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حكم تغيير المنكر باليد 
لحاد الرعية

الرحيم الرحمن الله بسم

الثانية الطبعة مقدمة
خـيـر أتـبـاع من وجعلنا بالسإلما أكرمنا الذي لله الحمد

رسـإـالته وحـْمـِل القويم دينه إلى الدعوة أمانة وحّملنا الناما،
ـبـن محـمـد ورسـإـولنا نبيـنـا عـلـى والسلما والصلة للعالمين،

ـعـن ونـهـى ـبـالمعروف وأـمـر الله إلى دعا من خير الله عبد
وأـشـهد اليقـيـن، أتاه حتى جهاده حق الله في وجاهد المنكر

ـه ل أن ـه إل إـل ـه، ـشـريك ل وـحـده الـل ًدا أن وأـشـهد ـل ـ محـم
.أجمعين وصحبه آله وعلى عليه الله صلى الله رسإول

وبعد: 

ـول رسإالتي من الثانية الطبعة هي فهذه ـم ـح حـك
طبعتـهـا نـشـرت واـلـتي الرعـيـة لحاد باليد المنكر تغيير

سإنين. سإبع على يزيد ما منذ الولى

المناسـإـب ـمـن أرى قـصـة الرسـإـالة ـهـذه ولكتاـبـة
كتاـبـة ظـروف معرفـة فلـعـل المقـاما؛ هـذا ـفـي إثباتهـا

ّهم ُحسن على تعين الرسإالة فيها. ورد ما تف

في العلما أجهزة بدأت سإنين عشر حوالي فمنذ
َغل مصر والعـتـداء العـنـف حوادث عليه أطلقت بما ُتش
منـاطق بـعـض ـفـي تـحـدث الـتي المواطنين بعض على

الحقيـقـة وـفـي الجامـعـات، ـفـي وخصوـًصـا مـصـر صعيد
ًا إل يكن لم ذلك فإن ًا تشويه أبـنـاء بـعـض لقياما متعمد

ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف المر بواجب السإلمية الحركة
المنكر.

ـد ـان وـق ـاما ـك ـذا القـي ـواجب بـه ًدا اـل ـدا ـودة امـت لـع
وـكـان سـإـنوات بـعـدة ذـلـك قبل ظهرت للسإلما صادقة

ـن ـم ـم ـا أـه ـك مظاهرـه ـة تـل ـتي الحرـك ـأت اـل ـي نـش ـف
)).السإلمية الجماعة(( اسإم تحت مصر جامعات

ًا إل تكن لم الحوادث تلك إن ثم  ًا جانب من واحد
ونـشـر وـجـل ـعـز الـلـه إلى الدعوة تشمل عدة جوانب

تربيــة الشــباب وتربيــة الصــحيحة الســلفية العقيــدة
النـفـس وتزكـيـة الـشـرعي العـلـم عـلـى تعتـمـد إسـإـلمية

ًا وتـشـمل ـبـل والعـبـادات، الطاـعـات بأنواع العـمـل أيـضـ
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ـاعي ـري؛ الجتـم ـراء كمـسـاعدة الخـي ـاجين، الفـق والمحـت
تقوما التي العائلت بين للصلح الوسإاطة بجهود والقياما

بالثأر الخذ عادة انتشار بسبب والحروب المعارك بينها
مصر. صعيد في المعروفة

ـان ـبيث العلما وـك ـزال - ول الـخ ـز ـي ـى - يرـك عـل
ـره الـجـوانب تـلـك ـمـن واـحـد ـجـانب ـر عـلـى ويظـه غـي
المنكر، عن والنهي بالمعروف المر جانب وهو حقيقته

ـالت عشرات يهمل كان الجانب هذا في حتى وهو الـح
طرـيـق ـعـن وسـإـهولة بيسر المنكر تغيير فيها يتم التي

ـتركيز يتم بينما عليه هم ما بخطأ به القائمين اقتناع اـل
إـلـى الحاـجـة فيـهـا تدعو التي القليلة الحالت تلك على

ـوة الـشـدة ـمـن ـشـيء ًا ويـسـميها والـق ـ ًا تطرـف ـ وإرهاـب
ًء الخرين. حريات على واعتدا

ـاكم النظاما كان بعدها وما الفترة تلك وفي  الـح
ًا يـجـرب مصر في الحركـة مواجهـة وسإـائل مـن أنواعـ

ـة الملحقات جانب فإلى عليها، للقضاء السإلمية المنـي
تـلـك  ـكـانت)1(الوـقـات ـمـن وـقـت ـفـي تنقـطـع لم التي

وـكـان منـهـا، ـشـيء إـلـى أشرنا التي العلمية الحملت
العلـمـاني النـظـاما اسـإـتخدمها اـلـتي الوسـإـائل أخطر من

للعـلــم والمنتـســبين المـشــايخ ـمــن طائـفــة اسـإــتمالة
ًا ويكوـنـوا ـبـاطله للنظاما ليبرروا الشرعي ـفـي ـلـه عوـنـ

الصادقين. الحق دعاة حرب

طنطسساوي سإسسيدالـشـيخ/  هؤلء رأس على وكان
وزـيـر محجسسوب علسسي / محمدد و *الجمهورـيـة مفتي

ـمـدن يجوـبـان وأخذا المر، هذا كبر توليا فقد الوقاف،
فـضـل ـمـن الـسـابقة. وـكـان الغاية تنفيذ أجل من مصر
بـيـن المـنـاظرات بـعـض عـقـدت أن وتعالى سإبحانه الله

بـهـا اتـضـح العـلـم وطلـبـة الدعاة وبين السلطان مشايخ
وجل. عز الله بحمد الناس من كثير لدى الحق

البـعـض الوـقـات)) لن ـمـن وـقـت ـفـي تنقـطـع قلت: ((ـلـم  وإنما)1(
تتـعـرض ل المـسـلمين بلد في الحاكمة العلمانية النظمة أن يظنون

ـوة مـسـلك سـإـلكوا إذا إل للسـإـلميين ـا أو الـق باسـإـتخداما يـسـمى ـم
ل الـلـه ـشـرع بغـيـر الـنـاس يسوسـإـون الذين هؤلء أن والحق العنف،

الـحـق إـلـى ـيـدعون اـلـذين الـصـادقين اـلـدعاة ملحـقـة ـعـن ينفـكـون
ًا تتغـيـر الملحـقـات تـلـك ولكـن الله، شرع وتحكيم ًا كـمـ ًة وكيفـ وـقـو
ًا والظروف. الحوال حسب وضعف

 الحالي الزهر شيخ *
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السطور هذه - كاتب الفقير العبد قدر من وكان 
المـفـتي الـخـر طرفـهـا ـكـان مـنـاظرة ـفـي ـشـارك - أن

ُعقدت الوقاف ووزير ذـلـك (ـكـان أسـإـيوط مديـنـة في و
لبـيـان فيـهـا الـلـه وفقـنـا ه) وـقـد1408 الـعـاما أوائل في

القضـية أهمهـا مـن كـان الـتي الشـرعية القضايا بعض
لـحـاد بالـيـد المنـكـر تغيـيـر بـصـددها: قـضـية نـحـن اـلـتي

الـشـرعية الدـلـة بـعـض ذـلـك ـفـي ذكرـنـا وـقـد الرعـيـة،
تغيـيـر أن عـلـى الجـمـاع عـلـى الداـلـة العلـمـاء وأـقـوال
ًا لـيـس بالـيـد المنكر المـفـتي أـمـا الحـكـاما، علـى قاصـر

المنكر تغيير أن إلى الدعوة لواء حامل - وهما والوزير
تـلـك في أدلتهما كانت - فقد الحكاما لغير يجوز ل باليد

النـصـوص مقابـل في العقلية التحكمات بعض المناظرة
ـمـن بالـيـد المنـكـر تغيـيـر ـبـأن القول مثل من الشرعية

ـل َـب ـر ِق ـاما غـي ـؤدي الحـك ـى ـي التمـسـك أو الفوـضـى، إـل
ـأن كالقول النزاع محل في ليست بعمومات السـإـلما ـب

ـن ـدعوة وأن والـسـماحة الرـفـق دـي ـد ل اـل تـكـون أن ـب
ًا الحـسـنة، بالموعظة المـفـتي إـنـه المـفـتي ـقـال وأخـيـر
تـكـون أن ـبـد ل فـتـواه أن يعـنـي بـمـا للدوـلـة الرسإمي

- لـحـد لـيـس ـفـإنه ـمـردود؛ ـقـول وهذا للجميع، ملزمة
ًا وسإـنة اللـه كتاب يخالف بما يلزمنا - أن كان من كائن

كـنـت نـقـول: إن إنـنـا ثم وسإلم، عليه الله صلى رسإوله
قـبـل ـمـن ُمعـيـن أـنـك عـلـى يمبـنـ لـنـا إلزامك أن ترى

ل الـشـرعية، سـإـاقط ـحـاكم عـنـدنا ـفـإنه الدوـلـة، رئيس
.)2(نالمسلمي على له ولية

ُثر الفترة تلك وفي القـضـية، ـهـذه ـحـول اللـغـط ك
ًا وصار فيها، يتكلم ودب هب من كل وصار ًا أمـر عاديـ

ًا ـيـوما ـكـل الحكومـيـة العلما وسـإـائل تتناـقـل أن ـ تقريـب
الموـضـوع، ـهـذا حول الوقاف ووزير للمفتي تصريحات

حــول قــال أن إلــى الوقــاف بــوزير المــر ووصــل
ـيوط إلى ذهب حين إنه إليها أشرت التي المناظرة أسـإ

ًا، بعضها يكفر جماعات سإبع وجد تـقـدما ـقـد وإـنـه بعـضـ
والمفتي. هو ليناظره صغير جامعي طالب

.)3(وافتراء كذب محض إل يكن لم هذا أن والحق

.القضية أصلالرسإالة:  هذه من الرابع الفصل  انظر)2(
وـلـو القاسـإـية، الكلـمـات ـهـذه اسإتعمال عن الكريم للقارئ  أعتذر)3(

ًا وجدت أني يـشـك ـمـنولبه.  لوصفته ذلك غير الوزير قاله لما وصف
جرـيـدة نـشـرته ـمـا أسـإـوق وأمـثـاله الرجل هذا من الكذب وقوع في

عبدبالشيخ/  التقى إنه قال إذ لسانه على ما7/7/1990 في الهراما
،حللا البنسسوك فوائسسد بسسأن أفسستى الشسسيخ وإن باز بن العزيز

)3(والجهاد التوحيد منبر
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كتاـبـة إـلـى داعـيـة الحاـجـة رأـيـت الجواء تلك في
- ـمـا تـعـالى الـلـه - بحـمـد فيها َبينُت التي الرسإالة هذه
ًا أراه ًا المسألة، هذه في صواب الـشـرعية بالدـلـة مؤـيـد
ـن العلم أهل بأقوال ثم رسإوله وسإنة الله كتاب من ـم

أثرهم.  واقتفى دربهم على سإار ومن المة هذه سإلف

ُعـقـد أنه أذكر أن ذلك في القول تماما من ولعله
ـفـي ) ـمـؤتمرـــه1409 الثانـيـة جـمـادى (ـفـي بـعـد فيـمـا

ـه تـحـدث الزـهـر الـجـامع متوليالـشـيخ/  ـمـن ـكـل فـي
الطيبوالشيخ/  الغزالي محمدوالشيخ/  الشعراوي

الشـعراوي الشـيخ ألقـى المـؤتمر نهايـة وفـي ،النجار
ًا ه يومها الصحف قالت بيان ّقـع قـد إن ن كـل عليـه و م

ـدكتور الغزاـلـي والـشـيخ الـشـعراوي الشيخ يوسإف واـل
الـشـديد السإف - مع البيان ذلك كان . وقدالقرضاوي

العلماني النظاما شنها التي الحرب سإلسلة في - حلقة
ـمـن نـقـرأ أن ويكـفـي السإلمية، الحركة ضد مصر في
ـفـي نعتـقـد تقـول: ((... ونـحـن اـلـتي الفقـرة البيان هذا

اللـه علـى يردون ل وأنهم مصر، في المسئولين إيمان
ًا أن على يعملون وأنهم مبدأ، للسإلما ينكرون ول حكم
ًا مداها السإلمية الدعوة تبلغ ًا تحقيق .)4())وتطبيق

مـتـابع منـصـف وـكـل رد، إـلـى يحتاج ل قول وهذا
ـهـذا ـفـي ـجـاء وممـا.بطلنـه يعـلـم مـصـر ـفـي للـحـوال

اـلـذي أن العـصـور ـكـل في الثابت أيًضا: ((... بل البيان
أولـيـاء ـهـم بالـيـد المنـكـر وتغيـيـر الـحـدود بتنفـيـذ يـقـوما
تنفيذ مسألة في صح إن قول وهذا ،)4(وحدهم)) المور

نـشـرته ـمـا بـخـاتمه)). ـهـذا مخـتـومه فـتـوى معي الوزير: ((إن وقال
ًنا أصدر ذلك على الشيخ اطلع فلما الهراما، جريدة فيه: ((... جاء بيا
ـد ـت فـق ـى اطلـع ـي الصــادرة الهــراما صــحيفة نشــرته مــا عـل ـف

ً ما7/7/1990 المواـفــق ــــه18/2/1411 ــر مـعــالي ـعــن نقل وزـي
من بالفوائد البنوك مع التعامل بجواز أفتيت بأنني المصري الوقاف

للـقـراء الـحـق إيـضـاح أـجـل وـمـن المقـصـود، الـضـرورة. أ.هـــ أـجـل
فـتـاوى عـنـي ـصـدرت وـقـد ـلـه، ـصـحة ل النقل هذا أن ُأعلن وغيرهم

البنكـيـة الفواـئـد بتحرـيـم وغيرـهـا المحلية الصحف في ُنشرت كثيرة
عـلـى دـلـت ـقـد والـسـنة الكـتـاب ـمـن الشرعية الدلة لن المعروفة؛

كتسساب علسسى السسرد( كـتـاب الوكيل)). راجع ونعم الله وحسبنا ذلك،
ــدكتور/ البنسسوك معسساملتا حسسولا مصسسر مفسستي علسسي) لـل

.128 ص السالوس
ـذب على تجرأ قد الرجل كان فإنأقولا:   ـى الـك ـيخ/  عـل عبدالـش

ًا هو من وهو العزيز إليه وإنا لله فإنا دونه، بمن فكيف ومكانة، علم
راجعون.

.2/1/1989 عدد الخبار  جريدة)4(
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كـمـا المنـكـر تغيـيـر مـسـألة ـفـي يـصـح ل ـفـإنه الحدود،
ً الكريم القارئ يجده الرسإالة. هذه في مفصل

ـهـذا عـلـى المفـصـل الرد معرض في الن ولست
الرسإــالة، هذه بموضوع لتعلقه إليه أشرت وإنما ،البيان

التنكـيـل ـفـي التـعـذيب زبانـيـة ِقـبـل ـمـن ُاسـإـتغل ـقـد ولكونه
كان الزبانية أولئك بعض أن أذكر فإني السإلما، بشباب

ـدرون هذا صدور بعد يعذبهم لمن يقول ـم البيان: ((أـت ـب
إنـكـم ـقـال إـنـه الـمـؤتمر؟ ـفـي الغزالي الشيخ وصفكم

أي ـخـوارج؛ إنـكـم ـقـال فـقـد الشعراوي الشيخ أما ُبله،
فهسسل العلـمـاء))، بفتوى ونقتلكم ونعذبكم نسجنكم أننا

 عليه؟! أقدموا ما خآطورة العلماءا هؤلءا يعي

الثلـثـة العلـمـاء أن الـقـدر تـصـاريف عجـيـب وـمـن
ذـلـك بـعـد تعرـضـوا ـقـد البـيـان توقيع إليهم ُنسب الذين

النـظـاما داخلـيـة - وزـيـر ـبـدر زـكـي ِقبل من حاد لهجوما
ً أمطر - حيث الوقت ذلك في المصري بوابل منهم كل

بـقـاموس وقتـهـا المعارـضـة ـصـحافة تـسـميه ـكـانت مما
ـهـذا ُأـنـزه الـبـذاءات ـمـن طائـفـة وـهـو البدري؛ الشتائم
فيـهـم يـصـدق فـهـل فـيـه، منها شيء إثبات عن الكتاب
ًا أعسسان (مسسنبــأن:  القــول اللسسه سإسسلطه ظالمسس
 ؟)5(عليه)

ًعا مسعود ابن حديث من عساكر ابن أخرجه )5( ( تفسير في كما مرفو
 الحـــــــــــافظ ) وقـــــــــــال2/177( كسسسسسسسسسسثير ابسسسسسسسسسسن

ـبـن الحـسـن سـإـعيد أـبـو غريب)) قلت: فيه حديث كثير: ((وهذا  ابن
ـــــــي ـــــــدوي عـل ـــــــال الـع ـــــــه ـق  عسسسسسسسدي ابسسسسسسسن عـن

عـلـى ويلزقه الحديث ويسرق الحديث ): يضع2/750( الكامل  في
ّدث آخرين قوما ـلـم الـلـه أن فيـهـم متهم وهو يعرفون ل قوما عن ويح

يخلقهم)).
)1063( الحسسسنة المقاصسسد فــي السسسخاوي أورده والحــديث

 آفته)) أ.هـ فهو بالوضع متهم العدوي هو زكريا وقال: ((وابن
) وـقـال:211 (ص المجموعسسة الفوائسسد ـفـي الشوكاني وأورده
ـفـي بوـضـعه اللبسساني الشيخ بالوضع)) وجزما متهم إسإناده ((في

).1937( الضعيفة
ـقـول أـنـه عـلـى أوردـتـه وإنما به، ُيحتج حديث أنه على هنا أورده ولم

ــــــــــي يصـــــــــــدق ــــــــــثير ـف ــــــــــن ـك ــــــــــان. ـم الحـي
ـل:  وـفـي ـصـحيح، فمعناه السخاوي: ((وبالجملة  قال {كتبالتنزـي
))السعير} عذاب إلى ويهديه يضله فأنه تولها من أنه عليه

).398ص:  الحسنة المقاصد (من أ.هـ
العـنـف جماـعـات إـلـى الـصـلح حرـكـة ـمـن مـصـر ـفـي ىاسإالسي السـإـلما كـتـاب المـثـال سـإـبيل على انظر) 6(

السياسإــية الدراسإــات  ط: مركــز163(ص:  مصسسطفى لهالسسة
ما).1992 الهراما بجريدة والسإتراتيجية
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...وبعد

كتاـبـة ـظـروف إـلـى سإريعة إشارة تلك كانت فقد
بـيـن وكنت سإنين، سإبع على يزيد ما منذ الدراسإة هذه

ًئا فأـحـذف مادتـهـا، ـفـي النـظـر أعـيـد والـخـر الحين ـشـي
ًئا وأضيف ًئا وأختـصـر شي ًئا وأبـسـط ـشـي ـبـدت ـحـتى ـشـي

ـذه ـتي الـصـورة بـه ـديك بـيـن اـل ـارئ - أـخـي ـي ـم الـق - ـث
بأهمـيـة الـلـه ـفـي إـخـواني بعض من إلحاح بعد شعرت

ًا جيدة، بصورة طبعها إعادة بـعـض وـجـدت وقد خصوص
أـشـاروا ـقـد مـصـر في السإلمية الحركة عن كتبوا من

فـصـائل ـمـن مهم فصيل رأي عن معبرة باعتبارها إليها
.)6(الحركة تلك

ًا الكراما للقراء أقدمه المتواضع جهدي فهذا وأخير
ـمـن فـيـه ـكـان وـمـا الله فمن صواب من فيه كان فما

مـنـه، بريـئـان ورسـإـوله والله الشيطان ومن فمني خطأ
ـفـي والـسـنة الكـتـاب يـخـالف ـقـول ـكـل ـعـن راجع وأنا

.مماتي وبعد حياتي

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

 وكتب
حماد الخآر عبد

الغنيمي
21 الموافق الثنين يوما في

 ـه1416 محرما
 1995  يونيو19 

توطئة
ـالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن ـب

فل الـلـه يـهـده ـمـن أعمالـنـا، سـإـيئات ومن أنفسنا شرور من
ـه ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل ومن له، مضل ـه إل إـل الـل
ًدا أن وأشهد له شريك ل وحده ـصـلى ورسـإـوله عـبـده محـمـ

وسإلم.  عليه الله

وبعد: 

)
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ـل جاء - قد الحق الله دين - وهو السإلما فإن بـك
دنـيـاهم ـفـي للـنـاس محقـقـة ومنفـعـة مـصـلحة فـيـه ـمـا

ـم، ـا ـكـل ـعـن ونـهـى وآخرتـه ـه ـم ومـضـرة مفـسـدة فـي
وآخرتهم. الخلق لدنيا محققة

مـعـروف بـكـل أـمـر ـهـو حقيقـتـه في فالسإلما لذا
على مترتبة المة هذه خيرية وإن منكر، كل عن ونهي
إيمانـهـا بـعـد المنـكـر ـعـن ناهـيـة ـبـالمعروف آمرة كونها
ُتْمجلله:  جل قال كما بالله ُكن ْيَر { ُأخْآِرَجسسْت ُأّمسسٍة خَآ

ّناِس ْأُمُروَن ِلل ْنَهْوَن ِبالَمْعُروِف َت َت َكسسِر َعسسِن َو ْلُمن ا
ُنوَن ُتْؤِم .)110عمران:  آلِباللِه} ( َو

خصائص أخص من جعل وتعالى سإبحانه الله وإن
المنـكـر ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف المر المسلم المجتمع

ـاء الصلة إقامة مع ـاة:  وإيـت ّلِذيَن(الزـك ّنسساُهْم ِإن ا ّك ّم
َلْرِض فسسسِي ْا ْا َة َأَقسسساُمو ْا الّصسسسل َتسسسُو َءاا َة َو َكسسسا الّز

ْا َأَمسسُرو َنَهسسْوا ِبسسالمْعُروِف َو َكسسِر َعسسِن َو ْن َوللسسِه الُم
َبُة ُلُموِر َعاِق .)41الحج: ) (ا

ـذا لتركهم إل اللعنة إسإرائيل بنو اسإتحق وما  لـه
ـر ـم الـم ُلِعسسَن العظـي ّلسسِذيَن { ْا ا َبنسسي ِمسسْن َكَفسسُرو

َلى ِإسْإَراءِايَل َد ِلَساِن َع ْبِن َوِعيَسى َداُو َيسسَم؛َ ا َمْر
ِلسسَك ْا ِبَمسسا َذ ُنوا َعَصسسو َكسسا ُدوَن،َ ّو َتسس ْا َيْع ُنو َ َكسسا ل

َنسساَهْوَن َت َكسسٍر َعسسْن َي ُها ّمن ُلسسو ْئسسَس َفَع ِب ْا َمسسا َل ُنو َكسسا
ُلوَن} ( .)79 - 78المائدة: َيْفَع

رأى ـمـن وسـإـلم عليه الله صلى رسإولنا أمر وقد
ًا ًا منكسسم رأى (منيغيره:  أن منكر فليغيسرها منكسسر

لسسم فسسإن فبلسسسانه،َ يسسستطع لسسم فسسإن بيسسدها،َ
ولـقـد ،)7(اليمسسان) أضعف وذلك فبقلبه يستطع

ـدق ـه الغزالسسي ـص ـه رحـم ـن الـل ـال حـي ـن ـق ـر ـع الـم
العـظـم ((القـطـب إـنـه المنـكـر ـعـن والنهي بالمعروف

الـنـبيين لـه اللـه ابتعـث الـذي المهـم وـهـو الـدين، في
.)8( ))أجمعين

ـد ـثر وـق ـط ـك ـي اللـغ ـذه ـف ـاما ـه ـذا حــول الـي ـه
ـوع، ـرت الموـض ُأثـي ـوله و ـبهات ـح ـت الـش ُأعلـن ـروب و ـح

والنهي بالمعروف المر كون (باب اليمان مسلم: كتاب صحيح )7( (
ًـبـا تخريـجـه تماما اليمان). وسإيأتي من المنكر عن الـلـه ـشـاء إن قري

تعالى.
).2/306( الدين علوما  إحياء)8(
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وسإعهم - ما يحاولون الذين السإلما شباب على شعواء
ـد ـأتمروا - أن الجـه ـأمر ـي ـه ـب ـوله الـل ـروا ورسـإ ـا فيغـي ـم

ـتطاعوا ـن اسـإ ـذه ـم ـرات ـه ـية المنـك ـتي الفاـش ـار اـل ـص
نهار. ليل بها يموج مجتمعنا

ـروعية في يشككوا أن هؤلء يستطع لم ولما مـش
ـأوا السإلما؛ في المنكر عن والنهي بالمعروف المر لـج
ّدعوا أن وهي أخرى طريق إلى باليد المنكر تغيير أن ي
ـمـن دونـهـم لـمـن ولـيـس الحكاما، خصائص من هو إنما

ًا يعلـمـون ذـلـك. وـهـم ـفـي الحق الناس حـكـاما أن جـيـد
ون ل اليـاما هـذه ل المـر، بهـذا يقوم أنهـم الواضـح ب

ـون ـد يفعـل ـك ـض ًا؛ ذـل ـ ـم تماـم ـرات يـشـجعون فـه المنـك
وينكـلـون الـحـق دـعـاة ويـحـاربون ويحمونـهـا والـفـواحش

الـصـفحات ـهـذه تـسـطير ـمـن ـبـد هـنـاك يكن فلم بهم،
طلب يعلـمـه ـحـتى تـعـالى الله بمشيئة الحق فيها نبين

ـدين نعتقده الذي الحق المسلمين.إن من الحق ـه: وـن ـب
المة واجب هو المنكر عن والنهي بالمعروف المر أن

المنـكـر تغيـيـر المـسـلمين من الرعية لحاد وأن جمعاء،
بـضـوابط وذـلـك وقلوبهم، بألسنتهم فقط وليس بأيديهم
تعالى. الله شاء إن موضعها في نذكرها

ًا تجد التالية الصفحات وفي ذـلـك في لدلتنا عرض
الموضوع. هذا في الثبات العلماء بأقوال مؤيدة

ًا ـهـذا عمـلـي يجعل أن أسإأل والله ـلـوجهه خالـصـ
.المسلمين... آمين به ينفع وأن ،الكريم

حماد الخآر عبد
 شعبان4 في أسإيوط

ـه1408
ما1988  مارس22 

الولا الفصل
المنكر تغيير أن على القاطعة الدلة

ًاعلى ليس باليد  الحكام مقصور

الكريم:      القرآن     أولً: من
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ـول ـه يـق ـز الـل ـل:  ـع ُكسسْنوـج َت ْل ُكسسْم {َو ُأّمسسٌة ّمن
ْدُعوَن ْيِر ِإلى َي ْأُمُروَن الَخ َي ْنَهسسْوَن ِبالَمْعُروِف َو َي َو

َكِر َعِن ِئَك ْالُمن َل ُأْو ِلُحوَن} ُهُم َو عـمــران:  (آلالُمْف
104(.

الـمـر وـجـوب ـفـي قاطع نص الكريمة الية فهذه
أبسسو القاضي الماما المنكر. قال عن والنهي بالمعروف

وـهـي بـعـدها واـلـتي الية هذه : ((فيالعربي بن بكر
ُتسسْموتـعـالى:  سـإـبحانه ـقـوله ْن ُك ْيسسَر { ُأخْآِرَجسسْت ُأّمسسٍة خَآ

ّناِس} ـعـن والنهـي بـالمعروف الـمـر أن علـى  دليلِلل
.)1(كفاية)) فرض المنكر

معنيـيـن الـيـة ـهـذه ـحـوت : ((ـقـدالجصاص وقال
المنـكـر، ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف الـمـر أحدهما: وجوب

ُكْنتعالى:  الكفاية... لقوله على فرض والخر: أنه َت ْل {َو
ُكْم البـعـض، دون البـعـض تقتـضـي  وحقيقـتـهُأّمٌة..} ّمن

بعـضـهم ـبـه ـقـاما إذا الكفاـيـة على فرض أنه على فدل
.)2(الباقين)) عن سإقط

ـهـذه ـمـن : ((والمقصودكثير ابن الحافظ وقال
لـهـذا متـصـدية الـمـة ـهـذه ـمـن فرـقـة تـكـون أن الـيـة

ًا ذـلـك ـكـان وإن الشأن، الـمـة ـمـن ـفـرد علىـكـل واجـبـ
سإـعيد أبـي عـن مسـلم صـحيح فـي ثبـت كما بحسبه،

وسـإـلم: عليه الله صلى الله رسإول  قال: قال)3(يالخدر
ًا منكم رأى (من لسسم فسسإن بيسسدها،َ فليغيرها منكر

فبقلبسسه يسسستطع لسسم فسسإن فبلسسسانه،َ يسسستطع
.)4())ليمان)ا أضعف وذلك

ذـلـك ـكـان الله: ((وإن رحمه كثير ابن : قولقلت
ًا بحـسـب بحـسـبه)) معـنـاه المة من فرد كل على واجب

سـإـعيد أـبـي بـحـديث اسإتـشـهاده ذلك على ويدل قدرته،
السإتطاعة. هو بالتغيير المر مناط جعل الذي

تـعـالى: قوله منها ُأخر آيات الية هذه معنى وفي
ُتسسْم{ ْيسسَر ُكن ّنسساِس ُأخْآِرَجسسْت ُأّمسسٍة خَآ ْأُمُروَن ِلل َتسس

ْنَهْوَن ِبالَمْعُروِف َت َكسسِر...} َعسسِن َو ْلُمن ـران:  (آلا عـم
الذين المؤمنين نعت في وتعالى سإبحانه وقوله ،)110

).1/292( العربي لبن القرآن  أحكاما)1(
).2/29( للجصاص القرآن أحكاما) 2(
أثبتناه. ما والصواب خطأ وهو هريرة أبي عن كثير ابن تفسير في) 3(
).1/391( العظيم القرآن تفسير )4( (
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ُبوَنجلـلـه:  ـجـل لـلـه وأـمـوالهم أنفـسـهم ـبـاعوا ِئ َتا ّل ْا }
ُدوَن ِبسسس ُدوَن الَعا ِئُحوَن الَحاِمسسس ِكُعسسسوَن الّسسسسا الّرا
ُدوَن ّنسساُهوَن ِبسسالَمْعُروِف الِمُروَن الّساِج َعسسِن َوال

َكسسسِر ُظوَن الُمن ُدوِد َوالَحسسساِف َبّشسسسِر اللسسسِه لُحسسس َو
ِنيَن} .)112 (التوبة: الُمْؤِم

ـهـذه ـمـن طائـفـة ذـكـر أن بـعـد الجصسساص ـقـال
ليـجـاب مقتـضـية ونظائرها الي الكريمة: ((فهذه اليات
مـنـازل عـلـى وهي المنكر، عن والنهي بالمعروف المر
في وكان يمكن لم - فإن أمكن - إذا باليد تغييره أولها

ًا نفسه إنـكـاره فعلـيـه بـيـده أنـكـر إذا نفـسـه عـلـى خائف
ـانه، ـإن بلـس ـذر ـف ـك تـع ـا ذـل ـفنا لـم ـه وـص ـاره فعلـي إنـك

 أ.هـ.)5(بقلبه))

ـد أنه ذلك من والمقصود َبَت ـق اليسساتا بهسسذها َث
عسسن والنهسسي بسسالمعروف المسسر وجوب وغيرها
الحـكـم وـهـذا ،الكفايسة علسى فسرض وأنسه المنكر
ً نعلم ول التغيير، مراتب لكل شامل ًا دليل يـخـص واحد
ًا ادعى فمن المراتب، هذه من بمرتبة الحكاما من شيئ

الدليل. فعليه ذلك

ًيا ثان
الشريفة النبوية السنة من

).2/30( للجصاص القرآن أحكاما) 5( (
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الولا:      الحديث

ـال: ((أول ـشـهاب ـبـن ـطـارق ـعـن  ـدأ ـمـن ـق ـب
رـجـل إلـيـه فـقـاما مروان الصلة قبل العيد يوما الخطبة

هنالـك مـا تـرك الخطـبـة. فـقـال: قـد قبل فقال: الصلة
سـإـمعت علـيـه، مـا قـضـى فقد هذا سإعيد: أما أبو فقال

رأى (مسنيـقـول:  وسـإـلم علـيـه الله صلى الله رسإول
ًا فبلسسسانه يستطع لم فإن بيدها،َ فليغيرها منكر
أضسسسعف وذلسسسك فبقلبسسسه يسسسستطع لسسسم فسسسإن

.)6( ))اليمان)

لحسساد     أن     علسسى     الحسسديث     هسسذا     دلا     وقسسد
وجوها:      من     بأيديهم     المنكر     تغيير     الرعية

)َمْن( وسإلم عليه الله صلى قولهالولا:      الوجه
الخطسساب أن يعـنـي وذـلـك العـمـوما، ـصـيغ ـمـن وـهـي

إلسسى وليسسس المسسة مسسن فسسرد كسسل إلسسى مسسوجه
تخـصـيص ادـعـى ـمـن وعـلـى ،منهسم معينسة طائفسة

يأتينا أن الحديث هذا في ورد مما بشيء معينة طائفة
ذلك؟ له وأنى بالمخصص

ًا أن يثـبـت لم أنه من أحدهم زعمه ما أما  أـحـد
غـيـر ـمـن ذـلـك فـعـل ـقـد الوـلـى الثلـثـة الـقـرون ـمـن

فـعـل ـمـن بـعـد فيـمـا سـإـننقله بما منقوض  فإنه)7(الولة
ـة لحاد أن على السلف عمل واسإتمرار الصحابة الرعـي

الولة.  من إذن دون بأيديهم يغيروا أن

وسـإـلم علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـولهالثاني:      الوجه   
وـهـو وسـإـلم علـيـه الله صلى النبي هو ) والقائلمنكم(

َطبون الحاكم، ـو الرعية هم بذلك والمخا ـذي ـكـان فـل اـل
الرعـيـة ـخـوطب فكـيـف وـحـده الـحـاكم ـهـو بـيـده يغـيـر

بذلك؟!

وسـإـلم علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـولهالثسسالث:      السسوجه
بالمر المخاطب أن يقتضي  وذلكيستطع) لم (فإن
ـو الول ـه ـه ـاطب عيـن ـالمر المـخ ـاني ـب ـو الـث ـه وـه عيـن

) وابن2172( ) والترمذي4340 ،1140( داود ) وأبو49( مسلم) 6(
ـــــــــــــــــــاجه ـــــــــــــــــــ 4013 ،1275( ـم ـ)

).3/54( ) وأحمد112 - 8/111(  والنسائي
عــدد المصرية النور بجريدة مقال في دعبس حمزة السإتاذ  هو)7(
.ـه1408 رجب ) في20(

)
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ـالث؛ ـبـالمر المـخـاطب ـلـم إن واـحـد ـشـخص فـهـو الـث
وـهـو الـبـدل إـلـى ينتـقـل أن فـلـه بـيـده ُيغير أن يستطع
البدل إلى النتقال فله يستطع لم فإن باللسان التغيير

بالقلب.  التغيير وهو

الرـجـل ـحـديث ـفـي ـجـاء ـمـا المعـنـى بهذا وشبيه
الـنـبي له قال حيث رمضان نهار في امرأته واقع الذي
ـه الله صلى تعتقهسسا؟ رقبسسة تجسسد (هلوسـإـلم:  علـي

شهرين تصوم أن تستطيع قالا: فهل قالا: ل،َ
إطعسسام تجسسد قسسالا: فهسسل قسسالا: ل،َ متتسسابعين؟

ًا؟ سإتين  الحديث.)8()قالا: ل... مسكين

ـد، ـشـخص فالـشـخص ـا واـح ـده ولـم الرسـإـول وـج
وـهـو الول للـمـر مـسـتطيع غير وسإلم عليه الله صلى
فلـمـا الـصـياما، وـهـو الـثـاني الـمـر إـلـى به انتقل العتق
ًا لـهـذا مـسـتطيع غـيـر وجده الـمـر إـلـى ـبـه انتـقـل أيـضـ

 أعلم والله هنا نقول الطعاما. وهكذا وهو الثالث

ـه الـلـه ـصـلى ـقـولهالرابسسع:      السسوجه وسـإـلم علـي
ًايستطع لم فإن( ًا باليد التغيير كان فلو ) أيض قاصر

) معـنـىيستطع لم فإن( لقوله كان لما الحاكم على
ـد التغيير مستطيع أنه الحاكم في الصل لن ـى بالـي عـل
حال. كل

الثاني:      الحديث

مسعود بن الله عبد عن صحيحه في مسلم روى
ـال:  وسـإـلم عليه الله صلى الله رسإول أن مسسن (ماـق

مسسن لسسه كسسان إل قبلي أمة في الله بعثه نبي
بسسسسنته يأخآسسسذون وأصسسسحاب حواريسسسون أمتسسسه

بعسسدهم مسسن تخلسسف إنهسسا ثسسم بسسأمرها،َ ويقتدون
ل مسسا ويفعلون يفعلون،َ ل ما يقولون خآلوف،َ

ومن مؤمن،َ فهو بيدها جاهدهم فمن يؤمرون،َ
جاهسسدهم ومسسن مسسؤمن،َ فهسسو بلسسسانه جاهدهم

مسسن ذلسسك وراءا وليسسس مسسؤمن،َ فهسسو بقلبسسه
.)9(خآردلا) حبة اليمان

ـو1111( ) ومسلم1936( البخاري أخرجه) 8( ( )2390( داود ) وأـب
 ـمـــــــــــــــــاجه ) واـبـــــــــــــــــن724( والترـمـــــــــــــــــذي

هريرة. أبي حديث ) من2/241( ) وأحمد1671 (
ـ 50( مسلم  صحيح)9( ـالمعروف المر (كون باب اليمان كتابـ) ـب

اليمان). من المنكر عن والنهي
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ًا الحديث هذا وفي ـوله في العموما أيض فمسسن( ـق
إـنـه ـبـل ـلـه، مخـصـص ل ـعـاما خـطـاب ) فهذاجاهدهم

بأيديهم؛ المراء منكرات يغيروا أن للرعية أن في نص
الـحـديث ذـكـر أن بـعـد الحنبلسسي رجب ابن قال فقد

فعـلـوه ـمـا بـيـده يزـيـل أن باليد المراء السابق: ((جهاد
ـورهم، يريق أن مثل المنكرات من ـر أو خـم آلت يكـس

أـمـروا ـمـا بـيـده يبطل أو ذلك، نحو أو لهم، التي اللهو
ذلـك وكـل ذلـك علـى قـدرة له كان إن الظلم من به

. )10(جائز))

الثالث:      الحديث

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسـإـول أن سـإـلمة أما عن
وتنكسسرون فتعرفسسون أمسسراءا (سإتكونـقـال:  وسإلم
مسسن ولكسسن سإسسلم أنكسسر ومسسن بسسرئ عرف فمن
مسسا قسسالا: ل نقسساتلهم،َ قسسالوا: أفل وتابع،َ رضى
أمسسراءا عليكسسم ُيسسستعمل إنه( رواـيـة وـفـي ،صلوا)

ومسسن بسرئ فقسسد فمنكسسرها وتنكسسرون فتعرفسسون
قسسالوا: وتسسابع،َ رضى من ولكن سإلم فقد أنكر

1()ماصسسلوا قسسالا: ل نقاتلهم؟ أل الله رسإولا يا

1(.

تقع أمراء وجود حالة في أنه يوضح الحديث فهذا
ـفـي المـسـلم سـإـلمة ـفـإن الله لشرع المخالفات منهم
فـيـه يدخل عاما هنا والنكار عليهم، بالنكار تتحقق دينه

الـمـاما ـقـاله ـمـا والقـلـب. وإلـيـك واللـسـان باليد التغيير
ببدع نأت لم أننا لتعلم الحديث هذا شرح في النووي

روى ـمـن رواـيـة الـلـه: ((فأـمـا رحـمـه ـقـال الـقـول، من
ٌةبسرئ فقسد كرها فمن( ـكـره ـمـن ومعـنـاه ) فـظـاهر

حــق في وهذا وعقوبته إثمه من برئ فقد المنكر ذلك
بقلـبـه فليكرـهـه لـسـانه ول بـيـده إنكاره يستطيع ل من

ـبرأ، ـا ولـي )بسسرئ فقسسد عسسرف فمسسن( روى ـمـن وأـم
يـشـتبه وـلـم المنـكـر ـعـرف - فمن أعلم - والله فمعناه
إثـمـه ـمـن اـلـبراءة إـلـى طرـيـق ـلـه ـصـارت فـقـد علـيـه

فليكرـهـه عـجـز ـفـإن وبلـسـانه، بيده يغير بأن وعقوبته،
.)12() بقلبه)

منـكـًرا... ص: منكم رأى من حديث (شرح والحكم العلوما جامع) 10(
282.(

( ) وأحـمـد2265( ) والترمذي4760( داود ) وأبو1854( مـســلم ) أخرـجــه11(
6/302، 305، 321.(

)

)

).12/243( مسلم صحيح ) شرح12(
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يغـيـر أن ـلـه المـسـلم الرـجـل أن ذلك من فيتبين
وإن فبقلـبـه عـجـز ـفـإن لـسـانه أو بيده المراء منكرات

أن ذـلـك ـمـع يـسـوغ فـهـل المـيـر هو عليه المنكر كان
والحكاما؟! للمراء إل باليد تغيير ل ُيقال: إنه

الرابع:      الحديث

ـن  ـال عكرمسسة ـع ـدثنا ـق (أن: عبسساس ابسسن ـح
اللسسه صلى النبي تشتم ولد أم له كانت أعمى
تنتهسسي فل فينهاهسسا فيسسه وتقسسع وسإسسلم عليسسه

ليلة ذاتا كانت قالا: فلما تنزجر،َ فل ويزجرها
وسإسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي في تقع جعلت

بطنهسسا،َ فسسي فوضسسعه المغسسولا فأخآسسذ وتشتمه،َ
ِكسسر أصسسبح فقتلهسسا... فلمسسا عليهسسا واتكسسأ ذلسسك ُذ

فجمسسع وسإسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه لرسإسسولا
ً فقسسالا: أنشسسد الناس لسسي فعسسل مسسا فعسسل رجل
يتخطسسى العمسسى فقسسام قسسام،َ إل حسسق عليسسه
النسسبي يسسدي بين قعد حتى يتزلزلا وهو الناس
اللسسه رسإسسولا فقالا: يسسا وسإلم،َ عليه الله صلى

فأنهاهسسا فيسسك وتقسسع تشتمك كانت صاحبها أنا
ابنان منها ولي تنزجر فل وأزجرها تنتهي فل

كسسان فلمسسا رفيقسسة بسسي وكسسانت اللؤلؤتين مثل
فأخآسسذتا فيسسك،َ وتقسسع تشسستمك جعلسست البارحسسة
عليهسسا واتكسسأتا بطنهسسا فسسي فوضسسعته المغسسولا

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فقسسالا قتلتهسسا،َ حسستى
 .)13(هدر) دمها أن اشهدوا وسإلم: أل

ـذا ـدل الـحـديث فـه ـذا أن عـلـى ـي وـجـد الرـجـل ـه
ًا ـم والنـصـح والوعظ باللسان يغيره أن وحاول منكر فـل
وـكـان بـيـده غـيـر أن إل مـنـه ـكـان فـمـا ـصـاحبته، تنـتـه

ـهـذه منـكـر لن الـسـيف؛ اسإتعمال هو هنا باليد التغيير
ـمـن إذن دون فقتلـهـا ـهـذا ـمـن بأـقـل ـيـزول ل الـمـرأة

ِـلـَم فلما وسإلم عليه الله صلى الرسإول ـصـلى الـنـبي َع
ذلك. على أقّره وسإلم عليه الله

الخامس:      الحديث

( ) والحاكم108 - 7/107( ) والنسائي4361( داود أبو أخرجه) 13(
ـــــــــــــــــال ) وـصـــــــــــــــــححه،4/354 ـــــــــــــــــن وـق  اـب

ثقات). : (ورواته223ص:  المراما بلوغ في  حجر
)
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ـه رـضـي علي ـعـن يالشعب روى ـه:  الـل (أنعـن
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي تشسستم كسسانت يهوديسسة

مسساتت حسستى رجسسل فخنقهسسا فيسسه وتقسسع وسإلم
وسإسلم عليسه اللسسه صسسلى اللسه رسإسسولا فأبطسل

.)14(دمها)

قتلها جواز في نص الحديث : هذاتيمية ابن قال
.)15( وسإلم عليه الله صلى النبي شتم لجل

ـذاقلسست ـمـن إذن دون الـمـرأة قـتـل الرـجـل : فـه
ذـلـك عـلـى الـنـبي ـفـأقره وسـإـلم عليه الله صلى النبي
كـمـا بالـيـد المنـكـر تغيـيـر ـبـاب ـمـن هذا أن نرى ونحن
السابقة. القصة في ذكرنا

السادس:      الحديث

ـه رضي علي عن ـه الـل ـال:  عـن أنسسا (انطلقتـق
أتينسسا حسستى وسإسسلم عليسسه اللسسه صسسلى والنسسبي

عليسسه اللسه صسلى الله رسإولا لي فقالا الكعبة
فسسذهبت منكسسبي علسسى وصسسعد وسإسسلم: اجلسسس

وجلسسس فنسزلا ضسسعًفا،َ منسسي فسرأى بسسه لنهض
وقسسالا: اصسسعد وسإسسلم عليه الله صلى الله نبي
قسسالا: منكبسسه،َ على قالا: فصعدتا منكبي،َ على

شئت لو أني إلّي يخيل قالا: فإنه بي،َ فنهض
السسبيت علسسى صسسعدتا حسستى السسسماءا أفسسق نلسست

أزاولسسه فجعلسست نحسساس،َ أو ُصفر تمثالا وعليه
خآلفسسه ومسسن يديه وبين شماله وعن يمينه عن

صلى الله رسإولا قالا منه،َ اسإتمكنت إذا حتى
فتكسسسر به فقذفت به وسإلم: اقذف عليه الله
أنسسا فانطلقنسسا نزلسست ثسسم القسسوارير تتكسر كما

نسسستبق وسإسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله ورسإولا
ٌد يلقانا أن خآشية بالبيوتا توارينا حتى مسسن أح

.)16(الناس)
المـسـلول) (الـصـارما في تيمية ابن ) وقال4362( داود أبو رواه) 14(

 الشـــــــــعبي أن وذكـــــــــر جيـــــــــد الحـــــــــديث هـــــــــذا
ًيا  رأى علـى المـسـلول الصارما في ذلك تفصيل (راجع عنه وروى عل
).61ص:  الرسإول شاتم

.62ص:  المسلول الصارما) 15(
)

(المـسـند زواـئـده ـفـي الـلـه عـبـد ) وابـنـه1/84( أحـمـد أخرجه) 16( (
 ) وأبـــــــــــــو3/5 ،2/366( ) والحـــــــــــــاكم1/151

ص: عـلـي خـصـائص ـفـي ) والنـسـائي769( ) والبزار1/251(  يعلى
ـــــــــب ،74 ـــــــــخ فــــــــــي والخطـي  بغــــــــــداد تارـي
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الـلـه ـصـلى تغيـيـره في نص الحديث هذاقلت:  
ـلـم أـنـه ومعـلـوما الهجرة، قبل بيده المنكر وسإلم عليه
ًا يومئذ يكن السـإـلما دوـلـة ـقـامت ـقـد ـكـانت ول حاكـمـ
بعد.

ًا الطبري الماما وقال الـحـديث: ـهـذا عـلـى تعليق
ـمـن ـقـول ـصـحة عـلـى الدلـلـة ذـلـك ـمـن فيه ((والذي
مـا بـعـض رأى إذا المـسـلم الرـجـل عـلـى ـبـأس قال: ل
الـشـياء ـمـن والفـجـور الفسوق وأهل الكفر أهل يتخذه
ـو الله معصية لغير ليصلح مما بها الله ُيعصى التي وـه

أن والمزامـيـر، والعـيـدان الطـنـابير مـثـل وذـلـك بهيئـتـه،
بها وهو به الله يعصى التي المكروهة هيئته عن يغيره

المعـنـى معـهـا عـنـه ـيـزول التي الهيئات من خلفها إلى
.)17(المكروه))

ًثاث ال
) واـبـن2/432( والتفرـيـق الجـمـع أوـهـاما موـضـح ) وـفـي13/203 (

أورده ) والحديث237 ،4/236( علي الثار: مسند تهذيب في حرير
وأـبـو وابـنـه أحـمـد ) وـقـال: ((رواه6/23( الزوائد مجمع في الهيثمي

أحـمـد الـشـيخ وـصـححه ثـقـات)) أ.هـــ الجمـيـع والبزار. ورـجـال يعلى
هذه أن الواضح ((ومن ) وقال2/57( المسند على شرحه في شاكر

اـلـذهبي ) وقال2/366( الحاكم الهجرة)) وصححه قبل كانت القصة
ـفـي الطبري منكر)) وصححه والمتن نظيف التلخيص: ((إسإناده في

). 4/238( الثار تهذيب
ـعـن اـلـراوي الـمـدائني الثقفي مريم أبي على طرقه مدار الحديثو

وـقـال )،5/314( الثقات في حبان ابن ذكره وقد قيس واسإمه علي
 ): مجهول2/471( التقريب في حجر ابن

مرـيـم أـبـا نـفـإنظر؛ من يخلو - ل الله - رحمه الحافظ قولقلت:  
)3/244( التـهـذيب ـتـذهيب خلصة في كما النسائي وثقه قد الثقفي
( ) والكاـشـف7/482( المـيـزان ) ولـسـان4/573( العتدال وميزان
تعرـيـف ـمـن الـحـافظ ذـكـره ـمـا علـيـه ينطـبـق ل أـنـه كـمـا )،3/376

((من هو المجهول أن ذكر ) فقد1/5( التقريب مقدمة في المجهول
عـنـه روى ـقـد الثقـفـي مرـيـم يوثق)) وأـبـو ولم واحد غير عنه يرو لم

ـه ): ((روى4/1/151( الكبير التاريخ في البخاري قال فقد اثنان، عـن
أسإلفنا.  كما النسائي وثقه وقد ،حكيم)) ابنا الملك وعبد نعيم
ـنـرى ول نـكـارته وـجـه يبين لم منكر) فإنه الذهبي: (والمتن قول أما
ًا يخالف ما المتن في النكارة فدعوى وعليه والسنة، القرآن من شيئ

ـيـأتي أن ذـلـك ـيـدعي ـمـن وعـلـى نعلم فيما الدليل عن عارية دعوى
ًا الحديث بصحة نقول فإننا الدليل يأتي أن وإلى بالدليل ًا سإند ـ ،ومتـن

.أعلم والله
).4/239( علي مسند الثار تهذيب) 17(
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الجماع

:- مسسسلم ـشـرح - ـفـي النووي الـمـاما ) ـقـال1
ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف المر يختص ول العلماء ((قال

لـحــاد ـجــائز ذـلــك ـبــل الولـيــات بأـصــحاب المنـكــر
إجمـاع علـيـه الحرمـيـن: واـلـدليل إـمـاما ـقـال المسلمين،
والعـصـر الول الـصـدر ـفـي اـلـولة غير فإن المسلمين،

المنـكـر ـعـن وينهون بالمعروف يأمرون كانوا يليه الذي
ـر مــع ـاهم المســلمين تقرـي ـرك إـي ـوبيخهم وـت ـى ـت عـل

غـيـر ـمـن المنكر عن والنهي بالمعروف بالمر التشاغل
.)18(ولية))

ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف المر في عاما كلما وهذا
ًا الحرمـيـن إـمـاما يخـصـص ـلـم درـجـاته بكل المنكر نوـعـ

منها.

ِإّنتـعـالى:  قوله تفسير عند القرطبي ) قال2 }
ّلسسِذيَن ْكُفسسُروَن ا َيسساتِا َي ُلسسوَن اللسسِه ِبآِ ُت َيْق ِييسسَن َو ِب َن ّل ا

ْيِر المـسـلمون ): ((أجـمـع21عـمـران:   (آلَحسسٍق...} ِبَغ
علــى تغييره واجب المنكر أن البر عبد ابن ذكره فيما
ـوما إل بتغييره يلحقه لم إذا وأنه عليه، قدر من كل الـل

يمنـعـه أن يـجـب ل ذـلـك فإن الذى إلى يتعدى ل الذي
فبقلـبـه يـقـدر لم فإن فبلسانه يقدر لم فإن تغييره من

. )19(ذلك)) من أكثر عليه ليس

وجسسوب علسسى يسسدلا الصسسحيح الجماع فهذا
سإسسواءا عليسسه قسدر مسن كسل علسسى المنكر تغيير
ًا كان ًا أو حاكم .محكوم

). 2/23( مسلم شرح) 18( (
).4/48القرآن) ( لحكاما (الجامع القرطبي تفسير) 19(

)
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رابًعا
عنهم الله رضي الصحابة فعل

عـنـه الـلـه رـضـي الخسدري سإسسعيد أبي ) ـعـن1
وسإسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسإولا (كانقال: 

المصسسلى،َ إلسسى والضسسحى الفطسسر يسسوم يخسسرج
فيقوم ينصرف ثم الصلة به يبدأ شيءا فأولا

صفوفهم على جلوس - والناس الناس مقابل
يريسسد كسسان فإن ويأمرهم،َ ويوصيهم - فيعظهم

ًا يقطع أن بسسه أمسسر بشسسيءا يأمر أو قطعه بعث
النسساس يسسزلا سإسسعيد: فلسسم أبو ينصرف. قالا ثم

أميسسر - وهسسو مروان مع خآرجت حتى ذلك على
أتينسسا فلمسسا فطسسر،َ أو أضسسحى - فسسي المدينسسة
فسسإذا الصسسلت،َ بسسن كسسثير بناها منبر إذا المصلى

فجبذتُا يصلي أن قبل يرتقيه أن يريد مروان
الصسسلة قبسسل فخطسسب فسسارتفع فجبسسذني بثسسوبه
قسد سإسسعيد قسسالا: أبسسا واللسه،َ لسه: غيرتسسم فقلت
ممسسا خآير والله أعلم فقلت: ما تعلم،َ ما ذهب

يجلسسسون يكونوا لم الناس فقالا: إن أعلم،َ ل
.)20(الصلة) قبل فجعلتها الصلة بعد لنا

ـقـد عـنـه الـلـه رـضـي الـخـدري سـإـعيد أـبـو هو فها
المـيـر وـهـو ـمـروان، بـثـوب فجـبـذ بـيـده التغيـيـر باـشـر

ٍذ.  يومئ

الـحـديث: ـهـذا ـشـرح ـفـي النسسووي الـمـاما ـقـال
ـكـان وإن المنـكـر، ـعـن والنهي بالمعروف المر ((وفيه
ًا، عليه المنكر بالـيـد يـكـون علـيـه النـكـار أن وفـيـه والـيـ
إمـكـان ـمـع اللـسـان الـيـد ـعـن يـجـزئ ول أمكـنـه لـمـن
.أ.هـ.)21(اليد))

عمسسر مع (كناقال:  غفلة بن سإويد ) وعن2
أميسسر - وهسسو عنسسه اللسسه رضسسي الخطسساب بسسن

مضسسروب نبطسسي فأتسساها - بالشسسام المسسؤمنين
ًا،َ فغضسسب مسسستعدي،َ مشجج ًاشسسديد فقسسالا غضب

فسسانطلق هسسذا؟ صسساحب مسسن لصسسهيب: انظسسر
الشسسجعي... مالسسك بسسن عسسوف هو فإذا صهيب

( ) والنسائي889( ومسلم له ) واللفظ956( البخاري أخرجه) 20( (
ــــــــــــــــن3/187 )ـــــــــــــــــ 1288( مـــــــــــــــــاجه ) واـب
).54 ،3/36(  وأحمد

).6/178( مسلم صحيح شرح) 21(
)
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بسسامرأة يسسسوق رأيتسسه المسسؤمنين أميسسر قالا: يسسا
ُتصسسرع فلسسم ليصسسرعها،َ الحمسسار فنخس مسلمة

تغشسساها ثسسم الحمسسار،َ عسسن فخسسرتا دفعهسسا ثسسم
ُتصسسدقك،َ بالمرأة قالا: ائتني ترى،َ ما َفَفْعلُت ل

عمسسر لسسه قسسالا الذي فذكر المرأة،َ عوف فأتى
لذهبسسن المرأة: واللسسه عنه... فقالت الله رضي

وزوجها: أبوها المؤمنين.... قالا أمير إلى معه
ّلغِّ نحن َأتيسسا المسسؤمنين،َ أميسسر عنك ُنب ّدقا ف فصسس

عمسسر قسسالا: فقسسالا قسسالا،َ بمسسا مالسسك بسسن عوف
فسسأمر عاهسسدناكم،َ هسسذا على ما لليهودي: والله

لولا غفلسسة: وإنسسه بسسن سإسسويد فُصلَب... قالا به
.)22(رأيته) مصلوب

- رأى جلـيـل ـصـحابي - وـهـو مالك بن عوف فهذا
ًا إل لينــدفع المنكــر يكــن ولــم بيــده، فغيــره منكــر

فشج المنكر، صاحب مالك بن عوف فضرب بالضرب،
حقيقة وعرف عنه الله رضي عمر ذلك بلغ فلما رأسإه
َفُه ما المر، ّن وـهـو الذمي هذا في الله ُحكم أقاما بل ع

ُيقتل. أن

ـن ) ورأى3 ًطا عمــر اـب ـد قــبر علــى فســطا عـب
يظلسسه فإنمسسا غلم؛َ يسسا (انزعسسهفقــال:  الرحمــن

.)23(عمله)

ترى. كما حاكم غير من وقع باليد تغيير وهذا

)485( المـوال كتـاب فـي عبيـد ) وأبو9/201( البيهقي أخرجه) 22(
 اللـبــــــــــــاني الـشــــــــــــيخ حـســــــــــــنه والـحــــــــــــديث

).5/119( الغليل إرواء  في
ى الجريـدة (بـاب الجنـائز كتـاب في البخاري علقه) 23( القـبر) ( عل

 الـحــــــــــــافظ ذـكــــــــــــر  فـتــــــــــــح) وـقــــــــــــد3/264
الّشعر من بيت موصولً. والفسطاط أخرجه سإعد ابن أن الفتح  في
الّشعر. غير على يطلق وقد

)
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خآامًسا
التابعين فعل

اللسسه عبسسد أصسسحاب (كانقال:  إبراهيم ) عن1
الطرق في الدفوف معهن الجواري يستقبلون

. )24(فيخرقونها)

ً أن حصسسسين أبسسسي (وعسسسن) 2 كسسسسر رجل
فلسسم ُشسسريح إلسسى فخاصسسمه لرجسسل،َ طنبسسوًرا

ًئا) يضمنه .)25(شي
اـبـن طرـيـق ) ـمـن4/240( الـثـار تهذيب في جرير ابن  أخرجه)24(

سإــــــــعيد بــــــــن يحيــــــــى قــــــــال: حــــــــدثنا بشــــــــار
قال: فذكره. ابراهيم عن منصور عن سإفيان  عن

الصحيحين:  رجال بالثقات مسلسل إسإناد قلت: وهذا 
2/147 التقرـيـب (انـظـر ثقة العبدي بشار بن محمد هو بشار فابن 

ـــــــــــــــــذيب ـــــــــــــــــى5/47 والتـه ـــــــــــــــــن ) ويحـي  ـب
 والتـهـذيب2/348 التقرـيـب (انـظـر الـمـاما الثـقـة القطان هو  سإعيد

 الـثـــــــــــــــــوري ـهـــــــــــــــــو ) وسـإـــــــــــــــــفيان6/138
اـبـن ـهـو ) ومنصور2/353  والتهذيب1/311 التقريب (انظر  الماما

ـــــــــــــت ثقــــــــــــــة الســــــــــــــلمي المعتمــــــــــــــر  ثـب
يزـيـد اـبـن ـهـو ) وابراهـيـم5/544  والتهذيب2/276 التقريب  (انظر

ـــــــــــــي ـــــــــــــه النخـع ـــــــــــــة الفقـي ـــــــــــــر الثـق  (انـظ
ـفـي جرـيـر اـبـن أخرـجـه ) والـثـر1/115  والتـهـذيب1/46  التقرـيـب

 اـبــــــــــن طرـيــــــــــق ـمــــــــــن الموـضــــــــــع نـفــــــــــس
ـبـه. وـهـذه سـإـفيان ـقـال: ـحـدثنا الرحـمـن، عـبـد ـقـال: ـحـدثنا  بـشـار

 الـصــــــــــحة غاـيــــــــــة ـفــــــــــي أيـًضــــــــــا الطرـيــــــــــق
ـب العلم الماما الحافظ مهدي ابن هو الرحمن  فعبد 1/499 (التقرـي

ـــــــــــــــــــــــــــذيب ـــــــــــــــــــــــــــوله3/424 والتـه  ). وـق
. مسعود بن الله عبد الله) يعني عبد  (أصحاب هه ه هههه ه  هه

ًا البخاري  أخرجه)25( تكسـر بـاب: ـهـل المظـالم كتـاب فـي تعليـقـ
 فتــــــــح) 5/145( الخمــــــــر فيهــــــــا الــــــــتي الــــــــدنان

ـو وكيع طريق ) من3575( ) رقم7/312( شيبة أبي ابن  ووصله (ـه
ــــــــــــــن ــــــــــــــن اـب ــــــــــــــراح) ـع ــــــــــــــفيان الـج سـإ
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يـدل الرجـل لهـذا شـريح القاضـي تضـمين وعدما
الطنبور.  هذا كسر له يجوز أنه على

ًا سإادسإ
المسألة هذها في العلماءا أقوالا

ـمـن طائـفـة ـلـك - نـسـوق الـقـارئ - أـخـي والن 
هو قولنا أن لك ليتبين المسألة هذه في العلماء أقوال
العلم. أهل من الهدى أئمة قول

الحنفية:      أقوالا     ) من1

: ((المــرالجصسساص بكسسر أبسسو المــاما قــال 
يمـكـن ـحـالن: ـحـال لهما المنكر عن والنهي بالمعروف

إزالة أمكنه من على ففرض وإزالته، المنكر تغيير فيها
وـجـوه عـلـى تـكـون بالـيـد وإزالـتـه يزيـلـه؛ أن بـيـده ذلك

نـفـس عـلـى يأتي وأن بالسيف إل إزالته يمكن منها: أل
ً رأي كـمـن ذـلـك يفـعـل أن فعلـيـه المنـكـر، فاـعـل رجل
الزـنـا قصد أو ماله، بأخذ أو بقتله غيره قصد أو قصده

ـامرأة ـك، نـحـو أو ـب ـم ذـل ـه وعـل ـره إن ينتـهـي ل أـن أنـك
لقول يقتله أن فعليه السلح، دون بما قاتله أو بالقول
ـه ـصـلى ـه الـل منكسسًرا منكسسم رأى (مسسنوسـإـلم:  علـي

بقـتـل إل بـيـده تغيـيـره يمكـنـه ـلـم  فإذابيدها) فليغيرها
ًا يقتله أن فعليه المنكر هذا على المقيم 2(عليه)) فرض

. أ.هـ. )6

السـإـدي عاـصـم ـبـن عثـمـان (ـهـو حـصـين أـبـي الـثـوري) ـعـن  (ـهـو
 رجـــــــــاله صـــــــــحيح إسإـــــــــناد الكـــــــــوفي) وهـــــــــذا

،2/353 ،6/81التـهـذيب تـهـذيب (انـظـر الستة الكتب رجال  ثقات
4/82.(

بـشـار ابن طريق ) من4/241( الثار تهذيب في جرير ابن وأخرجه 
 وعبد يحيى قال: حدثنا

إسـإـناد وـهـذا ـفـذكره، حـصـين أبـي عـن سإفيان قال: حدثنا الرحمن 
ـــــــــحيح ـــــــــاله ـص ـــــــــات رـج ـــــــــال ثـق ـــــــــتة رـج  الـس

السابق). الثر تخريج  (انظر
).2/31( القرآن) للجصاص  (أحكاما)26(
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المالكية:      أقوالا     ) من2

ـير عند العربي بن بكر أبو الماما ) قال1 تفـس
ُكْنتعالى:  قوله َت ْل ُكْم {َو ْدُعوَن ُأّمٌة ّمن ْيِر ِإلى َي الَخ

ْأُمُروَن َي ْنَهسسْوَن ِبالَمْعُروِف َو َي َكسسِر} َعسسِن َو  (آلْالُمن
ـلم عليه الله صلى النبي عن ): ((ثبت104عمران:  وسـإ

ـال:  أنه بيسسدها فليغيسسرها منكسسًرا منكسسم رأى (منـق
يسسستطع لسسم فسسإن فبلسسسانه يسسستطع لسسم فسسإن

الـحـديث ـهـذا . وـفـياليمان) أضعف وذلك فبقلبه
ـدأ وسـإـلم علـيـه الله صلى النبي أن الفقه غريب من ـب
بالـيـد المنـكـر تغيـيـر وـهـو الفـعـل في بالخير البيان في

يعـنـي فبالـيـد، يـكـن ـلـم فإن والبيان باللسان يبدأ وإنما
وبجذبه عنه بنزعه متعاطيه؛ وبين المنكر بين يحول أن

وذـلـك فليـتركه وسـإـلح بمقاتلـة إل يقـدر ـلـم فإن منه،
قد الناس بين السلح شهر لن السلطان؛ إلى هو إنما

ًا يكون ً الفتـنـة إـلـى مخرـجـ ـمـن أـكـثر فـسـاد إـلـى وآيل
ـالمعروف المــر ـي ـب ـوى أن إل المنكــر عــن والنـه يـق

ًا يرى أن مثل المنكر، ًا يقتل عدو ول عـنـه فينزعه عدو
قادر وهو قتله، تركه لو أنه ويتحقق يدفعه أل يستطيع

. )27(السلح)) وليخرج بحال يسلمه ول نزعه على

العربي: بن بكر أبو الماما قول هنا ويلحظ 
إنـمـا وذـلـك فلـيـتركه وسـإـلح بمقاتلة إل يقدر لم ((فإن

ـمـن ذـلـك قـبـل ـمـا أن ذلك السلطان)) ومعنى إلى هو
ًا ليس سإلح غير من باليد تغيير الســلطان، إلى محتاج
للـحـاد فيـهـا يـجـوز حاـلـة الـشـيخ اسإتثنى فقد ذلك ومع

ً ـيـرى كأن المنكر يقوى أن وهي السلح اسإتعمال رجل
ـلـه يـجـوز فهـنـا قتـلـه ترـكـه ـلـو أـنـه ويتحـقـق آخر يقتل

المنكر. هذا تغيير في السلح إشهار

ـرح في النووي ) نقل2  ـديث:  ـش رأى (منـح
ًا) منكم ًمنكر فيه: ((هذا يقول عياض للقاضي  قول

ـر فحق التغيير صفة في أصل الحديث ـره أن المغـي يغـي
ً ـبـه زواـلـه أمكنه وجه بكل فيكـسـر فعلً، أو ـكـان ـقـول
ـق أو الباـطـل آلت ـأمر أو بنفـسـه المـسـكر يرـي ـمـن ـي

أو بنفـسـه أـصـحابها إـلـى ويردـهـا الغصوب وينزع يفعله
.ه )28( بأمره...))

 ).1/293( العربي لبن القرآن  أحكاما)27(
).2/25( مسلم صحيح  شرح)28(
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ًا التغيـيـر ـصـفة ـيـبين هنا عياض القاضي وكلما ـ ّـي أ
ًا المغـيـر ـكـان ًا أو حاكـمـ ـ آلت يكـسـر أن فـلـه محكوـم

إلى ويرده المغصوب ينزع أو المسكر يريق أو الباطل
والرعية. الوالي بين ذلك في يفرق فلم أصحابه،

ـقـوله تفـسـير ـفـي القرطبي المام ) وقال3 
ِإّنتعالى:  ّلِذيَن { ْكُفُروَن ا َياتِا َي ُلسسوَن اللسسه ِبآِ ُت َيْق َو

ِييَن ِب َن ّل ْيِر ا رأى ): ((وـلـو21عـمـران:  (آلَحٍق....}  ِبَغ
ًا زيد ـيـدفعه، أن علـيـه فيـجـب بكر مال قصد وقد عمر
ًا المال صاحب يكن لم إذا ًا ول عليه قادر 2(بـه)) راضـي

فرد أي أنه يفيد (زيد) وذلك بقوله عبر كيف  فانظر.)9
قـبـل من بنا مر وقد هذا الحاكم، يكون أن يشترط ول

ذكر من الله رحمه القرطبي نقله ما الجماع ذكر عند
قدر من كل على واجب المنكر تغيير أن على الجماع

فبقلبه. يقدر لم فإن فبلسانه يقدر لم فإن باليد عليه

: ((فانظرواالطرطوشي بكر أبو الماما ) قال4
يقـصـدها ـشـجرة أو سـإـدرة وـجـدتم أينـمـا الـلـه يرحمكم

والـشـفاء اـلـبرء ويرـجـون ـشـأنها، ـمـن ويعظمون الناس
ذات فـهـي والـخـرق المـسـامير بها وينوطون ِقبلها، من

.)30(فاقطعوها)) أنواط

للمـسـلمين خطاب الطرطوشي الماما من وهذا 
ًا، الدليل. فعليه التخصيص ادعى ومن جميع

الشافعية:      أقوالا     ) من3

ـالالنسسووي المام ) قال1 ـاما : ((ـق ـن إـم الحرمـي
ـه ـه: ويـسـوغ رحـم ـاد الـل ـة لـح مرتـكـب يـصـد أن الرعـي
إلى العمل ينته لم ما بقوله عنها يندفع لم إن الكبيرة

ذـلـك، إـلـى الـمـر انتـهـى فإن سإلح، وشهر قتال نصب
.)31(بالسلطان)) المر ربط

).4/49( القرطبي  تفسير)29(
.105ص:  والبدع  الحوادث)30(
ألفـهـا ـقـد ـكـان لجـنـة أن ) والعجيب2/25( مسلم صحيح  شرح)31(

 ـشــــــــــهادة عـلــــــــــى لـلــــــــــرد الزـهــــــــــر ـشــــــــــيخ
ما1981 الجـهـاد بقـضـية سإمي ) فيماأبوإسإماعيل صلحا (الشيخ/

 للجــــــــــــــــــويني، نقــــــــــــــــــلال هــــــــــــــــــذا أوردت
ـمـن وأـمـا للحـكـاما، إل يـكـون ل بالـيـد التغيـيـر أن يقـصـد أنه  وزعمت

ـــــــــــــداهم ـــــــــــــم ـع ـــــــــــــر فلـه ـــــــــــــالقول التغيـي  ـب
ينـتـه ـلـم الـجـويني: (ـمـا لـقـول ومـخـالف عجيب هذا  فقط. وفهمهم
 وـشــــــــــهر قـتــــــــــال نـصــــــــــب إـلــــــــــى العـمــــــــــل
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ًا الجويني-  الحرمين إمام ) وقال2 ـفـي - أيض
الـمـاما عن الزمان خلو عن الحديث عند المم غياث

ـاس اسإــتقلل يســوغ مــا الخليفــة: ((أمــا أو ـه الـن فـي
الـمـر ذوي مطالـعـة فـيـه يقتـضـي الدب لـكـن بأنفسهم
العـسـاكر وـجـر الُجـَمـع كعـقـد العـصـر مرـمـوق ومراجعة

والطـرف النفـس فـي القصـاص واسإـتيفاء الجهـاد إلى
ـشـغور عـنـد سـإـعى وـلـو الدهر، خلو عند الناس فيتوله

نـفـض ـفـي والـبـأس النـجـدة ذوي مـن طواـئـف الزـمـان
أـهـم مـن فهـم بالفساد الرض في السعاة عن الطرق
.)32( المنكر)) عن والنهي بالمعروف المر أبواب

الله رحمه الجويني أن لنا يتبين النص هذا ومن 
غـيـر ـمـن به يقوموا أن الرعية لحاد يسوغ ما أن يرى
ـفـي مراجعـتـه يقتـضـي الدب كان - وإن السلطان إذن

ـعـن الزـمـان خل إذا ـبـه يقوـمـون الـنـاس ـفـإن -، ذـلـك
العـسـاكر وـجـر الجـمـع عـقـد ذلك أمثلة من إماما. وذكر

والطرف. النفس في القصاص واسإتيفاء الجهاد إلى

ـحـال ـفـي النجدة ذوي من طوائف سإعى لو وأنه
الرض ـفـي الـسـعاة ـعـن الـطـرق بنـفـض الـمـاما غيـاب

بـالمعروف المـر أبـواب أهـم مـن ذـلـك فـإن بالفـسـاد
مسسن الخآيسسر الجسسزءا هسسذا ويدلاالمنكر.  عن والنهي
المنكسسر بتغييسسر القيسسام أن علسسى الجويني كلم

بالفسسساد فيهسسا السسساعين مسسن الرض وتطهيسسر
المام وجود حالا في سإواءا الرعية لحاد جائز

-  أعلم - والله غيابه حالا أو

ـد الحياءا في الغزالي ) قال3 ـه كلما بـع ـفـي ـل
التغيـيـر: ((... وـكـذلك ـفـي الـمـاما اسـإـتئذان وجوب عدما
يـعـرف ـمـا تـعـاطي ـفـإنه الخـمـور وإراقة الملهي كسر
ًا كونه ـاما، إلى يفتقر فلم اجتهاد غير من حق ـا الـم وأـم

قـتـال...) أن نـصـب إـلـى العـمـل ينته لم قوله: (ما معنى  سإلح) لن
ــــــــــــل ــــــــــــا ـك ــــــــــــل ـم ــــــــــــك قـب ــــــــــــائز ذـل  ـج

الملـهـي وكـسـر الخـمـور كإراـقـة سـإـلح؛ غير من باليد التغيير  ومنه
ــــــــو ــــــــك، ونـح ــــــــل ذـل ــــــــه ـب ــــــــه إـن ــــــــه رحـم  الـل

ًا الـنـووي ـعـن نقـلـه اـلـذي الكلما تتـمـة في  ذكر الـحـل لـهـل أن آنـفـ
ـــــــــى التواطــــــــــؤ والعقــــــــــد ـــــــــع عـل ـــــــــي خـل  واـل

الـحـروب. ونـصـب السـإـلحة بشهر ولو ظلمه، وظهر جار إذا  الوقت
الصفحة). الجزء نفس السابق (المصدر

.279ص:  الظلم التياث في المم  غياث)32(

)24(والجهاد التوحيد منبر



حكم تغيير المنكر باليد 
لحاد الرعية

فتـنـة إـلـى يـجـر قد فذلك السإلحة وشهر العوان جمع
. )33(سإيأتي...)) نظر ففيه عامة

الدرجسسةالحســبة:  لــدرجات ذكــره عنــد وقــال
ذـلـك وغـيـر والرـجـل بالـيـد الضرب : ((مباشرةالسابعة

بـشـرط للـحـاد ـجـائز وذـلـك سـإـلح شهر فيه ليس مما
ـفـإذا اـلـدفع، ـفـي الحاجة قدر على والقتصار الضرورة

.)34( يكف)) أن فينبغي المنكر اندفع

بنفسه عليه يقدر ل : أنالثامنة الدرجةوقال: ((
يـسـتمد وربـمـا الـسـلح يشهرون أعوان إلى فيه ويحتاج

ـأعوانه، أيـًضـا الفاسـإـق يتقاـبـل أن إـلـى ذـلـك وـيـؤدي ـب
احتـيـاجه ـفـي الختلف ظـهـر ـقـد فهذا ويتقاتل الصفان،

الرعـيـة آـحـاد يسـتقل قـائلون: ل فقال الماما، إذن إلى
الفـسـاد وهيـجـان الفـتـن تحرـيـك إـلـى ـيـؤدي لـنـه بذلك

- وـهـو الذن إـلـى يحتاج آخرون: ل وقال البلد، وخراب
وأواـئـل ـبـالمعروف الـمـر للـحـاد جاز إذا - لنه القيس
ينتـهـي وـقـد ـثـوالث إلى والثواني ثوان إلى تجر درجاته

التـعـاون إـلـى ـيـدعو والتـضـارب التضارب، إلى محالة ل
ومنتـهـاه ـبـالمعروف الـمـر بـلـوازما يـبـالي أن ينبـغـي فل

نـجـوز ونـحـن معاصيه، ودفع الله رضا في الجنود تجنيد
ـاتلوا يجتمعوا أن الغزاة من للحاد ـمـن أرادوا ـمـن ويـق
ًا الكفار فرق الفساد أهل قمع فكذلك الكفر لهل قمع

فـهـو قـتـل إن والمـسـلم بقتله، بأس ل الكافر جائز؛لن
بـأس ل فسـقه عـن المناـضـل الفاسإـق فكـذلك شهيد،
ًا قتل إن المحق والمحتسب بقتله، ـو مظلوم ـهيد فـه ـش
ـفـي الـنـوادر ـمـن ـهـذا إـلـى المر فانتهاء الجملة وعلى

.ـأ.ه)35( القياس)) قانون به يغير فل الحسبة

الغزالسسي..     لكلم     العسسرض     هسسذا     مسسن     ويتضح
درجاتا:      له     باليد     المنكر     تغيير     أن

تعسسرض غيسسر مسسن المنكسسر إزالسسةالوـلــى: 
الغزاـلـي ترتـيـب ـفـي الخامـسـة الدرـجـة وهي ،لفاعله

).2/315( الدين علوما  إحياء)33(
).2/332( السابق  المصدر)34(
).2/333( الدين علوما  إحياء)35(
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ائزة كلمـه فـي رأينـا كمـا فهـذه الحسـبة، لـدرجات ج
الماما. إذن إلى تفتقر ول للحاد

؛والرجسسل باليسسد الضرب مباشرة الثانية: وهي
ـشـهر إـلـى الـمـر يـصـل ـلـم ما المنكر فاعل ضرب أي

الغزاـلـي، ترتـيـب ـفـي الـسـابعة الدرـجـة وـهـي الـسـلح،
ـقـدر على والقتصار الضرورة بشرط جائزة أيًضا فهذه

 الحاجة

ـة: وـهـي العسسوان وجمسسع السسسلحا شهر الثالـث
الدرجــة وهذه الغزالي، ترتيب في الثامنة الدرجة وهي
ـمـن فمنـهـم العلـمـاء بـيـن الخلف فيـهـا وـقـع اـلـتي هي

الحـكـاما عـلـى قـصـرها ـمـن ومنـهـم الرعية لحاد أجازها
رأينا. كما الرعية لحاد جوازها الغزالي رجح وقد

كـتـاب ـفـي الراشسسد أحمسسد محمد الـشـيخ ـقـال
ًـبـا المنطلق الـسـابق: ((وـهـذا الغزاـلـي كلما عـلـى تعقي

ـعـن يحفـظـوه أن الدعاة وعلى الذهب بماء يكتب نص
.)36( قلب)) ظهر

يغرنك ول الجيد الكلم بهذا أخآي فتمسك
صسساحبه يهاجمون الذين العصر متفلسفة قولا

إلسسى فيسسه يسسستند لسسم هسسذا كلمه بأن فيرمونه
عمل أو ضعيف ولو واحد حديث أو واحدة آية
.)37(التابعين أو الصحابة أعمالا من

الحكمية الطرق في القيم ابن تكلم وقد) 4
يكـسـر من يضمن وهل والصور، اللهو آلت تكسير عن

ًئا يـضـمن الشافعي أصحاب فقال: ((وقال ذلك؟ من شي
ذـلـك دون وـمـا للـصـورة، المبـطـل الـحـد وبـيـن بيـنـه ما

.)38(الزالة))  مستحق لنه مضمون فغير

فل المحرما الجزء أتلف إذا الرجل أن يعني وذلك
بمحرما ليس ما إتلف إلى ذلك تعدى فإن عليه، شيء
ذلك. بقيمة يضمن فإنه

.152ص:   المنطلق)36(
20 ـعـدد المـصـرية الـنـور بجرـيـدة له مقال في دعبس ) الحمزة37(

 ه.1408 رجب
.272الشرعية) ص:  السياسإة في الحكمية ) (الطرق38(
).6/178( مسلم صحيح ) شرح39(
.116ص:  الصالحين ) رياض40(

)
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أبسسي ـحـديث شرح - في النووي الماما قال) 5
الـمـر -: ((وفـيـه العـيـدين ـصـلة ـبـاب ـفـي الذي سإعيد

علـيـه المنـكـر ـكـان وإن المنـكـر، عن والنهي بالمعروف
ًيا، ـه لـمـن باليد يكون عليه النكار أن وفيه وال ول أمكـن
 .)39(اليد)) إمكان مع اللسان اليد عن يجزئ

لـحـديث ذـكـره عـنـد الصالحين رياض في قالو
أمسسراءا... إلسسخ) عليكسسم يسسستعمل (إنسسه: سإلمة أم

ًا يستطع ولم بقلبه كره من قال: ((معناه ـد إنكار ول بـي
أنـكـر وـمـن وظيفـتـه، وأدى الـثـم ـمـن ـبـرئ فقد لسان

وـمـن المعـصـية، ـهـذه ـمـن سـإـلم فـقـد ـطـاقته بحـسـب
.)40( العاصي)) فهو وتابعهم بفعلهم رضي

ما الُسنة من الدلة باب في قبل من بنا مر وقد
 مســـــــلم شـــــــرح فـــــــي النـــــــووي ذكـــــــره

ًقا الحديث.  هذا على تعلي

: ((وأعـلـىالنوويسسة الربعيسسن كـتـاب ـفـي وـقـال
بيده ينهي أن المنكر؛ عن النهي باب في اليمان ثمرة
ًدا، قـتـل وإن َيساتـعـالى:  الـلـه ـقـال ـشـهي َأِقسْم ُبنسّي {

َة ْأُمْر الّصل ْنَه ِبالَمَعُروِف َو َكِر َعِن َوا ِبْر الُمن َواْص
َلى َبَك} َما َع .)41())17 لقمان: َأَصا

ـالواالعيسسد:  دقيسسق ابن قال) 6 يخـتـص ول ((ـق
الولـيـة، بأـصـحاب المنـكـر ـعـن والنهي بالمعروف المر

.أ.هـ.)42(المسلمين))  لحاد ثابت ذلك بل

ـظ ـي ويلـح ـك ـف ـه ذـل ـت أـن ـر أثـب ـالمعروف الـم ـب
ـمـن يـسـتثن وـلـم المـسـلمين لـحـاد المنكر عن والنهي
ًا درجاته ثابـتـة اـلـدرجات جمـيـع أن عـلـى ذلك فدل شيئ

أعلم. والله اليد، فيها بما المسلمين لحاد

الحنابلة:      أقوالا     ) من4

ـم ـبـن إسإحق : ((وقالالقيم ابن قال) 1 إبراهـي
ً أو الطنـبـور ـيـرى الرـجـل عن أحمد سإئل مغـطـى طبل

كسره. وقال طبل أو طنبور أنه تبين إذا قال أيكسره؟
)

)

.111ص:  النووية ) الربعون41(
دقيق وابن ،137ص:  العيد دقيق لبن النووية الربعين ) شرح42(

والمالكي. الشافعي المذهبين فقيه هو
.272 ،271ص:  الحكمية ) الطرق43(

)

)27(والجهاد التوحيد منبر



حكم تغيير المنكر باليد 
لحاد الرعية

أو الطنـبـور يكـسـر الرجل عن الله عبد أبا سإألت أيًضا
كـلـه ـهـذا يكـسـر ـقـال ـشـيء؟ ذـلـك ـفـي علـيـه الطـبـل
.)43())ءشي يلزمه وليس

ًا: ((وقال القيم ابن وقال : سإألتالمروذي أيض
ـمـع يـكـون الـصـغير الطنـبـور كـسـر ـعـن الـلـه عـبـد أـبـا

ُيكسر الصبي؟ ًا، قال:  َأُمّر أيض ـأرى السوق في قلت:  ـف
- قــويت تقوى. إن أراك قال: ما أكسره؟ يباع الطنبور

ـصـوت فأسـإـمع الميت لغسل دعى - قلت: أ فافعل أي
ه.)44(فاخرج)) وإل كسره، على قدرت قال: إن الطبل،

الكـتـاب: ((وـقـال نـفـس ـفـي أيًضا القيم ابن وقال
ُدـفـع عـبـد لبي المروذي: قلت فـضـة إبرـيـق إـلـّي الـلـه: 

ـره. هو؟ كما أبيعه أو أكسره أن ترى لبيعه، قال: اكـس
ً الـلـه: إن عـبـد لبي وقال: قيل ًا دـعـا رجل فجـيـء قوـمـ

عـبـد أبـا فـأعجب فكسـره فضـة، وابريق فضة بطست
بشيء رجل إلى الله عبد أبو وقال: بعثني كسره، الله

فقطعتـهـا، مفـضـض رأسـإـها بمكحلة فأتى عليه، فدخلت
 .))وتبسم ذلك فأعجبه

محرـمـة الـصـناعة أن ذلك ووجه((القيم:  ابن قال
ًا حرـمـة ول لـهـا، قيـمـة فل الهيـئـة ـهـذه فتعطـيـل وأيـضـ

ـمـن المحـسـنين عـلـى وـمـا محـسـن بذلك فهو مطلوب
 .)45( سإبيل))

حديثه عند الله رحمه قدامة ابن الماما قال) 2
فيـهـا دفوـجـ إليـهـا ُدـعـي ـمـن يفعـلـه وـمـا الوليـمـة ـعـن

ًا رأى معـصـية: ((ـفـإن فل ونحوـهـا ـشـجر وـصـور نقوـشـ
الـثـوب، ـفـي ـكـالعلم فـهـي نقوش، تلك لن بذلك بأس
يتـكـأ أو يوـطـأ موـضـع ـفـي حـيـوان صور فيه كانت وإن

ًا، ـجـاز والوسـإـائد البـسـط ـفـي ـكـالتي عليـهـا، وإن أيـضـ
وأمكـنـه يوـطـأ ل وـمـا والحيـطـان الـسـتور عـلـى ـكـانت
ذلك يكن لم وإن وجلس، فعل رؤوسإها قطع أو حطها

.)46(العلم))  أهل أكثر هذا وعلى يجلس، ولم انصرف

النـصـاب: ـعـن ـحـديثه عند القيم ابن وقال) 3
ـه فيـسـر النصاب هذه من كثير بدمشق كان ((وقد الـل

)

.272ص:  السابق ) المصدر44(
.275 ،274ص:  السابق ) المصدر45(
).8/111( قدامة لبن ) المغني46(
).1/212( اللهفان ) إغاثة47(

)

)
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وـحـزب السـإـلما ـشـيخ ـيـد على كسرها وتعالى سإبحانه
.)47(الموحدين)) الله

ـال4 ـوما بـكـرة : ((وـفـيكسسثير ابن ) ـق الجمـعـة ـي
رحـمـه تيميسسة بسسن السسدين تقي الـشـيخ دار المذكور

آنـيـة فكـسـروا والحاـنـات الخـمـارات على وأصحابه الله
ـور ـققوا الخـم ـروف وـش ـوا الـظ ـور وأراـق ـزروا الخـم وـع
ففرح الفواحش لهذه المتخذة الحانات أهل من جماعة
. )48( بذلك)) الناس

ـ) و5 طائـفـة ـعـن ـحـديثه عـنـد القيسسم ابسسن الـق
تمكينـهـم المنـكـرات أعـظـم المساجد: ((ومن في يغنون

المســجد في وأهله هو الملعون الشعار هذا إقامة من
الخـيـف مسجد في أيًضا ويقيمونه عرفة عشية القصى

ـمـراًرا، والنـفـي بالـضـرب مـنـه أخرجناهم وقد منى أياما
فـي والنـاس نفسـه الحـراما بالمسـجد يقيمونه ورأيتهم

. )49( شملهم)) وفرقنا الله حزب فاسإتدعيت الطواف،

تيميسسة ابن السـإـلما ـشـيخ أن يـتـبين هذا فمن 
أـنـه لعلمـهـم بأـيـديهم؛ التغيـيـر يباـشـرون ـكـانوا وتلميذه

بالولة.  ذلك اختصاص على دليل من هناك ليس

الـمـراء : ((جـهـادالحنبلسسي رجسسب ابن ـقـال) 6
أن مـثـل المنـكـرات؛ ـمـن فعلوه ما بيده يزيل أن باليد
ـتي اللهو آلت يكسر أو خمورهم يريق نـحـو أو لـهـم اـل
له كان إن الظلم من به أمروا ما بيده يبطل أو ذلك،
 .)50()جائز) ذلك وكل ذلك على قدرة

المتمسسذهبين     وغير     الظاهرية     أقوالا     ) من5
العلماءا:      من

ـفـي المحلسسى ـفـي حسسزم ابسسن الـمـاما ) ـقـال1
المعروف ) ((مسـألة: والمـرالمامة أحكام( والنهـي ب

فبـيـده، بيده قدر إن مسلم كل على فرض المنكر عن
ـم وإن ـدر ـل ـده يـق ـم وإن فبلـسـانه، بـي ـدر ـل بلـسـانه يـق

ـم فإن اليمان أضعف وذلك بد، ول فبقلبه ـل ـل فل يفـع
ـال ذهاب أو الضرب أو القتل خاف ومن له، إيمان الـم

)

).14/12( والنهاية  البداية)48(
).1/231( اللهفان ) إغاثة49(
منكسسًرا) منكسسم رأى من( حديث شرح والحكم العلوما ) جامع50(

.282ص: 
)

)
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ـعـن ويـسـكت فـقـط بقلـبـه يغـيـر أن ـلـه يبيح عذر فهو
يبـيـح ول فقط، المنكر عن النهي وعن بالمعروف المر

المنـكـر تـصـويب عـلـى بـيـد أو بلـسـان الـعـون ذـلـك ـلـه
. )51( أصلً))

:الجسسرار السيل في الشوكاني الماما ) قال2
ًا رأى إذا عليه يجب مسلم ((كل ـده، يغيره أن منكر بـي
ـه، يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن ـا فبقلـب كـم
وسـإـلم، علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسـإـول ـعـن ذـلـك ـصـح

ًا الشيء كون وظهور ًا بكونه يحصل منكر لكتاب مخالف
أو وسـإـلم عليه الله صلى رسإوله لسنة أو سإبحانه الله

ًا كان إذا ثم المسلمين، لجماع بـيـده تغيـيـره على قادر
ًا ذلك كان ـو ُقـتـل إن وهو بالمقاتلة، ولو عليه فرض فـه

قتـلـه، والـشـرع فـبـالحق المنـكـر فاعل قتل وإن شهيد،
ذـلـك ـيـؤثر لم فإن اللين، بالقول الموعظة يقدما ولكنه

إـلـى انتـقـل ذـلـك ـيـؤثر ـلـم ـفـإن الخـشـن، ـبـالقول جاء
بـهـا، إل التغيـيـر يمـكـن ـلـم إن المقاتلة ثم باليد التغيير

باللـسـان أنـكـر بالـيـد النـكـار عـلـى ـقـادر غـيـر كان فإذا
باللـسـان النـكـار يـسـتطع ـلـم ـفـإن ـفـرض، وذلك فقط
أـضـعف وـهـو أـحـد ـكـل علـيـه يـقـدر وـهـذا ـبـالقلب أنكر

علـيـه الـلـه ـصـلى المـصـدوق الـصـادق أخبر كما اليمان
 .)52(وسإلم))

المعاصرين:      العلماءا     أقوالا     ) من6

ـشـوهد : ((إذاعسسودة القادر عبد السإتاذ ) قال1
ـه أن شخص لي كان الجناية يرتكب وهو الجاني، يمنـع
ـالقوة ـن ـب ـاب ـع ـة، ارتـك ـوة يســتعمل وأن الجريـم الـق
حـقـوق عـلـى اعتداء الجريمة كانت سإواء لمنعه اللزمة

ـداء أو كالـسـرقة، الـفـراد؛ الجماـعـة؛ حـقـوق عـلـى اعـت
اـلـدفاع بـحـق يـسـمى ـمـا وـهـذا والزـنـا، الخـمـر كشرب

.ـأ.ه )53(العاما)  الشرعي

يـجـوز : ـهـلالرحمن عبد عمرالدكتور/  ) سُإئل2
كتحطـيـم للـفـراد؛ المنـكـر تغيـيـر ـفـي الـقـوة اسـإـتخداما

ًا سإيارة عـلـى العـتـداء أو موسـإـيقية آـلـة كـسـر أو عمد
 مثلً؟ مخمور

).9/361( ) المحلى51(
).4/586( الجرار ) السيل52(
).1/86( السإلمي الجنائي ) التشريع53(

)
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أولً: لـقـوله يجب، قد بل ذلك يجوز نعم((فأجاب: 
ـه ـصـلى ـه الـل منكسسًرا منكسسم رأى (مسسنوسـإـلم:  علـي

يجــب بل فيجوز العموما؛ تفيد وَمْنبيدها...)  فليغيرها
بأـيـديهم المنـكـر يغـيـروا أن وأفرادـهـا الرعية آحاد على

أن السـلطة... إلـى أصـحاب إذن علـى ذلك يتوقف ول
ن يسـتأذن وكيـف قال قـد هـو كـان إذا المـر ولـي م

ـل ًا؛ المنكــر جـع ـ ـا فأحــل معروـف ـا الرـب والخمــر والزـن
ـرطة رجال ووقف والمراقص والمسارح ـون الـش يحرسـإ

وـلـي يـسـتأذن فـهـل حماـيـة؟ لها ويجعلون الماكن هذه
واعتنى وحماه، رعاه الذي المنكر عن النهي في المر

ـه ـاء أـشـد ـب ـه العتـن ـة ـمـوارد ـمـن وجعـل ـج الدوـل وتروـي
.)54(السياحة؟)) 

كلما بعد علوان ناصح الله عبد الشيخ ) قال3
المنـكـر: عـن والنـهـي بـالمعروف المـر موضوع في له

ـلى النبي حديث من البعض به يحتج ما ((وأما ـه ـص الـل
ـه منكسسم رأى (مسسنمســلم:  رواه فيمــا وسإــلم علـي
ًا فبلسسسانه يسسستطع لم فإن بيدها فليغيرها منكر
اليمسسان) أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن

عـلـى وباللـسـان المراء، على باليد بالمعروف المر إن
ل الحتـجـاج فـهـذا الـنـاس، ـعـواما على وبالقلب العلماء
(َمن) لفظ لن حجة على يستند ول دليل على ينهض

ـه الله صلى قوله في ـلم:  علـي منكسسم) رأى (منوسـإ
اسإـتطاع مـن كـل ويشـمل العموما، على يدل لفظ هو

سـإـواء بـالقلب النـكـار أو اللسـان أو باليد المنكر تغيير
ِكر أكان إذا النــاس عامة أو العلماء أو المراء من المن

وذلـك المنكـر، تفشـي عليـه يترتب الذي الخطر فقهوا
ولعـمـوما سـإـبق، اـلـذي الـحـديث عليه يدل الذي للعموما

ُكسْنوتعالى:  سإبحانه قوله في (أمة) الواردة كلمة َت ْل {َو
ُكسسسْم ْدُعوَن ُأّمسسسٌة ّمن ْيسسسِر ِإلسسسى َيسسس ْأُمُروَن الَخ َيسسس َو

ْنَهسسْوَن ِبسسالَمْعُروِف َي َكسسِر َعسسِن َو ِئسسَك ْالُمن َل ُأْو ُهسسُم َو
ِلُحوَن}  ـى بأسإرها المة تشمل أمة كلمة فإنالُمْف عـل

ـا اختلف ـانوا سإــواء ومســتوايتها طبقاتـه ًا أـك ـ أما حكاـم
.عامة أما علماء

بالمرـصـاد واقـفـة تكون أن للمة يتأتى فكيف وإل
بعقاـئـدها ويعبـثـون وأخلقـهـا، دينـهـا ـعـل يتآمرون للذين

ًا الرض في ويعيثون ومقدسإاتها ًدا، ظلم ويريدون وفسا
الوقوف لهم يتأتى كيف بأفواههم؟ الله نور يطفئوا أن

 ه.1408  رجب13 عدد المصرية النور ) جريدة54(

)31(والجهاد التوحيد منبر



حكم تغيير المنكر باليد 
لحاد الرعية

المنـكـر، مقاوـمـة عـلـى بأسـإـرها الـمـة تتـضـافر ـلـم إذا
ًفا وتقف ًدا ص .)55(والظالمين؟)) العابثين أماما واح

وبعد: 

الربـعـة المذاهب فقهاء من العلماء أقوال فهذه 
بالـيـد المنـكـر تغيـيـر ـجـواز وجلء بوضوح تبين وغيرهم،

ـر وـصـل لو فيما الخلف وقع وإنما الرعية، لحاد التغيـي
ـاز من ففيهم السلح، وشهر العوان جمع إلى باليد أـج

ًا ذلك عند التغيير ـمـن ومنـهـم الله رحمه كالغزالي أيض
ٍذ التغيير منع الجويني. كالماما حينئ

- أن أعـلـم - والـلـه يمكنـنـا الخلف ـهـذا مثل وفي
المنـكـر جـسـامة إـلـى ـبـالنظر وذـلـك الرأيين؛ بين نجمع

ـترتب بحيث الجسامة من المنكر كان فإذا وخطورته، ـي
ـمـن تتوـقـع اـلـتي تـلـك ـمـن أـكـبر مفـسـدة بـقـائه عـلـى

فل الـعـوان، وجـمـع الـسـلح ـشـهر طرـيـق ـعـن تغيـيـره
ٍذ بأس .التغيير في الوسإيلة هذه إلى اللجوء من حينئ

ٍذ يلجأ فل ذلك، من أهون المنكر كان إن أما حينئ
المـصـالح قياس باب في يدخل وهذا الوسإيلة، تلك إلى

- الـضـوابط فـصـل ـفـي عـنـه سـإـنتكلم اـلـذي والمفاسـإـد
-  تعالى الله بمشيئة

ًا ـعـن نقلـنـاه ـمـا راـجـع ـلـو الكرـيـم فالقارئ وأيض
ًا فسيجد العربي ابن الماما .ذكرناه الذي كهذا شيئ

أعلم. والله

).1/481( السإلما في الولد ) تربية55(
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الثاني الفصل
باليد التغيير ضوابط

لبد الرعية، لحاد باليد التغيير جواز عن تحدثنا أن بعد
ًا هناك أن نعلم أن ـاء اسإتنبط وقد لذلك، شروط ـذه العلـم ـه

ـن الشــروط ـم ـم ـي نظراتـه ـي الشــرعية النصــوص ـف وـف
أـهـم الفـصـل ـهـذا في نبين ونحن للشريعة، العامة المقاصد

وهي:  الشروط هذه

ً ًا     المنكر     يكون     : أن  أول الحالا:      في     موجود

وـقـع ـقـد لمنـكـر ول بـعـد يـقـع ـلـم لمنكر باليد تغيير فل
المعـصـية: ((الغزالسسي حامسسد أبو يقول ذلك وفي وانتهى،

عـلـى فالعقوبة متصرمة تكون : أنإحداهاأحوال:  ثلثة لها
الحـاد، إلـى ل الـولة إلـى وهـو تعزير أو حد، منها تصرما ما
لـهـا؛ مباـشـر وـصـاحبها راهـنـة المعـصـية تكون : أنالثانيةو

ـر كلبســه ـود وإمســاكه الحرـي ـر، الـع ـال والخـم ـذه فإبـط ـه
أفـحـش معصية إلى تؤد لم ما يمكن ما بكل واجب المعصية

ـة، لحاد يثبت وذلك مثلها، أو منها ـون : أنالثالثة الرعـي يـك
ًا المنكر وجـمـع وتزيينه المجلس بكنس يستعد كالذي متوقع

ـاحين ـر لـشـرب الرـي ـد الخـم ـم وبـع ـر، يحـضـر ـل ـذا الخـم فـه
للـحـاد يثـبـت فل ـعـائق عـنـه يـعـوق ربـمـا إذ فـيـه، مـشـكوك
ـلطنة ـى سـإ ـازما عـل ـى الـع ـق إل الشــرب عـل ـوعظ بطرـي اـل

ول للـحــاد يـجــوز فل والـضــرب التعنـيــف فأـمــا والنـصــح،
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بالـعـادة مـنـه علـمـت المعـصـية تـلـك ـكـانت إذا إل للـسـلطان
.)1(المستمرة))

ًا ًا     المنكسسر     يكسسون     : أن  ثانيسس غيسسر     مسسن     ظسساهر
تجسس: 

كـقـوله التجـسـس عن الناهية النصوص لعموما وذلك 
ـالى:  َياتـع ّيَهسسا { ّلسسِذيَن َأ ْا ا ُنسسو ْا َءااَم ُبسسو ِن َت ًا ْاْج ِثيسسر ّمسسَن َك
ّظسسسّن ّظسسسّن َبْعسسسَض ِإّن ال ْثسسسٌم ال تَجّسُسسسسوا...} َول ِإ

.)12(الحجرات: 

أكسسذب الظسسن فإن والظن (إياكمالحديث:  وفي
تباغضسسوا ول تحسسسسوا ول تجسسسسوا ول الحسسديث

.)2(إخآوانا) وكونوا

ُأتسسي: ـقـال وهسسب بسسن زيسسد وـعـن مسسسعود ابسسن (
ًا لحيتسسه تقطسسر فلن فقيل: هذا عبسسد فقسسالا ،َخآمسسر

لنسسا يظهر إن ولكن التجسس عن نهينا قد الله: إنا
.)3(به) نأخآذ شيءا

التجـسـس بحرـمـة القاـضـية الدـلـة ـمـن ذـلـك غير إلى
كأن الضرورة؛ حالة إل ذلك من يستثنى ول المسلمين على

ًا والتجسس البحث يتعين .الهلك من نفس لنقاذ طريق

القـضـاة أقـضـى وقالمسلم: (( شرح في النووي قال
ـمـن يظـهـر ـلـم عـمـا يبحث أن للمحتسب : ليسالماوردي
لـمـارة بـهـا ـقـوما اسإتسرار الظن على غلب فإن المحرمات

ـفـي ذـلـك يـكـون أن أحدهماـضـربان:  فذلك ظهرت، وآثار
يـثـق ـمـن يـخـبره أن مـثـل اسـإـتدراكها يـفـوت حرـمـة انتـهـاك

ـدقه ً أن بـص ـل خل رجل ـه برـج ـامرأة أو ليقتـل ـي ـب ـا، ليزـن بـه
عـلـى ويـقـدما يتجـسـس أن الـحـال ـهـذا مـثـل ـفـي ـلـه فيجوز

ًا والبحث الكشف ـلـو وـكـذا يـسـتدرك، ل ـمـا ـفـوات من حذر
عـلـى الـقـداما لـهـم جاز المتطوعة من المحتسب غير عرف

).2/324( الدين علوما إحياء )1(
( ) ومـسـلم6724 ،6066 ،4064 ،5143( البـخـاري أخرـجـه )2(

 ـمــــــــــــــــنـ)ــــــــــــــــ 4917( داود ) وأـبــــــــــــــــو2563
هريرة. أبي حديث 
ـالحين رياض في النووي ) وقال4890( داود أبو أخرجه) 3( ص: الـص

 ـصــــــــــــــــــحيح حـســــــــــــــــــن : ـحــــــــــــــــــديث508
ومسلم. البخاري شرط على بإسإناد داود أبو رواه 
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الرتبة هذه عن قصر : ماالثاني والضرب والنكار، الكشف
.)4(عنه)) السإتار كشف ول عليه التجسس يجوز فل

ًا ذكرها     التي     الشرعية     الدرجاتا     يلتزم     : أن  ثالث
التغيير:      في     العلماءا

ـد ـر فـق درـجـات أن-: (( الحيسساءا - ـفـي الغزالي ذـك
ـهـذا أن للمنـكـر الفاـعـل تعرـيـف أي ـبـالتعريف؛ تـبـدأ التغيير
ـثـم ـبـالقول والتعنـيـف الـسـب ـثـم اللـيـن اـلـوعظ ـثـم منـكـر،

ـد؛ ـة الملـهـي ككـسـر التغييربالـي ـر وإراـق ـم الخـم ـد ـث التهدـي
ـف ـم والتخوـي ـد الـضـرب مباـشـرة ـث ـم والرـجـل بالـي جـمـع ـث

.)5(السلح)) وشهر العوان

ن الدرجات وهذه السإـتاذ يقـول - كمـا تقسـيمها يمك
ـدهما - إـلـى العمسسري السسدين جللا ـوعين: أـح الـصـلح ـن

والصل )6(الترتيب هذا على بالقوة الصلح والخر بالوعظ،
قـبـل باـلـدعوة الـبـدء ـمـن الجـهـاد أـمـر ـفـي ورد ـمـا ذلك في

ِإن{تعالى:  قوله وكذا القتال َتاِن َو ِئَف ِنيَن ِمَن َطا الُمْؤِم
ْا ُلو َت َت ْا ْاْق ِلُحو َأْص َنُهَما َف ْي ِإْن َب َداُهَما َبَغسسْت َفسس َلسسى ِإْحسس َع
ُلخْآَرى ْا ا ُلو ِت ِتي َفَقا ْل ْبِغي....} ا فأمر )،9 (الحجرات: َت
القتال. قبل بالصلح

باللسان إزالته أمكنت إذا فالمنكر((: القرطبي قال
فليفعل، القتل أو بالعقوبة إل يمكنه لم وإن فليفعله، للناهي

ُلـقـي وهذا القتل، يجز لم القتل بدون المنكر زال فإن ـمـن ُت
ْا{وتـعـالى:  سـإـبحانه ـقـوله ُلو ِت ِتسسي َفَقسسا ْل ْبِغسسي ا ّتسسى َت َح

َءا .)7())}اللِه َأْمِر ِإلَى َتِفي

ـا: ((العربي ابن وقال ـدأ وإنـم ـان، باللـسـان يـب والبـي
.)8(فباليد)) يكن لم فإن

ـبـالقول الموعـظـة يـقـدما ولكـنـه: ((الشوكاني وقال
يـؤثر لـم فـإن الخشـن، بالقول جاء ذلك يؤثر لم فإن ،اللين
التغيير يمكن لم إن المقاتلة ثم ،باليد التغيير إلى انتقل ذلك

.)9(بها)) إل
).2/26( مسلم شرح) 4(
).333 - 2/329( الدين علوما إحياء انظر )5(
ص: العـمـري اـلـدين لجلل المنـكـر ـعـن والنـهـي بالمعروف المر) 6(

174.
).4/49( القرآن لحكاما الجامع) 7(
).1/293( العربي لبن القرآن أحكاما) 8(
).4/586( الجرار السيل) 9(
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،القـول بمجـرد منـكـره ـعـن ينتهـي ل أنه علم إن لكن
ـى، بالدرجة البدء له جاز ـد العـل ـال وـق ـن الجصاص ـق فيـم

ً قصد ذـلـك: ((... ونـحـو ـبـالزنى اـمـرأة قصد أو ،بالقتل رجل
ـم ـه وعـل ـي ل أـن ـره إن ينتـه ـالقول، أنـك ـاتله أو ـب ـا ـق دون بـم

ـه ظنه في غلب يقتله... وإن أن فعليه السلح، ـره إن أـن أنـك
ـك بعد يمكنه ولم عليه امتنع بالقول أو بيده بالدفع ـه ذـل دفـع

بالقـتـل، علـيـه يقدما بأن إل المنكر هذا إزالة يمكنه ولم عنه،
ـصـلى الـنـبي يقتله... وـقـول أن فعليه له، منه إنذار غير من
ًا منكم رأى من(وسإلم:  عليه الله فليغيسسرها منكسسر

ًا ذلك يوِجب )بيدها ـره أمر قد لنه ؛أيض ـى بتغيـي أي عـل
،بالقـتـل إل تغيـيـره يمكـنـه ـلـم ـفـإذا ،ذـلـك أمـكـن وـجـه

ـه ـه فعلـي ـتى قتـل ـه ـح ـذلك ،يزيـل ـا وـك ـي قلـن أـصـحاب ـف
أن الناس أمتعة من يأخذونها التي والمكوس الضرائب
ولكـل ،قتلهـم المسـلمين علـى وواجب ،مباحة دماءهم

ـر من منهم عليه قدر من يقتل أن الناس من واحد غـي
مـن معلـوما لنـه ؛بـالقول إليهـم التقـدما ول ،منه إنذار

مع ذلك على مقدمين كانوا إذا قابلين غير أنهم حالهم
عليـهـم النـكـار يرـيـد ـمـن أـنـذرهم ومتى ،بحظره العلم

ـمـن علـيـه ـهـم ـمـا تغيـيـر يمـكـن ل ـحـتى مـنـه امتنـعـوا
.)10())المنكر

ًا :   إليه     المحتاج     القدر     على     يقتصر     : أن  رابع

التـعـرض دون بـيـده المنـكـر يغـيـر أن أمـكـن ـفـإذا
ـاعله ـس ،لـف ـه فلـي ـى الضــرب يباشــر أن ـل ـل عـل فاـع
يـنـدفع المنـكـر ـكـان فإن: ضربه إلى احتاج وإن ،المنكر
ـقـال وـقـد ،وجهه في العصا رفع له فليس بيده بضربه

الخراج في بلحيته يأخذ أل وهو(( الله رحمه الغزالي
الذى زـيـادة ـفـإن ،بـيـده ـجـره عـلـى قدر إذا برجله ول
ـل الحرير ثوب يمزق ل وأن ،عنه مستغنى فيه يـحـل ـب

.)11())فقط دروزه

إن أـنـه ظـنـه ـفـي غـلـب وإن: ((الجصاص وـقـال
ـم ،عنه انتهى سإلح بغير عنه ودفعه بيده أنكره ـز ـل يـج

.)12())قتله على القداما له

ـا بنا مر وقد ـه ـم الطسسرق ـفـي القيسسم ابن نقـل
زاد ما اتلف إذا المغير أن في الشافعية عن الحكمية

).32 ،1/31( للجصاص القرآن أحكاما) 10(
).2/331( الحياء) 11(
).2/31( للجصاص القرآن أحكاما) 12(
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،ذـلـك بقيـمـة ُيـضـمن ـفـإنه ،للـصـورة المبـطـل الحد عن
،فـقـط المنـكـر بإزالة مأمور لنه كذلك المر كان وإنما
ـن لم فاعله إيذاء بغير المنكر إزالة على قدر ومتى يـك

ـلـم ،قلـيـل ـبـأذى المنـكـر إزاـلـة أمـكـن ومتى ،إيذاؤه له
-  أعلم والله-  الكثير الذى يجز

ًا منكسسر     إلسسى     المنكسسر     تغييسسر     يؤدي     ل     : أن  خآامس
منه:      أكبر

القـضـية هذه تيمية ابن السإلما شيخ أوضح وقد
ًا ـكـان وإن والنـهـي المر فإن: ((فقال لتحـصـيل متـضـمن

ـفـإن ،ـلـه المـعـارض ـفـي فينظر ،مفسدة ودفع مصلحة
ـن يحصل أو المصالح من يفوت الذي كان ـد ـم المفاسـإ
ًا يكن لم ،أكثر ًا يـكـون ـبـل ،به مأمور ـكـانت إذا محرـمـ

.)13())مصلحته من أكثر مفسدته

ً لذلك تيمية ابن ويضرب ـهـذا وـمـن((: فيـقـول مثال
ـبـن الـلـه لعـبـد وسـإـلم عليه الله صلى النبي إقرار الباب

ـمـن لـهـم لـمـا ،والفـجـور النـفـاق أئـمـة من وأمثاله ُأبي
ن بنوع منكره فإزالة ،أعوان إزالـة مسـتلزمة عقـابه م

وبنـفـور ،وحميتـهـم ـقـومه بغضب ذلك من أكثر معروف
ًا أن سإمعوا إذا الناس .)14())أصحابه يقتل محمد

إنكسسارالـلـه: (( رحـمـه القيسسم ابن الـمـاما ويقول
ـزول أن الولسسى: درجسساتا أربسسع المنكسسر ـه ـي ويخلـف

الثالثسسة ،بجملـتـه ـيـزل ـلـم وإن يقل أن الثانية ضده،
ـشـر ـهـو ـمـا يخلفه أن الرابعة مثله، هو ما يخلفه أن

موـضـع والثالـثـة ،مـشـروعتان الولـيـان فاـلـدرجتان ،مـنـه
.)15())محرمة والرابعة ،اجتهاد

ـم ـن السـإـلما ـشـيخ ـعـن نـقـل ـث ـة اـب ـوله تيمـي :ـق
منهم بقوما التتار زمن في أصحابي وبعض أنا مررت((

ـفـأنكرت ،مـعـي ـكـان من عليهم فأنكر ،الخمر يشربون
ـعـن تـصـد لنـهـا الخـمـر الـلـه ـحـرما إنما: له وقلت عليه
قـتـل ـعـن الخمر يصدهم وهؤلء ،الصلة وعن الله ذكر

.)16())فدعهم الموال وأخذ الذرية وسإبي النفوس

).28/129( الفتاوى مجموع ضمن المطبوعة الحسبة رسإالة) 13(

).28/131( السابق المصدر) 14(
).3/7( الموقعين إعلما) 15(
).8 ،3/7( السابق المصدر) 16(
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أن وـهـي مهـمـة قـضـية عـلـى نؤكد أن ونحب هذا
ـاس ـون أن يـجـب والمفاسـإـد المـصـالح قـي ـاس يـك بمقـي
يـقـول ذـلـك وـفـي ،والهواء العقول بمقياس ل ،الشرع

ـهـو والمفاسـإـد المصالح مقادير اعتبار لكن: ((تيمية ابن
ـزان ـتى ،الشــريعة بمـي ـدر فـم ـى النســان ـق ـاع عـل اتـب

ـوص ـم النـص ـدل ـل ـا يـع ـد وإل ،عنـه ـه اجتـه ـة رأـي لمعرـف
.)17())والنظائر الشباه

ًا المسسور     فسسي     إل     العسسامي     ينكسسر     ل     : أن  سإادسإسس
:   اجتهاد     إلى     تحتاج     ل     التي     الظاهرة     الجلية

ـاالله: (( رحمه النووي يقول ذلك وفي ـأمر إنـم ـي
ًا كان من وينهى وذـلـك ،عـنـه وينـهـى ـبـه يأمر بما عالم

ـف ـاختلف يختـل ـإن ،الشــيء ـب ـان ـف ـن ـك ـات ـم الواجـب
ـات الظــاهرة والصــياما كالصــلة ؛المشــهورة والمحرـم

،بـهـا علـمـاء المـسـلمين فـكـل ،ونحوـهـا والخـمـر والزنى
يتعـلـق ومـمـا ،والـقـوال الفـعـال دـقـائق ـمـن ـكـان وإن

،إنـكـاره لـهـم ول ،فـيـه ـمـدخل للعواما يكن لم بالجتهاد
.)18())للعلماء ذلك بل

جهـلـه ـيـوقعه قد الجاهل لن ذلك اشترط وإنما 
،ـيـدري ل وـهـو المعروف عن والنهي بالمنكر المر في
ّنا كما ،والبـيـان اـلـدعوة تـقـديم يلزـمـه أـنـه ـقـدمنا ـقـد أ

ّنى ـه ،جاهل وهو يبين وأن يدعو أن له وأ ـبحانه والـل سـإ
ِلي َهِذهِا ُقْل{: يقول وتعالى ِبي ْا سَإ ْدُعو اللسسِه ِإلسسَى َأ
َلى ) 108: يوسإف(} َبِصيَرٍة َع

ـعـامّي وـهـو العـلـم دـقـائق ـفـي بالبـصـيرة له أين فمن
جاهل.

: وبعد

التغيـيـر عـنـد مراعاتـهـا يـجـب التي الضوابط أهم فهذه
ًا كلها أنها القارئ أخي فيها تلحظ ولعلك باليد، ليســت تقريب

ـة بآـحـاد خاـصـة ـا ـبـل ،الرعـي الحـكـاما عـلـى ينبـغـي مـمـا إنـه
ًا والعلماء بقاـصـر لـيـس ـمـا منـهـا ـفـإن وكذلك مراعاته، أيض

ًا ُيطلـب ـقـد لكنه باليد، التغيير درجة على التغييـر عـنـد أيـضـ
ـة لحاد باليد للتغيير كضوابط ذكرناها ولكننا باللسان، الرعـي
.غيرها من أكثر الحالة هذه في إليها الحاجة لعظم بالذات،

).28/129( الفتاوى مجموع ضمن المطبوعة الحسبة رسإالة) 17(
).2/23( مسلم شرح) 18(
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أعلم. والله

الثالث الفصل
وتساؤلتا شبهاتا

تعسسالى: {عليكسسم     لقسسوله     الخطسسأ     الفهسسم  ) 1
أنفسكم}: 

ّيَها{وتعالى:  سإبحانه قوله البعض يذكر َأ ّلسسِذيَن َيا ا
ْا ُنو ُكْم َءااَم ْي َل ُكْم َع ْنُفَس َ َأ ُكْم ل َذا َضسسَل ّمْن َيُضّر ِإ

ُتْم ْي َد َت ـهـذه معـنـى أن ويقـصـدونـ)ـ 105: الماـئـدة (}ْاْه

)39(والجهاد التوحيد منبر



حكم تغيير المنكر باليد 
لحاد الرعية

داما ومــا ،نفسه في يستقيم أن عليه النسان أن الية
.بالخرين له شأن فل هو اهتدى قد

ـا وقد ،شك ول خطأ الفهم وهذا ـة كفاـن ـرد مؤـن اـل
:ـقـال حيث عنه الله رضي الصديق بكر أبو هؤلء على

عـلـى وتـضـعونها الية هذه تقرأون إنكم الناس أيها يا((
ُكسسْم{ مواـضـعها غير ْي َل ُكْم َع ْنُفَسسس َ َأ ُكْم ل ّمسسْن َيُضسسّر

َذا َضَل ُتْم ِإ ْي َد َت عليـه اللـه صلى النبي سإمعنا وإنا }ْاْه
فلسسم ،َالظسسالم رأوا إذا الناس إن(: يـقـول وسـإـلم

اللسسه يعمهسسم أن أوشسسك يسسديه علسسى يأخآسسذوا
.)1()))بعقاب

المؤمـنـون يـقـوما حينـمـا أـنـه ذـلـك ـمـن والمقصود
ـفـإنهم المنكر عن والنهي بالمعروف المر في بواجبهم
ـمـن ـضـلل يـضـرهم ل ذـلـك وبـعـد ،اهـتـدوا ـقـد يكونون

أطـيـع إذا الهـتـداء يـتـم وإنـمـا: ((تيمية ابن قال ،ضل
ُأدي الله .)2())وغيرهما والنهي المر من الواجب و

ـذاالله: (( رحمه قطب سإيد السإتاذ وقال  وهـك
إـلـى تراـمـى ـمـا عليه الله رضوان الول الخليفة صحح
،الكريـمـة الـيـة ـهـذه ـمـن زـمـانه في الناس بعض وهم

ـن ـوما ونـح ـوج الـي ـى أـح ـذا إـل ـاما لن ؛التصــحيح ـه القـي
ـمـا أيـسـر فما ،أشق صارت قد للمنكر التغيير بتكاليف

اـلـذي النـحـو عـلـى الـيـة ـهـذه تأويل إلى الضعاف يلجأ
عـنـت ـمـن ويريحـهـم ،ومـشـاقه الجهاد تعب من يعفيهم
ـبـد ل: ((... الـلـه رحـمـه ـقـال أن إـلـى ،..))وبلئه الجهاد

ًا الـضـالون يكون حين بالحسنى جهد من ـضـالين أـفـراد
القوة تكون حين وبالقوة والنارة الرشاد إلى يحتاجون

،الـهـدى عن تصدهم التي هي الناس طريق في الباغية
أن الـلـه ـشـريعة وتـعـوق ،يوـجـد أن الـلـه دـيـن وتعـطـل

ْبله ل ذلك وبعد ،تقوما ـوا الذين عن التبعة تسقط َق آمـن
ـهـؤلء يرـجـع حـيـن الـلـه ـمـن جزاءـهـم الـضـالون ويـنـال
.)3())إليه وهؤلء

:يـقـول وتـعـالى سـإـبحانه الله أن ذلك يوضح ومما
ْا{ ّتُقو َنًة َوا ّ ِفت َبّن ل ّلسسِذيَن ُتِصسسي ْا ا َلُمسسو ُكسسم َظ ِمن

) وـقـال:3057 ،2168( ) والترـمـذي4338( داود أبو ) أخرجه1( (
) وـصـححه9 ،7 ،5 ،1/2) وأحمد(4005ماجه( وابن صحيح حسن

).1546الصحيحة( السلسلة في اللباني
).14/480( الفتاوى ) مجموع2(
).993 ،2/992( الظلل) 3(
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ـقـدرته ـمـع-  النـكـار ـتـرك فمنـ)ـ 25: النفال (}خَآاَصًة
ـمـا الفتـنـة ـمـن يـصـيبه وـقـد الوعـيـد ـفـي دـخـل-  علـيـه

ـيب ـذين يـص ـوا اـل ـر فعـل ـذلك ،المنـك ـيخ يـسـمي وـل الـش
:ويقول )4(الهالكين بالبرار هؤلء الراشد أحمد محمد

الرـبـاني الـقـانون خـطـر أـمـامكم: العابدون الزهاد أيها((
،ـصـلتكم ول زـهـدكم يغرنـكـم ل ،تخارسـإـتم إن الرهيب
.)5())الهلك فهو وإل ،المنكر عن وانهوا بالحق انطقوا

الفوضى:      إثارة     شبهة  ) 2

ـرك إن: البـعـض يـقـول ـراد ـت ـرون الـف المنـكـر يغـي
. والفوضى الفتن إلى سإيؤدي بأيديهم

ًدا : نقول ذلك على ور

ـقـاما إذا بالـيـد المنـكـر تغيير أن تقصدون كنتم إن
الفتـن إلـى بـد ول سـإـيؤدي ذلـك ـفـإن الرعيـة آحاد به

نصوص مواجهة في عقلي تحكم منكم فهذا ،والفوضى
العلمـاء وأقـوال الـصـحابة وأفـعـال الُسـنة مـن صـريحة

برأيه يقول أن لحد يحق وليس ،مذاهبهم اختلف على
ً ًا قول بيـنـاه كـمـا وسإلم عليه الله صلى قاله لما مخالف
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي يتهـمـون بهذا وكأنهم قبل، من

.والفتن الفوضى يثير بما يأمر بأنه وسإلم

ـا المر ذلك أن تقصدون كنتم إن وأما ـؤدي ربـم ـي
ـشـروط ـمـن أن قـبـل ـمـن بيـنـا ـقـد فنـحـن ،الفتن إلى

ؤدي ل أن باليـد المنكـر تغيير ،منـه أكـبر منكـر إلـى ي
والمفاسـإـد المـصـالح قـيـاس ـفـي تيمـيـة ابن كلما ونقلنا
بها. يتكلمون حجة المعاندين لهؤلء تبق لم بحيث

بكسسر أبسسي للماما كلًما لهؤلء نسوق أن ويحسن
الـمـة علـمـاء مـن أحد يدفع لم: ((فيه يقول الجصاص
ـمـن ـقـوما إل ذـلـك وـجـوب وخلفـهـم سـإـلفهم وفقهائـهـا

قـتـال أنـكـروا ـفـإنهم ،الـحـديث أـصـحاب وجـهـال الحشو
المنـكـر ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف والـمـر ،الباغـيـة الفـئـة

المنـكـر ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف المر وسإموا ،بالسلح
الفـئـة وقـتـال الـسـلح حـمـل إـلـى فـيـه احتـيـج إذا فتـنـة

سـإـبحانه الـلـه ـقـول ـمـن فـيـه سإمعوا قد ما مع الباغية
ْا{ وتعالى ُلو ِت ِتي َفَقا ْل ْبِغي ا ّتى َت َءا َح َأْمسسِر ِإلَى َتِفي

.75ص:  المنطلق انظر) 4(
.84ص:  السابق المصدر) 5(
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بالـسـيف قتالـهـا وـجـوب ـمـن اللـفـظ يقتضيه وما }اللِه
علـيـه ينـكـر ل الـسـلطان أن ذـلـك ـمـع وزعـمـوا ،وغيره
ينـكـر وإنما ،الله حرما التي النفس وقتل والجور الظلم

فصاروا ،سإلح بغير باليد أو بالقول السلطان غير على
لنـهـم ؛لـهـا المـخـالفين أـعـدائها ـمـن الـمـة عـلـى ـشـًرا

على النكار وعن ،الباغية الفئة قتال عن الناس اقعدوا
تغـلـب إـلـى ذـلـك أدى ـحـتى والـجـور الظـلـم الـسـلطان

الثغــور ذهبت حتى السإلما وأعداء المجوس بل الفجار
ـم وشــاع ـت الظـل ـدين وذهــب البلد وخرـب ـدنيا اـل ،واـل

والخرمـيـة الثنوـيـة وـمـذاهب ،والغـلـو الزندـقـة وظـهـرت
المـر تـرك عليـهـم كلـه ذـلـك جلـب والـذي والمزدكيـة
الـسـلطان عـلـى والنـكـار المنكر عن والنهي بالمعروف

.)6())الجائر

فكـيـف ،عـصـره ـفـي الجصاص يقول هكذا: أقولا
البـعـد نتيـجـة النكـبـات ـمـن بـنـا حل وما عصرنا رأى لو

.المنكر عن والنهي بالمعروف المر عن

وزارة أن مـن الـشـديد تعجبي هنا أسإجل إنني ثم
ـاف ـرية الوـق ـوزع المـص ـى ـت ـة عـل ـاجد أئـم ـا المـس ًـب كتي

ـه ردد ،المنكر تغيير في السإلم منهج: بعنوان فـي
بـدليل هـذا ـقـولهم علـى يـأتوا ولم الشبهة هذه كاتبوه
ـقـول ـحـتى أو ،الجـمـاع أو الـسـنة أو الكتاب من واحد
.المة هذه سإلف من العلم أهل أحد

ـهـذا ـقـولهم لتأييد ينقلون أنهم ذلك من والعجب
فسسي العقسسل ديسسن السإسسلم: سإلســلة مــن كلًمــا

اـلـتي السلـسـلة وـهـي ،المتطسسرف الفكسسر مواجهسسة
.بمصادرتها وطالب نفسه الزهر اسإتنكرها

...وبعد

،المنـكـر تغيـيـر ـفـي ليست الحقيقية الفوضى فإن
ـة وفي ويزداد يتفشى تركه في ولكنها ـائمين محارـب الـق

.والفساد الفوضى بدعوى تغييره على

بسسدأ     الحسسديث     أن     مسسع     بسسالوعظ     يبسسدأ     كيسسف  ) 3
باليد:      بالتغيير

). 2/34( القرآن أحكاما) 6(
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ـقـوله بـيـن الجـمـع كيفـيـة ـعـن البعض يتساءل قد
ـه ـصـلى ـه الـل ًا منكسسم رأى مسسن(وسـإـلم:  علـي منكسسر

فسسإن فبلسسسانه يسسستطع لسسم فإن بيدها فليغيرها
يـبـدأ أـنـه ـمـن نقلناه ما وبين ...)فبقلبه يستطع لم

ـدأ أنه الحديث من فالمفهوما ؟يده قبل بلسانه بالـيـد يـب
القلب. ثم اللسان ثم

ًا : نقول ذلك على وجواب

ـب من الله رحمه العربي بن قول بنا مر قد غرـي
ـه الله صلى الله رسإول أن الحديث هذا في الفقه علـي
تغييـر وـهـو الفـعـل فـي بـالخير البيـان ـفـي بـدأ وسإلم
.باليد المنكر

قـد الحـديث أن-  أعلـم واللـه-  لـي يظهر والذي
التغيـيـر المراـتـب ـفـأعلى ،مراحله ل التغيير مراتب بين

.بالقلب التغيير وآخرها باللسان التغيير وأوسإطها باليد

ـثـم اللـسـان ثم بالقلب بالتغيير فتبدأ المراحل أما
فـهـو مرتـبـة أعـلـى إـلـى يـصـل أن يستطيع فرجٌل ؛اليد
يغـيـر ـثـم بلـسـانه ينـصـح ـثـم بقلـبـه المنكر بكراهية يبدأ
ثم بقلبه ينكر فهو باليد التغيير يستطيع ل ورجٌل ،بيده

ـتطيع ل وثالث ،ذلك عند ويقف بلسانه ينصح ـتى يـس ـح
فينـكـر الوـلـى بالمرحـلـة يكتـفـي فـهـو بلـسـانه يغـيـر أن

.أعلم والله المنكر ويعتزل بقلبه

الحاكم:      اسإتئذان     قضية  ) 4

،التغيـيـر ـفـي الحاكم اسإتئذان قضية البعض يثير 
ـن يغيروا أن الرعية لحاد نعم: يقولون أنهم بمعنى ولـك

.ذلك في الحاكم إذن من بد ل

ـتـدل أنـهـا كـمـا أوردناـهـا التي النصوص أن والحق
ًا ليس باليد التغيير أن على ًا فإنـهـا بالحـكـاما خاـصـ أيـضـ
وـهـذا ،التغيـيـر ـفـي اسـإـتئذانه اـشـتراط ـعـدما على تدل

شك. ول باطل شرط فهو ،عليه دليل ل تحكٌم الشرط

ـول ـه الغزالسسي يـق ـه: (( رحـم ـذاالـل الشــتراط ـه
ـى تدل أوردناها التي والخبار اليات فإن ؛فاسإد أن عـل

ًا رأى من كل يـجـب إذ ،عصى عليه فسكت منكر
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فالتخـصـيص العـمـوما عـلـى رآه وكيفـمـا رآه أينـمـا نهـيـه
.)7())له أصل ل تحكم الماما من التفويض بشرط

عـنـد ـحـق كلـمـة اـلـدرجات أفـضـل ـبـل: ((وـقـال 
الحـكـم جاز فإذا الحديث في ورد كما ،)8(جائر سإلطان

.)9(؟))إذنه إلى يحتاج فكيف مراغمته على الماما على

ـى الحسبة على السلف عادات واسإتمرار: ((وقال عـل
كل بل التفويض، عن السإتغناء على بإجماعهم قاطع الولة

ًا اـلـوالي كان فإن بمعروف، أمر من ـكـان وإن ـفـذاك راـضـي
ًا فكـيـف علـيـه، النـكـار يـجـب منـكـر ـلـه فـسـخطه له سإاخط

.)10(عليه؟)) النكار في إذنه إلى ُيحتاج

التهلكة:      إلى     باليد     اللقاءا     شبهة  ) 5

ولَ{وتـعـالى:  سـإـبحانه بـقـوله الـنـاس بـعـض يستدل
ْا ُكم ُتلُقسسو َأيسسِدي َلسسى ِب ُلكسسِة ِإ ّته )195: البـقــرة (}ال
ـيـؤدي الـيـاما ـهـذه ـفـي بالـيـد المنكر تغيير إن ويقولون

ـالهم سإجنهم من ؛به يقومون من إيذاء إلى ـن واعتـق ـم
المنـكـر تغيـيـر ـفـإن وعلـيـه ،الـجـائرة الحكوـمـات ـجـانب
.التهلكة إلى باليد إلقاء يعتبر

الجليل الصحابي عليها الرد كفانا قد شبهة وهذه 
ـه:  الله رضي النصاري أيوب أبو أسإسسلم فعن(عـن

.السسروم بمدينسسة كنسسا: قسسالا التجيبي عمران أبي
السسروم صسسف علسسى المسلمين من رجل فحمل

سإبحان: وقالوا الناس فصاحا ،َفيهم دخآل حتى
أيسسوب أبو فقام ،َالتهلكة إلى بيديه يلقي الله

اليسسة هسسذها تتسسأولون إنكم الناس أيها يا: فقالا
فينسسا اليسسة هسسذها أنزلسست وإنمسسا ،َالتأويسسل هسسذا

وكسسثر ،َالسإسسلم اللسسه أعسسز لمسسا النصسسار معشر
ًا لبعض بعضنا فقالا ،َناصروها رسإسسولا دون سإر

قسسد أموالنسسا إنوسإسسلم:  عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه
).2/315( الحياء) 7(
) من506 ،4/505( والحاكم) 3/19( أحمد اللفظ بهذا ) أخرجه8(

( والترـمـذيـ)ـ 4344( داود أـبـو وأخرـجـه الخدري، سإعيد أبي حديث
ـعـدل) ) بلـفـظ: (كلـمـة3/61( ) وأحـمـد4011( ـمـاجه ) وابن2174
ن غريب حسن الترمذي وقال أبـي عـن البـاب وفـي الـوجه، هـذا م
السلـسـلة ـفـي مـخـرج والحديث وغيرهما، شهاب ابن وطارق أمامة

).491( لللباني الصحيحة
).2/315( الحياء) 9(
).2/315( السابق المصدر) 10(
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وكسسثر السإسسلم أعسسز قسسد اللسسه وإن ،َضسساعت
مسسا فأصسسلحنا أموالنسسا فسسي أقمنسسا فلو ،َناصروها

اللسسه صسسلى نسسبيه علسسى اللسسه فأنزلا ،َمنها ضاع
ْا: {قلنسا ما علينا يرد وسإلم عليه َأنِفُقسو ي و ف

َ اللسسه سَإبيِل ْا ول ُكْم ُتلُقسسو َأيسسِدي َلسسى ِب ُلكسسِة ِإ ّته }ال
وإصلحها الموالا على القامة التهلكة فكانت
َكنا َتْر .)11()الغزو و

إـلـى بالـيـد اللـقـاء أن البـيـان ـهـذا ـمـن ظهر فقد
ـعـز الـلـه ـلـدين العـمـل وـتـرك النـفـاق ترك هو التهلكة

ـه طاـعـة على الموال و الهل وإيثار وجل ـاد الـل والجـه
. هؤلء يفهم ما عكس أي ؛سإبيله في

:قال قد وسإلم عليه الله صلى الرسإول كان وإذا
ورجسسل ،َالمطلسسب عبد بن حمزة الشهداءا سإيد(

.)12()فقتلسسه ونهسساها فسسأمرها جسسائر إمام إلى قام
ـل ـذي فجـع ـوت اـل ـة بـسـبب يـم ـا ـحـق كلـم ـد يقولـه عـن
ًا ـجـائر سإلطان فكـيـف ،الـشـهداء سـإـيد ـهـو ـبـل ،ـشـهيد
إـلـى باليد إلقاء وجل عز الله سإبيل في الذى تعتبرون
!  ؟التهلكة

تفـسـير عند العربي بن بكر أبو الماما وقال 
ّلسسِذيَن ِإّن{وتـعـالى:  سإبحانه قوله ْكُفسسُروَن ا َيسساتِا َي ِبآِ
ُلوَن اللِه ُت َيْق ِييَن َو ِب ّلن ْيِر ْا ُلوَن َحّق ِبَغ ُت َيْق ّلسِذيَن َو ا

ْأُمُروَن ْلِقْسِط َي ّنسساِس ِمسسَن ِبا ):21: عـمـران آل (}ال
ـال(( ـض ـق ـا بـع ـذه علمائـن ـة ـه ـل الـي ـى دلـي ـر عـل الـم

المر قتل إلى أدى وإن ،المنكر عن والنهي بالمعروف
عـلـى خـاف فـإناللـه: (( رحـمـه قـال أن إلـى ،...))بـه

زواـلـه رـجـا ـفـإن ،القـتـل أو الـضـرب تغيـيـره من نفسه
ـم وإن ،الغرر هذا عند القتحاما العلماء أكثر عند جاز ـل
ـة أن عـنـدي واـلـذي ؟فيه فائدة فأي زواله يرج إذا النـي

.)13())يبالي ول كان كيفما فليقتحم خلصت

ـه ـيـرى العربسسي ابن الماما هو فها ـو ـحـتى أـن ـل
زوال رـجـاء ـعـدما ـمـع لك الذى وقوع ظنك على غلب

ـو ) أخرـجـه11( حـسـن ) وـقـال2972( والترـمـذيـ)ـ 2512( داود أـب
الشيخين شرط على صحيح وقال )،2/275( والحاكم صحيح، غريب

الذهبي. ووافقه
وـقـال الـلـه، عـبـد ـبـن جابر حديث ) من3/195( الحاكم ) أخرجه12(

). 374( لللباني الصحيحة السلسلة في مخرج وهو السإناد صحيح
).267 ،1/266( العربي لبن القرآن ) أحكاما13(
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ول وتـعـالى سـإـبحانه لـلـه النـيـة واخـلـص فاهجم ،المنكر
.بشيء ُتباِل

السسدعوة     مسسع     باليسسد     التغييسسر     تنسسافي     شسسبهة  ) 6
الحسنة:      والموعظة     بالحكمة

لموسـإـى وتعالى سإبحانه الله بقول البعض يستدل
ً َلسسُه َفُقولَ{: وـهـارون ًنسا َقسسْول ّي ّلسُه ّل ّكُر ّلَع َذ َتس َأْو َي
ـ 44: طــه (}يْخَشسسى ـولهـ) ْا َولَ{: وـق ُلو َأْهسسَل ُتَجسساِد
َتساِب ِك ْل َ ا ّلتي ِإل )46: العنكـبـوت (}َأْحَسسسُن ِهسسَي ِبسا
ْدُع{وتعــالى:  سإــبحانه وقــوله ِبيِل ِإلسسَى ْا ّبسسَك سَإسس َر

ْكَمسسِة ْلِح َظسسِة ِبا َنِة َوالَمْوِع ِتي َوَجسساِدلُهْم ْالَحَسسس ْل ِبسسا
الـيـات ـهـذه إن ويقولونـ)ـ 125: النحل (}َأْحَسُن ِهَي
ـر في القوة اسإتعمال وإن واللين الرفق على تدل تغيـي

.ذلك ينافي المنكر

ًا : نقولا ذلك على وجواب

ً َلسسُه َفُقسسولَوجسسل: { عز قوله أما) 1 َقسسْول
ًنا ّي اـلـدعوة مـقـاما بـيـن يفرـقـوا ـلـم ـهـؤلء ـفـإن...}: ّل

المنـكـر ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف الـمـر ومـقـاما باللسان
- قـبـل ـمـن بيـنـا كـمـا-  سـإـابقة باللسان فالدعوة ؛باليد

اـلـوعظ بمـجـرد المنـكـر اـنـدفع ـفـإن ،الـقـوة لسـإـتخداما
اسـإـتخداما وـجـب وإل ،الـقـوة اسإتخداما يصح فل والنصح

ًا هؤلء فهمه ما كان ولو ،القوة قـتـال ـجـاز لـمـا صحيح
ـار ًا الكـف ـد ـة لن ؛أـب ـتي الـي ـتدلوا اـل ـا اسـإ ـي بـه ـي ـه ـف
ل أنـنـا ـقـولهم فـطـرد ،ـكـافر وـهـو فرعون عن الحديث

ً للكفار نقول نزال ًا قول بـقـوا ـلـو حتى فيه شدة ل لين
الـنـبي ـهـدي ـكـان هكذا وما ،عليه وأصروا كفرهم على
فـمـن ،باللـسـان ـيـدعو ـكـان ـبـل وسإلم عليه الله صلى

قال ،الطغاة يؤدب فالسيف وإل ونعمت، فبها اسإتجاب
يهـدي بكـتـاب اـلـدين َفـقـواماالـلـه: (( رحمـه تيمية ابن

ًا بربك وكفى ينصر وسإيف ًا هادي .)14())ونصير

ـال ـم: ((الشنقيطي وـق إلسسى السسدعوة أن واعـل
ـق: بطريقيسسن اللسسه ـن طرـي ـق لـي ـوة وطرـي ـا ،قـس أـم

بالحكمــة اللــه إلــى الــدعوة فهــي الليسسن طريسسق
أسـإـلوب أحـسـن ـفـي الدـلـة وإيضاح الحسنة والموعظة

وـهـو ونعـمـت فبـهـا الطرـيـق ـهـذه نجحت فإن ،وألطفه
ـوب ـم وإن ،المطـل ـح ـل ـت تنـج القسسسوة طريسسق تعيـن

).20/393( الفتاوى ) مجموع14(

)46(والجهاد التوحيد منبر



حكم تغيير المنكر باليد 
لحاد الرعية

وتمتـثـل ـحـدوده وتـقـاما ،وـحـده الـلـه يعبد حتى بالسيف
ـره ـب أواـم ـواهيه وتجتـن ـى ،ـن ـذا وإـل ـوله الشــارة ـه بـق
ـبحانه ـالى:  سـإ ْد{وتـع َنا َلَقسس ْل َنا َأْرسَإسس َل َنسساتِا ُرسُإسس ّي َب ْل ِبا
َنا ْل َأنَز َتاَب َمَعُهُم َو ِك ْل َيُقسسوَم َوالِميسسَزاَن ا ّنسساُس ِل ْل ا

ْلِقْسسسِط َنسسا ِبا ْل ْنَز َأ َد َو ْأٌس ِفيسسِه الَحِديسس ٌد َبسس }َشسسِدي
.)15())35: الحديد

من بد لالله: (( رحمه قطب سإيد السإتاذ وقال
ـد ـن بالحـسـنى جـه ًا الـضـالون يـكـون حـي ـراد ـالين أـف ـض

تـكـون حـيـن وـبـالقوة ،والـنـارة الرـشـاد إـلـى يحـتـاجون
ـدهم التي هي الناس طريق في الباغية القوة ـن تـص ـع
الـلـه ـشـريعة وتـعـوق ،يوجد أن الله دين وتعطل الهدى

.)16())تقوما أن

َولَ  وتعسسسالى: {     سإسسسبحانه     قسسسوله     وأمسسسا  ) 2
ْا ُلو َتاِب     َأْهَل     ُتَجاِد ِك ْل َ     ا ّلتي     ِإل }:   َأْحَسُن     ِهَي     ِبا

بقية أغفلوا قد بأنهم له فهمهم على نرد فنحن 
ّلِذيَن ِإلَ{: تعالى قوله وهي الية ْا ا َلُمسسو }ِمنُهسسْم َظ
ـلـه ـبـل ،أحـسـن ـهـي ـبـالتي يـجـادل ل ـفـإنه ظلم فمن
. آخر شأن

الـيـة ـهـذه إن العلـمـاء ـمـن فرـيـق ـقـال وقد هذا
العربي بن بكر أبو ذكر كما القتال، بآيات منسوخة

ليـسـت أنـهـا إـلـى الـلـه رحـمـه ـهـو وذهب تفسيرها عند
علـيـه الـنـبي لن ؛مخصوـصـة هي وإنما: ((قال منسوخة

الـلـه أـمـره ثم ،الله في به ُيقاتل باللسان ُبعث السلما
،لـلـه الخـلـق عـلـى الحجة قامت حتى واللسان بالسيف

،متصلة أعواما عشرة غايتها القدرة وبلغت العناد وتبين
ـفـي الـجـدال بـقـي امتـنـع وـمـن قـتـل علـيـه ـقـدر فـمـن
أبسسو القاـضـي ذكره ما وضوًحا المعنى ويزيد )17())حقه
المقـصـود ـفـي العلـمـاء أـقـوال ـمـن العربسسي بن بكر

أـهـل الول: أقوال أربعة فيه: ((قال حيث ظلموا بالذين
عـلـى بـقـي ـمـن الـثـالث ،الجزـيـة ـمـانعو الثاني ،الحرب

ـفـي ظلـمـوا اـلـذين الراـبـع ،الحـجـة ظـهـور بعد المعاندة
كلـهـا الـقـوال وـهـذه إبـطـالهم ـفـي خلـطـوا بأن جدالهم
.)18())مرادة صحيحة

).2/156( البيان ) أضواء15(
).2/993( ) الظلل16(
).3/1487( القرآن ) أحكاما17(
).3/1488( السابق ) المصدر18(
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وبعد...

ـهـو إنـمـا أحـسـن ـهـي بالتي الجدال أن تبين فقد
يـجـدي ل فـمـن ،وأـشـباهها الربـعـة الـصـناف ـهـذه لغير

ـم ـدال معـه ـحون الحـسـن الـج ـره، فينـص ـا بغـي ـال كـم ـق
: شوقي

ًا به ضقت بالخير تلقه إن والشر وإن ذرع
ينحسم بالشر تلقه

ْدُع: {تعالى قوله وأما) 3 ِبيِل ِإلَى ْا ّبَك سَإ َر
ْكَمِة ْلِح َظِة ِبا َنِة َوالَمْوِع المفـهـوما ـكـان ـفـإن} ْالَحَسسس

فـقـد ،والرـفـق ـبـاللين تـكـون أن ـبـد ل الدعوة أن منها
الكلما ولـكـن ،نجـحـده أن يمـكـن ول بـهـذا ُنـِقـر أننا بينا

ِد لم لو فيما ؟العـمـل يـكـون كـيـف ،والرشاد النصح يج
نـقـوما أن يـجـب ـمـا والبراهين بالدلة قبل من لك وبينا
ـه ـم إذا ـب ِد ـل ـ ـا والرـشـاد النـصـح يـج ـرى ل بـم ـا ـن ًـي داع

.وتكراره لعادته

الـنـاس أن نوـضـح أن نريد فإننا أخرى ناحية ومن
،والرـفـق اللـيـن مـجـرد أنـهـا الحكمة معنى من يفهمون

يـقـول كـمـا الحكمة فإن ،وأشمل ذلك من أعم أنها مع
قـول في التقان وهو الحكاما من مصدر: ((القرطبي

.)19())السفه من به يمتنع ما الحكمة وأصل... فعل أو

:الحكمة تعريف في الله رحمه القيم ابن وقال
اـلـوقت ـفـي ينبـغـي اـلـذي اـلـوجه على ينبغي ما فعل((

يتطـلـب حينـمـا الِشدة أنها هذا ومعنى )20())ينبغي الذي
.اللين المر يتطلب حينما واللين ،الشدة المر

الـشـرع اتـبـاع وأنـهـا ؟الحكـمـة معـنـى رأـيـت فـهـل
ـمـع ـنـدور وأن ،رسـإـوله وسـإـنة الـلـه كـتـاب ـفـي المبين
ذـلـك ـفـي أهواءـنـا نقـحـم فل ،دار حيث الحنيف الشرع

ًا فنجعلها بحـجـة رسـإـوله وسـإـنة الـلـه كـتـاب عـلـى َحكـمـ
المزعومة. الحكمة

: القائل أصدق وما

).3/330( القرطبي ) تفسير19(
.)2/479( السالكين ) مدارج20(
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مضر بالعل السيف موضع في الندى ووضع
الندى موضع في السيف كوضع

الموـضـوع ـهـذا ـفـي نقولـهـا أن ـنـود أخيرة وكلمة
ـوانب ببعض نأخذ أن بمكان الخطورة من أنه وهي الـج
ونغـفـل ـشـأنها وـنـبرز ونـضـخمها السإلمية المفاهيم من

الرـفـق دـيـن ـهـو كما فالسإلما. أيًضا أهميتها لها جوانب
وسـإـلم علـيـه الـلـه صلى والرسإول ،القوة دين أيًضا هو
الرحـمـة ـنـبي فـهـو ،)21(الملحـمـة وـنـبي الرحمة نبي هو

حـيـن المقاـتـل وـهـو ،الرحـمـة ـهـو المطلوب يكون حين
.القوة واسإتخداما للقتال المر يحتاج

ًا الـمـر يكون وحينما ـفـي والبـغـي بالفـسـاد متعلـقـ
ــإن ،الرض ــن ـف ــة عـي ــوة اسـإــتعمال ـهــي الرحـم الـق

ـفـي يقول وتعالى سإبحانه والله ،الفساد هذا لسإتئصال
ُكْم َولَ{: والزانية الزاني شأن ْذ ْأخُآ ْأَفٌة ِبِهَما َت فِي َر
ُتْم ِإن اللِه ِديَن ُنوَن ُكن ِم ِباللِه ُتْؤِم َيْو ْل }الخِآر َوا

.)2: النور(

ً الية هذه أليست كانت وإن الرأفة أن على دليل
؟آـخـر موـضـع ـفـي مرفوـضـة فإنـهـا موضع في مطلوبة

أـقـواما الـلـه فليتق أل-  يقولون كما-  مقال مقاما ولكل
عـلـى ويفهمونـهـا أصولها من السإلمية النصوص يبترون

فـيـه يرجـعـون يوًما وليتقوا الباطل أهل يرضي ما ضوء
ـبير الـصـغير على وجل عز فيحاسإبهم الله إلى ول والـك

ٍذ ينفعهم .الدنيا في يرضونهم كانوا الذين هؤلء حينئ

وجهه:      غير     على     ُفِهَم     للقرطبي     كلم     )7

:فيه قال الله رحمه يللقرطب كلًما البعض يثير
ـال(( ـاء ـق ـر العلـم ـالمعروف الـم ـد ـب ـى بالـي ـراء عـل الـم

يعـنـي الـضـعفاء عـلـى وـبـالقلب العلـمـاء عـلـى وباللسان
لـحـاد يجوز ل أنه على به ويستدلون )22())الناس عواما

: لهم نقول ونحن ،باليد المنكر تغيير الرعية

ً ـه ما تفهموا لم إنكم: أول ـه يالقرطب نقـل رحـم
ـى( الجر حرف اسإتعمل لنه الفهم حق الله ونـحـن) عـل

ـرف نســتعمل ـى) اللما( ـح ـه بمعـن ـذين أن يقصــد أـن اـل
ًا عليهم ًا وجوب أما المراء هم بأيديهم المنكر تغيير عيني

).1/20( المعاد زاد ) انظر21(
).4/49( القرطبي ) تفسير22(
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،الحكاما على ما مثل الوجوب من عليهم فليس العامة
يعـنـي ل بـالقلب التغيـيـر هو العامة على الواجب وكون
أـكـثر نـقـل ـلـم ونـحـن ،واللسان باليد التغيير جواز عدما
ًا له الرعية من الفرد أن من ،بـيـده المنـكـر تغيير جواز

ـل خاصة حالت في عليه ذلك يتعين وإنما ـرى أن مـث ـي
ً ًا ويـكـون ،غـيـره أـحـد ـيـراه ول بامرأة يزني رجل ـقـادر
.التغيير عليه يتعين هنا فها باليد التغيير على

ًا لكلما مـخـالف فهمتموه الذي الفهم هذا إن: ثاني
أجـمـع: ((فـيـه يـقـول بقلـيـل الـقـول ـهـذا قـبـل للقرطبي

واـجـب المنـكـر أن اـلـبر عـبـد اـبـن ذكر فيما المسلمون
يلحـقـه ـلـم إذا وأـنـه علـيـه ـقـدر مـن ـكـل عـلـى تغيـيـره
ل ذـلـك فإن الذى إلى يتعدى ل الذي اللوما إل بتغييره

فإن ،فبلسانه يقدر لم فإن ،تغييره من يمنعه أن يجب
فـقـدـ.ـ )23())ذـلـك ـمـن أـكـثر عليه ليس ،فبقلبه يقدر لم

ًا الوسإائل بكل التغيير جعل وغـيـره الـحـاكم عـلـى واجـبـ
.القدرة لذلك شرط لكنه

ًا لقرطسسبيل لكلما مـخـالف الفـهـم ـهـذا إن: ثالثسس
ًا زيد رأى ولو: ((فيه يقول الكلما بهذا لحق وـقـد عـمـر
يـكـن ـلـم إذا عنه يدفعه أن عليه فيجب بكر مال قصد

ًا المال صاحب ًا ول عليه قادر .)24())به راضي

ًا كلما ـظـاهر ـمـن فهـمـوه بـمـا أخذنا لو إننا: رابع
ـاء غير من للعامة جاز لما الله رحمه القرطبي العلـم

إل لـهـم يـكـون ول ،أيـًضـا بألـسـنتهم المنـكـر يغـيـروا أن
لمـخـالفته قـبـوله يمـكـن ل الفـهـم وـهـذا ،بالقلب النكار

ـه صــلى لقــوله الصــريحة ـه الـل السسدين(وسإــلم:  علـي
ولكتسسسابه للسسسه: قسسسالا ؟لمسسسن قلنسسسا ،َالنصسسسيحة
.)25()وعامتهم المسلمين ولئمة ،َولرسإوله

).4/48( القرطبي ) تفسير23(
.)4/49( السابق ) المصدر24(
)7/156( ) والنـسـائي4944( داود ) وأـبـو55( مـسـلم ) أخرـجـه25(

 اـلــــــــــــداري، تمـيــــــــــــم ـحــــــــــــديث ) ـمــــــــــــن157
أـبـي ـحـديث ) ـمـن7/157( والنـسـائيـ)ـ 1926( الترـمـذي وأخرجه 

ـــــــــــــــــــرة، ـــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــديث هرـي  علـق
ـه صلى النبي قول باب اليمان كتاب صحيحه في البخاري  ـه الـل علـي

ــــــدين وسإـــــــلم ــــــح) ونقـــــــل1/166( النصـــــــيحة اـل   فـت
ليصح(( تاريخه في قوله البخاري عن) 1/167( الفتح في الحافظ 

تميم)). عن إل
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العامـة أن علـى يـدل فيمـا يـدل الحـديث فهذا 
إن نـصـحهم يـكـون وـمـاذا ،المراء الئمة بنصح يقومون

ًا يكن لم ًا بالمعروف أمر .باللسان المنكر عن ونهي

علـيـه الـلـه ـصـلى لـقـوله مخالف الفهم هذا وإن 
المطلسسب عبسسد بسسن حمسسزة الشهداءا سإيد(وسإلم: 
ونهسساها فسسأمرها جسسائر إمسسام إلسسى قسسام ورجسسل
. )26()فقتله

أي أـنـه على ذلك فدل) ورجل( قال إليه فانظر 
ـقـالوا ـلـو أنـهـم والمقـصـود ،المـسـلمين عامة من رجل
بالـيـد التغيير أن من القرطبي لكلما الظاهر الفهم بهذا

أن ـمـن الـنـص ـفـي ـمـا بقـيـة للزمـهـم ،فـقـط للحـكـاما
ًدا أـظـن وـمـا فـقـط للعلـمـاء باللـسـان التغيير عـنـده أـحـ

من سإبق ما بعد يقول الشرعية بالنصوص بصيرة أدنى
. باللسان النكار لهم ليس العامة إن البيان

لقسسولا الصسسحيح فسسالمعنى ذلسسك وعلسسى 
أوجسسب باليسسد المنكسسر تغييسسر أن هسسو القرطسسبي

باللسسسان التغيير وأن ،َغيرهم من الحكام على
التغييسسر وأمسسا ،َغيرهسسم من العلماءا على أوجب

.أعلم والله الجميع فيه فيستوي بالقلب

ًا الـلـه رحـمـه القرطبي أن فرض لو إنه: خآامس
ـا لكان فهموه الذي الفهم هذا إلى ذهب نـخـالفه أن لـن

ـه ـه رحـم ـذ ول الـل ـوله نأـخ ـث بـق ـان حـي ـو ـك ًا ـه ـ مخالـف
نقـلـه الذي والجماع الصحابة وعمل الصحيحة للحاديث

بحـمـد-  اسـإـتطعنا أنـنـا  عـلـى- بـنـا ـمـّر كما-  بنفسه هو
ـه ـق-  الـل ـره وكلما كلـمـه بـيـن التوفـي ـاء ـمـن غـي العلـم

. لله والحمد المر، فاسإتقاما

:   الغير     على     الواقع     الضرر     شبهة     )8

ـمـن الغـيـر عـلـى الواـقـع الضرر قضية البعض يثير
إذا المـسـلم إن: فيقوـلـون ،المنـكـر بتغيـيـر القـيـاما جراء
للذى سإيتعرـضـون وأـقـاربه أهله فإن المنكر بتغيير قاما

63: ص تخريجه سإبق) 26(
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ًء التغيـيـر يـجـوز فل ،الباـطـل أـهـل ـجـانب من عـلـى بـنـا
.ذلك

ـه العلماء بعض ذكر قد نعم: لهؤلء نقول ونحن أـن
مــن بغـيــرك الضــرار إلــى المنـكــر تغيـيــرك أدى إن

التغيير. عليك يحرما فإنه ،المسلمين

ـكـان ـفـإنالله: (( رحمه الغزالي يقول ذلك وفي
ـه أقاربه إلى حسبته من الذى يتعدى ـا وجيراـن ،فليتركـه

عـلـى الـسـكوت أن كـمـا ،مـحـذور المـسـلمين إيذاء فإن
ـال في أذى ينالهم ل كان إن نعم ،محذور المنكر أو ـم
فـيـه فـهـذا ،والـسـب بالـشـتم الذى يـنـالهم ولـكـن نفس
تفاحـشـها ـفـي المنـكـر بدرجات فيه المر ويختلف نظر

وـقـدحه القـلـب في نكايته في المحذور الكلما ودرجات
.)27())العرض في

ـل ـي والمتأـم ـد الـسـابق الكلما ـف ـاه يـج ـى مبـن عـل
أذى وـقـع إذا أـنـه بمعـنـى ،والمفاسـإـد المـصـالح قـيـاس
والنـظـر ،التغيـيـر تمـنـع مفـسـدة ذـلـك ـفـإن الغـيـر عـلـى

الذى ـهـذا بين نوازن أن-  أعلم والله-  يقتضي الدقيق
ـمـا العاـمـة المنـكـرات ـمـن نجد فقد ،المنكر ذلك وبين

عـلـى يـقـع ـقـد اـلـذي الذى لتغيـيـره يتحـمـل أن ينبـغـي
تترس لو فإنه ولهذا ،المنكر ذلك لخطورة وذلك ،الغير
عـلـى الفقـهـاء اتـفـق فـقـد المسلمين من بطائفة العدو

إل المـسـلمين ـعـن الـضـرر دـفـع يمـكـن لم ما متى أنه
ـا ذلك جاز بهم المتترس أولئك قتل إلى يفضي بما كـم
.)28(تيمية ابن السإلما شيخ ذلك بين

عـنــد ذكرـنــاه اـلــذي ـهــذا تقرـيــر وـجــدت وـقــد
حـيـث والنظسسائر الشباها في الله رحمه السيوطي

الـمـر ومنـهـا: ((الكفاـيـات ـفـروض ـعـن ـحـديثه عند قال
ـالمعروف ـي ـب ـر عــن والنـه ـص ول ،المنـك ـاب يخـت بأرـب

ـات ـالحر ول بالـعـدل ول الولـي ـالغ ول ـب يـسـقط ول بالـب
عـلـى يـخـف لم ما ،عادة ذلك علم أو يفيد ل أنه بظن

ـضـرر ـمـن أعـظـم مفسدة غيره على أو ماله أو نفسه
.)29())الواقع المنكر

).2/323( الدين علوما إحياء) 27(
).10/52( هتيمي ابن السإلما شيخ فتاوى مجموع انظر) 28(
.414ص:  والنظائر الشباه) 29(
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ـون أن التغيير لسقوط الله رحمه اشترط فقد يـك
غـيـره أو ـمـاله أو نفـسـه عـلـى وـقـوعه المتوـقـع الضرر
والـلـه-  وـهـذا ،تغيـيـره الـمـراد المنـكـر ـضـرر من أعظم
ً أن ـلـو ـتـرى أل ،الـصـواب ـهـو-  أعلم ً قـصـد رجل رجل

قـطـع إـلـى ـيـؤدي بـمـا إل ذـلـك دـفـع يمـكـن ولم ليقتله
ـتـرك يـجـب إـنـه يـقـال أن أيـصـح ـثـالث، ـشـخص طرف
شك ل ؟الثالث طرف تقطع ل حتى الثاني يقتل الول

ـطـرف قـطـع ُيتحـمـل وأـنـه يـصـح ل ـهـذا أن الجابة أن
ـر مسلم حياة حفظ سإبيل في مسلم إنسان ـه. آـخ والـل
أعلم

باليد تغيير كل أن افتراض فإن أخرى ناحية ومن
غـيـر اـفـتراض ـهـو ـبـالغير الـضـرر إلـحـاق إـلـى سـإـيؤدي

ـمـارس وـمـن ،بالواقع تتعلق نقطة وهذه بالمرة صحيح
من أقدر هو الله سإبيل في لليذاء وتعرض المور هذه

،ل أما بالغير ضرًرا التغيير يلحق هل معرفة على غيره
ـفـي الـخـبرة أـهـل يـسـألوا أن المعترضين بهؤلء فأولى

.ضرر من حدوثه يتوقع بما أدرى فهم ،ذلك

إقامسسة     فسسي     الحسساكم     علسسى     ئاتا  الفت     شبهة     )9
الحدود: 

بـيـده المنـكـر بتغيـيـر يـقـوما ـمـن إن: البـعـض يقول
هو الحاكم أن إذ ،الحاكم حق على بالفتئات يقوما إنما

.الحدود إقامة مهمة به يناط الذي

ًا : نقول القول ذلك على وجواب

وإقاـمـة المنـكـر تغيـيـر بـيـن العـلـم أـهـل ـفـرق ـقـد
ـه الغزالي بينهما فرق وممن الحدود ـه رحـم ـث الـل حـي

إـعـداما وـهـو اـلـدفع إل الرعـيـة آـحـاد إـلـى لـيـس: ((قال
على عقوبة إما فهو العداما قدر على زاد فما ،المنكر
ل اـلـولة إـلـى وذـلـك ،لحق عن زجر أو سإابقة جريمة

.)30())الرعية إلى

وبـيـن المنـكـر إزالة بين يفرق أنه نفهم ذلك ومن
ـمـن والثانـيـة الرعـيـة لـحـاد تجوز فالولى عليه العقوبة

.الحكاما خصائص

).2/331( الحياء) 30(
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ـتـأديب السـإـلما ـفـي الـحـد إقاـمـة أغراض من إن
ـى يعود أن عن وزجره يداه اقترفت ما على الجاني إـل

هـذا اقـتراف عـن غيـره زجـر وكذلك ،أخرى مرة ذلك
.بالحاكم المهمة هذه أنيطت فقد ذلك ولجل الثم

دفع أو للمنكر إزالة مجرد فهي التغيير عملية أما
سـإـبق ـمـا ـقـرأ ومن ،وغيره الحاكم بها يقوما وهذه له،
إـلـى مـعـه يحـتـاج ل ذـلـك عـلـى الدلة من أوضحناه أن

.)31(أعلم والله بيان زيادة

الصغر:      والمنكر     الكبر     المنكر     شبهة     )10

ـر النشغال يجوز ل إنه البعض يقول المنـكـر بتغيـي
بـمـا الحـكـم ـعـدما وـهـو الكبر المنكر تغيير قبل الصغر

يعرـقـل الـصـغر ـبـالمنكر النـشـغال هذا وإن ،الله أنزل
ـبر المنـكـر إزالة أجل من المبذولة الجهود ويـقـول ،الـك
،المـكـي العـصـر يشبه اسإتضعاف عصر في إننا بعضهم
لن ،بأيــدينا المنكــرات بتغييــر نقــوما أن لنــا وليــس
بتكـسـير ينـشـغل ـلـم وسـإـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرسإول
.إسإلما دار مكة أصبحت حين مكة فتح بعد إل الصناما

ـهـو إنـمـا الحـكـاما اختصاص من الحدود إقامة أن من ذكرناه ) ما31(
ـفـي الحـكـاما قـصـر إذا أـمـا ،ـبـذلك قائمين الحكاما يكون أن حالة في

أن الرعـيـة آحـاد مـن المحتـسـبة للجماـعـة يجـوز فـإنه الحدود إقامة
علــى واجب المر هذا لن والمفاسإد المصالح قياس بعد بذلك تقوما
الـمـر رـجـع الـحـاكم قـصـر ـفـإن ذـلـك ـفـي الـحـاكم عنها وينوب المة

):176/ 34( الفتاوى مجموع في هتيمي ابن السإلما شيخ قال للمة،
يـجـب ـلـم ،عنـهـا ًـعـاجزا أو للـحـدود ًمـضـيعا ـكـان إذا المـيـر وكذلك((

تقاما الواجبات هذه أن والصل بدونه إقامتها إمكان مع إليه تفويضها
اثنين، إلى يحتج لم أمير من إقامتها أمكن فمتى الوجوه أحسن على

ـفـي يـكـن ـلـم إن أقيـمـت سـإـلطان غـيـر وـمـن بـعـدد إل تقم لم ومتى
ـبـالمعروف الـمـر ـبـاب ـمـن فإنـهـا ،إـضـاعتها على يزيد فساد إقامتها

( الـجـرار الـسـيل ـفـي الـشـوكاني وـقـال. )المنـكـر...) ـعـن والنـهـي
غـيـر ـفـي إقامتـهـا تـجـبالمـتـن: (( صاحب قول على ً) تعليقا4/311

ي سإببها وقع إن وواليه الماما على المسجد ن ف يليـه))، ومكـان زم
ل وأـنـه الئمـة إلـى الحـدود أن علـى مبنـي هـذاالـشـوكاني: (( قـال

...علم من أثارة هذا على وليس عليه وجبت من على غيرهم يقيمها
كـمـا غيرـهـم ـمـن أوـلـى ـهـم جهـتـه ـمـن يـلـي ومن الماما أن شك ول

غير في وقعت إذا سإاقطة وأنها الئمة إل يقيمها) ا(ل أنه وأما قدمنا،
ـمـن الله أوجبه لما وإسإقاط فباطل، يليه مكان غير في أو إماما زمن

وأهل موجودان، والسنة والكتاب موجود والسإلما كتابه، في الحدود
ـعـدما بمـجـرد الـشـرع ـحـدود تهـمـل فكـيـف موجودون والصلح العلم
.ه.أالمسلمين؟))  من واحد وجود
ذـلـك ـفـي (راجع الحدود ويقيم يعزر تيمية ابن السإلما شيخ كان وقد

).20 ،14/12( والنهاية البداية
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ًا هسسذا كلمكسسم إن: نقسسولا ذلك على وجواب
،َإجمسساع أو سإسسنة أو كتسساب مسسن عليسسه دليسسل ل

: البيان وإليكم

قـبـل الـصـغر المنكر تغيير يجوز ل قولكم أما) 1
: وجوه من فجوابه الكبر المنكر تغيير

ـز الله يقول: الولا الوجه  ـل:  ـع ّتُقوا{وـج َفا
ُتم َما اللَه َطع َت .)16: التغابن (}اسإ

ـه يتقي أن عليه النسان أن الية ومعنى ـدر الـل ـق
،الصــغر المنكر يغير أن اسإتطاع إن أنه أي اسإتطاعته

ـهـو ذـلـك لن الـصـغر فليغـيـر الـكـبر تغيير يستطع ولم
.واسإتطاعته قدرته في الذي

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي يـقـول: الثاني الوجه 
ــلم:  مسسسا منسسسه فسسسأتوا بشسسسيءا أمرتكسسسم إذا(وسـإ

ـفـي يـقـال السابقة الية في قيل وما )32() اسإتطعتم
الميـسـور أن العلـمـاء عـنـد تقرر فقد ولذا ،الحديث هذا

الـمـأمور بـعـض على قدر فمتى )33(بالمعسور يسقط ل
عـلـى الـقـدرة لـعـدما البـعـض يـسـقط ول فعله وجب به

.الكل

ـهـو ذكرناه الذي الفهم هذا أن: الثالث الوجه 
ـاما أن الخللا ذكر فقد ،العلم أهل لقول الموافق الـم

بالمنكر يعمل جار له رجل عن سإئل الله رحمه أحمد
ـبـالمنكر يعـمـل وـضـعيف ،علـيـه ينـكـر أن على يقوى ل

ًا نـعـم: ـقـال ؟علـيـه أينكر ،الضعيف هذا علي يقوى أيض
.)34(عليه ينكر أن يقوى الذي هذا على ينكر

باب( بعنوان الفتوى لهذه الخللّا عنون وقد هذا
،عـنـه ينـهـى أن يـقـدر فل الغلـيـظ المنـكـر ـيـرى الرـجـل

ًا ويرى ًا منكر ؟).العمل كيف.عنه ينهى أن يقدر صغير

لـكـان بـهـذا اسـإـتدللكم ـصـح ـلـو أنهالرابع:  الوجه 
المنـكـر ـهـو وسـإـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي أـخـره اـلـذي

)2( ـمـاجه ) واـبـن1337( ) ومـسـلم7288البـخـاري( أخرـجـه) 32(
هريرة.  أبي حديث ) من5/110والنسائي(

ص: اللحـجـي سإـعيد بن الله لعبد الفقهية القواعد ايضاح انظر) 33(
91.

.93: ص للخلل المنكر عن والنهي بالمعروف المر) 34(
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،الشــرك لعقيدة تحطيم هو الصناما تحطيم لن ؛الكبر
؟.الشرك من أكبر منكر هناك وهل

ًا ليسالخامس:  الوجه  بتغيير النشغال أن صحيح
وكـيـف الـكـبر، المنـكـر لتغيـيـر العمل يعرقل الصغر المنكر
ـاما وهم الكبر المنكر وأصحاب ذلك يكون ـانيون الحـك العلـم

أرـكـان تـثـبيت ـفـي الـصـغيرة المنـكـرات تـلـك إـلـى يعـمـدون
وـقـد النـظـاما ـهـذا عضد في يفت لمنكر تغيير فكل حكمهم،

ًنا يفقده -  أعلم - والله أركانه من رك

العـصـر يـشـبه اسإتـضـعاف عصر في إننا قولكم ) أما2
يحـطـم ـلـم وسـإـلم علـيـه الله صلى الرسإول وإن المكي،
: وجوه من فجوابه التمكين بعد إل الصناما

الـنـبي أـمـر ـبـآخر مـطـالبون أنـنـا: الولا الوجه 
ـقـد والنعـمـة كـمـل ـقـد فاـلـدين وسـإـلم عليه الله صلى
ـفـي نـسـخت أحـكـاما المـكـي العـهـد ـفـي كان وقد تمت
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي علـيـه مات فما ،المدني العهد
يعـطـل أن لحد وليس ،الدين يوما إلى الدين هو وسإلم
ًا أننا بدعوى وسإلم عليه الله صلى النبي عن ثبت حكم
يـقـول أن لـصـح وإل ،المـكـي العـصـر يـشـبه ـحـال ـفـي

إنـمـا والـصـياما الزـكـاة لن نـصـوما ول نزـكـي ل البـعـض
.المدني العهد في شرعا

الـمـة ـبـأن الـقـول يـصـح ل أـنـه: الثاني الوجه 
يكون ل أن بمعنى اسإتضعاف عصر في صارت جميعها

رسإـولنا لن ،باليـد المنكـر تغييـر علـى يقـوى من فيها
ـول وسإلم عليه الله صلى مسسن طائفسسة تزالا ل( يـق

يسسوم إلسسى ظسساهرين الحسسق على يقاتلون أمتي
.)35()القيامة

ـابر حديث وفي ـن ـج هسسذا يسسبرحا لن(: سـإـمرة ـب
المسلمين من عصابة عليه يقاتل قائما الدين
ـة ـحـديث وـفـي ،)36()السسساعة تقسسوم حتى ـبـن عقـب
علسسى يقسساتلون أمتي من عصابة تزالا ل(: عامر
مسسن يضسسرهم ل لعسسدوهم قسساهرين اللسسه أمسسر

( )،3/345( ) وأحمد1923 ،156( مسلم اللفظ بهذا أخرجه) 35(
ـى في الجارود  - إحسان) وابن6780( حبان ) وابن3/384 ( المنتـق
الله. عبد بن جابر حديث ) من1031

).1922( مسلم أخرجه) 36(
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3()ذلك على وهم الساعة تأتيهم حتى خآالفهم

طائفة تزال ل أنه وسإلم عليه الله صلى أخبر فقد ،)7
في ينقطع ل ذلك وأن ،الله سإبيل في تقاتل أمته من

.الزمان آخر حتى أمته

ويحتمل): ((13/67( مسلم شرح في النووي قال
ـشـجعان منـهـم الـمـؤمنين أنواع بين مفرقة الطائفة هذه أن

ـاتلون، ـم مـق ـاء ومنـه ـم فقـه ـدثون، ومنـه ـم مـح ـاد ومنـه زـه
ـواع أـهـل ومنـهـم المنكر، عن وناهون بالمعروف وآمرون أـن

ـظـاهرة؛ معـجـزة الـحـديث هذا وفي... الخير أهل من أخرى
الـنـبي زـمـن ـمـن تـعـالى الـلـه بحمد زال ما الوصف هذا فإن

ـيـأتي ـحـتى ـيـزال ول الن إـلـى وسـإـلم عليه الله صلى
 أ.هـ.))الحديث في المذكور الله أمر

طائـفـة ـهـي المقاتـلـة الطائـفـة هذه أن والمقصود
وجودـهـا واسـإـتمرار المنـكـر عن وناهية بالمعروف آمرة
،أسإاسـإـها من السإتضعاف عصر فكرة ينسف المة في
ـا يـشـمل قد السإتضعاف إن يقال أن إل يبق فلم ًـن مكا
بـلـد ـكـل أـهـل ينـظـر أن ومقتضاه حق وهذا ،آخر دون
الـقـدرة ـمـن ـقـوما عند يكون فقد ،وقدرتهم حالهم في
يجـب ل مـا الـقـادر علـى فيـجـب آخريـن عـنـد ليس ما

ٍذ ،القادر غير على ينـكـر أن الـقـادر لغـيـر فلـيـس وحينـئـ
.به فقاما الله أمر إقامة على قدر ممن غيره على

:الطحاويسسة ـشـرح مقدـمـة ـفـي العز أبي ابن قال
ًا العبد كان وإن(( بــه العمل أو ذلك، بعض معرفة عن عاجز
عليه الله صلى الرسإول به جاء مما عنه عجز عما ينهى فل

لكـن ،لعجـزه اللـوما عنـه يسـقط أن حسـبه بل وسإلم
أن وـيـود ـبـذلك ويرـضـى ـبـه غيره بقياما يفرح أن عليه

ًا يكون .)38())به قائم

الله صلى النبي أن من يقال ما أنالثالث:  الوجه 
لـيـس المـكـي العـهـد في الصناما يكسر لم وسإلم عليه
ـصـلى الرسـإـول أن قـبـل ـمـن أثبتـنـا فـقـد ،إطلقه على
ًا كسر قد وسإلم عليه الله قبل بمكة الكعبة على صنم

إل جمـلـة الـصـناما يكـسـر ـلـم أنه والصحيح ،)39(الهجرة
لـعـدما ـبـل ذـلـك ـلـه يجوز يكن لم لنه ليس ،الفتح بعد

واـحـد ـصـنم تكـسـير عـلـى ـقـدر لـمـا ـفـإنه ،عليه قدرته

).1924( مسلم أخرجه) 37(
.16ص:  الطحاوية شرح) 38(
 السادس الحديثالنبوية:  السنة من الدلة انظر) 39(
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ـيـوما الكعـبـة أـصـناما ـكـل تكـسـير على قدر ولما كسره
.ذلك فعل الفتح

الـصـحابة فـعـل من ثبت قد أنه: الرابع الوجه 
ـكـان ـبـالقوة التغيـيـر أن عـلـى يدل ما عنهم الله رضي

ًا ابسسن ـقـول ذـلـك فـمـن ؛التمكـيـن عـصـر قـبـل معروـفـ
نسسستطيع ومسسا رأيتنا لقدعنه: ( الله رضي مسعود

فلمسسا ،َعمسسر أسإسسلم حسستى البيت في نصلي أن
.)40()نصلي تركونا حتى قاتلهم عمر أسإلم

،بالســيف ل باليد كانت المقاتلة هذه أن والظاهر
عـمـر فعـلـه بالـيـد التغيير من نوع حال كل على ولكنها
ـفـي الـصـلة ـمـن المـسـلمين ليمـكـن عـنـه الـلـه رـضـي
.الهجرة قبل بمكة كان ذلك أن وواضح ،البيت

ـقـد الـسـلما عليه إبراهيم أن: الخامس الوجه 
اسإتدلل وهذا مستضعف، وحيد وهو قومه أصناما حطم

ـلـم ـمـا لـنـا شرع قبلنا من شرع إن أقلنا سإواء صحيح
ًا ليس إنه قلنا أو ،شرعنا يخالف وافق إذا إل لنا شرع
رسـإـول ـعـن صح لما-  الله بحمد-  موافق فإنه شرعنا

مـطـالبون إنـنـا أـقـول ـبـل وسـإـلم علـيـه الـلـه صلى الله
ـال حيث السلما عليه بإبراهيم بالقتداء ـالى ـق ْد{: تـع َق

َنْت ُكْم َكا ٌة َل َنٌة ُأسْإَو ْبَراِهيسسَم فسسي َحَسسس ّلسسِذين ِإ َوا
ً الـقـرآن لـنـا ـيـذكر وـلـمـ)ـ 4: الممتحـنـة (}َمَعسسُه رسـإـول

ًا رسإولنا إل التعيين وجه على به للقتداء ـد ـلى محـم ـص
.السلما عليه وإبراهيم وسإلم عليه الله

إبراهـيـم ـشـريعة أن ـيـرى حزما ابن الماما إن بل
ول حيـث وسإـلم عليه الله صلى محمد شريعة هي :يق
ـهـذه ـشـريعتنا فهي السلما عليه إبراهيم شريعة وأما((

،كاـفـة الـنـاس إلى بعث إبراهيم إن نقول ولسنا ،بعينها
ًا بعث تعالى الله إن نقول وإنما عليه الله صلى محمد

ـتي بالـشـريعة كاـفـة الـنـاس إـلـى وسـإـلم ـه بـعـث اـل الـل
سإائر دون خاصة قومه إلى إبراهيم بها وتعالى سإبحانه

)3/270( الـكـبرى الطبـقـات ـفـي سـإـعد ابن اللفظ بهذا ) أخرجه40(
طرـيـق من اهما) كل2/226( النبوية المدينة أخبار في شبة أبي وابن

أبي بن قيس عن خالد أبي بن اسإماعيل قال: أخبرنا عبيد، بن محمد
فذكره. يقول مسعود بن الله عبد قال: سإمعت حازما
أـبـي اـبـن ـهـو عبـيـد بن محمد فإن الصحة غاية في إسإناد وهذا: قلت
)6/210( التـهـذيب تـهـذيب ـفـي كـمـا الـسـتة رجال من ثقة وهو أمية
تهـذيب (انـظـر حـازما أبـي بـن وقيـس خاـلـد أبـي بن إسإماعيل وكذا

.)4/561 ،1/185 التهذيب
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ًدا لن إبراهيم ملة لزمتنا وإنما ،عصره أهل صلى محم
ِـعـث وسـإـلم عليه الله علـيـه إبراهـيـم لن ل ،إليـنـا بـهـا ُب

ِعث السلما َنسسا ُثسسّم{: تـعـالى قال بها ُب ْي ْيسسَك َأْوَح َل َأِن ِإ
ِبسسْع ّت ّلسسَة ْا ْبَراِهيسسَم ِم ِنيًفسسا ِإ وـقـالـ)ـ 123: النـحـل (}َح
ّلَة َبْل{: تعالى ْبَراِهيسسَم ِم ِنيًفسسا ِإ ِمسسَن َكسساَن َوَمسسا َح

ِكيَن .)41()))135: البقرة (}ْالُمْشِر

:   القدرة     شرط  ) 11

ـذكروه لم فإنكم القدرة شرط فأين قائل قال فإن  ـت
العـلـم أـهـل بـعـض ـعـن ُنقل وقد الشروط؟ من ذكرتم فيما
إل المنـكـر تغيـيـر عـلـى الـقـداما يـجـوز ل أنه المعاصرين من

القدرة. شرط بتوافر

أن قدرته في أن المغير يعلم القدرة: أن معنى: قلنا
الوـجـوب ـفـي ـشـرط المعـنـى بـهـذا والـقـدرة المنـكـر، يغـيـر

ًا وليست من ذكرنا فيما نذكرها لم ولذلك الصحة في شرط
الضوابط.

تغيـيـر وـجـوب ـفـي ـشـرط الـقـدرة أن عـلـى واـلـدليل
أبي ـحـديث ـفـي وسـإـلم علـيـه الـلـه ـصـلى قوله المنكر
لسسم فسسإن فبلسسسانه يسسستطع لم فإن(... : سإعيد

دلـيـل يـسـتطع ـلـم فإن فقوله )42(...)فبقلبه يستطع
سإقط القدرة فقد فمن القدرة الوجوب مناط أن على
.الوجوب عنه

ًا     ليست     القدرة     أن     على     الدلة     وأما شسسرط
:   منها     فكثيرة     التغيير     صحة     في

الشهداءا سإيد(وسإلم:  عليه الله صلى قوله) 1
إمسسام إلسسى قام ورجل ،َالمطلب عبد بن حمزة
. )43()فقتله ونهاها فأمرها جائر

يغـيـر أن ـقـدرته تبـلـغ ـلـم الرجل هذا أن شك فل
فـكـان علـيـه أنـكـر ذـلـك وـمـع الجائر، الحاكم ذلك منكر

الـنـبي فـعـده ،الـلـه سـإـبيل ـفـي ُقتل أن ذلك نتيجة من
رـضـي حـمـزة ـمـع الشهداء سإيد وسإلم عليه الله صلى
عنه. الله

).5/182( الحكاما أصول في الحكاما) 41(
.21: ص تخريجه سإبق) 42(
.63: ص تخريجه سإبق) 43(
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لما ثابت بن عاصم قصة في جاء ما ومنها) 2
نفـر رأس على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعثه
قراـبـة عليـهـم فـخـرج ،والـقـارة عـضـل إلى أصحابه من

ـاق العهد لكم: فقالوا بهم فأحاطوا ،راما مائة إن والميـث
ً منكم نقتل ل أن إلينا نزلتم أنا أما: عاصم فقال ،رجل

ًا قتلوا حتى فقاتلوهم ...،كافر ذمة في أنزل فل عاصم
.)44(...بالنبل نفر سإبعة في

ـال  ًا الشسسوكاني ـق ـ ـذا عـلـى تعليـق :الـحـديث ـه
السـإـر ـمـن يمتـنـع أن بالـعـدو ـلـه طاقة ل لمن يجوز((

.)45())يستأسإر وأن

الجمسسوحا بن عمرو قصة في ورد ما ومنها) 3
ً كان(( الذي بنـون ـلـه وـكـان الـعـرج ـشـديد أـعـرج رجل
الـلـه ـصـلى الـلـه رسـإـول مع يشهدون السإد مثل أربعة
حبســه أرادوا أحد يوما كان فلما ،المشاهد وسإلم عليه

رسإـول ـفـأتى ،عـذرك قـد وجـل عز الله إن: له وقالوا
أن يرـيـدون بـنـّي إن: فـقـال وسإلم عليه الله صلى الله

ـفـوالله ،فـيـه معـك والـخـروج اـلـوجه هذا عن يحبسوني
فـقـال ،الجـنـة ـفـي ـهـذه بعرـجـتي أـطـأ أن لرـجـو إـنـي

عذرك فقد أنت أماوسإلم:  عليه الله صلى الله رسإول
تمنـعـوه أل عليـكـم ـمـا: لبنيه وقال ،عليك جهاد فل الله
ـيـوما فقـتـل مـعـه فـخـرج الـشـهادة يرزـقـه أن الـلـه لعل
.)46())أحد

الجـمـوح ـبـن عـمـرو أتى: ((قال قتادة أبي وعن
رسإول يا: فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى
أمـشـي أقتل حتى الله سإبيل في قاتلت إن أرأيت الله

ـاء رجله وكانت-  الجنة في صحيحة هذه برجلي - عرـج
،نـعـموسـإـلم:  علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسـإـول ـلـه فـقـال

علـيـه فـمـر ،لهم ومولى أخيه وابن هو أحد يوما فقتلوه
انظـر كـأني: فقـال وسإـلم عليـه الله صلى الله رسإول

)2/294( ) وأحـمـد2660( داود ) وأبو3045( البخاري أخرجه) 44(
هريرة. أبي حديث من

).7/255( الوطار نيل) 45(
اسإحاق أبي وحدثني اسإحاق ابن ) قال3/96( هشاما ابن ) سإيرة46(

وـهـذا: ((اللـبـاني ـقـال : ـفـذكره،سإلمة بني من أشياخ عن يسار بن
وبعـضـه ،مرسـإـل فـهـو وإل الصحابة، من الشياخ كان إن حسن سإند
ص: الـسـيرة فـقـه تخرـيـج ـمـن ـصـحيح)) أ.هـــ المسند... وسإنده في

. 1976 سإنة الحديثة الكتب ط: دار ،282
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رسإول فأمر الجنة، في صحيحة هذه برجله يمشي إليه
)47())واحد قبر في فجعلوا وبمولهما بهما الله

ـن عمــرو قصــة مــن والشــاهد  أن الجمــوح ـب
ـمـع القـتـال في له أذن وسإلم عليه الله صلى الرسإول

ـو الكريم القرآن بنص معذور والعرج أعرج كونه ل فـه
ذـلـك ـفـدل مـنـه قبل جاهد لما لكنه ،الجهاد عليه يجب
. الصحة ل الوجوب في شرط القدرة أن على

قـصـة أي-  الخيرين الدليلين هذين ذكرت وإنما 
أنهـمـا ـمـع-  الجـمـوح بـن عـمـرو وقصة ثابت بن عاصم
يـعـم هـنـا الجـهـاد حـكـم لن ،الجـهـاد ـشـأن ـفـي واردان

ـد جنس هما إذ المنكر عن النهي بالمعروف المر ،واـح
ـد ـر وـق ـو ذـك ـر أـب ـن عـم ـد ـب ـبر عـب ـي اـل ـافي ـف أن الـك

ـا يا: فقال أنس بن مالك سإأل العابد العمري(( ـد أـب عـب
الله أحكاما عن خرج من قتال عن التخلف أيسعنا الله
إـلـى ذلك في المر: مالك فقال بغيرها وحكم وجل عز

وإن ـهـذا ماـلـك ـجـواب: عـمـر أـبـو وقال ،والقلة الكثرة
المـشـركين يـشـمل فإنه ،المشركين غير جهاد في كان

يقــول كأنه المنكر، عن والنهي بالمعروف المر ويجمع
ًئا منـهـم ينل ولم قتلوه العدو بارز إذا أنه علم من ـشـي
بـمـا المـسـلمين ـمـن فـئـة إـلـى عنهم النصراف له جاز

رواه ـمـا عـنـدي يـشـبه ـهـذا ماـلـك وـقـول ،فـيـه يـحـاوله
اـبـن ـعـن عـطـاء ـعـن نجـيـح أـبـي عن عيينة بن سإفيان
ـر ومن ،فر فقد رجلين من فر من: قال عباس ـن ـف ـم

فـحـدثت سإفيان قال القتال في يعني )48(يفر فلم ثلثة
عن والنهي بالمعروف المر هكذا: فقال شبرمة ابن به

.)49())المنكر

رالسسب عبسسد بن عمر أبي كلما من ظهر فقد 
ابن كلما من وكذا مالك كلما من المقصود توضيح في

هنا الجهاد حكم أن عيينة بن سإفيان نقله الذي شبرمة
.المنكر عن والنهي بالمعروف المر يشمل

( الزواـئـد مجـمـع ـفـي الهيثـمـي ) وـقـال5/299( أحـمـد ) أخرـجـه47(
وـهـو النـصـاري النـضـر بن يحيى غير الصحيح رجال ) ورجاله9/315

ثقة.
( الغليل إرواء في اللباني صححه ) وقد9/76( البيهقي ) أخرجه48(

ًعا الطبراني ) وأخرجه1206 عباس، ابن حديث من) 1151( مرفو
.ثقات ): ورجاله5/328( الزوائد مجمع في الهيثمي وقال

( اـلـبر عـبـد بن عمر لبي المالكي المدينة لأه فقه في ) الكافي49(
1/463(.
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ـلـم ـفـإنه...)) النـصـراف ـلـه ـجـاز: ((قوله وتأمل 
ـمـا غاـيـة أن عـلـى يدل مما النصراف عليه وجب يقل
ـجـواز يبـقـى بينـمـا الوـجـوب عـنـه يـسـقط أنه المر في

قد بل البقاء له جاز النصراف له جاز من لن ،التغيير
جـاه ككـسـر ؛مصـلحة ذلـك في كان إذا البقاء يستحب
مـبـالين غـيـر يـنـدفعون وـهـم الـحـق أـهـل برؤية الفاسإق

.بفعلهم يزول ل المنكر كان وإن بالذى

السـإـتدلل لـنـا يصح فإنه كذلك المر داما وما) 4
الواـحـد الرـجـل اـنـدفاع ـجـواز من العلماء ذكره بما هنا
ـمـا ذـلـك فـمـن ،يقـتـل أنه علم وإن الكفار صفوف في
مشسسارع كـتـابه ـفـي عقد حيث الدمياطي الماما ذكر

ـائل في العشاق مصارع إلى الشواق ـاد فـض الجـه
ًا أو الـشـجيع الرـجـل انغـمـاس فـضـل( عـنـوانه جـعـل باب

الـشـهادة ـفـي رغـبـة الـكـثير الـعـدد في القليلة الجماعة
منـهـا الدـلـة ـمـن جملة فيه أورد وقد) العدو في ونكاية
فـمـا: ((سـإـلمة ـقـول من وفيه ،الكوع بن سإلمة حديث
ـصـلى الـلـه رسـإـول ـفـوارس رأـيـت ـحـتى مكاني برحت

أولـهـم ـفـإذا: ـقـال ،الـشـجر يتخلـلـون وسـإـلم علـيـه الـلـه
ـقـال ،...النـصـاري قـتـادة أبو إثره على السإدي الخرما
وا: قـال ،الخـرما بعنـان فأخذت دبرين فول ا: قلـت ،م ي
الـلـه رسـإـول يلـحـق ـحـتى يقتطـعـوك ل اـحـذرهم أـخـرما
إن سـإـلمة ـيـا: ـقـال ،وأـصـحابه وسـإـلم علـيـه الـلـه صلى
ـحـق الجـنـة أن وتعـلـم الـخـر والـيـوما ـبـالله ـتـؤمن كنت

:ـقــال ،الـشــهادة وبـيــن بيـنــي تـحــل فل ـحــق والـنــار
علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـوله ـمـن وفـيـه الحديث،...)) فخليته

ـلم:  قتسسادة أبسسو اليسسوم فرسإسساننا خآيسسر كسسان(وسـإ
 )50()سإلمة رجالتنا وخآير

ـال ـي: ((الدمياطي ـق ـذا وـف الـصـحيح الـحـديث ـه
الجـمـع عـلـى الواـحـد حمل جواز على دليل أدل الثابت
يقـتـل أـنـه ظـنـه على غلب وإن وحده العدو من الكثير

الـخـرما فعـل كـمـا الشـهادة طلـب في مخلًصا كان إذا
عليه الله صلى النبي يعب ولم عنه الله رضي السإدي

ـبـل ،فعـلـه مـثـل عن الصحابة ينه ولم عليه ذلك وسإلم
،وفـضـله الفـعـل ـهـذا اسـإـتحباب على دليل الحديث في
وسإلمة قتادة أبا مدح وسإلم عليه الله صلى النبي فإن
ً أن مع تقدما كما فعلهما على على حمل قد منهما كل

).53 - 4/52( ) وأحمد1807( مسلم أخرجه) 50(
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ـه يلحق أن إلى يتأن ولم وحده العدو 5())المـسـلمون ـب

1(. 

بسسن عميسسر قصة شرح في النووي الماما وقال
)52())قـتـل ـحـتى قاـتـل ـثـم التمرات رمى لما(( الحمام

ـال ـه: ((ـق ـواز فـي ـاس ـج ـي النغـم ـار ـف ـرض الكـف والتـع
5())العلماء جماهير عند فيه كراهة ل جائز وهو للشهادة

3(.

ًا المسلم الرجل اندفاع أن يعلم هذا ومن  مضحي
الحـسـبة وـفـي الجـهـاد ـفـي جائز الله سإبيل في بنفسه

داما ما يزول ل المنكر أن علم وإن يقتل أنه علم وإن
والفساق الكفار قلوب ككسر شرعية مصلحة ذلك في
ـا ـه بـم ـن يروـن ـوة ـم ـم المســلمين ـق ـة أو وجرأتـه تقوـي

.كذلك التضحية على وحملهم الخرين المسلمين

ـلـو: الحسسسن بسسن محمد قال: ((القرطبي قال
ـده المشركين من رجل ألف على واحد رجل حمل وـح

نكاـيـة أو نـجـاة ـفـي يطـمـع كان إذا بأس بذلك يكن لم
ـعـرض لـنـه مكروه فهو كذلك يكن لم فإن ،العدو في

ـكـان ـفـإن للمـسـلمين منفـعـة غـيـر ـفـي للتـلـف نفـسـه
ـة قـصـده ـم المـسـلمين تجرـئ ـتى عليـه ـنعوا ـح ـل يـص مـث
للمـسـلمين منفـعـة فـيـه ولن ،ـجـوازه يبـعـد فل ـصـنيعه

ـم العدو إرهاب قصده كان وإن الوجوه بعض على ليعـل
كـان وإذا جـوازه يبعـد فل ،الدين في المسلمين صلبة

الـلـه دـيـن لـعـزاز النـفـس فتلـفـت للمـسـلمين نـفـع فيه
الـلـه ـمـدح اـلـذي الـشـريف المـقـاما فـهـو الكفر وتوهين

اللسسَه ِإّن{: ـقـوله ـفـي الـمـؤمنين ـبـه وتـعـالى سـإـبحانه
َتَرى ِنيَن ِمَن ْاْش ْنُفَسُهْم الُمْؤِم ـى }َأ ـا إـل ـن غيرـه ـم

وعـلـى نفسـه بـذل مـن بها الله مدح التي المدح آيات
ـعـن والنهي بالمعروف المر حكم يكون أن ينبغي ذلك

.)54())المنكر

ـإن: ((العربسسي بسسن بكسسر أبو القاضي وقال  ـف
رجا فإن القتل أو الضرب تغييره من نفسه على خاف
الـغـرر ـهـذا عـنـد القتـحـاما العلـمـاء أكثر عند جاز زواله

.539ص:  الشواق مشارع) 51(
مالك. بن أنس حديث من) 1901( مسلم أخرجه) 52(
).13/46( للنووي مسلم شرح) 53(
).2/364( القرآن لحكاما الجامع) 54(

)63(والجهاد التوحيد منبر



حكم تغيير المنكر باليد 
لحاد الرعية

أن عـنـدي واـلـذي ،فـيـه فاـئـدة ـفـأي زواله يرج لم وإن
.)55())يبالي ول كان كيفما فليقتحم خلصت إذا النية

المسلم تغرير أن من ذكرناه ما صحة يعلم وبهذا
ـاد في جائز الله سإبيل في بنفسه وإن ،والحـسـبة الجـه

داما ـمـا ـيـزول ل المنـكـر أن عـلـم وإن ،يقـتـل أنه علم
والفساق الكفار قلوب ككسر شرعية مصلحة ذلك في
المـسـلمين تقوـيـة أو المـسـلمين شجاعة من يرونه بما

معـنـا تبـقـى لـكـن. الـلـه سإبيل في التضحية على وحثهم
ـة ـد ل نقـط ـن ـب ـاحها ـم ـي إيـض ـة وـه ـا حاـل ـان إذا ـم ـك

وأـنـه ،المنـكـر تغيـيـر عـلـى يـقـوى ل أـنـه يعلم الشخص
وـهـي للمـسـلمين منفـعـة أي دون للهلك نفـسـه يعرض
كراهتها إلى الحسن بن محمد الماما أشار التي الحالة

ًا مّر كما القرطبي عنه نقله فيما .قريب

نكاـيـة ل أـنـه عـلـم ـلـو ولكن: ((... الغزالي وقال
ـومه ـى لهـج ـار عـل ـالعمى ؛الكـف ـى نفـسـه يـطـرح ـك عـل

آـيـة عـمـوما تـحـت داـخـل ،حراما فذلك العاجز أو الصف
أن إلى يقاتل أنه علم إذا القداما له جاز وإنما التهلكة
بمـشـاهدتهم الكـفـار قـلـوب يكـسـر أـنـه عـلـم أو ،يقـتـل

المـبـالة قـلـة المـسـلمين سـإـائر ـفـي واعتقادهم جراءته
بــذلك فتنكســر ،اللــه سإــبيل فــي للشــهادة وحبهــم
أن ـلـه يـسـتحب ـبـل للمحتـسـب يجوز فكذلك ،شوكتهم

تـأثير لحسـبته كـان إذا القتـل أو للضرب نفسه يعّرض
اه كسـره فـي أو المنكـر رفـع في فـي أو الفاسإـق ج

ًا رأى إن وأـمـا ،اـلـدين أـهـل قلوب تقوية ًا فاسـإـق متغلـبـ
لشرب عليه أنكر لو أنه وعلم قدح وبيده سإيف وعنده
فـيـه للحـسـبة أرى ل مـمـا فـهـذا ،رقبـتـه وـضـرب القدح
ًا .)56())الهلك عين وهو وجه

ـي هنا التغيير من المنع أن شك ول ـى مبـن أن عـل
ـمـا أـمـا ،للمسلمين منفعة أي يقابله ل بالنفس التغرير

أهـل قلـوب تجرئـة بمجرد ولو للمسلمين نفع فيه كان
الذي الصل هو اسإتحبابه بل ،التغيير جواز فإن اليمان
.فيه ينازع أل ينبغي

ًا شك ول جيـدة معرفـة مـن بـد ل أنـه فـي أيضـ
منفعــة فيها وهل ،المور هذه مثل على للحكم بالواقع

ـع له خبرة ل لمن يصح ول ؟ل أما للمسلمين ـد بواـق بـل
).267) 1/266( القرآن أحكاما) 55(
).320 - 2/319( الدين علوما إحياء) 56(
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علـى القـداما مـن ترجى منفعة ل بأنه يحكم أن معين
ـد ذلك لهل ذلك تقدير يترك أن والصحيح ،التغيير ،البـل

ًا العلم أهل من فيه الحسبة بأمر يقومون من وخصوص
.الشرعي والنظر

الرابع الفصل
القضية أصل

الفـصـول ـفـي سـإـقناه ـمـا أن إـلـى هـنـا أـشـير أن ـبـد ل
الرعية، لحاد باليد المنكر تغيير جواز على أدلة من السابقة

إـلـى تـنـزل ـكـان إنمـا المـخـالفين، ـشـبهات عـلـى ردود وـمـن
ّدرهم الـشـرعي العـلـم حمـلـة ـمـن ـقـوما منـطـق النـظـاما ـصـ

إنـمـا القـضـية ـهـذه ـفـي الخلف أن الناس ليوهموا العلماني
بالـيـد، المنـكـر تغيـيـر سـإـلطة ـلـه من حول شرعي خلف هو

ّبـهـا القـضـية أـصـل عن الطرف إغضاء وليتم ُل وـجـود وـهـو ؛و
الـنـاس، بـيـن الحـكـم ـعـن الـلـه ـشـريعة ُتنّحي حاكمة سإلطة

ِبُس وبالتالي القانونية، الشرعية ثوب المنكرات من كثيًرا ُتل
ّد َع ُي ًقا القانون عن خارًجا تغيرها حاول من و لقـصـى مـسـتِح

العقوبات.

لفهسم     لسّف     ومسن     العلمانيسة     النظسم     مشايخ     إن
كبيرين:      خآطأين     أخآطؤوا     قد     القضية     هذها     في
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ـدماالولا:  الخطسسأ ـوا عـن ًا تبـن ـ ًا رأـي ـة مخالفــ للدـل
- كما انعقد الذي المة وإجماع والسنة الكتاب من الشرعية

الرعية. لحاد باليد المنكر تغيير جواز - على أسإلفنا

ًا الخلف ـهـذا ألبـسـوا عندماالثاني:  والخطأ ـ ل ثوـب
ًا فجعلوه به؛ يليق مـسـلمة وسـإـلطة مـسـلمة رعية بين خلف

بالـيـد!! المنـكـر بتغيـيـر منهما أي أحقية حول بالشرع، تحكم
ً تحتكم ل الحاكمة فالسلطة صحيح غير وهذا شرع إلى أصل
والمر وعقولهم، البشر أهواء إلى تحتكم بل وجل، عز الله

اللسسه شسسريعة تسسرك فمن الـشـمس، وـضـوح واضح عندنا
الكسسبر الكفسسر فسسي وقسسع فقسسد غيرهسسا إلى واحتكم
يـتـدبر أن ذـلـك ـفـي يـمـاري من وعلى ،الملة من المخرج

ـول ـه ـق ـز الـل ـل:  ـع َوـج ِبسسَك {َفل َ َوَر ُنسسوَن ل ّتسسى ُيؤِم َح
ّكُمسسوَك َنُهسسم َشسسَجَر ِفيَمسسا ُيَح ْي َ ُثسسّم َب ُدوا ل فسسي َيِجسس
ِلُموا َقَضسسيَت ِمّمسسا َحَرًجسسا َأنُفِسسسِهْم ُيَسسس ِليًما} و َتْسسس

).65(النساء: 

ـه إبراهيسسم بن محمد الشيخ يقول ـه رحـم ـحـول الـل
عـمـن اليـمـان وتـعـالى سإبحانه الله نفى وقدالية: (( هذه
ّكموا لم ـشـجر فيـمـا وسـإـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي ُيَح

ًا بينهم ًا نفي .)1())والقسم النفي أداة بتكراره مؤكد

ـبرة ول ـاء ـع ـض بإبـق ـاما بـع ـزواج أحـك والطلق اـل
َع ـمـن فإن ،الشريعة أحكاما من مستمدة ونحوهما ـَشـَر

ًا ولو للناس ًا حكم ـفة الله نازع فقد ،واحد ـريع ـص التـش
.سإبحانه صفاته أخص من وهي

ـد ركثي ابن الماما فإن ولذا ـم ـق ـر حـك ـن بكـف ـم
ـمـع لتـبـاعه خان جينكيز وضعها التي الياسإا إلى تحاكم

ـث وذلك ،السإلما شريعة من مأخوذ هو ما فيها أن حـي
ـه رحمه يقول ـوله تفـسـير ـفـي الـل ـالى ـق ْكَم{: تـع َأَفُح

ِلية ْلجاِه ْبُغوَن ا ًا اللسسِه ِمسسَن َأْحَسسسُن َوَمسسْن َي ْكمسس ُح
ٍم ُنوَن ّلَقْو ((50: الماـئـدة (}ُيوِق عـلـى تـعـالى ينـكـر): 

ـكـل عـلـى المـشـتمل المحـكـم الـلـه حكم عن خرج من
َدَل ،ـشـر ـكـل عن الناهي خير َـعـ ـمـن سـإـواه ـمـا إـلـى و

التـتـار ـبـه يحـكـم وكـمـا ...،والصطلحات والهواء الراء
جينكـيـز ملكـهـم ـمـن الـمـأخوذة الملكـيـة السياسإات من

كـتـاب ـعـن عـبـارة وـهـو ؛الياسـإـا لـهـم وـضـع اـلـذي خان
ـمـن ـشـتى ـشـرائع ـمـن اقتبسها قد أحكاما من مجموع

وفيـهـا ،وغيرـهـا السـإـلمية والمـلـة والنـصـرانية اليهودـيـة
.1ص:  القوانين تحكيم رسإالة) 1(
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ـثير ـن ـك ـاما ـم ـذها الحـك ـن أـخ ـرد ـم ـره مـج ـواه نـظ وـه
ًعا بنـيـه في فصارت ًا ـشـر ّتبـعـ الحـكـم عـلـى ُيـقـدمونه ُم

فـمـن وسـإـلم، عليه الله صلى رسإوله وسإنة الله بكتاب
إـلـى يرـجـع ـحـتى قتاله يجب كافر فهو منهم ذلك فعل

ـم ـه حـك ـوله الـل ـم فل ورسـإ ّـك ـواه ُيح ـي سـإ ـل ـف ول قلـي
.)2())كثير

الجـمـاع نـقـل ـقـد الـلـه رحـمـه ـكـثير ابن إن بل 
البداـيـة ـفـي قال حيث الياسإا إلى تحاكم من كفر على

عـلـى المـنـزل المحـكـم الـشـرع ـتـرك فـمـن: ((والنهاـيـة
من غيره إلى وتحاكم ،النبياء خاتم الله عبد بن محمد

ـا إلى تحاكم بمن فكيف ،كفر المنسوخة الشرائع الياسـإ
بإجمـــاع كفـــر ذلـــك فعـــل مـــن؟! عليـــه وقـــدمها

.)3())المسلمين

ـه رحـمـه شسساكر أحمسسد الـشـيخ ويعـقـب ـفـي الـل
فيـقـول السـإـبق ـكـثير اـبـن كلما على التفسير عمدة

المـسـلمين بلد تـسـود اـلـتي الوضعية القوانين تلك عن
واـضـح الوـضـعية الـقـوانين ـهـذه ـفـي الـمـر إن: ((اليوما

ـي ؛الشــمس وضــوح ـر ـه ـواح كـف ـاء ل ـب ـه خـف ول فـي
ًا-  للسإلما ينتسب ممن لحد عذر ول ،مداورة من كائن

.)4())إقرارها أو لها الخضوع أو بها العمل في-  كان

َوالـلـه: (( رحـمـه ويـقـول أن مـسـلم لرـجـل يـجـوز َأ
يعـمـل وأن) العصري الياسإق( هذا ظل في القضاء يلَي
ـه ِرَض ـب ـ ْـع ُي ـة ـشـريعته ـعـن و ّيـن ـا ؟الب ً أن أـظـن ـم رجل

ًا ً جملـًة بـه ويـؤمن دينـه يعـرف مسلم مـا ...،وتفصـيل
ـتردد غير يجزما أن إل يستطيع أظنه ـأول ول ـم ـأن مـت ـب
ًا باطـلـة الـحـال ـهـذه في القضاء ولية ًا، بطلـنـ ل أـصـلي

.)5())الجازة ول التصحيح يلحقه

ْكم هذا كان فإذا ـهـذه ـظـل فـي القضـاء تـولي ُح
ـوانين ـف ،الوضــعية الـق ـن فكـي َع بـم ـاس َشــَر ـك للـن تـل
وليـتــه ـشــرعية وـكــانت ،باتباعـهــا وأمرـهــم الـقــوانين
ٍذ المــر إن؟! منهــا مســتمدة ًء أكــثر يكــون حينئــ جل

ًا وـجـل ـعـز الله شريعة نّحى حاكم كل أن في ووضوح
باطـلـة ـفـوليته ،غيرـهـا إلى التحاكم على الناس وحمل

).2/68( كثير ابن للحافظ العظيم القرآن تفسير) 2(
).13/128( كثير لبن والنهاية البداية) 3(
).4/172( التفسير عمدة) 4(
الموضع. نفس السابق المصدر) 5(
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ًا ًا بطلن ـظـل ـفـي القـضـاء ولـيـة بطلن ـمـن أشد أصلي
.أعلم والله ،الوضعية القوانين

خـطـورة لـنـا ـتـبينت ،المثاـبـة بـهـذه المر كان وإذا
هـذا صـدر في إليهما أشرنا اللذين الخطأين من الثاني

أنـهـم ذـلـك ؛الول الخـطـأ ـمـن بكثير أشد وأنه ،الحديث
ٍم على الشرعية صفة أضفوا قد الثاني الخطأ بهذا ُـظـ ُن

غـيـر شريعة للناس وضعت قد لكونها الشرعية سإاقطة
التـحـاكم عـلـى وحملتـهـم وتـعـالى، سـإـبحانه الـلـه شريعة

- رأيـنـا كما-  مسألة وتلك ،بها والرضى واحترامها إليها
ـقـد فقـهـي خلف مـجـرد وليـسـت ،العقـيـدة ـصـلب ـفـي

.أمره َيهون

ـافتراض أنه هو هنا نؤكده أن نريد ما إن  ـا ـب أنـن
الـلـه ـشـرع إـلـى يحتـكـم إسإلمي نظاما ظل في نعيش

المنـكـر يغـيـروا أن الرعـيـة لـحـاد يـجـوز ـفـإنه وجل عز
بنظاما ابتلينا إذا فكيف ،قبل من بيناه ما على ،بأيديهم

؟! تغييره يجب منكر-  ذاته حد في-  هو

ٍذ-  سإيكون المر إن ًا-  حينئ ّي ...بيان أي عن غن

ًا وأخآير
ًا ـر ـا ـهـذه نـقـول وأخـي يرـيـد لـمـن نـسـطرها كلمتـن

المـخـالفين أن والحقيـقـة ،الـمـر ـهـذا في الحق معرفة
: الناس من قسمان المسألة هذه في
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ـحافيون: الولا ـانيون ـص ـاب ،علـم ّـت ُك ـأجورون و ،ـم
دليلـهـم ـبـل ،الـشـرعية بالنـصـوص لـهـم ـشـأن ل وهؤلء
.الغرب موائد فتات من تلقوه

ـم: الثسساني ـبون قـس ـى ينتـس ـم إـل ـرعي العـل ،الـش
ً يقوـلـون ًا أو جهل أـهـل ـقـاله بـمـا الـنـاس عـلـى تلبيـسـ
ـن الول القســم ـي ـم ـذين المســلمين الشــباب رـم اـل
والتعـصـب ـبـالتطرف بأيديهم المنكر يغيروا أن يحاولون

المبتدعات. هذه آخر إلى ،العنف واسإتعمال

هذا لهل كان إنما الماضية الصفحات في وحديثنا
أرـضـية وبينـهـم بينـنـا نـجـد اـلـذين فـهـم ؛الـثـاني القـسـم

وإن والدـلـة النـصـوص عـلـى العتـمـاد وـهـي ؛مـشـتركة
.أسإلفنا كما ضلوا أو جهلوا

ًا لهم فإن الولون أما  يبدأ ل وحوارهم آخر شأن
هم هل ،ذلك قبل هو بما يبدأ قد بل ،النقطة هذه من

ً مقتنعون ًا بالسإلما أصل مستعدون هم وهل ؟ل أما دين
ـعـز الـلـه كـتـاب إـلـى وغيرـهـا النقطة هذه في للتحاكم

ـهـم أما وسإـلم، عليـه الـلـه صـلى رسإـوله وسإـنة وجـل
وتـعـالى؟ سـإـبحانه الـلـه ـشـرع عـلـى أـهـواءهم يـقـدمون

ـه صلى لنبيه تعالى قاله ما معهم نتبع هؤلء وأمثال الـل
َناَك ُثّم{وسإلم:  عليه ْل َلى َجَع َلْمسسِر ِمَن َشِريَعٍة َع ا

ِبْعَهسسا ّت ْا َ َف ِبسسْع َول ّت َءا َت ّلسسِذيَن َأْهسسَوا َ ْا َلُمسسوَن ل َيْع
.)18: الجاثية(

وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك الله وصلى
وسإلم

مهم ملحق
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باليد المنكر تغيير يجيز الزهر شيخ
الحاكم!! لغير

طنطاوي سإيد محمد الدكتور مع حديث في 
بمجـلـة ُنـِشـَر الـحـالي الزهر وشيخ السابق مصر مفتي
بتغيـيـر الـقـائلين عـلـى شعواء بحملة الشيخ قاما ،أكتوبر
الحكاما. لغير باليد المنكر

ًا الحاكم كان إذا طب: يقال وقد: ((قال ثم ظالمــ
ًا أو نـسـلك ،ـكـذلك ـكـان لو حتى ،كذا أو كذا أو مرتشي

هسسذا نشكو ،حقوقـنـا بـهـا نأـخـذ اـلـتي الـخـرى الطرق
.)1())...آخآر بحاكم ونأتي ،َعليه ونثور الحاكم

:   نتساءالا     ونحن

الـظـالم الـحـاكم عـلـى الرعـيـة يـثـور أن معـنـى ما
المنـكـر غـيـروا الـفـراد أن معـنـاه ألـيـس ؟بغـيـره ويـأتوا

ـديهم ـر ؟بأـي ـا والمنـك ـو هـن ـاكم ـه ـالم الـح الفاسـإـق الـظ
ـهـذه تـكـن ـلـم ـفـإن ،بغـيـره وأـتـوا ـفـأزالوه ،المرتـشـي

ًا الثورة ؟! تكون ماذا أدري فلست ،والقوة باليد تغيير

 المراجع بأهم ثبت

ـهـو المـفـتي أن ومـعـروف ما،1988 مـايو أول ـعـدد أكتوبر ) مجلة1(
،الحـكـاما لغـيـر يـجـوز ل بالـيـد المنكر تغيير أن إلى الدعوة لواء حامل

ترى. بما الله أنطقه فقد ذلك معو
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ط-  ـحـزما اـبـن للـمـاما ،الحـكـاما أصول في الحكاما)1
ـورات ـاق دار منـش ـدة الـف ـروت-  الجدـي ـة-  بـي الطبـع

.ما1980هـ/1400 الولى
عـلـي تحقـيـق ،العرـبـي ـبـن بـكـر لبي ،القرآن أحكاما)2

ـاء دار ط-  البجــاوي محمــد ـتراث إحـي ـي اـل - العرـب
.تاريخ بدون-  بيروت

الكـتـاب دار ط-  الجـصـاص بـكـر لبي ،القرآن أحكاما)3
.تاريخ بدون-  بيروت-  العربي

الغزاـلـي حاـمـد أبي الماما تصنيف الدين علوما إحياء)4
 تاريخ بدون-  بيروت-  المعرفة دار ط- 

- شبة بن عمر زيد أبي تأليف ،النبوية المدينة أخبار)5
.تاريخ بدون-  بريدة-  العليان دار ط

ًثا الربعون)6 - الـنـووي للـمـاما ،ـشـرحها مع النبوية حدي
الوـلـى الطبـعـة-  بالقاهرة اللبنانية المصرية الدار ط

.ما1992هـ/1412
للشيخ ،السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء)7

ـروت-  السإلمي المكتب ط-  اللباني الدين ناصر بـي
.ما1985هـ/1405 الثانية الطبعة- 

،الـشـافعية فـقـه ـفـروع قواـعـد ـفـي والنظائر الشباه)8
مـصـطفى ط-  الـسـيوطي اـلـدين جلل الـمـاما تأليف

الخـيــرة الطبـعــة-  بمـصــر وأولده الحـلــبي الـبــابي
.ما1959هـ/1378

ـتـأليف ،ـبـالقرآن الـقـرآن إيـضـاح ـفـي البـيـان أـضـواء)9
- تيمـيـة اـبـن مكتـبـة ط-  الـشـنقيطي المـيـن محـمـد

هـ1413 القاهرة
شمس للعلمة ،العالمين رب عن الموقعين إعلما)10

الوكـيـل الرحـمـن عبد تحقيق ،الجوزية قيم بن الدين
.تاريخ بدون-  القاهرة-  تيمية ابن مكتبة ط- 
اـبـن للمـاما ،الـشـيطان مصـايد مـن اللهفان إغاثة)11

دار ط-  الفـقـي حاـمـد محـمـد تحقـيـق ،الجوزـيـة قيم
.تاريخ بدون-  بيروت-  المعرفة

بـكـر لـبـي ،المنـكـر ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف المر)12
ـق ،الخلل ـد تحقـي دار ط-  عطــا أحمــد القــادر عـب

.تاريخ بدون-  العتصاما
تحقـيـق ،سـإـلما ـبـن القاسـإـم عبـيـد لـبـي ،الـمـوال)13

- الزهرـيـة الكلـيـات مكتـبـة ط-  هراس خليل محمد
.ما1968هـ/1388 الولى الطبعة القاهرة

،الصولتية المدرسإة لطلب الفقهية القواعد إيضاح)14
الحـضـرمي اللحـجـي سإعيد بن الله عبد الشيخ تأليف

هـ1410 الثالثة الطبعة ،بجدة الحرمين مطابع ط- 
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ـبزار بمـسـند المـعـروف الزـخـار البـحـر)15 تحقـيـق ،اـل
عـلــوما مؤسإـســة ط-  زـيــدان الرحـمــن محـفــوظ/د

- بالمديـنـة والحـكـم العـلـوما ومكتـبـة بيروت-  القرآن
.ما1988هـ/1409 الولى الطبعة

الدمشقي كثير ابن الحافظ تأليف ،والنهاية البداية)16
هـــ/1408 الوـلـى الطبـعـة-  لـلـتراث الريان دار ط- 

.ما1988
علـي بـن أحـمـد بكـر أبـي للـحـافظ ،بـغـداد تاريـخ)17

بـيـروت-  العرـبـي الكتاب دار ط-  البغدادي الخطيب
.تاريخ بدون- 
دار جمعـيـة ط-  البـخـاري للـمـاما ،الـكـبير التارـيـخ)18

الوـلـى الطبعة-  الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف
هـ1361

ناـصـح الـلـه عـبـد للشيخ ،السإلما في الولد تربية)19
ـوان الطبـعـة-  وبـيـروت حـلـب-  الـسـلما دار ط-  عـل
هـ1401 الثالثة

ــائي التـشــريع)20 ًا السـإــلمي الجـن ــ بالـقــانون مقارـن
مؤسإـسـة ط-  ـعـودة الـقـادر عـبـد: ـتـأليف ،الوـضـعي
.ما1985هـ/1405 السادسإة الطبعة-  الرسإالة

ـم القــرآن تفســير)21 ـي للحــافظ ،العظـي الفــداء أـب
هـ/1401 بيروت-  الفكر دار ط-  كثير بن إسإماعيل

.ما1981
،العـسـقلني حـجـر اـبـن للـحـافظ ،التـهـذيب تقريب)22

- المعرفة دار ط-  اللطيف عبد الوهاب عبد تحقيق
.ما1975هـ/1395 الثانية الطبعة-  بيروت

مــن الله رسإول عن الثابت وتفصيل الثار تهذيب)23
محمود تحقيق ،الطبري جرير بن جعفر لبي ،الخبار
- سـإـعود ـبـن محـمـد الماما جامعة ط-  شاكر محمد
.تاريخ بدون

- العـسـقلني حـجـر اـبـن للحافظ ،التهذيب تهذيب)24
التارـيــخ ومؤسإـســة العرـبــي اـلــتراث دار إحـيــاء ط

.ما1993هـ/1413 الثانية الطبعة-  بيروت-  العربي
فـتـح ـشـرحه ـمـع البـخـاري للماما ،الصحيح الجامع)25

محـمـد ـبـترقيم العـسـقلني حـجـر اـبـن للـمـاما الباري
- الـقـاهرة-  الـسـلفية المطبـعـة-  الـبـاقي عـبـد ـفـؤاد

.هـ1400 الثانية الطبعة
ًا خمـسـين ـشـرح ـفـي والحـكـم العلوما جامع)26 ـحـديث

ـن الـفـرج أبي الدين زين تأليف ،الكلم جوامع من اـب
لدارات العاـمــة الرئاسـإــة توزـيــع-  الحنبـلــي رـجــب
.تاريخ بدون الرياض-  والدعوة والفتاء البحوث
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ـه عبد لبي ،القرآن لحكاما الجامع)27 ـبـن محـمـد الـل
العرـبـي الكـتـاب دار ط-  القرـطـبي النـصـاري أحـمـد

ما1967هـــــ/1387-  بالقـــاهرة والنـشـــر للطباـعـــة
).الكتب دار طبعة عن مصورة(
،الطرطوـشـي بـكـر أـبـي للـمـاما ،والـبـدع الحوادث)28

السإلمي الغرب دار ط-  التركي المجيد عبد تحقيق
.ما1990هـ/1410 الولى الطبعة- 
،المرسـإـلين سـإـيد أـحـاديث ـمـن الـصـالحين رـيـاض)29

- اللـبـاني اـلـدين ناصر الشيخ تحقيق ،النووي للماما
هـ/1406 الثالثة الطبعة-  بيروت-  السإلمي المكتب
.ما1986

عـبـد أـبـي للـمـاما ،العباد خير هدي في المعاد زاد)30
ـة الكتب دار ط-  القيم بن الدين شمس الله العلمـي

.تاريخ بدون-  بيروت- 
ـبـن محـمـد الـلـه عـبـد أبي للماما ،ماجه ابن سإنن)31

عـبـد ـفـؤاد محـمـد تحقـيـق ،القزويـنـي ـمـاجه بن يزيد
هـ1372 العربية إحياءالكتب دار ط-  الباقي

ـنن)32 ـي سـإ ـاما ،داود أـب ـي للـم ـليمان داود أـب ـن سـإ ـب
اـلـدعاس عبـيـد ـعـزت تحقـيـق ،السجـسـتاني الشعث
الطبـعـة-  بـيـروت-  الـحـديث دار ط-  الـسـيد وـعـادل
هـ.1394 وحتى ه1388 من الولى

عيـسـى ـبـن محـمـد عيـسـى لـبـي ،الترـمـذي سإنن)33
ـفـؤاد ومحـمـد ـشـاكر أحـمـد الـشـيخ تحقيق ،الترمذي

الكـتـب دار ط-  الـحـوت يوسـإـف وكـمـال الباقي عبد
هـ1408 بيروت-  العلمية

بــن أحمد الرحمن عبد أبي للماما ،النسائي سإنن)34
ـية ،السيوطي بشرح النسائي شعيب الـسـندي وحاـش

هـــ/1348 الوـلـى الطبـعـة-  بيروت-  الفكر دار ط- 
.ما1930

ـيل)35 ـرار الـس ـدفق الـج ـى المـت ـدائق عـل ـار ـح ،الزـه
- زـيـد أـبـو إبراهـيـم محمود تحقيق ،الشوكاني للماما

هـ1405 بيروت-  العلمية الكتب دار ط
ًثا الربعين شرح)36 - العـيـد دقـيـق لـبـن ،النووية حدي

.تاريخ بدون-  القاهرة-  السإلمي التراث مكتبة ط
لـشـيخ ،الرسـإـول ـشـاتم عـلـى المـسـلول الـصـارما)37

تحقـيـق ،تيمـيـة ـبـن العـبـاس أـبـو اـلـدين تقي السإلما
ـد ـي محـم ـدين مـح ـد اـل ـد عـب ـب دار ط-  الحمـي الكـت
.ما1978هـ/1398 بيروت-  العلمية

ـبـن مـسـلم الحـسـين أـبـي للـمـاما ،مـسـلم ـصـحيح)38
عـبـد ـفـؤاد محـمـد وترقيم بتحقيق ،القشيري الحجاج
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والتوزيع والنشر للطبع السإلمية المكتبة ط-  الباقي
.ما1955هـ/1374 اسإتانبول- 
الفكر دار ط-  النووي الماما بشرح مسلم صحيح)39

. تاريخ بدون-  والتوزيع والنشر للطباعة
للـمـاما ،الـشـرعية السياسـإـة ـفـي الحكمية الطرق)40

ط-  الفـقـي حاـمـد محـمـد تحقـيـق ،الجوزية قيم ابن
.تاريخ بدون-  بيروت-  العلمية الكتب دار

اختـصـار ،ـكـثير اـبـن الـحـافظ ـعـن التفـسـير عمدة)41
بمـصـر المعارف دار ط-  شاكر محمد أحمد وتحقيق
.ما1957هـ/1377

الحرمـيـن لمـاما ،الظلـم التـيـاث فـي الـمـم غياث)42
مصـطفى/د ودراسإـة تحقيـق ،الجـويني المعـالي أبي

الـدعوة دار ط-  أحمـد المنعـم عبـد فـؤاد/ود حلمي
.تاريخ بدون-  بالسإكندرية

ـي)43 ـرآن ظلل ـف ـم ،الـق دار ط-  قطــب سإــيد بقـل
الثانية الشرعية الطبعة-  والقاهرة بيروت-  الشروق

.ما1986هـ/1406 عشرة
ـر لبي ،المالكي المدينة أهل فقه في الكافي)44 عـم

اض مكتبـة ط-  البر عبد بن هــ/1400 الحديثـة الري
.ما1980

اـلـدين ـنـور للـحـافظ ،الفواـئـد ومنبع الزوائد مجمع)45
- العربي الكتاب دار ط-  الهيثمي بكر أبي بن علي

.ما1991هـ/1412 الثالثة الطبعة-  بيروت
جـمـع ،تيمـيـة اـبـن السـإـلما ـشـيخ فـتـاوى مجـمـوع)46

دار ط-  النـجـدي قاسـإـم ـبـن الرحـمـن عـبـد وترتـيـب
.ما1991هـ/1412 الرياض-  الكتب عالم

،ـحـزما بن علي محمد أبي الماما تصنيف ،المحلى)47
ـة ط-  شاكر محمد أحمد تحقيق ـتراث دار مكتـب - اـل

.تاريخ بدون-  القاهرة
الحاكم الله عبد لبي ،الصحيحين على المستدرك)48

.تاريخ بدون-  بيروت-  المعرفة دار ط-  النيسابوري
ـند)49 ـاما المـس ـد للـم ـن أحـم ـل ـب ـة ط-  حنـب المطبـع

هـ1313 بمصر الميمنية
وتعلـيـق ـشـرح ،حنـبـل ـبـن أحـمـد للـمـاما المـسـند)50

ـمـن بمـصـر المـعـارف دار ط-  ـشـاكر محـمـد أحـمـد
هـ1374 هـحتى1365

- الفكــر دار ط-  قدامــة ابــن للمــاما ،المغنــي)51
.ما1984هـ/1404 الولى الطبعة-  بيروت
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ـشـمس للـمـاما ،الرـجـال نـقـد في العتدال ميزان)52
دار ط-  البـجـاوي محـمـد علي تحقيق ،الذهبي الدين
.تاريخ بدون-  الفكر
محـمـد للـمـاما ،الخبار منتقى شرح الوطار نيل)53

تاريخ. بدون-  بيروت-  القلم دار ط-  الشوكاني علي بن
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