السلميّة
السياسي بالوسائل ّ
إنكار املن َكر ّ
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.
فقد وردتين أسئلة عدة ،ومن أطراف عدة  ..عن شرعيّة الوسائل السلميّة ـ كالتظاهرات،
واالعتصامات ،والدعايات ،والعصيان املدين وحنوها من الوسائل السلمية ـ وعن اجلدوى منها يف إنكار
املن َكر السياسي ،أو إنكار املنكر الصادر عن احلاكم ،والسلطة احلاكمة ،وخباصة بعد االنقال العسكري
تنفع معه الوسائل السلميّة ،كما أهنا
املشؤوم الذي شهدته مصر ـ حفظها هللا وأهلها من كل سوء ـ حيث مل ْ

مل تردعه عن غيّه وظلمه ،وعدوانه  ..وقد كثرت ـ إثر ذلك ـ احلوارات واملساجالت بني اإلخوان حول
شرعية إنكار املنكر السياسي بالوسائل السلميّة  ..وأيهما أفضل وأجدى نفعاً يف إنكار املنكر السياسي؛

اللجوء إىل الوسائل السلميّة ،أم اللجوء إىل الوسائل العسكريّة؟

فكان لزاماً علينا أن جنيب ،فأقول ـ مستعيناً باهلل ــ :املن َكر السياسي؛ الصادر عن السلطة احلاكمة

شأنه شأن أي منكر آخر يتعني إنكاره ،فمنه ما يُن َكر بالوسائل السلميّة ،عندما تتوفر دواعيه ،وظروفه ،وهو

اخليار األول الذي ينبغي اللجوء إليه ،ومنه ما يُن َكر بالقوة والوسائل العسكرية ،عندما تتواجد مقتضياته،
وتتحقق شروطه  ..فال تعارض بني املنهجني ـ السلمية والعسكرية ـ وبالتايل ال جيوز أن نضر منهجاً

باملنهج اآلخر ،كما ال جيوز أن نلغي منهجاً من أجل املنهج اآلخر  ..فكال املنهجني مشروعان ،يكمالن
بعضهما البعض ،قد دلَّت عليهما نصوص الشريعة.

من األدلة اليت ميكن االستدالل هبا على إنكار املنكر ـ أيّاً كان نوع هذا املنكر ،سواء كان منكراً
فليغريهُ بيده،
سياسياً أم غري سياسي ـ بالوسائل السلمية ،قوله صلى هللا عليه وسلم ":من رأى منكم ُمنكراً
ْ

أضعف اإلميان " مسلم .فتغيري املن َكر ـ مبا فيه املنكر
فإن مل يستط ُع فبلسانه ،فإن مل يَستطع فبقلبه وذلك
ُ
السياسي ـ باللسان ،يدخل يف خانة الوسائل السلمية.

نقول باحل ّق أينما ُكنَّا ال
بايعنَا
رسول هللا على أن َ
ُ
وحنوه احلديث ،عن عبادة بن الصامت ،قالَ ":
خناف يف هللا لوم َة الئم " متفق عليه.
ُ
ٍ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":سيّ ُد ُّ
فأمره
بن عبد املطلب،
ورجل َ
الشهداء محزةُ ُ
ٌ
قام إىل إمام جائ ٍر َ

وهناهُ فقتَـلَهُ "[.]1

وقال صلى هللا عليه وسلم ":أفضل اجلهاد كلمةُ ح ٍّق عن َد س ٍ
لطان جائ ٍر "[.]2
ُ
ُ
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قال ٍ
إلمام جائ ٍر "[.]3
أحب اجلهاد إىل هللا ،كلمةُ ح ٍّق تُ ُ
وقال صلى هللا عليه وسلمُّ ":

فكلمة احلق اليت تُقال عند سلطان جائر ،وكذلك أمره باملعروف وهنيه عن املنكر ،يدخل يف خانة

الوسائل السلمية  ..مث لو قُتل الصادع باحلق ،اآلمر باملعروف ،والناهي عن املنكر بسبب صدعه ،وأمره،

وهنيه فهو شهيد ،بل هو مع سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنه.

ؤمرون،
وقال صلى هللا عليه وسلم ":سيكو ُن أُمراءُ من بعدي؛ يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ال يُ َ

فمن جاه َدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاه َدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاه َدهم بقلبه فهو مؤمن ،ال إميا َن
بع َده "[ .]4وجهادهم باللسان ،يدخل يف خانة الوسائل السلميّة.
رسول هللا كيف ََيق ُر أح ُدنَا
فسه " قالوا :يا َ
وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم ":ال ََْيق َر َّن أح ُدكم نَ َ

تقول
قول فيه،
ك أن َ
ُ
سه؟ قال ":يَرى أمراً هلل عليه مقاالً ،مثَّ ال يَ ُ
منع َ
يوم القيامة :ما َ
فيقول هللاُ عز وجل َ
نَـ ْف َ
نت َّ
شى "[.]5
يف َكذا وكذا؟ فيقول :خشيةَ النَّاسُ .
َّ
أحق أن خت َ
اي ُك َ
فيقول :فإيَّ َ
فهو إذا كان ال ميلك سوى أن يقول احلق يف أم ٍر يتعني عليه أن يقول فيه  ..فليقله  ..وال َيقر ّن

مقالته ونفسه ،ويقول :ماذا تنفع مقاليت  ..أو يقول :مقاليت من الوسائل السلمية ،اليت ال جتدي نفعاً  ..هذا

ال ينبغي!

ومما َيسن االستدالل به على املنهج السلمي يف إنكار املنكر ،األحاديث العديدة العامة اليت تأمر
بالرفق ،وتنهى عن العنف والشدة ،كما يف قوله صلى هللا عليه وسلمَّ ":
فق يف األمر ُكلّه
إن هللاَ رفي ٌق َُي ُّ
الر َ
ب ّ

"البخاري.

وقال صلى هللا عليه وسلمَّ ":
فق ،ويُعطي على الرفق ما ال يُعطي على العنف،
إن هللاَ رفي ٌق َُي ُّ
الر َ
ب ّ

وما ال يُعطي على ما سواهُ "مسلم.
َ

وقال صلى هللا عليه وسلمَّ ":
فق
الر َ
إن ّ
"مسلم .وقال صلى هللا عليه وسلمَ ":من َُي َرم
والرفق أقر إىل الوسائل السلميّة منه إىل غريها.

شيء إال زانَه ،وال ينزع من ٍ
ال يكو ُن يف ٍ
شيء إال شانَه
َُ ُ
ُ
اخلري كلَّه ".
الر َ
ّ
اخلري "مسلم .ويف روايةَُْ ":ي َرم َ
فق َُْي َرم َ

أما الدليل على جواز اللجوء إىل القوة ،والوسائل العسكرية يف إنكار املنكر السياسي ـ عندما تتوفر

صر ،فكل اآليات واألحاديث اليت تأمر وُتض على
مقتضياته ،وتتحقق شروطه ـ فهي أكثر من أن ُُت َ
اإلعداد واجلهاد ،وإنكار املنكر باليد ،تصلح أن تكون دليالً يف املسألة.
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فإن قيل :مىت نعمل هبذا اخليار أو ذاك  ..ومىت نقدم أحدمها على اآلخر  ..وما هو الضابط يف
ذلك؟
أجيب عن هذا السؤال من أوجه عدة:
منها :أن التعامل مع العدو الداخلي املتمدد واملتداخل يف اجملتمع وأحيائه أصعب من التعامل مع
العدو اخلارجي املتمايز ،والواضح يف عداوته وعدوانه  ..وبالتايل حىت يتحقق احلد املطلو ملواجهة العدو
الداخليَ ،يتاج ملزيد من الفقه ،والبيان ،والعمل  ..واالعداد  ..ما ال َيتاجه العدو اخلارجي  ..والعجلة يف
مثل هذه املواضع تورث اخلسران والندامة.
ومنها :اخليار العسكري يف التعامل مع املنكر السياسي الداخلي ،ال ينبغي اللجوء إليه ،إال بعد
نفاد اإلصالح والتقومي والتغيري عن طريق الوسائل السلمية ،وبالتايل ينبغي إعطاء الوسائل السلمية حقها
وفرصتها يف العمل والتغيري ـ ما دامت تثمر وتُعطي نتائجها املرجوة ـ قبل الشروع يف أي عمل عسكري ..

من قبيل اإلعذار ،والتماس أقل الضررين.

ومنها :ال ينبغي أن نُعمل الوسائل العسكرية ،أو نلجأ إىل اخليار العسكري يف البيئة أو املياديني اليت

تعمل فيها الوسائل السلمية ،أو يف البيئة اليت مل تستنفد الوسائل السلمية قدراهتا وعطاءها بعد  ..كما ال
ينبغي أن نُعمل الوسائل السلمية يف البيئة أو امليادين اليت تنشط فيها الوسائل العسكرية ،أو يكون القرار

فيها للوسائل العسكرية  ..وعدم االنتباه هلذا املعىن يُفسد ويضر  ..وهو كمن يضع األشياء يف غري
فأّن هلا أن تثمر أو تُعطي عطاءها!
موضعهاّ ،
ومنها :عند استخدام الوسائل العسكرية ،واللجوء إىل خيار القوة  ..ينبغي أن َيصل تقييم دقيق

لطبيعة العدو الداخلي املراد التعامل معه  ..هل جتدي الوسائل السلمية معه نفعاً أم ال  ..وعلى ضوء ذلك

يصدر احلكم والقرار من ممثلي اجملتمع من أهل احلل والعقد بتبين اخليار األنسب ،واألجنع ،سواء كان اخليار

العسكري أم اخليار السلمي.
عند اللجوء إىل اخليار العسكري أو استخدام الوسائل العسكرية يف استئصال طاغية من الطغاة
اجملرمني  ..ال بد من أن يتقدمه استقراء دقيق أن هذا الطاغية ال ُجيدي معه خيار سوى خيار القوة ،واللجوء
إىل الوسائل العسكرية  ..وهو ما حدى بنا أن نقول منذ اليوم األول من الثورة السورية املباركة ـ يوم أن

كانت سلميّة ـ أن الطاغية اجملرم القرمطي بشار الكيماوي ال جيدي معه نفعاً ،وال ميكن التفاهم معه أو
تغيريه إال من خالل القوة ،واستخدام الوسائل العسكرية  ..وهذا ناتج منّا عن استقراء دقيق لطبيعة

وجينيات وتاريخ هذا النظام الطائفي الظامل البغيض  ..واألحداث أثبتت صحة نظرتنا فيه!

ومنها :عند تبين أحد اخليارين أو املنهجني يف التعامل مع املنكر السياسي الداخلي ينبغي أن يراجح
بدقة ،وتقوى ،وفقه بني املصاحل واملفاسد ،فما رجحت املصلحة منه ُعمل به ،وما رجحت مفسدته دفعناه،
3

وختلينا عنه  ..وتقدير املصاحل من املفاسد  ..يف اختيار أي املنهجني أو الطريقني  ..وتقدمي أحدمها على
اآلخر  ..مرده إىل أهل العلم واالختصاص من الصادقني املخلصني.

ٍ
حينئذ اللجوء إىل الوسائل العسكرية  ..وما
فما كان يُزال عن طريق الوسائل السلمية ،من اخلطأ
كان ال يُزال إال من خالل الوسائل العسكرية ،من اخلطأ ،والعبَث اللجوء إىل الوسائل واخليارات السلمية ..
إال بالقدر الذي خيدم اخليار والوسائل العسكرية.

ومنها :األضرار النامجة عن اللجوء إىل القوة والوسائل العسكرية  ..مهما تعاظمت  ..جيب أن
تكون أقل ضرراً من املنكر السياسي املراد إزالته وتغيريه  ..وأقل ضرراً من ضرر إقرار فساد وظلم وكفر
املنكر السياسي سيداً ،وحاكماً على البالد والعباد.

وعطاء من العمل واجلهاد
نفسه يف العمل واجلهاد بالوسائل السلمية أكثر نفعاً
ً
ومنها :من وجد َ
بالوسائل العسكرية  ..ال يعيب على من جياهد عرب الوسائل العسكرية  ..كذلك من جيد نفسه يف العمل

واجلهاد عرب الوسائل العسكرية أكثر نفعاً وعطاء من العمل باخليارات أو الوسائل السلمية  ..ال يعيب على
إخوانه الذين ينشطون ويعملون لدينهم وأمتهم عرب الوسائل السلمية  ..مادامت هذه الوسائل مشروعة

ومباحة  ..وتُعطي مثاراً.
فكال الفريقني على خري  ..وكالمها يكمالن بعضهما البعض  ..واألمة ُتتاج إليهما معاً ،ويف
احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ ":
املؤمن ُجياهد بسيفه ولسانه "[ .]6وهذا
إن
َ
احلديث قد مشل نوعي اجلهاد؛ اجلهاد بالوسائل السلميّة ،واجلهاد بالوسائل العسكرية.
هذه مجلة من الضوابط واملعايري اليت ينبغي مراعاهتا  ..والنظر إليها  ..عند العمل باخليار السلمي،

وتقدميه على اخليار العسكري ،أو العكس  ..وهللا تعاىل أعلم.
فمن مل يقنع مبا تقدم أعاله ،وأراد مزيداً من التفصيل والبيان  ..فلرياجع مقالتنا املعنونة بـ " فصل

الكالم يف مسألة اخلروج على احلكام " ،وقد كتبت بتاريخ  ،1001/4/11ومقالة " العصيان املدين " ،وقد
ُكتبت بتاريخ  ،1001/8/8فاحلق أحياناً قد جتتمع أطرافه وفروعه من أكثر من مقالة  ..وآخر دعوانا أن
احلمد هلل ر العاملني.

عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
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