وهي نقطة استبداد الدولة ، األحيان ،

نطاقه ال وجود لقيم إنسانية أو روحية ، وال ألي قيمة أخرى ،   إن املفهوم الفاشسيت للدولة مفهوم شامل ، وخارج: ) 
يتصرفون وفق ما  ال يقبل هبم إال بقدر ماوابلنسبة للفاشستية الدولة مطلقة ، واألفراد واجملموعات  كثر ذلك أو قل ،

ميثاق عام للشيوعية ، وال خيفى أن اإلنسان مل يكن  ( ، وقد اعترب هذا التفسري الرمسي للفاشستية مبثابة تريده الدولة
 ةأخـرى يف األنظمة االستبدادية اليت عملت هبذا املفهوم سواء يف بالدان العربي له أي اعتبار ، وال ألي قيم روحية

  . وغريها ، وإهدار قيمة اإلنسان وحقوقه يعد يف حد ذاته ، كارثة ال تدانيها أية كارثة

 

املاركسية فرضاً ابستبداد الدولـــة حىت قال: )  ومن األمثلة على ذلك أيضاً ما لقيته الشعوب الروسية من فرض التجربة
ليست حمظوظة ، فقد فرض علينا تنفيذ التجربـة  إن بالدانما لقيه شعبه )  يلتسن ( رئيس روسيا احلايل ، واصفاً 

يف أفريقيا مثالً فقد  والقدر هو الذي دفع بنا يف هذا االجتاه ، وبدالً من أن تتم هذه التجربة على دولة ما املاركسية
ر الدول الفكرة ، ولكن بعد أن دفعت بنا بعيدًا عن مسا بدأوا بنا ، ويف النهايــة استطعنا إثبات أنه ال مكان هلذه

 / من الشعب يعيش حتت خط الفقر ، فضاًل عن اإلهانة 40علينا هذه اليوم حيث أن  املتحضرة يف العامل ، وينعكس

مستمرة تذكر املواطن يف كل  املستمرة اليت تلحق به وهو يستخـــدم البطاقات للحصول على احتياجاته ، إهنا إهانة
  ( .وقت أبنه جمرد عبد يف هذه الدولة 

 

حبسب االستطاعة ،  اإلسالم قد جاء بتحصيل املنافع واملصاحل ، منافع ومصاحل الناس يف دينهم ودنياهم لوم أنومع
فال ميكن أن يكون هناك شأن من الشئون ،  وإلغاء وتفويت املضار واملفاسد يف الدين والدنيا حبسب االستطاعة ،

تفردهم واجتماعهم ، وإال وأييت يف اإلسالم األمر به الفساد ، يف حال  الناس معــه أقرب إىل الصالح وأبعد عن
تقييد السلطة ، ورقابة  وهلذا فقـــد سبق الفقه اإلسالمي مجيع النظم الوضعية يف تقرير هذا املبدأ ، مبدأ واحلث عليه ،

  الشعب للدولة ، هو حسبة الرعية على الدولة .

 

 

املهم ، وضمان عدم  تستخدمها النظم احلديثة لتحقيق هذا األمراإلطار ، جند مجيع اآلالت والوسائل اليت  ويف هذا
الرعية حبيث تتحقق مصاحلهم حبسب نظام الشريعة  وهو إدارة وتنظيم أحوال –احنراف الدولة عن مقصودها األساسي 

املطرد عليها أو مدلول عليها ابألدلة العامة أو القواعد الكلية أو القياس  جندها منصوص –اإلسالمية املطهرة 



  الشريعة اإلسالميـــة ، وقد مارسها علماء اإلسالم قبل النظم الوضعية بقرون . الصحيح يف

 

املتعلقة بتنظيم احلياة املتغرية واملتطورة  يف عامة القضااي –غري أن الفقه اإلسالمي يف نصوصه العامة ومصادره األصلية 
 لتفكر والتدبر ، ويدع لإلنسان التفريع على القواعد ، حىت يتسىنوحيرك عوامل ا يوجه حنو املعاين واحلقائق العامة ،–

أيضاً يف تلك القضااي احلياتية يربط  استيعاب املتغري ، وذلك خبالف القضااي الثابتة املتعلقة ابلعبادات مثالً ، وهو
داللة واضحة على البعد  يربطه أبمساء خاصة هلا –واألصول العامة  وأعين بــه القواعد الشرعية –القانون اإلسالمي 
الفقه  على سبيل املثال اسم احلسبة واسم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وحنو ذلك ، الن اإلمياين ابآلخرة ،

العام يف اإلسالم وهو أن تكون قضية  اإلسالمي يضع عند وضع القوانني احلياة نصب عينيه توجيهها حنـو حفظ املبدأ
ومن هنا فإن الذين يتجاوزون هـذه النقطة عند املقارنة بني القوانني  ظم قضية أمام اإلنساناإلميان ابهلل واآلخرة أع

  والوضعية يفقدون نقطة يف غاية األمهية يف منهجية حبث املقارنة نفسه . اإلسالمية

 

 

 

  وسائل تقييد السلطة يف الفقه اإلسالمي على أساس مبدأ احلسبة :

 

 

 

اإلسالمي ، وضع أصول ووسائل تقييد  لنماذج من التاريخ للتأكيد على أن الفقهوسوف نستعرض بعض األدلة وا
  الوضعية بقرون . السلطة واحلسبة عليها قبل أن تعرفها النظم

 

  وسأذكر على سبيل املثال أربع وسائل :

 

  وسيلة حماسبة أهل العقد واحلل للحاكم : األوىل : الوسيلة

 

الناس  أن عمر رضي هللا عنه وقف يف الناس وعليه ثوابن فقال : أيهاعالم املوقعني )يف أ ومن ذلك ما ذكره ابن القيم
؟ ، قال : إنك قسمت علينا ثوابً ثوابً  أال تسمعون ؟ فقال سلمان الفارسي : ال نسمع ، فقال عمر : ومل اي أاب عبدهللا

، فقال اي عبدهللا بن عمر ، فقال : لبيك اي  اي عبدهللا ، فلم جيبه أحد وعليك ثوابن ، فقال ال تعجل ، اي عبدهللا ،
فقال سلمان : أما اآلن  املؤمنني , فقال : نشدتك هللا الثوب ائتزرت به أهو ثوبك ، قال : نعم ، اللهم نعم ، أمري

  ( .2/180( )فقل نسمع 

 

لكن استئناساً  –صحة إسناد هذه القصة حيث ال أعلم درجته من حيث الرواية  بغض النظر عن مدى –ويبدو يل 
سالمة املبدأ من حيث اجلملة  العلماء هلذه القصة مقرين هلا مستدلني هبا على مبدأ حماسبة احلاكم ّما يدل على بنقل



يل أنه ليس مقصود ) سلمان ( رضي هللا عنه إابحة التمرد  علماً أبن األدلة على ذلك أكثر من أن حتصر أصاًل ، يبدو
 اإلمياء إىل حقيقة أن اإلخالل –وهللا أعلم  –بسبب أدىن خمالفة ، بل مقصوده  على السلطة ، وشق وحدة األمة

أيضاً ، وذلك من امليزان  ابملبادئ من قبل احلاكم سيؤدي إىل إخالل الرعية ابلطاعة وهذه قاعدة ال تتخلف قدراً 
األمة حيث كانوا يعربون عن  الفقه الذي متيز به سلف هذه الذي وضعه هللا تعاىل وأنزل به الكتاب ، وهذا من عظيم

هللا  العظيمة أبوجز األلفاظ أو ابملواقف أحياانً ، وكما قال ذلك الصحايب اجلليل لعمر رضي املعاين واملفاهيم الكبرية
بريئة من اخليانة ، فقال له تقريرًا  عنه ملا تعجب من تبليغ املسلمني األموال العظيمة القدر من الغنائم غري منقوصة

  ( . الرعية عففت اي أمري املؤمنني فعفتالسالفة : ) للقاعدة

 

أولوا األمر هم العلماء واألمراء إذا صلحوا صلح الناس  وهلذا كانكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل : )
 استاقمت لكم وملا سألت األمحسية أاب بكر الصديق ما بقاؤان على هذه األمر ، قال : ما ، وإذا فسدوا فسد الناس ،

الشمل وانتشار العدل خالف ما   ( انتهى ، وإمنا تعين بـ )األمر ( استقامة احلال وصالح األحوال واجتماعأئمتكم 
ابستقامة والة األمر ، وهلذا قال من قال من العلماء لو كان يل دعوة  كانوا عليه يف اجلاهلية ، فبني هلا أن ذلك مرهون

معلوم  ن يف صالحه صالح الناس ، كما قيل ) الناس على دين ملوكها ( ، وهو أمرللسلطان ، أل مستجابة جلعلتها
نتيجة لفساد الرعية ، والعكس أوىل  بضرورة العقل وشهادة الواقع واحلس ، ومن اخلطأ الشائع الظن أن فساد السلطة

امة ذلك الظلم عليهم جزاء السلطــان ، ورضاها به ، ابستد ابلصواب ، غري أن الرعية تعاقب على سكوهتا عن ظلم
  أحداً . وفاقاً ، وال يظلم ربك

 

وقد ورد فيه حديث حذيفة رضي هللا عنه  ذلك أن السكوت على ظلم الظامل من أعظم أسباب عقوبة هللا تعاىل ،
نه فال ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن أن يبعث عليكم عقاابً منه مث تدعو  والذي نفسي بيده لتأمرن ابملعروفمرفوعاً )

الظامل فلم أيخذوا  إن الناس إذا رأوارواه الرتمذي وفيه أيضاً حديث الصديق رضي هللا عنه مرفوعاً ) ) يستجاب لكم
  . ( رواه أبو داود والرتمذيعلى يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منه 

 

ع الناس لظلم امللوك ، وملا كانت كوهنم أمن وهلذا ورد يف السنة كما يف صحيح مسلم أن من اخِلالل احلسنة يف الروم
  عليهم ظامل من أنفسهم يستبيحهم كما حيدث عند غريهم . هذه اخلُلة اجلميلة فيهم ، ال يكاد يسلط

 

 

 

 

 

احلاكم  اإلشارة إىل أن من حق أهل احلل والعقد حماسبــة –وهللا أعلم  –رضي هللا عنه أيضاً  كما أن مقصود )سلمان (
الذي يشرف عليه ديوان احملاسبـة ( ،  ودخله ، وهو ما يسمى هذه األايم ) الوضع املايل للدولة ومراقبته على نفقاته

بقرون مديدة ، مثل هذا الوعي السياسي إال يف الفقه اإلسالمي ، فليقرأ  ومل يعـرف التاريخ يف ذلك الوقت ، وال بعده



اإلصالح   هذا الدين العظيم من َتسيس مبادئاإلعجاب بثقافة الغرب يف الناحية السياسية ما يف الذين أعماهم
لدى غري املسلمني من مبادئ السياسة  السياسي للمجتمع قبل أن يعرفه العامل أبسره بقرون متطاولة ، بل جنزم أبن ما

  املسلمني بعد احتكاك أورواب ابلثقافة اإلسالمية . الصحيحة يف إصالح الراعي والرعية ، إمنا أخذ من

 

لو كانت  حىت –مناذج كثرية غري أننا نكتفي هبذا املثال ، وال ريب أن مجيع الوسائل العصرية  يف التاريخوال ريب أن 
لتحقيق مبدأ حماسبة أهل احلل والعقد  إذا مل تكن حمرمة لذاهتا وصارت وسيلة –مقتبسة يف األصل من غري املسلمني 

  ة يف الفقه اإلسالمي السياسي .مشروعة ومطلوب للحاكم ، لضمان عدم احنراف السلطة ، إهنا

 

املبدأ النافع العظيم ، يف فقه الصالة نفسها ، واليت هي عمود هذا الدين ، ومعلوم  ت إىل هذاأولعل الشريعة قد أوم
العالقة عندما قالوا عن  الصالة منوذج يشري إىل عالقة السلطة ابلرعية ، وقد فهم الصحابة رضي هللا عنهم هذه أن

( وقد ذكر غري واحد من العلماء أن النيب صلى  خنتاره لدنياان ـاره النيب صلى هللا عليه وسلم ِلِديِِنَنا أفالاختالصديق )
  واالعتبار . إىل تولية الصديق اخلالفة ، بتأكيد على توليته إمامة الصالة ، وذلك من ابب القياس هللا عليه وسلم أشار

 

هللا عليه وسلم من الفقه العميق ، والنظر الدقيق ،  وتيه صحابة النيب صلىمث انك إذا اعتربت ذلك فقها ، علمت ما أ
والعقد  الصالة ، يليه أولو األحالم والنهى كما قد صح يف احلديث ، وهم إبزاء أهل احلل وبيانه أننا وجدان اإلمام يف

  يف النظام السياسي .

 

كما صح يف األحاديث ، وكذلك األمة َّتتار لإلمامة العظمى أبمر الصالة   وعلى املأمومون أن خيتاروا إلمامتهم أقومهم
  َواألَْبَصار ( . بصرية يف الدين وقوة يف سياسة الدنيا به ، كما قال تعاىل )ُأْوىِل األَْيِدي أقومها هبا

 

قيد يتجاوز ذلك ، وكذلك اإلمام يف النظام السياسي م مث اإلمام مقيد أبداء الصالة كما يف الشرع ، ليس له أن
 علناً ال –له أن يتجاوز ذلك ، فإذا بدر من اإلمام خطأ يف الصالة نـُبِّه على ذلك  مبمارسة مهامه وفق الشريعة ليس

وليس قاصراً على نفسه حىت  ّمن يليه وهو مقصود اختيارهم هلذا املوضع ، وذلك ألن اخلطأ هنا يتعدى لغريه –سراً 
احلل والعقد وراء اإلمام لينبهوه إذا أخطأ ، فإن فعل ما  ياسي ، يوضع أهليسر إليه ابلنصيحة ، وكذلك يف النظام الس

فارقه املصلون إذ قد بطلت صالته ، وكذلك يف النظام السياسي إن أبطل الشريعة  يقتضي بطالن الصالة عامداً 
  الدولة اإلسالمية ( . )دستور

 

(، فتدير عظمة هذا الدين   لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً غري هللا ولو كان من عندفهذا ابزاء هذا ، وذاك إبزاء ذلك ،) 
  وهللا املوفق.

 

  حرية الكلمة والتعبري عن الرأي : الوسيلة الثانية :

 



وهلم احلق يف  ، العصرية حرية الصحافة ، وكاحلصانة اليت يعطيها اجمللس النيايب ألشخاص ينتخبهم الشعب ومن صورها
  قاد لكبح مجاح السلطة .النقد العلين واحملاسبة واالنت

 

من قبل السلطة ما  ذلك يف الفقه اإلسالمي ضمان بذل النصيحة وبقاؤها حقاً عاماً للرعية ال جيوز مصادرته وأصل
الدين النصيحة قلنا ملن اي هللا عنه مرفوعاً : )  دام يف دائرة الكلمة احلرة ، كما صح يف احلديث عن متيم الداري رضي

  ( رواه مسلم . ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم  ولكتابهرسول هللا ، قال هلل

 

 أعلى درجات احلض على العمل هبذا املبدأ ، وذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل وهلذا وجدان يف األحاديث

النيب  البجلي أن رجالً سأل أفضل املسلمني عماًل من ينتقد السلطة إذا جارت كما روى النسائي عن طارق بن شهاب
( ، وعن  كلمة حق عند سلطان جائرأفضل ؟ قال : ) صلى هللا عليه وسلم وقد وضع رجله يف الغرز .. أي اجلهاد

 ( رواه سيد الشهداء محزة ، ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتلهوسلم : ) جابر قال رسول هللا صلى هللا عليه

  احلاكم والضياء يف املختارة .

 

  احلديث أن أفضله هو كلمة احلق الناقدة جلور احلاكم . جلهاد أفضل متطوع به ، ويف هذاومعلوم أن ا

 

إال  إسراراً لكلمة النقد ، بل هو إىل احلض على إعالهنا أقرب ، ألن ما جعلت أفضل اجلهاد وليس يف هذا ما يقتضي
املشقة يف سبيل هللا تعاىل ، وإما  تكابمن أجل أن يف اإلعالن التعرض لبطش الظامل ويف ذلك أعظم البذل للجهد وار 

مظنة القتل غالباً ، وألن يف ذلك َّتويف احلاكم اجلائر من تشجيع  اإلسرار فليس فيه يف الغالب بذل النفس ألنه ليس
مؤثرة لكبح مجاح  لغريه على اإلنكار أيضاً ّما يؤدي إىل ارتداعه عن الظلم ، فهي يف احلقيقة وسيلة اجملاهر ابإلنكار

  لسلطة وتقييدها .ا

 

 

 

 

 

 

 

  أمثلة من النقد العلين للحاكم :

 

  : ومن األمثلة اليت ذكرت يف التاريخ لقيام العلماء هبذا الواجب املهم ما يلي

 

فإذا كثري من الصلت قد بىن منرياً من  خرجت خماصرًا مروان حىت أتينا املصلىعن أيب سعيد رضي هللا عنه قال : )
املنرب ، وأان أجره حنو الصالة ، فلما رأيت ذلك منه قلت : أين االبتداء  زعين يده كأنه جيرين حنوطني فإذا مروان ينا



أعلم ، ثالث مرات  فقال ال اي أاب سعيد قد ترك ما تعلم ، قلت : كال والذي نفسي بيده ال َتتون خبري ّما ابلصالة ؟
ابخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان فقام إليه رجل  بدأإن أول من (رواه مسلم ، وروى أيضاً عنه قال : )  مث انصرف

قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، مسعت رسول  فقال الصالة قبل اخلطبة ، فقال :
د أنكر احلديثني أن أاب سعي ( ويف هذين هللا عليه وسلم يقول من رأى منكم منكراً فليغريه بيده .. احلديث هللا صلى

أو أنه خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز بل متسحب ، : ( على الوايل وكذلك أنكر ذلك الرجل علناً ، قال النووي 
 وأما قوله فقد قضى ما عليه ففيه تصريح( وقال : ) فبادره الرجل فعضده أبو سعيد  وحيتمل أن أاب سعيد َهمخ ابإلنكار

  ( .2/22( )شرح مسلم ابإلنكار أيضاً من أيب سعيد 

 

 نه كانأواملقصود :) 201أيب بكر احلنبلي يف كتابه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ص وقال اإلمام عبدالرمحن بن

إيثاراً إلقامة حق هللا سبحانه  من عادة السلف اإلنكار على األمراء والسالطني والصدع ابحلق وقلة املباالة بسطوهتم
جيوز لآلمر ( وقال : ) واستسالماً للشهادة إن حصلت هلم  ع على حفظ ُمَهجهمعلى بقائهم واختيارهم إلعزاز الشر 

 أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان ألمره وهنيه َتثري يف رفع املنكر أو كسر جاه ابملعروف والناهي عن املنكر

  ( . الفاسق أو تقوية قلوب أهل الدين

 

 ره ابن عبداهلادي يف العقود الدرية يف مناقب ابن تيمية من مجلة أشياءالباب ما ذك وّما ذكر يف التاريخ أيضاً يف هذا

بن الناصر قالوون يف أول  تدل على استعماله هذا املبدأ يف احلسبة على الدولة ، من ذلك موقفه مع السلطان حممد
وعرض على السلطان  والكرباء والشيوخ والقضاة واألمراء ، جملس له بعد رجوع احلكم إليه يف حمضر أعيان العلماء

 زايدة على ما كانوا يدفعون ليؤذن هلم ابلعودة إىل ما كانوا يلبسون مثل املسلمني ، طلب من النصارى بدفع مال

يف  –أول مراسيمك  ال تفعل وإين أعيذك أن يكون) فسكت احلاضرون ، فجثا الشيخ على ركبتيه وقال للسلطان : 
 فيه الكفار وتعزهم من أجل الدنيا الفانية أن تنصر –لك ونصرك على عدوك أول جملس لك بعد أن عاد هللا إليك امل

()1/281. )  

 

 

 

 

 

على السنة  قال أبو ذر احلافظ : سجنه بنو عبيد ، وصلبوه) الذهيب يف ترمجة أيب بكر النابلسي :  ومن ذلك ما ذكره
قال أبو الفرج ( َذِلَك يف اْلِكَتاِب َمْسُطوراً  َكانَ ) ، مسعت الدارقطين يذكره ويبكي ، ويقول : كان يقول وهو يسلخ :

أاب بكر النابلسي ، وكان ينزل األكواخ فقال له : بلغنا أنك  بن اجلوزي : أقام جوهر القائد أليب متيم صاحب مصر
 عشرة أسهم ، وجب أن يرمي يف الروم سهماً ، وفينا تسعة ، قال : ما قلت هذا ، بل قلت قلت : إذا كان مع الرجل

فإنكم غريمت امللة ، وقتلتم  إذا كان معه عشرة أسهم ، وحب أن يرميكم بتسعة ، و،ن يرمي العاشر فيكم ، أيضاً ، :



يهودايً فسلخه وقيل. سلخ من مفرق رأسه حىت بلغ الوجه ،  الصاحلني ، وادعيتم اإلهلية ، فشهره مث ضربه ، مث أمـر
 ( )سري أعالمه السالخ فوكزه ابلسكني يف موضع قلبه فقضى عليه بلغ الصدر ، فرمح فكان يذكر هللا ، ويصرب حىت

  (.16/148النبالء 

 

بعث إيل املعتز ) أمحد بن بديل الكويف وكان قاضياً قال :  ومن ذلك أيضاً ما رواه ابن اجلوزي يف املنتظم عن اإلمام
 : اي شيخ ، نعليك ! فلم ألتفت إليهولبست نعال طاقاً ، فأتيت اببه فقال احلاجب  رسوالً بعد رسول فلبست عميت

احلاجب : اي شيخ نعليك  ودخلت الباب الثاين فقال احلاجب نعليك ! فلم ألتفت إليه فدخلت الباب الثالث ، فقال
فدخلت بنعلي ، فرفع اجمللس وجلست على مصاله  لوادي املقدس أان فأخلع نعلي ؟ ! فلم ألتفت إليه مث قلت : أاب

 أتعبتين وذعرتين ، فقال : ما أردان إال اخلري ، أردان أن نسمع العلم ، قلت : أال جعفر ؟ فقلت : ، فقال أتعبناك أاب

أكتب ما شئت ، فأخذ  جئتين ؟ فإن العلم يؤتى وال أييت ، قال نعتب أاب جعفر ، فقـلت : خلبتين حبسن أدبك
يه وسلم يف قرطاس مبداد ؟ قال : فيم عل هللا الكتاب والدواة والقرطاس ، فقلت : أتكتب حديث رسول هللا صلى

يريد أن يكتب ، فأمليت عليه حديثني ، قال رسول هللا صلى هللا عليه  أكتب ؟ قلت : يف رق حبرب ، فأخذ الكتاب
يؤتى به يوم  رعية فلم حيطها ابلنصيحة حرم هللا عليه اجلنة ، والثاين : ما من أمري أيمر عشرة إال وسلم : من اسرتعى

  ( .12/140( ) غلوالً القيامة م

 

كذبه  وإن كان بعضها مل جتتمع فيه شروط الصحة من جهة اإلسناد ، غري أنه ّما مل يعلــم وابجلملة فاألمثلة كثرية ، وهى
السلطة مع أمن وقوع مفسدة  فتجوز روايته حتت أصل صحيح ، ومعلوم أن قيام العلماء بواجب اإلنكار العلين على

حدة ، والنماذج من اترخينا كثرية جداً ، وهلذا قال  غين عن التفتيش عن إسناد كل خرب علىأكرب مستفيض استفاضة ت
 واملقصود أنه كان من: )  201احلنبلي يف كتابه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ص  اإلمام عبدالرمحن بن أيب بكر

إيثاراً إلعزاز الشرع على حفظ  ة بسطوهتمعادة السلف اإلنكار على األمراء والسالطني والصدع ابحلق وقلة املباال
  ( .مهجهم واستسالماً للشهادة إن حصلت هلم 

 

 

 

 

سراً يف مجيع األحوال ، فليس عليه دليل  وأما ما يقرره بعض الباحثني من أن نقد احلاكم اجلائر ال جيوز أن يكون إال
مع أنه  –ذل النصيحة للسلطان سراً غنم الذي يدل على ب يقتضي احلصـر ، حىت لو سلم صحة حديث عياض بن

اجلمع بينه وبني األحاديث اليت تعارضه أن حيمل ما ورد يف شأن اإلسرار على ما كان  فإن سبيل –متكلم يف إسناده 
كالظلم وإشاعة الفساد وحنو  النصيحة يف خمالفات احلاكم القاصرة عليه ، وما ورد يف اإلعالن على املنكر املتعدي من

تعارض على هذا النحو ، كما قيل يف التوفيق بني  يزل العلماء يوفقون بني النصوص اليت يظن بينهاذلك ، ومل 
قضاء احلاجة ، ونقض الوضوء بلمس الذكر ، وصالة املأمومني إذا صلى اإلمام  أحاديث استقبال القبلة واستدابرها يف



املزارعة ، وحنوها كثري ،  ا ورد يف املخابرة يف اببوأحاديث نفي العدوى مع األمر ابلفرار من اجملذوم ، وم جالساً ،
وتعطيل دالالهتا ، والتمسك بنص واحد دون سواه  وأما إلغاء النصوص اليت عضدها عمل الفقهاء وعادة العلماء

  ليوافقه ، فليس من صنيع أهل الفقه والتحقيق . رضوخاً لضغط الواقع ، مث َتويل الشرع

 

  من أثر الرأي العام للرقابة على السلطة : دةاالستفا الوسيلة الثالثة :

 لوال يزيد بن هارون ألظهرت أن القرآن خملوق) ابن اجلوزي إبسناده أن املأمون قال :  ومن األمثلة يف التاريخ ما رواه

لناس أن يرد علي ، فيختلف ا فقال بعض جلسائه : اي أمري املؤمنني ، ومن يزيد حىت يُتقى ؟ ، قال وحيك ، إين أخاف
أخرب لك ذلك منه ، فقال له : نعم ، قال : فخرج إىل واسط ،  وتكون فتنة ، وأان أكره الفتنة ، فقال له الرجل : فأان

الّسالم  فدخل عليه املسجد ، وجلس إليه فقال له : اي أاب خالد إن أمري املؤمنني يقرئك فجاء إىل يزيد بن هارون ،
أمري املؤمنني ال حيمل الناس على ما  ، خملوق فقال : كذبت على أمري املؤمنني ويقول لك إين أريد أن أظهر أن القرآن

اجمللس ، فإذا اجتمع الناس فقل ، قال : فلما كان الغد اجتمع الناس فقام  ال يعرفون ، فإن كنت صادقاً فعد غداً إىل
أن أظهر أن القرآن  ل لك : ) إين أريدأاب خالد ، رضي هللا عنك ، إن أمري املؤمنني يقرئك الّسالم ويقو  ، فقال : اي

أمري املؤمنني ال حيمل الناس على ما ال  ، خملوق ، فما عندك يف ذلك ؟ قال : كذبت يف ذلك على أمري املؤمنني
فقال : اي أمري املؤمنني ، كنت أنت أعلم ، قال : وكان من القصة كيت  يعرفونه وما مل يقل به أحد ، قال : فقدم

  ( .10/158( ) املنتظم وحيك ، لعب بك  : وكيت ، فقال له

 

يقصد به أرى إن كان اإلمام يزيد بن هارون سيستعمل قدرته على التأثري على  ( أان أخرب لك ذلك منهوقوله : ) 
بيننا وبينه فقط أو سوف  العام ضد السلطة فيما لو أظهرت هذا القول ، أم سوف يكون إنكاره هلا رأايً شخصياً  الرأي
  السكـوت ، أو حنو ذلك ّما سيكون َتثريه حمدوداً . يُؤثِر

من َتثريه على الرأي العام لتحجيمها  ويف هذه القصة أن اإلمام يزيد بن هارون أراد أن يبلغ السلطة أنه سوف يستفيد
لى موقفه اخلاطئة ، وهلذا دعا رسول اخلليفة أمام الناس ليشهدهم ع ومنعها من استغالل موقعها لفرض آرائها الفكرية

مندوب  إشارة واضحة للسلطة لتكف عما َّتطط له ، ومل يكتف رمحه هللا بذكر ذلك فيما بينه وبني ، ويكون يف ذلك
  الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها . السلطة خاصة ، وهو يدل على قيام العلماء يف ذلك الزمان برسالتهم ووعيهم

 

  فة :الطري وقد روى لنا التاريخ أيضاً هذه القصة

 

هبا امللك الكامل ، فكانت حتضر إليه ليالً ،  أنه كان مبصر مغنية تدعى عجيبة ، أولعجاء يف حسن احملاضرة : ) 
فاتفقت قضية شهد فيها امللك الكامل عنده ، وهو يف دست ملكه ، فقال  وتغنيه يف جملس ابن شيخ الشيوخ وغريه ،

فلما زاد  ، دولة ، هذا السلطان أيمر ، وال يشهد ، فأعاد عليه القولبن الصفراوي امللقب بعني ال القاضـي عبد هللا
ال ؟ فقال القاضي : ال ، ما أقبلك وعجيبة  األمر ، وفهم السلطان أنه ال يقبل شهادته ، قال : أان أشهد ، تقبلين أم

ابن الشيخ من عندك ،  وهي تتمايل سكرى على أيدي اجلواري ، وينزل ، تطلع إليك كل ليلة ، وتنزل اثين يوم بكره



علّي أين  اي كبواج ! وهي كلمة شتم ابلفارسيـة ، فقال القاضي : ما يف الشرع اي كبواج ! اشهدوا فقال له السلطان :
املصلحة إعادته ، لئال يقال ألي شيء  قد عزلت نفسي ، وهنض ، فقام ابن الشيخ إىل امللك الكامل ، فقال له :

( عن حاشية   ويشيع أمر عجيبة ، فنهض الكامل إىل القاضي وترضاه خبار إىل بغداد ،عزل القاضي نفسه ، وتطري األ
من  ويستفاد من القصة أن القاضي استعمل أثر الرأي العام لتحجيم السلطـة ومنعها ،2/302 كتاب رفع الصر حملققه

فاد من هذه القصــة استعمال يست التدخل يف القضاء والتعسف يف استعمال موقعها إلضاعة حقوق العباد ، وميكن أن
  إلزامها ابحلق وعدم التدخل للتأثري على القضاء ضد الشريعة . وسيلة اإلضراب عن العمل للضغط على السلطة بغية

 

التعسف يف استعمــال  فاألمثلة كثرية ، وعلماء اإلسالم مل يغفلوا عن أي وسيلة متكنهم من منع السلطة من ويف اجلملة
اليت ال تقبل االلتفاف عليها بوجه من الوجوه ، ألن   ف على الشريعة اإلسالمية اليت متثل ثوابت األمةأدواهتا لاللتفا

  الشريعة اإلسالمية وبدوهنا تضيع هويتها وتسلب مكانتها وتتهاوى هيبتها . كيان األمة أصاًل مبين على إقامة

 

  وسيلة استعمال مجاعات الضغط يف اجملتمع : الوسيلة الرابعة :

 

السلطة من ردة فعلها إذا تعدت  واملقصود هبذه الوسيلة أن تستغل مجاعات الضغط ) وهي التكتالت اليت َّتشى
التكتالت اليت توجد يف كل جمتمع قدرة على التأثري يف السلطة  السلطة صالحياهتا أو قصرت يف واجبها ، ويكون هلذه

روحية ( على  ن العلماء الذين هلم ما يسمى هذه األايم ) سلطةالتكتالت أحزاابً فكرية أو جبهة م ، ورمبا كانت هـذه
يف بعض األحيان ، أو طوائف مهنية أو  الشعب وقد تكون منافسة لسلطة الدولة ، ورمبا كانت أقوى من سلطة الدولة

ثري من للرقابة وتقييد السلطة ، وقد ورد يف التاريخ اإلسالمي ك مذهبية .. اخل ( تستغل مجاعات الضغط موقعها
  وعي العلماء أبمهية هذه الوسيلة للرقابة على احلكام والقيام بواجب احلسبة عليهم : النماذج اليت تدل على

 

  فمن ذلك :

 

ويف مجادى اآلخرة لقي أبو سعد بن أيب عمامة قال : )  هـ ،464ما ذكره ابن اجلوزي يف املنتظم قال يف حوادث سنة 
طابق فقبض على عودها وقطع أواتره ، فعادت إىل الرتكي فأخربته ، فبعث الرتكي  مغنية قد خرجت من عند تركي بنهر

احلنابلة يف جامع القصر  كبس داره وأفلت ، وعرب إىل احلرمي إىل بن أيب موسى اهلامشي شاكياً ما لقي ، واجتمع إليه من
صحابه ، وطلبوا قلع املواخري وتتبع إسحاق الشريازي وأ من الغد فأقاموا فيه مستغيثني ، وأدخلوا معهم الشيخ أاب

 دراهم املعاملة هبا عوض القراضة ، فتقدم أمري املؤمنني بذلك ، فهرب املفسدات ، املفسدات ومن يبيع النبيذ وضرب

والتقدم بضرب دراهم يتعامل  وكبست الدور ، وارتفعت األنبذة ، ووعد بقلع املواخري ومكاتبة عضد الدولة برفعها ،
  ( .16/139( )اخلروج من البلد فروسل برسالة سكتته  قتنع أقوام منهم ابلوعد ، وأظهر أبو إسحاقهبا ، فلم ي

 

كمـا  عناية العلماء برسالة اإلصالح يف اجملتمع ، سواء كانت إصالح األخالق أو االقتصاد ويستفاد من هذه احلادثة



ابلرغم  –واملصلحني فيما يتفقون عليه  ن العلماءيدل على ذلك تقدمهم إبصالح نظام النقد ، كما يستفاد منها تعاو 
لتحقيق املصلحة العامة لإلسالم ، واستعماهلم وسيلة االعتصام إذا  –من اخلالف املشهور بني احلنابلة والشافعية 

  واملفســدة الراجحـة ، وحققت مصلحة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . أمنت الفتنة

 

 –األول متعذر أصالً  ن يزعم اإلمجاع على حترمي هذه الوسيلة مع أن اإلمجاع بعد العصردحضاً مل –وقد سألت  هذا
هـ يف جملسنا أثناء دعوة شرفنا بقبوهلا 1419اآلخرة  الشيخ العالمة الفقيه حممد بن سليمان األشقر يف شهر مجادى

كز صوت احلق اإلسالمي بعنوان : مؤمتر الطب اإلسالمي ، وسجل يف شريط أصدره مر  أثناء زايرتـه للكويت حلضور
كانت األحوال  احلق مع الشيـــخ حممد األشقر ( ، عن استعمال هذه الوسيلة لتحقيق مصاحل شرعية إذا )صوت

  استئناساً برأي هذا الفقيه الكبري . ، املقرتنة هبا ترجح منفعتها على املفسدة ، وأنقل هنا نص احلوار خمتصراً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف الكويت ونطرحه عليكم ، أحياانً تكون الدعوة اإلسالمية يف بلد ذي  ا سؤال حدث بسببه خالفهنالسؤال :) 
وبعض  يسمى )مؤسسات دميقراطية ( وما يسمى معارضة وحرية صحافة وحرية التعبري عن الرأي .... نظام فيه ما

هبا النظام ، إذا كانوا احتاد عمال أو  حالناس يقــــول جيوز للمسلمني أن يعربوا عن آرائهم بطرق االحتجاج اليت يسم
للتعبري عن املطالبة حبقوقهم وأن هناك فرق بني الوجود يف هذا النظام  نقابة مثـاًل ، ينظمــون أحزاابً حسب النظام

يف الكويت  نظام احلكم اإلسالمي وأن األحكام َّتتلف ابعتبار تعارض املصاحل واملفاسد ، مثل عندان والوجود يف
عندان احتادات ونقاابت هلا احلق أن تعرتض وتطال  ة حرة ، هلا انتقاد الوزراء علناً وتنتقد احلكومة علناً ويوجدالصحاف

إضراب ، وبعض الناس من اعرتض وقـال إنه تشبه ابلكفار ، وهو أن تستعمل  ابحلقوق عرب قنوات حمددة مثل تنظيم
اعتصام ببعض احلقوق أو  ال أو احتاد طلبة مثالً ينظم إضــراب أواالحتاد لتنظيم إضراب لتطالب حبقوق العم النقابة أو

  ( . يعرتض على بعض القوانني ؟

 

  اإلشكال ، وملاذا يسمى عمل الكفار ؟ قال الشيخ : ما هو

 

  الذين جاءوا هبذا النظام الدميقراطي . قلت : يقولون إنه تشبه ابلكفار ، فهم



 

  .يح لنا أن نبني احلق من الباطل وننتقد ، هل يكون من عمل الكفار أت قال : وليكن ؟ ماذا يف ذلك ؟ إذا

 

  مثالً جتمهر؟ من جهة أخرى يقولون إن هذا احلاكم جيب أن ينصح سراً ، أنت ليس لك احلق أن تظهر قلت :

 

  . انتقدوين ما شئتم قال : لكن احلاكم قبل بذلك ، يقول حنن دولة دميقراطية

 

  يقبل ) ضحك من احلضور والشيخ ( . ل خبالف الشرع ، املفروض أنه القلت : يقولون : هو قاب

 

  وقال: وهللا لست أفهم !!

 

مثاًل ، جيتمعون يف ساحة  يعين مثاًل نظم احتاد الطلبة اعتصاماً سلمياً للمطالبة بتعديل بعض نظام املقررات وقلت :
  الكلية وخيطب بعضهم ويرفعون بياانً للمطالبة ؟

 

  املانع من هذا ؟ما  : قال

 

  سراً هذا هو منهج السلف؟ قلت : هم يقولون : فليذهب شخص واحد للمسؤول وينصحه

 

 

فيها غض على فاعلها ، مثل أن يرتكب جرمية أو يشرب مخرًا  قال : ليس بصحيح أنه منهج السلف ، ذلك يف أمور
 فليس فيها فضيحة ، فنحن عندما خيطئ اإلمام )لئال أفضحه ، أما هذه األمور الظاهرة  ، فهـذا أنصحه بيين وبينه ،

مثل لو ذكر عالنية فيه  يعين يف الصالة ( ألسنا ننصحه على رؤوس األشهاد ، لكن لو كان يف أمور فيها غض منه ،
  فضيحة فال .

 

  السلف ، فإذن هو حرام ، هل هي حجة سليمة ؟ قلت : االحتجاج أبن الشيء مل يكن يف عصر

 

  على إطالقها . هذه القاعدة سليمةقال : ال ليست 

 

صغرية للخروج على احلاكم وهتييج العامة  لكن أليست املظاهرات بذرةمث سأل بعض احلاضرين هذا السؤال : 
  البسطاء الذين ال عقول هلم وزجهم مبظاهرة .

 

مطلوب ، لكن طلبة اجلامعة الذرائع هذا  قال : املظاهرة إذا كان خيشى منها وجود انس يريدون استغالهلا ، طبعاً سد
  ننظم اعتصاماً ونكتب عريضة ونرفعها ونذهب إىل الدراسة . يعلمون أهنم ال يريدون فعل شيء ، يقولون :



 

  االعتصام قد يكون سلمياً لكن املظاهرة قد تكون غوغائية ؟ قال السائل :

 

للفوضى ، لكن إذا   ها وتعتين هبا وال تدع جماالً املظاهرات قد تكون مسريات أحياانً ، تكون يف بالد تنظم قال الشيخ :
بقدرها ، وسد الذرائع تقدر بقدرها ، ليس أبكثر  كان خيشى أن تتطور إىل أضرار وحنو ذلك ال تعمل ، األمور تقدر

  من قدرها .

 

  كانت سلمية جتوز ؟ إنقال السائل : 

 

هذه املنطقة أهنم مساملون ، أما إذا خيشى منه أهل  إذا كانت سلمية وجربت وما حصل شيء وعرف أنقال الشيخ : 
  نرتكه .

 

  السلمية قد يندس فيها رجل خمرب مث يفجر داخلها . يقال أنالسائل : 

 

  بيوهتم ، لو حنن جالسون وواحد فعل شيئاً هل يعين ال أحد جيتمع ! وحىت الناس يفقال : 

 

  وقد يقع ذلك يف املسجد .أحد احلضور :  تعقيب من

 

  نعم واملسجد .الشيخ : قال 

 

الدول إذا مل يقوموا مبظاهرات هتضم  هل جيوز استعماهلا كوسائل للدعوة إذا كانت انفعة مثل بعضقلت سائالً : 
  حقوقهم مثل ما مسعنا يف اهلند أو غريها ؟

 

ري ، واليت تؤدي تؤدي إىل خري ، هي خ ال شيء يف ذلك ، هذه وسائل ، والوسائل ابهبا واسع ، الوسيلة اليتقال : 
  . إىل شر شر

 

  توقيفية ؟ يقولونقلت سائالً : 

 

األمور اليت ليست على عهد السلف هذا يف  ال ليس بصحيح ، التضييق هلذه الدرجة ال يصح ، عندما نقولقال ) 
إىل املصدر يف  انتهى املقصود نقله من الشريط ، ولريجع القارئ هلا ..( أمور العبادات أما أمور الدنيا هذه ال هناية

  . مركز صوت احلق

 

االحتجاج السلمي كاإلضراب  هذا وقد منع بعض املعاصرين استعمال هذه الوسائل العصرية اليت تسمى وسائل



الرأي الذي نراه جمانباً للصواب من جهة إطالقه ، نذكر  واالعتصام واملسرية السلمية مطلقاً ، وقبل أن ننقد هذا
 وحاصلها أنه ال يصح يف مناهج أهل التحقيق اخلوض يف األحكام الشرعية ، قبل تفصيل اء ،قاعدة اتفق عليها العلمـ

جممل حيتمل عدة معان حىت ال تشتبه  القول يف األلقاب واألمسـاء اليت تتعلق هبا هذه األحكام ، وتبيني ما كان منها من
  األحكام املختلفة ، الشتباه معاين متعلقاهتا .

 

رمبا أطلق وأريد به إاثرة الشغب  لفظ املظاهرات ، قد حدث فيه اشتباه بسبب اإلمجال ، فهو فعلى سبيل املثال
هذا املعىن ، ويطلق ويراد به أي صورة من صور التجمهر ولو مل  والفوضى والفساد ، وغالب ما يتبادر إىل ذهن العامة

املهرجان  لسماع اخلطب وما يسمى هذه األايميف موضع معني ، ويطلق ويراد به اجتماع الناس  يكن فيه غري االعتصام
يسريون أبعداد كبرية لالحتجاج على أمر ما  اخلطايب ، ويطلق ويراد به ما يسمى املسرية السلمية وهي أن خيرج الناس

عها اتباع جنازة يتعمد متبعوها أن يسار هبا علناً ملسافة طويلة وحيشد التبا أو املطالبة أبمر ما ، وقد تكون على صورة
حتدث إبذن السلطات  من املشيعني يف رسالة احتجاج تتعلق حبدث اقرتن هبذه اجلنازة ، وكل هذه الصور قد عدد كبري

اإلسالم حتت إمامة شرعية ، وقد ال تكون كذلك ،  أو بغري ذلك ، بل قد تكون أبمر السلطات ، وقد حتدث يف بالد
ح كما يف فلسطني ، أو يف بالد الكفـار الذين اعتادوا على ذلك قتاله ابلسال بل تكون يف أرض العدو الذي ال ميكن

  مثل بالد الغرب . ومسحوا به

 

ال ميكن السيطرة عليها ، وقد يرتتب عليها مفسدة راجحـة  وقد تصاحبها املنكرات كاختالط الرجال والنساء ألهنا ّما
  عليها مصاحل عظيمة للدعوة . ، وقد حيدث الضد ، فيرتتب

 

إسقاط الثقة به  أوإلسقاط النظام  -كما أشران  –فيها العنف  يقصد به إاثرة الشغب والفوضى ويستعملوبعضها 
  ليؤدي إىل الثورة ضده .

 

احمللي لقضية يرى أصحاهبــا أهنا ال  وغالبها يقصد هبا استحثاث وسائل اإلعالم ، الستدعاء الرأي العام العاملي أو
حلها ، وغالباً ما حيدث هذا النوع يف األنظمة اليت تسمح بوسائل  قع أن يؤدي إىلحتظى ابالهتمام املطلوب الذي يتو 

  من دستورها على ذلك صراحة . 44مثل الكويت ، فقد نصت املادة  االحتجاج السلمية

 

مجيع ما  هذه صور خمتلفة جداً وال جيوز البتة يف النظر الفقهي الصحيح أن يطلق حكم واحد علــى واملقصود أن
التحرمي أو اإلابحة خيتلف ابختالف تلك  تمله اللفظ العام من الصور واملعاين مع اختالف أحواهلا، إذا كان مناطحي

  الصور .

 

فلسطني  ملظاهرات العنف فإن حترميها ما مل تكن ضد عدو يف أرض حرب مثل األرض احملتلة يف وال أريد أن أتعرض هنا
حيتاج إىل بيان ، وإمنا املقصود  على احلاكم الكافر ، وحترميها واضح الوما يشبهها ، وما يف حكمها مثل اخلروج 



  إعالمي يهدف إىل ّمارسة الضغط املعنوي فحسب . مناقشــة من حيرمها مطلقاً وان كانت سلمية مقصدها

 

  الوسائل وإن كانت سلمية يسمح هبا النظام ثالث طرق : هذا وقد سلك احملّرِمون هلذه

 

  عموم النصوص احملرمة للتشبه ابلكفار . ا يفدخوهل األوىل :

 

  احملرمة لإلحداث يف الدين ألهنا مل توجد يف العصر األول . دخوهلا يف عموم النصوص الثانية :

 

إزالته هبا غالبـا ، ومعلوم أن  االحتجاج بقاعدة سد الذرائع ، إذ هذه الوسائل ذريعة لوقوع منكر أكرب ّما يراد الثالثة :
  الظن الذي تنبين عليه أحكام الفروع . منا يعلق على غالب األحوال ألنه مثار غالباحلكم إ

 

ضرب من الغفلة عند أهل التحقيق ذلك أن الوسائل والصناعات والعادات احملضــة  فاالحتجاج هبا أما الطريق األوىل :
هلم خاصة دون غريهم ،  يث تصري شعاراً إذا عمت يف الناس يفعلها املسلمون والكفار ، ومل َّتتص ابلكفار حب ، وحنوها

  املعىن ، وال يصدق عليها اللفظ واملبىن . فإهنا ال تدخل يف حترمي التشبه ابلكفار إذ ال يتحقق فيها هذا

 

 

 

 

 

 فال أبس من االستفادة منها يف مقاصد –بعينها أو صارت شعاراً للكفار دون سواهم  ما مل تكن حمرمة –فالوسائل 

املسلم والكافر كالبناء واخلياطة  ما أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف النفع الذي يفعلهالشريعة ، ك
، وذكر أنه هلذا أجاز  30/206املسلم , ينظر الفتاوى  والنسيج والصناعة وحنو ذلك أنه جيوز أخذه من غري

  عنه ألهنم وجدوها أفضل من العربية ،الفارسية بعد فتح فارس يف عهد عمر رضي هللا املسلمون استعمال القوس

وقد استفادوا بعد  ، وكذلك كان الصحابة ومن بعدهـم من املسلمني يلبسون املالبس اليت وردت من بالد الكفار
وينظر أيضاً جمموع  548، 7/547البن تيميه  الفتح بعض التنظيمات اإلدارية من الكفار ، ينظـر التفسري الكبري

  . 31/85الفتاوى 

 

تصري وسائل إلنكار  اليت أنشأها غري املسلمني ، قد –على سبيل املثال  –الصناعات والتنظيمات اإلدارية  ومعلوم أن
اإلدارية واملادية اليت تنظم شؤون الناس بصورة مل  املنكر والدعوة إىل هللا تعاىل ، ويف هذا العصر تداخلت الوسائل

 ص جبنس من البشر حىت يقال أنه من عمل الكفار دون املسلمني ، وهلذا جتدمنها خيت يسبق هلا مثيل ، وال يكاد شيء

ابلكفار البد أن يتناقضوا تناقضاً بيناً ،  املانعني ملثل هذه الوسائل ) املظاهــرات السلمية وحنوها ( حمتجني أبهنا تشبه
مي مثل التصوير وحنو ذلك وجييزونه يف يعد كثـرة حىت ما ورد يف أصله التحر  فهم يستعملون من الوسائل احلادثة ما ال



وسائل اإلعالم  الدعوة ، بل ما يسمى فن الصحافة إمنا نشأ يف بالد الكفار مث عم يف الناس ، وسائر بعض وسائل
الوسائــل احلادثة اليت اخرتعها غري املسلمني  وفنونه اليت أضحت اليوم من أهم وسائل الدعوة ، يستعملون هذه

 اإلسالم ، مثّخ حيرمون وسائل االحتجاج يف العمـل النقايب ألهنا من بالد الكفار أن تصل إىل بالد وانتشرت فيهم قبل

  فتأمل هذا التناقص العجيب .

 

حيرمون الشيء ، ويبيحون ألنفسهم نظريه ، النظم اإلدارية اليت  فضاًل عن استعمال بعض هؤالء املتناقضني الذين
لنفسه  ماهتم الدعوية وما تستدعي من نظم داخلية ، وبعض هؤالء املتناقضني يستبيححىت تنظي أحدثها غري املسلمني ،

شريعة اإلسالم !! وبعضهم ال يرى غضاضة  طلب علوم الشرع يف بالد الكفرة ويف جامعات النصارى لِيُـزَكُُّوُه يف علم
 املسلمني ، وغريهم يرى وجوب دخولوالدكتوراه وهو يف األصل نظام أحدثه غري  يف دراسة الشريعة بنظـام املاجستري

هذا كله داخل فيما يباح ابلرباءة  الربملاانت اليت هي أوروبية املنشـأ ، وغري ذلك من الصور ما ال حيصى ، والصواب أن
قاعــدة الوسائل هلا حكم املقاصد ، وإمنا مل تدخل هذه الوسائل يف  األصلية ، فإن صار وسيلة خلري أو شر دخل يف

املسلم والكافر يف  التشبه ابلكفار ألهنا ليست شعاراً هلم وال خمتصـة هبم ، بل عامة يف الناس يفعلها هي عنعموم الن
قـــد جيوز للضرورة أو الرتكاب أخف  مجيع بقاع األرض وقد صارت من جنس الصناعات ، وما كان خمتصاً هبم

  الضررين أيضاً .

 

 

 

 

السلمية مل  أن هذه الوسائل االحتجاجية –بيانه ابألدلة والوقائع التارخيية كما سيأيت   –البتة  هذا مع أنه ال يسلم
اإلسالمي، وال من َتمل يف سنن احلياة ،  يعرفهـا املسلمون يف اترخيهم ، بل هو خطأ حمض ال يقوله من يعرف التاريخ

  طبائع آدم يف اجتماعهم .النظام االجتماعي نفسه , وتستدعيه نفس  إذ ال معىن الختصاص الكفار أبمر يتولد من

 

االحتجاج أو التعبري عن الرأي  اليت اعتمد عليها من حرم املظاهرات وغريها من الوسائل السلمية يف الثانية : الطريقة
الدين ألهنا مل تكن يف العصر األول ، ولنا مسلكان يف إبطال  هي دخوهلا يف عموم النصوص الناهية عن اإلحداث يف

  هذه الطرق :

 

الدعوة وإنكار املنكرات ال تدخل يف  إبطال احلجة من رأسها ببيان أن الوسائل العصرية اليت يتوصل هبا إىل ول :األ
  اإلحداث يف الدين .

 

فدل على  هذه الوسائل كانت يف العصور األوىل بل نص عليها بعض األئمة ، واشتهرت ومل تنكر ، بيان أن الثاين :
  أهنا ليست حمدثة أصالً .

 



الدين يقصد به عند العلماء التقرب إىل هللا تعاىل بعبادة مل يشرعها ،  فحاصله إن اإلحداث يف ما املسلك األول :أ
الكبائر ، وهي نوعان :  اليت َعظَُم نِكرْيُ السلف على فاعلها والتحذير منها ، حىت عّدوها أشد خطراً من وهـي البدع

يف ذكرى موت الصاحلني واملولد وحنو ذلك ،  مثل إقامة املناحاتأصلية وهي إحداث عبادة ليست مشروعة أصاًل 
هيئة يف عبادة مشروعة يف األصل ، لكن بال دليل على التخصيص  وإضافية مثل َّتصيص فضل ملكان أو زمان أو

 عند قبور الصاحلني أو الذكـر اجلماعي على هيئة معينة وإن كان الدعاء والذكر مشروعني مثل تعيني فضل للدعاء

  ابألصل .

 

أيت الشرع بتحديد كيفية أدائه على صورة  وهو الذي مل –أما الوسائل اليت يتوصل هبا ألداء الواجب املطلق 
شؤون الرعية ، والدعوة إىل هللا تعاىل ، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  خمصوصة مثل اجلهاد وقيام اإلمامة إبصالح

تدخل يف  أو اليت تتعلق ابلعبادة تعلق الوسائل فحسب ، فال –و ذلك إىل الناس وبر الوالدين وحن واإلحسان
ألداء الواجب أو غريه من ابب الوسائل ،  اإلحداث يف الدين ، ألهنا ال يقصد هبــا التقرب هبا خبصوصها وإمنا تستعمل

  مقصوده لذاهتا . فلو تغري الزمان أو املكان تغريت ، فهي غري

 

 

 

 

 

 

استعمال مكربات الصوت ورفعها على املآذن إلمساع الناس  ة كثرية ، ففي أحكام األذان مثاًل :ويف هذا الباب أمثل
 ، واحتيج إىل تبليغ الصوت ، ويف الصالة : مثل استعمال البوصلة احلديثة ملعرفة القبلة بعد أن علت الُدور وتباعدت

اجتاه القبلة ألنه جيب عليه  ال يرى الكعبة علىوكما وضعت خطوط قوسّية مؤخراً يف املسجد احلرام يستدل هبا الذي 
ابلوسائل العصرية وإخراجها هبا مثل اخلصم احلسايب ابألقساط  استقبال عينها يف املسجد احلـرام ، ويف الزكاة : حساهبا

الثاين  بقعلى خمرجها ، ألنـه جيوز تعجيل إخراجها على الصحيح ، ويف احلج : مثل إنشاء الطا قبل احلول شهراي تيسرياً 
اجلهاد العصرية اليت مل تكن على عهد  يف املسجد احلرام للطواف والسعي ورمي اجلمرات ، ويف اجلهاد : مثل وسائل

العسكرية املتطورة والسالح ، ونظم إدارة اجليوش ومراتب اجلند  الرسول صلى هللا عليه وسلم كوسائل االستخبارات
  يف أكمل صوره . وحنوها للقيام ابجلهاد

 

والصحافة واضطرار الدعاة أحياانً إىل استعمال الصــور إليضاح  ويف ابب الدعوة إىل هللا تعاىل : مثل استعمال اإلعالم
ّما  واستحثاث الناس إلعانتهم ، ويف طلب العلم الشرعي : مثل مسابقات حتفيظ القرآن وغريها أحوال املسلمني

الكليات احلديثة والطرق  عل طلب العلوم الشرعية على نظاميقصد به حــث الناس على العلم الشرعي ، ومثل ج
قد أفىت أجلة العلماء جبواز دخول الدعاة اجملالس  : العصرية اليت مل تعرف يف العصر األول ، ويف إنكار املنكرات

 ات ، وإمناللشعب سلطـة الرقابة على النظام وحماسبته وتشرك الشعب يف اَّتاذ القرار  النيابية يف البالد اليت جتعل



الطلبة وحنوها ، وكلها وسائل  يتحقق ذلك ابلتصويت واالنتخاابت العصرية ، وكذلك دخــول نقاابت العمال واحتادات
الوسائل العصرية يف مكافحة اجلرمية ، وتتبع اجملرمني  حادثة يقصد هبا حتقيق مقاصد الدعوة اإلسالمية ، وكذلك

 ر به شرعاً ويدخل يف هذه البصمات اليدوية والوراثية وأمحاض الدم وحىتاملنكر املأمو  وكشفهم وهو من ابب إنكار

مكافحة اجلرمية من إنكار املنكر ، بل  الكالب البوليسية ، وغريها من الوسائل احلديثة يف مكافحة اجلرمية ، ومعلوم أن
  ابملعروف والنهي عن املنكر كما بينا . والية الدولة كلها إمنا املقصود هبا األمر

هذه الوسائل مل تكن يف العصر األول ، وكل ذلك ال يدخل يف اإلحداث يف  واألمثلة ال حتصى يف هذا الباب ، وكل
األحكام ، وهلذا  يفيت بذلك من يعرف مقاصد الشريعة وال من يعلم قواعد الفقه وأصوله اليت تنبين عليها الدين ، وال

خمرتعة مل ترد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو   تشرع وأبذكاريفرق العلماء بني ابتداع ذكر على هيئة خمصوصة مل
 بدعة ، وبني استعمال وسيلة السبحة ِلَعد األذكار املشروعة والواردة يف السنة ، السماع الصويف ، وجيعلون كل ذلك

هور لكن املقصود خالف مش ولشيخ اإلسالم فتوى مشهورة إبابحة السبحة ألهنا من ابب الوسائل ، وإن كان يف ذلك
األذان ألهنا بدعة ، وبني استعمال املآذن العالية وسيلة  أنه ال ينكر على فاعله ، كما يفّرقون بني الزايدة على ألفاظ

الظهر  احلرمني فهو مشروع ، ويفرقون بني الزايدة على خطبيت اجلمعة خطبة اثلثة أو صالة لتبليغ الصوت كما يف
لكثرة الناس فهو مشروع وكذا أن  عل املنرب أكثر من ثالث درجات إن احتيــج إىل ذلكبعدها فهما بدعتان ، وبني ج

العرب فهو مشروع مع أنه مل يفعل علـــى عهد الرسول صلى هللا عليه  تكون اخلطبة بُِلَغِة املصلني إذا مل يكونوا من
  وسلم .

 

املثال ، وبني استعمال وسائـــل أكثر فاعلية  ى سبيلوحىت يف ابب اإلمامة العظمى ينبغي التفريق بني بدعة توريثها عل
الدولة ، لضمان سالمة أداءها لواجباهتا ، فهذه وسائل تتبع حكم مقاصدها ،  النتخاب وبيعة اإلمام وتنظيم سلطات

 فتنة بني املسلمني بدعة ال جتوز إال لدفع ضرر أكرب كخشية وقوع نزاع يفضي إىل –توريث اإلمامة العظمى  -وتلك 
  وضرب وحدة األمة .

 

بني األمرين :) البدعة احملرمة والوسائل اليت هلا حكم مقاصدها ( ال بد منه  واملقصود أن األمثلة ال حتصى والتفريق
ندب إليه ، لكان ذلك من  وعقاًل ، بل لو حرمت كل وسيلة عصرية يتوصل هبا إىل أداء ما أمر هللا تعاىل به أو شرعاً 

  يف حد ذاته بدعة شنيعة . ناية على الدين ، بل حترمي هذه الوسائلالضالل املبني واجل

 

إىل امتثال الشرع ال متنع جملرد كوهنا مل تكن على عهد النيب صلى  والقاعدة يف هذا الباب أن الوسائل اليت يتوصل هبا
وسلم ، إما  لى هللا عليهعصر السلف ، ألهنا قد ال توجد لعدم املقتضى حينئذ لفعلها يف عهده ص هللا عليه وسلم أو

أو لوجود مانع من ذلك , كما قال شيخ  ألهنــا مل يف ذلك الزمان أصاًل ، أو لعدم احلاجة إليها يف ذلك العصر ,
ابب واسع بسطناه يف غري هذا املوضع وميزان بني السنة والبدعة وبينا أن  وهذااإلسالم ابن تيميـــة رمحه هللا تعاىل : ) 

أو ُفعل على زمانه  م الدليل الشرعي عليه أبنه طاعة هلل ورسوله ، فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقا السنة هي ما



  . 21/381( جمموع الفتاوى  لوجود املانع منه أو مل يفعله ومل يفعل على زمانه لعدم املقتضى حينئذ لفعله أو

 

مر رضي هللا عنه وسائل مل تكن على زمن التنزيل إن استعمل الصحابة وعلى رأسهم ع وانطالقاً من هذا الفهم الدقيق
وجعلهم العاقلة بدل  يرد فيها نص مانع ، كما أنشأ عمر الدواوين وكما جعل دية قتل اخلطأ على أهل الديوان مل

 للشريعة ، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا العصبة ، وكان فقهه رضي هللا عنه قائم على هذا الفهم السديد
أسلحتهم  أي : غطوا –إىل عمر رضي هللا عنه : أانخ إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا  فإن جند الشام كتبواتعاىل : ) 

( جمموع  أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم وجدان لذلك رعباً يف قلوبنا ، فكتب إليهم عمر : وأنتم فكفروا –ابحلرير 
وال قال مل يكن ذلك على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،  ابلكفار، ومل يقل عمر إنه تشبه  28/27الفتاوى 

إلرهاب العدو ،  ورد فيه النهي ، غري أن الفقهاء أجازوه للضـرورة يف القتال وهلم قوالن يف لبسه مع أن لبس احلرير قد
حداث يف الدين , كما أنه يباح يكون مــن اإل وإمنا مل يقل عمر رضي هللا ذلك ألنه من ابب الوسائل وما كان كذلك ال

ذلك ّما عرف مواضعه يف الفقه ، وكما مجع الصحابة املصحف ، وكما أمر  للمصلحة الراجحة ، كرؤية املخطوبة وحنو
  املصاحف إال واحداً درء للفتنة . عثمان بتحريق

 
 
 
 

ال يسلــــم من حيرم الوسائل العصرية النوازل تيقن ما ذكرانه هنا، وهلذا  وكل من جرب القضاء والُفتيا العامة ، ويف
وحتصيل العلم  اجلماعي حبجة أهنا حمدثة من تناقض أيضاً ، فتجده جييز ما ال حيصى من وسائل الدعوة لالحتجاج

حرمها ألهنا مل تكن يف العصر األول فيا للعجب  واجلهاد وغريها ّما مل يكن يف العصر األول فإذا جاء إىل هذه الوسيلة
.  

 

والعجب   فالتاريخ اإلسالمي حافل منذ العصور األوىل بشواهد القيام اجلماعي إلنكار املنكر ، املسلك الثاين :وأما 
  منه ، ومن ذلك : كــل العجب ّمن ينكر هذا مع استفاضته ، وَيدخِعى أن السلف مل يفعلوا شيئاً 

 

للتهويل والتشهري ابملنكر وأهله ، فقــد روى اخلالل  املنكر أن اإلمام أمحد رمحه هللا كان يفيت أبن جيتمع الناس إلنكار
يف دار  سألت أاب عبدهللا عن الرجل يسمع املنكروالنهي عن املنكر عن حممد بن أيب حرب قال :  يف األمر ابملعروف

  . 50. ص وهتول عليه بعض جريانه ، قال : أيمره , قلت : فإن مل يقبل ؟ قال : جتمع عليه اجلريان

 

سئل عن الرجل مير ابلقوم يغنون ؟ قال : إذا ظهر له ، هــم  مسعت أاب عبدهللاجعفر بن حممد النسائي قال : وروي عن 
 الصوت يسمع يف الطريق ، قال : هذا ظهر عليه أن ينهاهم ، ورأى أن ينكر الطبل يعين داخل ، قلت : لكن يسمع

مل ) اخلرب فأخربانه ، فقال :  وهم يغنون فجئنا إىل صاحبإذا مسع حسه ، قيل : مرران بقوم وقد أشرفوا من علية هلم ، 



 يعجبين أن تكلموا ، لعل الناس كانوا جيتمعون وكانوا يشهرون تكلموا يف املوضع الذي مسعتم ؟ فقيل : ال ، قال : كان
  . 50/51( ص 

 

خلق كثري مــــن احلربية ،  رمواجتمع يف يوم اخلميس رابع عشر احملذلك ما ذكره ابن اجلوزي يف املنتظم قال : )  ومن
وهنر طابق ، بعد أن أغلقوا دكاكينهم ، وقصـدوا دار  ، والنصرية ، وشارع دار الرقيق ، وابب البصرة ، والقالئني

 أي منكرين لبدعة إظهار شتم الصحابة اليت وقعت من –والقراء وهم يلعنون أهل الكرخ  اخلالفة وبني أيديهم الدعاة

فراسلهم اخلليفة ببعض اخلدم  معوا وازدمحوا على ابب الغربة ، وتكلموا من غري حتفظ يف القولواجت –أهل الكرخ 
  . 16/94(  فانصرفوا , أننا قد أنكران ما أنكرمت ، وتقدمنا أبن ال يقع معاودة

 

  فمن ذلك : وأما ما وقع من شيخ اإلسالم ابن تيمية فكثري جداً ،

 

ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود  فبلغ الشيخ أن مجيعاين قال : ) ما ذكره خادم الشيخ إبراهيم الغي
عند ) درب النافدانيني ( فشد عليه وقام واستخار هللا يف اخلروج إىل   املخلق الذي داخل ) الباب الصغري ( الذي

الناس أن  كسره , فسمعأخوه الشيخ اإلمام القدوة شرف الدين عبدهللا بن تيمية قال : فخرجنا ل كسره ، فحدثين
بعنوان انحية من حياة شيخ اإلسالم ابن  رسالة 10( ص  الشيخ خيرج لكسر العمود املخلق ، فاجتمع معنا خلق كثري

  تيمية حتقيق حمب الدين اخلطيب .

 

ــن النظام لالحتجاج اجلماعي إمنا تتولد م وشواهد التاريخ ال حتصى كثرة ، والعاقل يعلم أن مثل هذه الوسائل السلمية
اجتماعياً بطبعه ، جيتمع مع بين جنسه فيما يتفقون عليه فهو أمر ال خيلو منه  االجتماعي نفسه ، ومن كون اإلنسان

ّمن يظن أن هذه الوسائل  وال حيتاج إىل فكر، وإمنا تدفع إليه احلاجة ، والناس إذا توافقوا تعاونوا ، فالعجب عصر ،
عقله بتقليد حزبه ، ذكر له أن مجاعة من الدعاة أقاموا  اابً ّمن اعتاد على إلغاءحادثة ، ومن طرائف األخبار أن ش

كبرية هبدف إظهار النكري إلضعاف املنكر ، وسئل هل جييز هذا األمر حزبه الذي  جتمهراً حشد له الناس يف خيمة
اخليمة ن فقيل له أرأيت لو  تالتجمهر ألنه يف زعمهم تشبه ابلكفار ومل يفعله السلف ، قال هذا جيوز ألنه حت حيرم

  حينئذ ألنه مظاهرة ، وعش تر ما مل تر !!! أزلنا اخليمة وكان ذلك كله يف العراء ، قال ال جيوز

 

  املانعون لوسائل االحتجاج السلمي هي : الطريقة الثالثة اليت سلكها

 

أرجح من املصاحل اليت تبتغي هبا ، وقد  هذه الوسائل غالباً ما تفضي إىل مفاسد وهي قاعدة سد الذرائع ، وقالوا إن
األحوال إذ هي مثار  دالئل الشريعة الكثرية حظر ما يفضي إىل املفسدة ، ويكتفى يف اعتبار ذلك بغالب علم من

  غالب الظن الذي تنبين عليه األحكام .

 



قدرهـا ، وجيب  ا ال أكثر منحجة استدل هبا على املنع ، غري أن املعلوم أن الذرائع تقدر بقدره وهذا الطريق أسلم
  عند العمل هبذه القاعدة ، أن يتوفر أمران :

 

أو ضرب  الوسيلة هي حقاً ذريعة إىل مفسدة تربو على املصلحة ، ال أن يكون ذلك بناء على الوهم العلم أبن األول:
  لتمثيل .القياس وا من الوسوسة أو بدافع اخلوف النفساين اجملرد أو بناء على أحوال خيتلف فيها

 

املباح أو تفويت مصاحل شرعية حمققة ، فمثالً إذا كان االعتصام  أن ال يتجاوز ابلذريعة قدرها فيؤدي إىل حترمي الثاين :
ذلك ،  إىل مفسدة راجحة ، فال حيرم ما كان حقاً مكفوالً حبكم القانون إال إذا أفض إىل مثل بغري إذن السلطة يفضي

  وقس على ذلك .

 

االحتجاج اجلماعي من مظاهرات واعتصامـــات وإضراابت  بناء على ما سبق ، فإن حكم ما يسمى وسائلوعليه ، و 
  اخل ، أهنا تنقسم إىل ثالثــة أقسام :..... ومهرجاانت خطابية ومسريات

 
 
 
 
 
 

فلسطني يستثىن ما يقع يف أرض عدو حمارب ك –فيما لو كانت بقصد العنف احملرم  حمرمة ، وذلك القسم األول :
إىل عنف لعدم  أو كانت سلمية لكن خيشى إفضاؤها –ما مل يكن الضرر أعظم كما هو احلال يف حكم اجلهاد  وغريها

مينع شرعاً كاختالط حمرم بني الرجال والنساء ،  القدرة على السيطرة عليها ، أو كانت سلمية أيضاً لكنها متضمنة ملا
املسلمني أو شعائر دينهم كما يفعل امللحدون الروافض يف احلرم ، أو  يصيب أو أدت إىل وقوع منكر أكرب ، أو ضرر

كذلك يف األنظمة اليت  ابلدعوة اإلسالمية يربو علــى ما يتحقق هبذه الوسيلة من مصاحل ، وغالباً ما تكون ضرر يلحق
يف بالدان الشرقية والعربية هبذه الوسائل العصرية ، وهي  ال تنص قوانينها على حق املواطنني يف التعبري عن االحتجاج

  خاصة أكثر من غريها .

 

وتنظيمها لالحتادات والنقاابت وحنوها  مباحة ، وهي فيما إذا كانت السلطة تسمح هبذه الوسائل القسم الثاين :
األجور أو َّتفيف ساعات العمل أو احلصول على احلقوق املادية وحنو  فتستعمل للوصول إىل غرض مباح ، مثل زايدة

قضية َّتصها مثل  هبا الدولة الستحثاث وسائل اإلعالم حلماية مصاحل مواطنيها يف دولة أخرى أو إاثرة ك ، أو َتمــرذل
  كما يف القسم األول فتمنع . األسرى وحنو ذلك ، فهذه كلها مباحة ما مل تؤد إىل الوقوع يف حمظور

 



وذلك فيما إذا كان مقصدها مستحباً أو  -يقه هبا وما يراد حتق أو واجبة حبسب احلال –مستحبة  القسم الثاين :
 النوع أن تكون يف أرض العدو للضغط عليه للوصول إىل مصلحة شرعية للمسلمني ، كما كان واجباً ، ومن أمثلة هذا

جرائم اليهود ابملسلمني ،  فيما مسي ) مظاهرات احلجارة ( اليت قصد هبا الشعب الفلسطيين إاثرة الرأي العاملي ضد
أحداً من علماء املسلمني حرم تلك املظاهرات ، أو تكون  غية حتريك القضيــة وفضح مكائد اليهود ، ومل يبلغنا أنب

 ، إلخراجه من البالد كما كان يفعل املسلمون إاّبن االستعمار الذي عم البالد اإلسالمية للضغط على احملتل الكافر

وهذه فيما خيص مظاهرات  ه مع القدرة لظهور الكفر البواح ،أو كانت وسيلة للخروج على حاكم جيب اخلروج علي
املسلمني أو تؤدي إىل ضرر عليهم راجح على مصاحلها  العنف ، وجيب أن يراعى فيها أن ال تتعدى إىل االعتداء على

.  

 

 م تسمىهذا القسم إذا كانت يف أنظمة تسمح هبا وجتعلها حقاً لألفراد عرب منظمات هل وأما السلمية فتدخل يف

سلمية للحصول على مطالبهم فإذا   نقاابت أو احتادات ، فيسمح هلم القانون أن ينظموا إضراابً أو اعتصاماً أو مسرية
قد  –أعين السماح هبذه الوسائل  –حكم مقصدها ، وهذا  كانت تلك املطالــب شرعية دعوية ، كان هلذه الوسيلة

 أو واجبة إذا مل يتم –، فهذه كلها إذا خلت من حماذير أخرى فهي مستحبة منصوصاً عليه  يكون عرفاً سائداً ال قانوانً 

الدعوة أو إنكار املنكر ،  ، وال مانع شرعاً البتة أن تستعمل لتحيق بعض أهداف –الواجب إال هبا وحبسب مقصدها 
  وكل ذلك ما مل تـُْفِض إىل الوقوع يف منكر أكرب .

 
 
 

حقوق الشعـوب ابستعمال هذه  حيث تنص غالب الدساتري علــى –د الغرب ويف هذا الباب حيصل املسلمون يف بال
أعداءهم ، مستغلني هذه الوسائل املسوح هبا وإذاعة  على كثري من حقوقهم وخيففون األذى عليهم من -الوسائل 

  إىل العامل ، وكل ذلك مشروع ما مل يفض إىل حمرم أشد ضرراً . وسائل اإلعالم هلا إليصال صوهتم

 

أبحواهلـم ، وال عجب  هذه الفتوى على الواقع ، جيتهد فيه أهل كل بلد ّمن له أهلية ذلك ألهنم أعرف هذا ، وحتقيق
العامل تسمح ملوطنيها ابالحتجاج العلين عليها ، ويقول  أن يفيت بتحرمي هذه الوسائل مطلقاً من ينكر وجود سلطة يف

مل يعد خافياً أن وجود مثل هذه القوانني اليت تعطي الشعب حق هبم ، غري أنه  حىت لو وجدت فال تلبث أن تبطش
يتحقق يف األنظمة اليت تقوم  والنقـــد العلين كحرية الصحافة وتنظيم وسائل االحتجاج اجلماعية وحنوها ، إمنا االعرتاض

شارك فيها بقوة إال سلطة واحدة من الدولة والشعب ي علي فصل السلطات ، وفيها تكون السلطـة التنفيذية ما هي
اخلضوع  بل هي املخولة أصالً ـ وهلا حق مراقبة احلكومة وتفرض عليها –اَّتــاذ القرارات  القانون أيضاً ، وتشاركهم يف

التنفيذية اإلنكار عليها فإهنا ال تستطيع  للقوانني اليت منها حقوق الرعيـــة ابلتعبري عن رأيهم ، فحىت لو كرهت السلطة
رمبا استطاع الشعب عرب ّمثليه أن يغري السلطة التنفيذية ، وأييت بغريها ، وكل  اوز صالحياهتـا ، حىتأن متنع ذلك وتتج



تلك الوسائل حلماية  يكثـــر وجوده يف حكومات العامل الغريب حيث يعيش املسلمون هناك ورمبا احتاجوا إىل ذلك
الواجب أن يتعرف املفيت على هذا الواقع حىت يعلم و  أنفسهم ودينهم ، وتوجد يف بعض البالد اإلسالمية كذلك ، هذا

  اليت أفىت ألهلها ابملنع املطلق أم ال . حتقق قاعدة سد الذرائع يف البالد

 

 الفتوى وآداهبا أن ال يقصر املفيت نظره على البالد اليت يعيش فيها فحسـب ، ويرى هذا ، وإنه ملن املقرر يف أحكام

جيعل الفتوى َتيت بضد مقصودها ،  الفتوى على ما يراه حوله فقط ، فإن هذا من شأنه أن العامل كله من خالهلا ، ويبين
من وسائل إلنكار املنكرات  –على سبيل املثال  –الكويتية  وقد حكيت لبعض أفاضل أهل العلم ما تسمح به البيئة

 ار هبم إىل الدهشة وكأهنم ملوتعد يف الكويت كاألعراف املعتادة لكل الناس ، ما ص علنية تطال أعلى السلطات

الفتوى ملا يف ذلك من  يسمعوا بذلك قط ، وقد نبهت إىل وجوب اطالعهم على أحوال العامل اإلسالمي ، قبل تصدير
  األمهية العظمى .

 

اإلسالمي قد كفل من وسائل حتقيق العدل ومنع الظلم وكفاية الرعية وحفظ  وقلت هلم إننا نعلم أن نظام احلكم
استبداله ابألنظمة الغربية ،  وإلزام السلطة بواجباهتا عرب قنوات شرعية ، ما جيعله نظاماً ّميزاً ، وأنه ال جيوز ،احلقوق 

واقع احلال وحاجة الناس إىل َّتفيف الشر وحتصيل اخلري ما أمكن يف  غـري أن هذا األصـل ال يعين أن ال ينظر املفيت إىل
  ن ذلك خيتلف ابختالف األحوال والبالد والزمان واملكان .اإلسالمية العادلة ، وأ غياب اإلمامة

 
 
 

ذرائع األضرار اليت ترتتب على إنكار املنكر ،  كما ننبه هنا أنه ال جيوز أن نغفل سد ذرائع املنكر، عندما ننظر إىل سد
حىت لو كانت السلطة ،  معها وقوع األذى اجلزئي يف إعالن النكري على فاعليه فقد يكون املنكر منكراً إىل درجة يهون

أخاف على ) وفيه  ( أخوف ما أخاف عليكم حيف األئمةيبيـد النعم كظلم السلطة ، وقد ورد يف احلديث )  فال شيء
السلطان ، ألن يف استمراره على جوره وقوع  ( وهلـذا صار أعظم اجلهاد اإلنكار على جور أميت األئمة املضلني

اإلهلية عند السكوت عنه كما صح يف احلديث، كما أن يف ترك إظهار اإلنكار  العقوبة الفســــــاد العام ، وإمنا حتـل
معروفاً ، وخفاء  خشية حصول مفاسد جزئية ، اختالط احلـق ابلباطل ، وانقالب املعروف منكرًا ، واملنكر ابلكلية

سدة ، فينبغي أن ينظر يف سد هذه تضاهيها مف الدين على الناس ، واندراس معامله ، ولعمــري ، إن هذه املفاسد ال
بعض املفتني ال يعري هلذا اجلانب، اهتماماً وإمنا يتوجه نظره فحسب إىل منع  الذريعة أيضاً عند الرتجيح ، وقد وجدان

حيذر منه ، قد وقع  من إعالن النكري على شيء خوفاً عليهم ، حىت عمت املنكرات وطمت ، وصـــار ما كان الدعاة
  فهذا ابب مهم جداً . يف أعظم منه ،

 

 : حسبة الرعية على الرعية احلسبة : النوع الثالث من

 



استطراداً جران إليه احلديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل حسبة الرعية  هذا وقد كانت مسألة ) حكم املظاهرات (
على  مث حسبة الرعيةوقد مضى فيما سبق من هذا البحث احلديث عن حسبة السلطة على الرعية ،  على السلطة ،

  السلطة .

 

الرعية واملقصود هبا هنوض األمة هبذا الواجب ، واجب  وأما النوع الثالث من أنواع احلسبة ، فهي حسبة الرعية على
 املنكر ، وقد اعتىن العلماء أبحكام هذا الفرض العظيم حىت عده بعضهم سادس أركـان األمر ابملعروف والنهي عن

ريب أن تكليف األمة كلهــا   آدابه وأحكامه مجالً كثرية مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ، والاإلسالم ، وذكروا يف
اختصاصها أبهنا أمة حّية متحركة تسعى لتغري الواقع حوهلا  لتقوم بواجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر دليل على

  ليخضع لتعاليم اإلسالم .

 

ولذلك كان اإلسالم ابن تيمية رمحــه هللا )  ر وهم العلماء واألمراء كما قال شيخوأول من يكلف هبذا الفرض أولو األم
صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس , وملا سألت األمحسية أاب بكر  أولو العلم هم األمراء والعلماء إذا

شيء فال  سبة ال يسقطه( ، وهذا النوع من احلبقاءان على هذا األمر قال ما استقامت لكم أئمتكم  الصـديق ما
قيامها به على وجه ال يوافق الشرع ،بل هو  يسقط بعدم وجود الدولة احلاكمــة ابلشريعة وال بعدم قيامها ابحلسبة ، أو

  حبسب استطاعته . حق عام مكفول ألفراد األمة مجيعاً كـل

 

 

 

أة والعبد والفاسق والصيب املميز يشرتكــون يف جواز الرجل واملر  وّما يتعلق هبذا األمر أنقال اإلمام النووي رمحه هللا :) 
إزالته على  هذا املنكر وسائر املنكرات ، ويثاب الصيب عليها كما يثاب البالغ ، ولكن إمنا جتب اإلقدام على إزالة

من املالهي وإراقة اخلمور وغريمها  املكلف القـادر ، قال الغزايل يف اإلحياء : وليس ألحد منع الصيب من كسر
وإن يكن مكلفاً ، فهو من أهل القرب وليس هذا من الوالايت ،  املنكرات ، كما ليس له منــع البالغ ، فإن الصيب

  . 5/18( روضة الطالبني واملرأة وآحاد الرعيـــة وهلذا جيوز للعبد

 

 فيه من جهة اإلمام أوواشرتط قوم كون املنكر مأذوانً : ) 124خمتصر منهاج القاصدين ص  قال اإلمام ابن قدامة يف

تدل على أن كل من رأى منكرًا  الوايل , ومل جييزوا آلحاد الرعية احلسبة ، وهذا فاسد ، ألن اآلايت واألخبار عامة
  ( .فسكت عنــه عصى ، فالتخصيص إبذن اإلمام حتكم 

 

صاحل حبسب اإلمكان ودفـع حتصيل امل ومن املهم أن ننبه هنا أن ابب احلسبة يف الفقه اإلسالمي ، بين على قاعدة
التعارض ، وتفويت املصلحة األدىن لفعل األعلى عند التزاحــم ،  املفاسد حبسب اإلمكان وتقدمي أرجح األمرين عند

  الصغرى لدفع الكربى عند التزاحم . وارتكاب املفسدة

 



ن املنكر من أعظم الواجبات وإذا كان األمر ابملعروف والنهي ع ) : كما قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا
 أن تكون املصلحة فيه راجحة على املفسدة إذ هبذا بعث الرسل ونزلت الكتب وهللا ال حيب واملستحبات فال بد

(  مل تكن ّما أمر هللا به الفساد بل كل ما أمر هللا به فهو صالح فحيث كانت مفسدة األمر والنهي أعظم من مصلحته
تعارضت املصاحل واملفاسد واحلسنات والسيئات أو تزامحت   القاعدة العامـة فيما إذاومجاع ذلك داخل يفوقال : ) 

 فيما إذا ازدمحت املصاحل واملفاسد فإن األمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة فإنه جيب ترجيح الراجح منها

مل يكون مأموراً به بل  فاسد أكثرودفع مفسدة فينظر يف املعارض فإن كان الذي يفوت من املصاحل أو حيصل من امل
مقادير املصاحل واملفاسد هو ميزان الشريعة فمىت قدر  يكون حمرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته لكن اعتبار

  . 63( احلسبة ص  يعدل عنه وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر اإلنسان على اتباع النصوص مل

 

  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .وهللا أعلم وصلى هللا هذا ،
 

 حامد بن عبدهللا العلي


