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احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
يصر على
شهدت الساحة العربية فتاوى كثرية تتعلّق هبذه احلراكات اليت ال زال البعض ّ
بالربيع العريب ،صدرت من علماء وأنصاف علماء أرباع وأعشار ،ولن أقف عند كل تلك
تسميتها ّ
الفتاوى ،بل سأقتصر هنا على مناقشة فتوى واحدة فقط ،وهي تلك اليت تؤيّد التظاهر ،وتدعو
السكك والساحات إلرغام احلكام على فعل اإلصالحات.
الناس إىل اخلروج يف ّ
نقر بأ ّن خروج من خرج يف املظاهرات كان
وحىت نكون ال خنرج عن دائرة اإلنصاف ،ال ب ّد أن ّ
كل فتوى ،ومل يكن تلبية هلا ،وإّّنا جاءت الفتوى تسويغاً ألمر واقع ،وحماولة إلضفاء
سابقاً على ّ
أجرم،
املشروعية عليه  ..ولن ِّ
أنصب نفسي قاضياً أل ّبرئ من أفىت أو أدينه ،وال ألثين أو أزيّف و ّ
استقر عليه منهج
فليس ذلك من غرضنا ،و ّ
لكن الغاية هي تقومي الفتوى مبوضوعية ،وبيان موقعها ممّا ّ
السنة و اجلماعة ،حىت ال حُيَمل تبعة فتاوى خارجة عليه.
أهل ّ
استدل من أفىت مبشروعية التّظاهر ض ّد احلاكم ،بدليلني.
لقد
ّ
ّأولهما هو فعله صلى اهلل عليه وسلم ،كما هو مذكور يف كتب السرية ،أنّه حني أسلم سيدنا عمر

بن اخلطاب وسيّدنا محزة بن عبد املطّلب رضي اهلل عنهما ،خرج املسلمون من دار األرقم -الذي كان
سريّة -ومشوا يف صفّني يتقدّم
املسلمون ّاّتذوه مكاناً لتجمعهم وتالقيهم يوم كانت ال ّدعوة اإلسالمية ّ

أحدَمها سيدنا عمر واآلخرَ سيدنا محزة ،وفيهم سيدنا رسول اهلل ،إىل أن دخلوا احلرم الشريف ..
تعِّب
وقالوا :فهذه مظاهرة أعلن فيها المسلمون عن دينهم ،وكانوا يطلقون شعاراهتم اإلسالمية اليت ِّ
عن عقيدهتم وشعائرهم ،وذلك على مسع وبصر صناديد الشرك ورؤوس الكفر ،بعد أن كانوا يتخ ّف َون
يتعرضون له على أيدي املشركني.
بإسالمهم ،وال يظهرونه خوفاً من االضطهاد والتعذيب الذي كانوا ّ

ودليلهم الثاني :هو أ ّن التظاهر –على افرتاض عدم وجود دليل شرعي على مشروعيّته -يدخل

سمى باملصاحل املرسلة ،وهي كل مصلحة مل يرِد يف الشرع ما يشهد هلا باالعتبار وال باإللغاء ،وقد
فيما يح ّ
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أثبت الواقع والتجربة جناعة هذا املسلك ،وحتقيقه للمصلحة ،فيكون اللّجوء إليه جائزاً ،بل مطلوباً؛
ألنّه كما قال العلماء( :حيثما حت ّققت املصلحة فثَم شرع اهلل)  ..وقالوا إ ّن هذه املظاهرات ،وإن
كانت غربية الوالدة واملنشأ ،وواحدة من مفرزات النّظم الدميقراطية ،وحصيلة جتارهبم يف سبيل
ألّنا ليست غايات يف ذاهتا؛
فإّنا ال تعارض الشرعّ ،
إصالح جمتمعاهتم ،وحتريرها من االستبداد؛ ّ
ولكنّها وسائل إىل الغايات ،و للوسائل حكم الغايات ،فهما كانت الغاية شريفة ونبيلة ومشروعة؛
اكتسبت وسيلتها أوصافها؛ فغدت وسائل شريفة ونبيلة ومشروعة  ..وملا كانت احلريّة مطلباً إنسانيّاً،
ّ
السبل اليت
فضل
أ
من
ات
ر
التظاه
بل شرعيّاً؛ فقد كان لِزاماً على الناس السعي يف سبيل حتصيلها ،و
ّ
تفضي إىل حتصيلها.
فلنعرض هذا الكالم على امليزان العلمي احليادي ،لنتبيّن إن كان األمر كما يزعم هؤالء ،أو أنّه خبالف ما
زعموا.
يصح قياس
أولا -هل يصلح املثال الذي ذكروه دليالً على جواز التظاهر مطلقاً ،وهل ّ
سمى( الربيع العريب) عليه؟ .ال أحسب أن الفارق ،بل الفروق الكثرية والكبرية بني
مظاهرات ما يح ّ
هذه وتلك ممّا خيفى على َمن أعمل عقله وتدبّر؟ ..إ ّن اخلروج من دار األرقم كان بعد تشاور من أهل

الرّأي ،متّ حتت إشراف قيادة حمدّدة معروفة ،هي أرشد وأنزه قيادة ،وقد صدرت ّأمة اإلسالم آنذاك –

وهم من كان يف دار األرقم -عن اتِّفاق ،وقبِلوا مجيعاً مبا يرتتّب على ذلك من النتائج ،و كانوا مجيعاً
عدوهم الكافر احلريب ،وليس
يسعون من أجل إعزاز دينهم أمام ِّ
بالغني راشدين  ..مث هم خرجوا َ
لغرض آخر ،ومل خيرجوا ملواجهة احلاكم املسلم  ..كما أ ّن اجلماعة املسلمة كانت على قلب واحد،

ثمة خوف من أن
وكانت حمصَّنة بأخالقها وصدقها وانقيادها لقيادهتا احلكيمة ،ومن مثّ لم يكن ّ
يندس بين صفوفها ليخرب ويفسد!  ..فأين هي املماثلة بني
تُخترق من قبل ّ
أي متربّص يريد أن ّ

يصح قياس هذه على تلك؟ .أين هي قيادة هذه املظاهرات ،ومىت وكيف حصل
احلالتني حىت ّ
الرأي منهم ،هل عح ِرف أحد منهم ،وهل خرجت للغرض ذاته من
التّشاور واالتّفاق الواعي بني أهل ّ
يزجوا بالناس والبالد يف فوضى،
إعزاز ال ّدين ،وهل ِأمن اخلارجون أال
املخربون ،ل ّ
ّ
يندس بني صفوفهم ّ
يتكهن بعواقبها ،وهل كان الناس فيها على قلب واحد ،وهل كانوا مجيعاً على
ال يستطيع أحد أن ّ
سويّة أخالقية وتربوية مقبولة؟! ..إ ّن كل واحد من هذه الفوارق اليت ذكرهتا كفيل بأن يظهر فساد
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قياس خروج ال ّدمهاء يف هذه احلراكات الغوغائية الطّائشة ،على ذلك اخلروج العزيز البطويل الواعي
احلكيم من سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصحبه الكرام رضي اهلل عنهم  ..وإذا كان هؤالء
اهلشة جملتمعاتنا
نصبوا أنفسهم مفتني لألمة جيهلون هذه احلقائق ،وكانوا جاهلني أيضاً بالبنية ّ
الذين ّ
شح قتّال يف الوازع ال ّديين واألخالقي -فهم إذن ليسوا أهالً للفتيا ،وإن كان هلم
 اليت تعاين من ّاسم وشهرة؛ أل ّن من شرط الفتيا العلم باحلكم الشرعي ،وكذلك معرفة الواقع الذي يفىت فيه ،وهؤالء
املفتون ال أحسنوا هذا وال هذه.

ثانياّ -أما حماولة ّترجيها على قاعدة املصاحل املرسلة ،فيجاب عنها بأ ّن املصلحة املرسلة هي تلك

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

يُسمّى باملظاهرات السّلمية مصلحة ،وهل سكت عنه الشارع؟ .ألم ينه رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم املسلمني عن خلع اليد من طاعة والة األمر ،ولو كانوا فسقة ظاملني آكلني للحقوق؟ .وذلك
يف أحاديث صحيحة كثرية ج ّداً ،من ذلك قوله عليه الصالة والسالم عند مسلم ،من رواية عو ِ
ف بن
َْ
ِ
ك عن رسول الل ِه صلى اهلل عليه وسلم قالِ " :خيار أَئِمتِ حكم ال ِذ ِ
مالِ ٍ
صلُّو َن
ين ححتبُّونَ حه ْم َوحُيبُّونَ حك ْمَ ،ويح َ
َ
َح
ْ َ
ِ
ِ
علَي حكم وتحصلُّو َن عليهم ،و ِشرار أَئِمتِ حكم ال ِذ ِ
يل:
ضونَ حه ْم َويحْبغ ح
ين تحْبغ ح
َْ ْ َ َ
َ َح
ْ َ
ضونَ حك ْمَ ،وتَ ْل َعنحونَ حه ْم َويَ ْل َعنحونَ حك ْم .ق َ
ول الل ِه أَفَ َال نحنَابِ حذ حهم بِالسْي ِ
ف؟ .فقالَ :ال ما أَقَ حاموا فِي حك ْم الص َال َة ،وإذا َرأَيْتح ْم من حوَالتِ حك ْم شيئا
يا َر حس َ
ْ
اع ٍة" .وعند البخاري ومسلم" :إِن حك ْم َستَ َرْو َن بَ ْع ِدي أَثََرةً
تَكَْرحهونَهح فَا ْكَرحهوا َع َملَهح ،وال تَ ْن ِزعحوا يَ ًدا من طَ َ
ول الل ِه؟ .قال :أ َُّدوا إِلَْي ِه ْم َحق حه ْم َو َسلحوا اللهَ َحق حك ْم" ومل يقل
َوأ ححم ًورا تحْن ِك حرونَ َها .قالوا :فما تَأْ حم حرنَا يا َر حس َ
عليه الصالة والسالم :ثوروا عليهم سلميّاً ،وال بالسالح  ..ويف احلديث اآلخر املتّفق عليه ،الذي
يرويه ح َذي َفةَ بن الْيم ِ
ت
ول الل ِه صلى اهلل عليه وسلم عن ْ
ان يقول" :كان الناس يَ ْسأَلحو َن َر حس َ
اخلَِْري َوحكْن ح
ح ْ
ََ
ول الل ِه إِنا كنّا يف ج ِ
اهلِي ٍة َو َشٍّر ،فَ َجاءَنَا اهلل هبذا
َسأَلحهح عن الشِّر؛ ََمَافَةَ أَ ْن يح ْد ِرَك ِين .فقلت :يا َر حس َ
أْ
َ
اخلَِْري َشٌّر؟ .قال :نعم .فقلت :هل بَ ْع َد ذلك الشِّر من َخ ٍْري؟ قال :نعم َوفِ ِيه
اخلَِْري فَ َه ْل بَ ْع َد هذا ْ
ْ
ف منهم َوتحْن ِك حر.
َد َخ ٌن .قلت :وما َد َخنحهح؟ .قال  :قَ ْوٌم يَ ْستَ نُّو َن بِغَ ِْري حسن ِيت َويَ ْه حدو َن بِغَ ِْري َه ْديِي تَ ْع ِر ح
ِ
فقلت :هل بَ ْع َد ذلك ْ
َجابَ حه ْم إِلَْي َها قَ َذفحوهح
اخلَِْري من َشٍّر؟ .قال :نعم ،حد َعاةٌ على أَبْ َواب َج َهن َم ،من أ َ
ول
ول الل ِه ِص ْف حه ْم لنا .قال :نعم ،قَ ْوٌم من ِج ْل َدتِنَا َويَتَ َكل حمو َن بِأَلْ ِسنَتِنَا قلت يا َر حس َ
فيها .فقلت :يا َر حس َ
ِ
ِِ
ني َوإِ َم َام حه ْم .فقلت :فَِإ ْن مل تَ حك ْن هلم َمجَا َعةٌ
الله فما تَ َرى إن أ َْد َرَك ِين ذلك؟ .قال :تَ ْلَزحم َمجَ َ
اعةَ الْ حم ْسلم َ
وال إِمام؟ .قال :فَاعت ِزْل تِلْ ِ
ت
َص ِل َش َجَرةٍ ،حىت يح ْد ِرَك َ
َ
َْ
ك الْ َم ْو ح
ك الْفَر َق حكل َهاَ ،ولَ ْو أَ ْن تَ َعض على أ ْ
ٌَ
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ت على ذلك" قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف شرحه على صحيح مسلم" :232/12:يف حديث
َوأَنْ َ
حذيفة هذا لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم ،ووجوب طاعته؛ وإن فسق وعمل املعاصي ،من أخذ
األموال وغري ذلك ،فتجب طاعته يف غري معصية" ،وقال ابن بطال رمحه اهلل يف شرحه على صحيح
البخاري" :33/11:هذا احلديث من أعالم النبوة ،وذلك أنه -صلى اهلل عليه وسلم -أخِّب حذيفة
بأمور َمتلفة من الغيب ،ال يعلمها إال من أوحى إليه بذلك من أنبيائه الذين هم صفوة خلقه ،وفيه
حجة جلماعة الفقهاء ىف وجوب لزوم مجاعة املسلمني وترك القيام على أئمة اجلور ،أال ترى أنه -
(دعاةٌ على أبواب جهنم ،من أجاهبم إليها
صلى اهلل عليه وسلم -وصف أئمة زمان الشر فقال :ح
قذفوه فيها) فوصفهم باجلور والباطل واخلالف لسنّته؛ ألّنم ال يكونون حدعا ًة على أبواب جهنم إال
وهم على ضالل ،ومل يقل فيهم" :تعرف منهم وتنكر" ،كما قال ىف األولني ،وأمر مع ذلك بلزوم
مجاعة املسلمني وإمامهم ،ومل يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم" .فهل بعد هذا البيان من هؤالء
األئمة األثبات الثِّقات من بيان؟.
مثّ على فرض أ ّن التظاهر ض ّد احلاكم ممّا مل يرد الشرع بإنكاره وإلغائه ،فهل هو ناجع ومحقق

للمصلحة فعالا؟ .هل جيوز أن نغمض أعيننا عن الواقع الذي يحراد أن تطبّق فيه هذه التجربة ،هل
حد أن
السذاجة مبن ينتسب إىل العلم ،ويعيش على كوكبنا هذا الذي نعيش فوقه ،إىل ِّ
يحعقل أن تبلغ ّ
يغفل عن احلقيقة اليت ال ّتفى على من عنده أدىن معرفة بواقع احلياة اليوم ،وهي أ ّن بلداننا متخمة
جبواسيس وعمالء وَمابرات لعشرات ال ّدول ،اليت ترتبّص بنا سوءاً ،ناهيك عن العدو الغاصب األش ّد
حقداً على املؤمنني ،وهي إسرائيل اليت ترتبّص باملسلمني ،وخباصة دول الطّوق؟  ..وكيف جيهل
هؤالء املفتون أ ّن هذه المظاهرت الغوغائية تقدم أفضل خدمة للعدو ،إذ جتعل من البالد ساحة

مفتوحة له ،ليدخل من األبواب العريضة –إن كانت بقيت هناك أبواب -بعد أن كان يتسلّل من
الشقوق؟!.
ّ
لنتبني الفرق بني
وألختم حديثي بكالم أحد أئمة السادة املالكية ،وهو أبو بكر الطّرطوشيّ ،
حبق -أولئك الذين يفهمون الشرع ،ويعلمون واقع اجملتمعات اإلنسانية
العلماء الذين هم علماء ّ
والنّفس البشرية -وبني أدعياء العلم الذين يفتون على غري هدى وال بصرية ،وسأتركك بعدها لتعيش
ومثال السلطان القاهر لرعيّته
مع أبعاد كالمه وأسراره وما انطوى عليه من احلِ َكم ،يقول رمحه اهلل " :ح
ٍ
ورعية بال سلطان ،مثال بيت فيه سراج منري ،وحوله قيام من الناس يعاجلون صنائعهم ،فبينما هم
الشرير
كذلك إذ طفئ السراج ،فقبضوا أيديَهم يف الوقت ،وتعطّ َل ح
فتحرَك احليوان ّ
مجيع ما كانوا فيهّ ،
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وّتشخش اهلوام اخلسيس ،فدبّت العقرب من َم ْك َمنها ،وفسقت الفأرة من حجحرها ،وخرجت احليّة
من ِ
معدّنا ،وجاء اللِّص حبيلته ،وهاج الِّبغوث مع حقارته ،فتعطّلت املنافع ،واستطالت فيهم
املضار .كذلك السلطان إذا كان قاهراً لرعيته وكانت املنفعة به عامة ،وكانت الدِّماء به يف أ ححهبها
خدورهن مصونة ،واألسواق عامرة واألموال حمروسة ،واحليوان الفاضل ظاهراً،
حمقونة ،واحلحَرم يف
ّ
اختل أمر السلطان دخل
واملرافق حاصلة ،واحليوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامالً ،فإذا ّ
ِ
ظلم السلطان َحوالً يف كِ ّفة؛ كان هرج الناس ساعةً أرجح وأعظم من
الفساد على اجلميع ،ولو حجع َل ح
الشر ومكسب
ظلم السلطان حوالً ،وكيف ال ،ويف زوال السلطان أو ضعف شوكته سو حق أهل ّ
األجناد ،ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص واملناهبة؟ قال الفضيل :جور ستني سنة خري من هرج
ساعة ،فال يتمىن زوال السلطان إال جاهل مغرور ،أو فاسق يتمىن كل حمذور ،فحقيق على كل رعية
أن ترغب إىل اهلل تعاىل يف إصالح السلطان ،وأن تبذل له نصحها وّتصه بصاحل دعائها ،فإ ّن يف
صالحه صالح العباد والبالد ،ويف فساده فساد العباد والبالد .وكان العلماء يقولون :إن استقامت
وجهوه إىل ما
لكم أمور السلطان فأكثروا محد اهلل تعاىل وشكره ،وإن جاءكم منه ما تكرهون ِّ
تستوجبونه منه بذنوبكم ،وتستحقونه بآثامكم ،فأقيموا عذر السلطان بانتشار األمور عليه ،وكثرة ما
يكابده من ضبط جوانب اململكة ،واستئالف األعداء ورضاء األولياء ،وقِلّة الناصح وكثرة املدلِّس
والفاضح".
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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