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 (3يف سبيل حتصني العقيدة واملنهج )
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 د. عبد اهلل الشامي
 احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

ال زال البعض يصّر على احلراكات اليت شهدت الساحة العربية فتاوى كثرية تتعّلق هبذه      
، ولن أقف عند كل تلك صدرت من علماء وأنصاف علماء أرباع وأعشار، العريبتسميتها بالرّبيع 

، وتدعو تؤيّد التظاهر وهي تلك اليت ،الفتاوى، بل سأقتصر هنا على مناقشة فتوى واحدة فقط
 م على فعل اإلصالحات.     كاج يف الّسكك والساحات إلرغام احلو خلر الناس إىل ا

كان  يف املظاهرات خروج من خرجنصاف، ال بّد أن نقّر بأّن اإلدائرة حىت نكون ال خنرج عن و 
حماولة إلضفاء مر واقع، و أل اً تسويغجاءت الفتوى إّّنا و  ،هلايكن تلبية  سابقًا على كّل فتوى، ومل

، وأجّرم أزّيفألثين أو ، وال أدينه أو بّرئ من أفىتأللن أنصِّب نفسي قاضيًا و  .. املشروعية عليه
وى مبوضوعية، وبيان موقعها ممّا استقّر عليه منهج تقومي الفت يه لكّن الغايةغرضنا، و فليس ذلك من 

 . ل تبعة فتاوى خارجة عليه، حىت ال ُيحَم  و اجلماعة أهل الّسنة
 لقد استدّل من أفىت مبشروعية الّتظاهر ضّد احلاكم، بدليلني. 

حني أسلم سيدنا عمر أنّه ما هو مذكور يف كتب السرية، كصلى اهلل عليه وسلم،  فعله  هو أّولهما

الذي كان - رقمبن اخلطاب وسيّدنا محزة بن عبد املطّلب رضي اهلل عنهما، خرج املسلمون من دار األ

ومشوا يف صفّني يتقدّم  -اّّتذوه مكانًا لتجمعهم وتالقيهم يوم كانت الّدعوة اإلسالمية سرّيّة املسلمون

..  ، إىل أن دخلوا احلرم الشريفدنا محزة، وفيهم سيدنا رسول اهللسي عمر واآلخرَمها سيدنا أحدَ
يطلقون شعاراهتم اإلسالمية اليت تعِّبِّ كانوا و  ،فهذه مظاهرة أعلن فيها المسلمون عن دينهم وقالوا:

 ، بعد أن كانوا يتخّفَونشرك ورؤوس الكفرعن عقيدهتم وشعائرهم، وذلك على مسع وبصر صناديد ال
 .بإسالمهم، وال يظهرونه خوفاً من االضطهاد والتعذيب الذي كانوا يتعّرضون له على أيدي املشركني

يدخل  -على افرتاض عدم وجود دليل شرعي على مشروعّيته–هو أّن التظاهر  :دليلهم الثانيو 

، وقد باالعتبار وال باإللغاء امل يرِد يف الشرع ما يشهد هل كل مصلحةوهي ، باملصاحل املرسلةفيما يحسّمى 
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بل مطلوباً؛  لحة، فيكون الّلجوء إليه جائزاً،جناعة هذا املسلك، وحتقيقه للمص والتجربة ثبت الواقعأ
هذه املظاهرات، وإن  قالوا إّن .. و  )حيثما حتّققت املصلحة فَثم  شرع اهلل(ألنّه كما قال العلماء: 

مفرزات الّنظم الدميقراطية، وحصيلة جتارهبم يف سبيل  منواحدة كانت غربية الوالدة واملنشأ، و 
اهتا؛ إصالح جمتمعاهتم، وحتريرها من االستبداد؛ فإّّنا ال تعارض الشرع، ألّّنا ليست غايات يف ذ

، و للوسائل حكم الغايات، فهما كانت الغاية شريفة ونبيلة ومشروعة؛ ولكّنها وسائل إىل الغايات
غدت وسائل شريفة ونبيلة ومشروعة .. وملّا كانت احلريّة مطلباً إنسانّياً، اكتسبت وسيلتها أوصافها؛ ف

الّسبل اليت  فضلمن أ سعي يف سبيل حتصيلها، والتظاهراتبل شرعّياً؛ فقد كان لِزامًا على الناس ال
 تفضي إىل حتصيلها.

أنّه خبالف ما  ، أوهؤالء لنتبيّن إن كان األمر كما يزعم عرض هذا الكالم على امليزان العلمي احليادي،فلن

 .زعموا
دلياًل على جواز التظاهر مطلقاً، وهل يصّح قياس املثال الذي ذكروه هل يصلح  -أولا 

بني  ةالكبري ، بل الفروق الكثرية و ؟. ال أحسب أن الفارقيهل) الربيع العريب( عما يحسّمىمظاهرات 
من أهل  تشاورهذه وتلك ممّا خيفى على َمن أعمل عقله وتدبّر؟.. إّن اخلروج من دار األرقم كان بعد 

–، وقد صدرت أّمة اإلسالم آنذاك أرشد وأنزه قيادةهي  ،قيادة حمدّدة معروفةمتّ حتت إشراف  الرّأي،
مجيعاً النتائج، و كانوا ذلك من ى ا يرتّتب علعن اتِّفاق، وقِبلوا مجيعاً مب -يف دار األرقم كان  هم منو 

أمام عدوِّهم الكافر احلريب، وليس  عزاز دينهمإيسَعون من أجل خرجوا  .. مث هم راشدينبالغني 
 ،اجلماعة املسلمة كانت على قلب واحد كما أنّ   احلاكم املسلم .. واجهةخيرجوا مللغرض آخر، ومل 

أن  منثّمة خوف لم يكن ، ومن مّث لقيادهتا احلكيمةحمصَّنة بأخالقها وصدقها وانقيادها وكانت 
فأين هي املماثلة بني ..  فسد!ب ويخر  لي يندّس بين صفوفهايريد أن مترّبص أّي ُتخترق من قبل 

أين هي قيادة هذه املظاهرات، ومىت وكيف حصل ؟. حىت يصّح قياس هذه على تلك احلالتني
، وهل خرجت للغرض ذاته من منهم، هل عحِرف أحد منهم أهل الرّأياالتّفاق الواعي بني الّتشاور و 

يف فوضى، والبالد يزّجوا بالناس فهم املخرّبون، لإعزاز الّدين، وهل أِمن اخلارجون أال  يندّس بني صفو 
لى ، وهل كان الناس فيها على قلب واحد، وهل كانوا مجيعًا عال يستطيع أحد أن يتكّهن بعواقبها

. إّن كل واحد من هذه الفوارق اليت ذكرهتا كفيل بأن يظهر فساد ؟!.مقبولةسويّة أخالقية وتربوية 
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قياس خروج الّدمهاء يف هذه احلراكات الغوغائية الطّائشة، على ذلك اخلروج العزيز البطويل الواعي 
ء الاحلكيم من سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصحبه الكرام رضي اهلل عنهم .. وإذا كان هؤ 

نّصبوا أنفسهم مفتني لألمة جيهلون هذه احلقائق، وكانوا جاهلني أيضًا بالبنية اهلّشة جملتمعاتنا  الذين
سوا أهاًل للفتيا، وإن كان هلم يفهم إذن ل -اليت تعاين من شّح قتّال يف الوازع الّديين واألخالقي -

ع الذي يفىت فيه، وهؤالء الواقمعرفة  كذلكو  ،اسم وشهرة؛ ألّن من شرط الفتيا العلم باحلكم الشرعي
 .ال أحسنوا هذا وال هذهاملفتون 

تلك ّن املصلحة املرسلة هي املصاحل املرسلة، فيجاب عنها بأقاعدة أّما حماولة ّترجيها على  -ثانياا 

فهل اخلروج على احلكّام اجلائرين يف ما اليت مل يشهد هلا نّص شرعي باالعتبار وال باإللغاء، املصلحة 

صلى اهلل عليه  رسول اهلل ألم ينه  . سكت عنه الشارع؟ صلحة، وهلباملظاهرات السّلمية ميُسمّى 
وذلك  ولو كانوا فسقة ظاملني آكلني للحقوق؟. عن خلع اليد من طاعة والة األمر، وسلم املسلمني

بن َعْوِف  ، من روايةمسلم من ذلك قوله عليه الصالة والسالم عند، كثرية جّداً   يف أحاديث صحيحة
بُّوَنكحمْ " :َماِلٍك عن رسول الل ِه صلى اهلل عليه وسلم قال بُّونَ هحْم َوُيِح َويحَصلُّوَن  ،ِخَيارح أَِئم ِتكحْم ال ِذيَن حتِح

 :ِقيلَ  .نحوَنكحمْ َوتَ ْلَعنحونَ هحْم َويَ ْلعَ  ،َوِشرَارح أَِئم ِتكحْم ال ِذيَن ت حْبِغضحونَ هحْم َوي حْبِغضحوَنكحمْ  ،َعَلْيكحْم َوتحَصلُّوَن عليهم
وإذا رَأَيْ تحْم من وحاَلِتكحْم شيئا  ،اَل ما أَقَامحوا ِفيكحْم الص اَلةَ  :فقال ؟.يا َرسحوَل الل ِه أََفاَل ن حَناِبذحهحْم بِالس ْيفِ 

َرْوَن بَ ْعِدي أَثَ رًَة ِإن كحْم َست َ " . وعند البخاري ومسلم:وال تَ ْنزِعحوا َيًدا من طَاَعٍة" ،َتْكَرهحونَهح فَاْكَرهحوا َعَمَلهح 
ومل يقل  كحْم"َوأحمحورًا ت حْنِكرحونَ َها. قالوا: فما تَْأمحرحنَا يا َرسحوَل الل ِه؟. قال: أَدُّوا إِلَْيِهْم َحق هحْم َوَسلحوا الل َه َحق  

وال بالسالح .. ويف احلديث اآلخر املّتفق عليه، الذي  ،عليه الصالة والسالم: ثوروا عليهم سلمّياً 
رْيِ وَكحْنتح  يرويه ححَذيْ َفَة بن اْلَيَماِن يقول: "كان الناس َيْسأَلحوَن َرسحوَل الل ِه صلى اهلل عليه وسلم عن اخلَْ

؛ ََمَاَفَة َأْن يحْدرَِكيِن. فقلت: يا َرسحوَل الل ِه ِإن ا كنّ  ، َفَجاَءنَا اهلل هبذا َأْسأَلحهح عن الش رِّ ا يف َجاِهِلي ٍة َوَشرٍّ
رْيِ َشرٌّ؟. قال: نعم. فقلت: هل بَ ْعَد ذلك الش رِّ من َخرْيٍ؟ قال: نعم َوِفيِه  رْيِ فَ َهْل بَ ْعَد هذا اخلَْ اخلَْ

. َدَخٌن. قلت: وما َدَخنحهح؟. قال : قَ ْوٌم َيْستَ نُّوَن ِبَغرْيِ سحن يِت َويَ ْهدحوَن ِبَغرْيِ هَ  ْدِيي تَ ْعِرفح منهم َوت حْنِكرح
َها َقَذفحوهح  ؟. قال: نعم، دحَعاٌة على أَبْ َواِب َجَهن َم، من َأَجابَ هحْم إِلَي ْ رْيِ من َشرٍّ فقلت: هل بَ ْعَد ذلك اخلَْ

َنا قلت يا َرسحوَل فيها. فقلت: يا َرسحوَل الل ِه ِصْفهحْم لنا. قال: نعم، قَ ْوٌم من ِجْلَدتَِنا َويَ َتَكل محوَن بِأَْلِسَنتِ 
َعٌة الل ِه فما تَ َرى إن أَْدرََكيِن ذلك؟. قال: تَ ْلَزمح مَجَاَعَة اْلمحْسِلِمنَي َوِإَماَمهحْم. فقلت: َفِإْن مل َتكحْن هلم مَجَا

رَِكَك اْلَمْوتح وال ِإَماٌم؟. قال: فَاْعَتزِْل تِْلَك اْلِفَرَق كحل َها، َوَلْو َأْن تَ َعض  على َأْصِل َشَجَرٍة، حىت يحدْ 
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"يف حديث  :12/232قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف شرحه على صحيح مسلم:َوأَْنَت على ذلك" 
من أخذ  ،وإن فسق وعمل املعاصي ؛حذيفة هذا لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم، ووجوب طاعته

رحه على صحيح ، وقال ابن بطال رمحه اهلل يف شاألموال وغري ذلك، فتجب طاعته يف غري معصية"
أخِّب حذيفة  -صلى اهلل عليه وسلم-"هذا احلديث من أعالم النبوة، وذلك أنه  :11/33البخاري:

ال يعلمها إال من أوحى إليه بذلك من أنبيائه الذين هم صفوة خلقه، وفيه  ،بأمور َمتلفة من الغيب
-اجلور، أال ترى أنه  حجة جلماعة الفقهاء ىف وجوب لزوم مجاعة املسلمني وترك القيام على أئمة

من أجاهبم إليها  ،على أبواب جهنم عاةٌ وصف أئمة زمان الشر فقال: )دح  -صلى اهلل عليه وسلم
ته؛ ألّنم ال يكونون دحعاًة على أبواب جهنم إال قذفوه فيها( فوصفهم باجلور والباطل واخلالف لسنّ 

األولني، وأمر مع ذلك بلزوم ، كما قال ىف "تعرف منهم وتنكر" :وهم على ضالل، ومل يقل فيهم
فهل بعد هذا البيان من هؤالء  .مجاعة املسلمني وإمامهم، ومل يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم"

 األئمة األثبات الثِّقات من بيان؟. 
 قومح ق فهل هو ناجع، إنكاره وإلغائهمّث على فرض أّن التظاهر ضّد احلاكم ممّا مل يرد الشرع ب

هل جيوز أن نغمض أعيننا عن الواقع الذي يحراد أن تطّبق فيه هذه التجربة، هل  للمصلحة فعالا؟.
، ويعيش على كوكبنا هذا الذي نعيش فوقه، إىل حدِّ أن مبن ينتسب إىل العلميحعقل أن تبلغ الّسذاجة 

خمة غفل عن احلقيقة اليت ال ّتفى على من عنده أدىن معرفة بواقع احلياة اليوم، وهي أّن بلداننا متي
جبواسيس وعمالء وَمابرات لعشرات الّدول، اليت ترتّبص بنا سوءاً، ناهيك عن العدو الغاصب األشّد 

وكيف جيهل ؟ .. اصة دول الّطوقسلمني، وخبترتّبص باملرائيل اليت حقدًا على املؤمنني، وهي إس
من البالد ساحة ، إذ جتعل أّن هذه المظاهرت الغوغائية تقد م أفضل خدمة للعدوهؤالء املفتون 

بعد أن كان يتسّلل من  -إن كانت بقيت هناك أبواب–من األبواب العريضة  مفتوحة له، ليدخل
 الّشقوق؟!.

كالم أحد أئمة السادة املالكية، وهو أبو بكر الطّرطوشي، لنتبنّي الفرق بني ب حديثيوألختم 
ن واقع اجملتمعات اإلنسانية أولئك الذين يفهمون الشرع، ويعلمو -العلماء الذين هم علماء حبّق 

، وسأتركك بعدها لتعيش بصريةال و  وبني أدعياء العلم الذين يفتون على غري هدى -والّنفس البشرية
ته السلطان القاهر لرعيّ  ومثالح " ، يقول رمحه اهلل:مكَ مع أبعاد كالمه وأسراره وما انطوى عليه من احلِ 

مثال بيت فيه سراج منري، وحوله قيام من الناس يعاجلون صنائعهم، فبينما هم   ،بال سلطان ورعيةٍ 
ير احليوان الشرّ  كَ ما كانوا فيه، فتحرّ  مجيعح  لَ وتعطّ  ،هم يف الوقتفقبضوا أيديَ  ،كذلك إذ طفئ السراج



 د. عبد اهلل الشامي  رد فتوى مزيفة

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام :                                                                   5

ة وخرجت احليّ  ،رهاجححنها، وفسقت الفأرة من مَ كْ وّتشخش اهلوام اخلسيس، فدّبت العقرب من مَ 
ّنا، وجاء اللِّص حبيلته، وهاج الِّبغوث مع حقارته، فتعطّلت املنافع، واستطالت فيهم من معدِ 

املضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرًا لرعيته وكانت املنفعة به عامة، وكانت الدِّماء به يف أحهحبها 
 ،ن الفاضل ظاهراً حمقونة، واحلحَرم يف خدورهّن مصونة، واألسواق عامرة واألموال حمروسة، واحليوا

واملرافق حاصلة، واحليوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خاماًل، فإذا اختّل أمر السلطان دخل 
كان هرج الناس ساعًة أرجح وأعظم من   ؛واًل يف ِكّفةالفساد على اجلميع، ولو جحِعَل ظلمح السلطان حَ 

ته سوقح أهل الشّر ومكسب ويف زوال السلطان أو ضعف شوك ،ظلم السلطان حواًل، وكيف ال
: جور ستني سنة خري من هرج قال الفضيلاألجناد، ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص واملناهبة؟ 

أو فاسق يتمىن كل حمذور، فحقيق على كل رعية  ،ساعة، فال يتمىن زوال السلطان إال جاهل مغرور
يف  حها وّتصه بصاحل دعائها، فإنّ أن ترغب إىل اهلل تعاىل يف إصالح السلطان، وأن تبذل له نص
إن استقامت  وكان العلماء يقولون:صالحه صالح العباد والبالد، ويف فساده فساد العباد والبالد. 

هوه إىل ما شكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجِّ و محد اهلل تعاىل  لكم أمور السلطان فأكثروا
وتستحقونه بآثامكم، فأقيموا عذر السلطان بانتشار األمور عليه، وكثرة ما  ،تستوجبونه منه بذنوبكم

س ة الناصح وكثرة املدلِّ لّ واستئالف األعداء ورضاء األولياء، وقِ  ،يكابده من ضبط جوانب اململكة
 ."والفاضح

 واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 


