بسم اهلل الرمحن الرحيم
التعقيب على حامد العلي يف اعرتاضه على فتوى هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية بشأن
الدعوة إىل املظاهرات
احلمد هلل وحده وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه  ،أما بعد ؛ فقد اطلعت على ماكتبه
األستاذ حامد العلي يف موقعه على النت  ،والذي وجه فيه سؤاال لنفسه وأجاب عليه  ،ونص السؤال :
فضيلة الشيخ ما هو الرد على الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء يف السعودية يف حترمي املظاهرات ؟!
مث أجاب األستاذ جبواب يغلب عليه عدم تصور املسائل  ،واحليدة عن النصوص الناقضة ملا يستدل به ،
والنزع إىل املتشابه  ،واالستدالل بالعمومات واملطلقات  ،والتجايف عن املخصصات واملقيدات  ،بل
والتناقض فيما كتب  ،واالستدالل مبا ينقض عليه  ،واالستدالل مبن يستدل له واليستدل به من أهل
العلم إذا تنزلنا وقلنا  :إمنا نقله عنهم يدل على مطلوبه  ،وليست كذلك  ،واخللط يف تقرير املسائل
العلمية  ،وهلذا فقد تقحم األستاذ مركبا صعبا  ،كان األوىل به أن يدعه لغريه من أهل العلم  ،فأسأل اهلل
أن يهدي قلبه  ،ويشرح صدره للحق .
مث أقول بعد ذلك  :لوال خشية االغرتار به لرتكت التنبيه عليه  ،ولكن الزم النصيحة ـ وقد نشر ـ بيان
احلق.
وسأختصر الكالم يف النقاط اآلتية :
أوال  :مل يتطرق الكاتب لنقض فتوى هيئة كبار العلماء باألدلة  ،وإمنا أخذ يف بيان حكم املظاهرات
من منظوره هو فقط ؛ ألنه لن يتمكن من ذلك ؛ لقيام الفتوى على ركائز متعددة مبنية على نصوص
الكتاب والسنة وعمل السلف  ،سواء ورد التصريح هبا يف البيان أم مل يرد  .فسقط الرد من أصله .
ثانيا  :فتوى اهليئة يف حترمي املظاهرات وماشاكلها ـ فيما ظهر يل من البيان ـ مبنية على عدة أمور منها :
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 1ـ وجوب الوفاء بالبيعة  ،والسمع والطاعة يف غري معصية اهلل  ،وهذه املطالبات واملظاهرات كما
الخيفى يرفع سقفها حىت تطالب بتنحية ويل األمر ـ وقد حصل ـ وهذا خروج عليه  ،ونقض للبيعة  .ولو
فرضنا جواز املظاهرات  ،مث منع منها ويل األمر ؛ لوجب االلتزام بذلك .
وقد يقول الكاتب  ،بل قال  :املظاهرات من إزالة املنكر ونصرة املظلوم واسرتداد احلقوق  .قلت  :هذا
كالم من مل يعرف منهاج السلف  ،وقد بينت شيئا من ذلك يف ردي على الدكتور يوسف القرضاوي ،
فلريجع إليه الكاتب .
 2ـ رعاية مقاصد اإلمامة  ،واملصاحل العظمى  ،مما تنعم به اململكة العربية السعودية ـ حرسها اهلل ـ من
نشر التوحيد والسنة  ،وحماربة الشرك والبدعة  ،وإقامة شعائر الدين وحدوده  ،وظهور أعالمه وآثاره على
اجملتمع واألفراد  ،يف كافة املناحي  :الدينية واالجتماعية واألمنية والسياسية والعلمية  ....مما اليوجد له
نظري يف العامل أمجع من قرون طويلة  ،فضال عن االجتماع على خادم احلرمني الشريفني ببيعة شرعية
على مقتضى أصول أهل السنة واجلماعة  ،بايعه فيها أهل احلل والعقد يف كافة أحناء اململكة  ،وفوض
مبوجبها بإدارة شؤون البالد داخليا وخارجيا  ،فما اجتهد فيه فأخطأ فله أجر  ،وما أصاب فله أجران .
وهذه اإلجيابيات وغريها كثري جدا  ،وحنن يف اململكة نعيشها  ،وغرينا يدركها  ،هل جيوز سلبها بسبب
خطأ أوتقصري ؟ وهل هذا يتفق مع مقاصد اإلمامة ؟ وهل هذا يتفق مع قواعد املصاحل واملفاسد
واملآالت ؟
3ـ رعاية بشرية احلاكم  ،فليس معصوما من اخلطأ أواخلطيئة أوالتقصري  ،وعلى حد زعم الكاتب يريد
أّن له ذلك ؟!
حاكما ساملا من هذا كله  ،و ى
لكن هذا اخلطأ والقصور اليعاجل باخلروج عليه  ،أوالتجمهر  ،أوحشد الناس ضده  ،بل يكون بالنصيحة
على وجهها الشرعي كما بينه العلماء قدميا وحديثا  ،وقد ذكرت طرفا من ذلك يف الرد على القرضاوي.
ويف املقال املنشور بعنوان منهج السلف يف التعامل مع احلاكم .
 4ـ عدم حصر املسؤولية يف احلاكم وحده  ،بل الشعب مسؤول كذلك  ،كما دلت عليه النصوص
الشرعية  ،وهذا يوجب على الطرفني التعاون عل ى الرب والتقوى  ،والتكامل  ،والتناصح  ،وليس التنافر
والتقاطع والتدابر .
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 5ـ العدل يف القول  ،فقد حدد البيان الواجب جتاه ويل األمر  ،ويف الوقت نفسه مل يغفل عن تذكري
ويل األمر مبا جيب عليه  .وكل ذلك بأدلة شرعية .
أرجو أن اليغفل عن هذا األستاذ حامد وفقه اهلل  ،وشرح صدره للرب والتقوى .
ثالثا  :نقل الكاتب عن العالمة ابن القيم رمحه اهلل أنه قال ( :واليتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى ،
واحلكم باحلق إالَّ بنوعني من الفهم :أحدمها  :فهم الواقع والفقه فيه  ،واستنباط علم حقيقة ما وقع
بالقرائن  ،واإلمارات  ،والعالمات حىت حييط به علما  .والنوع الثاين  :فهم الواجب يف الواقع  ،وهو
فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه  ،أو على لسان رسوله فـي هذا الواقع ) .
وهذا كالم ال إشكال فيه  ،ولكن الشأن يف تنزيله  ،وهنا أسأل األستاذ فأقول :
 1ـ هل أنت أعلم من علمائنا بالواقع يف اململكة  ،وهم يعيشون على أرضها  ،وأنت تعيش يف وطنك
الكويت ؟ ولوسألناك عن أشياء يسرية مما يتداوله غلماننا ملا عرفته !!! ( وإذا قلتم فاعدلوا ) .
2ـ تقدميك هبذا جتهيل لعلمائنا الذين أمجع املسلمون على الثقة هبم  ،والرجوع إليهم  ،إال من حرم من
متعامل  ،أوغافل  ،أوذي هوى .
وليت األمر كان مقصورا على التجهيل  ،بل جتاوزت فأحللت نفسك احملل الذي لست أهال له ،
فنصبت نفسك عاملا  ،وعرضت عليها أسئلتك يف موقعك  ،باسم املستفتني  .وأظن هذا ـ إن كنت تريد
شهرة ـ سيسقطك .
 3ـ مث بالنظر يف ك المك الذي جعلته دليال على أحقيتك بالعلم من هيئة كبار العلماء  ،يربز عوارك يف
جوانب :
أحدها  :ماذكرته من كالم هنا هو مأخوذ من كتاب الدكتور حاكم بن عبيسان املطريي يف كتابه
( الطوفان )  ،وكان حري بك ـ أمانة ـ أن تسنده إليه .
الثاين  :أن هذا الكالم الذي ذكرته قد رد عليه أحد علماء الكويت  ،وهو فضيلة الدكتور احملقق محد
العثمان يف كتابه ( الغوغائية هي الطوفان )  ،فلم أعرضت عن ذكر ما أجاب به عن هذه الشبهات اليت
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تنقض عليك ما كتبت ؟ ال أجد جوابا عن ذلك إال عجزك العلمي  .والكتاب طبع عدة طبعات ؛
لنفاسته  ،وثناء أهل العلم .
الثالث ـ إعراضك عن أدلة املانعني من املظاهرات  ،وحماولة أن اليرد على ماذكرته ـ مما تزعم أنه أدلة ـ
ماينقضه من النصوص الصرحية الصحيحة .
الرابع ـ اخللط العجيب يف املسائل وتنزيلها ؛ مما يدل على عدم استقرار منهج االستدالل عندك أوعدم
معرفته  ،مع سوء فهم النصوص وكالم أهل العلم ووضعه يف غري موضعه  .وقد بني فساد هذا كله أخونا
الشيخ محد العثمان حفظه اهلل .
وأذكر هنا مثاال استشهدت به على جواز املظاهرات  ،فقلت يف ذلك  ( :وأيضـا مما ورد يف السنة من
ا ستدعاء احلشد للبالغ  ،ما يف الصحيحني عن ابن عباس قال  ( :ملا أنزل اهلل عز وجـل  :وأنذر
عشريتك األقربـني  ،أتى النيب _ صلى اهلل عليه وسلم _ الصفـا فصعـد عليه  ،مث نادى  :يا صباحاه ،
فاجتمع الناس إليه  ،بني رجل جييء إليه  ،وبني رجل يبعث رسوله  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  :يا بين عبد املطلب  ،يابين فهر  ،يابين لؤي  ،أرأيتم لو أخربتكم َّ ،
أن خيالً بسفح هذا اجلبل ،
تريد أن تغيـر عليكم  ،صدقتموين ؟ قالوا  :نعم  ،قال  :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد ) ،
فقال أبو هلب  :تبا لك سائر اليوم  ،أما دعوتنا إالى هلذا ؟ وأنزل اهلل ( تبت يدا أيب هلب وتب ) .فهذا
َّ
النيب صلىى اهلل عليه وسلم  ،صعـد لرياه الناس  ،واستدعاهم ليجمعهم يف مكان
ن ٌ
ـص واضـح يف أن ى
واحـد _ يف صورة أشبه ما تكون باملظاهـرات السلمية اليوم اليت يراد منها رفع مستوى ق ىـوة االحتـجاج _
وليبلىغهم  ،فاحتشدوا له  ،واستغ ىـل هذا احلشـد  ،ليوصل صوته إىل أبـعد مدى  ،فيبلغ ما أمـر بتبليغـه.

الناس ملكان حمدد  ،يدعون إىل حشـد كبري،
فليت شعري ُّ
أي فرق بني هذا  ،وأن يدعو دعاة اإلصالح َ
ليبلىغوا السلطة مطالبهم  ،وليوصلوا حقوقهم  ،ليكون فعلهم أشد وطأة  ،وأعظـم تأثريا يف التغييـر ؛ إذ
من املعلوم َّ
أن استدعاء احلشد متظاهرين  ،لالحتجاج اجلماعـي  ،يؤدي دورا بالغ التأثيـر يف التغيري ،كما
العامـة  ،فيكونون أقـوى به من حال االنفـراد  ،كما
كل ما جيتمع عليها الناس يف شئوهنـم ى
هو شأن ى
ذكرنـا) .

4

أرأيت هذا الفهم املقلوب الذي يغين ذكره عن الرد عليه ! بعث عليه االعتقاد مث االستدالل  ،أوتوظيف
العلم للفكر ؛ فباهلل كيف تستدل بفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مجع الناس ليدعوهم إىل عبادة اهلل
وحده  ،على مشروعية مجع الناس للخروج هبم على السلطان ؟! فأين هذا من هذا ؟!!
اخلامس ـ ويكفي استدالال على أجنبيتك عن العلم أنك ذكرت أن أعظم أهداف هذه األمـىة  ،وأرفع
غاياهتا  ،وأمسـى قِيَ ِمها  ،هو العدل  ،واإلصالح  ،وحترير العباد من اجلور ،ورفع املظامل  ،واملفاسـد

عنهم.

سبحان اهلل !! أليس التوحيد هو أعظم شيء  ،وأحق مايدعى إليه ؟! أين تذهب يا أستاذ هداك اهلل ؟
السادس ـ ختتار من احلوادث التارخيية ما ترى أنه يدعم موقفك ـ وهو ليس كذلك  ،وعلى فرض
صحته ،ففعل البشر حمجوج بالسنة احملكمة ـ وترتك ما ترى أنه ضدك  ،فقد ذكرت بعض أعمال
املنتسبني إىل مذهب أمحد ـ اليت تعتقد أنه تؤيدك ـ وتركت ماصنعه إمامهم ـ رضي اهلل عنه ـ وهو من هو
يف الفقه واالتباع !! حني كان يف األغالل قد محل على قول الكفر ـ وهو القول خبلق القرآن ـ
فيماذكره حنبل يف قوله  ( :اجتمع فقهاء بغداد فقالوا له  :إن األمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول
خبلق القرآن وغري ذلك وال نرضى بإمرته وال سلطانه  ،فناظرهم يف ذلك وقال عليكم باإلنكار بقلوبكم
وال ختلعوا يدا من طاعة وال تشقوا عصا املسلمني  ،وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني معكم  ،وانظروا
يف عاقبة أمركم  ،واصربوا حىت يسرتيح بر أو يسرتاح من فاجر  ،وقال ليس هذا بصواب  ،هذا خالف
اآلثار ) .
لست يف مقام رد  ،ولكن يف مقام تقرير .
فأين املوضوعية ؟! وأين طلب اهلدى ؟! و َ
رابعا  :ال أجد لك عذرا فيما كتبت ـ واليصح االعتذار به ـ إال أنك غلبك اجلانب السياسي الصحفي،
فحاولت جاهدا التوفيق بينه وبينه الشرع على حد قول من ضللهم اهلل ( إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا ) ،
ولعل ما جيلي هذا قولك َّ (:
وألن وسيلة االحتشاد للتظاهـر  ،مؤثـِّرة يف التغيري اإلصالحي  ،فقد
استعملت يف تاريخ ىأمتنـا اإلسالمية ،بالطبيعة اليت أودعها اهلل يف السنن االجتماعية البشرية َّ ،
أن الناس

جتتمع فيما تشرتك فيه  ،وتستعمـل اجتماعها يف حتقيـق أهدافهـا  ،وهلذا أ ِّسست النقابات  ،واالحتادات

5

التجمعات وجعل يف يدها وسائـل متكنها من نيل حقوقها بقوة الدسـتور  ،يف
 ،واألحزاب  ،وحنوها من َّ
املتحضـر  ،اليت ترفض االستبداد  ،وترتفَّع عن الصيـغ املتخـلىفة للحكم ) .
كل دول العامل
ى
ى
فهل اختلط عليك الوحي املنزل من رب العاملني الذي اليأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل
من حكيم محيد  ،بقوانني البشر ودساتريهم الوضعية  ،اليت يصدق فيه قول اهلل ( ولو اتبع احلق أهواءهم
لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن ) ؟ فكالمك خليط منهما  ،وليس خالصا للوحي ؛ وهلذا صار
تقريرك ملا اعتقدت  ،وليس ملا جيب أن تعتقد !!
خامسا  :أرغب إىل الكاتب أن يبني لنا موقفه من أحاديث السمع والطاعة  ،والصرب على جور
السلطان  ،وحترمي اخلروج عليه إال بالكفر البواح .
سادسا  :اذكر نفسي والكاتب وكل مسلم بقوله تعاىل  ( :فأما من طغى وآثر احلياة الدنيا فإن اجلحيم
هي املأوى  ،وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى ) .
أسأل اهلل يل وألخي حامد التوفيق والسداد  ،واالجتماع على احلق  ،وإخالص القصد  ،وحسن االتباع
 .واحلمد هلل رب العاملني .
كتبه  /عبدالعزيز بن محمد السعيد
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
في 1432 /3 / 6هـ
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