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احلمػػد  ,ضلمػػدس كيسػػتعيته كيسػػتهدذه ,كيعػػوذ بػػا مػػن ػػئكر يفسػػتا كمػػن سػػي ات
عمالتػػا ,مػػن ذهػػدس ض ػػال مضػػي لػػه ,كمػػن ذضػػلي ػػال لػػادم لػػه ,ك ػػهد ف ا إلػػه إا الػػه
كحػػدس ا ػئذل لػػه ,ك ف زلمػػدا عةػػدس كرس ػوله ,ػػلى ض عليػػه كعلػػى لػػه ك ػ ةه كسػػلم
تسليما كثّبا .ما بعد
ةاإل ارة إىل ادلؤٛبئ العادلي الثاين دلكا ة اإلرلاب "مئاجعات كئذػة كحلػوؿ عمليػة"
كالػ م تقػػوـ بئعاذتػػه ااامعػػة اإلسػػالمية ادلدذتػػة ادلتػػورة كللئةةػػة الش يفػػية اإلسػهاـ
إث ػئاء ادل ػؤٛبئ بة ػػحم حػػد زلػػاكرس قػػد ع م ػ -مسػػتعيتا بػػا – علػػى ٕبػػحم حػػد ادلوا ػػي
ادلتدرجػػة ٙب ػ األػػور األكؿ مػػن زلػػاكر ادل ػؤٛبئ ,كادلوسػػوـ بػ ػ "املراجعاااتفاريةرلاايفر ااالاف
شرعيي" ,كقد كق اختيارم على ادلو وع الئاب كلو ":قضية تشهّب احلكػاـ" ,كقػئرت ف
ذك ػػوف عتػ ػواف الة ػػحم( :املراجع اايفاريةرل اايفر ااييفار " اان فلاوة ااا ف ا ا ا فار ا ا ةف
وار عففوفرصفارنجاحفواملخا ر .

كاختي ػػارم ذلػ ػ ا ادلو ػػوع لعلم ػػي ب ػػيبف دخ ػػن الفك ػػئ اإلرل ػػا  -الع ػػاس اإلس ػػالمي
عموما ,ك ادلملكة العئبية السعودذة ,على كجه اخليفوص -ياتج عن التشهّب بواة األمػئ
ك ٕبسػػا ادليفػػالش ادلشػػهور "اإليكػػار العلػػِب" .كقػػد كجػػدت ل ػ ا ادل ػؤٛبئ ادلةػػارؾ ئ ػػة

ألديل بػػدلوم ادلئاجعػػة الفكئذػػة لقضػػية التشػػهّب باحلكػػاـ ,مػػن خػػالؿ ادلةاحػػحم ادلقَبحػػة
لةياف يقاط القوة كالضعف ك ئص التجاح .يبسيبله سة ايه العوف كالسداد.
وىذافاربحثفل ة نف فمخسيف باحثفوخامتيفعلىفارنح فار ايل:ف ف
املبحثفاألول :التعئذف ٗبفئدات العتواف كاأللفاظ ذات اليفلة ك يه مالةاف:
ادلالا األكؿ :التعئذف ٗبفئدات العتواف.
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ادلالا الثاين :التعئذف باأللفاظ ذات اليفلة.
املبح ااثفار ااا  :مػ ػوالن الق ػػوة

ادلئاجع ػػة الفكئذ ػػة لقض ػػية التش ػػهّب باحلك ػػاـ ك ي ػػه ربع ػػة

ماالا:

ادلالا األكؿ :التيب يي الشئعي الداؿ على ٙبئمي التشهّب باحلاكم ادلسلم.
ادلالا الثاين :ثةوت سػاد لػ ا األسػلوب اإليكػار مػن حيػحم التتػابج ادلَبتةػة عليػه
قدؽلا كحدذثا.
ادلالا الثالحم :ثةوت صلاح الائؽ الشئعية
ادلالا الئاب  :الئجوع لل ق ضيلة.
املبحثفار ارث :موالن الضعف

إ الح خااء احلكاـ.

ل س ادلئاجعة ,ك يه مالةاف:

ادلالا األكؿ :ااهي بادليفال ات الشئعية هما كتاةيقا.

ادلالا الثاين :ااهي بالتيفوص الشئعية هما كتاةيقا.
املبحثفاررالع :ئص التجاح احلقيقية لتلل ادلئاجعة الفكئذة.
املبحثفاخلا س :ادلعوقات الداخلية كاخلارجية احلقيقية كاألتملة ,ك يه مالةاف:
ادلالا األكؿ :ادلعوقات الداخلية.
ادلالا الثاين :ادلعوقات اخلارجية كاألتملة.
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ادلبحث األَل

ك يه مالةاف

التعشيف مبفشداث العىُان َاأللفاظ راث الصلت

املطلة األول :الجعزيف مبفزدات العيواٌ:
أوال:فاملراجعي :ف
ادلئاجعة :لغة :قاؿ ابن ارس" :- -الئاء كاايم كالعْب هػي كةػّبه ماٌػئد يمٍتقػاس,
ذػ ل
الئ يجػػي امئ تىػػه ,كلػػي
ػدؿ علػػى ىرٌد كتىك ػئار .تقػػوؿ :ىر ىج ػ ذئج ػ يرجوع ػان ,إذا عػ ى
كر ى
ػاد .ى
اج ػ ى ٌ
(ُ)
الئ ٍج ىعة ك ًٌ
رجػ إًىل
ػي
ج
الئ
ػ
اج
ر
ك
...
ة
د
عاك
ػ
دل
ا
ة
ع
اج
ئ
ػ
دل
ا
ك
"...
ػئب:
ع
ال
لساف
ك
.
الئ ٍج ىعةي"
ي
َّ
ى
ي ى
ى
ي ىى ي ى

خّب ىك ئ"(ِ).
ػود إىل مػػا كػاف متػػه الةىػػدءي,
العػ ي
ػا ادلفػػئدات :اللئجػوع :ى
ك تػاج العػػئكس" :قػاؿ الئاةػ ي
ك تقػػدذئ الةػ ً
ػدء مكايػان ك ًعػالن ك قىػػوان ,كب اتػًػه كػػاف يرجوعيػػه ك ٔبيػ وء مػػن ج ابػًػه ,ك ًبفعػ وػي
ي ى
(ّ)
العود" .
من ىٍػ ىعاله ,اللئجوع :ى
ادلئاجعػػة :ا ػػاالحا" :العػػودة إىل األمػػئ مػػن جدذػػد ,كمتػػه مئاجعػػة القضػػية ذعػػِب إعػػادة
التظئ يها"(ْ).

ثانيا:فاريةرلي:ف ف
الفكػػئ لغػػة :قػػاؿ

مقػػاذي اللغػػة" :الفػػاء كالكػػاؼ كال ػئاء تػػئلد يد ال ىق ٍلػػا

الشػػيء.
َّ

)ُ) معجم مقاذي اللغة ابن ارس ِ َْٗ /مادة (رج ).
)ِ) لساف العئب ٖ.ُُْ /
)ّ) تاج العئكس من جوالئ القاموس ُِ.ٔٓ /
)ْ) معج ـ لغة الفقهاء ص.َِْ :
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(ُ),
ً
ً
ًً
ً
ٍػئ
ذقاؿ تف ٌكىئ إذا َّ
رد ىد قلةه معتِبا .ه
كرجي ٌكّب :كثّب الفكئ" ك القػاموس األػي " :الفك ي
ً
ً ً
ػار .ى ىكػئ يػه
بالكسئ كذػي ٍفتى يش :ي
إعماؿ التَّظىػ ًئ الشػيء كػالفكىٍئةً كالفك ىػئل بكسػئعلا جٍ :ك ه
ك ٍ ىكئ كى َّكئ كتىػ ىف َّكئ"(ِ) ,ك لساف العئب" :ك ً
الفك يٍئ إًعماؿ اخلالئ الشيء"(ّ).
ى
ى ى

الفك ػػئ ا ػػاالحا :ع ػػئؼ بتعئذف ػػات مته ػػا" :الفك ػػئ تئتي ػػا م ػػور معلوم ػػة للت ػػيبدم إىل
رله ػػوؿ"(ْ) ,كقي ػػي " :كل ػػو اايتق ػػاؿ م ػػن ادلاال ػػا إىل ادلة ػػاد كرجوعه ػػا م ػػن ادلة ػػاد إىل
ادلاالا"(ٓ).
كقيي" :العلػم إىل ادلعلػوـ ٕبسػا يظػئ العقػي ,كذلػل لديسػاف دكف احليػواف ,كا ذقػاؿ
إا يمػػا ؽلكػػن ف ػليفػػي لػػه ػػورة القلػػا"(ٔ) ,كقيػػي" :الفكػػئ مقلػػوب عػػن الفػػئؾ لكػػن
ذستعمي الفكئ ادلعاين ,كلػي ػئؾ األمػور كٕبثهػا للةػا للو ػوؿ إىل حقيقتهػا"(ٕ) قلػ :
كل ا التعئذف األخّب لو األقئب ,كض تعاىل علم.

فثار ا:فار "ن  :ف

التشػػهّب اللغػػة :قػػاؿ مقػػاذية اللغػػة" :الشػػْب كاذلػػاء كال ػئاء ػػي ػ يش ذػ ل
ػدؿ
ه
ػوح األمػػئ كإً ػػاءة ....كال لشػػهئة :ك ػػوح األمػػئ"(ٖ) .كجػػاء تػػاج العػػئكس:
علػػى ك ػ و

)ُ) معجم مقاذي اللغة ابن ارس ْ.ْْٔ /
)ِ) القاموس األي للفّبكز بادم ص.ٖٖٓ :
)ّ) لساف العئب ٓ ٔٓ /كايظئ تاج العئكس من جوالئ القاموس ُّ.ّْٓ /
)ْ) التعئذفات للجئجاين ص.ُِٕ :
)ٓ) كتاب الكليات ػ أل الةقاء الكفومى ص.ِٖ :
)ٔ) التوقيف على مهمات التعارذف للمتاكم ص.ُْٗ :
)ٕ) التوقيف على مهمات التعارذف للمتاكم ص.ّٓٔ :
)ٖ) معجػػم مقػػاذي اللغػػة ابػػن ػػارس ّ,ِِِ /كايظػػئ اليفػ اح اللغػػة ُ ,ِّٕ /بَبقػػيم الشػػاملة
=
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"ال لشػ ػ ٍػهىئةي :ال ىفضػ ػػي ى ةي قالػ ػػه ابػ ػػن األع ػ ػئا ٌ"...كمن اًػ ػػاز :ػ ػػهئت الي ػ ػان :اسػ ػػت فف بػ ػػه
ك ض ته كجعلتهي ي هئة" (ُ) ,كقاؿ لساف العػئب" :ال لش ٍػهىئةي ههػور الشػيء ي ػٍتػ ىعة حػٌب
ػوب ىم ى لَّػػة .اا ػػولئم...
ب ي ػ ٍػهىئة ىلةس ػػه ض ث ػ ى
ذى ٍش ػ ىػهئس الت ػػاس ,ك احل ػػدذحم م ػػن لىػ ػةً ى ثػى ػ ٍػو ى
لهىئةي الفضي ة "(ِ).
كالش ٍ
التشهّب ا االحا" :إ اعة السوء عن إيساف بْب التاس"(ّ).
رالعا:فتعرلففارعن انفلاع بارهفر باف ف
ادلئاجعة الفكئذػة للتشػهّب باحلكػاـ ذقيفػد ػا" :إعػادة التظػئ كالتيبمػي مػن جػي الئجػوع
عن ل ا األسلوب التعامي م احلكاـ بعد تو يش مفاسدس" .كض تعاىل علم.
املطلة الجنى ::الجعزيف انأللفن اات اللل
أوال:فارنصيحيف ف
التيفي ة لغػة :قػاؿ مقػاذية اللغػة" :التػوف كاليفػاد كاحلػاء ػي ذػدؿ علػى مالءمػة
بػػْب ػػي ْب كإ ػػالح ذلمػػا ...كمتػػه التيفػػش كالتيفػػي ة خػػالؼ الغ ػ  ,كييف ػ ته ييف ػ ه,
كالتوب ػػة التيف ػػوح مت ػػه كيب ػػا ػ ػ ي ة ل ػػي يه ػػا خ ػػئؽ كا ثلم ػػة" ,)ْ("...كرج ػػي يا ػػش
اايػ ػػا :ا ة ػ ػ

يه....كالتوبػ ػػة التيف ػ ػػوح :اليف ػ ػػادقة "(ٓ)" ,كالتا ػ ػػش اخل ػ ػػال

م ػ ػػن ك ػ ػػي

=

ليا.
)ُ) تاج العئكس ُِ.ِٕٔ-ِٔٔ /
)ِ) لساف العئب ْ.ُّْ /
)ّ) معجم لغة الفقهاء ص.ُِّ :
)ْ) مقاذي اللغة (ٓ .)ّْٓ /
)ٓ) القاموس األي (ُ  )ُّّ-ُِّ /مادة (ييفش).
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(ُ)
ػش اخلػػال
ػػيء"  ,كقػػاؿ لسػػاف العػػئب" :يى ى
يفػ ىػش الشػػيءي ىخلى ػ ى كالتا ػ ي
و
يف ىش"(ِ).
كةّبس ككي يء ىخلى ى قد يى ى
ً
ليفػش ,كلػو مػيبخوذه مػن الٍغى ىشػ ً  ,كلػو
كقاؿ هتػ ذا اللغػة ..." :كالغػ ل  :يقػي ي الت ٍ
ً
ليف ىش"(ّ).
الليحم :ىة ٌ يال هف ياليان ذػىغيشلهي ًة ٌشان ,إذا س ؽلىٍ ى ٍ
ب الٍ ىكد ير ...كقاؿ ي
ضهي الت ٍ
ادل ٍشىئ ي
التيفي ة ا ػاالحا :عئ ػ التيفػي ة بتعئذفػات متهػا " :ف ذسػوء ادلػئء مػا ػئ ا خػئ
سػػاء ذلػػل ا خػػئ ك س ذسػػؤس ك ف ذسػػئس م ػػا يفعػػه سػػئ ا خػػئ ك سػػاءس"(ْ)" ,ب ػ ؿ ادل ػػودة
كااجته ػػاد ادلش ػػورة"(ٓ)" ,حي ػػازة احل ػػص للمتيف ػػوح ل ػػه"(ٔ)" ,قي ػػاـ التا ػػش للمتيف ػػوح ل ػػه

مػػن العسػػي

بوجوس اخلّب إرادة ك عال"(ٕ)" ,الدعاء إىل ما يه اليفالح كالتهي عما يه الفساد"(ٖ).
الَبجػ ػػيش :قػ ػػد تكػ ػػوف ييفػ ػػي ة للػ ػػتف  ,كق ػ ػػد تكػ ػػوف ييف ػ ػػي ة للغ ػ ػػّب ,كمعظ ػ ػػم ل ػ ػ س
التعئذفات قا ئة علػى تعئذػف التيفػي ة الػٍب لػي ٗبعػُب التيفػش للغػّب ,كقػد ذتضػمن بعضػها
التيفػػش للػػتف مػػن كجػػه بعيػػد .كلعػػي قػػئب التعئذفػػات للتيفػػي ة لػػو التعئذػػف األخػػّب م ػ
تعػػدذي لفيػػف حػػٌب ذشػػمي التيفػػي ة ٗبعتييهػػا " :الػػدعاء إىل مػػا يػػه اليفػػالح كالتهػػي عمػػا
يه الفساد قوا ك عال " .كض تعاىل علم.

)ُ) سلتار اليف اح (ُ .)ِٕٔ /
)ِ) لساف العئب ِ.ُٔٓ /
)ّ) ايظئ :هت ذا اللغة (ٖ .)ٔ /
)ْ) األخاؽ كالسّب مداكاة التفوس ص.ِْ :
)ٓ) عمدة القارم ئح يش الة ارم ِ.َّٔ /
)ٔ) الدذةاج على ادلسلم االؿ الدذن السيولي ُ.ِٕ /
)ٕ) جام العلوـ كاحلكم (ُ .)َٖ /
)ٖ) التعارذف (ُ .)ٔٗٗ /
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كعالق ػػة التيف ػػي ه ٗبو ػػوع الة ػػحم ف م ػػن ل ػػم مع ػػاين التيف ػػي ة ال ػػدعاء إىل م ػػا ي ػػه
اليفالح كالتهي عما يه الفساد ,كالتشهّب باحلكاـ ؼلالف ل ا ادلعُب.
ثانيا:فاري يحي:ف ف

الفضي ة لغة :قاؿ ابػن ػارس" :- -الفػاء كالضػاد كاحلػاء كلمتػاف متقاربتػاف ت ل
ػدؿ
ً
ايكشاؼ يء ,كا ذكاد ذقاؿ إاٌ قةيش ,كاألخئل علػى ل و
ػوف ةػّب حسػ ون
إحداعلا على
ي
ذضان"(ُ).
ضػػش إًذا ايكش ػػف مس ػػاكذه
ض ػ يه ى ٍ
ض ػ ان ا ٍػتى ى
ض ػ ىػش الشػػيءى ذػى ٍف ى
ك لسػػاف الع ػػئب " :ى
(ِ)
ً
ض ػ ىه
ػوحة كال ىفض ػػي ة"  ,كق ػػاؿ ت ػػاج الع ػػئكس " :ى ى
ػوح كال يف ي
ػاحة كال يف ي
ضػ ى
كااسػػم ال ىفض ػ ى
ضػ ي
ف ىم ىسا ًكذىه"(ّ).
كمتىػ ىعه :ىك ىش ى
(ْ)
الفضػػي ة ا ػػاالحا" :ايكشػػاؼ مسػػاكلء اإليسػػاف مػػن الفض ػ ة كلػػي الشػػهئة"
كقيػي" :ال ىف ً
ضػػيى ةي :العيػػا"(ٓ) كعالقتهػػا ٗبو ػػوع الة ػحم ف مػػن معػػاين التشػػهّب الفضػػي ة
كما تقدـ ادلعُب اللغوم.
ثار ا:فاملداىني :ف

ادلدالتػة اللغػة :قػاؿ مقػاذي اللغػة" :الػػداؿ كاذلػاء كالتػوف ػي كاحػد ذ ل
ػدؿ علػػى
ه
و ً
لً و
الئج ىػي ,إذا
دالتىػة ,كلػي ادليفػايىعة .ى
كسهولة كقلَّة...كمن الةاب اإلدلاف ,من ادلي ى
دالٍتػ ي ي
ْب ي
كاربػتىػه ك ههػئت لػه خػػالؼ مػا تي ٍ ً
ذدلتيػػه
ضػم يئ لػه ,كلػػو مػن الةػاب ,كيبيٌػه إذا عػػي ذلػل هػو ي
ٍ
ٍ
)ُ) معجم مقاذي اللغة ابن ارس ْ.َٓٗ /
)ِ) لساف العئب ِ.ْٓٓ /
)ّ) تاج العئكس من جوالئ القاموس ٕ.َِ /
)ْ) التوقيف على مهمات التعارذف للمتاكم ص.َٓٔ :
)ٓ) ادليفةاح ادلتّب ةئذا الشئح الكةّب للئا عي ألٞبد الفيومي ِ.ْٕٓ /
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كذس ًٌكن مته .ك ٍد ىلٍت ي إدلايان :ىة ىش ٍش ي "(ُ).
للن معػػئكؼ ىد ىلػػن رٍسػػه كةػػّبس ذى ٍد يلتػػه ىد ٍلت ػان بلَّػػه
كقػػاؿ لسػػاف العػػئب(" :دلػػن) ال ػد ٍ
كااسػػم ال ػدللن ,كاام ػ ىدلػػاف ً
دالتة كا ًإل ٍدلػػاف كادليفػػايعة ,كلػػو ادلػػيقاربىة
كدلاف...كادلػ ػ
ٍ
ٍ
ى
ي
ي
الكػػالـ كالتَّليػػْب القػػوؿ ,كمػػن ذلػػل :قولػػه تعػػاىل" :ﮋﯗﯘﯙﯚﮊ (ِ) ,ىم:
كلدكا ل ػػو تييف ػػايًعهم ال ػ ًٌدذن يييف ػػايًعوؾ"(ّ) ,كق ػػاؿ سلت ػػار اليف ػ اح" :دال ػػن م كارب
ك دلن م ة "(ْ).
ادلدالت ػػة :ا ػػاالحا " :ف ت ػػئل متكػ ػئا تق ػػدر عل ػػى د ع ػػه ل ػػم تد ع ػػه حفظ ػػا ااي ػػا
 بيب ػػا "تػػئؾ الػػدذن ليفػػالحمئتكةػػه ك لقلػػة مةػػااة بالػػدذن"(ٓ) .كعئ هػػا ابػػن حجػػئ-

الدييا"(ٔ).
كعالق ػػة ادلدالت ػػة ٗبو ػػوع الة ػػحم اعتق ػػاد ف م ػػن س ذت ػ ػ م ػػتهج التش ػػهّب باحلك ػػاـ
كسيلة لتغيّب ادلتكئ ذعتِب مدالتا كلو خايب كما سييبيت بيايه.
رالعا:فاملداراة:ف ف
ادلػػداراة اللغػػة :قػػاؿ مقػػاذي اللغػػة" :الػػداؿ كال ػئاء كاحلػػئؼ ادلعتػ ٌػي كادلهمػػوزٌ .مػػا
ػادسي للىةػان ,كا ىخػئ ًح َّػدةه تكػوف
يفػد الشػيء كاعتم ي
ال م لي ٗبهمووز يب الف :حدعلا قى ٍ
)ُ) معجم مقاذي اللغة ابن ارس ِ َّٖ /مادة (دلن).
)ِ) سورة ف ا ذة ٗ.
)ّ) ايظئ :لساف العئب ُّ ,َُٔ /تاج العئكس من جوالئ القاموس ّٓ.ُْ /
)ْ) سلتار اليف اح ُ.ُِٗ /
)ٓ) التعارذف (ُ .)ْٔٓ /
)ٔ) تش الةارم (َُ .)ْْٓ /
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الشػيء"(ُ) .كقػاؿ لسػاف العػئب" :الػد ٍَّرءي:
الشَّيء .ك ٌما ادلهموز يب هي كاحد ,كلو ىد ٍ َّ
دارىةي ادل ػي الفةي
الػ َّػد ٍ ىد ىرىسي ذىػ ٍد ىريسي ىد ٍرءان ى
ػدارى القػ ي
ػوـ تىػػدا ىعوا اخلييفػػومة ...كادل ػي ى
كد ٍرىةن ىد ىػ ىعػػهي ,كتىػ ى
كادل ػيدا ىػ ىعةي ذقػػاؿ ػػالف ا ذػيػدا ًر ي كا يؽلػػا ًرم " (ِ) ,كادل ػيدارىةي يح ٍسػػن اخللػػق كادلعا ػػئة ,يهتمػ
كد ىارذٍػتيه إًذا اتػَّ ىقٍيتىه كاىذػىٍتتىهي "(ّ).
كا يهتم  ,ذقاؿ ىد ىارٍتيه ى
ادل ػػداراة ا ػػاالحا :عئ ػ بتعئذف ػػات مته ػػا" :ادل ػػدار ة ب ػػاذلم ة ادلدا ع ػػة"(ْ)" ,ادل ػػداراة
ادل اتل ػػة كب ػػاذلم مدا ع ػػة ذم احل ػػق ع ػػن حق ػػه"(ٓ) ,ادل ػػداراة ":ادلالذت ػػة كادلاللف ػػة ك ػػلها
ادل اتلػػة مػػن درذ ػ اليفػػيد ك درذتػػه ختلتػػه"(ٔ) .كعئ هػػا ابػػن حجػػئ –  -بيب ػػا" :ب ػ ؿ
الدييا ليفالح الدييا ,ك الدذن ,ك علا معا"(ٕ) .
ادلداراة ذلا تعلق ٗبو ػوع الة ػحم مػن جهػة ف األسػلوب الشػئعي دلتا ػ ة احلػاكم
معُب ادلداراة من جي ٙبيفيي ادليفاحل كدرء ادلفاسد قدر اإلمكاف .كض تعاىل علم.

خا سا:فارغيبيف ف

الغيةػػة اللغػػة :قػػاؿ لسػػاف العػػئب" :الغىيةػػة :مػػن الغيةوبػػة .كالغًيةػػة :مػػن ااةتيػػاب.
كاةتاب الئجي احةه اةتيابا إذا كق يه ,كلو ف ذتكلم خلػف إيسػاف مسػتور بسػوء ,ك

ٗبػػا ذغمػػه لػػو نعػػه كإف كػػاف يػػه ,ػػهف كػػاف ػػدقا ,هػػو ةيةػػة كإف كػػاف كػ با ,هػػو الةهػ
)ُ) معجم مقاذي اللغة ابن ارس ِ ُِٕ /مادة (درل).
)ِ) لساف العئب ُ ُٕ /مادة (در ).
)ّ) تاج العئكس من جوالئ القاموس ُ.ِِْ /
)ْ) للةة الالةة (ُ .)َِِ /
)ٓ) ادلغئب تئتيا ادلعئب (ُ .)ِٖٔ /
)ٔ) التعارذف (ُ .)ْٔٓ /
)ٕ) تش الةارم (َُ .)ْْٓ /
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كالةهتاف ك لل جاء عن التيب  ,كا ذكوف ذلل إا من كرابه ,كااسم :الغيةة"(ُ).
الغية ػػة اا ػػاالح :ض ػػي م ػػا تع ػػئؼ ب ػػه الغية ػػة ل ػػو م ػػا عئ ه ػػا ب ػػه  )ِ(كم ػػا
ػ ػ يش مس ػػلم م ػػن ح ػػدذحم لئذ ػػئة --ف رس ػػوؿ ض  --ق ػػاؿ « :ت ػػدركف م ػػا
الغيةة؟» .قالوا :ض كرسوله علم .قػاؿ « :ذكػئؾ خػاؾ ٗبػا ذكػئس » .قيػي :ئ ذػ إف كػاف
خ ػػي م ػػا ق ػػوؿ؟ ق ػػاؿ « :إف ك ػػاف ي ػػه م ػػا تق ػػوؿ ق ػػد اةتةت ػػه ,كإف س ذك ػػن ي ػػه ق ػػد
ته»(ّ).
كالعالقة بْب الغيةػة كمو ػوع الة ػحم :ف التشػهّب باحلكػاـ ةيةػتهم داخػي معػُب
الغيةة .كض تعاىل علم.
سادسا:فارن د :ف

التقػػد لغػػة :قػػاؿ ابػػن ػػارس":- -التػػوف كالقػػاؼ كالػػداؿ ػػي ػ يش ذػ ل
ػدؿ علػػى
ه
و
ً
تقشػػئ .كالتَّػ ىقػػد
إبػئاز ػػيء كبػيػئكزس .مػػن ذلػػل :التَّػ ىقػػد احلػػا ئ ,كلػػو تق لشػ يػئسي .حػػا هئ يىقػ هد :م ًٌ
الضػئس :تك لسػػئس ,كذلػػل ذكػػوف بتك لشػف لً ً
ياػػه عتػػه .كمػػن الةػاب :يػى ٍقػػد الػ ًٌدرلم ,كذلػػل
ًٌ
كشػػف عػػن حالًػ ًػه ىجودتػػه ك ةػػّب ذلػػل .كدرلػ هػم يػى ٍقػ هد :كا ًزهف جيٌػػد ,كيبيػَّػه قػػد يك ًشػػف
ف ذي ى
عػػن حالػػه عيلػػم"(ْ) ,ك تػػاج العئكس...":يػى ىقػػدلا ذٍتػ يقػ يػدلا يػى ٍقػػدان ,كايٍػتىػ ىقػػدلا ,كتىػتىػ َّقػػدلا ,إًذا
)ُ) لسػػاف العػػئب (ُ  )ٔٓٔ /مػػادة (ةيػػا) ,كايظػػئ :سلتػػار اليفػ اح  )َِّ / ُ( -تػػاج العػػئكس
(ّ .)َُٓ /
)ِ) ايظئالتعئذفات للجئجاين ص َُِ:التوقيف على مهمات التعارذف للمتاكم ص ّْٓ :ادلال
على بواب الفقه ص.ُْٗ :
)ّ) يش مسلم للتيسابورم ٖ ُِ /رٖٕٓٔ.
)ْ) معجم مقاذي اللغة ابن ارس ٓ.ْٕٔ /
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(ُ)
ىميَّػى ىجيًٌدلا ًمن ىرًدذ ها"  .كقػاؿ لسػاف العػئب" :ي ىقػد الئج يػي الشػيءى بتظػئس ذػىٍتػ يق يػدس ي ٍقػدان
بيف ىػئس إًىل الشػيء إًذا س ذػ ؿ ذتظػئ إًليػه,
كي ىق ىد إًليه اختلى ى التظػئ ضلػوس ,كمػا زاؿ ػالف ذػىٍتػ يق يػد ى
كا ًإليسا يف ذػىٍتػ يق يد الشيءى بعيته كلو سلالىسةي التظئ ل ال ذػي ٍفاى ىػن لػه ,ك حػدذحم ى الػدرداء ىيػه
كؾ كإًف تىػىئٍكتىػ يه ٍم تئكوؾ معُب يقدهتم ىم ًعٍةتهم كاةتىٍةػتىهم قػابلوؾ
التاس يػى ىق يد ى
قاؿ :إً ٍف ي ىق ٍد ى
ت ى
ٗبثله"(ِ).
التق ػػد ا ػػاالحا :ا ؼل ػػئج ع ػػن معت ػػاس اللغ ػػوم م ػػن جه ػػة كوي ػػه ؽليػ ػ ب ػػْب اليف ػ ػ يش
كالسقيم ,كلو ادلست دـ كالـ العلماء ,يقاؿ :ايتقد الشعئ على قابلػه ههػئ عيةػه"(ّ).

كؽلكػػن تعئذػػف التقػػد علػػى ل ػ ا ادلعػػُب بيبيػػه "بيػػاف األخاػػاء ك ادلل وهػػات الػػٍب تتةػػْب مػػن
خالؿ االالع على عمي من األعماؿ" كض تعاىل علم.
كعالقة التقد ٗبو وع الة حم :ف من ذت التشػهّب باحلكػاـ كسػيلة لد ػالح غلعلػه
ٗبثابة التقد .كض تعاىل علم.


)ُ) تاج العئكس من جوالئ القاموس ٗ.َِّ /
)ِ) لساف العئب ّ.ِْٓ /
)ّ) ادلعجم الوسياػ ِ.ْْٗ /
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ادلبحث الثاوي

مُاطه القُة يف ادلشاجعت الفكشيت لقضيت التشٍري باحلكام

ك يه ثالثة ماالا:

املطلة األول :الجأصيل الشزع :الدال على حتزيه الجشَري انحلنكه املسله:
اري اارألفاألول :التيف ػػوص ال ػػٍب جػػاء يهػػا كج ػػوب التيف ػػش لدمػػاـ خفيػػة ك ف التش ػػهّب
باحلكاـ ذؤدم إىل اخلئكج على احلاكم كمتها:
 ما جاء اليف ي ْب" :عن األعم عن كابػي قػاؿ :قيػي ألسػامة :لػو تيػ اليػاكلمته؟ قاؿ :إيكم لَبكف ين ا كلمه! ا نعكم إين كلمػه السػئ دكف ف ػتش




بابا ا كوف كؿ من ت ه"(ُ).
ق ػػاؿ اب ػػن حج ػػئ –  ":-ق ػػاؿ س ػػامة :ق ػػد كلمت ػػه سػ ػئا دكف ف ػػتش باب ػػا م ب ػػاب
اإليكار على األبمة عاليية خشية ف تفَبؽ الكلمة"(ِ).
قاؿ التوكم":- -قوله :تتش مئا ا حا ف كوف كؿ من ا تت ػه ,ذعػُب اًػالئة



باإليكار على األمئاء ادلأل كما جئل لقتلة عثماف .)ّ("
تعػاىل" :ذعػِب اًػالئة باإليكػار علػى األمػئاء ادلػأل ألف اإليكػار
قاؿ األلةاين
جهارا ما ؼلشى عاقةته ,كما اتفق اإليكار على عثماف جهارا إذ يشيب عته قتله")ْ(.



عن عيػاض ابػن ةػتم --ف رسػوؿ ض  قػاؿ" :مػن راد ف ذتيفػش لسػلااف بػيبمئ

)ُ( يش الة ارم جّ/صُُُٗ/حَّْٗ
)ِ) تش الةارم جُّ/صِٓ.
)ّ) ئح التوكم على يش مسلم جُٖ/صُُٖ.
)ْ( من تعليقه على سلتيفئ مسلم ص ّّٓ .
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ػػال ذةػػد لػػه عالييػػة ,كلكػػن لييبخػ بيػدس ,ي لػػو بػػه ,ػػهف قةػػي متػػه ػ اؾ ,كإا كػػاف قػػد
دل ال م عليه له(ُ)".
اريرألفار ا  :كجود القدكة من األبمة الكةار سلفا كخلفا

التهي عن ذلل:
ف

ػاؿ :إف خشػي
اؿ :قل ابن ىعةَّاس :مئ إمامي بادلعئكؼ؟ قى ى
 ىعن سعيد بٍن جةّب قى ىذقتلل ال ,هف كت كا بد اعال فيما بيتل كبيته ,كا تغتا إمامل"(ِ).
 ركل اإلماـ ٞبد عن سعيد بن ٝبهػاف قػاؿ :لقيػ عةػد ض بػن ك كلػو زلجػوبالةيفئ ,سلم عليه ,قاؿ يل :من ي ؟ قل  :يا سعيد بػن ٝبهػاف .قػاؿ :مػا عػي
كال ػػدؾ؟ ق ػػاؿ :قل ػ  :قتلت ػػه األزارق ػػة .ق ػػاؿ :لع ػػن ض األزارق ػػة ,لع ػػن ض األزارق ػػة ,ح ػػدثتا
رسػوؿ ض  ػم كػالب التػار .قػاؿ :قلػ  :األزارقػة كحػدلم ـ اخلػوارج كلهػا؟ قػاؿ:
بلػػى اخل ػوارج كلهػػا .قػػاؿ :قل ػ  :ػػهف السػػلااف ذظلػػم التػػاس كذفعػػي ػػم .قػػاؿ :تتػػاكؿ
ذدم غم لا بيدس ةم ة دذدة ,مث قاؿ :كػلل ذػا ابػن ٝبهػاف عليػل بالسػواد األعظػم,
عليػػل بالسػواد األعظػػم ,إف كػػاف السػػلااف ذسػػم متػػل يبتػػه بيتػػه ,ػػيبخِبس ٗبػػا تعلػػم,
هف قةي متل ,كإا دعه ,هيل لس بيبعلم مته"(ّ).
 كقػػاؿ ابػػن الت ػػاس - -تتةيػػه الغػػا لْب ":كؼلتػػار الكػػالـ م ػ السػػلااف اخللػػوةعلػػى الكػػالـ معػػه علػػى ر كس األ ػػهاد ,بػػي ذػػود لػػو كلمػػه سػئان كييفػ ه خفيػػة مػػن ةػػّب

)ُ) مستد ٞبد بن حتةي ّ]َّْ /ر ُّٗٔٓ قاؿ األريؤكط ":يش لغّبس دكف قوله :من راد ف
ذتيفػػش لسػػلااف بػػيبمئ ...سػػن لغػػّبس " ادلعجػػم الكةػػّب الا ػِباين ُٕ]ّٕٔ /رََُٕ ,كقػػاؿ
األلةاين ":يش لغّبس " ,هالؿ ااتة ٚبئذج الستة لأللةاين ِ]ِْٕ /رَُٕٗ.
)ِ) عا اإلؽلاف أل بكئ الةيهقي ٔ]ٗٔ /رِٕٗٓ.
)ّ) مسػػتد ٞبػد بػػن حتةػػي ْ]ِّٖ /رُّْْٗ قػػاؿ األريػػؤكط ":رجالػػه ثقػػات ةػػّب حشػػئج بػػن يةاتػػة
قد كثقه ٞبد كػلٓب بن معْب ك بو داكد كالعةاس بن عةد العظيم العتِبم".
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ثالحم ذلما ا.ق"(ُ).
بعػ ادلسػابي ف
 قاؿ الشوكاين - -السيي اائار" :ذتةغي دلن ههئ له ةلتتا ػ ه كا ذظهػػئ الشػػتاعة عليػػه علػػى ر كس األ ػػهاد .بػػي كمػػا كرد احلػػدذحم :يػػه
ذيبخ بيدس كؼللو به ,كذة ؿ له التيفي ة ,كا ذ ؿ سلااف ض ا.لػ"(ِ).
ال ػ خّبة" :قاعػػدة :ػػة ادليفػػاحل العامػػة كاجػػا كا ذتضػػة إا
 كقػػاؿ الق ػئابعظمة األبمة يف الئعية ,كمٌب اختلف عليهم ك ليتوا تع رت ادليفل ة.)ّ("..
 :ا ذ ػ اؿ التػػاس ٖبػػّب مػػا عظم ػوا
" :قػػاؿ سػػهي بػػن عةػػد ض
 كقػػاؿ القػػئليبالسلااف كالعلماء ,هذا عظموا ل ذن لش ض دييالم ك خػئالم ,كإذا اسػت فوا ػ ذن
سد دييالم ك خئالم"(ْ).
تعػاىل إحػػدل رسػػابله..." :كااػػام
 قػاؿ ػػيإل اإلسػػالـ زلمػد بػػن عةػػد الولػػابذلػ ا كلػػه يػػه إذا ػػدر ادلتكػػئ مػػن مػػّب ك ةػػّبس ف ذتيفػػش بئ ػػق خفيػػة مػػا ذشػػَبؼ حػػد,
هف كا ق كإا استل ق عليه رجال ذقةي مته ؼلفيه ,ػهف س ذفعػي ػيمكن اإليكػار هػالئان
إا إف كاف على مّب كييف ه كا كا ق كاستل ق عليه كا كا قّ ,ب األمئ ؽلتػا خفيػة,
كل ػ ا الكتػػاب كػػي لػػي بلػػد ذتس ػ وف متػػه يس ػ ة كغلعلو ػػا عتػػدلم ,مث ذئسػػلويه حلئمػػة
كاًمعة مث للغاط كال لفي كض علم)ٓ(.

)ُ) تتةيه الغا لْب ص ْٔ.
)ِ) السيي اائار ْ.ٓٓٔ/
)ّ) ال خّبة ُّ.ِّْ/
)ْ) ااام ألحكاـ القئ ف جٓ/صَِٔ.
)ٓ( رلمػػوع مؤلفػػات الشػػيإل زلمػػد بػػن عةػػد الولػػاب جّ الئسػػابي الش يفية/الئسػػالة الئابعػػة كاألربعػػوف
ص ُِٔ.
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 " :مػػا حقػػوؽ الػػواة علػػى رعيػػتهم هػػي :التيفػػش
 كقػػاؿ الشػػيإل زلمػػد بػػن عثيمػػْبكاإلر اد باحلكمػة كادلوعظػة احلسػتة بسػلوؾ قػئب الاػئؽ إىل تػوجيههم كإر ػادلم ,ك ف
اذت ػ مػن خاػ هم –إذا خاػيبكا – كلػػم معئ ػوف لل اػػيب كغػّبلم مػػن بػِب دـ ,لكػػن
ا ذت ػ مػػن لػ ا اخلاػيب سػػلما للقػػدح ػػيهم كيشػئ عيػػو م بػػْب التػاس ,ػػهف لػ ا ذوجػػا
التتفػػّب عػػتهم كك ػئاليتهم ككئاليػػة م ػػاذقوموف بػػه م ػػن عم ػػاؿ كإف كاي ػ حق ػػا ,كذوج ػػا
بالتػ ػػايل التمػ ػػئد علػ ػػيهم كعػ ػػدـ السػ ػػم كالااعػ ػػة ,ك ذلػ ػػل تفكيػ ػػل اًتم ػ ػ كحػ ػػدكث
الفو ى كالفساد" )ُ( ذ
 " :ذهػػا ادلسػػلموف :إين رذػػد ف ػػمن خاةػػٍب ل ػ س مو ػػوعْب لػػامْب...
 كقػػاؿادلو ػػوع األكؿ" :حػػاؿ التػػاس بالتسػػةة لػػواهتم ,ػػهف بع ػ التػػاس دذديػػه كػػي رلل ػ
غللسه الكالـ كاة األمور ,كالوقوع عئا هم ,كيشئ مساكبهم ك خاػابهم معئ ػا
ب ػ لل عم ػػا ذل ػػم م ػػن زلاس ػػن ك ػواب ,كا رذ ػػا ف س ػػلوؾ ل ػ ا الائذ ػػق كالوق ػػوع
عئاض الواة ا ذ ذد األمئ إا ػدة ,هيػه ا ػلػي مشػكال ,كا ذئ ػ مظلمػة ,كإظلػا ذ ذػد
الػػةالء بػػالء ,كذوجػػا بغػ الػػواة ككػئاليتهم ,كعػػدـ تتفيػ كامػػئلم الػػٍب غلػػا لػػاعتهم
يهػا كضلػن ا يشػل ف كاة األمػور قػد ذسػي وف كقػد ؼلا ػوف كغػّبلم مػن بػِب دـ ,ػهف
كي بِب دـ خااء كخّب اخلاابْب التوابوف" كا يشل ذضا يه ا غلػوز لتػا ف يسػك
ع ػػن إيس ػػاف ارتك ػػا خا ػػيب ح ػػٌب ية ػ ؿ م ػػا يس ػػتايعه م ػػن كاج ػػا التيف ػػي ة كلئسػ ػوله
كألبمة ادلسلمْب كعامتهم ,هذا كاف ك لل ,ػهف الواجػا عليتػا إذا ر ذتػا خاػيب مػن كاة
األمور ف يتيفي م فوذا ك كتابيا ,كيتا هم سالكْب ب لل قػئب الاػئؽ بيػاف
احلػػق ذلػػم ك ػػئح خا ػ هم مث يعظهػػم كي ػ كئلم يمػػا غلػػا علػػيهم م ػن التيفػػش دلػػن ٙب ػ
)ُ( حقوؽ الئاعي كالئعية رلموعة خاا ص.ُٕ :
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ذػدذهم ,كرعاذػة ميفػاحلهم ,كر ػ الظلػم عػػتهم ,كيػ كئلم ٗبػا ثةػ عػن التػيب " اللهػػم
مػػن كيل مػػن مػػئ مػػٍب ػػي ا شػػق علػػيهم ا ػػقق عليػػه" كقولػػه عليػػه اليفػػالة كالسػػالـ:
"مامن عةد ذسَبعيه ض رعية ؽلوت ذوـ ؽلوت كلو ةاش لئعيتػه إا حػئـ ض عليػه ااتػة"
مث إف اتعص بػواعص القػئ ف كاحلػدذحم ػ لل لػو ادلالػوب ,كإف س ذػتعص بػواعص احلػدذحم
كالقػػئ ف كعظتػػاس بػواعص السػػلااف ,بػػيبف يئ ػ األمػػئ إىل مػػن وقػػه لييفػػلش مػػن حالػػه ,ػػهذا
بلغتا األمئ إىل لله ال ذن لػي ػوقهم كيل مػن ادل لػوقْب ,قػد بئبػ بػ لل ال مػة كس
ذةق إا ف يئ األمئ إىل رب العادلْب كيسيبله إ الح حواؿ ادلسلمْب ك بمتهم")ُ(.
املطلة الجنى ::ثبوت فسند ٍذا األسلوت يف اإلىلنر مً حيثح اليجثن ا املبثبث عليثُ
قدمين وحديجن:
اريرألفاألول:ف الف فار دمي :ف
ذلل ف بداذة اخلئكج علػى عثمػاف  كايػ بػداذتها اإليكػار

كمن ك ش األمثلة
عليه عاليية.
جاء اليفػ ي ْب" :عػن األعمػ عػن

كابػي قػاؿ :قيػي ألسػامة :لػو تيػ

اليػا

السػػئ دكف ف ػػتش

كلمتػػه؟ قػػاؿ :إيكػػم لػػَبكف ين ا كلمػػه! ا نعكػػم إين كلمػػه
بابا ا كوف كؿ من ت ه")ِ(.
 قاؿ التوكم":- -قوله :تتش مئا ا حا ف كوف كؿ من ا تت ػه ,ذعػُب اًػالئة
باإليكار على األمئاء

ادلأل كما جئل لقتلة عثماف .)ّ("

)ُ( حقوؽ الئاعي كالئعية رلموعة خاا ص ِِ.ِْ-
يش مسلم جْ/صَِِٗ /ح ِٖٗٗ.
)ِ( يش الة ارم جّ/صُُُٗ/حَّْٗ
)ّ) ئح التوكم على يش مسلم جُٖ/صُُٖ.
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ق ػػاؿ األلة ػػاين رٞب ػػه ض تع ػػاىل" :ذع ػػِب اً ػػالئة باإليك ػػار عل ػػى األمػ ػئاء ادل ػػأل ألف
اإليكار جهارا مػا ؼلشػى عاقةتػه ,كمػا اتفػق اإليكػار علػى عثمػاف جهػارا إذ يشػيب عتػه
قتله")ُ(.



كسػ ي الشػػيإل عةػػد الع ذػ ابػػن بػػاز رٞبػػه ض تعػػاىل سػ لة متهػػا :لػػي مػػن مػػتهج السػػلف
يقػػد الػػواة ػػوؽ ادلتػػابئ؟ كمػػا لػػو مػػتهج السػػلف ييفػػش الػػواة؟ قػػاؿ مػػا ييفػػه" :لػػي
من متهج السلف التشهّب بعيوب الػواة كذكػئ ذلػل علػى ادلتػابئ ألف ذلػل ذفضػي إىل
الفو ى كعدـ السم كالااعػة ادلعػئكؼ ,كذفضػي إىل اخلػوض الػ م ذضػئ كا ذتفػ ,
كلكػن الائذقػة ادلتةعػة عتػد السػلف التيفػي ة يمػا بيػتهم كبػْب السػلااف كالكتابػة إليػه ك
ااتيفػػاؿ بالعلمػػاء ال ػ ذن ذتيفػػلوف بػػه حػػٌب ذوجػػه إىل اخلػػّب ...كدلػػا ت ػوا الشػػئ زمػػن
عثماف  ك يكئكا على عثماف جهػئة ٛبػ الفتتػة كالقتػاؿ كالفسػاد الػ م ا ذػ اؿ التػاس





ثػػارس إىل اليػػوـ حػػٌب حيفػػل الفتتػػة بػػْب علػػي كمعاكذػػة كقتػػي عثمػػاف بسػػةا ذلػػل,
كقتػي ٝبػ كثػػّب مػػن اليفػ ابة كةػػّبلم بيبسػةاب اإليكػػار العلػػِب كذكػػئ العيػػوب علتػػا حػػٌب
بغ التاس كيل مئلم كقتلوس ,يسيبؿ ض العا ية " لػ)ِ(.
كثة ػ عػػن عةػػد ض بػػن عكػػيم  -يمػػا خػػئج ابػػن سػػعد لةقاتػػه كةػػّبس -يػػه قػػاؿ :ا
عػْب علػى دـ خليفػة بػدان بعػد عثمػاف .يقػاؿ لػه :ذػا بػا معةػد ك عتػ علػى دمػه ؟
يقوؿ :إين عد ذكئ مساكذه عويان على دمه"(ّ).
كلل ف تتيبمي  :ف حد اخللفاء الئا دذن ,كلو عثمػاف -ر ػي ض عػتهم ٝبعػْب-

)ُ( من تعليقه على سلتيفئ مسلم ص ّّٓ.
)ِ( ادلعلوـ من كاجا العالقة بْب احلاكم كاألكوـ ص ِِ ِّ-ط دار ادلتار ُُْْ.
)ّ) التارذإل الكةّب للة ارم ُُٔ /رْٓ.
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س ذعجا بع الئعية ,كا تكوا من اسػت ثارس كحكمػه ,كلػو الػ م زكػاس ض كرسػوله 
كيف ٗبن بعدس من احلكاـ ؟
اريرألفار ا :فأ ليف عاصرة:ف
كلػػي كثػػّبة ا تكػػاد ٙبيفػػئ ,ةػػالتظئ إىل مػػا حيفػػي اليفػػوماؿ ,ك اا ابػػئ ,ك ليةيػػا,
ك اليمن ,ك ميفئ ,قد كاف كؿ األمئ إيكارا علتيا ٗبجئد الكالـ ,مث ػةش خئكجػا دل
إىل الفتتػػة كالتفػػئؽ ,كزذػػادة ادلظػػاس كادلفاسػػد ,ت قق ػ السػػتة ااارذػػة الػػٍب ا تتةػػدؿ ,كمػػا
قػػاؿ ابػػن تيميػػة-رٞبػػه ض ":-كلعلػػه ا ذكػػاد ذعػػئؼ لابفػػة خئج ػ علػػى ذم سػػلااف إا
ككاف خئكجها من الفساد ما لو عظػم مػن الفسػاد الػ م زالتػه ا.لػػ"(ُ) ,كقػاؿ" :كقػي
مػن خػئج علػػى إمػاـ ذم سػػلااف إا كػاف مػػا تولػد علػى علػػه مػن الشػػئ عظػم شلػػا تولػد مػػن
اخلػػّب"(ِ) ,كقػػاؿ" :كذلػ ا كػػاف ادلشػػهور مػػن م ػ لا لػػي السػػتة ػػم ا ذػػئكف اخلػػئكج علػػى
األبمػة كقتػػاذلم بالسػػيف ,كإف كػػاف ػػيهم هلػػم كمػا دلػ علػػى ذلػػل األحادذػػحم اليفػ ي ة
ادلستفيضة عن التيب  ألف الفسػاد القتػاؿ كالفتتػة عظػم مػن الفسػاد احلا ػي بظلمهػم
بدكف قتاؿ كا تتة"(ّ).
كقػ ػػد جػ ػػاء األحادذػ ػػحم اليف ػ ػ اح ػ ػػفات لػ ػػةع بمػ ػػة ادلسػ ػػلمْب ال ػ ػ ذن ذلعتػ ػػوف
ػػعو م ,كتلعػػتهم ػػعو م كذػػةغ بعضػػهم بعضػػا –كمػػا سػػييبيت ,-كم ػ ذلػػل كلػػه قػػد
نػػالم التػػيب  بمػػة ,ك ػػى عػػن اخلػػئكج علػػيهم مػػاداموا ذقيمػػوف اليفػػالة ػػيهم ك كجػػا
السم كالااعة ادلعئكؼ .كقد تكوف سػةاب اخلػئكج  -تلػل الةلػداف-قػد تػو ئت مػن
)ُ) متهاج الستة التةوذة ّ .ُِّ /
)ِ) متهاج الستة التةوذة ْ.ِِٔ/
)ّ) متهاج الستة التةوذة ّ .ُِّ /
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حيحم كجود الكفػئ الةػواح عتػد بعضػهم ,كلكػن س تتػو ئ ػئكط اخلػئكج مػن القػدرة ,كعػدـ
كجود ادلفسدة األعظم كما ي على ذلل لي العلم(ُ).
اريرألفار ارث:ف الف "رفف فإ ا فأىلفارسنيفواجلماعي :ف
لػو ذعلػػم -مػػن اٚب ػ لػ ا ادلػػتهج اإليكػػار -ادلفاسػػد كادلظػػاس الكةػػّبة ,كالكثػػّبة الػػٍب
تَبتػػا علػػى ذلػػل ,رٗبػػا عػػاد التظػػئ كعلػػم سػػئ مػػئ الئسػػوؿ - ال ػ م لػػو ػػفق التػػاس
ك رٞبه ػػم بيبمت ػػه -باليف ػػِب عل ػػى ج ػػور األبم ػػة كهلمه ػػم كلػ ػ ا ق ػػد ك ػػاف إم ػػاـ ل ػػي الس ػػتة
 -كقف كقفته ادلشهورة د من راد اخلئكج علػى احلػاكم

كااماعة كلو اإلماـ ٞبد-
رةم تو ئ سةاب اخلئكج:
م ػػن ادلعل ػػوـ ف الق ػػوؿ ب ػػيبف الق ػػئ ف سلل ػػوؽ كف ػػئ ك ػػِب كم ػػا بيت ػػه اإلم ػػاـ ا ج ػػئم-
 -كشلػػا قالػػه « :بػػاب ذكػػئ اإلؽلػػاف بػػيبف القػػئ ف كػػالـ ض -تعػػاىل ,-ك ف كالمػػه لػػي

ٗب لػػوؽ ,كمػػن زعػػم ف القػػئ ف سللػػوؽ قػػد كفػػئ»(ِ) .مث سػػاؽ - -ا ثػػار الدالػػة علػػى
إٝبػاع السػلف علػى ف القػوؿ ٖبلػق القػئ ف كفػػئ .كقػد يسػجن اإلمػاـ ٞبػد ,ىكعيػ ًٌب ليقػػوؿ:
القػػئ ف سللػػوؽ كمػ ذلػػل كلٌػػه س ذػػةش اخلػػئكج علػػى اخللفػػاء ,بػػي كػػاف ذتهػػى عتػػه ,ىكيػلػ ًٌػئض
على قتاؿ اخلارجْب على األبمة ,كذئل ف قتاذلم كىل من قتاؿ الكفار.
ذكئ اإلماـ بو بكئ اخلالؿ عػن احلػارث حػدثهم قػاؿ :سػيبل بػا عةػد ض مػئ
كلم قوـ باخلئكج قل  :ذػا بػا عةػد ض مػا تقػوؿ اخلػئكج مػ لػؤاء
كاف حدث بةغداد َّ
القوـ ؟ يبيكئ ذلػل علػيهم كجعػي ذقػوؿ سػة اف ض الػدماء ,الػدماء ا رل ذلػل كا مػئ

)ُ) ايظئ تش الةارم ُّ َُ/تاكل العلماء األكابئ ما يلػدر مػن الػدماء اا ابػئ لعةػد ادلالػل
الئمض ػ ػػاين اا اب ػ ػػئم َُْ :كي ػ ػػف يع ػ ػػاي كاقعت ػ ػػا األل ػ ػػيم ٕٕ :اليف ػ ػ ػ وة اإلس ػ ػػالمية ػ ػ ػواب
كتوجيهات.ِٖٔ :
)ِ) ايظئ الشئذعة (ُ.)ِٓٓ-ْٖٗ/
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بػػه ,اليفػػِب علػػى مػػا ضلػػن يػػه خػػّب مػػن الفتتػػة ذسػػفل يهػػا الػػدماء كذسػػتةاح يهػػا األم ػواؿ
كذتتهػػل يهػػا األػػارـ ,مػػا علمػ مػػا كػػاف التػػاس يػػه ذعػػِب ذػػاـ الفتتػػة ,قلػ  :كالتػػاس اليػػوـ
لي لم تتة ذا با عةد ض ؟.
قاؿ :كإف كاف هظلا لي تتة خا ة هذا كق السػيف عمػ الفتتػة كايقاعػ السػةي,
اليفِب على ل ا كذسلم لل دذتل خّب لل ,كر ذته ذتكئ اخلئكج على األبمة كقػاؿ :الػدماء
ا رل ذلػػل كا مػػئ بػػه ,كقػػاؿ ذضػان :خػػِبين علػػي بػػن عيسػػى قػػاؿ :نعػ حتةػػي ذقػػوؿ:
كاذػػة الواثػػق اجتمػ قهػػاء بغػػداد إىل عةػػد ض بكػػئ بػػن عةيػػد كإبػئاليم بػػن عل ػي
ادلاة ػػي ك ضػػي بػػن عا ػػم جػػا كا إىل عةػػد ض اسػػتيبذي ذلػػم قػػالوا :ذػػا بػػا عةػػد ض
لػ ا األمػػئ قػػد تفػػاقم ك شػػا- ,ذعتػػوف إههػػارس خللػػق القػػئ ف كةػػّب ذلػػل -قػػاؿ ذلػػم بػػو عةػػد
ض :ما تئذدكف؟ قالوا :ف يشاكرؾ يا لستا يئ ى بهمئته كا سلاايه.
تػػاهئلم بػػو عةػػد ض س ػاعة كقػػاؿ ذلػػم :علػػيكم بػػالتكئة بقلػػوبكم كا ٚبلع ػوا ذػػدا مػػن
لاعة .كا تشػقوا عيفػا ادلسػلمْب ,كا تسػفكوا دمػاءكم كدمػاء ادلسػلمْب معكػم ,ايظػئكا
عاقةػػة مػػئكم كا ػػِبكا ,حػػٌب ذسػَبذش بػػئ ك ذسػَباح مػػن ػػاجئ ,كدار ذلػػل كػػالـ كثػػّب س
حفظػػه كمض ػوا كدخل ػ يػػا ك علػػى عةػػد ض بعػػدما مض ػوا قػػاؿ أل عةػػد ض:
يسيبؿ ض السالمة لتا كألمة زلمد كما حا ألحد ف ذفعي لػ ا كقػاؿ  :ذػا بػا عةػد ض
لػ ا عتػػدؾ ػواب ؟ قػػاؿ :ا لػ ا خػػالؼ ا ثػػار الػػٍب مئيػػا يهػػا باليفػػِب مث ذكػػئ بػػو عةػػد
ض قػػاؿ :قػػاؿ التػػيب  :إف ػئبل ا ػػِب كإف ,كإف ا ػػِب ػػيبمئ باليفػػِب .قػػاؿ عةػػد ض
بن مسعود ,كذكئ كالمان س حفظه )) . .لػ(ُ).
كقػػاؿ الشػػيإل زلمػػد بػػن عثيمػػْب – ":-الواجػػا عليتػػا ف يتيفػػش بقػػدر ادلسػػتااع,

)ُ) الستة.ُّّ / ُ :
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ما ف يظهئ ادلةارزة كااحتجاجات علتا ه ا خالؼ لدم السلف ,كقػد علمػتم ا ف ف
لػ ػ س األم ػػور ا ٛبػ ػ إىل الشػ ػئذعة بيف ػػلة كا إىل اإل ػػالح بيف ػػلة ,م ػػا ل ػػي إا مض ػػئة...
اخلليف ػػة ادل ػػيبموف قت ػػي م ػػن العلم ػػاء ال ػ ذن س ذقول ػوا بقول ػػه خل ػػق الق ػػئ ف ,قت ػػي ٝبع ػػا م ػػن
العلماء ,ك جػِب التػاس علػى ف ذقولػوا ػ ا القػوؿ الةالػي ,مػا نعتػا عػن اإلمػاـ ٞبػد كةػّبس
م ػػن األبم ػػة ف ح ػػدا م ػػتهم اعتيف ػػم م مس ػػجد ب ػػدا ,كا نعت ػػا ػػم ك ػػايوا ذتش ػػئكف
معاذةه من جي ف ػلمي التاس عليه احلقػد كالةغضػاء كالكئاليػة ...كا يؤذػد ادلظػالئات ك
ااعتيفامات ك ما ةه ذلل ,ا يؤذدلا إلالقا"(ُ).
املطلة الجنلح :ثبوت جننح الطزق الشزعي يف إصالح أخطنء احللنو:
اريرألفاألول:فارغاليفامل"روعوفتربرفار سيليفامل"روعي :ف

إف ادلفهوـ السابد :بيبف الغاذة تِبر الوسػيلة علػى كجػه اإللػالؽ ,ذعػد مفهومػا خال ػا,

ػػال ذكفػػي ف تكػػوف الغاذػػة مشػػئكعة ,بػػي ابػػد ف تكػػوف الوسػػيلة -لت قيػػق ل ػ س الغاذػػة-
كسيلة مشئكعة.
كلتو يش ذلل ابد من استيف اب األ ي ادلتفق عليه مػن ف م عمػي حػٌب ذكػوف
عمال ي ا كمقةوا ,تَبتا عليه ٜبارس الدييوذة كاألخئكذػة غلػا ف ذت قػق يػه ػئلاف:
األكؿ اإلخالص .كالثاين :ادلتابعة كبدكف كاحد متهما العمي بالي ,كالتتيجة كخيمة.
يبمػػا دليػػي األكؿ :عمػػوـ قولػػه " :إظلػػا األعمػػاؿ بالتيػػة ,كإظلػػا امػػئ مػػا يػػول ,مػػن
كاي ػ ػ لجئتػ ػػه إىل ض كرس ػ ػوله ,هجئتػ ػػه إىل ض كرس ػ ػوله كمػ ػػن كاي ػ ػ لجئتػ ػػه إىل دييػ ػػا
ذيفيةها ,ك امئ ة ذت كجهػا ,هجئتػه إىل مػا لػاجئ إليػه")ِ( ,كحػدذحم

لئذػئة  ف التػيب

)ُ( جئذدة ادلسلموف عدد (َْٓ) ص َُ اامعة ُُُُْٔ/ُ/لػ.
(ِ) يش الة ارم جُ/صّ /رُ  /باب كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ ض  كقوؿ ض جي
=
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 قاؿ « :قاؿ ض تةارؾ كتعاىل :يػا ةػُب الشػئكاء عػن الشػئؾ مػن عمػي عمػال ػئؾ يػه
معي ةّبل تئكته ك ئكه »(ُ).
ك ما دليي الثاين :قوله { :من عمي عمال لي عليػه مئيػا هػو رد )ِ( ,ك لفػص

خئ{ :من حدث مئيا ل ا مالي مته هو رد )ّ(.
كةالةا ما ذكوف اخللي ٙبقق ئط ادلتابعة أليتػا يفػَبض ف الغالػا مػن اتةػ
مث ػػي لػ ػ س الوس ػػيلة ذئذ ػػد اخل ػػّب كاإل ػػالح .لك ػػن ق ػػد ثةػ ػ بال ػػدليي القاع ػػي خا ػػيب لػ ػ س
الوسيلة دل الفتها الستة ,كإٝباع السلف كاخللف .كالغاذة ادلشئكعة من اإليكػار العلػِب لػن
تت قق بوسيلة زلئمة ,كإظلا تت قق بالوسابي ادلشئكعة كلي:
اريرألفار ا :فوسائلفاإلصالحفار"رعييفىيفار ساائلفارناجحايفشارعافواادراف ا فخااللف
اللي:
أوال :اتة ػػاع ادل ػػتهج الش ػػئعي

التيف ػػش ل ػػواة األم ػػئ باألس ػػلوب ادلق ػػئر

التيف ػػوص

الشػػئعية ك ػػق هػػم السػػلف اليفػػاحل مػػن اليف ػ ابة كالتػػابعْب .ػػا كرس ػوله  علػػم -مػػن
=

ذك ػ ػػئس ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ

ػ ػ يش مس ػ ػػلم ْٖٔ /

رَّٔٓ.
)ُ) [ يش مسلم ٖ]ِِّ /رٕٔٔٔ.
)ِ( من حدذحم عابشة ر ي ض تعاىل عتهػا ,خئجػه الة ػارم معلقػا بيفػيغة ااػ ـ ػ يش الة ػارم
يش مسلم جّ/صُّّْ/ر ُُٖٕ.
جِ/صّٕٓ /باب التج
)ّ( ػ ػ يش الة ػ ػػارم جِ/صٗٓٗ /ر َِٓٓ  /ب ػػاب إذا ا ػ ػػال وا علػ ػػى ػػلش جػ ػػور اليفػ ػػلش
مػػئدكد ػ يش مسػػلم جّ/صُّّْ/ح ُُٖٕ  /بػػاب يقػ األحكػػاـ الةاللػػة كرد زلػػدثات
األمور.
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يفس ػػتا – بادليف ػػاحل كادلفاس ػػد ,ادل الف ػػة ذلػ ػ ا ال ػػتهج س ػػوؼ ذت ػػتج عت ػػه مفس ػػدة زلض ػػة,
كادلوا قػػة لػػه كاتةاعػػه لػػو الوسػػيلة لت يفػػيي ادليفػػاحل األضػػة ,ك الغالةػػة ,كدرء ادلفاسػػد األضػػة
ك الغالةة.
ثانيااا :إف كؿ الائذػػق إل ػػالح كاة األمػػور ذةػػد به ػػالح يفسػػتا مػػن جهػػة عالقتتػػا

با كمن جهة عالقاتتا ٖبلقه األقئبْب كاألبعدذن هف ستة ض تقضي ف الظاس ذػوىل عليػه
مثله ,ككمػا تكػوف ذػوىل عليػل كلػ ا ػهف ض مػئ بػاللجوء إليػه عتػد كقػوع الظلػم مػن الػواة
كمػػا جػػاء اليف ػ ي ْب" :عػػن ابػػن مسػػعود  عػػن التػػيب  قػػاؿ :سػػتكوف ثػػئة ك مػػور
تتكئك ػػا .قػػالوا :ذػػا رسػػوؿ ض مػػا تيبمئيػػا؟ قػػاؿ :تػػؤدكف احلػػق ال ػ م علػػيكم ,كتسػػيبلوف ض
ال م لكم"(ُ) .ك لفص مسلم" :إ ا ستكوف بعدم ثئة ك مػور تتكئك ػا .قػالوا :ذػا رسػوؿ
ض كيػػف تػػيبمئ مػػن درؾ متػػا ذلػػل؟ قػػاؿ :تػػؤدكف احلػػق ال ػ م علػػيكم كتسػػيبلوف ض ال ػ م
لكم")ِ(.

ثار ا ااا :ال ػػدعاء ل ػػواة األم ػػئ :ق ػػاؿ اإلم ػػاـ الِب ػػارم(( :إذا ر ذ ػ ػ الئج ػػي ذ ػػدعو عل ػػى

السلااف اعلم يه احا لول ,كإذا نع الئجي ذدعػو للسلااف باليفالح ػاعلم يػه
احا ستة إف اء ض ,ذقوؿ ضيي بن عيػاض :لػو كػاف يل دعػوة مسػتجابة مػا جعلتهػا
إا السلااف .قيي له :ذا با علي ًٌسئ لتا ل ا ؟ قػاؿ :إذا جعلتهػا يفسػي س تعػدين,
كإذا جعلته ػػا الس ػػلااف ػػلش ,يف ػػلش بيف ػػالحه العة ػػاد كال ػػةالد ,يبيمئي ػػا ف ي ػػدعو ذل ػػم
باليفػ ػػالح كس يػ ػػؤمئ ف يػ ػػدعو علػ ػػيهم كإف ج ػ ػػاركا كهلم ػ ػوا ألف جػ ػػورلم كهلمه ػ ػػم عل ػ ػػى

)ُ(
)ِ(

يش الة ارم جّ/صُُّٖ/حَّْٖ.
يش مسلم جّ/صُِْٕ/حُّْٖ.
17

املؤمتر العاملي الثاني ملكافحة اإلرهاب ·مراجعات فكرية وحلول عنلية»

يفسهم ك الحهم أليفسهم كللمسلمْب))(ُ).

املطلة الزااع :الزجوع للحق فضيل :
اخلاػػيب مػػن جةلػػة الةش ػػئ ,كمػػا جػػاء عػػن ي ػ  ف الت ػػيب  قػػاؿ" :كػػي اب ػػن دـ

خاػػاء كخػػّب اخلاػػابْب التوابػػوف"(ِ) ,كمػػن نػػات لػػي احلػػق كاإلخػػالص ػػم إذا كقع ػوا
اخلاػػيب مث تةػػْب ذلػػم رجع ػوا عتػػهٖ ,بػػالؼ لػػي األل ػواء سػػيمالم التعيفػػا كاإل ػئار علػػى
الةالي ,كرد احلق بعد ك وحه من الكِب كمػا جػاء عػن عةػد ض ابػن مسػعود  عػن التػيب
 قػػاؿ « :ا ذػػدخي ااتػػة مػػن كػػاف قلةػػه مثقػػاؿ ذرة مػػن كػػِب » .قػػاؿ رجػػي :إف الئجػػي
ػلػػا ف ذكػػوف ثوبػػه حسػػتا كيعلػػه حسػػتة .قػػاؿ « :إف ض ٝبيػػي ػلػػا اامػػاؿ الكػػِب باػػئ
احلق كةم التاس»(ّ).
كقػػد بيت ػ يمػػا تقػػدـ بيبدلػػة قاعيػػة مػػن ييف ػػوص السػػتة التةوذػػة ,ك بمػػة السػػلف ,ف
التشػػهّب باحلكػػاـ مػػن عظػػم كسػػابي اإل سػػاد ,ػػئم ٗبػػن عػػئؼ باػػالف ل ػ س الائذقػػة ف
ذعود إىل احلق كذةيته للتػاس ,ك ف ا ؼلػاؼ ض لومػة ابػم .كقػد جػاء كتػاب عمػئ إىل
موسػى ا ":مػػا بعػد ا ؽلتعػػل قضػاء قضػػيته بػاألم راجعػ يػه لئ ذػػل كلػدذ يػػه
لئ ػػدؾ ف تئاج ػ احل ػػق ػػهف احل ػػق ق ػػدمي ا ذةا ػػي احل ػػق ػػيء كمئاجع ػػة احل ػػق خ ػػّب م ػػن
التمادم الةالي"(ْ).
)ُ) ئح الستة اإلماـ احلسن الِب ارم صَِ :رٗٗ.
)ِ) ستن الَبم م ْٔٓٗ /رِْٗٗ ,كقاؿ":ةئذا" ,كحسته األلةػاين
ُُِّ /رُّّٗ.
)ّ) يش مسلم للتيسابورم ُٔٓ /ر ِٕٓ.
)ْ) ستن الةيهقي الكِبل َُُُٗ /رَُِٗٓ.
18
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ػ ابل,
ككمػػا جػػاء عػػن معم ػػئ قػػاؿ :قل ػ حلمػػاد :كت ػ ر سػػا ككت ػ إمام ػػا
ػػالفتهم يف ػػئت تابعػػا .ق ػػاؿ :إين ف ك ػػوف تابع ػػا احلػػق خ ػػّب مػػن ف ك ػػوف ر س ػػا
الةالي"(ُ).


)ُ) مستد ابن ااعد لعلي الةغدادم صٕٔ :رّٕٓ.
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ادلبحث الثالث

مُاطه الضعف يف ٌزي ادلشاجعت َفيً مطلبان

املطلة األول :اجلَل انمللطلحنت الشزعي فَنن وثطبيقن:
كمػػن ذلػػل عػػدـ التفئذػػق بػػْب التيفػػي ة كالفض ػػي ة ,ك التيفػػي ة كالغيةػػة ,ك ادلػػداراة
كادلدالتػػة ,ل ػ ا مػػن حيػػحم الفهػػم .كمػػن حيػػحم التاةيػػق ,ػػهف سػػلوب التيفػػي ة ؼلتلػػف
باختالؼ ادلتيفوح ,كالشػئكط الػٍب ابػد متهػا للتيفػي ة ,ككمػا تقػدـ بيػاف األلفػاظ ذات
اليفػػلة ,ػػهف التيفػػي ة تتضػػمن معػػاين عظيمػػة كاليفػػدؽ كاإلخػػالص ,كذلػػا تعلػػق بكثػػّب مػػن
ادليفػػال ات كالغيةػػة ,كادلػػداراة ,كادلدالتػػة ,كالتعػئذ  .كالغػ  ,كالتػػدلي  ,كالكػ ب ,ككػػي
معػػُب ذضػػاد ادليفػػاحل بيبيواعهػػا ,كتتضػػمن معتالػػا اا ػػاالحي التيفػػش للػػتف  ,كالتيفػػش
للغػػّب .ككمػػا قيػػي :التيفػػي ة مئتػػاف :ػػاألكىل ػػئض كدذايػػة ,كالثاييػػة :تتةيػػه كت ػ كّب ,ك مػػا
الثالثػة :تػػوبيإل كتقئذػ إف مكػػن كس ػليفػػي عليػل ػػئر ,كالتيفػػش سػ نػئا ا جهػ نػئا ,كبتعػئذ
ا تيفئذش ,إا ف ا ذفهم ادلتيفػوح تعئذضػل ػال بػد مػن التيفػئذش ,كا تتيفػش علػى ػئط
القةوؿ متل هف تعدذ

يبي سلائ"(ُ).

املطلة الجنى ::اجلَل انليلوص الشزعي فَنن وثطبيقن:
الفرع األول :اجلهل بالنصوص الشرعية من حيث الفهم:

كمػػن األمثلػػة علػػى ذلػػل :ف لتػػاؾ مػػن ذ ػئب السػػم كالااعػػة لدمػػاـ ٕبيفػػوؿ العػػدؿ
كعدـ ااور.
كل ػ ا ادلفهػػوـ قػػد ا ؼلػػالف ػػاحةه كجػػوب السػػم كالااعػػة ,كلكتػػه ذقيػػد ذلػػل
)ُ) إر اد العةاد لالستعداد ليوـ ادلعاد ص ُٗ :عةدالع ذ بن زلمد السلماف.
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بوجوب العدؿ كعدـ ااور ,كلو مفهوـ مئدكد من كجهْب:
األول:فارنص صفاريتفجاءففينافاأل رفلطاع وفوإنفوجدف نوفظلمفأوفج ر :ف
 قاؿ تعاىل :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﮊ ا ذة(ُ).يش مسلم  -عن لئذئة  عن التيب  قػاؿ « :مػن لػاعِب قػد لػاع
 كض كمػػن ذعيفػػِب قػػد عيفػػى ض كمػػن ذا ػ األمػػّب قػػد لػػاعِب كمػػن ذع ػ األمػػّب قػػد
عيفاين »(ِ).
 ك اليفػ ػ ػ ي ْب" :ع ػ ػػن اب ػ ػػن مس ػ ػػعود ع ػ ػػن الت ػ ػػيب  ق ػ ػػاؿ « :س ػ ػػتكوف ث ػ ػػئة ك م ػ ػػورتتكئك ا» .قالوا :ذا رسوؿ ض مػا تيبمئيػا؟ قػاؿ « :تػؤدكف احلػق الػ م علػيكم كتسػيبلوف
ض ال ػ م لك ػػم»")ّ( ,ك لف ػػص مس ػػلم«" :إ ػػا س ػػتكوف بع ػػدم ث ػػئة ك م ػػور تتكئك ػػا»
قػػالوا :ذػػا رسػػوؿ ض كيػػف تػػيبمئ مػػن درؾ متػػا ذلػػل؟ قػػاؿ « :تػػؤدكف احلػػق الػ م علػػيكم

كتسيبلوف ض ال م لكم»")ْ(.
كجه ااستداؿ :يه كجا عليتا ف يؤدم حقهم كلو السػم كالااعػة ادلعػئكؼ,
كإذا متعويا ي ا من حقوقتػا اسػت ثارلم ػا ك كقعػوا متكػئ مػن ادلتكػئات ادلعلتػة لقولػه:
"ك مور تتكئك ا" هي معلومة لتا كجا عليتا ييف هم كما جاء األحادذحم األخئ ػهذا
س ذتف التيفش يئ األمئ إىل ض.
قاؿ التوكم " :- -ك يه احلحم على السم كالااعة كإف كاف ادلتويل هادلا عسػو ا
)ُ) ا
)ِ)
)ّ(
)ْ(

ذة ٖٓ سورة التساء.
يش مسلم ٔ ُّ /رِْٖٓ.
يش الة ارم جّ/صُُّٖ/حَّْٖ.
يش مسلم جّ/صُِْٕ/حُّْٖ.
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يعاػػى حقػػه مػػن الااعػػة كا ؼلػػئج عليػػه كا ؼلل ػ بػػي ذتضػػئع إىل ض تعػػاىل كشػػف ذاس
كد ئس كإ الحه"(ُ).
ػ يش الة ػػارم" :عػػن لئذػػئة  قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ ض « :ثالثػػة ا
 مػا جػػاءذكلمهػػم ض كا ذتظػػئ إلػػيهم كا ذػكيهم كذلػػم عػ اب لػػيم رجػػي علػػى ضػػي مػػاء بائذػػق
ؽلت مته ابن السةيي كرجي باذ رجال ا ذةاذعه إا للدييا هف عااس ما ذئذػد ك لػه كإا
س ذف له »...احلدذحم"(ِ).
قػػاؿ ػػيإل اإلسػػالـ " :- -ااعػػة ض كرس ػوله كاجةػػة علػػى كػػي حػػد كلاعػػة كاة
األمػػور كاجةػػة ألمػػئ ض باػػاعتهم مػػن لػػاع ض كرس ػوله بااعػػة كاة األمػػئ ػػيبجئس علػػى
ض ,كمػػن كػػاف ا ذاػػيعهم إا دلػػا ذيبخػ س مػػن الواذػػة كادلػػاؿ ػػهف عاػػوس لػػاعهم كإف متعػػوس
عيفالم ماله ا خئة من خالؽ"(ّ).
كقػػاؿ الشػػوكاين٘" :- -بػػا لاعتػػه كييفػػي ته ك بيعتػػه إف للةهػػا كتسػػق عدالػػة
مػػن بالػػا كييفػػيةه مػػن الفػػيء كذػػؤدب مػػن ذثػػة عتػػه ك ذتفػػي ,كمػػن عػػاداس ةقلةػػه سلاػػىء
كبلسايه اسق كبيدس زلارب"(ْ).
يش مسلم عن ح ذفة بن اليمػاف" :قلػ  :ذػا رسػوؿ ض إيػا كتػا بشػئ جػاء ض
 كٖبػػّب ػػت ن يػػه ,هػػي مػػن كراء لػ ا اخلػػّب ػػئ؟ قػػاؿ :يعػػم ,قلػ  :لػػي كراء ذلػػل الشػػئ
خػػّب؟ قػػاؿ :يعػػم ,قل ػ  :هػػي كراء ذلػػل اخلػػّب ػػئ؟ قػػاؿ :يعػػم ,قل ػ  :كيػػف؟ قػػاؿ:
ذكػػوف بعػػدم بمػػة ا ذهتػػدكف ػػدام كا ذسػػتتوف بسػػتٍب ,كسػػيقوـ ػػيهم رجػػاؿ قلػػو م
)ُ) ئح التوكم على يش مسلم جُِ/صِِّ.
)ِ( يش الة ارم جِ/صَٓٗ/حِِٕٓ /باب اليمْب بعد العيفئ.
)ّ) رلموع الفتاكل جّٓ/صُٔ.ُٕ-
)ْ) السيي اائار جْ/صُّٓ.
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قلػػوب الشػػيالْب جثمػػاف إي ػ  .قػػاؿ :قل ػ  :كيػػف ػػت ذػػا رسػػوؿ ض إف درك ػ
ذلل؟ قاؿ :تسم كتاي لألمّب ,كإف ئب ههئؾ ك خ مالل ,ان ك ل "(ُ).
كجػه ااسػػتداؿ :يػػه مػػئ بالسػػم كالااعػػة كلػػو كقػ عليػػه الظلػػم ,كشلػػا ا ػػل يػػه ف
اإليكار العلِب على كيل األمئ ذؤدم إىل عػدـ السػم كالااعػة ,كلػ ا األسػلوب غللػا ػئا
مستاّبا وسيلة األئـ زلئمة.
 كع ػػن س ػػلمة ب ػػن ذ ذ ػػد ااعف ػػي  س ػػيبؿ رس ػػوؿ ض  ,ق ػػاؿ :ذ ػػا ي ػػيب ض ر ذ ػ إفقام ػ عليتػػا م ػئاء ذسػػيبلويا حقهػػم كؽلتعويػػا حقتػػا مػػا تيبمئيػػا؟ ػػيبعئض عتػػه ,مث سػػيبله,
ػػيبعئض عتػػه ,مث سػػيبله الثاييػػة ك الثالثػػة ج بػػه األ ػػعحم بػػن قػػي كقػػاؿ :انعػػوا
ك ليعوا ,هظلا عليهم ما ٞبلوا كعليكم ما ٞبلتم")ِ(.
 -ك ػ يش مسػػلم عػػن لئذػػئة  ف التػػيب  قػػاؿ" :عليػػل السػػم كالااعػػة

عسئؾ كذسئؾ كمتشال كمكئلل ك ثئة عليل"(ّ).
بي ػػاف مع ػػُب األث ػػئ" :ل ػػي ااس ػػت ثار كااختيف ػػاص ب ػػيبمور ال ػػدييا
ق ػػاؿ الت ػػوكم
عليكم ,م :انعوا ك ليعػوا كإف اخػت األمػئاء بالػدييا ,كس ذو ػلوكم حقكػم شلػا عتػدلم,
كلػ س األحادذػػحم احلػػحم علػػى السػػم كالااعػػة ٝبيػ األحػواؿ كسػػةةها اجتمػػاع كلمػػة
ادلسلمْب ,هف اخلالؼ سةا لفساد حواذلم

دذتهم كدييالم"(ْ).

ار ا :فاإلمجاألفعلىفوج بفارسمعفوارطاعيف عفوج دفارظلمفواجل ر :ف
 كقد يقي اإلٝباع على ذلل حئب الكئماين احا اإلماـ ٞبد حيحم قػاؿيش مسلم جّ/صُْٕٔ/ح ُْٕٖ.
)ُ( ك
)ِ( يش مسلم جّ/صُْْٕ/ح ُْٖٔ ُِ /باب
)ّ( يش مسلم جّ/صُْٕٔ/حُّٖٔ.
)ْ) ئح التوكم على يش مسلم جُِ/صِِٓ.

العقيػدة

لاعة األمئاء كإف متعوا احلقوؽ.
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الػػٍب يقلهػػا عػػن السػػلف" :ااهػػاد مػػاض قػػابم م ػ األبمػػة بػػئكا ك جػػئكا ا ذةالػػه جػػور
جػػابئ كا عػػدؿ عػػادؿ ,كاامعػػة كالعيػػداف كاحلػػج مػ سػػلااف كإف س ذكويػوا بػػئرة عػػدكا
تقياء ,كد اليفدقات كاخلػئاج كاألعشػار كالفػيء كالغتػابم إلػيهم عػدلوا يهػا ك جػاركا,
كاايقيػػاد دلػػن كااس ض  مػػئكم ا تت ػ ع ذػػدا مػػن لاعتػػه كا ٚبػػئج عليػػه بسػػيف حػػٌب
غلعي ض لل ئجا كسلئجػا ك ا ٚبػئج علػى السػلااف ك تسػم كتايػ كا تتكػحم بيعتػه,
من عي ذلل هو مةتدع سلالف مفارؽ للستة للجماعة ,كإف مئؾ السػلااف بػيبمئ يػه
معيفية لي لل ف تايعه لةتة ,كلي لل ف ٚبئج عليه كا ٛبتعه حقه"(ُ).
 كقػػد يقػػي ابػػن حجػػئ  - -اإلٝبػػاع علػػى عػػدـ جػواز اخلػػئكج علػػى السػػلااف الظػػاس:قػػاؿ :قػػاؿ ابػػن باػػاؿ :ك احلػػدذحم حجػػة علػػى تػػئؾ اخلػػئكج علػػى السػػلااف كلػػو جػػار,
كقػػد ٝبػ الفقهػػاء علػى كجػػوب لاعػػة السػػلااف ادلتغلػػا كااهػػاد معػػه ,ك ف لاعتػػه خػػّب

من اخلئكج عليه دلا ذلل من حقن الدماء كتسكْب الدعلاء"(ِ).
 كيق ػػي اإلم ػػاـ الت ػػوكم - -اإلٝب ػػاع عل ػػى ذل ػػل ذض ػػا ق ػػاؿ" :ك م ػػا اخل ػػئكج عل ػػيهمكقتاذلم ئاـ بهٝبػاع ادلسػلمْب كإف كػايوا سػقة هػادلْب ,كقػد تظػالئت األحادذػحم علػى
ما ذكئته ,ك ٝب لي الستة يه ا ذتع ؿ السلااف بالفسق.)ّ("...
 كقػػاؿ ابػػن حجػػئ - -معلقػػا علػػى حػػدذحم لئذػػئة الة ػػارم" :نعػ اليفػػادؽادليفػػدكؽ ذقػػوؿ :لػػالؾ مػػٍب علػػى ذػػدم ةلمػػة مػػن ق ػئذ "(ْ) " :ل ػ ا احلػػدذحم ذضػػا
)ُ) يقلها ابن القيم حادم األركاح ّٗٗ َْٔ-كذتظئ ص ُٗ.
)ِ) تش الةارم ُّ.ٕ/
)ّ) ئح التوكم على يش مسلم ُِ.ِِٗ/
)ْ) ػ يش الة ػػارم ْ ُٗٗ /ر َّٓٔ بػػاب قػػوؿ التػػيب ػػلى ض عليػػه كسػػلم لػػالؾ مػػٍب علػػى
ذدم ةيلمة سفه.
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حجػة دلػا تقػػدـ مػن تػػئؾ القيػاـ علػى السػػلااف كلػو جػػار أليػه  علػم بػػا لئذػئة بيبنػػاء
لؤاء ك ناء بابهم كس ذيبمئلم باخلئكج عليهم م ف لػالؾ األمػة علػى ذػدذهم لكػوف
اخلػػئكج ػػد اذلػػالؾ ك قػػئب إىل ااست يفػػاؿ مػػن لػػاعتهم ,اختػػار خػػف ادلفسػػدتْب

ك ذسئ األمئذن"(ُ).
 قاؿ ا جئم الشئذعة" :قد ذكئت من الت ذئ عن م الا اخلوارج ما يػه بػالغ دلػنعيفػػمه ض  الكػػئمي عػػن م ػ لا اخل ػوارج ,كس ذػػئ ر ذهػػم ,ك ػػِب علػػى جػػور األبمػػة,
كحيف األمئاء ,كس ؼلئج عليهم بسيفه ,كسيبؿ ض العظيم ف ذكشف الظلػم عتػه ,كعػن
ٝبي ػ ػ ادلس ػ ػػلمْب ,كدع ػ ػػا لل ػ ػػواة باليف ػ ػػالح ,كح ػ ػػج معه ػ ػػم ,كجال ػ ػػد معه ػ ػػم ك ػ ػػي ع ػ ػػدك
للمس ػػلمْب ,ك ػػلى خلفه ػػم اامع ػػة كالعي ػػدذن ,كإف م ػػئكس با ػػاعتهم يبمكتت ػػه ل ػػاعتهم
لػػاعهم ,كإف س ؽلكتػػه اعت ػ ر إلػػيهم ,كإف مػػئكس ٗبعيفػػية س ذاعهػػم ,كإذا دارت بيػػتهم
الفػػًب لػ ـ بيتػػه ,ككػػف لسػػايه كذػػدس ,كس ذهػػو مػػا لػػم يػػه ,كس ذعػػن علػػى تتػػة ,مػػن كػػاف
ل ا ك فه كاف على الائذق ادلستقيم إف اء ض تعاىل"(ِ).
 ذق ػػوؿ ػػيإل اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة  - -مته ػػاج الس ػػتة( :كذل ػ ا ك ػػاف ادلشػػهور م ػػنم ػ لا لػػي السػػتة ػػم ا ذػػئكف اخلػػئكج علػػى األبمػػة كقتػػاذلم بالسػػيف كإف كػػاف ػػيهم
هلم ,كما دل على ذلل األحادذحم اليف ي ة ادلستفيضػة عػن التػيب  ألف الفسػاد
القتػػاؿ كالفتتػػة عظػػم مػػن الفسػػاد احلا ػػي بظلمهػػم بػػدكف قتػػاؿ كا تتػػة ,ػػال ذػػد
عظم الفسادذن بالت اـ دياعلا"(ّ).
)ُ) تش الةارم ُّ.ُّ/
)ِ) الشئذعة ص ّٕ.
)ّ) متهاج الستة ّ.ُْٗ /
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الفرع الثاني :اجلهل بالنصوص الشرعية من حيث التطبيق:

إف عػػدـ التفئذػػق بػػْب التيفػػوص مػػن حيػػحم العمػػوـ كاخليفػػوص ,ك اإللػػالؽ كالتقييػػد,
ك األكم كادلتسوخ ,ك األكػم كادلتشػابه مػن عظػم سػةاب ال لػي اتةػاع مثػي لػ ا ادلػتهج
اإليكػػار ,قػػد جػػاءت التيفػػوص الشػػئعية ادلت ػواتئة بوجػػوب األمػػئ بػػادلعئكؼ كالتهػػي عػػن
ادلتكػػئ ك ف ا ذسػػتثُب مػػن ذلػػل مػػّب كا كزذػػئ ,كبوجػػوب اليفػػدع بػػاحلق ك ا طلػػاؼ ض
لومػػة ابػػم ,ك ف تاةيػػق األحكػػاـ الشػػئعية غلػػا ف ذكػػوف علػػى ااميػ  ,ك ف احلػػاكم غلػػا
عليػه العػػدؿ مػ رعيتػػه ,ك ف السػػم كالااعػػة لل ػػاكم مقيػػد بعػػدـ األمػػئ بادلعا ػػي ,ك ف ا
ػ ته حػػد ,كإظلػػا
ذقػ احلػػاكم الكفػػئ الةػواح .ككػػي لػ ا مػػن احلػػق الػ م ا ؼلتلػػف
اخلالؼ كيفية تاةيق ذلل.
وادفاررفارعلماءفأنفارعملففهبذهفارنص صفاللدففيوف فض الطف فأمهنا :ف
أوال :ف ل ا اخلوض

مثػي ذلػل ,لػي

ػيبيا لكػي حػد مػن التػاس ,كإظلػا لػو مػن

يبف العلماء ال ذن عئ وا به بػْب اخلػاص كالعػاـ ,كادلتيفػفْب باتةػاع السػتة ,كلػدم اليفػ ابة
كالتابعْب ذلم بهحساف ذقوؿ يإل اإلسالـ ابػن تيميػة –
ل س الدقابق من كهيفة خواص لي العلم"(ُ).

" :-ك ااملػة الة ػحم

ثانيا :ف ل س التيفوص ا غلوز ف ٚبالف ا القاعػدة الكليػة الكػِبل" :إذا كجػدت
مفسػػدتاف كا بػػد مػػن ارتكػػاب إحػػداعلا ,يجػػا ارتكػػاب ادلفسػػدة اليفػػغئل لػػدرء ادلفسػػدة
الكػػِبل" ,كذلػػا معػػُب خػػئ" :إذا كجػػدت ميفػػل تاف كابػػد مػػن تفوذ ػ إحػػداعلا ,يجػػا
تفوذػ ادليفػػل ة اليفػػغئل مػػن جػػي ٙبيفػػيي ادليفػػل ة الكػػِبل"(ِ) كالػ م ذقػػدر ادليفػػاحل ك
)ُ) متهاج الستة التةوذة ْ.ِْٖ /
)ِ) ايظئ ااستقامة ابن تيمية ُ َّّ /احلسةة لشيإل اإلسالـ ابن تيمية ص.ٓ :
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ادلفاسد لم كاة األمئ من األمئاء كالعلماء.
ك الاابفػػة جػػامعْب بػػْب
قػػاؿ ػػيإل اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة" :- -إذا كػػاف الشػ
معػئكؼ كمتكػػئٕ ,بيػػحم ا ذفئقػوف بيتهمػػا ,بػػي إمػػا ف ذفعلوعلػا ٝبيعػػا ك ذَبكوعلػػا ٝبيعػػا ,س
غلػ ف ذػػؤمئكا ٗبعػئكؼ كا ف ذته ػوا عػػن متكػػئ ,بػػي ذتظػػئ ػػهف كػػاف ادلعػػئكؼ كثػػئ مػػئ بػػه
كإف استل ـ مػا لػو دكيػه مػن ادلتكػئ ,كس ذتػه عػن متكػئ ذسػتل ـ تفوذػ معػئكؼ عظػم متػه,
بػػي ذكػػوف التهػػي حيت ػ مػػن بػػاب اليفػػد عػػن سػػةيي ض ,كالسػػعي زكاؿ لاعتػػه كلاعػػة
رسوله  كزكاؿ عي احلستات ,كإف كاف ادلتكئ ةلا ي عته كإف اسػتل ـ ػوات مػا لػو
دكيػػه مػػن ادلعػػئكؼ ,كذكػػوف اامػػئ بػ لل ادلعػػئكؼ ادلسػػتل ـ للمتكػػئ ال ابػػد عليػػه م ػئا ٗبتكػػئ
كسعيا معيفػية ض كرسػوله ,كإف تكا ػيب ادلعػئكؼ كادلتكػئ ادلتالزمػاف ,س ذػؤمئ مػا كس ذتػه
عتهمػػا...كإذا ا ػػتةه األمػػئ اسػػتثة ادلػػؤمن حػػٌب ذتةػػْب لػػه احلػػق ,ػػال ذقػػدـ علػػى الااعػػة إا
بعلػػم كييػػة ,كإذا تئكهػػا كػػاف عا ػػيا ,ػػَبؾ األمػػئ الواجػػا معيفػػية ,ك عػػي مػػا ػػى عتػػه مػػن
األمئ معيفية ,كل ا باب كاس كا حوؿ كا قػوة إا بػا  ,كمػن لػ ا الةػاب إقػئار التػيب 
لعةػد ض بػػن ك مثالػه مػػن بمػة التفػػاؽ كالفجػور دلػا ذلػم مػػن األعػواف ,هزالػػة متكػئس بتػػوع
من عقابػه مسػتل مة إزالػة معػئكؼ كػِب مػن ذلػل بغضػا قومػه كٞبيػتهم ,كبتفػور التػاس إذا
نعوا ف زلمدا ذقتي

ابه"(ُ).



)ُ) ايظئ ااستقامة ( -ج ِ  /ص ُِٔ.)ِِْ-
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ادلبحث الشابع

فشص الىجاح احلقيقيت لتلك ادلشاجعت الفكشيت

ادلة ػػحم السػػابق ,تةػػْب لتػػا ف عظػػم م ػوالن الضػػعف تكمػػن ااهػػي بتيفػػوص
الش ػئذعة ,كع ػػدـ الفق ػػه ٗبقا ػػدلا ,كح ػػٌب ي ذ ػػي م ػوالن الض ػػعف ل ػ س اب ػػد م ػػن تكثي ػػف
التوعي ػػة اإلعالمي ػػة لةي ػػاف خا ػػيب ل ػ ا ادل ػػتهج كتو ػػيش سلالفت ػػه للتيف ػػوص الش ػػئعية ,كإٝب ػػاع
قضػػاذا اإل ػػالح ,كإظلػػا دت إىل

السػػلف اليفػػاحل ,كإثةػػات ف ل ػ س الوسػػيلة س تػػتجش
يتابج عكسية ,كذلل من خالؿ ما ذلي:
كا :استقئاء التارذإل الداؿ على شي ل س الوسيلة ك ا كايػ مػن عظػم كسػابي اإل سػاد
كما تقدـ بع األمثلة.
ثاييا :استغالؿ األحداث ادلعا ئة إثةات ساد ل س الوسيلة اإل الح.
ثالثا :تو يش ٘بئبة ادلملكة السعودذة يشئ العدؿ كر ػ الظلػم بالوسػابي ادلشػئكعة سػول
ل س الائذقة.
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ادلبحث اخلامس

ك يه مالةاف:

ادلعُقاث الذاخليت َاخلاسجيت احلقيقيت َاحملتملت

املطلة األول :املعوقنت الداخلي :
تيفورم ف عظم ادلعوقات الداخلية ذل س ادلئاجعة تتمثي

الفئكع التالية:

اريرألفاألول :التعتيم اإلعالمي للمتهج اليف يش ال م دل عليه التيفوص ادلتقدمػة

التعام ػػي م ػ ػ كاة األمػ ػػئ ,هيػ ػػه مػ ػػن خػ ػػالؿ ٘ب ػ ػئبٍب التعلػ ػػيم كجػ ػػدت ف الكثػ ػػّب مػ ػػن
الاػػالب ال ػ ذن قػػد بلغ ػوا الدراسػػات العليػػا س ذسػػمعوا ٗبثػػي تلػػل التيفػػوص الػػٍب جػػاء يهػػا
األمئ بالسم كالااعة م كجود الظلم كااور.
كلعػػالج ذلػػل ابػػد مػػن التوعيػػة اإلعالميػػة ادلكثفػػة مػػن خػػالؿ ٝبي ػ كسػػابي اإلعػػالـ,
كتكثيف األا ئات كالتدكات ااامعات كادلدارس الثايوذة ,كتشجي احلوار من جي:
 بي ػػاف ادل ػػتهج الش ػػئعي اليفػ ػ يش متا ػ ػ ة كاة األم ػػئ م ػػن خ ػػالؿ احلػ ػوار ,كدح ػ ػ






الشةهات ادلتعلقة ب لل.
تفعيي الفتاكل كييفػوص العلمػاء ادلتعلقػة بػ لل كمػا تقػدـ
بْب ات اًتم .

ادلةاحػحم السػابقة كيشػئلا

تكثيف توعية الاػالب ٝبيػ ادلئاحػي الدراسػية مػن خػالؿ تضػمْب ادلتػالج الدراسػية
ادلتهج الشئعي عالقة احلاكم باألكوـ.
تو ػػيش التف ػػئد الػ ػ م ت ػػتعم ب ػػه ادلملك ػػة العئبي ػػة الس ػػعودذة ,م ػػن خػ ػالؿ تاةي ػػق ػ ػئذعة
اإلسػػالـ ,كبيػػاف حسػػد األعػػداء الػػداخي كاخلػػارج دلػػا تػػتعم بػػه ل ػ س الػػةالد مػػن خػػالؿ
كسابي إعالمهم ,كتيفئػلات مسؤكليهم كالوقاب الثابتة عليهم.
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ػػئؽ األرض كةئ ػػا كبي ػػاف

تو ػػيش ادلفاسػػد الػػٍب يشػػيبت عػػن تاةي ػػق ػئاب الةش ػػئ
سادلا من خالؿ كالـ علمابهم كعقالبهم.
تيف يش ادلفهوـ اخلالئ للعػدؿ كالظلػم الػ م قيفػئس الكثػّبكف علػى العػدؿ



ادلػاؿ دكف

ةّبس من الضئكرذات اخلم .
اريرألفار ا  :تقئذئ بع

الدعاة ذلػ س الائذقػة ,كتاةيقهػا

الواقػ اسػتتادا إىل بعػ

التيفوص العامة الٍب جاء يها اإليكار على كيل األمئ علتا كمتها:
" :إي ػػه ا ذس ػػتلم ل ػ اف

 ف معاكذ ػػة  ك ػػاف ذس ػػتلم األرك ػػاف ق ػػاؿ ل ػػه اب ػػن عة ػػاسالئكتاف" ,قاؿ :لي يء من الةي مهجورا "(ُ).
 عػػن مػػئكاف بػػن احلكػػم قػػاؿ :ػػهدت عثمػػاف كعليػػا  ,كعثمػػاف ذتهػػى عػػن ادلتعػػة ك فغلم بيتهما لما ر ل علي لي ما لةيل بعمئة كحجة قاؿ :ما كت ألدع سػتة التػيب
 لقوؿ حد"(ِ).
 قيفػة ااسػت اف ثالثػػا ك يػه قػوؿ ابػػن كعػا  لعمػئ " :ذػػا ابػن اخلاػاب ػػالاب رسوؿ ض .)ّ("
تكوين ع ابا على
 قيفة اإليكار على مئكاف ابن احلكم عتػدما راد ف ذةػد باخلاةػة قةػي ػالة العيػد ,كمػايش مسلم(ْ).
حدذحم سعيد اخلدرم  كما
)ُ) يش الة ارم ػ ـ ـ ُُِٓ /رَُٖٔ باب من س ذستلم إا الئكتْب اليماييْب.
)ِ) يش الة ارم ػ ـ ـ ُِِْ /رُّٔٓ باب التمت كاإلقئاف كاإل ئاد باحلج ك سػإل احلػج دلػن س
يش مسلم ْْٔ /رَُِّ.
ذكن معه لدم
)ّ) ػ ػ ػ ػ يش الة ػ ػ ػػارم َِّٓٓ /ر ُٖٗٓ ب ػ ػ ػػاب التس ػ ػ ػػليم كا س ػ ػ ػػت اف ػ ػ ػ ػ يش مس ػ ػ ػػلم ٔ/
ُٕٗرٕٗٓٓ.
)ْ) سةق ٚبئغله.
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 عن سعيد اخلدرم  قاؿ :قاؿ رسوؿ ض  « :ضي ااهاد كلمة عػدؿ عتػدسلااف جابئ» .ك « مّب جابئ»(ُ).
 كلعمػػوـ التيفػػوص الػػٍب جػػاءت بوجػػوب التيفػػش لكػػي مسػػلم ككجػػوب األمػػئ بػػادلعئكؼكالتهي عن ادلتكئ كمتها:
 مػا جػػاء عػن ٛبػػيم الػدارم  ف التػػيب  قػاؿ « :الػػدذن التيفػي ة » ,قلتػػا :دلػن؟ قػػاؿ:« كلكتابه كلئسوله كألبمة ادلسلمْب كعامتهم »(ِ).
 كعن ح ذفة  قاؿ :قاؿ :رسوؿ ض  « :من س ذهتم بػيبمئ ادلسػلمْب لػي مػتهم,ك مػػن س ذيفػػةش كؽل ػ يا ػ ا
متهم »(ّ).
ػ يش مس ػػلم ع ػػن
 -م ػػا ج ػػاء

كلئس ػوله كلكتابػػه كإلمامػػه كلعام ػػة ادلسػػلمْب ,ل ػػي
س ػػعيد اخل ػػدرم  ف الت ػػيب  ق ػػاؿ« :م ػػن ر ل

متكم متكئا ليغّبس بيدس ػهف س ذسػتا ةلسػايه ػهف س ذسػتا ةقلةػه ,كذلػل ػعف
اإلؽلاف»(ْ).
 واجل ابفع فذركف فوج ه :فار جوفاألول :ف ٝبي األدلة ادلتقدمة

جواز اإليكار العلِب على كيل األمػئ ليسػ

)ُ) ستن داكد ُِْٕ /رّْْٔ ستن الَبم م ُْْٕ /رُِْٕ كقاؿ":حسن ةئذا" مستد
ٞب ػ ػػد ب ػ ػػن حتة ػ ػػي ُّْٓ /رَُٖٖٓ كق ػ ػػاؿ األريؤكط":إس ػ ػػتادس ػ ػ يش" س ػ ػػتن التس ػ ػػابي ٕ/
ُُٔرَِْٗ س ػػتن اب ػػن ماج ػػة للق ػ ػ كذِب َُُْ /رَُِْ ك ػ ػ ه األلة ػػاين السلس ػػلة
اليف ي ة لأللةاين ُٖٖٔ /رُْٗ.
)ِ) يش مسلم ُّٓ /رَِٓ.
)ّ) ادلعجم األكس أل القاسم الاِباين َِٕٕ /رّْٕٕ.
)ْ) سةق ٚبئغله.
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مو عا للت اع ألف ل ا إيكار علِب على كيل األمئ يفسه ك حضئته .ه ا مػئ جػاب مػ
مئاعاة ادليفل ة كادلفسدة ذلل .كلكن ذن ل ا من اإليكػار علػى كيل األمػئ ةيةتػه؟!
كإعالف ذلل لل اص كالعاـ كسابي اإلعالـ ,كادلتشورات كالكتا ,كضلو ذلػل مث تتشػئ
علػػى ادلػػأل ؟! احلػػدذحم عػػن خاػػاء كاة األمػػور مػػاـ العامػػة م ػ كويػػه ةيةػػة زلئمػػة ,فيػػه
مفسػػدة كػػِبل ,ا كلػػي إثػػارة التػػاس علػػى كاة مػػورلم تػػؤدم إىل عػػدـ السػػم كالااعػػة,
كل س مفسدة اذعدذلا يء من ادلفاسد.
قاؿ الشيإل زلمد بن احل العثيمْب ٝ" :- -بي اإليكػارات الػواردة عػن السػلف
كاي حا لة بْب ذدم األمّب ك احلاكم .الفئؽ يه إذا كػاف حا ػئان مكتػه ف ذػدا عػن
يفسػػه ,كذةػػْب كجهػػة يظػػئس ,كقػػد ذكػػوف ميفػػيةان كضلػػن ادل ا ػػوف ,لكػػن إذا كػػاف ةابة ػان س
ذستا ف ذػدا عػن يفسػه ,كلػ ا مػن الظلػم ,الواجػا ف ا ذػتكلم علػى حػد مػن كاة
األمػ ػػور ةيةتػ ػػه ,ػ ػػهذا كت ػ ػ حئذيف ػ ػان علػ ػػى اخلػ ػػّب اذلػ ػػا إليػ ػػه كقابل ػ ػه كاييف ػ ػ ه بيتػ ػػل
كبيته.ا.لػ "(ُ).
ار جااوفار ااا  :يتػػا ا طلػػالف

كجػػوب التيفػػي ة ,كلكػػن اخلػػالؼ كيفيتهػػا ,كقػػد

بيتػا يمػػا تقػدـ مػػن التيفػوص ف ادلتا ػ ة الشػئعية لل ػػاكم ,ا تكػوف عػػن لئذػق التشػػهّب
م ,ك ك تا التيفوص الٍب ٚبيف ل س العمومات ,كذكئيا تاةيق السلف ل لل.
قػػاؿ ػػيإل اإلسػػالـ – " :-كقػػد قػػاؿ علما يػػا" :التَّيفػػي ة ألبمػػة ادل ػيسلمْب تكػػوف
ػا ػػالحهم كر ٍ ػ ًػدلم كع ػػدذلم ,ي ً
ً
ػا اجتم ػػاع األ َّيم ػػة عل ػػيهم ,ككئال ػػة ا ػ ػَباؽ األ َّيم ػػة
كح ػ ٌ
ٕبيػ ٌ
ي
علػػيهم ,كالتَّػػدذلن باػػاعتهم لاعػػة ض  ."كمػػن قػػد اإلخػػالص ػ َّ
ػهف ييفػػي ته تكػػوف
كباان عليػه الػدلييا إذ ا ػِب لػه علػى الػةالء أليَّػه يمػئ واء ,كا ػِب لػه كػ لل عمػا ذعػئض
)ُ) لقاء الةاب ادلفتوح ( -اللقاء الثاين كالستوف) ص ْٔ.
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عليػػه مػػن ػػهوات ال ػدلييا متا ػػا ك م ػواؿ ك يرتىػػا أليػَّػه راد بتيفػػي ته احليػػاة ال ػدلييا
كزذتتها ,كس ذئد كجه ض كالػدَّار ا خػئة ,لي ػ ًر امػئه ةاذػةى احلػ ر مػن ف ذقػوـ مقامػان ذػيبمئ
يػػه حاكمػان ك كاليػان ٗبعػػئكؼ ك ذتهػػاس عػػن متكػػئ ,كلػػو ذيئذػػد بػ لل نيٍعػػة ك ي ػ ٍػهئة ليقػػوؿ
التَّػػاس :مػػا ػػجعه ,مػػا جػػئ س .كضلػػو ذلػػل ,إذ َّ
إف يم ىقامػػه ذلػػل ا ذ ذػػدس مػػن ض إا بػي ٍعػػدان
كعتػػد ال لسػ ٍلااف إا مقتػان ,كلػػو قيتًػػي علػػى تلػػل احلػػاؿ مػػا لػػه عتػػد ض ػػيءه مػػن ث ػواب إذ
ًٌ
تلػػل التَّيفػػي ة قػػد ذتػػتج
لا لألجػػئ ,كليت ػ َّكئ َّف إخال ػػه
الئذػػاء يزل ػة ه للعمػػي ,يم ػ ه
ض ٍػيي
عته الح الةالد كالعةاد كاستقامة األمػئ احلػاؿ كادلػ ؿ ,كقػد قػاؿ العةػد َّ
اليفػاحل ال يف ى
بػػن عيػػاض" :ل ػػو َّف يل دعػػوةن يمسػػتجابةن م ػػا جعلتهػػا إا إمػػاـ ,يف ػػالح اإلمػػاـ ػػالح
الةالد كالعةاد"(ُ).
ار جااوفار ارااث:ف يتػػا ا طلػػالف

كجػػوب األمػػئ بػػادلعئكؼ كالتهػػي عػػن ادلتكػػئ ,كلكػػن

ذلل مشئكط بت يفيي ادليفاحل كدرء ادلفاسد ,كما تقدـ
ار جااوفاررالااع :ف التػػيب  قػػاؿ ُ -كمػػا

ادلة حم الثالحم.

ػ يش مسػػلم عػػن عػػوؼ بػػن مالػػل

ر ػي ض عتػه ":خيػػار بمػتكم الػ ذن ٙبةػو م كػلةػػويكم كتيفػلوف علػػيهم كذيفػلوف علػػيكم,
ك ئار بمتكم ال ذن تةغضو م كذةغضويكم كتلعتو م كذلعتويكم » .قػالوا :قلتػا :ذػا رسػوؿ
ض ػػال يتاب ػ لم عت ػػد ذل ػػل؟ ق ػػاؿ« :ا ,م ػػا ق ػػاموا ػػيكم اليف ػػالة ,ا ,م ػػا ق ػػاموا ػػيكم
اليفالة ,ا من كيل عليه ك واؿ ئ س ذيبيت ي ا من معيفية ض ليكئس ما ذػيبيت مػن معيفػية ض
كا ذت ػ عن ذػػدا مػػن لاعػػة »(ِ) -ِ .ك ػ يش مسػػلم عػػن ح ذفػػة بػػن اليمػػاف قل ػ  :ذػػا
رسوؿ ض إيا كتا بشئ جاء ض ٖبّب ػت ن يػه ,هػي مػن كراء لػ ا اخلػّب ػئ؟ قػاؿ :يعػم.
)ُ) احلسةة لشيإل اإلسالـ ابن تيمية ص.ُْٓ :
)ِ) يش مسلم ِْٔ /رَُْٗ.
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قل  :لػي كراء ذلػل الشػئ خػّب؟ قػاؿ « :يعػم » .قلػ  :هػي كراء ذلػل اخلػّب ػئ؟ قػاؿ:
« يعػم » .قلػ  :كيػف؟ قػػاؿ « :ذكػوف بعػدم بمػة ا ذهتػػدكف ػدام كا ذسػتتوف بسػػتٍب
كسيقوـ يهم رجػاؿ قلػو م قلػوب الشػيالْب جثمػاف إيػ » .قػاؿ :قلػ  :كيػف ػت
ذ ػػا رس ػػوؿ ض إف درك ػ ذل ػػل؟ ق ػػاؿ « :تس ػػم كتاي ػ لألم ػػّب كإف ػػئب هه ػػئؾ ك خ ػ
مالػػل ػػان ك ل ػ »(ُ) -ّ .ك اليف ػ ي ْب " :عػػن اب ػػن مسػػعود ع ػػن الت ػػيب  ق ػػاؿ:
سػػتكوف ثػػئة ك م ػػور تتكئك ػػا ,قػػالوا :ذػػا رسػػوؿ ض مػػا تيبمئيػػا؟ ق ػػاؿ :ت ػػؤدكف احل ػػق ال ػ م
)ِ(
عليكم كتسيبلوف ض ال م لكم"
وجااوفاالسا داللف ا فىااذهفاألحادلااث :ف التػػيب  قػػد بػػْب لتػػا

لػ س األحادذػػحم

كةّبلػػا يػػه سػػيوجد بمػػة تلعػػتهم ػػعو م كذلعتػػوف ػػعو م ,ك بمػػة ذلػػم قلػػوب الشػػيالْب
جثماف إي  ,ك م سوؼ ذستيبثئكف باألمواؿ كادلتا ا ,ك م سػوؼ ذئتكةػوف ادلتكػئات,
كا ل ف ذلل متاؼ دلا لو كاجػا علػيهم ٘بػاس ػعو م مػن إقامػة العػدؿ كعػدـ الظلػم,
كمػ ذلػػل قػػد قػػئ بهمػػامتهم ك مئيػػا مػئا ػػئػلا باليفػػِب كبالسػػم كالااعػة ,مػ كجػػود لػ ا
الظلم كالاغياف.
اريرألفار ارث :كجود الثقا ة العامة عتػد الكثػّب مػن التػاس ف الشػجاعة كالقػوة تكػوف

إهه ػػار ادل الف ػػة لل ػػاكم ك ف ع ػػدـ اإليك ػػار العل ػػِب عل ػػى احل ػػاكم ذ ػػدؿ عل ػػى ادلدالت ػػة
كاانب كاخلور.
كمػػن خػػالؿ ٘بئبػػة قيفػػّبة بع ػ مػػدارس ادلتوسػػاة كالثايوذػػة كااامعيػػة ,كالدراسػػات
)ُ) يش مسلم َِٔ /رُْٖٗ.
)ِ( ػ ػ يش الة ػػارم جّ/صُُّٖ/حَّْٖ اب عالم ػػات التة ػػوة
ُٕٔ /رُْٖٖ.
33

اإلس ػػالـ

ػ ػ يش مس ػػلم

املراجعة الفكرية لقضية التشهري باحلكام ( مواطن القوة والضعف وفرص النجاح واملخاطر)

العلي ػػا عئ ػ م ػػدل ت ػػيبثئ ل ػػؤاء الا ػػالب ذه ػ ا الفه ػػم ادلعك ػػوس ,يب ػػةش الفك ػػئ الس ػػابد
عتدلم :ف من ههئ تيبذيدس لويل األمئ هو مدالن ,كمن ههئ خال ه مػ كيل األمػئ هػو
الػ ػ م ا ؼل ػػاؼ ض لوم ػػة اب ػػم .كق ػػد تيب ػػيي لػ ػ ا الفك ػػئ م ػػن خ ػػالؿ تقئذ ػػئ م ػػتهج
اإليكػار العلػِب كالتشػهّب باحلكػاـ علػى يػه كسػػيلة مػن كسػابي األمػئ بػادلعئكؼ كالتهػي عػػن
ادلتك ػػئ ,ك ي ػػه م ػػن ب ػػاب التق ػػد الةت ػػاء .كلػ ػ ا الفه ػػم ,ه ػػم متك ػػوس م ػػن مف ػػاليم ل ػػي
اااللية ,كما قئرس الشيإل زلمد بن عةد الولاب -رٞبػه ض تعػاىل -حيػحم قػاؿ ادلسػيبلة
الثالث ػػة م ػػن مس ػػابي اااللي ػػة" :إف سلالف ػػة كيل األم ػػئ عت ػػدلم ,كع ػػدـ اايقي ػػاد ل ػػه ض ػػيلة,
كالسػم كالااعػة ذؿ كمهايػة ػالفهم رسػوؿ ض  ك مػئ باليفػِب علػى جػور الػواة ك مػػئ
بالسم كالااعة ذلم ,كالتيفي ة ,كةلص ذلل ,ك بدل يه ك عاد")ُ(.
اريرألفاررالع:فاملين ففار اصرفملعيارفارعدلفوارظلم:ف ف
لتػػاؾ مػػن ذكػػوف يظػػئس للعػػدؿ كالظلػػم يظ ػئا قا ػئا ,ػػيقا ا ذتجػػاكز للػػا العػػدؿ
ادلاؿ ,دكف ةّبس من الضئكرذات اخلم  ,الٍب لي لم ك عظػم .ك٘بػد ف الكثػّب شلػن ذت ػ
كسيلة التشهّب باحلكاـ متهجا ذئك على قضية العدؿ توزذ ادلاؿ ,كعلى قضػاذا الفسػاد
يه.
كالواق ػ ف معيػػار العػػدؿ كالظلػػم غل ػا ف ذكػػوف ٕبسػػا حفػػص الضػػئكرذات اخلم ػ
(الػدذن كالػػتف  ,كالعقػػي ,كالتسػػي ,كادلػػاؿ) ,وجودلػػا ابتػػداء ,كٙبقيقهػػا اًتمعػػات علػػى
كج ػػه الكم ػػاؿ ل ػػو الع ػػدؿ ال ػ م ج ػػاءت الش ػئذعة ب ػػه ك م ػػئت بت يف ػػيله ,كالع ػػدؿ كالظل ػػم
يس ػػةياف ,ػػال ؽلك ػػن ف ذوج ػػد ع ػػدؿ خ ػػال ألف لػ ػ ا ذت ػػا لةيع ػػة الةش ػػئ ,الب ػػد م ػػن
الػػتق  ,كالتقيفػػّب ,كلكػػن قػػد ذكػػوف العػػدؿ ةالةػػا ,كقػػد ذكػػوف الظلػػم ةالةػػا ,كقػػد ذسػػتوذاف
)ُ( كلي ادلسيبلة الثالثة من مسابي اااللية.
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مػػن حيػػحم التظػػئ .كإذا رديػػا ف ضلكػػم علػػى دكلػػة مػػن الػػدكؿ بػػالظلم الغالػػا ,ك ضلكػػم ذلػػا
بالع ػ ػػدؿ الغال ػ ػػا ,يج ػ ػػا ف ذك ػ ػػوف ادلعي ػ ػػار ذل ػ ػػل "الق ػ ػػدر الػ ػ ػ م ػلف ػ ػػص م ػ ػػن تل ػ ػػل
تلل الدكلة" ,ةقدر ما ذوجد من العدؿ ٗبفهومه الشامي بقػدر مػا
الضئكرذات اخلم
ٙبفص الضئكرذات ,كبقدر مػا ذوجػد الظلػم بقػدر مػا تضػعف الضػئكرذات اخلمػ ك تػ كؿ.
كالقاع ػػدة ال ػػٍب غل ػػا ف ي ػػؤمن كيس ػػلم ػػا ل ػػي" :ذوج ػػد م ػػن الع ػػدؿ بق ػػدر م ػػا ذوج ػػد م ػػن
اإلسالـ ,كذوجد من الظلم بقدر ما ذوجد من سلالفته".
ػػهذا رديػػا ف ياةػػق لػ ا ادلعيػػار معئ ػػة العػػدؿ كالظلػػم ادلوجػػود دكؿ العػػاس كلػػه,
هيتا سوؼ صلد تلل الدكؿ الٍب تتيفدر العاس قوة كيفوذا ,كحئذة د الػدكؿ هلمػا ك قلهػا
ع ػػدا ,كإذا تاةي ػػق ل ػ ػ ا ادلعي ػػار عل ػػى ال ػػدكؿ اإلس ػػالمية ,هيت ػػا س ػػوؼ صل ػػد ػػا -
ااملػػة -كثػػئ الػػدكؿ عػػدا ك قلهػا هلمػػا ,كالِبلػػاف علػػى ذلػػل لػػو :ادلقػػدار الػ م يػئاس مػػن
حفص الضئكرذات اخلم

تلل الدكؿ.

فإذافنظرنافإىلفتلكفار رورلاتفاخلمسفيففاردولفارةربىفجندفاآليت:ففف ف

عظم الضئكرذات اخلم لو الدذن ,كٝبي الدكؿ ادلتقدمة تدذن ٕبئب الػدذن عمومػا

كتدعو لدحلاد بكي كسيلة.
تلػل الػدكؿ كقتػي الػ باب بػي سػهي ,ك قػي
كالضئكرم الثاين :التف  ,كقتػي يفػ
كلفة.
كالضئكرم الثالحم :العقي ,كقد باحوا قواييتهم كي ما ذ ذي العقي ,ك كثئس.
كالضئكرم الئاب  :التسي ,كلم كثئ الدكؿ إلالكا للتسي ,كلتكا لألعئاض.
كالضػػئكرم اخلػػام  :ادلػػاؿ ,كل ػ ا لػػو الضػػئكرم األكؿ كاألخػػّب عتػػدلم ,مػػن جلػػه
ػليوف كؽلوتوف ,كبالئةم ما ٛبي كا به حفص ادلاؿ عن ةّبلم من الدكؿ ,ػه م س ذتمكتػوا
مػػن متػ الفسػػاد كالظلػػم الواقػ مػػن جهػػة ٙبيفػػيله ,كمػػن جهػػة ػػئ ه ,ادلػػاؿ عتػػدلم ةاذػػة,
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كالغاذػػة عتػػدلم تػػِبر كػػي كسػػيلة ,وسػػابي ٙبيفػػيله زلئمػػة كهادلػػة ,ككسػػابي ػػئ ه ,ككسػػابي
حفظػ ػػه ك ػ ػ لل .كذض ػ ػػيق مثػ ػػي ل ػ ػ ا الة ػ ػػحم عػ ػػن ذك ػ ػػئ الِبال ػ ػػْب علػ ػػى ذلػ ػػل بيبلس ػ ػػتتهم
كاستةياياهتم الٍب تثة ل ا الضياع الئكحي ,كاألمِب ,كالفكئم رلتمعاهتم.
كالدكؿ اإلسالمية رةم عفها ,قد تفوق على دكؿ الغئب كالشئؽ من جهػة حفػص
ػئابعه,
الضئكرذات اخلم أل ا س ت ؿ تف ئ بايتمابها لدسالـ ,كا زالػ تاةػق بعػ
كلػم متفػػاكتوف حفػص تلػػل الضػئكرذات ,مػػا ذوجػػد عتػدلم مػػن تاةيػق لشػئذعة اإلسػػالـ
ةقػػدر مػػا ذوجػػد مػػن العػػدؿ الػ م ٙبفػػص بػػه تلػػل الضػػئكرذات ,مػػا قػػات علػػيهم مػػن ػئذعة
اإلسػػالـ ةقػػدر مػػا ذوجػػد عتػػدلم مػػن الظلػػم ال ػ م ذفػػوت بع ػ الضػػئكرذات ك ذتقيف ػها.
ةتػػاء علػػى ادلعيػػار الشػػئعي للعػػدؿ ك ػػاباه" :ادلقػػدار األفػػوظ مػػن الضػػئكرذات اخلم ػ ",
كبتػاء علػى ادلعيػار الشػئعي للظلػم ك ػػاباه "ادلقػدار ادلفقػود مػن الضػئكرذات اخلمػ " ,ػػهف
الدكؿ اإلسالمية لػي كمػا لػو احلػاؿ الػدكؿ الػٍب
مقدار التق للضئكرذات اخلم
تسػػمي يفسػػها بػػ" :الػػدكؿ الدؽلقئاليػػة" .مػػا إذا ج تػػا يقػػارف بػػْب الػػدكؿ اإلسػػالمية ذهػػا
كثػئ عػػدا ,ك ذهػػا كثػػئ هلمػػا ,البػػد ف يقػػارف بيتهػػا مػػن جهػػة ادلقػػدار الػ م تقػػوـ بػػه مػػن
اإلسػػالـ ,كبادلقاريػػة بػػْب ٝبي ػ الػػدكؿ اإلسػػالمية ,صلػػد ف ادلملكػػة العئبيػػة السػػعودذة كثػػئ
الدكؿ اإلسالمية إقامة لدسالـ باإلٝباع:
 ػػهف مػػن ػلكػػم باإلسػػالـ ,كذت ػ س متهجػػا ,ك ػئذعة ػلكػػم بػػه الػػدذن كالػػدـ كالعػػئض
قئب للعػدؿ مػن ةػّبس .كبػالتظئ إىل ادلعيػار السػابق معئ ػة مقػدار العػدؿ كالظلػم ,ػهف



ادلملكػػة العئبيػػة السػػعودذة لػػي كثػػئ دكؿ األرض عػػدا ك قلهػػا هلمػػا أل ػػا كثػػئ حفظػػا
للضئكرذات اخلم أل ا كثئ الدكؿ إقامة لدسالـ.
إف است ضػػار ل ػ ا ادلعيػػار ال ػ لن ,ذةػػْب لػػل سػػاد تلػػل ادلاالةػػات الػػٍب تػػدعو إىل
تت ي ػػة ػئاب اإلس ػػالـ ,كاس ػػتةداذلا بشػ ػئاب الكف ػػئ كاإلحل ػػاد هت ػػا م ػػتهم ف ذل ػػل ػلق ػػق
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العدؿ ,كذ ذي الظلم ,كليهات ليهات ,ف ذوجد عدؿ بهقيفاء ئذعة اإلسػالـ ,بػي لػن
ذوجد مالق العدؿ ضال عن -العدؿ ادلالق -بدكف اإلسالـ ,كإذا كاف األمػئ كػ لل,
ػػهف التشػػهّب ٕبكػػاـ ادلسػػلمْب عمومػػا ,كٕبكػػاـ لػ س الػػةالد خيفو ػػا مػػن عظػػم كسػػابي
زذػػادة الظلػػم كمػػا ثة ػ ذلػػل التػػارذإل القػػدمي كادلعا ػػئ الػػدكؿ اإلسػػالمية علػػى كجػػه
اخليفوص .كاست داـ مثي ل س الوسيلة إيكار ادلتكػئ ,ك ٙبقيػق اإل ػالح بػ عمهم,
ذيفػػا ٙبقيػػق لػػداؼ عػػداء اإلسػػالـ مػػن حيػػحم ذشػػعئكف ك ا ذشػػعئكف دل الفتهػػا
التيفوص الشئعية كإٝباع لي الستة كااماعة.
املطلة الجنى ::املعوقنت اخلنرجي واحملجنل :
ك يه ئعاف
اري ا اارألفاألول :تقئذ ػ ػػئ كس ػ ػػابي اإلع ػ ػػالـ ب ػ ػػيبف اإليك ػ ػػار العل ػ ػػِب ,ك ادلظ ػ ػػالئات ,ك
ااعتيفػػامات مػػن لػػم كسػػابي اإل ػػالح للفسػػاد ك ػػا تعػػد مػػن الوسػػابي السػػلمية دكليػػا,
كسػػاعد

ذلػػل إق ػئار بعػ

التعة ػػّب ع ػػن ال ػػئ

الػػدعاة بيب ػػا مػػن الوسػػابي ادلشػػئكعة يقػػوؿ حػػدلم" :كظللػػل

كااحتج ػػاج بك ػػي الوس ػػابي ادلش ػػئكعة ,الكلم ػػة ,باخلاة ػػة ,بال ػػدرس,

بالقيفػػة ,بالقيفػػيدة ,بالِبيػػامج ...لتػػاؾ مػػن ذقػػدركف علػػى إقامػػة األمسػػيات ,كادلهئجايػػات
التض ػػامتية ,كلت ػػاؾ م ػػن ذس ػػتايعوف ف ذو ػػلوا ػػوهتم إىل الع ػػاس ع ػػِب كس ػػابي اإلع ػػالـ ك
الفضػػابيات ك اإليَبيػ  ,كلتػػاؾ مػػن ذعملػػوف ادلسػّبات ااحتجاجيػػة ...كالكثػػّب ذتسػػاءلوف
عن حكمها.
كل ػػي عت ػػدم م ػػن ادلس ػػكوت عت ػػه
كادلعامالت لو

الش ػئذعة[؟!!!] ,كادلس ػػكوت عت ػػه م ػػن الع ػػادات

دابئة العفو كما قئرس ٝباعػة لػي العلػم ,هػي إذان مػن ادلةاحػات ,كالػ ذن

ذقومػػوف ػ ا العمػػي لغػػئض ػ يش دكف إ سػػاد كا ذذػػة كا ٘بػػاكز دلػػا حئمتػػه الشػئذعة لػػم
38

املراجعة الفكرية لقضية التشهري باحلكام ( مواطن القوة والضعف وفرص النجاح واملخاطر)

مو قوف را دكف .كااواب عن ذلل من كجوس:
ار فجااوفاألول :بػػيبف اسػػت داـ لػ س الوسػػابي

من التيفوص اليف ي ة كاليفئػلة,

التشػػهّب باحلكػػاـ مػػئ زلػػئـ دلػػا تقػػدـ

مت كي كسػيلة مػن الوسػابي تػؤدم إىل عػدـ السػم

كالااعػػة ,ك إىل متاب ػ ة احلػػاكم ,كإذا كػػاف ل ػ ا التشػػهّب ٗبجػػئد الكػػالـ ,كيػػف ٕبػػاؿ
ادلس ػّبات ,ك ادلظ ػػالئات كااعتيف ػامات ؟ ػػهف ٙبئؽله ػػا ذك ػػوف م ػػن ب ػػاب كىل ألف ل ػ س
األسػػاليا لػػي :حقيقػػة اخلػػئكج ,كحقيقػػة عػػدـ السػػم كالااعػػة ,كلػػي ػػت ك خاػػئ
من رلئد اإليكار العلػِب باللسػاف مػن جهػة ف الػ م ذقػوـ بػه لػم العامػة الػ ذن ا ػلكمهػم
عقػػي ك ػػئع ,كإظلػػا لػػي العالفػػة .كاألثػػار ادلَبتةػػة علػػى مثػػي ذلػػل ,ثػػار خاػػّبة كا ػ ة,
كحسػػةل مػػا ي ػئاس مػػن تلػػل ا ثػػار الػػدكؿ الػػٍب سس ػ ذل ػ ا ادلػػتهج مػػن خػػالؿ إتػػالؼ
األيف كاألمواؿ ,كتعميق اخلال ات بْب ات اًتم .
ار جااوفار ااا  :ف القػػوؿ بػػيبف ل ػ س الوسػػابي مػػن كسػػابي اإل ػػالح ,ك ػػا مػػن قةيػػي

ادلسػكوت عتػػه ,ك يػػه ؽلكػػن ػػةاها بضػواب ػئعيه ,هػػو قػػوؿ ذك بػػه الواقػ  ,كادلظػػالئات
الٍب ٚبئج مػن جػي ادلاالةػة بشػيء ,كاسػت دامها كوسػيلة للضػغ  ,مئتػ سػهي للمفسػدذن
كاألع ػػداء ,الػ ػ م ر ذت ػػاس لػ ػ س ادلظ ػػالئات -ُ :ػػا ت ػػؤدم إىل زع ع ػػة األم ػػن كإث ػػارة
الفو ػػى كالغوةابيػػة ,كا ؼلفػػى علػػى كػػي عاقػػي ف حفػػص األمػػن مالػػا مهػػم تش ػَبؾ يػػه
ٝبي ػ اامػػة -ِ .إذقػػاع العػػداكة كالتيفػػادـ كالتقاتػػي بػػْب رجػػاؿ األمػػن كادلتظػػالئذن-ّ .
ػػا ئ ػػة خاػػّبة ايدسػػاس ادلفسػػدذن كاًػػئمْب لت قيػػق مػ ر م ك ةئا ػػهم السػػي ة ,لػػي
ػفوؼ ادلتظػالئذن ذسػعى مػا ذسػعوف اليػه كذهػدؼ إىل مػا ذهػد وف إليػه.
كي من دخي
ْ -تعاي ػ ػػي ميف ػ ػػاحل الت ػ ػػاس ٗب ػ ػػا ٙبدث ػ ػػه ل ػ ػ س ادلظ ػ ػػالئات ٔبموعه ػ ػػا الغف ػ ػػّبة م ػ ػػن إة ػ ػػالؽ
للم ػػالت كتعايػػي حلئكػػة السػػّب ,قػػد ؽلػػوت إيسػػاف ميفػػاب ك تتضػػاعف إ ػػابته بسػػةا
عػػدـ ك ػػوؿ سػػيارة اإلسػػعاؼ إليػػه كالسػػةا

ذلػػل ٝبػػوع ادلتظػػالئذن -ٓ .ف يهػػا ػػتش
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بػػاب ػػئ بت كػػيم الشػػعوب مػػن جػػي ٙبقيػػق ل ػوابهم ادل الفػػة للشػػئذعة ,ػػهذا راد لػػي
الشػػهوات مػئان مػػن مػػور الشػػهوات األئمػػة تظػػالئكا للماالةػػة بػػه ,اسػػتجيا ذلػػم ,كإذا راد
لػػي اإلحلػػاد م ػئان تظػػالئكا للماالةػػة بػػه ,اسػػتجيا ذلػػم ,كلك ػ ا ...ل ػ ا كلػػه ةػػي مػػن
مػػن مفاسػػد ادلظػػالئات ,هػػي ذيفػػش ف ذقػػاؿ بعػػد ذلػػل :إ ػػا مػػن قةيػػي ادلسػػكوت

ػػي
عته؟
 قاؿ يإل ااسالـ ابن تيمية « :- -ك ما لي العلػم كالػدذن كالفضػي ػال ذئخيفػوف
ألحػػد يمػػا ػػى ض عت ػػه مػػن معيف ػػية كاة اام ػػور كةش ػػهم كاخل ػػئكج علػػيهم بوجػػه م ػػن



الوجػ ػػوس كمػ ػػا قػ ػػد عػ ػػئؼ مػ ػػن عػ ػػادات لػ ػػي السػ ػػتة كالػ ػػدذن قػ ػػدؽلا كحػ ػػدذثا كمػ ػػن سػ ػػّبة
ةّبلم» .لػ"(ُ).
قػػاؿ الشػػيإل ابػػن بػػاز  - -مالحظاتػػه علػػى بع ػ كتػػا الشػػيإل عةػػد الػػئٞبن بػػن
عةد اخلػالق ,كشلػا جػاء يػه :سادسػا :ذكػئ كتػابكم ( :يفػوؿ مػن السياسػة الشػئعية)
ص ُّ :ِّ ,ف مػػن سػػاليا التػػيب  الػػدعوة التظػػالئات (ادلظػػالئة) .كا علػػم
ييفا ل ا ادلعُب ,يبرجو اإل ادة عمػن ذكػئ ذلػل؟ كبػيبم كتػاب كجػد ذلػل؟ ػهف س
ػػيء مػػن
ذكػػن لكػػم ذلػػل مسػػتتد ,الواجػػا الئجػػوع عػػن ذلػػل ألين ا علػػم
التيفوص ما ذدؿ على ذلل ,كدلا قد علػم مػن ادلفاسػد الكثػّبة اسػتعماؿ ادلظػالئات,
هف ش يهػا يػ ػال بػد مػن إذضػاح مػا جػاء بػه الػت إذضػاحا كػامال حػٌب ا ذتعلػق
به ادلفسدكف ٗبظالئاهتم الةاللة"(ِ).

)ُ) رلموع الفتاكل ّٓ.ُِ /
)ِ) رلمػػوع الفتػػاكل ٖ ,َّْ-ِْٔ /قلػ  :لعلػػه ذسػػتدؿ ٗبػػا كرد ف التػػيب  يػػه خػػئج بعػػد إسػػالـ
ابه كعلى األكؿ متهما عمئ كعلى الثاين ٞب ة رةةة
عمئ ر ي ض عته على ر س فْب من
إههار قوة ادلسلمْب علم قػئذ ف ذلػم متعػة ,هػ ا األثػئ قػد ركاس بػو يعػيم احلليػة ,ك
=
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ك قػاؿ –  -كلػػو ذػػتكلم عػػن سػػاليا الػػدعوة ...:كذل ػق ػ ا الةػػاب مػػا قػػد ذفعلػػه
بع ػ التػػاس مػػن ادلظػػالئات الػػٍب قػػد تسػػةا ػئا عظيمػػا علػػى الػػدعاة ,ادلس ػّبات
الشوارع كاذلتا ات كادلظالئات ليس لي الائذق لد الح كالدعوة ,الائذق اليفػ يش
بال ذارة كادلكاتةػة الػٍب لػي حسػن ,تتيفػش الػئبي كاألمػّب ك ػيإل القةيلػة ػ ا الائذػق ا
بػػالعتف كادلظػػالئة ,ػػالتيب  مكػػحم مكػػة ثػػالث عشػػئة سػػتة س ذسػػتعمي ادلظػػالئات
كا ادلسّبات كس ذهدد التاس بت ئذا مواذلم كاةتياذلم"(ُ).
كقاؿ الشيإل زلمد بن عثيمْب – " :-الواجا عليتا ف يتيفش بقدر ادلسػتااع ,مػا
ف يظهئ ادلةارزة كااحتجاجات علتا ه ا خػالؼ لػدم السػلف ,كقػد علمػتم ا ف ف
لػ س األمػػور ا ٛبػ إىل الش ػئذعة بيفػػلة ,كا إىل اإل ػػالح بيفػػلة ,مػػا لػػي إا مضػػئة...
اخلليفػػة ادلػػيبموف قتػػي مػػن العلمػػاء ال ػ ذن س ذقول ػوا بقولػػه خلػػق القػػئ ف ,قتػػي ٝبعػػا مػػن
العلمػػاء ,ك جػػِب التػػاس علػػى ف ذقول ػوا ػ ا القػػوؿ الةالػػي ,مػػا نعتػػا عػػن اإلمػػاـ ٞبػػد
كة ػػّبس م ػػن األبم ػػة ف ح ػػدا م ػػتهم اعتيف ػػم م مس ػػجد ب ػػدا ,كا نعت ػػا ػػم ك ػػايوا
ذتشػػئكف معاذةػػه مػػن جػػي ف ػلمػػي التػػاس عليػػه احلقػػد كالةغضػػاء كالكئاليػػة ...كا يؤذػػد
ادلظ ػػالئات ك ااعتيف ػػامات ك م ػػا ػػةه ذل ػػل ,ا يؤذ ػػدلا إلالق ػػا ,كؽلك ػػن اإل ػػالح
بػػدك ا ,كلكػػن ابػػد ف لتػػاؾ ػػاب خفيػػة داخليػػة ك خارجيػػة ٙبػػاكؿ بػػحم مثػػي ل ػ س

=

إسػػتادس إسػ اؽ بػػن عةػػدض بػػن ػػئكة كلػػو متكػػئ احلػػدذحم ا ػلػػتج بػػه ,الئكاذػػة إذنا ا تثةػ .
كلو ثةت  ,ال غلوز ف ذعَبض ا على ل ا األ ي القاعي الداؿ على ٙبئمي اخلئكج ,كٙبئمي كي
كسيلة مو لة إليه .كض تعاىل علم.
)ُ) رلموع الفتاكل ٕ.ُُِ-َُِ /
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األمور"(ُ).

ار جاوفار اراث :لػو ف حػدا مػن ادلتيفػػفْب تتػاكؿ ادلفاسػد احلقيقيػة مػن الظلػم كايتهػػاؾ

احلقوؽ كادلفاسد الٍب كجدت عػال -مػن جػئاء تلػل ادلظػالئات

ميفػئ ك تػوي

ك ليةيػا

عهػود تلػل األيظمػة لوجػد ػا كثػئ
– كقارف ذلل م ادلفاسد كاحلقوؽ الػٍب ايتهكػ
سػػتْب لوذلػػة,
ك مسػػاكذة ذلػػا علػػى قػػي تقػػدذئ ,كلكػػن الفػػئؽ ف تلػػل ادلفاسػػد حيفػػل
عدة ذاـ ,كما ذعقةه رٗبا ذكوف سوء بكثّب شلا قد ؼلائ على الةاؿ.
كل س حيفل
ار جوفاررالع :ف التيب  قد ا َبط دلتاب ة احلاكم كجود الكفئ الةواح ,كلو موجػود

عتػػد بعػ احلكػػاـ ,كلكػػن قػػد ٝبػ العلمػػاء علػػى عػػدـ جػواز ذلػػل إا إذا كجػػدت القػػدرة
التامةٕ ,بيحم ا ذكوف اخلئكج سػةةا حيفػوؿ مفسػدة عظػم مػن ادلفسػدة ادلوجػودة ,كمػا
كق تلل الدكؿ الثالث.
ار جااوفاخلااا س :تسػػابي كغػػّبم :لػػي ل ػ ا الكفػػئ الة ػواح لػػو سػػةا اخلػػئكج

تلػػل

الدكؿ؟ كلي ل ا الكفئ الةواح خاص به لو ق ـ يػه ذػدخي معػه ٝبيػ يظامػه ٗبػا ػيهم
التواب كااي ال م ؽلسل زماـ األمور؟ كلي زاؿ ل ا الكفػئ الةػواح ـ يػه مػازاؿ باقيػان؟.
كلي خئكجهم على احلػاكم كػاف ةػّبة علػى الػدذن كللةػا للػدذن؟ ـ يػه كػاف مػن جػي ييػي
لقمة العي كاحلئذة الٍب سوؼ ت ذي ما تةقى من الدذن؟
اريرألفار ا  :ف دكؿ اإلسالـ عموما ,كادلملكة العئبية السعودذة –الٍب ٛبثي اإلسػالـ
كمػػي ػػورس ادلمكتػػة لػ ا العيفػػئ -علػػى كجػػه اخليفػػوص :لػػداؼ مقيفػػودة ألعػػداء
اإلسػػالـ ,كلػػم ذة ػ لوف ادلػػاؿ كااهػػد كالوق ػ مػػن جػػي زع عػػة اسػػتقئار الػػةالد اإلسػػالمية,
ك عظم كسابلهم ذلػل :بػحم الشػةهات ,كادلتػالج الةدعيػة الضػالة الػٍب ٘بيػ اخلػئكج علػى
)ُ( جئذدة ادلسلموف عدد (َْٓ) ص َُ اامعة ُُُُْٔ/ُ/لػ.
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احلكاـ ٕبجة اإل الح كمن متها قضية التشهّب باحلكاـ .كشلا ذدؿ على ذلل:
 ما ذكػئس ادلػدذئ العػاـ إلدارة األمػن الفكػئم كزارة الداخليػة السػعودذة عةػدالئٞبن
اذلػػدلق ,ف لتػػاؾ خلا ػان مفػػاليم اإلرلػػاب علػػى اإليَبي ػ  ,ك ف بع ػ اخل ػِباء الغ ػئبيْب
ذيفتفوف ادلواق الدذتية ,علػى ػا جػ ء مػن ادلواقػ ادلتورلػة يشػئ العتػف .ك كػد ف كثػئ
مػػن َََٔ موقػ إلكػػَبكين ػلػػئض علػػى اإلرلػػاب كالتاػػئؼ حػػوؿ العػػاس ةلةهػػا ذةػػحم مػػن
الغئب"(ُ).
" ح ػ ر رب ػػي ٞبل ػػة تيف ػ يش األ ك ػػار ادلتائ ػػة التابع ػػة ل ػػوزارة الش ػػؤكف اإلس ػػالمية
كاألكقاؼ السعودذة الشيإل عةدادلتعم ادلشػوح مػن اسػتغالؿ جهػات خارجيػة دلوقػ التوا ػي
ااجتمػػاعي " ػػي بػػوؾ" لش ػ علػػم ػػيعة السػػعودذة خللػػق تتػػة لابفيػػة داخػػي ادلملكػػة,
ك ػػاؼ " ف ٖٗ ادل ػػة شلػػن ذقفػػوف خلػػف تل ػل اليفػػف ات ليس ػوا سػػعودذْب بعػػد تتة ػ
م من إذئاف كالعػئاؽ ,ك ػار ادلشػوح إىل ف
"ا م دم" اخلاص ٗبشاركاهتم ,الٍب كشف
ٝبي ػ اليفػػف ات األئ ػػة ألعمػػاؿ الفتتػػة داخػػي القايػػف لػػي ػػف ات خارجيػػة كبػػهدارة
خارجي ػػة كا ذتتم ػػي إليه ػػا ا ا فارسا ااع دلنفإالف ا ااافنسا ااب وف2فيففاملئا اايفف ا ااطف ا ا فعا ااددف
املسجلنفيففتلكفارصيحات .كقػاؿ ادلشػوح :إيػه حػاكؿ مػن خػالؿ ٞبلتػه ػتش حػوار مػ
ػ ػ اب لػ ػ س اليف ػػف ات ,لك ػػتهم ر ض ػ ػوا احلػ ػوار ألف دا عه ػػم إث ػػارة العت ػػف كالقالق ػػي
بادلملكة"(ِ).
البد من تو يش ذلل للعامة كاخلا ة بكي كسيلة إعالمية شلكتة ,حٌب ذتتةػه التػاس
للم ػػالئ الػػٍب ٙبػػي ػػم ,يكػػوف ذلػػل حػػا ا ذلػػم علػػى اتةػػاع الوسػػابي الشػػئعية بعيػػدا عػػن
سلوب التشهّب ال م ذضئ كا ذتف .
واهلل تعاىل أعلم.

)ُ) ئ
)ِ) يشئ

يفة سةق اإللكَبكيية
يفة سةق اإللكَبكيية

َٗ.ُٗ:ِٖ:ُُ - َُُِ-َُ-
َٗ.ُٗ:ِٖ:ُُ - َُُِ-َُ-
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اخلامتت

أىمفن ائجفاربحث،فوت م لففيمافللي :ف

أوال :ف التشهّب له عالقة كثيقة بػةع

ادليفػال ات ,مػن معاييػه :الفضػي ة ,كقػد

ذكوف ذضا ةيةة ,كمن ةئاض التشهّب الةعد عن هتمة ادلدالتة ,كقد ذئاد بالتشهّب التقد.
ثانيااا :ف التيفػػوص الشػػئعية اليف ػ ي ة كاليفػػئػلة ,جػػاءت بت ػػئمي ل ػ س الوسػػيلة

اإليكار على احلاكم ,ك اٚباذلا كسةة لد الح.
ثار ااا :ف القػػدكة العمليػػة

متػ لػ س الوسػػيلة قػػد كجػػدت مػػن بمػػة السػػلف كاخللػػف

قدؽلا كحدذثا.
رالعا :ف التشهّب باحلكػاـ كػاف اخلاػوة األكىل

ااستقئاء

اخلػئكج علػيهم ,كقػد دؿ علػى ذلػل

التيبرذإل القدمي كادلعا ئ.

خا سا :ف الائؽ الشئعية

اإل الح لي الوسابي الوحيدة التاج ػة

اإل ػالح

ئعا ,كقدرا ,إذا تو ئ يها ئلا القةوؿ من اإلخالص كادلتابعة.
سادس ااا :ف ا ػػة ال ػػٍب جعل ػ التش ػػهّب باحلك ػػاـ م ػػن كس ػػابي اإل ػػالح ,ل ػػي :ػػة

ااهي ,كلو امي للجهي ٗبيفاالحات الشئع ,كييفو ه ,ك امي للجهي بكيفية تاةيػق
التيفوص على الوقاب ك واباه.
سااالعا :كمػػن ااهػػي :رب ػ السػػم كالااعػػة لدمػػاـ بالعػػدؿ كعػػدـ ااػػور كلػػو سلػػالف
للت

كاإلٝباع.
ثا نا :ف عظم كسيلة لتجاح ل س ادلئاجعة الفكئذة تتمثػي

التوعيػة اإلعالميػة لةيػاف

خايب ل ا ادلتهج كتو ػيش سلالفتػه للتيفػوص الشػئعية ,كإٝبػاع السػلف اليفػاحل ,كإثةػات ف
ل س الوسيلة س تتجش قضاذا اإل الح ,كإظلا دت إىل يتابج عكسية.
تاسااعا :ف مػػن عظػػم ادلعوقػػات الداخليػػة التعتػػيم اإلعالمػػي للمػػتهج اليف ػ يش كبػػحم
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ادلتهج ادل الف له.
عاشرا :ف كجود القدكة السي ة

تاةيق ل ا التهج ذقوم من قةوله بْب التاس.

اواديفع"ر :ف العدؿ كالظلم يسةياف ,ك اباه مػدل حفػص الضػئكرذات اخلمػ ,
مػػا ذوجػػد مػػن العػػدؿ ٗبفهومػػه الشػػامي ةقػػدر مػػا ٙبفػػص الضػػئكرذات ,كقػػدر م ػا ذوجػػد مػػن
الظلػ ػػم ةقػ ػػدر مػ ػػا تضػ ػػعف الضػ ػػئكرذات اخلم ػ ػ ك ت ػ ػ كؿ .كالعػ ػػدؿ كاإلسػ ػػالـ ػ ػػتواف ا
ذفَبقاف " ,وجػود العػدؿ ذكػوف بقػدر كجػود اإلسػالـ ,ككجػود الظلػم ذكػوف بقػدر مػا ذوجػد
من سلالفته".
ار ا فع"ر :مػن عظػم العوابػق اخلارجيػة :تقئذػئ كسػابي اإلعػالـ بػيبف اإليكػار العلػِب,

ك ادلظػػالئات ,ك ااعتيفػػامات مػػن لػػم كسػػابي اإل ػػالح للفسػػاد ك ػػا تعػػد مػػن الوسػػابي
السلمية دكليا.
أٍه الجوصينت ،ومً الم:
التوعي ػػة اإلعالمي ػػة ادلكثف ػػة م ػػن خ ػػالؿ ٝبيػ ػ كس ػػابي اإلع ػػالـ ,كتكثي ػػف األا ػ ػئات
كالتدكات ااامعات كادلدارس الثايوذة ,كتشجي احلوار من جي:


بياف ادلتهج اليف يش التعامي م احلكاـ ككيفية التيفش ذلم.
الت ػ ذئ مػػن خاػػورة التشػػهّب باحلكػػاـ كاإليكػػار علػػيهم علتػػا ,كتو ػػيش ا ثػػار ادلػػدمئة
ادلَبتةة على ذلل.



تو ػػيش التيفػػوص الػػٍب جػػاءت بت ػػئمي ذلػػل ادلػػتهج ,كتضػػميتها للمتػػالج الدراسػػية ,مػ
بياف ئح األبمة ذلا.
يشئ الةيايات كالفتاكل الٍب ك ش يها األبمة مت ذلل.
تش احلوار بْب ٝبي ات اًتم من جي إزالة الشةهات ادلتعلقة ب لل.



تو ػػيش التف ػػئد الػ ػ م ت ػػتعم ب ػػه ادلملك ػػة العئبي ػػة الس ػػعودذة ,م ػػن خ ػػالؿ تاةي ػػق ػ ػئذعة
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اإلسػػالـ ,كبيػػاف حسػػد األعػػداء الػػداخي كاخلػػارج دلػػا تػػتعم بػػه ل ػ س الػػةالد مػػن خػػالؿ
كسػػابي إعالمهػػم ,كتيفػػئػلات مسػػؤكليهم كالوقػػاب الثابتػػة علػػيهم ,كبيػػاف ف مثػػي ل ػ س
الوسيلة تيفا ميفل ة عداء الةالد.


تيف يش ادلفهوـ اخلالئ للعػدؿ كالظلػم الػ م قيفػئس الكثػّبكف علػى العػدؿ
ةّبس من الضئكرذات اخلم .
واهلل تعاىل أعلم.
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ادلصادس َادلشاجع
ُ .األـ ,اسػػم ادلؤلػػف :زلمػػد بػػن إدرذ ػ الشػػا عي بػػو عةػػد ض ,دار ادلعئ ػػة ,الاةعػػة:
الثايية.
ِ .الةداذػػة كالتهاذػػة ,إناعيػػي بػػن عمػػئ بػػن كثػػّب القئ ػػي بػػو الفػػداء ,مكتة ػػة ادلعػػارؼ,
بّبكت.
ػئزاؽ احلسػيِب,
زلمػد بػن زل ٌمػد بػن عةػد ال ٌ
ّ .تاج العئكس من جوالئ القػاموس ,ادلؤلػفٌ :
بو الفي  ,ادلل ٌقا ٗبئتضى ,الَّبيدمٙ ,بقيق رلموعة من األققْب ,دار اذلداذة.
ْ .تلةي مئدكد قضاذا حية دلعايل الشيإل احل بن عةدض بن ٞبيد.
ٓ .التمهيد دلا ادلولػيب مػن ادلعػاين كاألسػاييد ,اسػم ادلؤلػف :بػو عمػئ ذوسػف بػن عةػد
ض ب ػػن عة ػػد ال ػػِب التم ػػئم ,كزارة عم ػػوـ األكق ػػاؼ كالش ػػؤكف اإلس ػػالمية  -ادلغ ػػئب -
ُّٕٖٙ ,بقيق :ميفافى بن ٞبد العلوم,زلمد عةد الكةّب الةكئم.
ٔ .ااػػام اليف ػ يش ادل تيفػػئ ,اسػػم ادلؤلػػف :زلمػػد بػػن إناعيػػي بػػو عةػػدض الة ػػارم
ااعف ػػي ,دار اب ػػن كث ػػّب ,اليمام ػػة  -ب ػػّبكت  ,ُٖٕٗ - َُْٕ -الاةع ػػة :الثالث ػػة,
ٙبقيق :د .ميفافى دذا الةغا.
ٕ .ااام اليف يش ستن الَبم م ,اسػم ادلؤلػف :زلمػد بػن عيسػى بػو عيسػى الَبمػ م
الس ػ ػػلمي ,دار إحي ػ ػػاء الػ ػ ػَباث الع ػ ػػئ  -ب ػ ػػّبكت ٙ , -بقي ػ ػػقٞ :ب ػ ػػد زلم ػ ػػد ػ ػػاكئ
ك خئكف.
ٖ .جػػام العلػػوـ كاحلكػػم ,ادلؤلػػف :بػػو الفػػئج عةػػد الػػئٞبن بػػن ٞبػػد بػػن رجػػا احلتةلػػي
دار ادلعئ ة – بّبكت الاةعة األكىلَُْٖ ,لػ .
ٗ .ااػػام ألحكػػاـ القػػئ ف ادلؤلػػف :بػػو عةػػد ض زلمػػد بػػن ٞبػػد بػػن بكػػئ بػػن ػػئح
األييف ػػارم اخل رج ػػي ػ ػ ال ػػدذن الق ػػئليب األق ػػق :لش ػػاـ ن ػػّب الة ػػارم دار ع ػػاس
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الكتا ,الئذاض ,ادلملكة العئبية السعودذة الاةعة ُِّْ :لػ ََِّ /ـ.
َُ .اا ػػام ألحك ػػاـ الق ػػئ ف ,اس ػػم ادلؤل ػػف :ب ػػو عة ػػد ض زلم ػػد ب ػػن ٞب ػػد األييف ػػارم
القئليب ,دار الشعا – القالئة.
ُُ .حا ػػية رد األت ػػار عل ػػى ال ػػدر ادل ت ػػار ػػئح تت ػػوذئ األبيف ػػار ق ػػه ب ػػو حتيف ػػة ,اس ػػم
ادلؤل ػػف :اب ػػن عاب ػػدذن ,دار الفك ػػئ للاةاع ػػة كالتش ػػئ - .ب ػػّبكتُُِْ - .ل ػ ػ -
َََِـ.
ُِ .حقوؽ الئاعي كالئعية رلموعة خاا لفضيلة الشيإل زلمد بن احل العثيمْب.
ُّ .ال خّبة ,اسم ادلؤلف :هاب الدذن ٞبد بن إدرذ القػئا  ,دار الغػئب  -بػّبكت
 ُْٗٗـٙ ,بقيق :زلمد حجي.ُْ .رك ة الاالةْب كعمػدة ادلفتػْب ,اسػم ادلؤلػف :التػوكم ,ادلكتػا اإلسػالمي  -بػّبكت
 َُْٓ ,الاةعة :الثايية.ُٓ .زاد ادلعاد لدم خّب العةػاد ابػن قػيم ااوزذػة ,ت ػعيا األريػؤكط ,كعةػد القػادر
األريؤكط ,ط مؤسسة الئسالة.ُُْٕ ,
ُٔ .سػػتن داكد ,اسػػم ادلؤلػػف :سػػليماف بػػن األ ػػعحم بػػو داكد السجسػػتاين األزدم,
دار الفكئٙ ,بقيق :زلمد زليي الدذن عةد احلميد.
بػو احلسػن الػدارقاِب الةغػدادم,
ُٕ .ستن الدارقاِب ,اسم ادلؤلف :علػي بػن عمػئ
دار ادلعئ ػػة  -ب ػػّبكت ٙ ,ُٗٔٔ - ُّٖٔ -بقيػ ػػق :الس ػػيد عةػ ػػد ض لا ػػم ؽلػ ػػاين
ادلدين.
ُٖ .الستن الكِبل ,اسم ادلؤلفٞ :بد بن عيا بو عةد الئٞبن التسابي ,دار الكتػا
العلمي ػ ػػة  -ب ػ ػػّبكت  ,ُُٗٗ - ُُُْ -الاةع ػ ػػة :األكىلٙ ,بقي ػ ػػق :د.عة ػ ػػد الغف ػ ػػار
سليماف الةتدارم ,سيد كسئكم حسن.
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ا ػػالح الئاعػػي كالئعيػػةٞ :بػػد بػػن عةػػد احللػػيم بػػن تيميػػة احلػئاين

ُٗ .السياسػػة الشػػئعية
دار ادلعئ ة.
َِ .الس ػػيي اا ػ ػئار ادلت ػػد ق عل ػػى ح ػػدابق األزل ػػار ,ادلؤل ػػف :زلم ػػد ب ػػن عل ػػي ب ػػن زلم ػػد
الش ػػوكاين ,دار الكت ػػا لعلمي ػػة – ب ػػّبكت الاةع ػػة األكىلٙ َُْٓ ,بقي ػػق :زلمػ ػود
إبئاليم زاذد.
ُِ .ػ يش ابػػن حةػػاف بَبتيػػا ابػػن بلةػػاف ,اسػػم ادلؤلػػف :زلمػػد بػػن حةػػاف بػػن ٞبػػد بػػو
ح ػػا التميم ػػي الةس ػػٍب ,مؤسس ػػة الئس ػػالة  -ب ػػّبكت  ,ُّٗٗ - ُُْْ -الاةع ػػة:
الثاييةٙ ,بقيق :عيا األريؤكط.
ِِ .ػ يش ابػػن خ ؽلػػة ,اسػػم ادلؤلػػف :زلمػػد بػػن إس ػ اؽ بػػن خ ؽلػػة بػػو بكػػئ السػػلمي
التيس ػابورم ,ادلكتػػا اإلسػػالمي  -بػػّبكت ٙ ,َُٕٗ - َُّٗ -بقيػػق :د .زلمػػد
ميفافى األعظمي.
ِّ .يش مسلم ,اسػم ادلؤلػف :مسػلم بػن احلجػاج بػو احلسػْب القشػّبم التيسػابورم,
دار إحياء الَباث العئ  -بّبكتٙ ,بقيق :زلمد ؤاد عةد الةاقي.
ِْ .ػ يش مس ػػلم بش ػػئح الت ػػوكم ,اس ػػم ادلؤل ػػف :ب ػػو زكئذ ػػا ػل ػٓب ب ػػن ػػئؼ ب ػػن م ػػئم
التوكم ,دار إحياء الَباث العئ  -بّبكت  ,ُِّٗ -الاةعة :الثايية.
ِٓ .الاةقػػات الكػػِبل ادلؤلػػف :زلمػػد بػػن سػػعد بػػن متي ػ بػػو عةػػدض الةيفػػئم ال لػػئم
األقق :إحساف عةاس ,دار ادر – بّبكت الاةعة ُٖٗٔ - ُ :ـ .
التس ػػفي

ِٔ .للة ػػة الالة ػػة اا ػػاالحات الفقهي ػػة ت ػػيبليف :صل ػػم ال ػػدذن ب ػػن حفػ ػ
ّٕٓلػ ,دار القلم بّبكت – لةتاف الاةعة األكىل َُْٔلػ.
ِٕ .الفتػػاكل الكػػِبلٞ :بػػد بػػن عةػػد احللػػيم بػػن تيميػػة احل ػئاين بػػو العةػػاس :دار ادلعئ ػػة –
بّبكت ٙبقيق :حستْب زلمد سللوؼ.
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ِٖ .ػػتش الةػػارم ػػئح ػ يش الة ػػارم ,اسػػم ادلؤلػػفٞ :بػػد بػػن علػػي بػػن حجػػئ ب ػػو
الفضي العسقالين الشا عي ,دار ادلعئ ة  -بّبكتٙ ,بقيق :زلا الدذن اخلايا.
ِٗ .القاموس األي  ,زلمد بن ذعقوب الفّبكز بادم ,مؤسسة الئسالة – بّبكت.
قه لي ادلدذتة ,اسم ادلؤلف :بػو عمػئ ذوسػف بػن عةػد ض بػن عةػد الػِب
َّ .الكا
القئليب ,دار الكتا العلمية  -بّبكت  ,َُْٕ -الاةعة :األكىل.
ُّ .كتػػاب الش ػئذعة لش ػئذعة لدمػػاـ بكػػئ زلمػػد بػػن احلسػػْب ا جػػئم ,مكتةػػة س ػ ام
السلفية.
ِّ .كتا كرسابي ك تاكل يإل اإلسالـ ابػن تيميػة ,اسػم ادلؤلػفٞ :بػد عةػد احللػيم بػن
تيمية احلئاين بػو العةػاس ,مكتةػة ابػن تيميػة ,الاةعػة :الثاييػةٙ ,بقيػق :عةػد الػئٞبن بػن
زلمد بن قاسم العا مي التجدم.
ّّ .كت ػ العمػػاؿ سػػتن األق ػواؿ كاأل عػػاؿ للعالمػػة عػػالء الػػدذن علػػي ادلتقػػي بػػن حسػػاـ
الدذن اذلتدم الِبلاف ورم ط مؤسسة الئسالة.
ّْ .لس ػػاف الع ػػئب ,زلم ػػد ب ػػن مك ػػئـ ب ػػن متظ ػػور األ ئذق ػػي ادليف ػػئم ,دار ػػادر ب ػػّبكت,
الاةعة :األكىل.
الدذن السئخسي ,دار ادلعئ ة – بّبكت.
ّٓ .ادلةسوط:
ّٔ .اًتىب من الستن ,اسم ادلؤلػفٞ :بػد بػن ػعيا بػو عةػد الػئٞبن التسػابي ,مكتػا
ادلاةوع ػ ػػات اإلس ػ ػػالمية  -حل ػ ػػا  ,ُٖٗٔ - َُْٔ -الاةع ػ ػػة :الثايي ػ ػػةٙ ,بقي ػ ػػق:
عةدالفتاح بو ةدة.
ّٕ .اًموع ,اسم ادلؤلف :التوكم ,دار الفكئ  -بّبكت ُٕٗٗ -ـ.
ّٖ .رلموع الفتاكلٞ :بد بن عةد احلليم بن تيمية احلئاين بو العةاس.
ّٗ .رلموع تاكل كرسابي للشيإل رلمد بن احل العثيمْب.
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َْ .رلموع تاكل كمقاات متتوعة للشيإل عةدالع ذ بن عةدض بن باز.
ُْ .رلمػػوع مؤلفػػات الشػػيإل زلمػػد بػػن عةػػد الولػػاب ط جامعػػة اإلمػػاـ زلمػػد بػػن سػػعود
اإلسالمية.
ِْ .األلى با ثار ,تيفتيف بو زلمد علػي بػن ٞبػد بػن سػعيد بػن حػ ـ األيدلسػي ٙبقيػق
الدكتور عةد الغفار سليماف الةتدارم ط دار الكتا العلمية.
ّْ .سلتار اليف اح ,اسم ادلؤلف :زلمد بن بكػئ بػن عةػدالقادر الػئازم ,مكتةػة لةتػاف
يا ئكف-بّبكتٙ ,ُٗٗٓ-ُُْٓ-بقيق :زلمود خالئ.
ْْ .ادلس ػػتدرؾ عل ػػى اليف ػ ي ْب ,اس ػػم ادلؤل ػػف :زلم ػػد ب ػػن عة ػػدض ب ػػو عة ػػدض احل ػػاكم
التيسػ ػ ػػابورم ,دار الكتػ ػ ػػا العلميػ ػ ػػة  -بػ ػ ػػّبكت ُُُْ -لػ ػ ػ ػ َُٗٗ -ـ ,الاةعػ ػ ػػة:
األكىلٙ ,بقيق :ميفافى عةد القادر عاا.
ْٓ .مسػتد اإلمػػاـ ٞبػػد بػػن حتةػيٞ ,بػػد بػػن حتةػػي بػو عةػػدض الشػػيةاين ,مؤسسػػة قئلةػػة
– ميفئ.
ْٔ .ادليفػػةاح ادلتػػّب ةئذػػا الشػػئح الكةػػّب للئا عػػي ,اسػػم ادلؤلػػفٞ :بػػد بػػن زلمػػد بػػن
علي ادلقئم الفيومي ,ادلكتةة العلمية – بّبكت.
ْٕ .ادلالػ علػػى ب ػواب الفقػػه ادلؤلػػف :زلمػػد بػػن الفػػتش الةعلػػي احلتةلػػي بػػو عةػػد ض,
ادلكتا اإلسالمي  -بّبكتٙ ُُٖٗ – َُُْ ,بقيق :زلمد بشّب األدليب.
ْٖ .ادلعجػػم الوسػػي (ُ ,)ِ+اسػػم ادلؤلػػف :إب ػئاليم ميفػػافى ٞ /بػػد ال ذػػات  /حامػػد
عةد القادر  /زلمد التجار ,دار الدعوةٙ ,بقيق :رلم اللغة العئبية.
ْٗ .معجم مقاذي اللغة ,اسم ادلؤلف :احلسْب ٞبد بن ارس بػن زكئذػا ,دار اايػي
 بػػّبكت  -لةتػػاف َُِْ -لػ ػ ُٗٗٗ -ـ ,الاةعػػة :الثاييػػةٙ ,بقيػػق :عةػػد السػػالـزلمد لاركف.
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َٓ .ادلغئب تئتيا ادلعئب ادلؤلف :بو الفػتش يا ػئ الػدذن بػن عةػد السػيد بػن علػي بػن
ادلاػ ػػئز ,مكتةػ ػػة سػ ػػامة بػ ػػن زذػ ػػد – حل ػ ػػا الاةعػ ػػة األكىلٙ ُٕٗٗ ,بقي ػ ػػق :زلمػ ػػود
اخورم ك عةداحلميد سلتار.
ُٓ .مغِب األتاج إىل معئ ة معػاين لفػاظ ادلتهػاج ,اسػم ادلؤلػف :زلمػد اخلايػا الشػئبيِب,
دار الفكئ – بّبكت.
ِٓ .ادلغػػِب قػػه اإلمػػاـ ٞبػػد بػػن حتةػػي الشػػيةاين ,اسػػم ادلؤلػػف :عةػػد ض بػػن ٞبػػد بػػن
قدامة ادلقدسي بو زلمد ,دار الفكئ  -بّبكت  ,َُْٓ -الاةعة :األكىل.
ّٓ .متهاج الستة التةوذة يق كالـ الشيعة كالقدرذة ادلؤلفٞ :بػد بػن عةػد احللػيم بػن
تيميػػة احل ػئاين بػػو العةػػاس األقػػق :د .زلمػػد ر ػػاد سػػاس ,مؤسسػػة قئلة ػػة ط األكىل,
َُْٔ.
ْٓ .ادلوا قات :إبئاليم بن موسى الل مي الشػاليب :دار ادلعئ ػة – بػّبكت ٙبقيػق :عةػد
ض دراز.
ٓٓ .ادلوليب ,لدماـ مالل بػن يػ ت ,زلمػد ػؤاد عةػد الةػاقي ,ط دار احلػدذحم ,الاةعػة
الثايية ُُِْ.
ٔٓ .ييي األكلار ئح متتقى األخةػار مػن حادذػحم سػيد األخيػار ,لدمػاـ زلمػد بػن علػي
بن زلمد الشوكاين ط دار إحياء الَباث.
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