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 :الكتاب بني يدي  
ك  احلقِّ املبنْي، وصَّلى اهلُل عَّل نبيه اهلادي األمنْي، وعَّل آله وصحبه وخلفائه احلمُد هلل املل  

 :أما بعدُ الراشديَن املهدينْي؛ 

 اإلمامة" الريس العزيز َّل كتاب عبدفكنُت قد رَشعُت يف كتابة َحلقاٍت يف الردِّ ع

نىة السلفيني، والرد عَّل ُشُبهات املخالفني تأصيالت الُعظمى؛ عَّل  "، وقد ُنرشْت أهل السُّ

ة( بتاريخ  م، فاقرتح عيلى بعُض 13/7/2017ـه املوافق 1438شوال  19موقع )ُمؤمتر اأُلمى

ءُته، األحبىة مجَع هذه احللقات وإمتاَمها يف كتاٍب جامٍع؛ ل تُعمى هبا الفائدة، ويسُهَل تناوُله وقرا

حُتها ومجعُتها يف هذا الكتاب بع ْبُت احللقات  ونقى الثورة العربية والسياسة الرشعية، نوان  "فرتى

نه َنْقض كتاب "اإلمامة" ، وأعني بـ"اإلمامة" كتاَب الريس املذكور آنًفا؛ والذي ضمى

 ي "احلرية أو الطوفان".املطري د. حاكمأ.استدراكاٍت عَّل كتاب شيخنا 

 وأَودُّ هنا لفَت النىظر الذي من أجله أردُت إمتام هذا الكتاب:

أنى الريس مع إعالن ه العداَء الرصيح لدعوة اخلطاب الراشديِّ يف باب السياسة؛ كان وهو 

ل  يف السياسة الرشعية، وإثبات  ذلك يف كتابه، و َبه جريًئا بتبني اخلطاب الديني املبدى حْشد  الشُّ

اب ، ولرتويج اخلطيف باب اإلمامة والسياسة واالستدالالت لردِّ اخلطاب النبويِّ والراشدي

ول   والدُّ
ل، من ذلك: إثباُته لرشعية احلكومات  التي ُيقيُمها االحتالُل الُقْطرية الديني املبدى

، ورشعية احلكومات التي ترفض اإلسالَم وأحكاَمه، وترشيُعه إلباحة تقسيم بالد  األجنبيُّ

ب(، املتغلِّ  املسلمني من ق بل االحتالل اخلارجي وإخضاعها له؛ بذريعة )طاعة ويل األمر

ة واخلالفة، وإنكاُره حقى األمة يف اختيار اإلمام بالشورى والرضا،  ورفُضه الدعوَة لَوحدة األمى

ث احلكم عَّل الطريقة وريوت املَلكيات وتسميُته ذلك باالنشغال بالسياسة، وإثباُته لرشعية 
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ْْسويىة
َرْقليىة والك 

ها يف التصدي ، ووقوُفه مع الثورة املضادة يف مواجهة ثورة (1)اهل  ة وحقِّ األمى

املطالبني  واملستضعفني ، وترشيُعه لقتل املعارضنيوالتحرر للطغيان وجهاد االحتالل

ل في ف وبدى وأصحاُب اخلطاب الديني  هوها بحقوقهم، وغرُيها من املسائل اخلطرية التي حرى

َلفية! نىة واجلامعة والسى  أهل السُّ
ل، وكلُّ هذا التحريف والتبديل باسم عقيدة   املبدى

وعليه؛ فأرجو أن يكوَن هذا الكتاُب نموذًجا للردِّ عَّل ُشَبه  من يتبنىى مثَل هذا اخلطاب 

ل؛ الذي شاع بني التيارات واجلامعات اإلسالمية، سوا  ، ٌء كااملبدى ن منها احلركيُّ أو التقليديُّ

َجْت له احلكوماُت الوظيفية يف عاملنا العريب واإلسالمي.  والذي روى

واستدراكاته عَّل كتاب ه وقد أبطلُت بحمد اهلل يف هذا الكتاب أهمى ما جاء من َتْدليسات

دا"احلرية أو الطوفان" يف مسائل اإلمامة وأحكامها، فاهلَل أسأُل التوفيَق وال َد، وأن يتقبىل سى

ة ودينها وثورهتا وُعلامئها   عن األمى
ود  منىا هذا السهَم يف سبيله، وجْهَد املُق لِّ يف املشاركة والذى

 .ومصلحيها وجماهدهيا

 كتبه /حممد بن مبارك اهلاجري

 ـه1439ذو احلجة  1األحد 

 م12/8/2018املوافق 

abumobarak2011@gmail.com 

 

                                                           

َرْقليىةُ 1) )
َرْقَل ملك  ال اهل  ْْسويىة نسبًة إىل كْسى مل ك  فارس، ومن سننهم يف احلكم والسياسة أهنا قائمة نسبًة إىل ه 

روم، والك 

ا هلم، يورثوهنا ألبنائهم وأُ عَّل التغلب  ر النىبيُّ رسوالقهر، وجعلوا الدوَل ُمْلًكا خاصًّ من اتِّباع ملسو هيلع هللا ىلص هم من بعدهم، وقد حذى

 .هذه والروم سنة فارس

mailto:abumobarak2011@gmail.com
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A 

احلمُد هلل رب  العاملني، وال عدواَن إال ىلع الظاملني، وأشهُد أن ال هلإَ إال اهلُل، اإلهلُ احلقُّ املبني، 
إىل وىلع آهل وصحبه أمجعني، وسلَّم تسليًما كثريًا وأشهُد أنَّ نبيَّنا حممًدا عبُده ورسوهُل، صىل اهلل عليه 

 : أما بعدُ  يوم ادلين،
عَّل كتاب "احلرية أو  عَّل بعض ما كتبه عبد العزيز الريس من استدراكاٍت  رد   افهذ

ة( الطوفان" لفضيلة الشيخ أ.د. حاكم املطريي أمني عام )مؤمتر األمى
ورئيس حزب  ،(1)

ة( يف الكويت  د خطاه -)األمى "اإلمامة  :والتي أْسامها-حفظه اهلُل ورعاه، ونفع به وسدى

نىة السلفيني، والرد عَّل شبهات املخالفني؛ استدرامى؛ تأصيالت أهالعظ عَّل  كاٍت ل السُّ

 كتاب "احلرية والطوفان" حلاكم العبيسان".

 

 

 

 

 

                                                           

تنظيامت سياسية إسالمية، يؤمن بمرشوع )األمة الواحدة واخلالفة الراشدة( عَّل أصوهلا املجمع  : "هو احتادُ مؤمتر األمة1) )

نىة النى  عليها كام  بوية وسنن اخللفاء الراشدين".جاءت يف الكتاب والسُّ



  6                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 :مقراطيةة والسياسة وادلييف احلريَّ  فصل  
 اتلوحيد: تلحقيق دعوة  ة لحريَّ عوة لدلَّ ا

رية أو الطوفان"، وليس: "احل ور حاكم الذي هو:تيف عنوان كتاب  الدكالريس وقد أخطأ 

ا أن تناَل الشعوُب اإلسالمية  "احلرية والطوفان"، كام عنونه، فكلمة "أو" هنا للتخيري، فإمى

ُر  مَتها واستقالهَلا، أو يكوَن الطوفاُن الذي ُيزيُل أهَل االستبداد والطُّغيان، وتتحرى َتها وكرا حريى

د. شيخنا بعد ستِّ سنني من تأليف  فانُ وقد حصل هذا الطو لشعوُب واملستضعفون،به ا

رهُتا يف تونس ة عَّل الطُّغاة، والتي اشتعلت رشا ء حاكم للكتاب يف ثورة األمى عَّل يد  اخلرضا

ل  طاغيٍة عَّل يد املستضعفني، فهرب -رمحه اهلل -البوعزيزي  فأسقط الشعُب فيها عرَش أوى

 ! خائًفا وهو ذليٌل منهم ابُن عيلي 

دين واملؤمنومما أْحَزن امل ني: أنى هذا املجرَم اهلارَب عدوى اهلل ورسوله، مل جيْد له يف وحِّ

 العامل كلِّه مأًوى وال مأمنًا، إال يف جزيرة العرب مْهد  الوحي ومهب ط  الرسالة!

يها، فسقط منهم من ثم اندفع الطوفاُن بعد ذلك واستمر لَيْجُرَف بقيىَة أكابر  جمرم  

ل منهم مقس حل. واستمر الطوفاُن يف طريقه إلسقاط العصابة  الباقية، لوال أن ن ُس ط، وُسح 

َل أمُم الغرب بقيادة أمريكا وروسيا ة، واستنفروا  تدخى وأعلنوها حرًبا صليبيًة عَّل األمى

م الدوليَة، و هت  م فيها، واستخدموا أنظمَتهم الوظيفيَة، ومؤامرا حروهَبم الوحشيَة طاقاهت 

ة؛ لُينق ذوا أولياَءهم ودوهَلم التي أقاموها يف  سلحة الفتىاكة،ألبا مواجهة ثورة شعوب األمى

َر العرب وانعتاَقهم، ويمنعوا  ونصبوها عَّل أنقاض اخلالفة اإلسالمية؛ وليقمعوا حترُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿م وخروَجهم من قبضتهم والتبعيىة  هلم، وصدق اهلل: استقالهلَ 

ة مْكَرهم م، ومَكروا با، وقد مجعوا قوهَت [120:البقرة] ﴾پ پ پ پ ڑ ک  ﴿ألمى

ماَء، [46:إبراهيم] ﴾گ  ک ک ک ، وال يزالون يقتلون األبرياَء، ويسفكون الدِّ
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ُة مع كل ذلك  رون املاليني وحيارصوهنم يف الشام والعراق واليمن وليبيا ومرص، واألمى وهُيجِّ

ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿اهلل،  صامدٌة ثابتٌة بتثبيت اهلل هلا؛ حتى يأيت أمرُ 

ُه هذا كلىه، يقول: إما "احلرية أو  ،[10:األنفال] ﴾ڦ ة وهي تواج  ولساُن حال األمى

 الطوفان"!

ر من أعدائها، كام أهنا   ُة اليوَم وهي ختوض حرَب التىحرُّ وهذه املواجهُة التي تعيشها األمى

نن الكونية البرشية، هي أيًضا من العقيد  عليها يف ية التي نصى اهللُ الدينية اإلسالم ةمن السُّ

ن استعباد الشعوب واضٌح جيل  
؛ فضاًل عن االحتالل كتابه، فموقُف اإلسالم من الطُّغاة وم 

ل، ال زالوا ُيلبِّسون عَّل الناس  -اخلارجي ووجوب  جهاده، إال أنى دعاَة اخلطاب الديني املبدى

ُة ختوض معركَتها التارخييَة  دة حريتها وكرامتها اة؛ من أجل استعاع االحتالل والطغمواألمى

امة الدولة، والعدل  بأنه ال حاجَة لإلصالح السيايس وإصالح السلطة، وإق-وسيادهتا 

، وهذا ممكٌن يف ظل واإلصالح والشورى، واحلرية؛ ألنى اإلسالَم جاء بالتوحيد والدعوة إليه

الح السيايس توحيد وليست لإلصاألنبياء إىل ال االحتالل وُحْكم الطُّغاة؛ ولذا كانت دعوةُ 

ٍم عندهم جاء أنبياُء اهلل عليهم تى قال بعضهم ُملبًِّسا: )وإقامة  الدول! ح السالم إىل أقوا

ُل ما فكان أوى ، [29غافر:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)استبداٌد سيايس؛ 

 وليس احلريَة السياسيَة(!هلالج لج"  دعوهم له هو "توحيَد اهلل

كثرية تبنيِّ كيف واَجه األنبياُء عليهم السالم الطُّغاَة  يف مواضعَ ُر القرآن ءت ُسواوقد ج

ام ذكره اهلُل تعاىل واآلهلَة البرشية، ودعوهَتم لتحرير الشعوب واألمم من اإل ه والطغيان؛ فم  كرا

َر   وتكرى
ن دعوة عيف كتابه من مواجهتهم هلؤالء الطُّغاة واألرباب البرشية ما جاء يف القرآن 

دين املستضعفني من ُطغيان فرعوَن ي جاء الت، وموسى  ئيل املوحِّ َر بني إرسا هبا ليحرِّ
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ن ذلك قوُل موسى  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )لفرعوَن:  وملئه واست ْعبادهم للناس، وم 

 وقد أعلن املأُل من قوم فرعوَن رفَضهم لدعوة موسى  .[22]الشعراء:(ڤ ڤ

َرهم يف الطغيان واستعب ڎ ڌ ڌ  ڇ ڍ ڍ)د  البرش: اواستمرا

ئيل عبيًدا لفرعوَن وملئه؛ مع أهنم عَّل  فهذا الطُّغيان، [47المؤمنون:](ڎ جعل بني إرسا

ئيل!  التوحيد ودين  أبيهم إرسا

ي لُطغيان فرعوَن والدعوة  لتحرير عباد اهلل بني  موسى جلى وعال فأمر اهلُل  بالتصدِّ

ئيل من هذه العبودية القهرية، والسع العذاب، فقال  ا الطُّغيان وهذا إلنقاذهم من هذي  إرسا

ې ې )وقال:  ،[43]طه:  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )تعاىل ملوسى وهاروَن عليهام السالم: 

لفرعوَن وملئه  وقال موسى  ،[47]طه:(  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ئيل:  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )طالًبا منهم ترَك العلوِّ والطُّغيان وحتريَر بني إرسا

 .[19 -18 ]الدخان:  (پ پ پ ڀ ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ٻ ىئ

روا من ُطغيان فرعوَن وملئه وجنود   ئيَل، وحترى ه وأغرقهم اهلُل يف ثم بعد أن أنجى اهلُل بني إرسا

َح؛ فجاءت هداياُت الرمحن بعد  ئع ملوسى وكتب له األلوا ؛ أوحى اهلُل عزى وجلى بالرشا اليمِّ

ر اخللُق، وأخذوا باألسباب، وواج ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ ڻ )وا الطُّغيان هأن حترى

 .[69]العنكبوت: (ہ ہ ہ ہ

إمام احلنفاء  بام حصــــــــــل معه اهلل علينا من مواجهة الطغاة ما قصــــــــــى ن ما جاء يف كتاب اهلل وم  

واستعباده ومنازعته هلل، ى للطاغوت النمرود الذي بلغ من طغيانه الذي تصدى  ،إبراهيم 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڤ ڦ)عنه:  اهلل ربكام أخعى أنه حيي ويميت أن ادى  ،للناس
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 .[258البقرة:](ڳ

َر البرَش من االستعباد ومن مجيع أشكال الطُّغيان؛ ابتداًء  (1) وقد جاء اإلسالم أيًضا لُيحرِّ

م أيب جهل، إىل ا ن قريٍش، وف ْرَعْوهن  جلرَْبية وغريها؛ ة والك ْْسوية والكية الَقْيرَصيملمن املأل م 

ْبعيُّ بن عامر لك ْْسى مُ 
حا رسالة كام قال ر  باد من عبادة العباد وضِّ اإلسالم: )أتْينا إلخراج الع 

 .(2) إىل عبادة ربِّ العباد(

ن إعال  ء فتحريُر املستضعفني من الطُّغاة واألرباب البرشية هو من حتقيق التوحيد هلل، وم 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ال اهلُل: كلمة ال إهَل إ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[64]آل عمران:   (ڈ

الريس فهذا اسُم الكتاب "احلرية أو الطوفان" وهذا معناه، وليس كام عنَْونه وكرره 

 بجميع استدراكاته!

                                                           

هانته إمستنكًرا رضب القبطي و - ؓ-أي االستعباد املعنوي القائم عَّل الظلم والقهر؛ كام قال عمر بن اخلطاب 1) )

ًرامتى استعبدتم الناَس وقد ولدهتم أمهاهُت وهو حٌر ) قىاء يف اإلسالم فعبم أحرا ا األر  ًرا وديتهم صوريى (، أمى ة، وإن كانوا أحرا

قُّ والعبوديُة الصوريُة من املسائل الفقهية التي تعامَل اإلسالُم هبا معنويًّا، وقد حفظ هلم اإلسالم  حقوَقهم وكرامتهم، فالرِّ

ر عمر بن اخلطاب مجيع العرب. وعتقهم ب اإلسالم بتحريرهملة املثل مع األمم، ومع ذلك فقد رغى معام  ؛ فحرى

 (.3/520تاريخ الطربي )2) )
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ل الذييف تروجيه للدِّ  هوسوف أقوُم بإذن اهلل بنْقض  أباطيل يناقُض كلمَة التوحيد،  ين املبدى

ة  واحتالهلا ة والطُّغاة ليستمروا باستعباد األمى غ فيه للُغزا ، وكلُّ هذا الباطل الذي والتي سوى

ُجه  نىة واجلامعة زوًرا وهبتاًنا! هويروِّ َلفية وأهل السُّ  وغرُيه جعلوه باسم السى

-املطريي ي: د حاكم يعن-اشرتط اكم: )حمستدرًكا عَّل كالم د. ه ومن أمثلة ذلك قولُ 

حلاكٍم ال يسري  الذي ال خياف من قوى أعظَم كفريٍة، أوالسمَع والطاعَة للحاكم املسلم القويِّ 

والطاعة مل تفرق بني أن أدلة السمع  األول:لسببني:  عَّل خمطىطات الغرب، وهذا اشرتاٌط باطٌل 

نىة!ه، وكذلك إمجاعاُت أاملتغلِّب بنفسه أو بغريه  ل السُّ

ع من أجلها السمُع والطاعة  الثاين: سببوال تتحقق مع وجود أن احلكمَة التي رُش 

!(1) (احلكومات هبذه احلالة  . يعني: التي يأيت هبا املحتلُّ

 ال حيتاج العدوُّ اخلارجي املحتلُّ أكثَر من هذا اخلطاب الديني نظري  وهذا التى فبهذا التى 
زييف 

ل؛ ليظلى  خالل أنظمته، وال يواجه جهاًدا وال حرَب حترير، سالميى من حيكُم العامل اإل املبدى

  وهذه هي حقيقُة القاديانية!

ية  ستناكُف الا  لدلكتاتورية: نرُصةً من احُلر 
نىة  قال يف بداية استدراكاته: )إنى كتاب "احلرية والطوفان" من الكتب املخالفة ألهل السُّ

وريةشرتك يف اجلملة مايف أصل السمع والطاعة، ف لكن زاد يف هذه املخالفة،  ع كتب الْسُّ

وقال فيه: )مل يستطْع أن ينُقَل عن عامل  .(2) !(عليهم أموًرا جتعل منهَجه منهًجا قريًبا للِّيربالية

                                                           

 (.407)ص: 1) )

 (.300)ص: 2) )
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ة سلًفا له فيام يدعيه من احلرية، واحد من علامء  وهذا ليس غريًبا؛ ألهنا أشبُه بالليربالية األمى

 .(1)! (إلسالمامنها ب

إىل )قد شَغل نفَسه وأضاع وقَته يف تتبُّع السياسات والدعوة عن مؤلِّفه د. حاكم:  الوق

ى ليرباليًة( طة؛ : ووصف دعوَته بأهنا دعوةٌ  .(2)! حريٍة أشبُه ما يصحُّ أن ُتسمى )إىل احلرية املْفر 

ُبهايت وا ْهواينِّ باسملوالتي منها عدُم إنكار املنكر، والسامُح بالفساد الشُّ  .(3) احلرية( شى

مة استدراكاته، ويعلن احلرَب عَّل )احلرية(، وأهنا ليست من اإلسالم؛  ر يف مقدِّ هكذا يقرِّ

ى أن  ة وشعوهبا، ثم يتحدى  اهلدَف من كتابه كلِّه؛ وهو جتويُز استعباد الطُّغاة لألمى
ٍ
َر بجالء لُيْظه 

: )واآلياُت التي سعدي عن احلريةمة عبد الرمحن الجيد عامًلا يدعو للحرية، بينام يقول العالى 

ُم باحلق، مع من كان ويف أيِّ حاٍل من  فيها األمُر باملعروف والنهُي عن املنكر، والتكلُّ

وكذلك ما فيها من النهي عن الظُّلم، فيه إرشاٌد إلعطاء الناس احلريَة النافعة التي األحوال، 

ة،  معناها التكلُم باحلق، والدعوُة إىل ي ال حمظوَر فيها... إنى ميزاَن ويف األمور التالصالح لألمى

 هو ما أرشد إليه القرآُن والنبيُّ 
 .(4)(ملسو هيلع هللا ىلص احلرية الصحيحة  النافعة 

َلفيُّ عبد احلميد بن باديَس: )إنى  مُة السى ُر أنى حقى كل إنسان ويقوُل العالى العقل السليَم يقرِّ

ى  مقداُر ما عنده من حرية،ياٍة هو اَر ما عنده من حديف احلرية كحقه يف احلياة، ومق وَمن تعدى

 من حياته، 
ٍ
ى عليه يف يشء  من حريته، كمن تعدى

ٍ
وباملقابل: نجد أن الشعوَب عليه يف يشء

                                                           

 (.306)ص: 1) )

 (.306)ص: 2) )

 (.406)ص: 3) )

 القواعد احلسان، القاعدة التاسعة والثالثون.4) )
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، حتى جتهَل ما ال جيهله املُستعبدَة التي فَقدت حريىتَها يف احلياة تفُسُد ف ْطرهُتا ويموت شعوُرها

د نساٌن، و ال يزهُد فيه إامأحٌد، وتزهَد في ة  سوادها فقط، بل يكون لدى أفرا ال يكوُن هذا يف عامى

من ُيرهيم شيًئا من -بل حياربون -متعلمني منها؛ فتنقلُب عليهم احلقائُق وَيْقل بوهنا، وُيكاب رون 

ة ة أيُّ  –احلقيقة ويدعوهم إليها. فاألمى رَ  تتطورَ  أن هلا يمكن ال- أمى  وتنتفعَ  ،وترتقَي  وتزده 

 .(1) !ا طبىَقْت معايَن احلرية، يف حياة أفرادها(إذ إال ،بقيمتها

ويقول عن احلرية: )هي طبيعٌة يف الوجود، وحق  رشعي  لكل إنسان... واإلنساُن إنام هو 

 إنسان ما دام يتمتع باحلرية(.

بيلك الدماُء، ساحلرية: )وَيتهاَلُك من أجلك األبطاُل، وُتْسَفُك يف وقال أيًضا عن قيمة 

 احلرية، ونقاوم من دَ وتُ 
 
كُّ لْساحك القالُع واملعاقُل. فنحن ضدُّ أضداد احلرية، وأعداُء أعداء

ٌء كان من أهل الربانيس أو من أهل الربانيط(  .(2) !يقاوم احلريَة، سوا

 :ةالليربالَّ وية ىلع د. حاكم بأنه يدعو للحرَّ  الفرتاءاإبطال 
ا قولُ   .(3) (حاكم يف كتابه )أشبُه بالليربالية منها باإلسالما د. يدعو هل يىة التيرإنى احلُه أمى

ليًة(و ى ليربا وزعمه أنى د. حاكاًم يدعو حلرية ُمْفرَطٍة متسح  .(4) !)أشبُه ما يصحُّ أن ُتسمى

ْهواينِّ باسم احلرية( ُبهايت والشى ْن افرتا (5) )بالفساد الشُّ ، فاحلرئه . فهذا م  ُة التي دعا يى وتضليل ه 

ُة التي يعرفها املسلمون والعرب من حترير اإلنسان واملجتمعات من يإل ها د. حاكم هي احلريى

                                                           

 (.169عند الشيخ عبد احلميد بن باديس )ص:  الفكر السيايس1) )

 د عويمر.فكرة احلرية عند الشيخ عبد احلميد بن باديس، أ.د مولو2) )

 (.306)ص: 3) )

 (.306)ص: 4) )

 (.406)ص: 5) )
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ۀ ہ ہ ہ  )عبودية غري اهلل من اآلهلة البرشية واحلجرية، والتجرد هلل الواحد القهار 

لِّ والظُّلم والطغيان واخلضوع ل ،  [35عمران: ل]آ   (ہ ھ ھ ھ ْن رفض  الذُّ واخلوف  ري اهللغوم 

، وقد )كان العرب يعرفون احلرية بمعناها السيايس كام قال سعُد بُن ناشٍب لبالل ن غري اهللم

 بن ُبْردٍة أمري العراق لبني أمية: ا

 عصا الدين أحرارُ وإن نحن مل نشقق ***      الل فإنناــــــــــدنا يا بـــــــفال توع

 .(1) ق أو العاُر(خطة فيها الشقا َّلع***      فال حتملنا بعد سمع وطاعة

: )احلرُّ من ال يعرف العرب من احلرية إال ما دل عَّل الرشف والرفعة، و قال األْزَهريُّ

ُة: الكريمُة من النساء. وقال األعشى:   الناس: خياُرهم وأفاضُلهم... واحلُرى

ٌة َطْفلُة األنامل   ه  (3) ُسخاًما ***  َتْرَتبُّ   (2) ُحرى  .(4) خالل(ب  َنكفُّ

 عبد اهلل بن حسن بن حسن:  قال وكام

ئٌر ما مهمن بريبة ... كظباء  ُم()بيٌض حرا َة صيُدُهنى َحرا   .(5) مكى

                                                           

 الطوفان )ص: د(. احلرية أو1) )

ُة الكريمة ناعمة األطراف.2) )  احُلرى

ْعُر 3) ) .الشى ُ  اللنيِّ

 (.3/277هتذيب اللغة )4) )

 احلرية أو الطوفان )ص: ج(.5) )
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)فهذه هي احلرية يف لغة العرب، وليس منها الدعوُة إىل االنحالل والتحلُّل من القيم 

والُفجور، بأنه يدعو إىل اخلَنا  األخالقية، وال َيْصدق عَّل من يدعو إىل َقبول الظلم واجلَور، أو

 !الريس كام يزعم .(1) دعو إىل احلرية(ي

 من إضاعة األوقات: هوعدُّ  ،يايسمن االصالح الس   نفريُ اتلَّ 
ر منها، وعدى االنشغاَل هبا من تضييع األوقات  ر أيًضا يف كتابه من السياسة ونفى حذى

ن السياسة  : م  د. حاكم ودعوته: عن  فقال (2)  السياسة!كُ رْ تواألعامر بام ال ينفع، حتى قالوا

 .(3) )قد شَغل نفَسه وأضاع وقَته يف تتبُّع السياسات(

عوا واحلقيقُة: أنى َسَدنَة  الطُّغاة ومن ترعاهم احلكوماُت مل يرتكوا السياسَة أبًدا، وإن ادى

وا ينارصون سياسات  الطُّ  م بكغحماربَة السياسة وَدَعْوا لرتكها، فهم مل ينفكُّ ل ما اة وحكوماهت 

!  استطاعوا

ا و ل: أمى ك هي وظيفُة األنبياء واخللفاء وأتباعهم؛ كام أخرب بذلفالسياسُة يف الرشع املنزى

ئيل تسوُسهم األنبياءُ كام يف "الصحيحني" قال: )ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ، كلام هلك نبي  كانت بنو إرسا

، وإنه ال نبيى بعدي، وسيكون خلفاٌء فيَ   .(4) (ُثرونكْ خَلَفه نبي 

فإنى اهلَل سبحانه أرسل رسَله وأنزل بُن القيم يف منزلة السياسة العادلة يف الرشع: )ل اوقا

كتَبه ليقوم الناُس بالقسط؛ وهو العدُل الذي قامت به األرُض والسمواُت، فإذا ظهرت 

                                                           

 احلرية أو الطوفان )ص: ج(.1) )

اركة يف العمل أنى الرشيعة متنع الشعوَب وعلامءها ومصلحيها من أّي مش -ع املديفركام يف لقائه م-زعم الريس 2) )

 ل من اهلل!خاصٌة باحلاكم فهو املخو -بزعمه-السيايس؛ ألنى السياسة 

 (.306)ص: 3) )

 (.1842(، صحيح مسلم )3455صحيح البخاري )4) )
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أعلم وأحكم  هأماراُت العدل وأسفر وجُهه بأي طريق كان، فثمى رشُع اهلل ودينُه، واهلل سبحان

 ثم  ل أن خُيصى طرَق وأعد
ٍ
ينفَي ما هو أظهُر منها وأقوى داللًة العدل وأماراته وأعالمه بيشء

وأبنُي أمارًة، فال جيعَله منها وال حيكَم عند وجودها وقيامها بموَجب ها، بل قد بنيى سبحانه بام 

يق بالقسط، فأيُّ طر رَشعه من الطرق أن مقصوَده إقامُة العدل بني عباده وقيام الناس

ج هبا فال يقاُل: إنى السياسة العادلة ست خمالفًة له، العدُل والقسُط، فهي من الدين ولي اسُتْخر 

يها  ئه، ونحن نسمِّ فقٌة ملا جاء به؛ بل هي جزٌء من أجزا خمالفٌة ملا نطق به الرشُع؛ بل هي موا

 .(1)(لعالماتهبذه األمارات وا سياسًة تبًعا ملصطلحهم، وإنام هي عدُل اهلل ورسول ه، ظهر

ُمها،  وقال: )السياسة نوعان: سياسٌة ظاملٌة؛ ُج احلقى من فالرشيعُة حُتَرِّ وسياسٌة عادلٌة خُتْر 

لها من جهلها  .(2) (الظامل الفاجر؛ فهي من الرشيعة؛ َعل َمها َمن علمها، وَجه 

 اليوَم مسائُل من فيدخل يف مباحث السياسة التي انشغل هبا املصلحون واملجاهدون

اخلالفة وَوحدة عودة احلاكميىة والطاعة والترشيع ولتوحيد والرشيعة، مثُل أصول العقيدة وا

ة   وإقامة القسط، وغري  ذلك.ودفع األعداء وحترير البالد األُمى

ا سياسُة األنظمة اجلرَْبية الريس فهذه السياسُة التي يستنك ُف عنها  ر منها، أمى وحيذى

وتستعب ُد املؤمنني، وُتوايل أعداَء اإلسالم، م إليه، بالطاغوت وتتحاك ورية التي حتُكمُ توالدكتا

وتتآمر عَّل املسلمني يف كل مكان، وحتارب اهلَل ورسوله بإباحتها للربا والكبائر، وتنرش 

نىة، وا هو الفساَد يف إعالمها ليَل هناٍر؛ فيعتربها تي جيب لوَسَدنُة الطُّغاة دوَل التوحيد والسُّ

ْوُد عنالدعاُء هل  .  [22]النجم: !( ۈ ۈ ٴۇ ۋ )والعداُء فيها؛ هلا ُء ها والوالا والذى

                                                           

 (.19الطرق احلكمية )ص: 1) )

 (.5املصدر السابق )ص: 2) )
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 :ةالعمل السيايس وادلعوة للحريَّ ن غضب مال أسباُب كشف 
ر من كلمة احلرية،  التي خلف هذه املزاعمَ مل يستطع أن خيفَي احلقيقَة   طوياًل، فبعد أن نفى

ر من السياسة والعمل  ح سببا هبوحذى ة غيظه وغضبه، فقال عن د. حاكم: ش  و اهدعو وضى دى

هم يف الدعوة إىل باطلهم،  ار واملبتدعة حقى هم يف منعهم من )فجَعل للكفى ام حقُّ وليس للحكى

 .(1) ذلك(

 ، فيه تكفرٌي للحكومات اإلسالمية اليوَم، وأهنا تعيشوقال: )هذا نَفٌس خارجي  معروٌف 

 .(2)  عناَء الردِّ عليه(لكفاينولو اقترص عليه  ،حالَة الكفر الَبواح

شيطانية، ويزُعُم أنى الرشيعة جاءت هبا، وأنىى  وقال عن د. حاكم: )فهو يتكلىُم عن حريةٍ 

لرشيعة الرمحن أن تأيَت بام يوسوس به الشيطان! ففي كالمه هذا أمور عدٌة: األمر األول: أنه 

ة د االنقالَب عَّل احلكم لطاُن من يريإذا عَرف الس -ورتالدك زعم يف- بمقتىض احلرية احلقى

 . (3) (يرتُكهمواملكيدة له، ولو كانوا مجاعًة؛ فإنه 

وقال: )الزعُم بأن الديمقراطيَة عدٌل هو زعٌم باطٌل؛ ألهنا قائمٌة عَّل حتكيم األكثرية، 

األْمَيز؛  باألكثرية ال بةَ ويرتتب عَّل هذا ضياُع حق األقلية، وإهداُر ُقُدرات األْكفاء؛ ألنى العرب

 .(4) وأتباًعا بحَسب كل دولة(ل الديمقراطية يسود التجاُر واألكثُر قبليًة ففي دو

ة والعمل السيايس؛ فإنى ن ضاهَلم يف ذلك  ُتهُ فهذه غاي ومن عَّل طريقته يف التحذير من احلُريى

عي اإلسالاحلامية األنظمة الديكتاتورية، وامَلَلكيات الوراثية، واألنظمة   َم، ويسميها لتي تدى

                                                           

 (.299: ص)1) )

 (.406: ص)2) )

 (.318: ص)3) )

 (.81: ص)4) )
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نىة، ولو حكمت بالطاغوت وحتدوَل  هلا أهنا ُتبيُح  التوحيد و السُّ اكمت إليه، والتي أقلُّ أحوا

مات  كالربا، ومتتنع عن شعائر اإلسالم الظاهرة، وهي التي يطل ُق عليها الفقهاُء  املحرى

ئَف املمتنعَة؛ كام بنيى شيُخ اإلسالم ابُن تيمي ئَف ذرمحه اهلل ُحْكمَ  ةالطوا اَت الشوكة  هذه الطوا

ئع اإلسالم، وما جيب فيها، وإن كانت تقرُّ بتحريمه، حيث قال: )كلُّ  التي متتنع عن بعض رشا

ئع اإلسالم الظاهرة، أو الباطنة املعلومة، فإنه جيب  واحدةٍ  طائفٍة ممتنعٍة عن رشيعةٍ  من رشا

 ، : نشهُد وال نصيلِّ : نُ وت لوا حتى يصلُّ ققتاهُلا، فلو قالوا ، ولو قالوا ي، قوت لوا وا صيلِّ وال نزكِّ

، ولو وا وا  حتى يزكُّ لوا حتى يصوموا رمضاَن وحُيجُّ
، قوت  ي وال نصوُم وال نُحجُّ : ُنَزكِّ قالوا

َب اخلمر، وال الفواحَش، وال نجاهُد  : نفعل هذا لكن ال َنَدُع الربا، وال رُشْ البيَت، ولو قالوا

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) . كام قال تعاىل:.يف سبيل اهلل.

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )، وقد قال تعاىل: [39]األنفال:  (ٴۇ ۋ

م اهلل، [279-278 ]البقرة:  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۓ ڭ ُر ما حرى
با آخ  ،  والرِّ

با،  انوا كوكان أهُل الطائف قد أْسلموا وصلىوا وجاهدوا، فبنيى اهلُل أهنم إذا مل ينتهوا عن الرِّ

فأيُّام طائفٍة امتنعت عن اْلت زام حتريم الدماء، واألموال، . وقال: )(1) ورسوَله(ممن حارب اهللَ 

ار، أو رضب   نا، وامليْس، أو عن نكاح ذوات املحارم، أو عن التزام جهاد الكفى واخلمر، والزِّ

ماته التي ال عُ  ذَر ألحد يف اجلزية عَّل أهل الكتاب، وغري  ذلك من واجبات الدين وحمرى

جلاحُد لوجوهبا؛ فإنى الطائفَة املمتنعَة تقاَتُل عليها وإن كانت يكُفُر اها وتركها؛ التي جحود

ًة هبا، وهذا مما ال أعلم فيه خالًفا بني العلامء، وإنام اختلف الفقهاُء يف الطائفة املمتنعة إذا  رى
ُمق 

ا الواجباُت و نن.. فأمى ْت عَّل تْرك  بعض السُّ ماُت املذكاأرصى  خالَف يف ورُة ونحُوها فالملحرى

                                                           

 (.22/51فتاوى )جمموع ال1) )
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جون عن  قني من العلامء ليسوا بمنزلة الُبغاة... فهم خار  القتال عليها، وهؤالء عند املحقِّ

 .(1) اإلسالم(

جيُب بإمجاع املسلمني قتاُل هؤالء وأمثاهلم من كل طائفة ممتنعة عن رشيعة وقال أيًضا: )

ئع اإلسالم الظاهرة املتو مس أو عن أداء صلوات اخلة املمتنعة عن الترة؛ مثل  الطائفا من رشا

الزكاة املفروضة؛ إىل األصناف الثامنية التي سامها اهلُل تعاىل يف كتابه، أو عن صيام شهر 

أو ال يتحاكمون بينهم رمضاَن، أو الذين ال يمتنعون عن سْفك  دماء املسلمني وأْخذ  أمواهلم، 

حابة يُق وسائُر و بكٍر الصدِّ كام قال أب وَله،سبالرشع الذي بعث اهلُل به ر يف مانعي ╚ الصى

 .(2) (الزكاة

 هوفهذا حكُم الطوائف املمتنعة يف اإلسالم؛ وهي أقلُّ أحوال هذه األنظمة التي يدعو 

وَمن عَّل طريقته لطاعتها، فكيف إن مجعوا مع ذلك إعالَن الرباءة من حكم اإلسالم، وواَلْوا 

االحتالل وحَكمت املسلمني؛ كام هذه األنظمُة مع بل كيف إن جاءت  !أعداءه ونرصوهم؟

ُره الريس كام   .سيأيتيقرِّ

ل؛ وَسَدنُة األنظمة املعارصة من دعاة اخلطاهو فال عجب أن يستنفَر  ب الديني املبدى

ُد اخلط كاتبه؛تشويه ُسْمعة السعي لملحاربة كتاب "احلرية أو الطوفان"، و َب اوهو الذي جيدِّ

ُم  النبويى والراشديى  ة؛ فهذا كلُّه مما هيد  للنظام السيايس اإلسالمي، ويبنيِّ حقوَق األمى

وطاعتها؛ ولذا اجتمعوا ل التي صنعها االحتالتنظرياهتم التي بنوها يف رشعية هذه األنظمة 

                                                           

 (.28/503جمموع الفتاوى )1) )

 (.28/557)جمموع الفتاوى 2) )
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ا ملحاربة الك تاب وصاحبه، وَدَعْوا للصرب والثبات عَّل طاعة هذه األنظمة ڇ ) ،وُنرصهت 

 .[6]ص:   (ڈ ژ ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ر من وهو  لهثم يقاُل  عي(1)الديمقراطيةالذي حيذِّ خوَفه عَّل حقوق األقلِّية من  ، ويدى

استبداد األكثرية، كالقبائل يف اجلزيرة العربية: هل هذا انتصار للعدالة؟ أم هذا من التشويش 

 ؟ ةوالتحريف نرصًة للدكتاتورية التي ترفض الديمقراطي

ه إليه: ما ُحكُم استبداد  األُرَس احلاكمة  العدالة، فالسؤاُل فإن قال: للحقِّ و الذي يوجى

لفية؟ب نىة والسى  السلطة واملال دون األكثرية؟ وما حكُم من يدافُع عن هذا االستبداد باسم السُّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الفةُ ع راج1) ) عوة للديمقراطية وتزيينها يف كتابه القيِّم )اخل   والديمقراطية..أزمُة ما كتبه شيخنا د. حاكم يف التىحذير من الدى

ع حضاراٍت(. ا  مصطلحاٍت أم رص 
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 يف توحيد احلاكمية: فصل  
 ظمة الطاغوتية:لألن توحيد اهلل يف احلاكميَّة؛ نرصةً  استناكرُ 

ل بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية عَّل أيدي احلملة نى إ  من أصول اخلطاب الديني املبدى

: العمَل م1918-1914احلرب العاملية األوىل الصليبية التي ُشنىْت عَّل العامل اإلسالميِّ يف 

أن أسقطوا  ا بعدعَّل تسويغ هذا الواقع اجلديد الذي رسمه االحتالُل بقيادة فرنسا وبريطاني

ة، وعطىلوا حكَم اإلسالم. وكان من أوائل هؤالء الذين أْضَفُوا فاخلال َة، وشتىتوا َوحدَة األمى

قع اجلديد هو الشيُخ األزهريُّ القايض عيل عبد الرزاق يف كتابه  الرشعيَة عَّل هذا الوا

ر فيه أنى اإلسالَم مل يأت بنظام س وال جاء إلقامة  يايس،"اإلسالم ونظام احلكم"؛ حيث قرى

ًيا مع الواقع اجلديد الذي جاء به د ، وإنام جاء برسالة ُروحيىٍة؛ وهذا متشِّ ولة وال حكم دنيويي

 االحتالُل.

ولذا جت ُد اليوَم أصحاَب اخلطاب الديني املبدل يسريون عَّل هذه اخلُطى؛ يف تسويغ هم 

 ا االحتالُل!جاء هبالوظيفية التي  الُقْطرية لألنظمة الطاغوتية والدول  

دما ثار العاملُ العريب رافًضا الظلم والطُّغيان التي متارسه األنظمُة العربية الوظيفيُة نوع

ى العلامنية والديمقراطية واجلمهورية وا مللكية، وأرادت هذه الشعوُب لعسكرية واحتت مسمى

ت ها  ودوُله صليبيُّ ُب التكاَلَب عليهم الغر-كام حصل يف مرص -العودَة إىل دينها وهويى

هم؛ ، وأْجَلبوا عليهملوظيفيةُ ا ڑ ک ک ک ک  ) بخيلهم وَرْجل هم ومْكر 

، فأرادوا أن تعوَد هذه الشعوُب الثائرُة للحظرية واحلكم الدكتاتوري باسم [46]إبراهيم:  (گ

ا عودُة اإلسالم واالستقالل  ة هلموالتحرر من احتالهلم والتبعي العلامنية والديمقراطية، وأمى
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ة بعد قتل هم  والقتُل  ك احلرُب فدون ذل ح قياداُت الثورة املضادى َماُر؛ ولذا رصى والدى

ه؛ كام قال  م يرُفضون عودَة اإلسالم وحكم  املستضعفني يف ميداين رابعَة والنهضة يف مرص أهنى

ين يف احلكومة، وإنه جيب أن يكون هناك فَ السييس يف ترصيح له: )إ بني ْصٌل نه ال مكاَن للدِّ

ئيُل وأمريكا: ستبقى مصائُرنا متشابكًة لألبد، ةن والدولالدي ن اآلن مرُص وإرسا  . (1)!(م 

نى ما تريده اإلماراُت وقال مؤخًرا سفرُي اإلمارات يف واشنطن يوسف الُعَتْيبة: )إ

والسعوديُة واألردنُّ ومرُص والبحرين  للرشق األوسط بعد عرش سنواٍت: هو حكوماٌت 

 .(2) !(رٌة ومزدهرةٌ تقمسٌة علامني

ة؛ بشباهبا وأحرارها وجماهدهيا من جهة،  ع اليوَم بني ثورة األمى وبذلك تتجَّلى حقيقُة الرصا

ة بكل أدواهتا   املضادى
ٌع َعَقدي  بني حكم اإلسالم؛ بأن يكوَن من جهة أخرىوالثورة  ، وأنه رصا

 اهلل! غري لالديُن كلُّه هلل، وبني حكم الطاغوت وأن يكوَن الدينُ 

رحه َسَدنُة الطُّغاة يصبُّ يف جانب دعم الثورة املضادة وأهدافها، فهم  ما يطولذا فإنى 

عَي اإلسالَم بلسانه، فال يشرتطون  ُط لرشعية احلاكم إال أن يدى رون أنى اإلسالَم ال يشرت  يقرِّ

ا ينفي هذه م نياهولو ظهر من الربأيى رشٍط لرشعية َمن حيكم املسلمني إال رشَط اإلسالم؛ 

به االحتالُل حاكاًم عَّل املسلمني، ومن ! عوىالد م الطاغوَت وحتاكم إليه، ومن نصى فمن حكى

واىَل الكافرين وظاَهَرهم عَّل املسلمني، ومن استعبد الشعوَب املسلمَة واستبدى بأمرها وهنَب 

                                                           

 مريكية.لقاء مع قناة )فوكس نيوز( األ1) )

 https://www.youtube.com/watch?v=KfDu5ffWcGY 

 مقابلة عَّل قناة )يب يب إس( األمريكية.2) )

 https://www.youtube.com/watch?v=OXyNfhz-4Dk 

https://www.youtube.com/watch?v=KfDu5ffWcGY
https://www.youtube.com/watch?v=OXyNfhz-4Dk


  22                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

عائه اإلسالَم يصبُح حاكاًم رشعيًّا جتب طا د ادِّ ا، بمجرى ه، وكلُّ ذلك واالُته ونرصتُ ومه عتُ ثرواهت 

نىة واجلامعة؛ كذًبا وزوًرا!ب َلفية وعقيدة أهل السُّ  اسم السى

نه بُشَبٍه وحتريفاٍت ب ْدعيٍة، ومن ذلك  ر يف كتابه هذا الباطَل وزيى ن هؤالء الريس الذي قرى
وم 

ر للطُّغاة استنكار  قوُله املنَكر  يف   يف احلاكمية؛ ليربِّ
 
!  هممَ حك توحيد اهلل  الطاغويتى

ه يف احلاكمية( ؛ وذلك عندما حتدث د. حاكم املطريي فقد نقل يف كتاب ه حتت عنوان )غُلوُّ

؛ وهو: )أنى احلاكميَة والطاعَة املْطَلقَة:  ل  يف كتابه "احلرية أو الطوفان" عن مبادئ اخلطاب املنَزى

ية يف النظام املرجعية الترشيع يف هلل ورسوله(، فقال د. حاكم مبيِّنًا هذا األصَل العقديى 

ُن يايس اإلسالمي: )الس احلكَم هلل وحَده، فهو الذي له احلقُّ وحَده يف الترشيع وقد جَعل القرآ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )املْطَلق لعباده، وله حقُّ الطاعة املطلقة؛ كام قال تعاىل: 

توحيُده يف الذي يقوُم عليه صُل ، فاعتقاُد وحدانيىة اهلل يف حاكميته هو األ [40]يوسف:(  ک

د (  ڑ)ة ُر الوارُد يف اآليه وطاعته. واألمعبادت ، ونوٌع من (  ڈ)، هو فرٌد من أفرا

ا من حقوقه التي ال ينازُعه فيها أحٌد؛ هلذا  أنواعه، فل َكْون  احلاكمية  هلل عز وجل، ولكوهنا حقًّ

يامُن من املعصية، وال اإلوال الطاعُة من  لرشك،أَمر أال ُيعَبَد إال هو، فال ُيعرُف التوحيُد من ا

ْت هذا األصَل اإليامينى العظيمَ  اهلل،الكفر إال بحكم 
أي: توحيَد اهلل املْطلَق يف – فمن مل يثب 

َده هبا مل َيْسَلْم له توحيُد اهلل يف عبادته وطاعته؛ إذ العبادُة والطاعُة هلل ال  –حاكميته، وإفرا

ن  بأنه  إال باإلقرار واإليامَل اللتزام حكم اهلل ورشعه، وال سبيم اهللُتعرف إال عن طريق حك

 .(1)([54]األعراف:(  ں ں ڻ ڻڻ)كام له اخللُق:   الترشيعوحده الذي له احلكُم و

                                                           

 (.66)ص: احلرية أوالطوفان ( )1



  23                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

عي الطُّغاة لطاعة يدعو ممن وهو- الريس أما   بالطاغوت حكمهم مع رشعيَتهم ويدى

هم حلاكمية؛ فقال معلًقا: )هذا غلوُّ اُلوِّ اخلوارج يف ن غُ هذا الكالَم م فَعدى  -إليه وحتاُكم 

     .(1)! اخلوارج يف احلاكمية(

ه يف مواالته للحاكمني بغري همن عجائب االستنكاروهذا  ، فقد محله إرجاؤه الشديُد وغلوُّ

ُة، ، وُدعاة العلامنية، ومن جاء هبم االحتالُل والثورُة املضادى
نفي  عَّل ما أنزل اهلُل، والطواغيت 

ة واحلاكمية والترشيع! بل رمي ه لدعاة التوحيد بالغلوِّ عَّل مذهب ملُْطَلق يف الطاعتوحيد اهلل ا

 اخلوارج! 

أنه ال خالَف بني املسلمني مجيًعا أنى الطاعة املطلقَة والترشيَع املطلَق واحلكَم  وقد ُعل م

يع واحلكم قُّ الطاعة والترشله حاملطلَق: حٌق هلل وحده ال رشيَك له، ومن ادعى أنى أحًدا 

ڑ ڑ ک ک ک ڈ ڈ ژ ژ  ): مع اهلل فهو مرشٌك كافٌر، كام قال تعاىلاملطلق 

، [26]الكهف:(  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)وقال: ،  [40يوسف:](ک

وقال: ، [21]الشورى:(  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)وقال: 

ڳ  ک ک گ گ گ گ ڳ)، وقال: [54]األعراف:(  ں ں ڻ ڻ ڻ)

ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)، وقال: [141]األنعام:  (ڳ ڱ ڳ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ۇ ۆ ۆ ۈ )، وقال: [64]آل عمران:(  ڎ ڈ ڈ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )، وقال: [31]التوبة:  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

                                                           

 (.337)ص: 1) )
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .(1) (احلُْكمُ َكُم وإليه  هو احلَ إنى اهللَ )ملسو هيلع هللا ىلص: نبي ل ال. وقا[121األنعام:](گ

د اهلل سبحانه بالطاعة والترشيع  ةالدالى  ةوغرُيها من اآليات واألحاديث  الكثري عَّل تفرُّ

ئيُّ يف اآلخرة، فمن جعل مع اهلل  ٌء احلكُم الرشعيُّ أو الَقَدريُّ أو اجلزا واحلكم املطلق، سوا

ًعا وحاكاًم  كمن جعل معه ربًّا ومعبوًدا وإهلًا، فهو ملطلق، الترشيع واحلكم ا  يفمطاًعا ومرشِّ

ءٌ  ُده بالتحكيم )ملسو هيلع هللا ىلص:  العز احلنفيُّ فيام جيب للنبيِّ قال ابُن أيب ،كالمها يف الرشك سوا يوحِّ

د املرَسَل بالعبادة واخلضوع والذلِّ واإلنابة والتوكل، والتسليم واالنقياد واإلْذعان ، كام وحى

، وتوحيُد متابعة  الرسول، من عذلعبد ، ال نجاَة ليدانفهام توح اب اهلل إال هبام: توحيُد املرَسل 

 .(2)(غريه، وال ُيْرىض بحكم غريهفال حياَكُم إىل 

وقال ابن حزٍم: )فإن قال قائٌل: كيف اختذ اليهوُد والنصارى أرباًبا من دون اهلل وهم 

ُد والنصارى ل، فلام كان اليهولتسميَة هلل عز وج اينك رون هذا؟ قلنا وباهلل تعاىل التوفيق: إنى 

َم أحباُرهم وُرْهباهُنم، وحُي لُّون مون ما حرى ، كانت هذه ربوبيًة صحيحًة وعبادًة  حيرِّ ما أحلُّوا

ى اهلُل تعاىل هذا العمَل اختاَذ أرباٍب من دون اهلل، وعبادًة، وهذا  صحيحًة قد دانوا هبا، وسمى

ُك بال خال  .(3)ٍف(هو الرشِّ

َل الناس معها رأيَت  قيِّم: )فهذهوقال ابُن ال طواغيُت العامل إذا تأملَتها وتأملَت أحوا

ممن أعرض عن عبادة اهلل إىل عبادة الطىاغوت، وعن التحاُكم  إىل اهلل وإىل الرسول إىل  أكثَرهم

                                                           

 ححه األلباين.(، وص4957( رواه أبو داود )1(

 (.1/228رشح الطحاوية )2) )

 (.3/125الفصل، يف امللل واألهواء والنحل )3) )
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مل يسُلكوا طريَق الء التحاُكم  إىل الطىاغوت، ومتابعة  رسوله إىل طاعة الطاغوت ومتابعت ه، وهؤ

حابة وَمن َتب عهم  -من هذه األمةالناجني الفائزين  ل وال قَصدوا قصَدهم، ب -وهم الصى

 .(1) خالفوهم يف الطريق والقصد مًعا(

َد اإلهُل بالطاعة الختصاصهوقال العزُّ بُن عبد السالم: ) بن َعم  اإلنشاء واإلبقاء  وتفرى

ن ضرٍي إال هو سالُبه... هو جال ُبه، وما مفام من خرٍي إال  يوي،والتغذية واإلصالح الديني والدن

نىة واإلمجاع واألقيسة الصحيحة  وكذلك ال ُحْكَم إال له؛ فأحكاُمه مستفادٌة من الكتاب والسُّ

َن وال أن يستعمَل مصلحًة مرَسلًة، وال أن  واالستدالالت املعترَبة، فليس ألحد أن يستحس 

حابة، ويفيف تقليد املجتهد تقليده، كاملجتهد ْر بيقلَِّد أحًدا مل يؤمَ  هذه املسائل  أو يف تقليد الصى

ُد عَّل من خاَلف يف ذلك قوُله عز وجل:  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )اختالٌف بني العلامء، وَير 

 .(2) ([40]يوسف:(  ک ک ک گ

 (ٿ ٿ ٹ ٹ)وقال الشيخ سليامن بن عبد اهلل بن عبد الوهاب: )وقوله تعاىل 

ٌل عَّل أن التحاُكَم إىل الطاغوت مناٍف لإليامن مضاد  له، وت؛ وهو دليي: بالطىاغ. أ   [60:]النساء

حُّ اإليامُن إال بالُكفر به، وتْرك  التحاكم إليه، فمن مل يكُفْر بالطاغوت، مل 
ْن باهلل(فال يص   .(3)يؤم 

، واحلُ وقال ابن سعدي: ) ، واحلُك كمُ الربُّ واإلهُل هو الذي له احلُْكُم القدريُّ ُم الرشعيُّ

، وهو ئيُّ َبُد وحده ال رشيك له، ويطاُع طاعًة مطلقًة، فال ُيعىص؛ بحيث الذي ُيْؤَلُه وُيع اجلزا

ذ العبُد الع َء عَّل هذا الوجه، وجعل تكون الطاعاُت كلُّها تبًعا لطاعته، فإذا اختى لامَء واألمرا

ََذهم أربا، فقطاعَتهم هي األصَل، وطاعَة اهلل ورسوله تبًعا هلا ُهم ًبا من دون اهلل، د اختى يتأهلى

                                                           

 (.1/40ملوقعني )إعالم ا1) )

 (.2/158) األحكام قواعد2) )

 (.494)ص: د تيسري العزيز احلميد رشح كتاب التوحي3) )
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ُم حكَمهم عَّل حكم ا فإن احلكَم كلىه هلل ورسوله، فهذا هو الكفُر بعينه؛ ويتحاَكُم إليهم، ويقدِّ

 .(1) (هلل، كام أن العبادَة كلىها هلل

ه ش هيم آل الشيخ: )وحتكيُم الرشع وحده دون كلِّ ما سوا  قيُق وقال الشيُخ حممد بن إبرا

ه( عبادة  اهلل وحده . وقال: )لو قال َمن حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطٌل؛ فهذا (2) دون ما سوا

 .(3) باطٌل( ال أثَر له، بل هو عزٌل للرشع، كام لو قال أحٌد: أنا أعبد األوثان، وأعتقد أهنا

م يف حات وقال الشيُخ حممد األمني الشنقيطيُّ يف تفسريه معلًقا عَّل حديث َعديِّ بن

م خمالًفا لترشيع ا اوهذالطاعة: ) ًعا بام أحلى وحرى ب ُع ُمرَشِّ لتفسرُي النبويُّ املقتيض أنى كلى من يتى

ُذه ربًّا، مرشٌك به، كافٌر باهلل، هو تفسرٌي صحيٌح ال شكى يف صحته، 
اهلل؛ أنه عابٌد له، ُمتىخ 

ته ال تكاُد حُتْ  نية الشاهدُة لصحى اعلموا أهيا اإلخواُن . ريميف املصحف الك صيهاواآلياُت القرآ

َك به يف عبادته كلُّها بمعنًى واحٍد ال َفْرَق بينهام البتىةَ  َك باهلل يف حكمه، واإلرشا ، فالذي أنى اإلرشا

ن َوْضع   ،يتىب ُع نظاًما غرَي نظام  اهلل، وترشيًعا غرَي ما رَشعه اهللُ  وقانوًنا خمالًفا لرشع اهلل، م 

ًضا عن نور، مُ البرش من كان يفعُل هذا هو ومن -ء الذي أنزله اهلُل عَّل لسان رسوله سامال ْعر 

يعبُد الصنَم ويسُجُد للَوَثن، ال فرَق بينهم البتَة بوجٍه من الوجوه؛ فهام واحٌد، فكالمها مرشٌك 

ُك به يف عبادته واإلرشا  ه يف ُك بباهلل: هذا أرشك يف عبادته، وهذا أرشك به يف حكمه، واإلرشا

ءٌ ا سمهُحْكمه كال ُف بصفات التحليل وال التحريم، وملىا كان  . (4) (وا
وقال: )غرُي اهلل ال يتص 

ن خصائص الربوبية، كام دلىت  -رشعيًة كانت أو كونيًة قدريةً -الترشيُع ومجيُع األحكام  م 

                                                           

 (.35: ص) التوحيد كتاب رشح السديد القول1) )
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ع ربًّ ذ ذعليه اآلياُت املذكورُة، كان كلُّ من اتبع ترشيًعا غرَي ترشيع اهلل قد اخت ، الك املرشِّ

 .(1)أرشكه مع اهلل(و

فاحلكُم املْطَلُق، والترشيُع املْطَلُق، واألمُر املْطَلُق، كلُّها من خصائص اهلل التي جيب أن ُتفَرَد 

ُد اهلل بكل ما خَيَْتصُّ به،  وهذه اخلصائُص متعلقٌة بربوبيته وأفعاله له وحده، والتوحيُد هو إفرا

 (ں ں ڻ ڻ)وحده؛ ُع ُر والناهي واملرشِّ  وحده؛ فهو اآلم  الُق سبحانه، فكام أنه اخل

لوا دين اهلل، وال  .[54]األعراف: قال ابُن تيميَة: )وأما غرُي رسل  اهلل وأنبيائه فليس هلم أن يبدِّ

عوا يف الدين ما مل يأذْن به اهلُل، والرسُل إنام قالوا تبليًغا عن اهلل؛ فإنه سبحانه له اخللُق  يبَتد 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) غرُيه،غرُيه ال يأمُر  ؛ فكام ال خيُلُق ألمرُ وا

 .(2)([40يوسف:](ک

َ حكَمه يف القليل وقال الشيُخ ابن باز: )
مُّ إيامُن العبد إال إذا آمن باهلل وريض 

فال َيت 

والكثري، وحتاَكَم إىل رشيعته وحدها يف كل شأن من شؤونه؛ يف األنُفس  واألموال 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) قال تعاىل: كام؛ ًدا لغريهان عابك الوإواألعراض، 

حتاَكم إىل َوْحيه، فمن َخَضع هلل سبحانه وأطاعه و؛ [36]النحل:  (چ چ چ ڇ

قال  ؛ كامفهو العابُد له، ومن َخَضع لغريه، وحتاَكم إىل غري رشعه، فقد عبَد الطاغوَت، وانقاد له

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )تعاىل: 

ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٺ 

ن [60النساء:](ڦ . والعبوديُة هلل وحَده، والرباءُة من عبادة الطاغوت والتحاُكم  إليه: م 

مقتىض شهادة  أن ال إهَل إال اهلُل وحَده ال رشيَك له، وأن حممًدا عبُده ورسوُله، فاهلُل سبحانه 

                                                           

 (.7/53بيان )أضواء ال1) )

 (.28/614)جمموع الفتاوى ( 2(
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وُيميتهم، نهاهم، وحُيْييهم م ويهو ربُّ الناس، وإهلُهم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يأمره

ه؛ قال تعاىل: وحياسب قُّ للعبادة دون كلِّ ما سوا ں ں ڻ )هم وجيازهيم، وهو املستح 

ُر سبحانه، والواجُب طاعُة أمره[54]األعراف:(  ڻ  .(1) (، فكام أنه اخلالُق وحده، فهو اآلم 

احلكُم كبري؛ َم هلل العيلِّ الاحلكومن اإليامن  باهلل: أن تؤمَن بأنى وقال الشيُخ ابن عثيمني: )

إنى احلُكَم بام أنزل اهلُل وقال: ) .(2) (الكوينُّ والرشعيُّ كلُّه هلل، ال حاكَم إال اهلُل سبحانه وتعاىل

ف ه؛  من توحيد الربوبية؛ ألنه تنفيٌذ حلكم اهلل الذي هو مقتىض ربوبيته، وكامل  ملك ه وترصُّ

ى اهلُل املتبوعني يف ۇ )ملتبعيهم؛ فقال سبحانه: باًبا ما أنزل اهلُل أر غري وهلذا سمى

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

، [31]التوبة:( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ى املتىبعني  عني مع اهلل، وسمى ى اهلُل املتبوعني أرباًبا؛ حيث ُجع لوا مرشِّ َباًدافسمى ؛ حيث إهنم ع 

 .(3) (ه وتعاىلبحانَذلُّوا هلم وأطاعوهم يف خمالفة حكم  اهلل س

ُل الشيخ عبد الرمحن الرباك: )وال ريَب أنه مما جيُب توحيُد اهلل فيه: احلكُم الكوينُّ قووي

؛ قال تعاىل:   .(4) ( [40]يوسف:  ( ک ک ک ک گڑ       ڈ ڈ ژ ژ ڑ)والرشعيُّ

 (:1653وُسئ لت اللجنُة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية يف الفتوى رقم )

ك األكرب واألصغر من حيث التعريُف واألحكاُم؟بني ا الفرُق : ما السؤال)  لرشِّ

                                                           

 (.6 وجوب حتكيم رشع اهلل ونبذ ما خالفه )ص:( )1

 (.1/68رشح رياض الصاحلني )( )2

 (.2/140فتاوى ابن عثيمني )3) )

 الشيخ يف موقع اإلسالم اليوم.من فتاوى 4) )

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-186596-60.htm 

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-186596.htm
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يه بأسامء اجلواب ا؛ إما يف أسامئه وصفاته، فُيَسمِّ ُك األكرُب: أن جيعَل اإلنساُن هلل ندًّ : الرشِّ

َع إىل غريه تعاىل ا يف العبادة؛ بأن َيرْضَ دًّ
ُفه بصفاته... وإما أن جيعَل له ن  ن شمس أو ؛ ماهلل ويص 

... بي أو ر أو نقم ، مَلٍك أو ويلي
 
ًعا له سوى اهلل َذ ُمرَشِّ

ا يف الترشيع؛ بأن يتخ  دًّ
ا أن جيعَل هلل ن  وإمى

ًبا وقضاًء  أو رشيًكا هلل يف الترشيع يرتيض حكَمه وَيدين به يف التحليل والتحريم؛ عبادًة وتقرُّ

لىه وإن مل يَ  اىل يف اليهود والنصارى: وُل تعهذا يق، ويف دينًاَره وَفْصاًل يف اخلصومات، أو يستح 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

وأمثاُل هذا من اآليات واألحاديث التي جاءت يف الرضا بحكٍم ، [31التوبة:](ۇئ

نَي سوى حكم اهلل، أو اإلعراض  عن التحاكم إىل حكم اهلل، والعدول  عنه إىل التحاكم إىل قوان

ُك األكرُب الذي يرتدُّ به َقَبليٍة، أو نحو   وضعيٍة، أو عاداٍت  ُع الثالثُة هي الرشِّ  ذلك، فهذه األنوا

لىة اإلسالم، فال ُيَصَّلى عليه إذا مات، وال ُيدَفُن يف مقابر املسلمني، وال  فاعُله أو معتقُده عن م 

 بوجوب قتله، ويتوىلبيحتُه، وحُيَكُم ُل ذيوَرُث عنه ماُله، بل يكوُن لبيت مال املسلمني، وال تؤكَ 

َل معاملَة  ذلك ويلُّ أمر  املسلمني؛ إال أنه ُيستتاب قبَل قتله، فإن تاب ُقب لت توبتُه ومل يقَتْل، وُعوم 

 .(1)(املسلمني

 فمن ال ُيْثب ْت هذا األصَل العظيَم وهذا التوحيَد؛ فال يثُبْت له أيُّ توحيد!

 بادة والطاعة:الع توحيُد احلكم أصُل توحيد
اكميَة اهلل سبحانه هي أصُل العبادة والطاعة؛ ألنى طاعَة اهلل وعبادَته وتوحيَد اهلل  حإنى 

هبام، وغرُيها من العبادات واألحكام والنهُي عن الرشك كلُّها ال ُتعَرُف إال بحكم اهلل الرشعيِّ 

                                                           

 (.1/747املجموعة األوىل ) -ئمةفتاوى اللجنة الدا1) )
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ه وهنيه وقضائه ک ک ک ڑ ڑ ڈ ڈ ژ ژ )؛ كام قال تعاىل: الرشعي وأمر 

أي: وما القضاُء يف ( ڈ ڈ ژ ژ گ)احلويفُّ يف تفسريه "الربهان":  الق . [40يوسف:](ک

أنتم ومجيُع (  ڑ ک ک ک ک گ)اخلَلق واالستعباد واألمر والنهي إال هلل، وهو الذي 

 .(1)َخْلقه(

ما ؛ أي: ليس لكم وال ألصنامكم حكٌم،  (ڈ ڈ ژ ژ گ))حيان يف تفسريه:  أبووقال 

ين  الاحلكُم يف ڑ ک ک ک ): هلل، ثم بنيى ما َحَكَم به؛ فقال إالعبادة والدِّ

 .(2)(.[40يوسف:](ک

؛ بل: أنزل اهلُل السلطاَن بالنهي [40]يوسف:  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وقال ابن سعدي: 

ل  اهلُل هبا سلطاًنا، مل يكن طريٌق وال وسيلٌة وال دليٌل هل ا؛ عن عبادهتا وبيان  ُبْطالهنا، وإذا مل ينز 

ئَع، ويُسنُّ األحكاَم، وهو الذي  ه، فهو الذي يأمرن احلكَم هلل وحدأل ُع الرشا وَينْهى، وُيرَشِّ

 .(3) ((  ک ک ک ک گ)أمركم: 

؛ أي: ما احلكُم احلقُّ يف (  ڈ ڈ ژ ژ گ))وقال الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسريه: 

بوبية، والعقائد والعبادات الدينية  إال هلل وحَده، ُيو ُن ملن اصطفاه من رسلحيه الرُّ ه، ال يمك 

يه وَهواه وال بعقله واستدالله، وال لبرشٍ  دُة باجتهاده واستحسانه، فهذه القاع أن حيُكَم فيه برأ

نة مجيع رسله، ال ختتل ُف باختالف األزمنة واألمكنة(  .(4) هي أساُس دين اهلل عَّل أْلس 

                                                           

 .ـه430 املتوىف احلويف احلسن أيب مةللعالى ( 213 ص) القرآن علوم يف الربهان1) )

 .املطريي حاكم للدكتور األقالم صوارم: وانظر ،(6/278) املحيط البحر( )2

 (.398: ص) السعدي تفسري3) )

 (.12/254) املنار تفسري4) )
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فات طاٌل جلميع الترصُّ بإ   (ڈ ڈ ژ ژ  گ)ومجلُة وقال ابُن عاشور يف تفسريه: )

ڑ ک )هلتهم بأهنا ال حكَم هلا؛ فيام زعموا أنه من ُحْكمها وترصفها. ومجلُة املزعومة آل

د اهلل تعاىل باإلهلية إىل التعليم بامتثال أمره وهنيه؛   (  ک ک ک گ انتقاٌل من أدلة إثبات انفرا

من حيث ما (  ڈ ڈ ژ ژ گ)ملة  جلألن ذلك نتيجُة إثبات اإلهلية والَوحدانية له، فهي بيانٌ 

 .(1) (فيها من معنى احلكم

والدين إال هلل؛ ألنه ؛ أي: يف أمر العبادة ( ڈ ڈ)وقال القاسميُّ يف تفسري اآلية: 

 .(2) (مالٌك، وهو مل حيُكْم بعبادهتا؛ ألنه أمر أالى تعبدوا إال إياه

بعبادته  أنىه هو الذي أمره، وومن اآليات الدالة أيًضا عَّل أن احلكَم املطلَق هلل وحد

: [23]اإلسراء:(  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)هبا: قوُله تعاىل: وتوحيده  ؛ قال ابُن َجرير الطربيُّ

ن ؛ فإنه ال ينبغي أحَكم ربُّك يا حممُد بأمره إياكم أال تعبدوا إال اهللَ )يعني بذلك تعاىل ذكُره: 

 .(3) ُيعَبَد غرُيه(

 توحيَد وأمرهم به، وقىض به وحكم؛ فقال:ل أْلزَم اخللَق ااهللَ وال ريَب أنى قال ابُن تيمية: )

ُب عَّل العباد عبادَته وتوحيَده، ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) ... وهذا كثرٌي يف القرآن؛ يوج 

ُم عليهم عبادَة ما سواه؛ فقد حكم وقىض: أنه ال إهَل إال هو  .(4) (وحيرِّ

                                                           

 (.12/277) والتنوير التحرير1) )

 (.6/177حماسن التأويل )2) )

 (.17/413تفسري الطربي )3) )

 (.14/171) الفتاوى جمموع4) )
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ُ أنى أخصى  ُم اهلل وأمُره ات الربوبية هي حك صفوغرُيها من اآليات واألحاديث التي تبنيِّ

، والتي هبا حكال  م وأمر أن ال نعُبَد إال إياه.رشعيُّ

 توحيد احلاكمية يف أصول الفقه:
وكام أنى هذه املسألَة من املسلىامت يف أصول الدين، كذلك هي من الواضحات يف   

حيُد اداُت التي جيب توالعبأصول الفقه، فهي ُتذَكر عند تعريف األحكام الرشعية، والتي منها 

: )ذكرون التعريَف باحلاكم؛ وهو اهللُ اهلل هبا، في يلُّ ويف البحث عن أقسام احلكم ، قال الغزا

ُ حدُّ الواجب واملحظور  واملندوب واملباح واملكروه والقضاء واألداء والصحة و الفساد يتبنيى

ُ  ث عنويف البحوالعزيمة والرخصة، وغري  ذلك من أقسام األحكام،  ُحْكَم  أن ال احلاكم يتبنيى

  . (1)(إال هلل

بدأ املؤلُف رمحه اهلل الكالَم عَّل وقال ابن النجار الفتوحيُّ شارُح "الكوكب املنري": )

نَه احلديَث عن احلاكم؛ ألنى احلكَم  واحلاكَم متالزمان، وقد تبع يف ذلك ابَن احلكم، وضمى

َف احلكَم بأنه خط ْبكي الذي عرى لكالُم عن احلاكم حاكَم إال اهلل، وااهلل. ثم قال: ال  اُب السُّ

ضون لبعض بحوثه التي  من اختصاص علم أصول الدين، ولكن علامء أصول الفقه يتعرى

: اعلم أنه ال حاكَم س ُل باحلكم؛ يقول اآلمديُّ
وى اهلل تعاىل، وال حكَم إال ما حكم تتىص 

 .(2)(به

                                                           

 (.8علم األصول )ص: املستصفى يف 1) )

 للدكتور حاكم املطريي. نسان، وجتريد الطغيانحترير اإل(، وراجع: كتاب 1/300( رشح الكوكب املنري )2(
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 باخلوارج:ة اعة احلاكميَّ دُ  الردُّ ىلع تشبيه  
ر هذه املسألَة: من ُغالة اخلوارج يف احلاكمية، وتشبيُهه إياهم بام كان ُه لُ وأما َجعْ  من يقرِّ

مَة؟؟؟، فهذا جهٌل منه وتلبيٌس، فاخلوارُج عندما اعرتضوا عَّل  ينادي به اخلوارُج املحكِّ

حابة   مُة حقي ُأريدَ ي كلفه ؛ [40]يوسف:(  ڈ ڈ ژ ژ ڑ)بقول اهلل: فيام َشجَر بينهم حتكيم الصى

، والباطُل هو تنزيُلهم هذه اآليَة عَّل احلكم املقيىد  الذي ال  ؓباطٌل؛ كام قال عيل  هبا 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )خيالُف حكَم اهلل املْطَلَق، كام يف قوله تعاىل: 

 . [35]النساء:(  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

، ومثُله قوُله تعاىل  حكَم اهلل املطلَق البرُش، وال خيالُف  به فهذا حكٌم مقيىٌد جائٌز أن حيُكمَ 

. فال خيالف أمَر اهلل املطَلَق كام يف قوله تعاىل: [38]الشورى:(  ں ں ڻ)يف األمر املقيد: 

اخلوارَج، وَدَحض ¶ . وهبذا جاَدل ابُن عباس [54]األعراف:(  ں ں ڻ ڻ ڻ)

 حتى رجع كثرٌي منهم للحق والصواب. شبَههم

والذي استنكره الريس، فهو يف احلكم املطلق - يف مسألة احلاكمية-ا كالُم د. حاكم أمو 

واألمر املطلق؛ الذي هو من خصائص الربوبية، والذي ينازُعه فيه امللوُك اجلرَْبية واألرباُب 

ل! هو البرشية، وهم الذين يذوُد عنهم   وأصحاُب اخلطاب الديني املبدى

 :اءة منهت والربلكفر بالطاغوباوحيد إال يتحقق اتلال 
نىةجاءت النصوُص الرشعية يف القرآن و النبوية بوجوب الكفر بالطاغوت والرباءة منه،  السُّ

رت من طاعته واتباعه، كام قال تعاىل:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وحذى

. [60]النساء:(  ٹ ٹڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح )وقال: 
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  حخ جخ مح

ڦ ڄ ڄ ڄ ). وقال: [752-625]البقرة:(  ٺ ٿ ٿٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ). وقال: [76]النساء:(  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) وقال: [3]األعراف: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 ونمن يعظِّمونه، ويصُدرابُن جرير الطربيُّ يف تعريف الطاغوت: هو )قال   [.9الشورى:](ې

 . (1)(مه من دون حكم اهللبحكعن قوله، ويرَضْون 

نىة، وقال ابُن كثرٍي: ) ٌة ملن عَدل عن الكتاب والسُّ واآلية أعمُّ من ذلك كلِّه، فإهنا ذامى

ُد بالطاغوت هاهناوحتاكموا إىل ما سوامها من الباطل؛   .(2) (وهو املرا

ين يؤمنون لذنصيًبا من الكتاب ا وا وهذه حاُل الذين أوتوقال شيُخ اإلسالم ابُن تيمية: )

ْبت والطاغوت، وحاُل الذين يتح اكمون إىل الطاغوت من املُْظهرين لإليامن باهلل ورسله باجل 

. وقال: (3) (والطاغوت كل معظم ومتعظم بغري طاعة اهلل ورسولهفيها من حال هؤالء، 

ي هو طاغوٌت؛ وهلق... احلواملُطاُع يف معصية اهلل واملطاُع يف اتباع غري  اهلُدى ودين ) ذا ُسمِّ

َكَم إليه من حاكم بغري كتاب اهلل طاغوًتا، وسمى اهلُل فرعوَن وعاًدا ُطغاةً  من  .(4) (حُتو 

حانه أن أخرب سبوقال ابُن القيِّم يف تعريف الطاغوت الذي جيب الكفُر به والرباءُة منه: )

ه، والطاغوُت: الطاغوت وحتاكم إلي ممن حتاَكم أو حاكم إىل غري ما جاء به الرسوُل فقد حكى 

فطاغوُت كلِّ قوم َمن يتحاكمون إليه ه من معبود أو متبوع أو ُمطاع؛ ما جتاوز به العبُد حدى كلُّ 

                                                           

 (.8/507( تفسري الطربي ))1

 (.2/346كثري ) ( تفسري ابن)2

 (.2/373جامع الرسائل )3) )

 (.28/201جمموع الفتاوى )4) )
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من اهلل، أو يطيعونه فيام غرُي اهلل ورسول ه، أو يعبدونه من دون اهلل، أو يتبعونه عَّل غري بصريٍة 

 .(1) (ال يعلمون أنه طاعٌة هلل

ُت عام  يف كل ما ُعب د من دون اهلل وريض لوهاب: )الطاغوحممُد بن عبد اشيخ لا وقال

بالعبادة من معبود، أو متبوع، أو ُمطاع يف غري طاعة اهلل ورسوله؛ فهو طاغوٌت. والطواغيُت 

ُل: الشيطانُ  :كثريٌة، ورؤوسهم مخسةٌ  الداعي إىل عبادة غري  اهلل؛ والدليُل قوُله تعاىل:  األوى

الثاين:  .[60]يس:(  ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ  ڄ ڄ)

ُ ألحكام اهلل؛ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )والدليُل قوُله تعاىل:  احلاكُم اجلائُر املغريِّ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 والثالث: الذي حيُكُم بغري ما أنزل اهلل؛. [60]النساء:(  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .(2) ([44المائدة:](ہ ھ ھ ھہ ڻۀ ۀ ہ ہ )والدليُل قوُله تعاىل: 

الذي ُيستخَلُص من كالم السلف أنى الطاغوَت: كلُّ ما وقال الشيخ حممد حامد الفقي: )

ه عن عبادة اهلل وإخالص الدين والطاعة هلل ولرسوله...  ويدُخُل يف ذلك رَصف العبَد وصدى

ئعه وغريها.. ننُي نفسها طو. بال شكي احلكُم بالقوانني األجنبية عن اإلسالم ورشا اغيُت، والقوا

عوها وم جوها طواغيُت وواض  ن واضعه، فهو طاغوٌت ..روِّ  .(3)(. إما قصًدا أو من غري قصٍد م 

ومن الذين فمع هذه النصوص الواضحة يف موقف اإلسالم وعلامئه من الطاغوت 

ل ال زالوا يُ  مونه ويتحاكمون إليه؛ إال أنى ُدعاَة اخلطاب الديني املبدى ، بِّسون عَّل املسلمنيلحُيكِّ

                                                           

 (.1/40) املوقعني إعالم( )1

 (.12/9) الوهاب عبد ابن مؤلفات موسوعة( )2

 (.282حاشية فتح املجيد )ص: 3) )
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مون منازعَته، ويوجبون طاعَته، و پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )يثبتون رشعيىَته، وحيرِّ

 .[5]الكهف:   (ٺ ٺ ٿ

 ظام:رشعيَّة انلثبات إلرشط إقامة أحاكم اإلسالم  رفضالردُّ ىلع 
أحكاَم وقد اجتهد يف حتريف النصوص التي تشرتُط لرشعية احلاكم أن ُيقيَم بني الناس 

اغوت الذي حيُكم بالَد املسلمني اليوَم: )إن يف تسويغ حكم الط؛ ومن ذلك قوُله المساإل

قول  أهل التكفرَي باحلكم بغري ما أنزل اهلُل ملجرد احلكم مل يُقْل به إال اخلوارُج؛ وهو خالُف 

نىة( السُّ
من حكم بغري  . وقال يف حتريفاته وتأويالته الب ْدعيىة  للنصوص التي ُتبط ُل رشعيَة كلِّ (1)

ما يدلُّ عَّل أنه ُيشرَتُط للسمع والطاعة  ◙ يب طالبم: )روي عن عيل بن أاإلسال

عَة... لو صحى األثر، اهلل فال سمَع له وال طا أن حيُكَم بكتاب اهلل، فإذا مل حيُكْم بكتابللحاكم 

سق العايص، فالكان مفهوُمه معارًضا ملنطوقاٍت كثريٍة يف السمع والطاعة للحاكم املسلم ال

ٌم عَّل املففاملنطوُق  فعدى االعراض عن حكم اإلسالم ورفض أحكامه . (2)هوم( ُمقدى

 !ظامعَّل رشعية الن وتعطيلها، واحلكم بالطاغوت، بمنزلة املعصية التي ال تأثري هلا

ُد : )إن قوَله: نىة النبويةللسُّ  أيًضا يف حتريفاته وقال زه  به"ما قاَدُكْم بكتاب اهلل" قد ُيرا ما جوى

ْزه رشُع اهلل؛ فال ُيطاع احلاكُم يف معصية اهلل(، ويقابله ما هو حمرشُع اهلل ٌم مما مل جيوِّ رى
(3) .

ف   عيد ليبطل داللته! باحلديث بتأويل الرشط يف فحرى

                                                           

 (.105 :)ص1) )

 (.124 :)ص2) )

 (.83 :)ص3) )
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لرشعية ملسو هيلع هللا ىلص جعل رشَط احلكم والتحاكم لكتاب اهلل وسنة رسوله  من حتريفاته أنهو

خَمْرَج  "يقوُدكم بكتاب اهلل" خَرجإن قوَله: مفهوَم هلا! فقال: ) من األلفاظ التي الاإلمام 

 .(1) الغالب؛ فال مفهوَم له(

فه ومحاسته صيانًة جلناب الطاغوت، فجعل كلى من يشرتط يف رشعية  ه وتطرُّ وزاد يف غلوِّ

نىة! فا َزم َمن ألْ حلاكم إقامَة اإلسالم من اخلوارج والتكفرييني الذين خالفوا إمجاَع أهل السُّ

ر باحلكم بغري  )ما قاَدُكْم بكتاب اهلل( عَّلديث يستدلُّ بح طريقته اإلرجائية، فقال: )إنه ُيكفِّ

ر عن ده أن عدَم حتكيم ما أنزل اهلل؛ فهذا استدالُله باحلديث اعتضاًدا ال اعتامًدا؛ ألنه تقرى

ها، بأدلةٍ  أكربُ  كفرٌ  –بال اعتقادٍ  -الرشع دُّ  تومهى  وأنه هب،املذ هذا صحة عدم انيبب عليه فرُيَ

نىة( أهُل  عليه أمجع ملا خمالٌف   .(2) السُّ

طحية والتأويالت العقالنية أبطل َبه السى َر  فبهذه الشُّ النصوَص النبويَة الَقْطعيىَة؛ ليربِّ

مت الطاغوَت!  للحكومات اليوَم التي نبذت كتاَب اهلل وحكى

الرشط فيه والذي وا معنى وبيىن - كتاب اهلل(ب )ما قادكم –وقد رشح أهُل العلم احلديَث 

 اإلماُم الواجُب طاعُته مما قادنا بكتاب اهلل تعاىل وبسنىة رسولأراد إبطاَله! فقال ابن حزم: )

،  التي أمر الكتاُب باتباعها، فإن زاغ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ع من ذلك، وأقيم احلدُّ واحلقُّ
 منهام ُمن 

ٍ
عن يشء

َ  فإن مل ُيْؤَمن َأَذاُه إ الى  اتفق مجيُع . ونَقل اإلمجاَع عَّل ذلك، فقال: )(3)  غرُيه(بَخْلعه ُخل ع وُويلِّ

نىة ومجيُع املرجئة ومجيُع الشيعة واخلوارج عَّل  َة واجٌب أهل السُّ وجوب اإلمامة، وأن األمى

                                                           

 (.83 :)ص1) )

 (.84 :)ص2) )

 (.4/84األهواء والنحل )الفصل، يف امللل و3) )
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ا عليها االنقياُد إلمام عادل ُيقيُم فيهم أحكاَم اهلل، ويسوُسهم بأحكام الرشيعة التي أتى هب

 .(1) (ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

( : بطاعة ويل األمر ولو كان هبذه اخلَساسة ما دام يقوُدنا بكتاب ملسو هيلع هللا ىلص فأمر وقال النوويُّ

كني باإلسالم والدعاء إىل كتاب اهلل تعاىل؛ عَّل اهلل تعاىل، قال  العلامُء: معناه: ما داموا متمسِّ

 .(2) (أي حاٍل كانوا يف أنفسهم وأدياهنم وأخالقهم

ر والنهي عَّل ما هو ُمقتىض كتاُب : يسوقكم باألميقوُدكم بكتاب اهلل: )ويوقال البيضا

 .(3) (اهلل وحكُمه

-وإن كان فيهم من النىقص  والتقصري ما فيهم-فالطاعُة التي أوجبها اإلسالُم لوالة األمر 

باع أمره، وليست طاعًة لذات األمري  واحلاكم   سدنُة ه كام يصوروعرشه إنام إلقامة دين اهلل واتِّ

ياٌض: )يقودكم بكتاب اهلل: أي باإلسالم وُحْكم  كتاب  اهلل،  لقايضقال ااة، الطغ وإن ع 

 .(4)َجاَر(

ء  وإن كان فيهم نقص يف -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية مبيىنا احلكمَة يف طاعة األمرا

نىة  يستعينون هبؤ؛ إنام لتنفيذ طاعة اهلل ورشعه: )-أنفسهم وتقصري ء امللوك  فيام الأهُل السُّ

 .(5) (من طاعة اهلل، ويعاونوهنم عَّل ما يفعلونه من طاعة اهلل ج إليهم فيهحيتا

                                                           

 (.4/72الفصل، يف امللل واألهواء والنحل )1) )

 (.9/47م )رشح مسل2) )

 (.2/542األبرار رشح مصابيح السنة )حتفة 3) )

 (.6/265إكامل املعلم )4) )

 (.4/111منهاج السنة )5) )
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ُيشاركون فيام حيتاج  -أي أئمة اجلَور -وقال: )مذهُب أهل السنة واجلامعة أنى هؤالء 

ا هنإليهم فيه من طاعة اهلل، فتصَّل خلفهم اجلمعُة والعيدان وغرُيمها من الصلوات التي يقيمو

عطيلها، ونجاهُد معهم الكفار، وَنحجُّ معهم البيَت صل خلفهم أفىض إىل تهم؛ ألهنا لو مل ت

ن املنكر وإقامُة احلدود، فإنى اإلنسان لو روف والنهي عالعتيق، وُيستعان هبم يف األمر باملع

ر أنه َحجى يف رفقٍة هلم ذنوٌب وقد جاءوا حيجون، مل يرضه هذا شيًئا، وكذلك  غزو وغرُيه الّقدِّ

ها الرَبُّ وشاركه يف ذلك الفاجُر مل يرضه ذلك شيًئا(ل الصاحلة، إذا فعلمن األعام
(1). 

ُل الرشَع؛ وهو قوُله: )أما إن كَفر اإلماُم أو نقل كالَم الدكتور حاكم يف حكم من ُيعطِّ ثم 

مجع العلامُء عَّل )أغريى الرشيعَة أو عطىلها، فيجب اخلروُج عليه باإلمجاع؛ قال القايض عياض: 

أو تغيرٌي للرشع أو بدعٌة، خَرج عن حكم الوالية، وسقطت طاعُته، ه لو طرأ عليه كفٌر أن

 .(2) ُعه(ُم عليه وَخلْ ووجب عَّل املسلمني القيا

فقال معرتًضا: )قوُل حاكم العبيسان: )أو غريى الرشيعَة أو عطىلها، فيجب اخلروج عليه 

م أن التكفباإلمجاع أعطانا خيارين إلبطال اإلمجاع الذي  ثم .(3) ( هبذا قوُل اخلوارجريَ (: تقدى

لل فنَقله القايض عياٌض:  إما محُله عَّل التأويالت اإلرجائية، وإما احلكُم عَّل ناقله باخلطأ والزى

ذوذ!  فقال: )ذَكر القايض عياٌض: أنه خُيَرُج عليه إذا غريى الرشَع. هذا لفٌظ جممٌل؛ إن أراد والشُّ

ه تغيرًيا ُكف نهأ ه تغيرًيا ف= كُم كافًرا ريًّا؛ بأن صار احلاغريى ب ْدعيًّا؛ بأن صار صحيٌح. وإن غريى

                                                           

 (.4/525منهاج السنة )1) )

 (.73 :)صاحلرية أو الطوفان 2) )

 (.348)ص: 3) )
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ٌة( =احلاكُم مبتدًعا ال كافًرا   -املبتدع عزل - وقال: )وتعترَبُ هذه املسألةُ  .(1) فكالُمه خطٌأ وزلى

ن ذِّ  م   .(2)(عياض القايض شوا

جهة النصوص وضع خمَرجني ملوا  ريف صفات اهلل يفحت يفالغلو فشاَبَه طريقَة أهل البدع 

 الرصحية التي تصطدم مع معتقداهتم؛ كام قالوا: 

ْض وُرْم َتنْزهيَا ***      وكلُّ نصي أْوَهم التىشبيَها ْله أو َفوِّ  أوِّ

 إال أنى هؤالء العلامَء الفضالَء راموا تنزيَه اهلل، ورام الريس تنزيَه الطُّغاة!

به أمام النصوص الرصحية، وكالم  أهل العلم، ضطرا يف اه  ينطبق عليصٌف و فال يوجد

ل   حة وكثرة النصوص وأقوا بأفضَل من مثل  قول ه هو: )ملا ضاَق أهلُّ البدع َذْرًعا ألجل رصا

 .(3) !أهل العلم يف رشط إقامة كتاب اهلل وُحْكم اإلسالم، أصبحوا يف أمٍر مريٍج جتاَهها(

رشعيََّتها،  ونويثب تُ سدنة الطغاة عنها  حلكومات اليت يدافعُ ا أقواُل العلماء يف
نَّة ونويزُعمُ   :أنها ىلع اتلوحيد والسُّ

م الطاغوَت ومن يتحاكمون إليه،  وَسَدنةُ ُتُه وأما حماول الطُّغاة إضفاَء الرشعية عَّل من حكى

ئع اإلسالم، فقد نَقضها أهُل العلم  منهم  نالسابقو-والطوائف  املمتنعة عن رشا

 بطلوا رشعيىَتهم.وأ -واملعارصون

 : بمعصيٍة فال جتوز طاعُته يف تلك املعصية؛  -اإلمامُ  -ر)فإن أمَ قال أبو العباس القرطبيُّ

واحًدا، ثم إن كانت تلك املعصيُة كفًرا وجب َخْلُعه عَّل املسلمني كلهم، وكذلك لو قواًل 
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حلدود، ومنَع من صوم رمضان، وإقامة او تَرك إقامَة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصالة،

َب اخلمر، والذلك نى، ومل يمنَْع منهام، ال خُيتَلُف يف وجوب َخْلعه(، وكذلك لو أباح رُشْ  .(1) زِّ

عاًء  وبنيى شيُخ اإلسالم ابُن تيمية حكَم التتار الذين حكموا املسلمني، ودانوا باإلسالم ادِّ

؛ بينام فرضوا حتكيَم الياسق ) ، هلم زخاننَصبه َمل ُكهم جنكيقانون الوضعي( الذي الظاهًرا

كام حيُكُم التىرَتُ بالياسق؛ الذي جرت به عاداهُتم، وأما أهُل اإليامن اإلسالم: )فقال عنهم شيُخ 

ين فإنام حيكمون بكتاب اهلل وسنة رسوله . ثم قال يف بيان حكمهم: (2) (واإلسالم والعلم والدِّ

ئفة ٌب بإمجاع املسلمني، وكذلك كلُّ طاقتاهُلم واج، ومع هذا فلشهادتنيبافإنى التتاَر يتكلمون )

ئع اإلسالم الظاهرة، أو الباطنة املعلومة، فإنه جيب قتاهُلا  .(3)(ممتنعة عن رشيعة واحدة من رشا

جيُب بإمجاع املسلمني قتاُل هؤالء وأمثاهلم من كل طائفة ممتنعة عن رشيعة من وقال: )

ئع اإلسالم ال ترة... ظارشا  يتحاكمون بينهم بالرشع الذي بَعث اهلُل به ال أوهرة املتوا

 .(4)(رسوَله

مون  عون اإلسالَم وحيكِّ الياسَق بني وقال تلميُذه ابُن كثري يف تفسريه عن التتار الذين يدى

من خرج عن حكم اهلل املُْحَكم املشتمل  عَّل كل خرٍي، الناهي عن كل : )يف دولتهم املسلمني

، ه منو رشي ء وا عَدل إىل ما سوا مستند  الصطالحات، التي وضعها الرجاُل بالاآلراء واألهوا

ا يضعوهنا من رشيعة اهلل، كام كان أهُل اجلاهلية حيُكمون به من الضالالت واجلَهاالت، مم
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ئهم،  ، وكام حيُكُم به التتاُر من السياسات امللكية املأخوذة عن َمل ك هم جنكيزخانبآرائهم وأهوا

ئَع َشتىى وهو عبارٌة عن كضع هلم الياسق؛ ذي وال تاب جمموٍع من أحكام قد اقتبسها عن رشا

نية وامللىة اإلسالمية، وفيها كثرٌي من األحكام أخذه د نظره من اليهودية والنرصا ا من جمرى

 نومَ ملسو هيلع هللا ىلص. وهواه، فصارت يف َبنيه رشًعا متىبًعا، يقدموهنا عَّل احلُكم بكتاب اهلل وسنة رسوله 

َع إىل ُحكم اهلل ورسوله افٌر جيب قتاُلهذلك منهم فهو ك فعل واه ملسو هيلع هللا ىلص، حتى يرج  ُم س  ، فال حُيَكى

 . (1) (يف قليل وال كثري

وهو الذي عارَصَ حكم -وعلىق الشيخ القايض أمحد شاكر عَّل كالم ابن كثري يف التفسري

عد سقوط اخلالفة يف ب الطاغوت الذي فرضه االحتالُل الصليبي الغريب عَّل بالد املسلمني

فقال الشيخ أمحد شاكر: )ثم كان  -ىل، والذي جيادل عنه الريس اليومَ احلرب العاملية األو

أسوأَ حااًل وأشدى ظلاًم وضالاًل منهم؛ ألنى أكثَر األمم اإلسالمية اآلن تندمج  املسلمون اآلن

 بذلك ا
ٍ
نني املخالفة للرشيعة؛ والتي هي أشبُه يشء يف هذه إنى األمَر اسق... لييف هذه القوا

 ُعْذَر ألحدٍ  نني الوضعية واضٌح وضوَح الشمس، هي كفٌر بواٌح، ال خفاَء وال ُمداراَة، والالقوا 

ُب لإلسالم  .(2)(يف العمل هبا، أو اخلضوع هلا أو إقرارها -كائنًا من كان -ممن ينتس 

موا الطاغوَت وأعرضوا عن حكم وقال الشوكاينُّ يف  ملسو هيلع هللا ىلص: م اهلل ورسوله حكالذين حكى

ها أهنم حيُكمون بالطاغوت، ويتحاكمون إىل َمن يعرف األحكاَم الطاغوتية منهم، يف مجيع نم)

ُض هلم، من غري إنكار وال حياء من اهلل وال من عباده، وال خمافٍة من  األمور التي تنوهُبم وَتعر 

 يا، ومن كان قريًباعاأحد، بل قد حيُكمون بذلك بني من يقدرون عَّل الوصول إليه من الر
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ُر أحٌد عَّل إنكاره ودفعه، وهو أشهُر  منهم، وهذا األمر معلوٌم لكل أحد من الناس، ال يقد 

وال شكى وال ريَب أن هذا كفٌر باهلل سبحانه وبرشيعته التي أنزهلا عَّل رسوله، من ناٍر عَّل َعَلٍم. 

ئع من عند جم، بل كفروا بملسو هيلع هللا ىلصواختارها لعباده يف كتابه، وعَّل لسان رسوله   َم دآيع الرشا

نوا هلا،  ، حتى يقَبلوا أحكاَم اإلسالم وُيْذع  ٌ إىل اآلن، وهؤالء جهاُدهم واجٌب، وقتاهُلم متعنيِّ

رة، وخيرجوا م ن مجيع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية، ومع  وحيُكموا بينهم بالرشيعة املطهى

ون عَّل أموٍر غري  احلكم بالطاغو ُّ
واحد منهم عَّل انفراده  والتحاكم إليه، وكلُّ ت هذا فهم ُمرص 

ُب  ، وذلك مثُل إطباقهم عَّل قطع مرياث النساء، كفَر فاعله، وخروَجه من اإلسالميوج 

هم عَّل فعله( هم عليه، وتعاُضد  ر   .(1)وإرصا

كلُّ دولة ال حتُكُم برشع اهلل، وال وقال الشيُخ ابن باز يف كتابه "نقد القومية العربية": )

 كافرٌة، ظاملٌة فاسقٌة بنصِّ هذه اآليات يةٌ ضاه، فهي دولٌة جاهل حلكم اهلل، وال تراعُ تنص

هُتا ومواالهُتا؛  املْحَكامت، جيب عَّل أهل اإلسالم ُبْغُضها ومعاداهُتا يف اهلل، وحتُرُم عليهم مودى

َم رشيعَته  .(2) (، وترىض بذلك هلا وعليهاحتى تؤمَن باهلل وحده، وحتكِّ

عن رشعية الدول التي ال حتكُم فتاء يف السعودية إللالدائمة  وى اللجنةفتجاء يف و

: )السؤاُل األوُل: لعلىكم عَّل علم بأن حكومَتنا علامنيٌة ال هتتم بالدين، باإلسالم ورشيعته

ُد السؤاُل: وهي حتُكُم البالد عَّل دستوٍر اشرتك يف ترتيبه املسلمون واملسي هل حيون، هناك ير 
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َي احلكأ جيوُز لنا إذا كانت حتكُم ؟ اجلواب: ة إسالمية أو نقوُل: إهنا كافرةٌ بحكومومَة ن نسمِّ

 .(1) (بغري ما أنزل اهلُل فاحلكومُة غرُي إسالمية

ُض عن رشع اهلل وحكمه،  فهذا كالُم أهل العلم يف األنظمة التي حتُكم بالطاغوت وُتْعر 

ُبها الريس ومن عَّل طريقته بدول الت نىة! فهل وحوالتي يلقِّ نيد والسُّ َر م  كالم  جيرؤ أن حيذِّ

َة منوأهنم عَّل طريقة اخلوارج ء العلامء وخيطَِّئ قائليه عَلنًاهؤال دى وَسَدنة ه ؟ أم أنى هذه الشِّ

 ؟الطُّغاة هي خاصٌة فيمن يناوئ االحتالَل وحكومات ه الوظيفيةَ 

 

 

 

 

 :عليها والرد   ابلدعية اإلرجائية قواعدالبيان يف  فصل  
غيان:اإلرجاء لت ظيُف عقيدة  وت  سويغ الطُّ
ن افرتاءات  و نىة واجلامعة، ومن تأصيالته اإلرجائية اخلطرية : زْعُمه ه  م  عَّل عقيدة أهل السُّ

م مهُ كَ ، وَح رشعيَة كلِّ من تسلىط عَّل احلُكم والرئاسة يف أيِّ بقعٍة كانت من بالد املسلمني

 الكفَر الذي أوجب اهللُ - حكَم الطاغوتة وشعوهبا عَّل األمى  بأيِّ نظاٍم كان، حتى لو َفرض

التحاكَم إليه، وأعرض عن ُحْكم اهلل ورسوله، وامتنع عن شعائر عليهم وأوجب  -به

اهلل يف اإلسالم الظاهرة، وحارب اهلَل ورسوله بإباحة املحرمات؛ فهو يف ذلك كلِّه ظلُّ 
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عي أينطق الشهادت، ما دام األرض الذي جتب مواالُته وطاعُته وَبيعُته نه مسلٌم، ومن ني ويدى

أ منه - اعرتض عليه ألجل ذلك ن تربى  !مستحٌق للقتلفهو خارجي  ضال   -فضاًل عمى

حلكم وهذه طريقُة ُغالة املرجئة وَسَدنة الطُّغاة يف إباحة أيِّ نظاٍم للحكم؛ ما دام رأُس ا

عي اإلسالمَ  َمن ُيبيُح امللَك مطلًقا من : ) تيمية عنهمسالم ابنُ ، فهم كام قال شيُخ اإلبلسانه يدى

 .(1) (غري تقيُّد بسنة اخللفاء؛ كام هو ف ْعُل الظىَلمة واإلباحية واملرجئة

ته حُيَكمَ  أن إالرشعيُة من حيكم بالطاغوت وطاعُته ومواالُته عنده فال تسقُط  دى رَ  بر   وُيكفى

 !الَقَتاد   َخْرطُ  عنده ذلك ودون بعينه،

ل ال ولذا فقد  من القواعد اإلرجائية، والتأويالت الب ْدعيىة، التي حتمي كلى من  كثريَ أصى

نُ  ة، حتى إن أظهر الكفَر حَكم املسلمني من الطُّغاة، وُتثبِّت رشعيَته، وحُتصِّ دى ه من الُكفر والرِّ

ياًنا، وجاهر به ورَشعه هلم؛ فكلُّ هذا ال يرضُّ  ه الناُس ع  َح الذي يرا عي ما دام يدى  هه عندالَبوا

 !بلسانه اإلسالمَ 

 :اتلحذير من إرجائه يف هأقوال علماء بدل
اإلرجائية، حتى وصل به احلال جمازفاُته يف تأصيل هذه القواعد البدعية ه وقد ُعرف عن

َح بلسانه  ؛ طمًعا يف ُدْنَيا، ورصى د السجوَد بني يدي الصنم  أن قال: )إنى الرجَل لو قصد وتعمى

ُد ع أنه ه بالباطن( ال ُيْقَطعُ  بادَته، فإنهيقص   .(2)بكفر 
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ه ومن كتاباته، ككتاب "اإلملام" و "القواعد اإلهلي ر منه علامُء بلد  ة"، ومنهم ولذا فقد حذى

والشيخ  من جَرحه بأنه من املُْرجئة بل من ُغالهتم، كاملفتي العامِّ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ،

 .(1) وغريهم تاء،اإلف جلنة عضو خننيٍ  بن اهلل عبد

وعن كتابه "اإلملام" فقال آل الشيخ:  هوقد ُسئل املفتي الشيُخ عبد العزيز آل الشيخ عن

 .(2) )عنَده إرجاٌء شديٌد، نصحُته لكن اهلل هيديه(

ومن هؤالء الذين بيىنوا إرجاءه الشيُخ صالح الفوزان؛ حيث ُسئل عن كتابه "اإلملام يف  

ٍر، وأنى  ؛ُفهر فيه مؤلِّ م" وما ذكَ رشح نواقض اإلسال من أنى العذر باجلهل عام  يف كل مكفى

 لفوزانا فقال... بالشهادتني وينط ُق  لإلسالم ينتسُب  ممن كان إذا اهلل املرشَك الذي يعبد غريَ 

ناه، هذا إرجاٌء، هذا: )السؤاَل  مقاطًعا  أن جيب الكتاُب  هذا إرجاء، كتاُب  أنه أدرْكنا قرأ

 به( رَتى غَ يُ  وال رَ ُيصادَ 
(3). 

ى موحًدا ما  : )ما رأيُك بمن يقول: )إنى املرشَك يسمى وُسئل الشيخ عبد العزيز الراجحيُّ

إليك اسمه عبد العزيز الريس، مرشٌف عَّل موقع دام أنه جاهٌل، وهذا الرجُل أحسُن اهلُل 

 اإلسالم العتيق فام ردكم؟(.

                                                           

 أقوال العلامء يف عبد العزيز الريس داعية اإلرجاء(.اليوتيوب بعنوان: ) موقعراجع 1) )

SBmCewHTw5=etch?vhttps://www.youtube.com/wa 

 س داعية اإلرجاء(.أقوال العلامء يف عبد العزيز الرياليوتيوب بعنوان: ) موقعراجع 2) )

.com/watch?v=ehttps://www.youtube5SBmCewHTw 

كتور صالح الفوزان كتاب الريس فيه إرجاء وجيب أن دبعنوان: ) يف موقع اليوتيوبفتوى صوتية للشيخ الفوزان 3) )

 (.يصادر

https://www.youtube.com/watch?v=_Ut_Uyca2EA 

https://www.youtube.com/watch?v=e5SBmCewHTw
https://www.youtube.com/watch?v=e5SBmCewHTw
https://www.youtube.com/watch?v=e5SBmCewHTw
https://www.youtube.com/watch?v=_Ut_Uyca2EA
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كُ  : )هذا باطٌل، املرش  ى موحدً ل الرشَك ال الذي يعم فقال الراجحيُّ  ا، ولكنه يقاُل:يسمى

ًدا وهو يفعل  ى موحِّ ُة فأمُره إىل اهلل، لكن ال يسمى ٌك، أما هو فإذا مل تقم عليه احلُجى ْ
عمُله رش 

َك. هذا قوٌل باطٌل(  .(1) الرشِّ

)رسالتي  وممن ردى عليه يف تأصيالته اإلرجائية الشيُخ عبُد الرمحن الرباك يف رسالة بعنوان:

 .(2) يز الريس(إىل عبد العز

 اداعُء اإلسالم باللسان يكيف تلثبيت رشعيَّة أي  نظاٍم:إبطال القول بأنَّ 
ه ه ومن تطبيقات اإلرجائية يف مسألة اإلمامة: أنه حرَص سقوَط رشعية احلاكم وطاعت ه بكْفر 

عي اإلسالَم؛ فهو إماٌم رشعي   ه، فام دام أنه يدى
ئع  مهام عطىله اعتعته وطجتب بيبَعْين  من رشا

  اإلسالم، واملعرتُض عَّل ذلك عنده عَّل طريق اخلوارج!

رون ُح  نىة واجلامعة يقرِّ ما رمَة اخلروج عَّل احلاكم الفاسق الظامل أو املبتدع قال: )أهُل السُّ

بون له السمَع والطاعَة يف غري معصية اهلل، ويدلُّ هلذا األصل عدُة دام مسلاًم  أدلة: ، ويوج 

 .(3) (وجوب السمع والطاعة للحاكم املسلمالدالة عَّل  مقتىض األدلةليُل األول: الد

وقال يف استدراكاته: )قوُل حاكم العبيسان: )أو غريى الرشيعَة أو عطىلها فيجب   

 .(4)(تقدم أن التكفرَي هبذا قوُل اخلوارجاخلروُج عليه باإلمجاع(: 

                                                           

 .(بلقاءات الشيخ الراجحي يف نقض الشبه اإلرجائيةعنوان )إحتاف الربية لقاء مسجل ب1) )

 .الرباك يف النتموقع الشيخ عبد الرمحن 2) )

 https://sh-albarrak.com/article/2147 

 (.35)ص: 3) )

 (.348)ص: 4) )

http://www.sunnahway.net/vb/showthread.php?t=60965
https://sh-albarrak.com/article/2147
https://sh-albarrak.com/article/2147
https://sh-albarrak.com/article/2147
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ه وإن َحكَ احلاكم نفيف ربطه رشعيَة النظام بإسالم و : )ذكر ، قال اإلسالمم بغري رشيعة  س 

ا؛ بأن صار القايض أنه خُيَرُج  ه تغيرًيا ُكفريًّ عليه إذا غريى الرشَع. هذا لفٌظ جممٌل؛ إن أراد أنه غريى

  . (1) (احلاكُم كافًرا فصحيٌح 

ها حديُث ُعبادةَ  ُ رسوُل اهلل ملا قال  وقال أيًضا: )تقييُد الطاعة بالصالة وإقامت ها: يفْسِّ

ُد ترُك الصالة عَّل وجه كفريي َرْوا )إال أن تَ : ملسو هيلع هللا ىلص ًحا عندكم فيه من اهلل برهاٌن(، فاملرا كفًرا َبوا

 .(2) الذي مل جُي ز  اخلروَج إال عند الكفر الَبواح( عندنا من اهلل فيه برهاٌن؛ بداللة حديث ُعبادة

ُح عند ع فقط لكفر احلاكم به والكفُر البوا  احلديث الذي ا خالُف نصِّ عينه، وهذيرج 

ًحا قال معلًقا عَّل حديث: ف ؛ُعه لفعل الكفر وظهوره بني الناسَيرج   )إال أن َتَرْوا كفًرا َبوا

 .(3) عليه إال عند القدرة( عندكم فيه من اهلل برهاٌن(؛ قال: )إذا ثبت كفُر احلاكم فإنه ال خُيَْرُج 

ول حاكم ة اخلالف: )قض عنها بحجى يعَة وأعروقال يف حتصني احلاكم مهام عطىل الرش

يعة أو عطىلها، فيجب اخلروُج عليه باإلمجاع(: يقاُل عَّل القول بأن  العبيسان: )أو غريى الرشى

تكفري إن التكفرَي هبذا هو مما اخُتل ف فيه بني أهل العلم؛ واخلالُف يمنُع من التكفري به معترٌب: 

 .(4)(األعيان

                                                           

 (.348)ص: 1) )

 (.338)ص: 2) )

 (.32)ص: 3) )

 (.348)ص: 4) )



  49                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ة عدم وقال يف حتصينه بح كم؛ فإنه ال خُيْرُج عليه إال عند اثبت كفُر احل القدرة: )إذاجى

     .(1) القدرة (

فله السمع فمهام صدر من احلاكم من ُكفٍر وتعطيٍل للرشيعة، وإعراٍض عن اإلسالم، 

ت ه وخروجه من اإلسالم! والطاعة  ما مل يكُفْر بعينه وحُيَْكْم بردى

عي اإل ، فانه، فهو حاكسالَم بلسفام دام أنه حاكٌم ويدى بني احلاكم ه ال فرَق عندٌم رشعي 

ُق بني العامل بالرشع  يف نظر الرشع واحلاكم بحكم الواقع أو اللغة، فهو يف ذلك كمن ال يفرِّ

 اضٌل وممدوٌح!والعامل بالسحر، فكالمها ف

فَر أظهر الك والفقهاُء وعلامُء اإلسالم ينُقلون اإلمجاَع عَّل وجوب اخلروج عَّل احلاكم إذا

َح،  هو م الوجوُب مع عدم القدرة، فمن قام به فقد أخذ بالعزيمة، بينامويسقُط عنده البوا

ُم اخلروَج عليه ابتداًء؛ وهو نقيُض اإلمجاع متاًما!  رِّ حُيَ
(2). 

ر  ٌء إقامُة كلمة اهلل، أو وقد صوى يف كتابه أنى اإلسالم ليس له غايٌة يف الدولة واإلمامة، سوا

هلل، وإقامُة أحكام اهلل، وإنام أصبحت الغايُة يف اإلمامة ُد يف سبيل ااس، أو اجلها بني النالعدُل 

، وعَّل كلِّ من تسلىط عَّل هذا وعرشه هي احلفاَظ عَّل منصب احلاكمه وأحكامها عند

َبه  عنه، والعمَل لتخضيع الناس له وطاعة   املنصب، والتنظرَي لتحصينه ومحايته، ودفَع الشُّ

ء كانت إمامته رشعية أم طاغوتية يةيدة السلفباسم العق تهومواالره أوام  !سوا

                                                           

 (.32)ص: 1) )

 كام سيأيت يف بيان أحكام اخلروج.2) )
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َد باإلمامة والوالية يف اإلسال مُة الشوكاينُّ املرا َد هبا الواليُة وقد بنيى العالى م، وأنى املرا

ملىا أمر سبحانه الُقضاَة الرشعية ال الطاغوتيُة أو اللغويُة، أو بحكم األمر الواقع، فقال: )

، أمر الناَس بطاعتهم ها هنا، وطاعُة اهلل عز كموا باحلقِّ الناس أن حي ذا حكموا بنيالوالَة إو

وأويل األمر: هي فيام أَمر به وهنى عنه،  ملسو هيلع هللا ىلصوجل هي امتثاُل أوامره ونواهيه، وطاعُة رسوله 

 . (1) (هم األئمُة والسالطنُي والقضاُة، وكلُّ من كانت له والية رشعيٌة ال والية طاغوتيةٌ 

َد اإلمامُة اإلسالمية، وأما أمُر اجلاهلية فقد فاُظ تدل فهذه األل: )وقال عَّل أن املرا

عَّل  ملسو هيلع هللا ىلصانقرض... ومعنى اخلالفة معنى اإلمامة يف ُعْرف الرشع، وهؤالء الذين نصى النبيُّ 

ُد باإلمامة هنا هو املعنى اللغويى الشاملى لخالفتهم هم اخللفاُء األربعة،  كل من وليس املرا

ُد اإلمامُة الرشعيةُ  ويتىب  به الناُس  مُّ يأت  .(2) (عونه عَّل أي صفٍة كان؛ بل املرا

ريد هبذه التأصيالت  الباطلة وهذه القواعد اإلرجائية املضلِّلة حتصنَي ُحكم يُ ُه لكنى 

الطاغوت وجتويز حكمه، فمهام صدر منه فهو ظلُّ اهلل يف األرض وسلطاُنه، ودولُته دولُة 

 والسُّ التو
 ة!نى حيد 

فاليهود مع موب قاهتم  .(3) (املرجئُة هيوُد أهل  القبلةسعيُد بن ُجبري عندما قال: ) صَدقوقد 

 : هم عن أمر اهلل قالوا : [18]المائدة:(  ٻ ٻ پ پ پ)وعتوِّ ڍ ڍ ڌ )، وقالوا

عوى[80]البقرة:(  ڌ ڎ ڎ ڈ ل ، فلَعنَهم اهلُل وقاوهذه األماين ، ومل تنفعهم هذه الدى

(  ىئ ی ی ی یۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )فيهم: 

                                                           

 (.1/726( فتح القدير ))1

 (.973رار )ص: ( السيل اجل)2

 (.2/886اإلبانة الكربى البن بطة )3) )
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ): عنهم . وقال[51]النساء:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 . [24-23]آل عمران: ( ڄ ڄ ڄ ڄ

التي أعرضت عن حكم اهلل، وحاربت اهلَل بالربا وترشيع  -ُيبرشِّ هذه األنظمَة  الريسف

بأهنا عَّل -اهلل وحاربت أولياَءه والت أعداَء م الظاهرة، وئر اإلسالالكبائر، وامتنعت عن شعا

نىة!   . [111]البقرة:(  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)التوحيد والسُّ

ىلع رشعية ُحكم الطاغوت، ومن جاء به االحتالُل،  اإلمجاع  و ستدالل بانلص  الا
 وتبديُع من خيالُف ذلك:

م وت بُحجة عموب طاعة الطاغه عَّل وجوومما جاء به من تقريرات باطلة: استداللُ 

)ولو كان هناك فْرٌق لبيىنَْته : قالبني األئمة الراشدين والطُّغاة اجلبارين، فاألدلة، وأنه ال فرَق 

ۈئ )قوله تعاىل: - 1الرشيعُة؛ فإن األصَل بقاُء العامِّ عَّل عمومه، وإليك بعَض هذه األدلة: 

(  ی) ةَ لة: أن كلمُه الدالوج، [59]النساء:   (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 .(1) (فأفادت العموَم يف كل حاكٍم بام أنه مسلمٌ نكرٌة ُأضيفت إىل معرفة؛ 

واستدلى عَّل هذا العموم أيًضا بحديث )وأالى ننازَع األمَر أهَله(، فقال: )"أهَله": لفٌظ 

؛ وذلك أن لفَظ "أهل" نكرٌة مضافٌة إىل معرفة؛ وهو الضمرُي،   كل حاكٍم يف العمومَ فأفادت عام 

 .(2)(سلمم

                                                           

 (.35: ص)( )2

 (.36: ص)( )1
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ل باستنباطاته األصولية اخلاطئة وتأويالته الباطلة: إىل أنى اإلس الَم الذي جاء فتوصى

لتحرير اإلنسان من األرباب البرشية وطاعت هم؛ أنه يوجب طاعَتهم وبيعَتهم لعموم 

 النصوص!

ُة وجاء هبمبهم الُغزأدخل معهم يف هذا العموم  املنافقني واخلََونَة، ومن نصى وبل  األعداُء،  ا

 خياُف  ال الذي القوي املسلم للحاكم - حاكم د: يعني –يث قال: )اشرتط السمع والطاعةح

، وهذا اشرتاٌط باطٌل... فإن أدلَة أو حلاكم ال يسري عَّل خمطىطات الغرب كفريٍة، أعظم قوى من

ْق بني املتغلب بنفسه أو بغريهالسمع والطاعة  ُل وهو حتالبه االمن جاء يعني:  .(1) (مل تفرِّ

عي اإلسالم فهو داخٌل يف عموم من جي ُب له السمُع والطاعةُ   !يدى

ق مع وجود احلكومات   ع من أجلها السمُع والطاعُة تتحقى كمَة التي رُش  وقال: )وأن احل 

َبها االحتالُل يف بالد املسلمني وُتديُر أعاملَ  .(2) هبذه احلالة(  ه!يعني: التي نصى

ت الباطلة لنفسه وَمن عَّل طريقته؛ بل جعلها من إمجاعات أهل لتقريرا هبذه ا ْكتف  مل يَ و

َة السمع  نىة، والتي ُيضلىُل َمن خالفها، ويكوُن من أهل الب َدع والضالل، فقال: )إن أدلى السُّ

نىة( ْق بني املتغلِّب بنفسه أو بغريه، وكذلك إمجاعاُت أهل السُّ والطاعة مل تفرِّ
(3). 

                                                           

 (.407)ص: 1) )

 (.407)ص: 2) )

 (.407)ص: 3) )
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نىة يف كتب العقائد ن خالف ذتبديع مَ يف  وقال ر كثرٌي من أهل السُّ اإلمجاَع عَّل لك: )قرى

وجوب السمع والطاعة للحاكم املسلم، وُحْرمة  اخلروج عليه ولو فَسَق وَظَلم، فدلى هذا عَّل 

 .(1) أن املخالَف يف هذا هم أهُل البدع والضالل(

غاة و اتلَّحُكم  لماء:علل هجتريميف اإلعذار للطُّ
ود عن هذه احلكومات ُه دفاعَ إنى  الطاغوتية والعلامنية ومن جاء هبا املستميت يف الذى

ُط للحكام واألنظمة التي أعرضت عن حكم اهلل ورسوله عمًدا االحتالُل، قابلَ  ه اعتذاُره املْفر 

ئَع اإلسالم اختياًرا، وأعلنت احلرَب عَّل اهلل ورس ة الربا وله بإباحواستكباًرا، ورفضت رشا

ة رشًعا وقانوًنا، هناًرا، وجعلت من الظلم والسجن و حرمات جهاًراوامل استباحة ثروات األمى

: )قوُل حاكم العبيسان: )أو غريى الرشيعَة أو عطىلها فيجب اخلروُج عليه يف استدراكه يقول

ني أهل خُتل ف فيه بهو مما ا باإلمجاع(: يقاُل عَّل القول بأن التكفري به معترٌب: إن التكفرَي هبذا

 .(2)(؛ واخلالُف يمنع من تكفري األعيانالعلم

وقال معتذًرا هلم عَّل قواعده اإلرجائية: )عَّل فرض القول بصحة تكفري احلاكم بغري ما 

حُّ تكفرُي أعيان احلُكام؛ ألمرين: 
: أن التكفرَي باحلكم بغري ما األولأنزل اهلُل؛ إال أنه ال يص 

ر رشًعا: أنه ال يصحُّ ، ومن املتقسألٍة خالفيةٍ تكفرٌي بمأنزل اهلُل  األعيان بام اخَتلف تكفرُي رِّ

. : قد حيُكُم احلاكُم بغري األمر الثاين وتنازع فيه أهُل العلم؛ ألنه يعترب تأوياًل يمنُع تكفرَي املعنيى

) ا ما أنزل اهلُل مضطرًّ
(3). 
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ل للرشكفر احلاكم اعَّل عدم  أن اخلالَف الفقهي الذي حيتجُّ به الريس ونيس ع، يمنع ملبدى

كام -ديع َمن قال بأحد قويل الفقهاء، فعَّل فرض أن اختالَف الفقهاء يمنُع كذلك من تب

من تكفري األعيان، فيجُب أن يمنََع أيًضا من تبديع د. حاكم املطريي الذي حيتجُّ  -عييدى 

 لفقهاء!بالنصوص وبأقوال ا

و خمتلَف  ا هال تكفرَي بمم؛ حبجة أنه كم اإلسالرشعية من أعرض عن ح حتصنيُ 
 فيه: 

رها لتحصني رشعية الطاغوت قوُله: )ال تكفرَي بام هو  ومن القواعد اإلرجائية التي قرى

خمتَلٌف فيه(، ويعني املسائَل العقديَة املنصوَص عليها بأهنا من الكفر، كاحلكم بالطاغوت 

مني، ني عَّل املسلارصة  املرشكسوله، ومناكم إليه، واإلعراض عن حكم اهلل وروالتح

عَّل فرض القول بصحة تكفري احلاكم بغري ما أنزل اهلُل؛ إال أنه ال يصحُّ تكفرُي )ونحوها، قال: 

ام؛ ألمرين:  : أن التكفرَي بغري ما أنزل اهلُل تكفرٌي بمسألة خالفية، ومن األمر األولأعيان احلُكى

ر رشًعا: أنه ال يصحُّ تكف عترب تأوياًل أهُل العلم؛ ألنه يوتنازع فيه  ان بام اختلفرُي األعياملتقرِّ

 .(1) يمنع تكفرَي املعني(

وقال: )قوُل حاكم العبيسان: )أو غريى الرشيعة أو عطىلها، فيجب اخلروُج عليه باإلمجاع(: 

لعلم؛ إن التكفرَي هبذا هو مما اخُتلف فيه بني أهل ايقال عَّل القول بأن التكفري به معترب: 

 .(2)(يانن تكفري األعالُف يمنع مواخل
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ل هلا بأنى من ت ه  وعَّل قاعد ُضه عَّل الناس، ويرفض التي ُيؤصِّ حيكم بالطاغوت، ويفر 

نني التي تسمح بالربا  ُع القوا اإلسالَم وأحكامه، ويمتنع عن شعائره اإلسالم الظاهرة، ويرشِّ

، أَمر اهلُل ببي قُده والسعُي له، وحيُرم نته واخلضوع عته ومواالواخلمر والزنى، هو حاكٌم رشعي 

 كفريه يف هذه املسائل املختَلف فيها!إىل تغيريه؛ ألنه ال يمكُن الوصوُل لت

تكوُن إمجاعاُت الصحابة والعلامء يف الطوائف املمتنعة قواًل باطاًل، وكالُم ابن  ه  وعَّل قول

هم المتناعهم عن أحك  ، وكان عَّلم قواًل باطاًل ام اإلسالتيمية يف وجوب جهاد التتار وكفر 

 ابن تيمية أن يرتَك قوَل اخلوارج هذا!

 :لطغاةحلكم ا صيانةً  (ما أقاموا الصالة) :ديثحتريف ح
وتطبيًقا هلذه القاعدة التي ُتبط ل النصوَص الرشعية يف وجوب اخلروج عَّل األئمة إذا مل 

رجائية، ه القاعدة اإلنقٌض هلذ يقيموا الصالة، استدرك عَّل قول الشيخ حاكم؛ والذي فيه

 إليها تسُقُط طاعُتها وُيرَشُع اخلروُج يقوُل د حاكم: )إن ترَكت  السلطُة الصالَة والدعوةَ  حيث

ٌء قيل: إن ترَكها كفٌر أو فسٌق؛عليها،  : )أفال ُنناب ُذهم بالسيف؟ فقال:  سوا ال ما أقاموا حلديث 

 .(1) (فيكم الصالةَ 

ر فيها، فمسألُة تارك يها وإن كااملختَلَف ف املسائَل  ر سابًقا أنى وقد قرى  نت أصوليًة ال ُيكفى

 الصالة من باب أوىل! 
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ُد ترُك الصالة عَّل فقال حماواًل التملَُّص من هذا النصِّ النبوي الذي يبط ُل تأصيله: ) املرا

إمجاع باألدلة واحلاكم لفسقه ... وقوله: )أو فسق( قد سبق ردُّ القول باخلروج عَّل وجٍه كفريي 

ة،سلف هذ ( ه األمى  .(1) ومن قال باخلروج عَّل احلاكم لفسقه، فقد ابَتدع وَضلى

 ،)  غامض، وال ندري ما يقصد بقوله: )ترُك الصالة عَّل وجه كفريي
ٍ
ع احلكَم ليشء فَرجى

قهاء أقامها، وأما من يرى من الففإن كان يريد اجلحوَد؛ فإنى جاحَد الصالة يكُفُر صاحُبه وإن 

واز اخلروج عَّل من ترك إقامَة الصالة من أئمة احلديث يف جسٌق، وأَخذ برَك الصالة فأن ت

 حنيفةَ  ضال  مبتدٌع عَّل طريق اخلوارج! وإن كان القائُل هو اإلماَم مالًكا وأبا هاجلَور، فهو عند

نىة أئمة من وغريهم  .ُنهسيأيت بياكام  !أئمة الفسق واجلَْور الذين قالوا باخلروج عَّل السُّ
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م املعر ضنَّ شبهة أ لون:نياحُلاكَّ   عن أحاكم اإلسالم معذورون؛ ألنهم متأو 
حياول الريس حتصنَي الطُّغاة الذين يرفضون حكَم اإلسالم ويمتنعون عن شعائره، 

لون، وأنى هذه  األفعاَل منهم ال ُتسق ُط رشعيىَتهم وُيبيحون املحرمات؛ بأهنم معذورون متأوِّ

هم بزعنىة واجلامعة َّل عقيدة أهل السُّ وطاعتهم ع التكفرُي بغري ما أنزل اهلُل مه، قال: )وإمجاع 

ر رشًعا: أنه ال يصحُّ تكفرُي األعيان بام اختلف وتنازع فيه  تكفرٌي بمسألة خالفية، ومن املتقرِّ

 .(1) تكفرَي املعني(؛ ألنه يعترب تأوياًل يمنع أهُل العلم

قِّ أئمة املسلمني الذين أقاموا يكون يف حويل الرشعي الذي ذَر التأفلبىس بأن جعل عُ 

ئعه، وأخطأوا فيام اشَتَبه عليهم واْلَتبس من احلقِّ يف َفهمهم لدقيق املسائل؛ كام  اإلسالم ورشا

القرآن، وأرادوا تنزيَه اهلل وتعظيَم حصل من اخللفاء العباسيني الذين أعلنوا ب ْدعَة خلق 

ه؛ متأوِّ 
ار املعانطًأ، فهم ليسوا كلني ذلك خرشع  لذين ُعرفوا دين والطُّغاة الالدينيني االُفجى

، فال يستوون يف  برفض أحكام اهلل ورسوله عمًدا، وأعلنوا احلرب عَّل اهلل ورسوله جهًرا

 رشيعة اإلسالم!

ُل واجلاقال ابن تيمية: ) د جعل هُل املعذوُر ليس حكُمه حكَم املعاند والفاجر؛ بل قاملتأوِّ

 قْدرً اهللُ 
ٍ
 .(2) (ا لكل يشء

عيه أمام الزنادقة واملالحدة  هوف رْصا هبذه التأصيالت البدعية املضلِّلة فَتح الباَب عَّل م 

لون  الطُّغاة؛ ليحكموا بالد املسلمني بام شاؤوا وكيف شاؤوا، فهم يف كل ذلك رشعيُّون متأوِّ

 معذورون!
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ه ، بل لنظامقطف ني شخص  احلاكملتحصليست أهنا ه فخطورُة هذه التأويالت الباطلة من

ُضه عليهم!  الذي يناقُض اإلسالَم يف مجيع املجاالت وحيكُم به املسلمني ويفر 

م معذورون يف ترك إقامة اإلسالم؛ ألنهم خائفون:شبهة أّن   احُلاكَّ
لها حلامية األنظمة الطاغوتية: أنى هذه األه ومن قواعد نظمَة اإلرجائية الب ْدعية التي أصى

َح الذين أظهرت الكفَر اوإ اٌم رشعيون جتب طاعُتهم  لَبوا ال خيتلف عليه اثنان، فهم حكى

ومنارصهُتم؛ ألهنم مضطرون معذورون مستضعفون خمل صون؛ خيَشْون من قومهم التآمَر مع 

 الكفار عليهم إن حكموا باإلسالم!

؛  ا قوُمه عليه م قا أنزل اهلُل لم باملو حكألنه قال: )قد حيكم احلاكُم بغري ما أنزل اهلُل مضطرًّ

رة سابًقا . (1)(بالتآمر مع دول الغرب الكافرة؛ ال سيام إذا كانت هذه الدوُل من الدول املستعم 

 !ثم استدل بفعل النىجايش يف عدم إقامته لدولة اإلسالم لعجزه

 للحاكم يف رفض أحاكم اإلسالم من وجوه: عذاراألىلع الردُّ 
؛ ألنى إقامَة ترك إ زالنجايش عَّل جوا  ةالُل بقص: االستدأواًل  قامة الرشيعة ال يصحُّ

اإلسالم وأحكامه ونظامه السيايس إنام تكوُن يف دار اإلسالم وبني املسلمني، حيث الشوكُة 

والسيادُة وامَلنَعُة، فإن كان البلُد املسلم غرَي مستقلي وحتت نفوذ األعداء، فالواجُب عَّل 

وسيلة متاحة، أما املسلمون يف دار الكفر له بكل لتحريره واستقال  والسعُي املسلمني اجلهادُ 

الذي مل يسل ْم أهُله، فغرُي مطاَلبني أصاًل بإقامة أحكام دار اإلسالم واالستخالف، وإنام 

هم فروُض األعيان، وما أمَكَن من فروض الكفاية، والدعوُة واإلصالُح بقدر  الواجب يف حقِّ

 املستطاع.
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 -كافرين ويف دار الكفر لذي أسلم بني قومٍ ايش انجالستدالُل بحال  االيصحُّ  فال  

ل ما جيب عليه من دخوله يف اإلسالم الذي ُدعي إليه عَّل أنظمة حتُكُم املسلمني، يف  -وعم 

ُههم عَّل احلكم بغري اإلسالم،  ؛ كام يف قوله تعاىل: واالًة للكافرينإما مدار اإلسالم، وُتْكر 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 وإما[. ]املائدة (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )؛ كام يف قول اهلل: طمًعا بالدنيا وحفًظا للعروش

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  گ گ گ

ھ  ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ

ويف  .]النحل[ (ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇھ ے ے 

ْرهُم اهللُ   !كال احلالتني مل َيْعذ 

وفعل  املستطاع من املسلمني ز، وحالة العج: ليس الكالُم عَّل فقه املقاَربات، ثانيًا

املستضعفني كمؤمن  آل فرعون، وإنام اإلشكاُل هو القوُل برشعية حكم الفراعنة والطُّغاة 

هم، وم ، الذين حياربون اإلسالَم يف كل  عَّل املسلمنيالعدوُّ املحتلُّ  ن وظىَفهاملجرمني أنفس 

عاُء أن اهلَل أمرنا بطاعتهم و عون اإلسالم!أوجب مكان، واالدِّ  اخلضوع  هلم ملجرد أهنم يدى

نهام يف احلكم؛ : حتكيُم الرشيعة بني العباد، وتوحيُد اهلل بالعبادة: يشٌء واحٌد ال فرَق بيثالًثا

هيم: )ولشيُخ حممقال ا ه شقيُق عبادة اهلل وحده حتكيُم الرشع د بن إبرا وحده دون كلِّ ما سوا
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ُك . وقال الشيُخ حممد األمني الشنقيطي: )(1)دون ما سواه( ُك باهلل يف حكمه، واإلرشا اإلرشا

ترشيًعا اهلل، و بع نظاًما غرَي نظام، فالذي يتى به يف عبادته؛ كلُّها بمعنًى واحٍد ال فرَق بينهام البتىةَ 

ًضا عن نور السامء الذي  ،عه اهللُ غرَي ما رش ن وضع البرش؛ ُمعر  وقانوًنا خمالًفا لرشع اهلل، م 

أنزله اهلُل عَّل لسان رسوله، من كان يفعُل هذا هو ومن يعبُد الصنَم ويسُجُد للَوَثن، ال فرَق 

وهذا أرشك يف عبادته،  هلل: هذافهام واحٌد، فكالمها مرشٌك بابينهم البتىَة بوجه من الوجوه؛ 

ءٌ كمأرشك به يف ح ُك به يف حكمه كالمها سوا ُك به يف عبادته واإلرشا  .(2)(ه، واإلرشا

ُر  اَم الذين يسمحون للناس بعبادة األوثان الريس والسؤاُل اآلن: هل سَيْعذ  احلكى

ك هبا مع اهلل يف العبادة والدعاء؛  ؟ وإن رةوالرضواخلوف اخلالف والتأويل وبحجة واإلرشا

 لك، فام الفرُق بني طاغوت احلكم وطاغوت العبادة؟ ذيزُ كان ال جي

 : ال جيوُز اخلروُج ىلع احلاكم وإن كَفر؛ لعدم القدرة:تهقاعد
ومن القواعد اإلرجائية التي جاء هبا حلامية األنظمة الطاغوتية: قوُله: )إذا ثبت كفُر 

 .(3) درة(ال خُيَْرُج عليه إال عند القاحلاكم فإنه 

م الشعَب السوريى الثائَر الذي عملية هلذه القاومن تطبيقاته ال عدة البدعية: أنه أثىم وجرى

دُ (4) ونظاَمه املجرَم، وعدى قْتالهم آثمني جياهُد الطاغيَة بشار األسد  هُ ! ويف الوقت نفسه نج 

ُة إلسقاط حكم املعارض يُز للطُّغاة واملجرمني قتَل املعارضني والثائرين! قال: )إن كانتجُي 

                                                           

 (.12/265( فتاوى ابن إبراهيم ))1

 (.5/441لشنقيطي )( العذب النمري من جمالس ا)2

 (.32)ص: 3) )

 بشار يف سوريا فهو آثم(. فتوى للريس يف موقع اليوتيوب بعنوان: )كل من يقاتل4) )

https://www.youtube.com/watch?v=mLyONgUZXE 

https://www.youtube.com/watch?v=mLyONgUZXE
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َض ُيقتل، أو كان املعارُض اكم وتفريق الكلمةاحل  يتبنىى عقيدَة اخلروج عَّل احلاكم ؛ فإن املعار 

 .(1) املسلم، فإنه يستحقُّ القتَل؛ ألنه مبتدٌع(

نىة النبوية عَّل  واستدلى  ز قتل الطُّغاة واملجرمني للثائرين؛ فقال: )حديُث )َمن بالسُّ جوا

َق مجاعَتكم، فاقتلوه(.، يريد أن يُشقى يٌع عَّل رجل واحدأمُركم مجأتاكم و فهو  عصاكم، أو يفرِّ

 َمن خرج عَّل السلطان خروًجا عمليًّا سياسيًّا بال عقيدة اخلوارج(
 .(2) دال  عَّل قتال 

ة، ومحاية صفها وإمامها الذي ملسو هيلع هللا ىلص فأنزل حديَث النبي  الذي جاء يف وجوب َوحدة األمى

تَل املستضعفني واملعارضني، وأباح رمني؛ ليستبيحوا قَّل الطُّغاة واملجيت به، عاختارته ورض

 طاغية يف كل ُبقعٍة تسلىط فيها عَّل املسلمني؛ أن يقتَل من شاء من معارضيه باسم بذلك لكلِّ 

 اإلسالم ورشيعته!

مفتي العسكر االنقالبيني - تزوير وهذا التحريف أعلن الصويفُّ عيل مجعةوهبذا ال

ين!  عارضني والثائرينإباحَة قْتل  امل -ملتغلبنيا املرصيني وإبادهتم، باْسم  اهلل وباسم الدِّ

 .  [5]الكهف:(  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 الردُّ ىلع ُشبهة ُحرمة اخلروج ىلع الاكفر لعدم القدرة:
فيها  باطلٌة، : )ال خُيرج عَّل احلاكم الكافر إال عند القدرة(: هذه عبارٌة بدعيةٌ هُ قولُ : أواًل 

ام حاَل كفره، جمَمٍع عليه؛ وهو وجوُب اخلروج عَّل النظإسقاط حكم رشعيي حتايٌل عَّل 

خصة إىل حنٍي  ة القياُم به ابتداًء، ومع الضعف وعدم القدرة جيوُز األخُذ بالرُّ فيجب عَّل األمى

                                                           

 (.356)ص: 1) )

 (.390)ص: 2) )
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ةُ ح َن األمى قيام هبذا لسعُي لل، وال يسُقُط عنها بحال، وجيب عليها اوتقوم بالواجب تى تتمكى

مُّ ال الواجب،
 به فهو واجٌب، وإال فهي آثمٌة.واجُب إال فام ال يت 

ز اخلروَج  أما الريس فقد جعل حكَم اخلروج عَّل الكافر ابتداًء هو التحريَم واملنَع، وجوى

حاالت ضيقة يكاد يستحيُل وقوُعها، كعدم وجود سفٍك للدماء أو وقوع أيِّ عَّل استحياء يف 

عاَء له! ا! وأوجب الصرَب عبذلك حكاًم رشعيًّ ، فأبطل مفسدةٍ  َّل طاعة ويل األمر الكافر والدُّ

ن وأثىم م ن خرج عليه، كالشعب السوري الذين دافعوا عن أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم م 

 .طنيالبا َبْطش نظام األسد

 اللصالة، قوقد أمجع العلامء عَّل وجوب اخلروج عَّل احلاكم إن أظهر الكفَر أو تْرَك ا

َّل أنى اإلمامَة ال تنعقد لكافر، وعَّل أنه لو طرأ عليه الكفُر، أمجع العلامُء عالقايض عياض: )

رشع أو انعزل، وكذا لو ترك إقامَة الصلوات والدعاَء إليها... فلو طرأ عليه كفٌر وتغيرٌي لل

 ،ُعهعليه وخلْ ووجب عَّل املسلمني القياُم بدعٌة، خرج عن حكم الوالية، وسقطت طاعُته، 

مكنهم ذلك، فإن مل يقع ذلك إال لطائفٍة وجب عليهم القياُم بَخْلع  عادل إن أونْصُب إمامٍ 

 .(1)الكافر، وال جيب يف املبتدع إال إذا ظنُّوا القدرَة عليه(

ُل بالكفر وقال ابن حجر: ) َي إمجاًعا، فيجب عَّل كل مسلم القياُم يف ذلكينعز  ، فمن قو 

ُب، ومعَّل ذلك فله الث ت عليه اهلجرُة من تلك بثُم، ومن عَجز وجن داَهَن فعليه اإلوا

 .(2)(األرض

                                                           

 (.12/229( رشح النووي ))1

 (.13/123فتح الباري )2) )
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ثم إنى القياَم عَّل الطاغوت نوٌع من أنواع اجلهاد الواجب، وهو جهاٌد يف سبيل اهلل، كام 

 . [76]النساء: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)قال تعاىل: 

، فلو اقتىض ذلك قتااًل عليهم، وفيجب عَّل املسلمني القياُم بام أوجبه اهلُل 
ٍ
هو  وسفَك دماء

خلارجي املحارب، فيجب عليهم القتاُل ولو حصل معه مرشوٌع كرشعية جهاد العدو اقتال 

ة الكلية؛ قال   مصالح األمى
سْفٌك للدماء وَذهاٌب لألنفس واألموال؛ ملا يف ذلك من حتقيق 

ه اهلُل يف كتاب غوت كفٌر، فقد ذكرإىل الطاإذا عَرفَت أن التحاكَم الشيُخ سليامن بن سمحان: )

ڈ ژ ژ )، وقال:  [191]البقرة:(  ڀ ڀ پ ڀ)أن الكفَر أكرُب من القتل، قال: 

، لكان [217]البقرة:(  ڑ ، والفتنة: هي الكفُر؛ فلو اقتتلت الباديُة واحلارضُة، حتى يذهبوا

ي بعث اهلُل هبا الم، التأهوَن من أن ينصبوا يف األرض طاغوًتا، حيكُم بخالف رشيعة اإلس

  .(1) (ملسو هيلع هللا ىلصسوَله ر

وقال الشيُخ صالح اللحيدان عضُو هيئة كبار العلامء يف السعودية عن الثورة السورية 

وا وجيتهدوا يف مقاومة هذه 2011سنة م: )أسأل اهلل جلى وعال أن يوفِّق السوريني إىل أن جي دُّ

دة، ولو ه مذهب مالك أنه هلك منهم، يرى يف َلك َمن الدولة الفاجرة اخلبيثة اخلطرية املُْلح 

َة ثلُثها إن شاء اهلل، جيو ونرجو اهلَل أن يعاجل ُز قتُل الثلث ليسَعَد الثُّلثان، فلن ُيقَتَل من سوريى

الفاجَر بعقوبة ماحقة، وأن تتشفىى صدوُر املؤمنني هناك، وأن يكون ذلك سبَب صالح أهل 

 .(2)يف سوريَة( جياهدون الطُّغاةَ ق الذين سوريَة عموًما، نسأل اهلَل أن يوفِّ 

                                                           

 (.10/510الدرر السنية يف األجوبة النجدية )1) )

 )اليوتيوب( بعنوان: )الشيخ اللحيدان ألهل سوريا: واصلوا ثورتكم(.توى يف موقع ف2) )

 https://www.youtube.com/watch?v=PfqG1MtXkIU 

https://www.youtube.com/watch?v=PfqG1MtXkIU
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صت باألخذ بالعزيمة حتى مع عدم القدرة، كام قال  ثم إن الرشيعَة اإلسالميَة قد رخى

هداء محزُة بن عبد املطىل ب، ورجٌل قام إىل إماٍم جائٍر؛ فأمره وهناه؛ ملسو هيلع هللا ىلص: النبيُّ  )سيُد الشُّ

الفوهذا يف مواجهة أئمة اجلور يف ظ لِّ  .(1)(فقَتَله  مواجهة ة اإلسالم، فكيف يف خ 

 .(2)الطاغوت!

: ما وقع للشعب السوري وغريه من شعوبنا العربية واإلسالمية هو حكمٌة من اهلل ثانيًا

وابتالٌء، وهم مل يرفعوا السالَح ابتداًء حتى ابُتلوا هبؤالء الطُّغاة وجندهم الذين استباحوا 

، [325]البقرة:(  ڈ ژ ڈڌ ڎ ڎ  ڇ ڍ ڍ ڌ)قتَلهم وقتاهلم، وقد قال اهلُل: 

ڀ ڀ ڀ ٺ  پ پ پ پ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )وقال تعاىل: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

فحملوا السالَح دفاًعا عن أنفسهم وأعراضهم ، [716-166 ]آل عمران:(  ڄ ڄ ڄ ڄ

ْفع الذي ال أوجَب بعَد اإليامن منه، فيجب عليهم د ئل فُع الصاوأمواهلم، وهذا من جهاد الدى

، [39]الشورى:(  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): قال تعاىل اع املسلمني، كاممن غري رشط بإمج

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ )وقال: 

 .[24-41 ]الشورى:(  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ين؛ فواجٌب قال ابُن تيمية: ) ْفع فهو أشدُّ أنواع دْفع  الصائل عن احلرمة والدِّ وأما قتاُل الدى

ينَ العدوُّ الصائل الاًعا، فإمج ُد الدِّ
 والدنيا ال يشَء أوجُب بعد اإليامن من َدْفعه، فال ذي يفس 

                                                           

 (.1/716أللباين يف الصحيحة )ا(، وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وصححه 3/215أخرجه احلاكم يف املستدرك )1) )

 نىة واجلامعة للدكتور حاكم املطريي يف رده عَّل الشيخ صالح الفوزان.يراجع يف إبطال هذا القول املبتدع: كتاب أهل السُّ 2) )
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ى فأما إذا هَجم العدوُّ فال يبق. وقال: )(1)(شرتُط له رشٌط؛ بل ُيْدَفُع بحَسب  اإلمكانيُ 

ين والنفس واحلُرمة واجٌب إمجاًعا  .(2)(للخالف وجٌه، فإنى دْفَع رضرهم عن الدِّ

ُل أن يكون العدوُّ كثرًيا ال طاقة للمسلمني به، لكن خُياُف ْفع: مثقتاُل الدى )أيًضا: وقال   

ح  هم عَطف العدوُّ عَّل من خيُلفون من املسلمني، فهنا قد رصى أصحاُبنا إن انرصفوا عن عدوِّ

، ون ن هيُجَم ظرُيها أبأنه جيب أن يبُذلوا ُمَهَجهم وُمَهَج من خُياف عليهم يف الدفع حتى ُيْسل موا

 احلَريم؛ ، وتكوَن املقاتلُة أقلى من النِّصف، فإن انرصفوا استوَلْوا عَّلعَّل بالد املسلمنيالعدوُّ 

ُف فيه بحالفهذا وأمثاُله قتاُل َدْفٍع ال قتاُل طلٍب؛ ال جيوُز االن  . (3) (رصا

ُده كلُّ أحد، وال يرغُب عوقال ابُن القيِّم: ) ْفع يقص  ًعا جلباُن املذموُم رشنه إال افجهاُد الدى

نىة . وقال: )(4)وعقاًل( ْذالًنا أن َيرى عساكَر اإليامن وجنوَد السُّ
وكفى بالعبد َعًمى وخ 

قَفهم، والقرآن، وقد َلب سوا للحرب أَلَْمَته، وأعدوا له عُ  َته، وأخذوا مصافىهم، ووقفوا موا دى

ُن:القتاُل وقد مَح ي الوطيُس، ودارت َرَحى احلرب، واشتدى  َل النِّزا  ، وتنادت األقرا َل؛ وهو النِّزا

ل ف  كَ  َخل  مع اخلوا منٌي... فحقيٌق بمن لنفسه عنده قدٌر وقيمٌة أالى يف امَلْلجأ وامَلغارات واملُدى

ُضها غًدا بني يدي اهلل ورسوله ملواقف  اخلزي واهلوانيبيَعها بأبَْخس  ا   .(5) (ألثامن، وأالى ُيَعرِّ

:وقال ال  .(6)(بال خالٍف  ن احلريم فواجبةٌ وأما املدافعُة ع) نوويُّ

                                                           

 (.5/538( الفتاوى الكربى ))1

 (.5/537( املرجع السابق ))2

 (.5/539( املرجع السابق ))3

 (.189( الفروسية )ص: )4

 (.5لنونية )ص: ا5) )

 (.2/165رشح صحيح مسلم ) (6)
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ثم إنه جيب عَّل املسلمني ُنرصُة إخواهنم املستضعفني؛ وهذا أمٌر جُمَمٌع عليه؛ كام قال  

اُص: [72]األنفال:( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)تعاىل:  . قال أبو بكر اجلَصى

قاومٌة دو، ومل تكن فيهم ممن الع معلوٌم يف اعتقاد مجيع املسلمني: أنه إذا خاف أهُل الثغور)

رهيم، أن الفرَض عَّل كافة األمة أن ينُفَر إليهم من عَّل بالدهم وأنفسهم وَذَرا هلم؛ فخافوا 

ة؛ يُكفُّ عاديَتهم عن املسلمني،  املسلمني ليس من قول أحٍد من  إذوهذا ال خالَف فيه بني األمى

 .(1)(ذرارهيم وَسبْي إباحُة القعود عنهم حني يستبيحوا دماَء املسلمني

سالم بمنزلة الدار الواحدة عند فقهاء املسلمني يف وجوب النرصة والتأييد؛  اإلفدارُ 

َويالت التي أقامها االحتالُل؛ قال ابُن تيمية:  ُج له أصحاُب الدين املبدل والدُّ بخالف ما ُيروِّ

؛ إذ بالُد قرب  فوإذا دخل العدوُّ بالَد اإلسالم فال ريَب أنه جيب َدْفُعه عَّل األ) اإلسالم األقرب 

 .(2) (رُي إليه بال إذن  والد وال غريمٍ زلة البلدة الواحدة، وأنه جيب النفكلُّها بمن

ل فهذا حاُل املؤمنني مع إخواهنم املستضعفني، أما املنافقون فيقولون يف مثل هذا احلا

َ به أهُل اإلسالم كقول أسالفهم: 
 ![168عمران: ل]آ(  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)الذي ابُتيل 

ٱ ٻ )غوت جهاٌد يف سبيل اهلل ويف سبيل املستضعفني، كام قال تعاىل:  الطا: قتاُل ثالًثا

 . [75]النساء:(  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

مٌة عظيمٌة؛ ولذا ومن ُقتل يف ذلك من أهل اإلسالم فهو شهيٌد، وهذه منزلٌة  رفيعٌة وكرا

فون الَقَعدةُ  طاعوهم يف القعود ما م أأهنمني، وزعموا لو  املسليف قْتَّل (3) عندما طعن املُْرج 

                                                           

 (.4/312أحكام القرآن )1) )

 (.5/539)ى الكربى الفتاو2) )

 عن نرصهتم!من صفات القعدية: اإلرجاف والتخذيل عن اجلهاد واملجاهدين واحلثِّ عَّل القعود 3) )
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! قال اهلُل عنهم:  فقال . [168ل عمران:]آ(  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قتلوا

ا عليهم: گ گ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ) اهلُل رادى

ڭ )وقال سبحانه:  .[169 -816]آل عمران:(  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

َمن ملسو هيلع هللا ىلص: )وقال النبيُّ  .[140ن:]آل عمرا   (ەئ وئ وئ ائ ائ ەئ  ې ې ى ى

شهيٌد، ومن  ُقت ل دون ماله فهو شهيٌد، ومن ُقت ل دون أهله فهو شهيٌد، ومن ُقت ل دون دينه فهو

، ويف (2) (َمن قاَتَل دون ماله فُقت َل، فهو شهيدٌ رواية: )، ويف (1) (ُقت ل دون دمه فهو شهيدٌ 

يتةُ 
 
 .(3) ه(موَت الرجُل دون حقِّ : أن يحديث: )ن ْعَم امل

( : ض  للشهادة،  ندبقد قال أبو سليامن اخلطايبُّ اهلُل سبحانه يف غري آية من كتابه إىل التعرُّ

ى رسوُل اهلل  أنى َمن داَفع عن ماله أو عن أهله هذا شهيًدا، فقد دلى ذلك عَّل  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا سمى

 منها؛ فأيت القتل
ٍ
 .(4) هداء(ئاًل به منازَل الشكان مأجوًرا فيه ناعليه،  أو دينه، إذا ُأريد عَّل يشء

: أفتى العلامُء يف العامل اإلسالمي بتأييد الثورات العربية عَّل الطُّغاة، فأيىدوا ثورَة رابًعا

ايف، وسوريَة، تونَس عَّل ابن عيلي  ، وثورَة مرَص عَّل حسني مبارك، وثورَة ليبيا عَّل القذى

، وأيًضا من الفت باز يف اجلهاد السوري،  شيخ عبُد العزيز بنديمة ما أفتى به الاوى القواليمن 

جلهاد عَّل حكومة الطاغية اهلالك حافظ  األسد يف وبنيى ما جيب عَّل املسلمني جتاَه هذا ا

الدي؛ فقال: )اآلن املجاهدون كثريون... يف سوريَة أيًضا قتاٌل عظيٌم عنيٌف الثامنينيات املي

                                                           

 (.11391اجلامع )(، وصححه األلباين يف 3/190(، مسند أمحد )2480صحيح البخاري )1) )

 (، وصححه األلباين.4084سنن النسائي )2) )

 (.6775لباين يف اجلامع )(، وصححه األ3/154مسند أمحد )3) )

 (.4/336معامل السنن )4) )
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ٌع من القتال واجلهاد بني ية املعروفة، هذه أالقائمة النَُّصري احلكومةبني املسلمني وبني  نوا

عوة بالكلمة الطيبة، املسلمني وبني أعدائهم، واملسلمون  يف أشدِّ احلاجة إىل الدرهم، وإىل الدى

اجلهاد بالنفس؛ فجديٌر بأهل اإلسالم أن يعرفوا واجَبهم وأن يبُذلوا ُوْسَعهم يف نرص  وإىل

د هم، ويف إعانتهم باملال والنفس، سبيله، ويف تكثري   نرص املجاهدين يفهلل، ويفأولياء ا َسوا

هم الغاشم(والكلمة  الطيبة التي تنرُص   .(1) هم وتؤيُِّدهم وتشجعهم ضد عدوِّ

وري أيًضا: )فيجب أن ُينرَصوا وأن ُيعانوا حتى يستنق ذوا بالَدهم وقال عن  اجلهاد السُّ

 .(2) ألو َخَبااًل باملسلمني(ا باملسلمني، وال يالذي ال يألو رشًّ  امللحد؛من أيدي عدوهم الكافر 

هاُب اآلن إىل سوريَة أو أفغانستاَن فرُض عنٍي؟ فقال: )فرُض  وُسئل رمحه اهلل: هل الذى

عنٍي مع االستطاعة؛ ألنه مهجوٌم عليهم، وهم ليس فيهم كفايٌة، فيحتاجون إىل امَلدد من 

 .(3) (هلل والكلمة الطيبةلنفس والدعوة إىل املال واإخواهنم املسلمني با

حني به؟!فأين كالُم الشيخ ابن باز من كالم  لني من املتمسِّ  املُْرجفني واملَُخذِّ

أنى الشيخ ابن باز كان هبذه الفتوى من ُدعاة التهييج لسفك الدماء  الريس وهل يرى

 ؟!اخلوارجوالفوىض، وتأييد  الثورات عَّل احلكومات، وعَّل طريقة 

قُت وج وتقديُر املصلحة واملفسدة يف ذلك، ومتى يكون الوعَّل اخلر : القدرةُ خامًسا

ره أهُل الشأن وأهُل االختصاص يف كل بلد بحسبه،  املناسب، ومتى ال يكون، كلُّ هذا يقدِّ

وأما الفقيُه فليس له إال بياُن احلكم الرشعي للناس، وال يكون وصيًّا عليهم، وخاصًة ممن 

                                                           

 غها موقع شبكة اإلسالمية.( قام بتفري5/8دروس الشيخ ابن باز الصوتية )( )1

 املرجع السابق.( )2

 املرجع السابق.3) )
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لديني ادة، من َسَدنة الطُّغاة، ودعاة  اخلطاب اكمة، والثورة  املضاالته لألنظمة احلارف بموعُ 

ل، فهؤالء ليسوا أمناَء عليهم أصاًل؛ فضاًل عن أن يكونوا من الناصحني الصادقني!  املبدى

وَد عن األنفس هومن عجائب ، التي خالف فيها الف طرَة البرشيَة السليمَة التي توجب الذى

نىة   ئل عن حكم املسلمنيمات؛ وذلك عندما ُس واحلُرُ  يف العراق، الذين يدافعون عن  السُّ

ُحُرماهتم ضد امليلشيات الطائفية التي تدخل بيوهَتم ومساجَدهم وُتنتَهُك ُحُرماهُتم! فقال 

اُر يقتلون  مقاطًعا السؤاَل: )هل عندهم قدرٌة؟ ما عندهم قدرٌة، يف مكة أمل يُكن  الكفى

حابةال  .(1) !صربوا(وا؟ صرَبوا؛ إذن ا؟ هل قاتلوا أم صرَب صى

َمٍع عليه يف دينهم؛ وهو وجوُب الدفاع عن األنفس فهكذا يلبُِّس عَّل  املسلمني يف أمر جُمْ

 واحلرمات وصدِّ األعداء!

 الردُّ ىلع ُشْبهة حرمة قتال ادلْفع  الوَم؛ ألنَّ املسلمني ُمن عوا من القتال يف العهد امليك
 لقدرة من وجوه:لعدم ا
له أيُّ رشط، وهذا باإلمجاع  : جهاُد الدفع عن األرض واحلرمات واجٌب ال ُيشرتطأواًل 

حابة  هم، فالقوُل بأنى الصى رُق الباطنية، كالقاديانية ونحو 
كام مرى معنا، ومل خيال ْف يف ذلك إال الف 

ة؛ لعدم القدرة عَّل القتال له ، ثم َسَحَب هذا ال صحيحغريُ  -صرَبوا ومل يقاتلوا بمكى تعليَل، ونزى

ل جهاَد الدفع املجمع عليه عن احلرمة والدين، وهذا باطٌل  واقع املسلمني اليوَم؛ لُيْبط  عَّل

                                                           

نىة: ال تدافعوا عن أنفسكم(. وقعممقطع مرئي عَّل ( )1  اليوتيوب بعنوان: )الريس يفتي السُّ

 https://www.youtube.com/watch?v=U3JTWZOmj50 

https://www.youtube.com/watch?v=U3JTWZOmj50
https://www.youtube.com/watch?v=U3JTWZOmj50
https://www.youtube.com/watch?v=U3JTWZOmj50
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وال إثَم بعد الكفر أعظُم من إثم  َمن هنى عن جهاد الكفار، وأَمر وتضليٌل، قال ابُن َحْزٍم: )

 .(1) (بإسالم حريم املسلمني إليهم

الُقدرة، ثم تنزيُل هذا االستنباط العقيل عَّل واقع  لقتال بمكة بعدمالعلىة بمنع ا : َحرْصُ اثانيً 

املسلمني اليوَم؛ إلبطال جهاد الدفع الواجب بالنصِّ واإلمجاع، فهذا من تقديم العقل عَّل 

م القياَس عَّل أمر اهلل؛ كام له  يف قوالنقل؛ كام هي طريقُة أهل البدع، وطريقُة إبليس عندما قدى

 .]األعراف[ (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ)تعاىل: 

ة أمور منها: ُع لعدَّ  أسباُب املنع من القتال واجلهاد يف العهد امليك  ترج 
؛ العهد يف القتال ملنع احلكمة يف كثريةً  أسباًبا هناك أنى  تفسريه يف كثري ابنُ  ذكر – 1  املكيِّ

حابة للقتَف وُّ تش وبنيى  املكان، ُحرمةُ  منها ل عَّل أنى لدهيم قدرًة عَّل ال آنذاك، مما يد الصى

مأمورين بالصالة والزكاة، وإن  -وهم بمكة -فقال: )كان املؤمنون يف ابتداء اإلسالمالقتال؛ 

ْفح  ء منهم، وكانوا مأمورين بالصى ، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقرا مل تكن ذاَت النُُّصب 

قون وَيودُّون لو ُأمروا بالقتال ليَْشتفوا من وا يوكانرب إىل حني، لصواكني والعفو عن املرش تحرى

أعدائهم، ومل يكن احلاُل إذ ذاك مناسًبا ألسباب كثرية... منها  كوهُنم كانوا يف بلدهم وهو بلٌد 

ٌم وأرشُف ب قاع األرض، فلم يُكن  األمُر بالقتال فيه ابتداًء الئًقا  .(2) (حرا

عداٍد للرجل العريب املسلم يف الصرب وضبط ربيٍة وإفرتَة ت كيَة كانت املرتةَ الفأن  -2

دة، وإخراج  حظوظ الذات  .النفس، وتنظيمها حتت قيادٍة موحى

                                                           

 (.7/300( املحَّل ))1

 (.2/359تفسري ابن كثري )2) )
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؛ فالقتاُل ربام محلهم عَّل  -3 لميَة يف ذلك الوقت ويف تلك البيئة أشدُّ أثًرا أنى الدعوَة السِّ

 .سالمعد ذلك لإلُب بَس ُتنْ ثاراٍت دموية َقَبليىٍة طويلة؛ ف

4-  
 
دٍة، إنام كان يصُدُر من أولياء ٍد وجمموعٍة حمدى مل يُكن  اضطهاُد املسلمني من نظام حمدى

ع القتاُل لصارت هناك مذبحٌة يف كل بيت، ثم ُينَسُب ذلك لإلسالم  .كلِّ فرد، فلو رُش 

ن هؤالء الذين -5 ْلم  اهلل أن م  من  سُيصب ُح املسلمني  بونعذى يُ  قد ُيقاُل: إن ذلك يرجُع لع 

 اإلسالم وقادته؛ وقد حصل.جند 

م الناس، كام يف  -6 كانت النىْخوُة العربيُة كفيلًة بمنع الظلم، وخاصًة التي تقع عَّل ك را

صار لبني هاشم  .َنْقض صحيفة احل 

ة، والعرُب ينظرون هلم عَّل حياد؛ فربام -7  كان املسلمون ق لًة، وهم حمصورون بمكى

وَتضيُع بذلك الغايُة من  -لوا أضعاَفهم من املرشكنيوإن قتَ  -القتاُل أْضَعَفهم هم وَص نقَ 

 .الرسالة

ٌة للقتال؛ ألنى الدعوَة قائمٌة برسول اإلسالم، وحمميىٌة  -8 حى
مل تكْن هناك رضورٌة ُمل 

 .(1) بسيوف بني هاشم

ة املثالًثا  -راقكام قال يف أهل الع -حتلني: التقليُل من قدرة املجاهدين عَّل التصدي للُغزا

لة من الال خَيُْرُج ع قية واملجاهدون يف العراق ن كالم املخذِّ فني، فاملقاومُة العرا َقَعدة واملُْرج 

م؛ 2006سنة  هَزموا االحتالَل األمريكيى وُحَلفاءه، وكاد األمريكيون أن ُيْعل نوا عن هزيمتهم

                                                           

يف تفسريه "يف ظالل القرآن" حول احلكمة من منع القتال يف العهد  -محه اهللر-وترصف من كالم سيد قطب ( باختصار )1

 (.2/292املكي )
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هم  ُل العدوِّ وأدوات ه بمْكر  دين؛ املقاومني واملجاه فدبى اخلالُف بني وكيدهم،لوال تدخُّ

ُذُمهم  .[46]األنفال: ﴾ٻ ٻ پ پ پ ﴿وضعُفهم:  فحصل َترَشْ

ة اليوَم من  ل؛ لتخويف األمى ُجها أصحاُب اخلطاب الديني املبدى ية التي ُيَروِّ أما النظرُة املادِّ

هذه من سامت أهل لمني؛ فاجلهاد ومواجهة االحتالل، وبثِّ روح الوْهن والتخذيل بني املس

دين الذ نفاق، وَمن يف قلبهال وا مرٌض، كام ذكر اهلُل لنا قوهَلم عن املجاهدين املوحِّ ين تصدى

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )للمرشكني املحاربني، قال تعاىل: 

وملا رأى . قال ابُن القيِّم: )[49]األنفال:(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

هي بالكثرة،  بَة إنامائه، ظنوا أن الغلَ ب  اهلل وكثرَة أعدقلَة حزاملنافقون وَمن يف قلبه مرٌض 

 : ل  عليه ال بالكثرة، وال بالعدد، ، فأخرب سبحانه أن (  ڻ ڻ ۀ)وقالوا النرَص بالتوكُّ

ُته وحكمُته  زى
واهلُل عزيٌز ال ُيغاَلُب، حكيٌم ينرُصُ من يستحقُّ النرَص، وإن كان ضعيًفا، فع 

 .(1) (لة عليهاملتوك أوجَبْت نرَص الفئة

ُجها اليوَم أصحاُب اخلطاب ا عدى وقد  ن العلامُء هذه النظرَة املاديَة التي ُيَروِّ ل، م  ملبدى

ك باهلل، كام قال علامُء الدعوة النىْجدية: ) فإذا قام املسلمون بام أمرهم اهلُل به من جهاد الرشِّ

لوا عَّل اهلل،  هم، بحَسب  استطاعتهم، فليتوكى هتم وأوال ينظعدوِّ وا سباهبم، وال يْرَكنروا إىل قوى

، ومن أسباب إدالة   إليها،  اخلفيِّ
ك   العدو عَّل املسلمني وَوْهن هم عن لقاء فإنى ذلك من الرشِّ

َل إال عَّل اهلل وحدهالعدوِّ   .(2) (؛ ألن اهلَل تبارك وتعاىل أَمر بفعل السبب، وأالى يتوكى

                                                           

 (.3/181زاد املعاد )1) )

 (.10/4الدرر السنية )2) )
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تُ رابًعا عن جهاد املحتلِّني والصرب  كفى  الها عَّل املسلمنيوجُب فيوالتي يُه : هل تقريرا

ٌء يف فلسطني أو  ها من بالد املسلمني الذين عليهم، سوا أفغانستان أو العراق أو سوريَة، وغري 

هون األعداَء الصليبيني  جياهدون دوَن دينهم وأعراضهم وأنفسهم وأمواهلم، ويواج 

ية يف حال كة  العربية السعودني الرشيفني اململاحلَرمَ  هل تنطب ُق أيًضا عَّل بالد -املحتلِّني

؟ و ها العدوُّ اخلارجيُّ سات؛ دامَهَ أنه جيُب عَّل املسلمني فيها الكفُّ وتسليُم احلُُرمات واملَُقدى

ة عدم القدرة؟ أم أنى هذه الفتوى لغريهم؟  بحجى
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 وقف من االحتالل وحكوماته:امليف  فصل  
 :(2) َرزائيَّةُ واحلالُة الكَ  (1) ر اغلٍ  رشعية أيبالقول ب

رها يف  كتابه: إثباَت الرشعية للحكام والرؤساء الذين تأيت إنى من أخطر املسائل التي قرى

 املسلمني بام هلم من 
 
هبم قوى االحتالل اخلارجي عَّل بالد املسلمني، وتنزيَلهم منزلَة خلفاء

 حقوق وواجبات!

ل   ا صليبيُة تُشنُّ الدوُل ال هذا يف الوقت التي ال تزا عَّل العامل اإلسالمي، اجلديدة مَحالهت 

ُدهم من ديارهم، وترتكُب املجاز م ومساجدهم، وُترَشِّ ر واإلبادة للمسلمني بدكِّ ُمُدهن 

م؛ بدًءا من أفغانستاَن ومروًرا بالعراق، ونشاهد روسيا اليوَم يف حرهبا الصليبية  وَتنَهُب َثَرواهت 

ة وقد رر أن كلى من جمع هذا كلِّه يقوريَة، ثم السافرة عَّل س اء عَّل ظهر دبابة هؤالء الُغزا

عي اإلسالَم بلسانه؛ فهو حاكٌم رشعي  جتب بيعُته وطاعُته وتوقرُيه، وال نَص  بوه حاكاًم، وهو يدى

 جيوز مقاومُته؛ بل من انتقده فهو خارجي  مارٌق، فكيف بمن قاَتَله وجاَهَده!

ر حاكم من التحذير من تنزيل كالم للدكتو احلرية" كتاب "ما جاء يف سالري ومما أزعج

ة عَّل من صنََعه االستعامُر ونصبه، وهذا نصُّ كالم د. حاكم املطريي حيث السلف يف الطاع

خلفاَء  كانوا  إذا -َجْورٌ  منهم وقع وإن - قال: )إنى األئمَة إنام أوجبوا السمَع والطاعَة للخلفاء

َذ االستعامُر أو صنَعها عَّل عينه  تي جاء هباأما األنظمُة الهم سلطٌة، وأئمًة ليس فوق لتنفِّ

خُمَطىطات ه، فالطاعُة ليست هلم، وإنام هي يف واقع األمر للدول االستعامرية التي توظُِّفهم يف 

                                                           

غال: هو من دلى جيش أبرهة حني1) ) اليوَم يطلق عَّل كل من جاء غزا مكة هلدم البيت احلرام، وصار لقًبا عند العرب  أبو ر 

 تل لبلده.مع املح

الصليبي األمريكي عَّل بالده أفغانستان  عَّل ظهر دبابة الغزوحممواًل نسبًة حلاكم أفغانستان كرزاي الذي جاء 2) )

بوه حاكاًم لالحتالل عَّل املسلمني!2001سنة  م، ونصى
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مر ، فالطاعُة مل تكْن خلديوي مرَص أياَم احلامية الربيطانية ملرص، بل الطاعُة يف واقع األخدمتها

ن مرص كلها، فمن ظنى أن وئيملك احلَلى والربَط يف شدوهُبا هو الذي نجلرتا، وكان منمللك إ

مثَل ذلك امللك أو اخلديوي جتب طاعُته، وأن طاعَته من طاعة اهلل ورسوله، وأن هذا هو ويلُّ 

: فقد خالف  .[59]النساء:(  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی) :األمر كام يف قوله تعاىل

، فال سمَع يسيطر عليه ويترصف فيه الذياعُة االستعامر  هذا إنام هي ططاعُة مثل   اإلمجاَع، بل

ُجه عن أرض اإلسالم  له وال طاعَة، بل جيب خلُعه واخلروُج عليه، وجهاُد االستعامر وإخرا

 .(1)بإمجاع العلامء(

سلم اشرتط السمَع والطاعَة للحاكم املمستدرًكا ومستنكًرا هلذا الطىرح: )الريس فقال 

، وهذا يسري عَّل خمطىطات الغربحلاكٍم ال  ُكفريٍة، أوف من قوى أعظَم  الذي ال خَياالقويِّ 

ْق بني املتغلِّب بنفسه أو بغريه أن: األولاشرتاٌط باطل لسببني:  ، أدلَة السمع  والطاعة مل تفرِّ

نىة.  ع من أوكذلك إمجاعاُت أهل السُّ  والطاعة جلها السمعُ والسبب الثاين: أن احلكمَة التي رُش 

!. (2) (ات هبذه احلالةمع وجود احلكوم تتحقق  يعني: التي يأيت هبا املحتلُّ

: )احلاكَم إذا حكم بغري ما أنزل اهلُل،  د أنى اروأكى ،  (3) (أو استعان بالُكفى فهو حاكٌم رشعي 

 خمالف لإلمجاع!وومن خيالف يف ذلك فهو عَّل طريق اخلوارج وأهل البدع 

                                                           

 (.354( )ص: )1

 (.407)ص: 2) )

 (.104)ص: 3) )
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د لَقبول رشعية هؤالء الذين تغلىبوا مع األعداء، هو اإلسالُم؛   الرشَط الوحيدَ أنى  أيًضا وأكى

أي: النُّطُق بالشهادتني، حتى إْن طبىقوا رشيعَة األعداء ومشاريَعهم! قال: )فإذا تغلىب احلاكُم 

 .  (1) (وال ُينَظُر لبقية الرشوطاملسلُم ثبت احلكُم له؛ بام أنه مسلٌم، 

د الدوله بجوع قولهذا م ز تعدُّ واحلكام، وأنه أمٌر مرشوٌع، وغرُي ذلك ُيعدُّ عنده من  ا

 التي ُيَردُّ عليها
َبه  ْق بني أن (2) الشُّ ة يف السمع والطاعة للحاكم مل تفرِّ ، فقال: )النصوُص العامى

الدول ات والواليام يف تكون دوُل املسلمني دولًة واحدًة أو أكثَر، فبداللة العموم ُيسَمُع للُحكى 

 .(3)املتعددة(

ُوا اإلسالَم من قديم أو حديث  االحتالل التي نصبوها وادعى
 -فكلُّ َمن قاوم حكومات 

ل، فيدخُل فيهم ابُن تيمية الذي جاهد  ٌق يف نظر ُدعاة اخلطاب الديني املبدى هو خارجي  مار 

عي اإلسالم، ومثُل حركة  ةالتي جتاهد حكوموَم َن اليطالبا حكومَة غازاَن الترتي التي تدى

نىة يف العراق الذين جياهدون حكومتهم التي جاءت مع  َكَرزاي ومن جاء بعده، وأهُل السُّ

االحتالل األمريكي، وكذا احلكُم يف كل حكومة تأيت مع االحتالل، فالف طرُة اإلنسانيُة 

التي فَرضها مات احلكو َة عَّلالسليمُة كفيلٌة يف الردِّ عَّل هذا الطرح الذي ُيْضفي الرشعي

 تالُل وفَرض أنظمَتها؛ فضاًل عن كالم اهلل ورسوله وكالم أهل العلم!حاال

اليوَم أمام احلمالت الصليبية هو نفُس التأصيل الدينيِّ الرشعي الريس الذي يقرره ف

ُة واملحتلُّون قدياًم، فكلُّ َمن َتَسلىط عَّل بالد   ن إسالَمه،املسلمني وأعلالذي استند عليه الُغزا

                                                           

 (.109)ص: 1) )

 (.645)ص:  اإلسالمية تعدد الدول  شبهة رشعنةوالرد عَّل ةوسيأيت مناقش(. 39)ص: 2) )

 (.96)ص: 3) )
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ُل من عد إىل ُسلطان اهلل وظ لِّه يف األرض، وإىل ويلِّ أمٍر رشعيي جتب بيعُته وطاعُته  وي غازٍ يتحوى

واخلضوُع له، وحيُرُم معارضُته وُمنازعُته، ومن أمثلة هؤالء قدياًم غازاُن التىرَتيُّ الذي َغزا بالَد 

ى هلواجلُُمعات، فت يف املساجدعَّل املنابر  املسلمني، وأعلن إسالَمه، وُدعي له م شيُخ صدى

ة بنطقهم  اإلسالم ابُن تيمية بلسانه ويده؛ فأبطل ُشَبَه الفقهاء الذين تلبىس عليهم حاُل الُغزا

َة عَّل جهادهم، وألىف وكتب يف جهاد الطوائف  الشهادتني، فجاهد ابُن تيمة التتاَر وحثى األمى

ئع اإل  التتاُر، وضعه الذي( ضعيالو القانون) سقْفَر الياسالم، وأعلن كُ املمتنعة عن رشا

ر نىة أهل بإمجاع وعمٌل  قوٌل  اإليامنَ  أنى  وبنيى  املرجئة، طريقة من وحذى  .السُّ

ومنهم أيًضا نابليون الفرنيس الذي أعلن إسالَمه ليصبح ويلى أمٍر للمسلمني يف مرص التي 

ُف عليَّل رأس حكوواخلديوي يف مرص الذي ُوضع عاحتلىها بجنوده،  ها االحتالُل مة ُيرْش 

، ودويالُت سايكس بيكو، ومن األمثلة احلديثة َكَرزاي يف أفغانستان، وحزُب ربيطاينال

عوة يف العراق الذين جاؤوا عَّل َظْهر الدبابة األمريكية التي أتت الحتالل العراق وتقتيل  الدى

 هم كثرٌي.أهله وَترْشيدهم، وغريُ 

افكلُّ هؤالء يعترب ُض عليهم خارجي  ب طاعُتهم وًما رشعيِّني جتهم ُحكى
ُنرصهُتم، واملعرت 

 مستحق  للقتل!

ُجها  ُه للريس بناًء عَّل تأصيالته املشبوهة التي ُيَروِّ يف ظ لِّ الدعوات -فالسؤال الذي ُيَوجى

 هو التايل: -م املناطق العربيةياليوَم لتقس

مت أمريكا اليوَم    عربيَة السعوديَة إىل واململكَة الَة العربيَة زيراجلبالقوة ما احلكُم لو قسى

عون اإلسالم، وفرضوا  ة دوٍل، وصنعت مع كل دولٍة حكومًة ورئيًسا من عمالئها ممن يدى عدى
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نني التي تسم ح بالربا، وُدور  الب غاء، عَّل الناس ُحكَم الطاغوت والتحاُكَم إليه، وسنُّوا القوا

ها، وأنه  عيَة هذه الدولمور، فهل يرى رشومصانع اخل وصاالت الق امر والرقص، ام  وحكى

 م وطاعُتهم كام أمر اهلُل يف آية النساء؟جتب بيعُته

وهل َمن قاومهم ورفض بيعَتهم وَطَعن فيهم، ورفض تقسيَم بالد املسلمني ُيعترب من 

قني الذين نىة وإمجاَعهم؟ اخلوارج املار   خاَلفوا عقيدَة أهل السُّ

ُبه فإن كان ُ هبا!أ لرفض فقد بَطلْت با جوا ُله وانتقضت عقيدُته التي مل يفتأ ُيبرشِّ  قوا

ُبه بـ)نعم( وأهنم والُة أمر جتب طاعُتهم، فقد اْلتَزم مذهَبه وتأصيَله الذي  وإن كان جوا

ل، ودعاة   ، وبه(1)خيالُف الفطرَة والعقَل؛ فضاًل عن الرشع ُف خطورَة ُدعاة الرشع املبدى نعر 

رجاء عَّل األاإلر ة كام حذى : )لَ منهم السلُف؛ ك مى ْتنَُتهم عندي َأْخوُف قول إبراهيم النىَخعيِّ ف 

: )كان حييى وَقتادُة يقوالن:   األوزاعيِّ
؛ يعني: املرجئَة(، وقول  قة  ة من فتنة األزار  عَّل هذه األمى

ة من اإلرجاء(ليس من األهواء يشءٌ  : )، وقول  الزُّ  أخوَف عندهم عَّل األمى عت هريِّ ما ابُتد 

 .(2) (أرَضُّ عَّل أهله من هذه؛ يعني: اإلرجاءَ اإلسالم بْدعٌة يف 

                                                           

ها: )8/12/2017بتاريخ  (تويرت) موقع دة عجيبة نرشها يف حسابه يفتغريله وقد رأيُت 1) ) ُملوك العرب م هذا َنصُّ

َم َأبْرهُة هلدم الكعبة كان عبد املطلب يعرف قُ األقحاح َتز   مع أنى فيهم  -درات قريشُن األموَر بحكمٍة ودرايٍة، فحني َقد 

ميه، وسار عَّل طريقه ملوك ته التي خُتط بامء الذهب: للبيت َرب  حيفلم يزجى بقريش للمهالك؛ فقال مقول -األبطاَل الفوارَس 

َيستُن بفعل أهل اجلاهلية وُيعرض عن  هوود، فليس هلم طاقة ملقارعة الغرب(.ـها، فالعرب وخاصًة ملوك السعودية آل سع

ة عن بالدهم ودينهم ومقدساهتم إمجاع  وحرماهتم!ات أهل اإلسالم، وما اتفقوا عليه من وجوب دفع الغزا

 (.2/885اإلبانة الكربى البن بطة )( )2



  79                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 :للتغلب ىلع بالد املسلمني ينرفالاك ادلخول حتت محايةحكم 
ار  لرشعية من استعان إثباُتهُ أما و للتغلُّب عَّل بالد املسلمني، فقد وتعاون معهم بالكفى

باعهوالتي يدى -ُسئل أئمُة الدعوة النىْجدية  عن حاٍل قريبٍة أو أقلى من هذه احلال  -هلم عي اتِّ

وهي حكُم دخول  أهل اخلليج يف القرن املايض حتت محاية بريطانيا، التي يذكرها وينظِّر هلا، 

ار فه : )أما الدخوُل حتت محاية الُكفى ٌة عن اإلسالم(فقالوا دى : )وانتقل احلاُل  .(1) ي ر  وقالوا

م؛ وهذا ال شكى ياهم بَذهاب دينهطلبوا صالَح ُدنطمأنوا إليهم، وطاعتهم وا حتى دخلوا يف

ة( دى ع الرِّ  .(2) من أعظم أنوا

لغزو بالد  هذا فيمن دخل حتت محايتهم فكيف بمن جَلبوه معهم أو صنعوه عَّل أعينهم

 !يف حروهبم الصليبيةاملسلمني واحتالهلا 

بوهم عَّل بالد حتلني ونة الغزاة واملغلبوا بمعاالريس إثبات رشعية احلكام الذين ت مُ زعْ ف ونصى

 فهذا من الباطل الذي يناقض قطعيات اإلسالموأهدافهم؛  خمططاهتمعَّل وساروا املسلمني 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ):اهلل فيهقال هو من تويل الكافرين الذي ف، والفطر السليمة

 .[51]املائدة: ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

من  إنام هو عَّل ظاهره بأنه كافرٌ  ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) :قول اهلل تعاىل)ن حزم: اب قال

ومعنى ذلك: وقال الطربي: ) .(3) (فيه اثنان من املسلمني ال خيتلُف  وهذا حٌق ، مجلة الكفار

ال تتخذوا، أهيا املؤمنون، الكفار ظهرا وأنصارا توالوهنم عَّل دينهم، وتظاهروهنم عَّل 

يفعل ذلك"فليس من اهلل يف راهتم، فإنه من وتدلوهنم عَّل عواملؤمنني، املسلمني من دون 

                                                           

 (.10/436الدرر السنية )1) )

 (.10/10الدرر السنية )2) )

 (.12/33املحَّل )3) )
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 .(1) (روبرئ اهلل منه، بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفيشء"، يعني بذلك: فقد برئ من اهلل 

وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الناقض الثامن من نواقض اإلسالم: )منها مظاهرة 

    .(2)( ( ٿ ٿٺ ٿ ٺ ٺ )له تعاىل: سلمني، لقواملرشكني ومعاونتهم عَّل امل

ع التعاون ،أما التعاون مع اإلنجليز: )أمحد شاكرالشيخ وقال   ، أو كثرقلى  ،بأي نوع من أنوا

حوالكفر الرصُّ  ،اجلاحمةة دى فهو الر   وال ينجي من  ،والينفع معه تأول ،ال يقبل فيه اعتذار ،ا

ء  ،ي النفاقجماملة هالو ،والسياسة خرقاء ،كمه عصبية محقاءُح  د أو أكان ذسوا لك من أفرا

 .(3)(ءة سوا دى هم يف الكفر والر  كلُ  ؛حكومات أوزعامء

 براءةُ الُمرْجئة من القاديانية اجلديدة:
جونه: هو الطاعُة  ل وَسَدنة الطُّغاة وما يروِّ إنى حقيقَة دعوة أصحاب اخلطاب الديني املبدى

ة طبكلِّ أواماملْطلقُة للطُّغاة، واتباُعهم  هم؛ بُحجى حتى يف تسويغ قراراهتم  اعة )ويل األمر(ر 

ة وللدين؛ بحجة أهنم أعلُم باملصلحة وأْدرى.  وخياناهتم لألمى

ره  عي الريس ومما قرى من أباطيَل: ادعاؤه وجوَب البيعة والسمع والطاعة لكل حاكم يدى

ما دام  ينايف اإلسالَم،اغوت الذي اإلسالَم وحيكم املسلمني بأي ُحْكٍم كان، ولو حَكم بالط

به العدوُّ الغازي؛ واستدلى يزُعُم  هذا بعموم النُّصوص  لنرصة زعمهبلسانه أنه مسلٌم، ولو نصى

ببيعة خلفاء املسلمني، فال فرَق عنده بني اخلليفة الراشد والطاغوت الظامل، وهو التي جاءت 

 َدنة الطُّغاة،ريقة املرجئة وَس يتهم عَّل طباعه لكلِّ حاكٍم وكل نظاٍم، وإثبات  رشعيف اتِّ 

                                                           

 (.6/313تفسري الطربي )1) )

يىة )2) )
ن  رر السى  .(15/483الدُّ

 (.130كلمة حق )ص: 3) )
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ًرا()وأمثاهلم ممن يسلُ  ء مطلًقا؛ وإن مل يكونوا أبرا وطريقتهم كذلك ، (1) ُك مسلَك طاعة األمرا

من ُيبيُح املُْلَك مطلًقا من غري تقيٍُّد بسنىة اخلُلفاء؛ كام هو فعل الظلمة واإلباحية قُة )طري

ت وقاديانية العرص! َسَدنة الطاغوْفتي االحتالل ويئون من مُ عَّل أن املرجئَة بر.(2)(واملرجئة

مع قوهلم بإرجاء الفقهاء:  -وهم عَّل طريقة اإلمام أيب حنيفةَ - فهذه طالباُن يف أفغانستان

دون االحتالَل الصليبيى األمريكي، فلم َيْقَبلوا االحتالَل وحكومَته الوظيفيَة، كام يدعو 
جياه 

 ُدُد!والقاديانيون اجلُ  هوله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.28/508جمموع الفتاوى )( )1

 (.35/25جمموع الفتاوى )( )2
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 :للسلطان السمع والطاعةأحاكم  يف فصل  
 املل ك احلق  يف األمر والطاعة:منازعُة ملوك األرض هلل 

الفة  ة عاملٌ أو سيايس  ُمْصل ٌح يدعو إىل الشورى والعدل وسنَن  اخل  ال يكاُد خيرج يف األمى

عليه ال وتكاَلَب واجلبابرة، إ الراشدة يف باب اإلمامة والسياسة، ويرفُض سياسَة الطُّغاة

ل من َسَدنة الطُّغاأصحاُب  يني املبدى ة؛ ُنرصًة ألنظمتهم القائمة ودفاًعا عنها، بُشَبٍه اخلطاب الدِّ

نىة واجلامعة َكذًبا وزوًرا،تارة نَسبوها  ،لهوعقلية مضلِّ  دينية مزيىفة، أو  لعقيدة أهل السُّ

وأنظمتهم، ولو ترتىب  ةاطاعة للطُّغكالسمع وال ،(1) والسياسة الرشعية واملقاصد ةللمصلح

ه.  عَّل ذلك تعطيُل اإلسالم ورشيعت ه وأحكام 

جوهنا باسم عقيدة أهل   واملزيىفة التي اْلَتزموها والتي ُيروِّ
ومن لوازم تأصيالهتم الباطلة 

نىة واجلامعة لتقرير طاعة كلِّ حاكم: أنه ال جيوُز الدعوُة للخالفة وال لوَ  ةْح السُّ وال  دة األمى

ْسبُة عَّل  للجهاد وال إلقامة الرشيعة، وإقامة  الق ْسط بني الناس، وال املُطالبُة باحلقوق، وال احل 

ُجها بزعمهم احلََركيون  َتن والبدع التي ُيروِّ
وا هذه األصوَل من الف  السلطة؛ بل عدُّ

 ةً يي هلا؛ محانها والتصدى م والتكفرييون والديمقراطيون والتىنْويريون، والتي جيب التحذيرُ 

للطُّغاة والرؤساء وُقصورهم وُعروشهم، فصارت بذلك الطاعُة لغري اهلل، وهذه هي الفتنُة 

سَل إلبطاهلا والتحذير منها؛ كام قال تعاىل:  ڭ ڭ ۇ ۇ )التي بعث اهلُل الرُّ

 ، والديُن الطاعُة، فالغايُة حتى تكوَن الطاعُة هلل[39]األنفال:(  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 رباب البرشية.أللطُّغاة وال وحده ال لل

                                                           

مالت الصليبية عَّل يف ظل احل-خلطاب عيل عبد الرازق التنظري مجاعة )اإلسالم السيايس( باليوم التي يقوم هبا كاحلملة 1) )

سياسيا، وأن اإلسالم مل يأت بنظام سيايس، وأن لرفض اخلالفة ووحدة األمة باسم املقاصد الرشعية  -العامل اإلسالمي

 .اإلسالم ال تشرتط له دولة
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، وقال: [64]النساء:(  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)قال سبحانه: و

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

َذوهم أرباًبا يف الطاعة.[31التوبة:](ۇئ  ؛ أي: اختى

هة وأجناد قال شيُخ اإلسالم ابُن تيمية: ) ةالُقض وأتْباعامللوك كثرٌي من املتفقِّ  اة والعامى

فني جيعل الواجَب ما أوجبه متبوُعه، املتىب   َك الطاعة... فتجد أحَد املنَحر  ْ
عة هلؤالء يرشكون رش 

يَن ما رَشعه، إما دينًا وإما ُدْنَيا، وإما ُدْنيا ودينًا. ثم  َله، والدِّ َمه، واحلالَل ما حلى َم ما حرى واحلرا

ُف َمن امتنع م ًئا يف طاعته بغري سلطان من ك به شيخياُف أنه أرشهو ال لرشك، ون هذا اخيوِّ

 .(1)(اهلل

جه هو غايُة ما يتمناه الطُّغاة واجلَبىارون، وهو أن تكوَن الطاعُة  وهذا التنظري الذي ُيروِّ

َلئ هم، وأن خيضَع الناُس ألوامرهم؛ حتى يصبحوا بمكانة اهلل جلى جالُله الذي  َ
 
املْطلقة هلم ومل

 .[23]األنبياء:(  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ وئ وئ )

بوبية واأللوهية التي ي نازع فيها األرباُب البرشيُة اهلَل تعاىل يف أرضه وهذه هي حقيقُة الرُّ

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)وبني عباده، كام قال املأُل من قوم فرعون: 

هلل يف إثبات ؛ أي: يف اخلضوع والطاعة، وقال اهلُل عن النُّمرود يف ن زاعه لربوبية ا[47]المؤمنون:

، وأن اأنه امللُك ا ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )ألمَر املْطلَق والطاعَة النافذة له: حلقُّ

 .[258البقرة:](ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

                                                           

 (.1/98ع الفتاوى )( جممو)1
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ُع والتنازُع يف األرض بني طاعة الرمحن وطاعة  الطُّغيان من األرباب البرشية  وهذا الرصا

د الطاغوُت من اإل عة الرمحن منازعتهم لطان، ومن ُصور نسان والشيطاقديٌم موجوٌد ُمْذ ُوج 

ُن يف قوله تعاىل:  ژ ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)ما ذكره القرآ

 .[121]األنعام:(  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  )وقال سبحانه يف التحذير من طاعة الشيطان: 

عبادهُتم؛ هي طاعُتهم قال ابُن سعدي يف تفسريه: ). [60]يس:  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .(1)(لطاعةُ ا ةَ ألن العباد

ُع بني طاعة اهلل املل   ۇ ۆ ) -ملوك الباطل ، وطاعة  احلقِّ  ك  وسيستمرُّ هذا الرصا

َث اهلُل األرَض  -.[116]المؤمنون:(  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  حتى َير 

َل هذا التنازَع يف يوم الَفْصل، يف يوٍم تتجَّلى فيه احل يقول قائُق، حينها وَمن عليها، وحتى يفص 

ٱ ٻ ٻ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)َلمة من ملوك األرض: لطُّغاة والظى اهلُل ل

، ويف "الصحيحني" [71-16 ]غافر:(  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

وَيْطوي السموات   يقول: )يقب ُض اهلُل األرَض ملسو هيلع هللا ىلص هريرة قال: سمعت رسوَل اهلل عن أيب 

يطوي اهلُل ن عمر: )يٍة عن اب. ويف روا(2) وُك األرض؟!(بيمينه، ثم يقوُل: أنا املل ُك! أين مل

ُك! أين اجلبىارون؟!
 يوَم القيامة ثم يأخُذهنى بيده اليمنى ثم يقوُل: أنا املل 

 عز وجل السموات 

ُك! أين اجلبىارون؟! أين 
ون؟! ثم يطوي األَرضنَي بشامله ثم يقوُل: أنا املل  أين املتكربِّ

ون؟!  .(3)(املتكربِّ

                                                           

 (. 681ي )ص: ( تفسري السعد)1

 (.2787(، مسلم )4812( البخاري ))2

 (.2788صحيح مسلم )( 3(
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حتت ذريعة  أهنم والُة - فيه من ُطْغيان عَّل عباد الرمحنلوا غاة فيام وصأمثلة الطُّ من و  

، وما كانت تصُدُر منه من قراراٍت ما جاء عن احلاكم بأمر اهلل  -أمٍر جيب طاعُتهم الفاطميِّ

؛ قال ابُن َكثرٍي: ) ُذوهنا له َقْهًرا ا، وُينَفِّ ُضها عَّل املسلمني َجرْبً
 أفعاله ن  يف التلوُّ كان كثريَ َيْفر 

، كامه وأقووأح له، جائًرا عَي األلوهيَة كام ادىعاها فرعونُ ا ، فكان قد أَمر وقد كان َيروُم أن يدى

ْكره،  الرعيَة إذا نرَْب  اسَمه أن يقوم الناُس عَّل أقدامهم صفوًفا؛ إعظاًما لذ 
 
ذكر اخلطيُب عَّل امل

ه، فَعل ذلك يف سائر ممالكه ًما الْسم  أهَل مرَص  وكان قد أمر ني الرشيفني،حتى يف احلرم واحرتا

ًدا له، حتى إنه َلَيْسُجُد بسجودهم مَ  وا سجى ْكره خرُّ
ن يف عَّل اخلصوص إذا قاموا عند ذ 

عاع وغريهم، ممن كان ال يصيلِّ اجلُمعَة، وكانوا يرتكون السجوَد هلل يف يوم  األسواق من الرى

ه ويسجدون للحاكم، وأمَ  خول يفالكتابني ب أهَل ر يف وقٍت اجلمعة وغري  دين اإلسالم  الدُّ

ب القُ  ب كنائَسهم ثم عَمرها، وخرى ن هلم يف الَعود إىل دينهم، وخرى
اممة ثم أعادها، ُكْرًها، ثم أذ 

هباوابتنى املدارَس، وجعل فيها الفقهاَء واملشايَخ، ثم قَتَلهم  ، وأْلزَم الناَس بغلق وخرى

جارَة ، حتى اجتاز مرًة برجٍل يعمل النِّ ْهًرا طوياًل َتثلوا ذلك دَ ها لياًل، فاماألسواق هناًرا، وَفْتح  

: يا سيدي ملا كان الناُس يتعيىشون بالنهار يف أثناء النهار. فوقف عليه فقال: أمل أهْنَُكم؟ فقال

روا بالنهار؛ فهذا من مُجْلة ال هر، فتبسى كانوا يسَهرون بالليل، وملىا كانوا يتعيىشون بالليل سه  م سى

ة له،  د الناَس إىلوتركه وأعا سوم، واختباٌر لطاعة العامى أمرهم األول، وكلُّ هذا تغيرٌي للرُّ

قى يف ذلك إىل ما   .(1) (هو أرشُّ وأعظُم منهلرَيْ

ه اليوَم من حصار الشعب الَقَطريِّ املُْسلم وما ترتىب عليه من جتاُوزاٍت  ومن ذلك ما نرا

يارة احلرمني الرشيفني وأداء احلجِّ والعمرة؛ ْعب ها من زان! ومنْع  َش إلنسان واحليووُظْلٍم أرضى با
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ة بل إنى شعوهَبم منعوها من التعاطف  معهم، مع  بة والنىَسب واألُخوى الت الَقرا
ما بينهم من ص 

ْجن خلمَس عرْشَة سنًة مع الَغرامة  ين، كام وصلت عقوبُة هذا التعاطف إىل السى بمئات يف الدِّ

د  ال اآلالف، ؟تعاطف واملوا بمجرى  ساة، فكيف بمن أنَْكر أو نارَصَ

ُر هذا الظلَم البنيِّ باْسم الرشيعة د َمن يربِّ
سات دينيٍة،  -زوًرا- وقد ُوج  من شيوٍخ ومؤسى

لىة باإلمج
 
ُج من امل اع، وقد عدى شيُخ اإلسالم ابُن تيمية ترشيَع الظلم  البنيِّ من األمور التي خُتْر 

ع ل بأنه: ) ومذهُبه؛ قالى أنه رأيُه ولو ادى ع املُبدى ْ الكذُب عَّل اهلل ورسوله ابُن تيمية عن الرشى

، فمن قال: إن هذا من رشع اهلل، أو عَّل الناس بشهادات املسو هيلع هللا ىلص  ها والظلم البنيِّ ور ونحو  لزُّ

 .(1) (بي ونحو ذلكفقد كَفر بال نزاع؛ كمن قال: إنى الدَم وامليتَة حالٌل، ولو قال: هذا مذه

وبأي ذنب القضائي اجلائر يف حقه وأصحابه باحلبس إذا ُنسب للرشع: )احلكم  وقال يف

اإلسالم غري الكذب والبهتان! ومن قال: إنى ذلك ُفع ل بالرشع فقد كفر ُحبس إخويت يف دين 

 .(2) (بإمجاع املسلمني

عون املستض ل خُيضِّ م جلبارين، باسعفني هلؤالء افال يزال أصحاب اخلطاب الديني املبدى

نىة وإمجاعهم وطاعة املتغلب، ويرهبوهنمعقيدة أهل  بالوعيد الشديد ملن خرج عن  السُّ

فوا قوَل اهلل الواضَح فيهم ويف من ُيطيعهم ويتىب ُعهم، وما  طاعتهم يوم القيامة، بعد أن حرى

ڌ ڌ ڎ ڇ ڍ ڍ )يستوجبه من َلَعناٍت يف الدنيا واآلخرة، كقوله تعاىل: 

، وقول ه عن [59]هود:(  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )وقوله: ، [67]األحزاب:(  ڎ ڈ 

ه:  ، وقول ه: [54]الزخرف:(  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)فرعوَن وقوم 
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ہ ھ )، وقال نبيُّ اهلل صالٌح لقوله: [97]هود:(  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ )

 .[215-151 ]الشعراء:(  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ھ ھ

أم بقول  اهلل املفسدين لطُّغاة م يف هؤالء انأُخَذ بقوهل ومن عَّل طريقته أن هوفهل يريد 

 فيهم؟

 ُم حماسبته:يواإلمجاع وحترإجياب طاعة الطاغوت بانلص  شبهة 
جه من تضليل وتلبيس قوُله: إنى ما يصُدُر من الطاغوت من تعطيل حلكم  ومما ُيروِّ

ض اعة، ومن يرفه السمُع والطاإلسالم؛ فإنه حُياَسُب عليه يف اآلخرة فقط، أما يف الدنيا فل

عَّل ويل األمر حقوًقا جيب عته فإنه حياَسُب يف الدنيا واآلخرة! قال: )ال شكى أن بيعَته وطا

عليه أن يأيَت هبا، ومن مل يأت  هبا فهو آثٌم، لكن ليس معنى عدم قيام الراعي واحلاكم بحقوقه 

نىة أنوإمجاُع أهل دلت األدلُة ه آثٌم. وقد أنه ال ُيسَمُع وال ُيطاُع له؛ ألنه غايُة ما يقال أنى   السُّ

 له يف غري معصية اهلل، وجيُب أن يعتقَد يف األعناق احلاكَم الظامل الفاسق جيب السمُع والطاعةُ 

 .(1)بيعٌة له(

يف دعوته لطاعة الطاغوت واخلضوع  له: أن ردى أحاديَث صحيحًة  ُتهمحاس ْتهُ وقد دفع

سالم، فحاول بتحريفاٍت عقليىٍة  وَحكم باإلأقام كتاَب اهللالطاعَة ملن رصحيًة تشرتُط السمَع و

وَص الصحيحَة الرصحيَة، فقال: )عَّل فرض داللة احلديث عَّل عدم هزيلٍة أن يردى النص

ْم كتاَب اهلل؛ فإن داللَته عَّل عدم طاعة من مل حيُكْم بكتاب اهلل  السمع والطاعة ملن مل حيكِّ
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لسمع والطاعة للحاكم العايص يف ت كثريٍة يف االٌف ملنطوقاا املفهوُم خمداللُة مفهوٍم، وهذ

ٌم عَّل املفهوم عند أهل العلم. غري معصية اهلل، واملن  طوُق عند التعارض مقدى

زه رشُع اهلل، ويقابُله ما د به ما جوى  والوجه الثاين: أن قوَله: )ما قادكم بكتاب اهلل( قد ُيرا

ٌم مما مل جيوِّ   .(1) (معصية اهلل احلاكُم يف ؛ فال ُيطاعُ ْزه رشُع اهللهو حمرى

ُن رشعيَة الطاغوت  مع تركه  ويوجب طاعتهليوجب فبهذه التأويالت الباطلة حيصِّ

مات املعلومة، فهو يف كل هذا عند ه للمحرى
وَسَدنة ه ألحكام اإلسالم وإعراضه عنها، وترشيع 

م سمع والطاعة،الطاغوت ويلُّ أمٍر رشعيي واجُب البيعة وال فقط أن  ون عَّل املسلموإنام حيرِّ

َع يًدا من طاعة مثاًل جريمة الزنى  مبارشةيطيَع ويلى األمر يف  التي أباحها وقنىنها، وال ينز 

 باالعرتاض والنقد!

(: هذا من تضليله أيًضا يف تسويغ : )جيب السمُع والطاعُة له يف غري معصية اهللهُ وقولُ 

معصية( كمن يقوُل: ُنطيُع وله: )يف غري ُل، فهو يف قاء به االحتالطاعة الطاغوت ومن ج

 غري معصية اهلل؛ ال َفْرَق! وإال فواجُب املؤمن الكفُر بالطاغوت بكل ما يستطيع الشياطني يف

يب جت حت )تعاىل: قال  ،وطاعته والرباءة منه كالشيطان الذي هنانا عن اتباعه

وقال:  [،265]البقرة: (خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ

فاتضح أنى  [.36]النحل: (چ چ چ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

 هذه اجلملة ليست إال للتلبيس والتزوير!
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 بوجوب طاعة الطاغوت يف غري معصية، مع إثبات رشعيىته وُحرمة منازعتهه فحقيقُة قول

ئعه، أهنم بذلك يقات لون لتكون كلمةُ ، مع رفضه وحماسبته  وإعراضه عن أحكام اإلسالم ورشا

 ريف والتضليل!زخرفوها بالتحالعليا، وإن  الطاغوت هي

 طاعُة أئمة اجلور تكوُن يف إقامة أحاكم اإلسالم، وليست كطاعة أئمة العدل:
ل يف ن ضاهلم إلثبات رشعية حكم الطاغوت ومن ه ومن جُمازفات أصحاب اخلطاب الديني املبدى

ويل األمر من ر به؛ كطاعة أ بكل ما يأمجاء هبم االحتالُل: أهنم جعلوا طاعَة الطاغوت مْطلقةً 

نىة عَّل ذلك، وإقامة اإلسالم املسلمني يف ظل اخلالفة  َعْوا إمجاَع أهل السُّ ة، وادى وَوحدة األمى

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) يقول: واهلل

  . [28]ص:(  ڦ 

ومل تستْثن  يف تقرير هذه املسألة: )كتُب االعتقاد ذَكرت السمَع والطاعة للحاكم،  يقول

وهذا ُيعدُّ   كالمهم، فدل هذا عَّل أنه عام  يف كل ما ليس معصيًة،كام تقدم نقُل  إال املعصيَة؛

نىة( من أهلإمجاًعا   . (1) السُّ

ا رشًعا؛ أي: يف الواجبات وقال: )تقدم بياُن ُبطالن  َحرْص املعروف فيام كان معروفً 

 .(2) نىة(مجاع أهل السُّ لة الرشعية وإبداللة األد واملستحبىات، وأنه عام  حتى يف املباحات؛
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ا كالم شيخ ابن تيمية يف أنى طاعة أئمة اجلَْور تكون إلقامة أحكام اإلسالم فقط:  وقال رادًّ

النصوَص املتقدمة يف السمع والطاعة للحاكم )ظاهر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية خيالف 

 .(1) ا وظامًلا(مطلًقا يف غري معصية اهلل؛ ولو كان فاسقً 

يمية من األقوال الشاذة ومن أقوال أهل البدع التي خالفوا فيها أهل م ابن توعدى كال

نىة يف كتب العققال: السنة،  ائد والطاعة )ظاهُر كالم ابن تيمية هذا خيالف كالَم بقية أهل السُّ

ٌم عَّل قوله(  . (2) للحاكم يف غري معصية اهلل، وقوهُلم ُمَقدى

ل يف طاعة الطُّغاة؛ بأن جعل طاعَتهم ديني املبدى اخلطاب ال حابوأصه  غلوِّ  وهذا من

 مطلقًة، وجعلها من املسائل املجمع عليها!

وقد أوضح ابُن تيمية يف مواضَع كثريٍة أنى طاعَة أئمة اجلور إنام تكون يف طاعة اهلل فقط، 

أنه  مل ُيعَلْم ب طاعُته فيام)واإلماُم العدُل جتوليست كطاعة أهل العدل، ومن ذلك قوله: 

 .(3) العدل جتب طاعُته فيام ُعل م أنه طاعٌة كاجلهاد(غرُي معصيٌة، و

ح أهنم ُيطاعون فيام هو طاعٌة هلل وعبادة؛ بخالف وذكر  اخلالَف يف طاعة أئمة اجلَْور، ورجى

، فقال: )الناس قد تنازعوا يف ويل األمر
ٍ
ل هل: ه واجلاالفاسق   (4)من ردى طاعَتهم يف كل يشء

، به من طاعة اهلل، وُينَفُذ حكُمه وَقْسُمه إذا وافق العدَل؟ أو ال يطاعُ  يأُمرُ ُيطاع فيام 
ٍ
 يف يشء

ُق يف ذلك بني اإلمام األعظم وبني القايض ونحوه  وال ُينَفُذ يشٌء من ُحْكمه وَقْسمه؟ أو يفرى
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َء احلرب ونحوهميعني شيُخ اإلسالم هنا: كل من ويل أمر املسلمني، فتشمل اإل4) ) ، كام بينه ماَم األعظم والقايض وأمرا

 االصطالح املحدث!وليست حرًصا عَّل احلاكم كام يف 
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نىة: ه وَقْسمه، أمره وُحْكمه و ردُّ مجيع من الفروع؟ عَّل ثالثة أقوال؛ أضعفها عند أهل السُّ

ها عند أهل احلديث وأئمة الفقهاء هو القوُل األول، وهو أن ُيطا َع يف طاعة اهلل ُمْطلًقا، وأصحُّ

 .(1) (وُينَفَذ حكُمه وَقْسُمه إذا كان ف ْعُله عداًل مطلًقا

ٌع يف تفاصيَل تتعلق هبذه اجلملة ليس هذا موضَعها؛ مثُل وقال: ) إنفاذ  حكم وللناس نزا

ُب عداًل، ومثُل الصالة خلف الفاسق هل ُتعاُد أم ال؟ و إذا كان احلكمحلاكم الفاسق ا الصوا

مُع يف هذا الباب: أن من حكم بعدٍل أو قَسم بعدل، نَفَذ حكُمه وقسُمه، ومن أَمر بمعروف اجلا

 .(2) (أو هنى عن منكر ُأعنَي عَّل ذلك، إذا مل يكن يف ذلك مفسدٌة راجحةٌ 

نْ فقا ء يف طاعة أئمة اجلَْور من املسلمني باملعروف يف ظل اخلالفة، امم هؤالء العل بنَي كالر 

كوَن للظاملني ومنارصَة ه وبني كالم   ة الرُّ بون عَّل األمى
ل الذي يوج  ودعاة اخلطاب الديني املبدى

َلفية وعقيدة أه نىة!املجرمني والقتال مع الطاغوت؛ بحجة طاعة ويل األمر، وباسم السى   ل السُّ

غاة!ئمة العدل يفال طاعَة أل   األمور الُمْشتَب هة وما فيها مفسدة ، فكيف بالطُّ
اعُة يف رشيعة اإلسالم جاءت مقيىدًة يف املعروف حتى مع أئمة العدل، فال ُيطاعون والط

 
ٍ
 للناس ، فليسواجتهادات إال يف املعروف، أما يف األمور املُْشَتب هات وما ذهبوا إليه من آراء

حابة طاعَة عيلي فيها هم وطاعُتهمتقليدُ  باُر الصى
يف قتال معاوية،  ◙ ؛ ولذا رفض ك 

ن َقَتلة عثامَن، وكذلك اع رتضوا عليه ومل يطيعوه فيام ذهب إليه من تأخري تنفيذ القصاص م 

م عَّل طاعته، و هُّ رأى هلم ومع ذلك مل يقَطْع عنهم أمرُي املؤمنني حقوَقهم وأرزاَقهم، ومل ُيْكر 

  يف ذلك.احلقى 

                                                           

نىة )1) )  (.3/390منهاج السُّ

نىة )2) )  (.4/312منهاج السُّ
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رون هذا األمَر املعروَف يف العهد الراشدي؛ وهو أن للن انوك اس احلقى يف الصحابُة ُيقرُّ

عندما سأل خليفُة ذهب إليه من اجتهادات؛ ففي "صحيح البخاري" تعدم طاعة السلطة فيام 

نَي؛أسامَة بَن زيد عن سبب ختلُّفه عن القتال معه يف اجلم ◙ املسلمني عيل   فِّ فقال  ل وص 

 .(1) (ولكنى هذا أمٌر مل أره ْدق  األسد ألحببُت أن أكوَن معك فيه،)لو كنَت يف ش  أسامة: 

ء اخلليفة الراشد يف قتاهلم معه؛ ففي "صحيح  بل كان الصحابُة ينك رون عَّل أمرا

َر بن يارس ألهل الكوفة؛ يستنف   ◙ املؤمنني عيل  البخاري" عندما أرسل أمرُي  ُرهم عامى

ر، فقاال عقبُة بن عامر البدريُّ وأبو مسعود  موسى األشعري معه، دخل أبو للقتال عَّل عامى

ر: ما ما رأيناك أتيت أمًرا أْكَره عندنا من إرساعك يف هذا األمر منذ أسلمَت له: ) ! فقال عامى

ًة ُح أسلْمُتام أمًرا أْكَرَه عندي من إبطائكام عن هذا األمر، وكسامهرأيت منكام منذ  لىًة، ثم ا ُحلى

 .(2) د(حوا إىل املسجرا

لىة أصحاب رسول اهلل قال أبو املعايل اجلويني: ) ئُف من ج  إىل ملسو هيلع هللا ىلص قد صار أواًل طوا

كون إىل السالمة،واوإيثار السكون؛  ، ؓالتخلُّف عن القتال يف زمن عيلي  والتباعد   لرُّ

ن يٍل، وكانا من عمرو بن ُنفَ يُد بن زيد بعن ُمْلَتَطم  الغوائل، منهم سعُد بن أيب وقاص، وسع

ين باجلنة، وممن ختلىف أواًل  ، وعبُد اهلل بن عمر، وأسامُة العرشة املبرشى أبو موسى األشعريُّ

حابة،  ، وَتب َع هؤالء أمٌم من الصى  ◙  يشتَدى َنكرُي عيلي وملبن زيد، وأبو أيوب األنصاريُّ

أو يكوُن يل سيٌف  خرُج قال: ال أ إىل القتال ◙ ؤمنني عيل  أما سعٌد ملىا ندبه أمرُي امل عليهم.

ْعَت يا أمرَي املؤمنني  له لسانان، يشهُد للمؤمن بإيامنه، وعَّل املنافق بنفاقه. وقال أسامُة: لو ُوض 

                                                           

 (.7110)صحيح البخاري 1) )

 (.7012صحيح البخاري )2) )
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يف َجْوف أسٍد، لدخلُت معك، ولكن ال مساحمَة مع النار. وقام أبو موسى يف قومه، وكان 

ويناصٌح أمنٌي، ول: إين لكم نمرموًقا يف اليمن، فقا وا  ،ال تستغ شُّ دوا سيوَفكم، وكْسِّ أْغم 

ستكوُن ف َتٌن كق َطع  الليل، يقول: )ملسو هيلع هللا ىلص رماَحكم، واقطعوا أوتاَركم؛ فإين سمعت رسوَل اهلل 

ُع فيها خرٌي من القاعد، والقاعُد خرٌي من القائم، والقائُم خرٌي من املايش(.  وكان عيل   املضطج 

رُّ  ◙
يَ أرزاقَ عليهم  ُيد 

لبَدَأهم بنَْصب   رآُه،ال، ولو َنَقم منهم ما ن بيت املَتهم مهم وَأْعط 

 .(1)(القتال عليهم

)لقد أتاين اليوَم رجٌل فسألني عن ويف "صحيح البخاري" أنى عبد اهلل بن مسعود قال: 

ئنا يف املأمر، ما َدريُت ما أردُّ عليه؛ فقال: أرأيت رجاًل مؤدًيا نشيًطا خيرج مع أمر ُم ا غازي؛ فيعز 

 ما أدري ما أقوُل لك، إال أنا كنىا مع النبي علينا يف أشياءَ 
 
، ملسو هيلع هللا ىلص ال ُنْحصيها؟ فقلت له: واهلل

َل بخري ما اتقى اهلل،  يعزَم علينا يف أمر إالفعسى أن ال  مرًة حتى نفعَله، وإن أحَدكم لن يزا

 .(2) (وإذا شكى يف نفسه يشٌء سأل رجاًل فشفاه منه

ل اخلطاب يف كام- بطاعة األمري مطلًقا فيام يأمر به ئَل لساابن مسعود افلم يأُمر    بل -املبدى

 وال فيه تْقَوى، قال ابن حجر: بمعروٍف  ليس وفيام املُْشَتب هات، األمور يف تقليده برتك أمره

ه عَّل ما ) ُم املرُء عَّل ما يُشكُّ فيه حتى يسأَل من عنده علٌم؛ فيدلى فاؤه.ال ُيْقد  احلاصُل: .. فيه ش 

ابَن مسعود عن حكم طاعة األمري؛ فأجابه ابن مسعود بالوجوب؛ برشط أن الرجل سأل  أن

فًقا لتقوى اهلل   .(3)(تعاىليكون املأموُر به موا

                                                           

 (.112)ص: غياث األمم 1) )

  (.2964صحيح البخاري )2) )

 (.6/119فتح الباري )3) )
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ا قد ابُتلينا بام َتَرْوَن، فام أمرناكم بأمر وقال عبد اهلل بن الزبري بعد أن ُبوي َع له باخلالفة: ) إنى

وما أمْرناكم من أمر ليس هلل فيه طاعٌة؛ فليس ، السمع والطاعةُ نا عليكم فيه ه طاعٌة؛ فلَ هلل في

 .(1)(لنا عليكم فيه طاعٌة وال نعمُة عنيٍ 

إلسالم أّن أئمة العدل ال ُيطاعون فيام كان فيه ُشبهة أو مفسدٌة، فكيف وأوضح شيُخ ا

تنٍة؛ م أنه قتاُل فمن مصلحته: َعل  دُته أكثُر من رأى أن هذا القتاَل مفسبالطُّغاة والظلمة، فقال: )

بالنص، فمن َعل م ، إذ طاعُته إنام جتب فيام مل َيْعَلم  املأموُر أنه معصيٌة ه جتُب طاعُة اإلمام فيفال

ٍ خاصي -الذي ترُكه خرٌي من ف ْعله -أنى هذا هو قتاُل الفتنة مل جيب عليه أن يعدَل عن نصي معنيى

وال سيام وقد أمر اهلُل تعاىل عند التنازع بالرد إىل اهلل  ،عة أويل األمرْطلٍق يف طاإىل نصي عامي م

 .(2) (والرسول

ْف ُظْلَمه فيه فقَتَله،  -يعني: القتَل - وقال: )لو أمر به سلطاٌن عادٌل أو جائٌر ُظْلاًم من مل َيْعر 

ًة. قال أبو العباس: هذا بنا ر  خاصى
يُة عَّل اآلم  يف طاعة السلطان  ًء عَّل وجوبفالقوُد والدِّ

ُز قتله، وحينئٍذ فتكون الطاعُة لول، وفيه نظٌر؛ القتل املجه ه معصيًة؛ بل ال يطاُع حتى ُيعَلَم جوا

 .(3)(ال سيام إذا كان معروًفا بالظلم، فهنا اجلهُل بعدم احللِّ كالعلم باحلُرمة

                                                           

 (.6/204مصنف ابن أيب شيبة )1) )

 .(4/443جمموع الفتاوى )2) )

 (.5/521الفتاوى الكربى )3) )
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َء إنام يويف هذا يقول ابن القيم: ) ؛ لمروا بمقتىض العطاعون إذ أموالتحقيُق: أنى األمرا

فكام أن طاعَة  فطاعُتهم َتَبٌع لطاعة الُعلامء؛ فإنى الطاعَة إنام تكون يف املعروف وما أوجبه العلُم؛

ء َتَبٌع لطاعة العلامء(  .(1) العلامء َتَبٌع لطاعة الرسول؛ فطاعُة األمرا

ُطهم أن يكونوا آم  وقال أبو العباس القرطبي: ) ُء رَشْ ذلك ضيه العلُم، وكرين بام يقتاألمرا

ءُ  َحُرَمْت وحينئذ جتب طاعُتهم، فلو أَمروا بام ال يقتضيه العلُم ، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  كان أمرا

 .(2)(طاعُتهم

( : ء أن يأمروا بام يقتضيه العلُم(وقال احلافظ العراقيُّ  .(3) رْشُط طاعة األمرا

ُء والس هاُء، وقيل:وقال الواحدي يف تفسري آية الطاعة: )هم العلامُء والفق الطني، األمرا

)  .(4) وجتب طاعُتهم فيام وافق احلقى

 ألنظمة اجلربية:لطاعة اإبطاُل آية َنيْف اإلكراه؛ نرُصةً 
عَّل أنى اهلَل . [265]البقرة:(  ی جئ حئ مئ ىئ)وقد استنكر قياَس الدكتور حاكم آية البقرة: 

ْه أحًدا عَّل اإليامن به من البرش  طاعة أحدٍ  ُه عباَده عَّليف ُيْكر  فك؛ وطاعته سبحانه مل ُيْكر 

 واخلضوع  له باإلكراه واإلجبار؟!

طاعَته عَّل العباد، مل َيْرَض إجباَرهم وإذا كان اهلُل عز وجل الذي أْوجَب قال د. حاكم: )

َههم عَّل طاعته؛ حتى قال تعاىل:  ُز عقد  .( ی جئ حئ مئ ىئ)وال إكرا ُر جوا فكيف ُيتصوى

                                                           

 (.1/10إعالم املوقعني )1) )

 (.12/86) صحيح مسلممن تلخيص املفهم، ملا أشكل 2) )

 (.8/315طرح التثريب )3) )

 (.271تفسري الواحدي )ص:4) )
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ة، اضر دون –لإلمام الطاعةَ  تيضتق التي– اإلمامة ُهها األمى ُمها ثم عقده، عَّل وإكرا  التزا

 ؟!(1)(اإلكراه حتت بمقتضاه

ه الناس يف طاعة األئمةفعدى هذا  من  -وهو قياس األَْوىل -االستدالَل عَّل عدم إكرا

ار القياس الفاسد، فقال: )غايُة هذا االستدالل أنه بالقياس، والقياُس إذا خالف النصى ص

 .(2)اسًدا(قياًسا ف

هأبطثم  ، وأبَْطَل االستدالل هبا! فقال: )العلامُء خمتلفون يف وحتكمه ل مدلوَل اآلية بَفْهم 

ٌة بأهل الكتاب؛ ألنه جيوُز أْخُذ اجلزية منهم دون بقيىة   توجيه هذه اآلية؛ فقيل: إهنا خاصى

يه، فَسد  علقيُس األصُل املَ فإذا فَسد  الكفار، فإهنم يقاَتلون عَّل اإلسالم، وقيل: إهنا منسوخٌة،

 .(3)الَفرُع(

ُزه من كلمة )احلرية(، فحَمله  ه وفتنُته يف طاعة املتغلِّبني والطُّغاة الغاصبني، واشمئزا ُغُلوُّ

ط  )الرضا( ببيعة اإلمام: عَّل أن أبَْطل معنى اآلية واالستدالَل هبا، فحاُله كحال ذاك  ورَشْ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  )قوله تعاىل: أ قرات عندما نايف الصفالّضال املبتدع 

 فقال: ود ْدُت لو َحَكْكُتها من املصحف! .[11]الشورى:(  ٹ

صحُة االستدالل بآية ابلقرة ىلع رشط الرضا، وعدم اإلكراه يف بيعة اإلمام، وبياُن أنها 
 :حُمَْكمة  من وجوه

                                                           

 (.24)ص: طوفان احلرية أو ال1) )

 (.134)ص: 2) )

 (.134)ص: 3) )
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ن القرآن وجاء ع الذي جاء يف: إنى رْشَط الرضا يف البيعة والطاعة لإلمام هو األصُل أواًل 

، فالرضا أصٌل من أصول اخلطاب السيايس ، كام سيأيتوعن اخللفاء الراشدين ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

نىة يف زمانه  ه؛ كام أفتى إماُم أهل السُّ  اإلكرا
النبوي والراشدي، وقد ذَكر أهُل العلم بطالَن بيعة 

 مٍد ذي النفس اخلروج مع حمتي يفاسُتفْ ندما )اإلمام مالُك بن أنس بأنه ال بْيعَة ملُْكَرٍه؛ وذلك ع

إنام بايعتُْم ُمْكَرهنَي، وليس عَّل كل مكَرهٍ له: إن يف أعناقنا بيعًة أليب جعفر، فقال:  الزكية، وقيل

 . (1)(فأرسع الناُس إىل حممد يمنٌي،

ه؛ قال: ) ن أقوال اإلمام مالك يف اخلروج مع العدل، وإبطال  بيعة اإلكرا  مامي َع لإلإذا ُبووم 

ُنه فأما هؤالء فال َبيْعَة هلم إذا كان ُبوي َع هلم عَّل قوت لوا إذا كان األوُل عداًل،  ،فقام عليه إخوا

 .(2)(اخلوف

( : ة؛ وجاء عن علامء البرصة أهنم قالوا رضا أهل االختيار لبيعته رشٌط يف لزومها لألمى

  .(3)(نهمختيار مأهل االألهنا حق  يتعلق هبم، فلم تلَزْمهم إال برضا 

مبني  عَّل الرضا واالختيار دون اإلكراه واإلجبار:  وأنهإلمامة، ديُّ يف عقد اوقال املاَورْ 

اهم االجتهاُد إىل اختياره، عَرضوها عليه، فإن  - والَعْقد  احلَلِّ  أهل  : أي–)فإذا تعنيى هلم  َمن أدى

ا، ْب إليهومل جُي   من اإلمامة ، وإن امتنعببيعتهم له اإلمامةُ أجاب إليها بايعوه عليها، وانعقدت 

ٌه وال إجبارٌ   .(4)(مل جُيْرَبْ عليها؛ ألهنا عقُد مراضاٍة واختياٍر، ال يدخُله إكرا

                                                           

 (.7/560تاريخ الطربي )1) )

 (.7/175رآن البن العريب املالكي )أحكام الق2) )

 (.11)ص: وردي األحكام السلطانية للام3) )

 (.8)ص: األحكام السلطانية للاموردي 4) )
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ريٌة هلا رشوُطها، وفيها خالٌف سيأيت  وأما مسألُة التغلُّب  فهي حالٌة استثنائية اضطرا

ل مسألة  رشيعة اإلسالم ألجي اإلكراه يفتْبُطُل األصوُل الثابتُة يف نف، فال (1) الكالم عنها

؛  ن ف ْعل   كامالتغلُّب  فعل الريس الذي جعلها أصاًل ُيْبط ُل هبا النصوَص املُْحَكمَة، وجعل م 

 عبد امللك بن مروان يف أخذه اخلالفة بالسيف سنىًة له ُيْرَجُع إليها!

ُه أحًدا عَّل الدخول فيه، فال: إنى اإلسالَم ال ُيكْ ثانيًا َه، وهذه  إجباَر فير  قاعدٌة ه وال إكرا

َل هبا النبيُّ ءت حُمَْكمٌة جا
وخلفاؤه الراشدون، وقد قال  ملسو هيلع هللا ىلصهبا النصوُص املستفيضة، وعم 

ۆ ۆ ۈ ). وقال: [99]يونس: ( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ملسو هيلع هللا ىلص: اهلُل لنبيِّه 

ۆئ ۈئ ): . وقال عن نوح [22]الغاشية: ( ې ې ې ). وقال: [45]ق: ( ۈ ٴۇ

حئ مئ ىئ يئ ی ی ی ی جئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ں ). وقال: [29]الكهف: (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)وقال تعاىل:  .[28هود:](جب

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 .[20]آل عمران:(  ۓ ۓ ڭ

إن اهلَل تعاىل جتاَوز يف عدم وقوع االستكراه يف الرشيعة اإلسالمية: ) ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال نبيُّنا 

تي: اخلطُأ والنِّسياُن و  .(2)(وا عليهما اسُتْكرهيل عن أمى

                                                           

 (.545)ص: انظر 1) )

 .(7219صحيح ابن حبان )2) )
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ها؛ فقال: )فقوله: شيُخ اونصى  ی جئ )إلسالم ابُن تيمية عَّل إحكام آية البقرة وعموم 

ين، فلو [265]البقرة: (حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ه أحًدا عَّل الدِّ ، أنىا ال ُنْكر  . هذا نص  عام 

ه عَّل الدي  .(1) ن(كان الكافر ُيقَتُل حتى ُيْسل َم لكان هذا أعظَم اإلكرا

ُر  من يدى تيمية كلى ى ابُن دى وحت ٌه عَّل الدخول فيه فقال: )وال َيْقد  عي أنى اإلسالَم فيه إكرا

 .(2) أحٌد قطُّ أن ينُقل أنه َأْكَره أحًدا عَّل اإلسالم(

كام نقل ابُن تيمية اإلمجاَع عَّل مسائل متفرعة من االستدالل بآية البقرة، فقال: )واململوُك 

 .(3) ق(م باالتفاعَّل اإلسال ُيْكَرُه املسرتقُّ ال

، ومل ُيْعَرْف أهنم أجربوهنى عَّل اإلسالم، وقد كان 
قُّون الوَثنيات  حابُة يسرت  وقد كان الصى

هوهنم عَّل اإلسالم، بل  واملؤمنون ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  كات  وال ُيْكر  ون املرشكني وَيْسُبون املرش  يأرس 

  نم   أسلموا  ىحت الفتح بعد املرشكنيملسو هيلع هللا ىلص أطلق النبيُّ 
 
  فأيُّ  أنفسهم، ت ْلقاء

ٍ
 ما أنه يف أبلغُ  يشء

 !(4) هذا من اإلسالم عَّل أحًدا أْكره

ٌم  رى َه حُمَ ة كان َطْوًعا؛ ألنى اإلكرا ونَقل ابُن تيمية أنى دخوَل أهل الشام وغريهم من أهل الذمى

 َطْوًعا منيوغريهم مسل ثم صار أكثُر أهل الشاميف اإلسالم بنصِّ آية البقرة وغريها، فقال: )

                                                           

 (.121)ص: قاعدة خمترصة يف قتال الكفار ومهادنتهم 1) )

 (.132)ص: املرجع السابق 2) )

 .132ـــــ 129املرجع السابق ص3) )

 (.31/381الفتاوى )جمموع 4) )
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هَ ال َكرْ  ة عَّل اإلسالم غرُي جائز، كام قال تعاىل:  ًها، فإنى إكرا ی جئ حئ مئ ىئ يئ )أهل الذمى

 .(1) (.[265]البقرة: (جب حب خب مب ىب

ه الناس عَّل الدخول يف ملسو هيلع هللا ىلص وبنيى ابُن القيم سنىَة النبي  وسنَة اخللفاء الراشدين بعدم إكرا

ملسو هيلع هللا ىلص )فلام بعث اهلُل رسوله ال: ، فقلون َمن قاتلهموا يقات  كان إنامأهنم اإلسالم والطاعة، و

ين،  استجاب له وخللفائه بعده أكثُر أهل األديان طوًعا واختياًرا، ومل يكره أحًدا قطُّ عَّل الدِّ

ْهُه عَّل الدخول  يف وإنام كان يقات ُل َمن حياربه ويقاتله، وأما من سامَلَه وهاَدَنه فلم يقات ْله ومل ُيْكر 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )يقول:  وتعاىل؛ حيثربه سبحانه  ألمر ؛ امتثااًل ينهد

َل [265]البقرة:(  مب ين... وَمن تأمى هوا أحًدا عَّل الدِّ ، وهذا نفٌي يف معنى النهي؛ أي: ال ُتْكر 

ْه أحًدا عَّل دينه قط، وأنه إنام قاَتل َمن قاتله، ملسو هيلع هللا ىلص سريَة النبي  اَدَنه وأما من هتبنيى له أنه مل ُيْكر 

ْه أحًدا عَّل ملسو هيلع هللا ىلص  عَّل ُهْدنته، مل ينُقْض عهَده... واملقصوُد أنه اًم يقات ْله ما دام مقيم فل مل ُيْكر 

الدخول يف دينه الَبتىَة، وإنام دخل الناُس يف دينه اختياًرا وطوًعا، فأكثُر أهل األرض دخلوا يف 

ا  .(2)(دعوته ملا تبنيى هلم اهلُدى، وأنه رسول اهلل حقًّ

يسُّ بُن ُقدال اوقا
َه عَّل الدخول يف اإلسالم بغري إرادته وطوعه: نًا ُح مبيِّ  مة املقد  ْكَم َمن ُأْكر 

، فأْسَلم، مل يثُبْت له حكُم ) ن  يِّ واملستأم  ُهه، كالذمِّ َه عَّل اإلسالم من ال جيوُز إكرا وإذا ُأْكر 

الم بعد زوال سَت عَّل اإل أن يثبُ اإلسالم، حتى يوجَد منه ما يدلُّ عَّل إسالمه طوًعا؛ مثُل 

ْز قتُله  هاإلكرا  عنه. فإن مات قبل ذلك، فحكُمه حكُم الكفار، وإن رجع إىل دين الكفر، مل جَيُ

ُهه عَّل اإلسالم.  وال إكرا

                                                           

 (.1/331ملن بدل دين املسيح ) اجلواب الصحيح1) )

 (.1/237هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى )2) )
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، وقال حممُد بن احلسن: َيصرُي مْسل اًم يف الظاهر، وإن رجع  وهبذا قال أبو حنيفَة، والشافعيُّ

رت أن أقاوله: م؛ لعموم قعنه ُقت ل إذا امتنع عن اإلسال : ال إهَل إال تَل الناس حتى )ُأم  يقولوا

هَلم إال بحقها(، وألنه أتى بقول  احلق، فلزمه اهلُل؛ فإذا قالوها عَصموا مني دماءهم وأموا

ُهه عليه، فلم يثبت حكُمه يف  ه عَّل ما ال جيوز إكرا ه عليه. ولنا: أنه ُأْكر  حكُمه كاحلريب إذا ُأْكر 

ه، كا ه عَّل الكفرملُْسل م إذحقِّ ه قوُله تعاىل: ، والدليُل عَّل حتريا ُأْكر  ی جئ حئ )م اإلكرا

 .(1)((  مئىئ

: [29]الكهف: (چ ڃ ڃ ڃ چ چ)وقال ابُن سعدي عند تفسري قوله تعاىل: 

مل يبَق إال سلوُك أحد الطريقني؛ بحَسب  توفيق العبد، وعدم توفيقه، وقد أعطاه اهلُل مشيئًة )

ُر عَّل ق للصواب، ومن كفر فقد قامت ، فمن آمن فقد ُوفِّ الكفر، واخلري والرش اإليامن وهبا يْقد 

ُة، وليس بُمْكَرٍه عَّل اإليامن، كام  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ی )قال تعاىل عليه احلُجى

 .(2)(.[265]البقرة: (مب

ة أهنا منسوخٌة، وبمجرد الظن بال ي دلول اآلية الكريمةمل هإبطالَ  : أنى ثالًثا أمٌر  ،قنيٍ بُحجى

ٌة عظي خطرٌي، اهلل؛ كام قال ابُن اجلَْوزي: )ومعلوٌم أن نسَخ اليشء رْفُع مٌة عَّل كتاب وُجْرأ

وال جيوُز . وقال ابُن ُقدامَة: )(3)(وإطالُق القول برفع حكم آيٍة مل يرَفْع ُجْرأٌة عظيمةحكمه، 

 .(4)تامل(ترُك كتاب اهلل وسنىة رسوله إال بنسٍخ، والنسُخ ال يثُبُت باالح

                                                           

 (.9/23املغني )1) )

 (.475)ص: تفسري ابن سعدي 2) )

 (.11)ص: نواسخ القرآن 3) )

 (.2/525املغني )4) )
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عي النسخقال ابُن تيمية رادى و واخلصوصية يف هذه اآلية: )مجهوُر السلف  ا عَّل مدى

ُه أحًدا عَّل اإلسالم،  واخللف عَّل أهنا ليست خمصوصًة وال منسوخًة، بل يقولون: إّننا ال ُنْكر 

ْهُه قتْله مل نالقتاَل وإنام نقات ُل َمن حاربنا، فإن أْسَلم َعَصم دَمه وماَله، ولو مل يكن فَعل  ، ومل نكر 

 .(1) سالم(اإل عَّل

ن بعد  حابة م  ومن األدلة عَّل أن آيَة البقرة حُمَْكمٌة بلفظها ومعناها غرُي منسوخة: أنى الصى

فعن أيب هالل عن قد استدلوا هبا، كام جاء عن أمري املؤمنني عمَر بن اخلطاب، ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

نيًّا لعمرَ  ُض عيلى  بن اخلطاب، إسَق، قال: )كنُت مملوًكا نرصا
. فيقوُل: اإلسالم فآبَى فكان يْعر 

 .(2) . ويقوُل: يا إسُق لو أسلْمَت الستعنىا بك عَّل بعض أمور املسلمني((  ی جئ حئ مئ)

 ومن ذلك ما جاء يف قصة النىَخع  مع أمري املؤمنني عمَر بن اخلطاب كام سيأيت.

لُّون بعموم آية ة  أهنم يستد  ل، عَّل فرعيات املسائ  (ی جئ حئ مئ ) وقد جاء عن األئمى

ه بغري عن اإلمام الشافعيى أنه يرى أنى )كام جاء  ترصفىات  املكره قواًل يكون لًغوا إذا كان اإلكرا

ُته يف  ُه بحْبٍس، أو قْتٍل. وُحجى حق بمنزلة ترصفات الصبي، واملجنون، ويستوي إن كان اإلكرا

 .(3) ((  ی جئ حئ مئ)ذلك قوُله تعاىل 

ءة": لقتال يف س السيف وابأنى آيةَ : القوُل ارابعً  ہ ہ ھ ھ ھ )ورة "برا

قوٌل ضعيٌف؛ (  ی جئ حئ مئ): نسخْت آيَة البقرة [5]التوبة:(  ھ ے ے

                                                           

 (.123 ص:ومهادنتهم )ال الكفار قاعدة خمترصة يف قت1) )

 (.1/683تفسري ابن كثري ) ،(2610تفسري ابن أيب حاتم )2) )

 (.24/57املبسوط للْسخيس )3) )
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فه ابُن تيمية؛ ألنى سورة البقرة كلىها مدنيٌة، وفيها األمُر بالقتال؛ ويبيِّنُه أيًضا سبُب  كام ضعى

 ها.رُشع وقتَ  ُد كان قد، واجلهاضرينزول اآلية؛ وهو إجالُء بني النى 

ثم إنى آيَة السيف والقتال كانت ملواجهة ناقيض العهد واملحاربني من مرشكي العرب 

وم، وليست إلكراههم عَّل الدخول يف اإلسالم، قال ابُن تيمية: ) ألنى القتاَل هو ونصارى الرُّ

ۆئ ۈئ ۇئ ۆئ وئ ۇئ )ىل: عاملن يقات ُلنا إذا أردنا إظهاَر دين اهلل؛ كام قال اهلُل ت

 .(1)(.[190]البقرة:   (ىئ ی ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

فال يعني األمر بالقتال اإلكراه عَّل الدخول يف اإلسالم، قال ابن تيمية: )كان األمر يف 

يفعله قبل نزول براءة، ملسو هيلع هللا ىلص أول اإلسالم أنه يقاتل الكفاَر وهيادهنم بال جزية كام كان النبي 

ءة أمره فيها  ل أهل الكتاب حتى يعطوا يقاتأن  املطلقة، وأمره العهود هذه بنبذفلام نزلت برا

 اجلزية، فغريهم أوىل أن يقاتلوا وال يعاهدوا.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )وقوله تعاىل: 

ومل يقل قاتلوهم حتى (  ۇ ۆ) ، وقال:[5]التوبة:(  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

.  يتوبوا

: ال إهل إال   من قال: ال إهل إالنى حٌق، فإاهلل " وقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

اهلل مل يقاتل بحال، ومن مل يقلها قوتل حتى يعطي اجلزية، وهذا القوُل هو املنصوص رصحًيا 

عن أمحد، والقول اآلخر الذي قاله الشافعي ذكره اخلرقي يف "خمترصه" ووافقه عليه طائفٌة 

 من أصحاب أمحد.

                                                           

 (.28/354جمموع الفتاوى )1) )
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ءة لفظها خيص حكمها  املسلمون عَّل أنى  اتفقى، وقد النصار ومما يبني ذلك أن آية برا

 يتناول اليهود واملجوس.

واملقصود أنه مل يكن األمُر يف أول اإلسالم منحرًصا بني أن يقاتلهم املسلمون وبني 

إسالمهم، إذا كان هنا قسم ثالث، وهو معاهدهتم، فلامى نزلت آية اجلزية مل يكن بٌد من القتال 

الء إما مقاتلني وإما مسلمني ؤهعطوا اجلزية، فصار تى يسلموا حذا مل يأو اإلسالم، والقتاُل إ

، ولو كان كذلك لوجب قتاهلم إىل أن يسلموا، وليس األمر  ومل يقل تقاتلوهنم أو يسلموا

كذلك، بل إذا أدوا اجلزية مل يقاتلوا ولكنهم مقاتلني أو مسلمني فإهنم ال يؤدون اجلزية بغري 

 .(1) ادنتهم بغري جزية(ز مهوال جيوشديد،  القتال؛ ألهنم أولو بأس

َل سريَة النبي قال ابُن القيِّم: )و ْه أحًدا عَّل دينه قط، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص ومن تأمى تبنيى له أنه مل ُيْكر 

إنام قاَتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتْله ما دام مقياًم عَّل ُهْدنته، مل ينُقْض عهَده، بل أمره 

َي هلم بع ٺ ٺ ٿ ٿ )عاىل: قاموا له، كام قال تهدهم ما استاهلل تعاىل أن َيف 

هم عَّل دينهم، فلام حاربوه ونقضوا عهَده [7وبة:]الت   (ٿ . فلام قدم املدينَة صالح اليهوَد وأقرى

وبدأوه بالقتال، قاَتَلهم، فَمنى عَّل بعضهم، وأْجَّل بعَضهم، وقاتل بعَضهم. وكذلك ملا هاَدَن 

 اهم يف عهده، فحينئذ َغزَ أوا هم بقتاله ونْقض  قتال حتى بدقريًشا عرش سنني مل يبدْأهم ب

ديارهم، وكانوا هم َيْغزونه قبل ذلك؛ كام قصدوه يوم اخلندق، ويوَم بْدٍر أيًضا هم جاءوا 

 .(2)لقتاله، ولو انرصفوا عنه مل يقات ْلهم(
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 كائن  غريُ الناسُخ وقد استبعد ابُن َجرير يف تفسريه ادعاَء النسخ يف آية البقرة، فقال: )

جُيز  اجتامُعهام، فأما ما كان ظاهَره العموُم من األمر َم املنسوخ، فلم حكى ناسًخا إال ما نف

ٍل(  .(1) والنهي وباطنَه اخلصوُص، فهو من الناسخ واملنسوخ بَمْعز 

ه منسوخٌة بآية القتال،  م أنى آيَة النهي عن اإلكرا وبنيى ابن سعدي ضْعَف قول َمن توهى

اجلهاد، فجزم بأهنا منسوخٌة، فقوُله  نايف آياتاآليَة ت أنى هذه ن املفْسينفمن ظنى م)فقال: 

َر اآليَة الكريمَة، كام نبىْهنا عليه ٌ ملن تدبى  .(2) (ضعيٌف؛ لفًظا ومعنًى، كام هو واضٌح بنيِّ

ْزيَة ُتؤَخُذ ممن أراد الكفى من املحاربني ويرتكوا عَّل دينهم، ويف  هذا إظهاٌر ثم إنى اجل 

تؤَخُذ من النصارى واليهود واملجوس باإلمجاع، وعند ؛ فاجلزيُة (  ی جئ حئ مئ ىئ)ملعنى 

مل تؤَخذ  اجلزيُة من مرشكي العرب؛ ألنه عند إنام اجلمهور تؤَخُذ من املرشكني غري العرب، و

 نزوهلا كانوا مسلمني.

ح ابُن تيمية أنى اجلزيَة تؤَخُذ من اجلميع، وليس ل  من لعرب خصوصيةٌ وقد رجى
ٍ
 يف يشء

ت تؤخُذ من اليهود واملجوس فالعرُب َأْوىل منهم، وإنام مل تؤَخْذ من م؛ وإذا كاناألحكا

كو العرب ال  : ال ُيْستثنى أحٌد، وُمرْش  ، قال ابُن تيمية: )وآخرون قالوا العرب؛ ألهنم أسلموا

 .(3) قوال(تؤَخُذ منهم؛ ألنه مل َيْبَق منهم إال َمن أسلم، وهذا أصحُّ األ

غ النبي  مل تنزل إالوقال: )آية اجلزية  من قتال مرشكي العرب، فإن آخر ملسو هيلع هللا ىلص بعد فرا

غزواته للعرب كانت غزوة الطائف، وكانت بعد حنني وحنني بعد فتح مكة، وكل ذلك سنة 
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ءة، وفيها أمر بالقتال  ثامن، ويف السنة التاسعة غزا النصارى عام تبوك، وفيها نزلت سورة برا

 .(1) ة عن يد وهم صاغرون(يعطوا اجلزيحتى 

والقول بأنى اجلزية تؤخذ من سائر الكفار هو قول )أكثر الفقهاء، وهؤالء يقولون: ملا ُأمر 

بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، وهني عن معاهدهتم بال جزية، 

غري أوىل أن ال هيادن ب من املرشكنيكام كان األمر أوال، وكان هذا تنبيها عَّل أن من هو دوهنم 

يف املجوس: ملسو هيلع هللا ىلص ية، بل يقاتل حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون؛ وهلذا قال النبي جز

"سنوا هبم سنة أهل الكتاب" وصالح أهل البحرين عَّل اجلزية، وفيهم جموس واتفق عَّل ذلك 

ءة لفظها  ، وقد اتفق خيص النصارىخلفاؤه وسائر علامء املسلمني. ومما يبني ذلك أن آية برا

 .(2) ن حكمها يتناول اليهوَد واملجوس(عَّل أ املسلمون

وقد دلى عَّل أن اجلزية تؤخذ من مجيع الكفار حديُث ُبَريدَة بن  احلَصيب يف غزو األعداء 

)فإن هم أبَْوا فَسْلُهُم اجلزيَة، فإن ملسو هيلع هللا ىلص: من املرشكني العرب إذا رفضوا اإلسالَم، قال النبيُّ 

 .(3) منهم وُكفى عنهم(وك فاقَبْل هم أجاب

قون النسَخ وال يريدون به املعنى االصطالحيى : أنى خامًسا
املفْسين من السلف قد ُيْطل 

الدارَج؛ وهو )رفُع احلكم الرشعي بدليل رشعي متأخٍر(؛ يقوُل ابُن تيمية: )واملنسوُخ يدخُل 

َك ظاهُره  ٍض رافيه يف اصطالح السلف العام كلُّ ظاهٍر ُتر  د تقييجٍح؛ كتخصيص العام وملعار 

ُل معنيني، ويدخل فيه املجمُل؛ فإنه متشابٌه، وإحكاُمه َرْفُع  املطلق، فإن هذا متشابٌه؛ ألنه حَيْتم 
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د، وكذلك ما ُرف َع ُحْكُمه؛ فإن يف ذلك مجيعه َنْسًخا  ُم فيه من املعنى الذي ليس بمرا ما ُيَتوهى

ا ُيْلقيه الشيطاُن يف معاين
 
 .(1)  القرآن(مل

، ذ صةخاوهناك حاالٌت  ب  األسري واملرتدِّ ُه، كاملحار  َكرها الفقهاُء جيوز فيها اإلكرا

ميى  ان بني اإلسالم والقتل؛ قال ابُن ُقدامَة: )وأمجع أهل العلم عَّل أن الذِّ إذا أقام عَّل  -فُيخريى

َد عليه ُهه -ما ُعوه  ُن ال جيوز َنْقُض عهده، وال إكرا ْمه؛ وألنه ُأكْ عَّل ما مل  واملستأم  هيلتز  عَّل  ر 

ُهه عليه، فلم يثُبْت حكُمه يف حقه، كاإلقرار والعتق.  ؛ ما ال جيوُز إكرا وفاَرَق احلريبى واملرتدى

فإنه جيوز َقْتُلهام، وإكراُههام عَّل اإلسالم، بأن يقوَل: إن أسلمَت وإال قتلناك. فمتى أسلم، ُحك م 

. وإن مات ق ه عنه، فُحْكُمه بل زوال اإلبإسالمه ظاهًرا ، ُحكْ كرا َه بحقي ُم املسلمني؛ ألنه ُأْكر 

ه املسلُم عَّل الصالة فَصَّلى   .(2) (فُحك َم بصحة ما يأيت به، كام لو ُأْكر 

ة السلف بالناسخ واملنسوخ  ُد عامى وقال ابُن القيِّم يف بيان معنى النىْسخ عند السلف: )مرا

ة العام واملطلق والظاهر دالل ورفعُ ُح املتأخرين، ؛ وهو اصطالَرْفُع احلُْكم بجملته تارةً 

وغريها تارًة؛ إما بتخصيٍص أو تقييٍد أو مَحْل  ُمْطَلٍق عَّل مقيىٍد وتفسريه وتبيينه، حتى إهنم 

د،  ن  ذلك رفَع داللة الظاهر وبياَن املرا ون االستثناَء والرشَط والصفَة نسًخا؛ لتضمُّ يسمُّ

د لساهنم: هفالنسُخ عندهم ويف َل ذلك  بغري و بياُن املرا اللفظ، بل بأمٍر خارٍج عنه، ومن تأمى

كالَمهم رأى من ذلك فيه ما ال حُيْىص، وزال عنه به إشكاالٌت أْوَجبها محُل كالمهم عَّل 

 .(3)االصطالح احلادث املتأخر(
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نى العربَة القاعدُة أ : ما جاء عن أهل التفسري بأن آيَة البقرة نزلت يف األنصار، فيقاُل:سادًسا

َم ملن يظنُّ أهنا خاصٌة يف للفظ موم ابع ال بخصوص السبب، وقد دفع ابُن جرير هذا التوهُّ

ا يف كل ما جانس  األنصار، فقال: )اآليُة قد تنزل يف خاصي من األمر، ثم يكوُن حكُمها عامًّ

 . (1) املعنى الذي أنزلت فيه(

كان نصار، وإن قوم من األاآلية يف  نزول هذه وقال ابُن كثري: )وقد ذكروا أن سبَب 

ا(  .(2) حكُمها عامًّ

ه الناس عَّل طاعة اإلمام (  ی جئ حئ مئ ىئ): القياُس عَّل آية سابًعا بعدم جواز إكرا

قياٌس جيل  صحيٌح، فكام أنى اهلَل هنى عن اإلكراه يف طاعته، فكذلك من باب أوىل النهُي عن 

ْمُت يس: )تعاىل يف احلديث القدذلك قوُله اإلكراه يف طاعة عباده، ومثُل  يا عبادي، إين حرى

َم اهلُل (3) (الظلَم عَّل نفيس، وجعلُته بينكم حمرًما، فال تظاملوا  ُر أن حيرِّ . فال ُيعقل وال ُيتصوى

ْلَم عَّل نفسه، ثم يبيَحه لعباده!  الظُّ

 ُسكمفنفونفيس، فإن معناه: حرْمُته عَّل قال ابُن حجر اهليتميُّ يف رشح احلديث: )

 .(4) (ته بينكم حمرًمااده قوُله: )وجعلباألوىل، كام أف

ومن القياس اجليلِّ ما ذكره د. حاكم يف اشرتاط الرضا يف عقد البيعة واستنكره أيًضا! قال 

ة واإلمام، وإذا كانت البيعُة عقًدا د. حاكم: ) فإذا كانت اإلمامُة ال تتم إال بعقد البيعة بني األمى
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طريف العقد؛ إذ ال يصحُّ عقٌد من العقود ضا واالختيار من دى فيها من الرال بُ إنه قود، فمن الع

ه أو إجبار، وإذا كان الرضا يف عقود البيع واملعامالت ركنًا من أركان  إال بالرضا دون إكرا

ت ه، كام قال تعاىل:  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )العقد أو رشًطا من رشوط صحى

ُر بطال.. وال ُيتاإلمامة؟!.فكيف بعقد  ،[29النساء:](ڃ بيع يف ربع دينار عند ُن عقد الصوى

انعدام رضا أحد الطرفني، وصحُة عقد  اإلمامة مع اإلكراه! فهذا يصطدُم بنظرية العقود يف 

. وقال: (1) (الرشيعة اإلسالمية التي تشرتط لصحة كلِّ عقٍد رضا الطرفني؛ إذ ال َعْقَد ملكَرهٍ 

ه و يَع أنواعلقد أبطلت الرشيعُة مج) ه، واإلكرا ى اهلل اإلكراه يف الدين من ذلك: نفُصَور 

ه يف املعامالت التجارية،  ه... وأبطل اإلكرا والطاعة، وأبطل كل طاعة وعبادة تكون باإلكرا

واشرتط لصحتها الرضا من الطرفني... وأبطل ما كان عليه أهل اجلاهلية من إكراههم للمرأة 

هلم، فإذا كان كلُّ  يؤول ماهلاريهم، حتى أحًدا من غأن تتزوج  الصغرية، أو من تويف زوجها

ذلك كذلك يف اشرتاط الرضا من الطرفني لصحة العقود، وصحة املعامالت، بل وأجاز 

استئامَر املرأة يف عقد نكاحها، وجعل هلا احلقى يف فسخ العقد إذا وقع دون رضاها وإذهنا، 

ة كلب ه بشئون ماُم بموَج فكيف يقُع عقُد البيعة الذي يترصف اإل راه؟! وكيف ها مع اإلكاألمى

ه وفسُخه إذا وقع كذلك؟!  ة ردُّ  ال حيل لألمى

را ليبتليهم، ثم  وكيف يأبى اهلل جل جالله أن يكره عباده عَّل طاعته ألنه خلقهم أحرا

 أن يبذلوا طاعتهم لبرش مثلهم كرها وقهرا؟! -تعاىل عن ذلك-يرىض

غصب، وردِّ (، وأمر بإبطال ال)ليس لعرق ظامل حق  ه أناحلديث  لقد قرر الشارُع كام يف

(، ويف روايٍة: )من أحدث يف  ل عماًل ليس عليه أمُرنا فهو رد 
املظامل إىل أهلها، وقال: )من عم 
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(، وجاء يف "الصحيح": )أبغُض الناس إىل اهلل ُمْبَتٍغ يف اإلسالم  أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

َة كلىها ُيردُّ عمُل من غَص  ال فة(، فكياجلاهليسنىَة  ها يف ب األمى أحقى حقوقها؛ وهو حقُّ

ها يف حريتها والترصف بأمرها، وابتغى يف اإلسالم سنَن اجلاهلية  الشورى واالختيار، وحقُّ

وية والَقْيرَصية؟! ْْسَ
 الك 

ث حديكام يف مامة، وال شكى أن أحقى املحدثات بالرد هي املحدثاُت يف باب األمر واإل

وهي سنُن الُفرس  . وإياكم وحُمَْدثات  األمور(،اخللفاء الراشدين..)عليكم بسنتي وسنة 

 والروم التي ختالف هْدَي األنبياء وسنَن اخللفاء.

بل إن قْهَر الناس بالسيف، والترصَف يف شئوهنم َكْرًها، هو استعباٌد هلم يناقض حريَتهم 

ُر أن يبُطَل ترصُف صوى ُيتته الرشيعُة، فال بطلالذي أ ر الغصبوتوحيَدهم، وهو أوضُح صو

ة كلىها بشعوهبا  الغاصب يف املتاع املغصوب، بينام يصحُّ ترصُف اجلبابرة حني يغتصبون األمى

 وأرضها وثرواهتا وحارضها ومستقبلها؟!

، أو اغتصاُبه وبيُعه، فمن باب أوىل اغت ة صاُب األوإذا بطل باإلمجاع استعباُد احلُرِّ مى

 .(1) (تهاحريعباُدها ومصادرُة استو

 استدالُل السلف ىلع عدم رشعية إكراه السلطة للناس بآية ابلقرة:
ه السلطة للناس  ز إكرا وقد استدل السلُف هبذه اآلية وهبذا القياس عَّل عدم جوا

ه، ومن ذلك ما استدلى  ُره الريس ويردُّ
 به وإجبارهم عَّل طاعتها يف اجتهاداهتا، وهو ما ينك 

دما حثىهم وطلب منهم اخلروَج للعراق وهم ني عمَر بن اخلطاب عنَخُع عَّل أمري املؤمنالنى 

                                                           

 (.306)ص: حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان 1) )
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هم عمريريدون الشا عَّل ذلك، ومل ينكر عليهم  ◙ م؛ فاحتجوا عليه بآية البقرة، فأقرى

احلارث بن َلقيٍط النىَخعيِّ هذا االستدالَل، كام رواه ابن أيب شيبة عن 
مْ قال: )( 1) نا من ملا قد 

علينا عمُر، فطاف يف النخع ونظر إليهم، فقال: يا معرَش النخع، إين  رجفخمن نزلنا املدينة، ليا

وَ أرى  ْ ًعا، فعليكم بالعراق ومجوع فارَس، فقلنا: يا أمري املؤمنني، ال، بل  (2)الْسى فيكم مرتبِّ

َق، فإين قد رضيُتها ل تى قال بعضنا: يا كم، قال: حالشاَم، نريد اهلجرَة إليها، قال: ال، بل العرا

هَ أمري ه يف الدين( املؤمنني، ال إكرا ين، قال: فال إكرا  .(3) يف الدِّ

 قياس طاعة الوادلين ىلع رشعية إكراه السلطة للناس ىلع طاعتها:ة ُشْبهإبْطاُل 
ه البرش واستعبادهم يف اإلسالم ة ، عَّل طريقثم استمر باعرتاضاته اهَلزيلة ليثبَِّت رشعيَة إكرا

ه املستضعفني وفتنتهم كام قال تعاىل: و والفساد يف األرض كأهل العل ڇ )فرعون يف إكرا

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

نية واألحاديث النبوية كثريٌة يف [83]يونس:(  گ گ گ گ  ؛ فقال: )اآلياُت القرآ

وال يصحُّ ألحد لطاعتهام، األمر بطاعة الوالدين يف غري معصية اهلل، ولو كان األوالُد كارهني 

 (  ی جئ حئ مئ ىئ)؛ فالذي قال: (  ی جئ حئ مئ ىئ)قوله تعاىل: كَر هذا االستدالَل بأن ين

، فبهذا صحى أن ُيتصور من الرشيعة [23]اإلسراء:(  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)هو الذي قال: 

 األمُر بطاعة خملوق وبرٍش؛ ومها الوالدان، ومل (  ی جئ حئ مئ ىئ)التي جاءت بقوله تعاىل: 

. إًذا تبنيى أن كمالدكتور حا امة؛ مثل عقليةعقول الغالية يف اإلما التصوُر إال عند اليمتنع هذ

                                                           

 قال ابن حجر يف "تقريب التهذيب": ثقة خمرضم من كبار التابعني.1) )

ُف.2) ) َ  املُروَءُة والرشى

 (.6/553ه ابن أيب شيبة )روا3) )
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ترَة    (ی جئ حئ مئ ىئ)قوله تعاىل:  ال ينايف وجوَب السمع والطاعة لبرش، فإنى األدلة املتوا

نىة دلىت عَّل وجوب السمع والطاعة للحاكم يف غري معصية اهلل  .(1)(مع إمجاعات أهل السُّ

 من وجوه: إكراه الطغاة للناسرشعية  إلثبات الشبهىلع  دُّ الر
عَّل نقيض استدالله بجواز اإلكراه يف الطاعة! وهو ما  اآليَة التي استدل هبا تدلُّ  إنى : أواًل 

ى عند األصوليني بقلب الدليل؛ وهو التسليُم بصحة الدليل وإثباُت نقيض استدالل  ُيسمى

ک ک ک گ گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)عاىل: ل، فقوله تاملستدلِّ بنفس الدلي

دليٌل منصوٌص يثب ُت عدَم جواز طاعة . [15]لقمان:(  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱگ 

ه، إذ  ه بالطاعة كام تومهى الوالدين يف معصية اهلل عز وجل، وليس فيها أيُّ ذكر جلواز اإلكرا

ٌء كااآليُة تدل بنصها ومعناها عَّل أن ال طاعَة ملخلوٍق يف معصية اخلالق ن فرًدا أو سلطًة، ؛ سوا

َمٌع عليه عندوه  سالم عدا سدنَة الطُّغاة.أهل اإل ذا جُمْ

ه ثانيًا ه يف الدين وإكرا : ال تعارَض بني الطاعة الرشعية يف اإلسالم وبني ُحرمة اإلكرا

هو الذي هنى  -( أويل األمر)كطاعة  -البرش عَّل طاعة السلطة، فالذي أمر بالطاعة الرشعية

ه يف الدِّ عن اإلك ين، فك المها من عند اهلل، ى عن َسنن اجلباروهو الذي هنين واإلجبار عليه، را

وإنام كالُمه يدور حول  -كام حياول أن يلبَِّس - (2)فلم َينْف  د. حاكم وجوَب الطاعة الرشعية

َه منفي  ومنه  يف طاعة السلطة مطلًقا، وبنيى أنى اإلكرا
ه   ي  عنه يفاإلكراه يف الَبيعة واإلكرا

 ورشًعا!كوَن واجًبا ودينًا اإلسالم؛ فضاًل أن ي

                                                           

 (.314)ص: 1) )

 (.158)ص: انظر 2) )
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ه أحٍد للدخول يف دينه وطاعته   فاهلُل أوجب اإليامَن به عَّل مجيع البرش ولكنه هنى عن إكرا

ر رسوُله  ۆ ۆ ۈ )من طريقة اجلبارين؛ كام يف قوله تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص وطاعة رسله؛ ولذا حذى

ر املؤمنني [99]يونس:  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )، وقول ه: [45]ق:(  ۈ ٴۇ ، وحذى

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )نَن هم، فقال: ن طريقة اجلبارين وَس م

 . [59]هود:(  ڭ ڭ 

َل حياته بإبطال سنن اجلبارين وامللوك الطاغني ملسو هيلع هللا ىلصوقد قام النبيُّ  وكذا  ،(1)خرَي قيام طوا

كذلك والرضا، و خلفاؤه الراشدون من بعده، وقامت دولُة اإلسالم يف املدينة عَّل البيعة

ٍه وال إجبار وال اضطهاد.ن من بعده، من اخللفاء الراشدي  غري إكرا

ر منه النبيُّ    ؛ وهو قياُم احلكم اجلرَْبي واملُلك الَقْهري الوراثي، ملسو هيلع هللا ىلصإال أنه وقع ما حذى

م؛ بدعوى طاعة  وقامت الطواغيُت باسم اإلسالم، فصادروا عَّل الناس حقوَقهم وحرياهت 

موا حماسبتهم رهم واخلضوع هلجربوهم عَّل طاعة أوامأكرهوهم وأويل األمر، و م، وحرى

ال يسأل عام يفعل والقيام عليهم باألمر باملعروف والنهي  عن املنكر، حتى أصبح أحُدهم 

ر اهلُل منها وأمرنا: وهم يسألون؛  بوبية التي حذى ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )وهذه منزلُة الرُّ

 .[64ان:]آل عمر(  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

، وليست طاعُتهم ملسو هيلع هللا ىلصًة بطاعة اهلل ورسوله م جاءت مقيىدُة السلطة يف اإلسالاعفط

ضة لالنحراف واخلطأ؛ وهلذا إذا تنازعت األمُة مع  مْطلقًة كطاعة اهلل ورسوله؛ ألهنا معرى

السلطة )أويل األمر(، فالواجُب الرشعيُّ هو الرجوُع إىل ُحكم اهلل ورسله؛ ال إىل طاعة أويل 

(  خت متحت حب خب مب ىب يب جت جئ حئ مئ ىئ يئ جب )تعاىل: ألمر! قال ا

                                                           

 (.134)ص: راجع األمثلة عَّل ذلك يف ما كتبه شيخنا د. حاكم يف كتابه البديع "حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان" 1) )
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. هذا هو احلقُّ والواجُب؛ بخالف ما يفرتيه َسَدنُة الطُّغاة عَّل اهلل ورسوله بجْعل هم [59]النساء:

 طاعَة السلطة طاعًة مْطلقًة لذاهتا.

لدين من اإلحسان الذه : ال وجَه العرتاضثالًثا ي أمر بوجوب طاعة الوالدين، فطاعُة الوا

ٌه وال إجباٌر، إنام تؤدى الطاعُة هلام عن طيب نفس اعة  به، وليس يف معنى طاهللُ  الوالدين إكرا

لدهيام وهم ُمْكَرهون عَّل طاعتهام مل يكن  ا وإحساًنا هلام، فلو أحسن األوالُد لوا وديانٍة هلل، وبرًّ

 ذلك من الربِّ هبام وال من اإلحسان إليهام الذي يْؤَجرون عليه.

هَ ع ال تعناللغة والرش لطاعُة يفاف    واإلجباَر؛ كام يتومهه! بل تعني أن يكون ي اإلكرا

ُه واإلجباُر؛ بأن يكون الفعُل ال عن اختيار بل  ًضا وَطْوٍع، ويقابله اإلكرا الفعُل عن اختيار ور 

ٍه وإجبار، كام قال اهلُل تعاىل عن السامء واألرض:  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )بإكرا

 ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)فقني: عن املنا لا. وق[11فصلت:](ۇئ

الطاعُة: اسٌم للطوع الذي هو مصدُر: طاع يطوع؛ . قال ابُن عاشور: )[53التوبة:](ۇ

ىًض دون ممانعٍة، فالطاعُة ضدُّ الَكْره  بمعنى: انقاد وفَعل   .(1)(ما يؤَمُر به عن ر 

خارٌج عن  -لطاعتهام بأنى اهلل أمر بطاعة الوالدين ولو كان األوالُد كارهنيه : قولرابًعا

 عن اإلكراه واإلجبار، فَكْرُه اهة النفس واملشقة، وإنامث، فليس الكالم عن كرحملِّ البح

، وهو  هُة النفس أمٌر فطري  النْفس يف العبادات واملشقة ال عالقَة له باإلكراه واإلجبار! فكرا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )بتالء واالختبار يف الطاعة والعبادة، كام قال تعاىل: مكَمُن اال

 .(2)ويف احلديث: )وإسباُغ الوضوء عند املكاره(. [216]البقرة:  (پ پ

                                                           

 (.8/24التحرير والتنوير )1) )

 (.7729موطأ مالك )2) )
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  ( : (، قال: إين أجدين أْسل مْ قال لرجل: )ملسو هيلع هللا ىلص أن رسوَل اهلل وقال ابن كثري يف حديث 

: أي- كارًها!(؛ فإنه ثالثي  صحيٌح، ولكن ليس من هذا الَقبيل كارًها. قال: )وإن كنَت 

ه    له قابلةً  ليست نفسه أن فأخرب إليه، دعاه بل اإلسالم عَّل ملسو هيلع هللا ىلص يُّ النب هُ رهْ يك مل فإنه -اإلكرا

 النية ُحْسنَ  سريزقك اهللَ  فإنى  كارًها، كنَت  وإن أْسل مْ : له فقال كارهٌة؛ هي بل

 .(1)واإلخالص(

هي دعوة كام -فسياُق كالم الشيخ حاكم يف ُحْرمة إعطاء السلطة الطاعَة املطلقَة   

نينها، فطاعُتها باملعروف ويف غري معصية؛ وقوعة دٌة بنصوص الرشيمقيى  أهنا ، وبنيى -الريس ا

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )كام أن طاعَة الوالدين أيًضا تكون باملعروف؛ كام قال تعاىل: 

 .[8]العنكبوت:   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ت  الرشيعُة اإل ومما قاله الشيخ حاكم عن وجوب طاعة السلطة سالميُة قوُله: )وهبذا قررى

قبح ة يف مرا ها يفقى األمى فها عن دستور الدولة ونظامها العام، مق ة السلطة، وحقى اومة انحرا

ة القطعية؛ بإقامة شعائر اإلسال لطُة عَّل األصول العامى م وأركانه الظاهرة، فإذا حافظت السُّ

ًحا ْر كفًرا بوا ئعه، ومل ُتْظه  باملعروف،  لطاعُة هلافالواجُب السمُع وا -واحلكم  بالكتاب ورشا

طاعة  وإن خرج اإلماُم عن حد العدالة بُظْلٍم أو فْسٍق قارٍص... إنى معصيَة فيه هلل، حتى وفيام ال 

صلحة، وَتْفق ُد حقى الطاعة إذا أمرت السلطة واجبٌة إذا أَمرت باحلق والعدل أو اخلري وامل

طبة له: )وإن أسْأُت ر يف أول خوهلذا قال أبو بكبالظلم أو الباطل أو الرش أو املفسدة، 

 .(2)(موينفَقوِّ 

                                                           

 (.1/683ابن كثري )تفسري 1) )

 .(71ـــــ70)ص:و الطوفان احلرية أ2) )
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وقال: )صارت طاعُة السلطة واجبًة فيام كان أمًرا معروًفا؛ وهو كلُّ ما جاءت به الرشيعُة 

من أوامَر واجبة، أو مستحبة، أو ما أباحته؛ كام أن طاعَتها حمظورٌة وممنوعٌة ومسلوبٌة فيام كان 

ًما، وكذا ال جتب طاعتُ  ُف هل هي ي ال يدري املكلى ان من املشتب هات التها فيام كمنَكًرا وحرا

ٌم أم حالٌل؛ للحرص الوارد يف حديث  فخرج منها املنَكُر  )إنام الطاعُة باملعروف(،حرا

 .(1) واملْشَتب ُه(

وأن تكون األوامُر الصادرُة عن السلطة فيام كان طاعًة هلل؛ أي: ما كان تنفيًذا وقال: )

ة املس أو ما كان حلكم اهلل ورسوله، د منها لمني، دون املصالمصلحًة لعامى ح اخلاصة التي ُيرا

ة، وأال تكوَن فيام فيه معصيٌة هلل( ة ومصاحلها العامى  .(2) حماباُة فئة عَّل حساب األمى

فذَكر الشيُخ حاكم طاعَة السلطة يف املباحات مامل يكن هناك مفسدٌة أو اشتباٌه أو خالٌف 

ة، وهذه ه  التي يريدها ال الرشعيُة ال الطاعةُ هي الطاعةُ  مع األمى ن إكرا طُّغاة واجلبارون؛ م 

 الناس باسم طاعة ويل األمر!

لدين وطاعة الزوجة  -فهناك فرٌق بني الطاعة الرشعية كطاعة أويل األمر وطاعة الوا

ضوع  وبني رشعية الطاعة للطُّغاة الذين أْجربوا الناَس عَّل بيعتهم واخل -لزوجها ونحو ذلك

ج هلم َسَدنُتهم ليَزيِّنوا أمَرهم!صاروا  وألوامرهم بالقوة حتىهلم   أرباًبا، وروى

ر منه غاية التحذير، وكَشَف  وقد أوضح شيُخ اإلسالم ابن تيمية هذا األمَر اخلطرَي وحذى

ُك يف هذه األمى حاَل من يلتبس بني طاعة الطُّغاة والطاعة الرشعية يف اإلسالم، فقال: ) ة اإلرشا

                                                           

 (.181)ص: حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان 1) )

 (.352)ص: املصدر السابق 2) )
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ُه، َجليَلهن َدبيب النمل، َدْع أخفى م ٌك يف العبادة والتألُّ ٌك يف الطاعة واالنقياد؛ وهو رش  ، ورش 

ة  ء والعامى ل الصوفية والفقرا ٌك يف اإليامن والقبول؛ فالغاليُة من النصارى والرافضة وُضالى ْ
ورش 

 غري  اهلل تارًة وبنوع من عبادته أخرى، وهبام مج
 
كون بدعاء َك هذا ، يعا تارةً ُيرْش  وَمن أرْشَ

كا ْ ك يف الطاعة.  َ لرشِّ  أرْشَ

كون رشَك   املتىبعة هلؤالء ُيرْش 
ة  هة وأجناد امللوك وأتباع  القضاة والعامى وكثرٌي من املتفقِّ

َمه، واحلاَلَل الطاعة َم ما حرى ... فتجد أحَد املنحرفني جيعل الواجَب ما أوجبه متبوُعه، واحلرا

َله، و يَن مما حلى عه؛ إما دينًا الدِّ ُف َمن امتنع من هذا وإما دُ ا رَشَ ْنيا، وإما ُدْنَيا ودينًا. ثم خيوِّ

ك، وهو ال خياُف أنه أرشك به شيًئا يف طاعته بغري سلطان من اهلل، وهبذا خيُرُج من أوجب  الرشِّ

 .(1) (اهلُل طاعَته من رسوٍل وأمري وعامل ووالد وشيخ، وغري ذلك

َن املعَض املتعبِّدة ُيطيُع بعمن أتباع  وقال: )وكثريٌ  ظىمني عنده يف كل ما يأمر به، وإن تضمى

ٍم أو حتريَم حالٍل( ف طريقَة املرجئة بأهنا طريقُة من: (2) حتليَل حرا يسُلُك مسلَك طاعة ). وعرى

ًرا( ء مطلًقا، وإن مل يكونوا أبرا  .(3)األمرا

 طاعُة الوادلين ليست طاعًة مطلقة:
ثم اخلَلُق بعد ذلك برٌش ال العبيسان: ) ر حاكمالدكتواكه: )قال ستدريف اه قولُ : خامًسا

طاعَة ألحد عَّل أحد إال بام كان طاعًة هلل عز وجل(: هذا منقوٌض بطاعة الوالدين، فإنه جيب 

طاعُتهام يف كل ما ليس معصيًة؛ لألدلة الدالة عَّل ذلك؛ وليست طاعُتهام خمصوصًة يف طاعة 

                                                           

 (.1/98جمموع الفتاوى )1) )

ط املستقيم )2) )  (.1/90اقتضاء الرصا

 (.28/508جمموع الفتاوى )3) )
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الدكتور، ويقول: ال جتُب طاعُة الوالدين  يكابر ا ُترىستَحبات، فهل ياجبات واملاهلل من الو

 .(1) (يف املباحات؟

به: الطاعَة التي أذ ن اهلُل هبا لغريه من البرش هي طاعٌة مقيىدٌة باملعروف، فال ُيطاع  أنى  وجوا

ة طاع فيه بُحجى ذلك فال يُ  احلاكُم إال فيام هو من طاعة اهلل أو ما فيه مصلحٌة ومنفعٌة، أما غريُ 

، (2) ؓأمر، كام مرى معنا من فعل الصحابة مع خليفة املسلمني عيل بن أيب طالب ويلُّ  أنه

ء إال فيام وقد قال العزُّ بن عبد السالم يف توضيح هذا األصل: ) ال طاعَة جلَهلة امللوك واألمرا

ء إنام طاعَة األمرإنى ب": )فسري اللبا. وقال صاحُب "ت(3) (يعلم املأموُر أنه مأذوٌن يف الرشع ا

نىة؛ ليكون هذا داخاًل يف طاعة  جتب ، وذلك الدليُل هو الكتاُب والسُّ م بالدليل أنه حق 
فيام ُعل 

 .(4) (اهلل ورسوله؛ كام أنى الوالدين والزوَج واألستاَذ داخٌل يف ذلك

ين عُة الوالدصحيح، فطا فالقوُل بوجوب طاعة الوالدين يف املباحات عَّل إطالقه غريُ 

ٌر عَّل الولد، وأن يكوَن فيها منفعٌة حتى يف امل مقيىدةٌ  باحات، وذلك بأال يكوَن فيها رَضَ

لدين: ) لدين، قال ابُن تيمية يف تقييد املباحات يف طاعة الوا ويلزم اإلنساَن طاعُة وال َديه للوا

َقني؛ وهو ظاهُر إطالق أمحدَ   رضَر عٌة هلام والمنفام فيه وهذا في، يف غري املعصية وإن كانا فاس 

ه َوَجبعليه  .(5)(، فإن شقى عليه ومل يرُضى

                                                           

 (.315)ص: 1) )

 (.90)ص: انظر 2) )

 (.2/158قواعد األحكام )3) )

 (.6/447للباب، يف علم الكتاب )تفسري ا4) )

 (.3/144املستدرك عَّل الفتاوى )5) )
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ه برتك معيشة ويف ف ْقه املالكية: ) وكذا ال جيب طاعُتهام فيام كان يف تركه رضٌر؛ مْثُل أن يأُمرا

 .(1)(أو صناعة

طاعَة  يه فإنه الما فيه منفعٌة لإلنسان وال رضَر عَّل األبوين فوقال الشيخ ابن عثيمني: )

لدين فيه م  .(2)(ليس فيه رضٌر وفيه مصلحةٌ نًعا أو إذًنا؛ ألنه للوا

َد بني الولد ووالده، وال ُيَعدُّ ذلك من الُعقوق، قال  ز الفقهاُء التحاُكَم املجرى ولذا فقد جوى

؛ ملسو هيلع هللا ىلصي احلافُظ ابُن حجر يف رشحه عَّل حديث َمْعن  بن َيزيَد حينام اشتكى عَّل والده عند النب

ُز التحاكم بني"صحيح البخاري": )وف كام يف األب  واالبن، وأنى ذلك بمجرده ال  يه جوا

 .(3)يكون عقوًقا(

يُن والطاعُة لغري اهلل: غاة مآُُلا أن يكوَن ادل   حقيقُة القول بوجوب طاعة الطُّ
ُجها أصحاُب اخلطاب الديني املبدى  من -ل واخلاُلصُة أنى حقيقَة هذه الدعوة التي يروِّ

كام ملسو هيلع هللا ىلص لتي من أجلها بعث اهلُل هبا رسوَله حممًدا  تامٌة للغاية اهي مصاَدمةٌ  -طغاةنة السد

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )قال سبحانه يف ثالثة مواضع يف كتابه: 

؛ وهي . فأوضح اهلُل [33]التوبة:    (ٹ ٹ ڤ ڤ دينه،  إظهارُ الغايَة من إرسال الرُسل 

ه، أما  له الطاعُة وحدالناس؛ بأن تكونَ  ض بنياألر يه يفكلمته وأمره وهن إظهارُ فالغايُة 

رُّ هؤالء الطغاَة ليحُكموا بغري حكم 
عون أن اإلسالَم ُيق  ل فيدى أصحاب اخلطاب الديني املبدى

اإلسالم، وأن تكون هلم امَلَلكيىُة عَّل عباد اهلل، وأن تكوَن الطاعُة واألمُر والنهُي هلم؛ مع 

همه ورفْ ورسولإعراضهم عن حكم اهلل  ئع اإلسالم، ض  هم ما حرى  لرشا
م اهلل، وأنى عَّل وإباحت 

                                                           

 (.2/545حاشية العدوي عَّل رشح كفاية الطالب الرباين )1) )

 (.8/13الرشح املمتع )2) )

 (.3/292اري )فتح الب3) )
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نىة زوًرا وهبتاًنا، فهذه الدعوة يف  ة الرضا هبم والتسليَم هلم ديانًة وباسم عقيدة أهل السُّ األمى

حقيقتها تناق ُض حْكَم اإلسالم ودعوَته، فهي تدعو ألن تكوَن الطاعُة والدين للطغاة، وتكوَن 

ڦ ڄ ): واهلل يقولت، ن يف سبيل الطاغوتى أصبحوا يقاتلويا، حالعل هم هيكلمتُ 

وأما أهُل اإليامن فهم . [76]النساء:(  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

يُن له وحده؛ كام قال سبحانه:  لون لتكون كلمُة اهلل هي العليا، وتكوَن الطاعُة والدِّ
يقات 

 بن جرير. قال ا[39]األنفال:   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

: )حتى تكوَن الطاعُة والعبادُة كلُّها هلل (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۆ): تفسري قوله تعاىل يف

ين الذي ذكره اهلُل يف هذا املوضع فهو العبادُة والطاعُة (1)خالصًة دون غريه( ا الدِّ . وقال: )وأمى

 هلل يف أمره وهنيه، من ذلك قوُل األعشى: 

ي هوا الدِّ َباَب إذ َكر   َيال  َراًكا ب َغْزوٍة َوص  ـ ... َن د  ُهَو َداَن الرِّ

هوا الطاعَة   . (2) وَأبَْوها(يعني بقوله: "إذ كرهوا الدين": إذ َكر 

: )ومعنى [19]آل عمران:( ڃ ڃ چ چ چ چ)وقال يف تفسري قوله تعاىل: 

ُة... فإذا كان ذلك كذلك، فتأويُل قوله:   ( ڃ) لى ڃ )يف هذا املوضع: الطاعُة والذِّ

ُر األْلُسن نده: الطاعُة هي الطاعُة ع اعة التي: أن الط  (ڃ چ چ چ چ له، وإقرا

 . (3)بالعبودية والذلة، وانقياُدها له بالطاعة فيام أمر وهنى(والقلوب  له 

                                                           

 (.13/548تفسري الطربي )1) )

 (.3/571)تفسري الطربي 2) )

 (.6/275تفسري الطربي )3) )
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: )وال يطيعون اهلَل طاعَة [29]التوبة:(  ژ ڑ ڑ ک)وقال يف تفسري قوله تعاىل: 

، [29]التوبة:  (ک ک ک گ) احلق، يعني: أهنم ال يطيعون طاعَة أهل  اإلسالم

. يقال منه: دان فالٌن لفالن سلطاٍن، فهو دائٌن لهل ًكا وذا وكلُّ مطيٍع مَ نصارى. يهود والوهم ال

 .(1) فهو َيديُن له، دينًا(

قال: )وأصل . [76]يوسف:(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)ويف تفسري قوله تعاىل: 

 .(2): الطاعة((  ڃ)

حابُة القتاَل عَّل قد جاء الديُن لغري اهلل، ف القتال الذي يكون فيه املُلك من وقد عدى الصى

حابة؛ فقاال له: )إن الناَس  عن عبد اهلل بن عمر أنه أتاه رُجالن يف الفتنة التي حصلت بني الصى

َم ، فام يمنُعَك أن خترَج؟ فقال: يمنعني أن اهللَ ملسو هيلع هللا ىلصصنعوا وأنت ابُن عمر وصاحُب النبي   حرى

. ، فقال: قاتلنا [39:نفال]األ(  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ): َيُقل  اهللُ دَم أخي؛ فقاال: أمل 

حتى مل تكن فتنٌة، وكان الديُن هلل، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنٌة، ويكوَن الديُن 

ل له . وبمثل هذا اجلواب كان ردى سعد بن مالك كام يف "صحيح مسلم" عندما قا(3)لغري اهلل(

ۈ ۈ ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ )رجل: )أمل يُقل  اهلُل: 

سعد: قد قاتْلنا حتى ال تكون فتنٌة، وأنت وأصحاُبك تريدون أن تقاتلوا  قال. ف[39األنفال:](ٴۇ

 .(4)حتى تكون فتنٌة(

                                                           

 (.14/198الطربي ) تفسري1) )

 (.16/190تفسري الطربي )2) )

 (.4513ري )صحيح البخا3) )

 (.96صحيح مسلم )4) )
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حابة يف حكم القتال فيام حصل من خالف بني أهل اإلسالم، فكيف بمن  فهذا كالُم الصى

االحتالُل؛ باسم  من جاء هبممع الطاغوت والطوائف املمتنعة و يوجب عَّل املسلمني القتاَل 

نىة!السل  فية والسُّ

ئيل:  وقد نقل ابُن جرير بسنده عن وهب بن ُمنَبٍِّه فيام يوحيه اهلُل ألحد أنبيائه من بني إرسا

اًل )وإنى هؤالء القوَم قد َرَتعوا يف ُمروج اهللكة. أما أحباُرهم ورهباهُنم فاختذوا عبادي َخوَ 

موا ف وهم ري، وأنَْسْوهم ذ ْكرتايب حتى أْجَهلوهم أميهم بغري كليعبدوهم دوين، وحتكى ي، وغرُّ

وا مني.  نوا َمْكري، ونبذوا كتايب، ونُسوا عهدي، وغريى
أما أمراؤهم وقاداهُتم فَبط روا نعمتي، وأم 

يف معصيتي، ويتابعوهنم ُسنىتي، فدان هلم عبادي بالطاعة التي ال تنبغي إال يل، فهم يطيعوهنم 

ْريًة عيلى وعَّل رسيل، فسبحان جاليل وُعُلوِّ  عيلى  تدعون يف ديني َجراءةً ع التي يبعَّل الب دَ 
ًة وف  رى

وغ 

َظم  شأين، فهل ينبغي لبرش أن يطاَع يف معصيتي، وهل ينبغي يف أن أخُلَق عباًدا  مكاين، وع 

 !(1)(أجعلهم أرباًبا من دوين

ط عَّل أهل الكففي هذا  يوم بيٌه بحال املسلمني التاب، وهو شاخلرب يبنيِّ اهلُل كيف سخ 

َدن حينام قال: ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لتعبيد الناس للملوك والطُّغاة، وصدق رسوُل اهلل ة للدينمن حتريف السى

، وذراًعا بذراع؛ حتى لو سَلكوا ُجْحَر َضبي لسلكت رْبٍ
ا بش  رْبً

موه، )لَتتىب ُعنى ُسنََن من قبَلكم ش 

 .(2)ن؟!(ى؟ قال: فمقلنا: يا رسول اهلل اليهوَد والنصار

 

                                                           

 (.17/379تفسري الطربي )1) )

 (.3456صحيح البخاري )2) )
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 مة العدل وحرمة الظلم يف اإلسالم:وجوب إقافصل  يف 
ا إمامُة اجلائر فيه للرضورة:  ال يكون اإلماُم يف اإلسالم إال عْداًل، وأمَّ

األصُل يف إمام املسلمني أن يكون عداًل، ومن أقرى بوالية اجلائر والظامل فإنه يرى طاعَتهم 

ن باب الرضورة إلقامة  تعاىل: و عدالُة اإلمام، كام قال اإلسالم؛ خالًفا لألصل؛ وهأحكام م 

 .(1) عن جماهٍد قال: )ال يكون إماٌم ظامًلا(و. [124]البقرة:(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)

قال القرطبي يف رشوط اإلمام: )أن يكون فال تعقد اإلمامة للفاسق والظامل باإلمجاع، 

ة أنه ال جي الَف بني األمى
 . (2) (ن ُتْعَقَد اإلمامُة لفاسقوُز أعْداًل؛ ألنه ال خ 

وقد جاءت أحاديُث كثريٌة يف النهي عن طاعة الظىَلمة، كام يف حديث ُعبادة بن الصامت، 

ُء بعدي يقول: )ملسو هيلع هللا ىلص َل اهلل قال: سمعت رسو فون فيكمَسيليُكم أمرا ما ُتنْك رون،  َيْعر 

 ويف روايٍة: .(3)  اهلَل(ملن عىصوُينك رون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فال طاعَة 

ُء يأمرونكم بام تعرفون، ويعَملون ما ُتنْكرون، فليس ألوئلك عليكم ) ستكون عليكم أمرا

 .(4)(طاعةٌ 

ُء ال يستنُّون بسنىتك، معاذ بن جبل قال: )وعن  يا رسول اهلل، أرأيَت إن كان علينا أمرا

 .(5)اهلَل()ال طاعَة ملن مل ُيط ع   ملسو هيلع هللا ىلص:هلل وال يأخذون بأمرك، فام تأمر يف أمرهم؟ فقال رسول ا

                                                           

 (.2/20ربي )تفسري الط( )1

 (.1/270تفسري القرطبي )2) )

 (.590رجاه، وصححه األلباين يف الصحيحة )(، وقال: صحيح اإلسناد ومل خي3/401احلاكم يف املستدرك )أخرجه 3) )

 (.7/526بة )مصنف ابن أيب شي4) )

 (.7521(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )20/441رواه أمحد يف مسنده )( 5(
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ُء، فَتْعرفون : )قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن ُأمِّ سلمة أنى النبيى    وُتنْك رون، فمن إنه ُيستعَمُل عليكم أمرا

: يا رسول اهلل، أال نقات ُلهم؟  َ وتاَبَع، قالوا
َئ، ومن أنْكَر فقد َسل ْم، ولكن من َريض  ه فقد َبر  َكر 

ْب  الوزير: )ابنُ  قال .(1)(قال: ال، ما صلىوا  َم قتاهَلم فقط، اعَتهم يف هذا طفلم ُيوج  ، بل حرى

َه وأنكر  .(2)(وحَكم بالنجاة ملن َكر 

ة:  ُر أصوَل اخلطاب الراشدي لألمى يُق؛ وهو يقرِّ دِّ )أهيا وقال اخلليفُة الراشد أبو بكٍر الصِّ

يُت عليكم ولست بخريكم، فإن أحسنُت فأ موين،عينوينالناُس، فإين قد ُولِّ  ، وإن أسأُت فقوِّ

 .(3) (وين ما أطعُت اهلل ورسوَله، فإذا عصيُت اهلَل ورسوَله، فال طاعَة يل عليكميعأط

موين"، فهذا من كامل  ْغُت فقوِّ قال ابن تيمية: )وأما قوله: "فإن استقمُت فأعينوين، وإن ز 

لرعية أن ُتعامل عَّل ا عدله وتقواه، وواجٌب عَّل كل إماٍم أن يقتدي به يف ذلك، وواجٌب 

واب انوه عَّل طاعة اهلل تعاىل، وإن زاغ وأخطأ بينوا له الصلك، فإن استقام اإلماُم أعاألئمة بذ

 .(4)ودلوه عليه، وإن تعمد ظلاًم منعوه منه بحسب اإلمكان(

وكتب أمرُي املؤمنني عمُر بن اخلطاب إىل أهل الكوفة: )َمن ظَلمه أمرُيه فال إْمرَة له عليه 

َفني من نفسك، وإال فال  ريَة بن ُشْعبة فيقول: إماال: فكان الرجُل يأيت املغوين. قد أن ُتنْص 

(إْمرَة لك  عيلى
(5). 

                                                           

 (.1854) رواه مسلم1) )

 (.8/184العواصم والقواصم )2) )

 (: إسناده صحيح.5/269ثري يف البداية والنهاية )(، وقال ابن ك3/210(، تاريخ الطربي )2/157الثقات البن حبان )3) )

 (.8/272نة )منهاج الس4) )

 (.1/117(، السنة للخالل )4/203تاريخ الطربي )( )5
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إذا استعمل رجاًل كتب يف عهده: أن اسمعوا  ◙ ابن سرييَن قال: )كان عمرُ وعن 

 .(1)له وأطيعوا ما عَدَل فيكم(

 قد ويٌل للعرب من رشي نه قال: )جلور أوجاء عن أيب هريرَة يف بيان ُشْؤم طاعة أئمة ا

بيان إن أطاعوهم أدخلوهم الناَر، وإن اقرتب: إما  .(2)(عَصْوهم رضبوا أعناَقهمرُة الصِّ

ء اجلور:  وقال أبو السعود يف تفسري آية الطاعة يف التفريق بني طاعة والة العدل وأمرا

ُء احلقِّ ُووالُة العدل؛ كاخللفاء الراشدين، وم ُء أمر وأماتدى هبم من املهتدين، ن ُيقْ )وهم أمرا ا

ٍل من استحقاق العطف عَّل اهلل تعاىل والرسول يف وجوب الطاعة هلم  .(3)(اجلَْور فب َمْعز 

وقال ابن عبد الرب: )يف مرْصٍ من أمصار املسلمني إذا مات إماُمهم، ومل يكن هلم إماٌم؛ 

 ْوه،هم اجتمعوا عليه ورَض ألنفس إماًمافأقام أهُل ذلك املرص الذي هو حرضُة اإلمام وموضُعه 

فإن كلى من خلفهم وأمامهم من املسلمني يف اآلفاق يلزمهم الدخوُل يف طاعة ذلك اإلمام، 

 .(4) (إذا مل يكن ُمْعل نًا بالفسق والفساد معروًفا بذلك

اعَة طاعُة اهلل وطاعُة رسوله واجبٌة قطًعا، وعندنا: أن طقال الفخر الرازي يف تفسريه: )وو

بل األكثر أهنا تكون ، وأما طاعُة األمراء والسالطني فغرُي واجبة قطًعاهل اإلمجاع واجبٌة قطًعا، أ

مًة ألهنم ال  ، ويف األقل تكوُن واجبًة بحَسب الظنِّ الضعيف، فكان محُل يأمرون إال بالظلمحمرى

ېئ ىئ )قوُله:  ؛ وهواآلية عَّل اإلمجاع أوىل؛ ألنه أدخل الرسوَل وأويل األمر يف لفٍظ واحدٍ 

                                                           

 (.1/112السنة للخالل )1) )

 (.509، 7/461بن أيب شيبة )مصنف ا2) )

 (.2/193السعود )تفسري أيب 3) )

 (.21/278التمهيد )4) )
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، فكان محُل أويل األمر الذي هو مقروٌن بالرسول عَّل [59]النساء:  (ىئ ىئ ی ی ی ی

 .(1)(عَّل الفاجر الفاسقاملعصوم َأْوىل من محله 

ٌم، والثىباُت عَّل عهده وعقده : )(2)وقال احلليمي اإلماُم العادُل طاعتُه واجبٌة، وخمالفتُه حرا

؛ احتج بظواهر هذه األخبار، وقال: الفسَق ال يناقض اإلمامةَ  ال: إنوأما اجلائُر فمن ق فرٌض،

إهنا نَطقت بإجياب الطاعة للعادل واجلائر، وبَسط الكالم فيه. ومن قال: إن الفسَق يناقُض 

يف صورة  اإلمامَة؛ قال: إن ذ ْكَر اإلمام اجلائر منفرًدا عن اإلمام العادل ليس إال أن اجلائَر إمامٌ 

ا باإلطالق كالعادل، وعَرْفنا أن مفارقَته وَنْبَذ ؛ دون إثبات أن يكون إمامً  حالهأمره وظاهر  

ويف ذلك دليٌل عَّل أن مفارقَته ال تكوُن إال بنقض اجلامعة، وجبت طاعُته،  -إذا كانت- طاعته

 .(3)(إذا أمكنت بغري نْقض  اجلامعة وجبت مفارقتُه

نىة يف لعادل العارف با اإلمام اعةُ ك طاوعليمسألة إقامة احلدود: )وقال القرايف يف  لسُّ

دون اجلائز   ( ی ی ی ی)تل واحلدود، وإن مل تعلم ذلك إال من قوله؛ كقوله تعاىل الق

 .(4)(إال أن تعلم صحَة ذلك وعدالَة البينة )أطيعوهم ما أطاعوا اهلَل فيكم(؛: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  

اُص عند تفسري قوله تعاىل:  إهنم : )[124ة:]البقر(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)وقال اجلَصى

تعاىل، وغري مقتًدى هبم فيها، فال يكونون أئمًة يف الدين، فثبت   عَّل أوامر اهللغرُي مؤمتنني

                                                           

 (.10/116مفاتح الغيب )( )1

مة، رئيس املح2) ) دثني واملتكلمني بام وراء النهر، أبو عبد اهلل، احلسني بن احلسن قال الذهبي يف ترمجته: هو القايض العالى

الوجوه يف املذهب، أخذ منه أبو عبد اهلل أحد األذكياء املوصوفني، ومن أصحاب ابن حممد بن حليم البخاري الشافعي، 

 ـه.403احلاكم، تويف سنة 

 (.10/12شعب اإليامن للبيهقي )3) )

 (.12/80الذخرية )( )4
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وأنه ال يكون خليفًة، وأن من نصب نفَسه يف هذا بداللة هذه اآلية بطالُن إمامة الفاسق، 

 .(1)(سٌق، مل َيْلَزم  الناَس اتباُعه وال طاعُتهاملنصب وهو فا

فيام كان له فيه طاعٌة، وال جتب فيام عُة السلطان فتجب َمنداَد: )وأما طاُخَوْيز ابن ل قاو

إن والَة زماننا ال جتوز طاعُتهم وال معاونُتهم وال تعظيُمهم، كان هلل فيه معصيٌة؛ ولذلك قلنا: 

 .(2)وجيب الغزُو معهم متى غزوا(

ذا  والقرطبي عن اجلمهور: إاَزريِّ نقل ابُن َعَرفَة عن املوقال ابن عاشور يف تفسريه: )

ُعق َد لإلمام عَّل وجه صحيح ثم فَسَق وجار، فإن كان فسُقه بكفٍر وجب خلُعه، وأما بغريه 

نىة: ال  نىة: خُيْلع، وقال مجهور أهل السُّ من املعايص فقال اخلوارج واملعتزلة وبعُض أهل السُّ

َلُع بالفسق والظلم و  .(3) (ه طاعةٌ رُك طاعته فيام ال جتب فيتوُظه، تعطيل احلدود، وجيب وعْ خُيْ

التي هي  -رق بني ما يرتتىب عَّل ُسْلطة اإلمام العدلوقال العزُّ بن عبد السالم يف بيان الفَ 

ا يغلب عليه : )-التي هي للرضورة -وأئمة  اجلور -األصُل  َ
 
تصحيُح والية الفاسق مفَسدٌة، مل

ْحنامن اخليانة يف  اسق؛ ملا يف إبطال الفحق اإلمام الفاسق واحلاكم ها يف الوالية، لكنا صحى

ة ، ونحن ال ُننْف ُذ من ترصفاهتم إال ما ينَفُذ من ترصف األئمة واليتهام من تفويت املصالح العامى

َفه يف املصالح ألجل ترصفه يف املفاسد، إذ ال طني واحلكام العادلني، فال نبط ُل ترصُّ  ُيرَتُك املُْقس 

َفهم املوافَق للحق، مع ه يفيه ألجل الباطل، والذي أراوُر علاحلقُّ املقد ُح ترصُّ  ذلك أنىا ُنَصحِّ

ُح ترصفات إمام  البغاة مع عدم أمانته؛ ألن ما ثبت  عدم واليتهم لرضورة الرعية، كام ُنَصحِّ

                                                           

 (.1/86القرآن ) أحكام1) )

 (.5/259تفسري القرطبي )2) )

 (.7/707التحرير والتنوير )3) )
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ُر بقدرها، والرضورُة يف خصوص ترصفاته، فال نحُكمُ   بصحة الوالية فيام عدا للرضورة ُتَقدى

ٌض إىل األئمةوالبخالف اإلمام العادل؛ فإن ذلك؛   .(1) (يته قائمٌة يف كل ما هو مفوى

فهذا كالُم األئمة والعلامء يف طاعة أئمة اجلَْور يف ظل اخلالفة وحكم اإلسالم، وأما ما 

ل من طاعة الطاغوت ومن جاء هبم  الريسيدعو له  وأصحاُب اخلطاب الديني املبدى

 البحث! حملِّ  االحتالُل: فخارُج 

غاة  ترشيعال نَّةللطُّ مه ْهب  نلَ  باسم السُّ لم اذلي حرَّ  اهلُل ىلع نفسه: األموال والظُّ
جوهنا للطاعة املْطلقة للطغاة ه ومن أباطيل ل التي ُيروِّ وأصحاب اخلطاب الديني املبدى

بوهم وسج نوهم، ومن جاء هبم االحتالُل: أهنم مهام ظلموا الناَس وصادروا حقوَقهم وعذى

عاُء هلم، وأن ليهم وال املطالبُة بمحاسبفإنه ال جيوُز االعرتاُض ع تهم؛ بل الواجُب الصرُب والدُّ

نىة واجلامعة حيَفَظ هلم قَ  ْدُرهم واحرتاُمهم! وجعلوا هذا الديَن املزيىَف أصاًل من أصول أهل السُّ

عوه وضلىلوه!   املُْجَمع عليها، ومن خالفهم يف ذلك بدى

د عي اإلسالَم، ولو حكم بغري ما دام أنه ي حفظ حق احلاكمذا األصل يف عَّل ه فأكى دى

عدوانه وطغيانه وهنبه لألموال ورضب  ُض عَّلاإلسالم وجاء مع االحتالل، فإنه ال يعرت

ة إال الصرُب والتسليُم له مع توقريه واحرتامه! فقال: )الصرُب عَّل جور  الظهور، وليس لألمى

نىة، والصرُب عَّلليه أهاحلاكم مما أمجع ع  .(2)(جلده وأخذه للامل بغري حق ُل السُّ

عصية اهلل، وإذا إذا أمر بمعصية اهلل وقال: )احلاكم والسلطان ُيسَمُع ويطاُع له يف غري م

ُعه؛  فال جتوُز طاعُته يف هذه املعصية، وحيفظ مقداُره ومنزلُته، وال جيوز اخلروُج عليه، وال ننز 

                                                           

 (.91قواعد األحكام )ص: ( )1

 (.238)ص: ( )2
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وعدى من خيالفه يف هذا الفهم  .(1)ذاه وظلمه(ق وظَلم، بل ُيصرَبُ عَّل ألو فَس بام أنه مسلٌم، و

حة وكثرة نصوص السمع من أهل البدع، فقال: )ملا ضاق أهُل ال ب َدع َذْرًعا ألجل رصا

 .(2)أصبحوا يف أمر َمريٍج جتاَهها( -والطاعة، والصرب  عَّل جور احلاكم

جها يف ظل تداعي يفة الومل َينَْس مع ذكره هلذه العقيدة املز ط  أمم الصليب وتسلُّ تي ُيروِّ

َ حكم  ة والطُّغاة عَّل املسلمني: أن يبنيِّ ْعوة يف -بزعمه –اإلسالمالُغزا  والتحرير للحرية الدى

 الديمقراطية اسم حتت باحلقوق واملطالبة   حماسبت هم أو عليهم، والثورات والطُّغاة الغزاة من

 الدولة تقرُّ  وال للرشيعة، خمالفةٌ  هناأل الديمقراطية؛ املسلمةُ  الدولةُ  تقرُّ  ال: )فقال واحلرية،

 .(3)املسلمني والثورَة عليهم( حكام عَّل اخلروَج  املسلمةُ 

ه عَّل د. حاكم يف دعوته للحرية  وقال يف دفاعه عن الطُّغاة ومن جاء هبم االحتالُل يف ردِّ

يزُعُم أن تكلُم عن حرية شيطانيٍة، و)فهو يمن االحتالل اخلارجي والطُّغيان الداخيل، فقال: 

ُس به الشيطاُن. ففي كالمه هذا ا، وأنىى لرشيعة الرمحن أن تأيَت بالرشيعَة جاءت هب ام يوسو 

ة األمُر األوُل:أمور عدٌة:   َمن السلطانُ  عَرف إذا -الدكتور زعم يف– أنه بمقتىض احلرية احلقى

 .(4)هم(يرتكُ  فإنه مجاعةً  كانوا  ولو له، وامَلكيدة احلُكم عَّل االنقالَب  يريدُ 

َة للتسليم املْطَلق أمام الطُّغاة ومن جاء هبم  ل َيْدعون األمى فُدعاُة اخلطاب الديني املبدى

ة:  ڭ ڭ )االحتالُل، وللتسليم التام أمام هنْب  الثروات واألموال، واهلُل يقول خماطًبا األمى

                                                           

 (.230)ص: ( )1

 (.236)ص: 2) )

 (.232)ص: ( )3

 (.318)ص: ( )4



  130                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ن هؤالء الطُّ سفاهةً  ، وال أعظمَ [5]النساء:( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ن غاة الذي م 

ل  أعرضوا  ة، ونارصوهم بأموا  إبراهيم، وواَلْوا أعداَء األمى
عن حكم اهلل ورسوله وعن ملىة 

ة املنهوبة:   .[130]البقرة:(  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)األمى

 يف اإلسالم أعظُم من ترويج مثل هذه العقيدة املزيىف
ة وأيُّ صدي عن سبيل اهلل ودخول 

، والتي ال ترىض بظلم امللوك، كيف وهم الذين العدَل و األمم الكافرة التي تنُشدُ عَّل  احلقى

روا من ظلمهم وطغياهنم! والذي يدعو َة للخضوع له ثاروا عَّل ُطغاهتم وحترى  ! األمى

)تقوم الساعُة والروُم أْكَثُر ملسو هيلع هللا ىلص: يقول عمرو بن العاص عندما سمع حديَث رسول اهلل 

روم: )وخامسٌة حَسنٌة مجيلٌة: وأمنُعهم من َة عند الو مبيِّنًا اخلصاَل احلميدال عمرالناس(، فق

 .(1)ُظْلم امللوك(

غاة:اال نَّة انلبوية يف ترشيع الظلم وانلَّهب للطُّ  ستدالُل بالسُّ
ل عَّل باطلهم هذا بمثل  ُروي عن ُحَذيفة  ماوقد استدلى أصحاُب اخلطاب الديني املبدى

وإن َجَلَد َظْهَرك وأَخذ َسلة: )زيادة املرْ مسلم يف "صحيحه" يف هذه الإلمام يف متابعات ا

ه د.ماَلك  عَّل– حاكم يف كتاب "احلرية أو الطوفان" احلديَث وهذه الزيادةَ  (، وعندما وجى

نىة الكتاب يف جاء ما َوْفق عَّل –صحتها فرض غاضًبا ومعرتًضا:  قال الرشيعة، وقواعد والسُّ

نىة... فام  نه جممع عَّلتنكاٌر ملعنى احلديث؛ مع أتور اس)هذا من الدك معناه عند أهل السُّ

ره  حابة واإلمجاُع، وقرى ُل الصى نىة وأقوا أْغرَبه!.. يردُّ الرشع املنزل الذي دلى عليه الكتاُب والسُّ

                                                           

 (.2898صحيح مسلم ) (1)
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ويد   الرشع املنزل بدون برهان إال احلامسة، وتسالعلامُء يف كتب العقائد، باسم الغرية عَّل

 .(1)ن األدلة الرشعية عاطٍل(لورق بكالم كثرٍي باطل، وعا

نىة،  والصرب عَّل جلده وأخذه للامل وقال: )الصرب عَّل جور احلاكم، مما أمجع عليه أهل السُّ

 .(2) (بغري حق

يُعدُّ طاعَة الطاغوت ومن جاء هبم االحتالُل من األمور الواجبة واملجمع عليها،  الريسف

ة واستباحوا دماءها، ووات األولو هنبوا َثرَ   الرشعَ  خالف فقد -بزعمه –من خيالف ذلكمى

ل نىة، أهل وعقيدةَ  واإلمجاع املنزى  !أجرأه فام الب ْدعة سبيل وسَلك السُّ

 الرشيعة اإلسالمية توجب التسليم للظلم والظلمة:أن  شبهة ردُّ 
ب التسليم املطلق ث بوجوأما ادعاؤه اإلمجاَع عَّل ما ذهب إليه من معنًى باطٍل؛ للحدي

 فيقال له:للسلطة، 

حابة وكربائهم؛ كعائشة والزبري  أين غابت هذه العقيدُة وهذا اإلمجاُع عن علامء الصى

 لراشَد عيلى بن أيب طالب واعرتضوا عليه؟وطلحة عندما مل يطيعوا اخلليفَة ا

ن آل بيت النبي معه م وأين هذه العقيدُة وهذا اإلمجاُع من احلسني سيد شباب اجلنىة، ومن

 زيَد بن معاويَة؟جوا عَّل يعندما خر ملسو هيلع هللا ىلص

حابة وأبنائهم وأئمة اإلسالم الذين خرجوا عَّل  وأين هذه العقيدة وهذا اإلمجاُع من الصى

َة والعراق؟ أئمة اجلور يف  املدينة ومكى

                                                           

 (.359ص: )( )1

 (.238)ص: 2) )
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ما مل الك: )فإذا كان هذه اإلمجاُع وهذه العقيدُة حُمْدثًة بعدهم؛ فيقال له كام قال اإلمام م

 .(1) فال يكوُن اليوَم دينًا(يكْن يومئٍذ دينًا، 

ي ألئمة  هووأين  وأصحاب اخلطاب الديني املبدل من األحاديث التي أَمَرْت بالتصدِّ

هم باملعروف وهنْي هم عن املنكر، وعدم التسليم لظلمهم وجورهم؟ كحديث وْ اجلَ  أيب ر، وأْمر 

دينة يف أْضَحى أو جُت مع مروان وهو أمرٌي املل: )خرسعيد اخلُْدري يف "الصحيح" عندما قا

ْلت، فإذا مرواُن يريد أن يرقَيه قبل أن يصيَل؛  الفطر، فلام أتينا املصَّلى إذا منرَبٌ بناه كثرُي بن الصى

ُتم واهلل! فقال: أبا سعيٍد  ْ فجَبْذُت بثوبه، فجَبَذين، فارتفع فخطب قبل الصالة؛ فقلُت له: غريى

  تعلُم،قد ذهب ما 
 
 .(2) خرٌي مما ال أْعَلُم(فقلت: ما أْعَلُم واهلل

قبل الصالة يف  -وايل املدينة -ح" عن طارق بن شهاب قال: خطب مروانويف "الصحي

َك ذلك يا أبا فالن، فقام  يوم العيد، فقام رجٌل، فقال: إنام كانت الصالُة قبل اخلطبة، فقال: ُتر 

من رأى يقول: )ملسو هيلع هللا ىلص  ىض ما عليه؛ سمعت رسوَل اهللفقد ق أبو سعيد اخلُْدريُّ فقال: أما هذا

 ْ  .(3) (ه بيده، فإن مل يستط ْع فبلسانه، فإن مل يستطْع فبَقْلب ه، وذلك أضعُف اإليامنمنَكًرا فلُيَغريِّ

موا من هذه العمومات دخوَل  ًقا عَّل هذا احلديث: )فلقد كانوا َفه  قال اإلمام الغزايلُّ معلِّ

 .(4)السالطني  حتتها(

                                                           

 (.1/29االعتصام للشاطبي )( )1

 (.965ه البخاري )روا (2)

 (.49رواه مسلم ) (3)

 (.2/316إحياء علوم الدين ) (4)
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ء اجلور؛ الصدع  عَّل ما يف هذه البيعة منأصحاَبه ملسو هيلع هللا ىلص حثى النبيُّ د وق باحلق أمام ُأَمرا

أاَل ال يمنعنى رجاًل مهابُة الناس أن يقوَل )ملسو هيلع هللا ىلص: كام يف حديث ُعبادَة بن الصامت، قال النبيُّ   

 .(1) (باحلق إذا َعل َمه، أاَل وإنى أفضَل اجلهاد كلمُة حقي عند سلطاٍن جائرٍ 

ء اجلَ ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ر النوحذى  ي هلم، وعدى يأتون من بعده، وأوىص الذين ور من أمرا بالتصدِّ

كام يف "الصحيح" عن عبد اهلل بن ملسو هيلع هللا ىلص ذلك من اجلهاد، ومن مراتب اإليامن؛ فقال النبيُّ 

ن بعدي يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال ُيْؤَمرون، فمن مسعود: ) ُء م  سيكوُن أمرا

هو مؤمٌن؛ لبه ففهو مؤمٌن، ومن جاهدهم بق ؤمٌن، ومن جاَهَدهم بلسانهفهو م جاَهَدهم بيده

 (2) (ال إيامَن بعده
 
ء . قال ابُن رجب احلنبيلُّ عن هذا احلديث: )وهذا يدلُّ عَّل جهاد األمرا

 .(3) باليد(

ه ل  ألموالثم إنى التسليَم للحاكم يف الظُّلم البنيِّ يف اعتدائه بغري حقي عَّل األنفس وأْخذ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )والعدوان؛ واهلُل يقول: إعانٌة للظامل عَّل اإلثم 

 .   [2]المائدة:(  ی ی 

اء فقال: يا رسوَل اهلل: )أرأيَت إن جملسو هيلع هللا ىلص ويف "الصحيح": جاء رجٌل إىل رسول اهلل 

، قال: (ْلهت  قارجٌل يريد أخَذ مايل؟ قال: )فال ُتْعط ه ماَلك(، قال: أرأيَت إْن قاَتَلني؟ قال: )

 .(4)(هو يف النار(، قال: أرأيت إن قتلُته؟ قال: )فأنت شهيدٌ قال: ) أرأيَت إن قَتَلني؟

                                                           

 (. 491(، أهل السنن، وصححه األلباين يف الصحيحة )4/451احلاكم يف املستدرك )(، 17/228أمحد يف املسند ) (1)

يف: التعليقات  ( واللفظ له، وصححه األلباين1/403(، ابن حبان )7/374املسند ) (، أمحد يف50أخرجه مسلم ) (2)

 احلسان عَّل صحيح ابن حبان.

 (.322)ص: جامع العلوم واحلكم  (3)

 (.140صحيح مسلم )4) )
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ى قال: )ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث عن أم سلمة أنى النبيى  ى الزكاَة، فتعدى ، فأخذ َمن أدى عليه احلقى

 .(1) (سالَحه، فقاَتل، فُقت َل؛ فهو شهيدٌ 

قداَر اة بنيى املصديق ألهل البحرين يف الزكبكر الويف "صحيح البخاري" يف كتاب أيب 

ها فوق احلق الواجب؛ فقال: )هذه فريضُة  ر من طاعة السلطة يف جتاُوز  والواجَب، وحذى

عَّل املسلمني، والتي أمر اهلُل هبا رسوَله، فمن ُسئ لها من ملسو هيلع هللا ىلص الصدقة التي فَرض رسوُل اهلل 

ومن قوله: ): )بن حجرقال ا .(2) (ها فال ُيْعط  ل فوقَ وَمن ُسئ  عَّل وجهها فلُيْعط ها، املسلمني 

(؛ فعي  ُسئ ل فوَقها فال ُيْعط  أي: َمن ُسئل زائًدا عَّل ذلك يف سني أو عدٍد، فله املنُع، ونقل الرا

 .(3) (االتفاَق عَّل ترجيحه

ُل عَّل وجهني؛ أحدمها:  )من ُسئ ل فوَقها فال ُيْعط ه(وقوُله: وقال اخلطايب: ) يعطَي أالى ُيَتأوى

فوق الواجب كان خائنًا، وإذا  يعطَي شيًئا من الصدقة؛ ألنه إذا طَلب ما الى أ ، واآلخر:الزيادةَ 

 .(4) (ظهرْت خيانُته سقطت طاعُته

 لَطة ولو بالقوة:سُّ ىلع مرشوعية دفع ظلم البال خالف عمُل الصحابة  
حابة يف إبطال ما يقرره وَسَدنة الطُّغا  املعنى الباطل من التسليم ة هلذاومما جاء عن الصى

وال بالباطل، والرْضب  بغري حق، ما جاء يف وأْخذ األم املْطلق للسلطة يف الظلم،

ى عَّل أرٍض لعبد اهلل  -وهو خليفُة املسلمني- عن معاوية"الصحيحني"  عندما أراد أن يتعدى

لَيه، فَلب سوا آلَتهم، وأخذوبن ا  هم، وأرادوا قتاَل ا سالَح عمرو، فأمر عبُد اهلل بن عمرو موا

                                                           

 (.12/86) املفهم، ملا أشكل من تلخيص صحيح مسلم1) )

 (.1454صحيح البخاري )2) )

 (.3/313فتح الباري )3) )

 (.2/45غريب احلديث )4) )
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ملا كان بني عبد اهلل بن عمرو وبني أيب سفيان وايل معاويَة عَّل الطائف، قال : )سَة بن َعنْبَ 

وا للقتال، فرك َب خالُد بن العاص إىل عبد اهلل بن  عمرو عنبسَة بن أيب سفيان ما كان تيْسى

من ُقت ل دون ال: )قملسو هيلع هللا ىلص  فوعظه خالد، فقال عبد اهلل بن عمرو: أما علمت أن رسوَل اهلل

ب البيهقيُّ هلذا . (1) (و شهيدٌ ماله فه ذكره البخاريُّ عند )باب  من قاَتَل دوَن ماله(، وبوى

 .(2) احلديث يف ُسنَنه: )باُب ما جاء يف منْع  الرجل نفَسه وحريَمه وماَله(

 من املال، وقداجلوزي: )وقال ابن 
ٍ
ينا أن ُروِّ  ظاهُر هذه اخلصومة  أهنا كانت عَّل يشء

يؤوا للقتال، وإنام ُجع ل املقتوُل عَّل املدافعة وا: هتخذ أرًضا لعبد اهلل، وتيْسى معاويَة أراد أن يأ

 .(3) (ألنه مأذوٌن له يف املدافعة عن ماله، فإذا ُقت ل كان مظلوًماعن ماله شهيًدا؛ 

ولو  قِّ دون احلعة السلطة فعَّل مرشوعية مدابال خالف الصحابة  عمل بُن َحْزمٍ ا ونقل

فهذا عبُد ): ، قال ابن حزم، ومن قتل يف ذلك فهو شهيدامة التسليم هلحرو ،الحبحمل السِّ 

حابة، وبحرضة سائرهم، يريد قتاَل َعنبسَة بن أيب سفيان  اهلل بن عمرو بن العاص، بقيُة الصى

 أْخَذه أن عمرو بن اهلل ، ورأى عبدُ (4) الَوْهط  عامَل أخيه معاويَة أمري  املؤمنني؛ إذ أمره بقبض 

ًحا، ظلاًم  ليأُخذَ  معاويةُ  كان وما واجب، غريُ  منه له بوجهٍ  ذلك أراد لكن رُصا ، بال تأوى  شكي

ك من وال خُمالَف له يف ذل للقتال، السالح وَلب َس  بحق، ليس ذلك أن عمرو بن اهلل عبد ورأى

حابة حاهبم: أن اخلارجَة عَّل ن، وأص، وهكذا جاء عن أيب حنيفة، والشافعي، وأيب سليامالصى

                                                           

 (.141(، صحيح مسلم )2480صحيح البخاري )1) )

 (.8/335السنن الكربى للبيهقي )2) )

 (.4/117الصحيحني )كشف املشكل من حديث 3) )

وهي قرية زراعية  ؛يف قريٍة تسمى الَوْهُط يف مدينة  الطائف -¶-ٌن لعبد اهلل بن عمرو بن العاص بستا :الَوْهطُ 4) )

، والَوْهُط يف اللغة نأميال م ثالثة عَّل فيه أنواٌع من األشجار  نبتاألرض املستوي، ي من ئنُّ املكان املُطم :عنيي وادي َوجِّ

 م.ومنه الَكرْ 
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، وإال ُدُعوا إىل رومام إذا خرجت ُسئلوا عن خاإل جهم، فإن ذكروا مظلمًة ُظل موها ُأنَْصفوا

، وال نرى هذا إال قوَل مالك أيًضا، فلام  الَفْيئة، فإن فاءوا فال يشء عليهم، وإن أبَْوا قوت لوا

الردى إليه، إذ يقول افرتض اهلُل تعاىل علينا  إىل ماختلفوا كام ذكرنا وجب أن نُردى ما اختلفوا فيه ا

ق يف . [59]النساء:(  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب) :تعاىل  اهلَل تعاىل فرى
د  ففعلنا، فلم َنج 

أخيه املسلم ؛ بل أمر تعاىل بقتال َمن َبغى عَّل قتال الفئة الباغية عَّل األخرى بني سلطان وغريه

َمن : )قوله وكذلك . [64]مريم: (جح مح جخ مج)ىل: عموًما؛ حتى يفيَء إىل أمر اهلل تعا

ق يف قرآن وال ُقت ل دون ماله فهو شهيد (: أيًضا عموٌم مل خُيصى معه سلطاًنا من غريه، وال فرى

يَد  ته، أو ُأر  يَد َفْرُج امرأ يَد َدُمه، أو ُأر  يَد ماُله، أو ُأر  حديث، وال إمجاع وال قياس: بني من ُأر 

وهذا ال حي لُّ بال لدين وأهله،  اإلطالق عَّل هذا هالُك اني. ويفذلك من مجيع املسلم

 .(1)(خالف

وا بحديث القتال دون املال حتى يف وجه السلطة: سعيُد بن زيد أَحُد  ومن الذين احتجُّ

ين باجلنة؛ فقد جاء ) : قال -يزيدَ  زمنَ  املدينة قايض– عن طلحَة بن عبد اهلل بن عوفاملبرشى

 له، ليس ما أرضه إىل أريض من انتقص قد زيد بن سعيدَ  إن: فقالت سٍ ُأَوي بنت َأْرَوى أتتني

 َعَرْفُت  قد: قال رآنا فلام بالعقيق، بأرضه وهو إليه فَرك ْبنا: قال فُتَكلِّموه، تأتوه أن أحببُت  وقد

ُثكم ما سمعت من رسول اهلل بكم جاء الذي َمن ُقت ل دون ؛ سمعُته يقول: )ملسو هيلع هللا ىلص، وسُأَحدِّ

 .(2) (و شهيدٌ ماله، فه

حا لسلطة عنهم ولو بالقتال: ما جاء عن احلسني بن عيل بة يف دْفع  ظلم اومن مواقف الصى

كان بينه وبني الوليد بن ُعْتبة بن أيب سفياَن منازعٌة يف ماٍل كان بينهام ) وذلك أنه؛ ¶

                                                           

 (.11/99املحَّل )1) )

 (.3/184د )مسند أمح2) )
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ه لسلط، قال: (1) بذي امَلْروة له احلسني:  قال؛ فانهفكان الوليُد حتاَمَل عَّل احلسني بن عيل يف حقِّ

ُم با َفنى يل من حقي، أو آلُخَذنى سيفي، ثم ألَُقوَمنى يف مسجد النبي هلل َلُتنْ أْقس 
، ثم ملسو هيلع هللا ىلصص 

-وهو عند الوليد حني قال احلسني ما قال -، فقال عبُد اهلل بن الزبريألْدُعونى بحلف الُفضول  

أو نموَت ه حتى ُينَْصَف من حقه مع نى قوم: وأنا أْحل ُف باهلل لئن دعا به آلُخَذنى سيفي، ثم أل

َرمَة، فقال مثل ذلك، وبَلَغْت عبَد الرمحن بن عثامن بن عبد اهلل مجيًعا. فبَلغَ  ْسوَر بَن خَمْ
 
ت  امل

، فقال مثَل ذلك، فلام بلغ الوليَد بن ُعْتبة أنَصَف ُحَسينًا من حقه  .(2) (التيميى

ها: ما ْلطلُس ه اومن األمثلة أيًضا يف مْحل  السالح بوج جاء عن عبد اهلل بن ة لَدْفع ُظْلم 

هيُم بن حممد بن طلحة: )بَلغ عبَد اهلل بن الزبري¶بري الز ن معاويَة عزم عَّل أ ، قال إبرا

فرأيت خياًل أن حُيجى ويقب َض مااًل البن الزبري، فخرج بمن َخفى معه، فبلغني، فخرجت إليه، 

إنى أيب  إي، والذي ال إهَل إال هو،: تريد أن ُتقات َل؟ قال: لُت لهمربوطًة، وآلًة م ن آلة احلرب، فق

ع رسوَل اهلل  ثني أنه سم   .(3) يقول: )من ُقتل دون ماله فهو شهيٌد(ملسو هيلع هللا ىلص حدى

ء اإلسالم، وبني عقيد حابة مع َجْور أمرا ْن بني هذه النصوص وأفعال الصى  لريسة افقار 

ُ هبا يف معاملة الطُّغاة وم عُ ن جاء التي ُيبرشِّ  َمن خاَلَفها! هبم االحتالُل، وُيَبدِّ

                                                           

 من نوع املرو.ضاء بيسمي بذلك حلصاة فيه بارزة  كم، 180النبوية يبعد عنها  مكان شامل املدينة"ذو امَلْروة": 1) )

 (.22هتذيب اآلثار للطربي )ص: 2) )

 (.16/38)خ بغداد للبغدادي تاري3) )
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فيه  ونديث )وإن ََضََب َظْهَرك وأَخذ مالَك( اذلي يرَُش عُ ستدالل حبالااجلواب عن 
لَْم وللطغاة  َب:الظُّ ْ  انلَّْهَب والرضَّ

وَسَدنة الطُّغاة بترشيع الظلم والنهب للطغاة وعدم مساءلتهم بزيادة ُه وأما احتجاُج 

َفها : إنى ( فيقالذ ماَلكظهَرك وأَخ  برَضَ  )وإنحديث:  هذه الزيادَة ضعيفٌة؛ قد ضعى

الدارقطنيُّ والشيخ مقبل الوادعيُّ وغريهم، وعَّل فرض صحتها: فإنى احلديَث حُيَْمُل عَّل 

فُق مع مقاصد  هوه معاٍن صحيحة غري  ما ذهب ل ل، تتوا وأصحاُب اخلطاب الديني املبدى

 ذه املعاين:ل يف هاإلسالم وأحكامه؛ فيقا

َد ب: أنى اأواًل  ، وليس بالظلم والبغي ملرا الرضب رضُب الظهر باحلدِّ وأْخذ  املال باحلقِّ

َك، وَمكْ  ك وُيْْس  ؛ ويدل عَّل هذا املعنى رواية: )اسمع وأط ْع يف ُعْْس  ك، وأثَرةٍ عليك، البنيِّ َره 

يف فاالستسالُم للسلطة  .(1) (واًحاإال أن تكون معصيًة هلل بوإن أكلوا ماَلك ورضبوا ظهَرك؛ 

نايف املقصَد الذي جاء به اإلسالُم وي، معصية ظهر بغري حق وبالظلم البنيِّ أخذ املال ورضب ال

بالصرب عَّل أخذ املال ورضب ملسو هيلع هللا ىلص ابُن َحْزم: )أما أْمُره أبو حممد إلقامة الق ْسط والعدل؛ قال 

َض علينا  ، وهذا ما ال شكى فيه أنهبحقي  الظهر، فإنام ذلك بال شكي إذا توىل اإلماُم ذلك ُفر 

ب رق- وإن امتنع من ذلكالصرُب له،  فهو فاسٌق عاٍص هلل  -بته إن وجب عليهبل من رْض 

 أن يأُمَر رسوُل اهلل 
 
 .(2) بالصرب عَّل ذلك(ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل، وأما إن كان ذلك بباطٍل فمعاذ اهلل

( : اًل قوة ُز طاعُته يف تلك املعصيال جتوفإن أمر بمعصيٍة فوقال أبو العباس الُقرطبيُّ

لو أمر بمعصيٍة مثل  أْخذ  مال بغري حق، أو قتٍْل أو رضٍب بغري حق؛ فال ُيطاُع يف ذلك، واحًدا... 

                                                           

 (.10/428صحيح ابن حبان )1) )

 (.4/133) الفصل، يف امللل واألهواء والنحل2) )
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ُذ أمُره ، ولو أفىض ذلك إىل رضب ظهر املأمور وأخذ ماله؛ إذ ليس دُم أحدمها، وال وال ينفى

امن، وال جيوُز اإلقداُم عَّل سلم ا حيُرُم رشًعا؛ إذ مهاوكالمه اآلخر، وال ما له.ماُله بأْوىَل من َدم  

كام ذكره ال طاعَة ملخلوق يف معصية اخلالق(؛ واحد منهام، ال لآلمر، وال للمأمور؛ لقوله: )

، ولقوله هنا:  ا قوُله يف حديث حذيفة:)فإْن أَمر بمعصيٍة فال َسْمَع، وال طاعةَ الطربيُّ  (. فأمى

فهذا أمٌر للمفعول به ذلك لالستسالم،  (:كب ظْهَرك، وأَخذ مالَ وإن رَضَ اسَمْع وأط ْع، )

 واالنقياد، وتْرك  اخلروج عليه؛ خمافَة أن يتفاقَم األمُر إىل ما هو أعظُم من ذلك.

وحيتمل أن يكون ذلك خطاًبا ملن يفعل به ذلك بتأويٍل يسوُغ لألمري بوجٍه يظهُر له، وال 

 .(1) (، ويصحُّ اجلْمعُ يثاديرتفع التعارُض بني األح هذا ك للمفعول به. وعَّليظهُر ذل

ة يف تطبيق أحكام  م للسلطة واإلمارة العامى فاملقصُد من احلديث هو احلثُّ عَّل االلتزا

ن بعده، ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم، وأنى هذه الطاعَة ليست خاصًة برسول اهلل  ء م  بل للخلفاء واألمرا

اب ترسيخ املعاين من باعة واجلامعة؛ وهذا كلُّه عن الطوعدم األنَفة  واخلروج  فأوىص بالطاعة 

اجلديدة يف طاعة السلطة والتي مل ُتعهْد يف جزيرة العرب من قبُل؛ خاصًة عند أهل احلجاز، 

َة من العرب مل يكْن يعرُف إمارًة، وكانت تأنَُف  : )من كان حوَل مكى كام قال اإلمام الشافعيُّ

الطاعة، مل تكن ترى ذلك بملسو هيلع هللا ىلص  ارة؛ فلام دانت لرسول اهلل اإلمط َي بعُضها بعًضا طاعةَ أن ُيعْ 

َرهم رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيصُلُح لغري رسول اهلل  روا أن يطيعوا أويل األمر الذين أمى
ال ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فُأم 

 .(2) طاعًة مطلقًة، بل طاعًة ُيستثنى فيها هلم وعليهم(

                                                           

 (.12/89املفهم، ملا أشكل من تلخيص صحيح مسلم )1) )

 (.15)ص: (، أحكام القرآن للشافعي 80الرسالة للشافعي )ص:2) )
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رَة، فكانوا يمتنعون اإلما ليها من العرب ال يعرفونوقال ابن التِّني: )كانت قريٌش وَمن ي

ُرهم عليهم، واالنقياد  هلم إذا بَعثهم يف ألمرعَّل ا ء، فقال هذا القوَل حُيثُّهم عَّل طاعة من يؤمِّ ا

هم البالَد، فال خيرجوا عليهم لئالى تفرتَق الكلمُة( يا، وإذا والى ا  .(1) الْسى

 ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  ي جاءتأحاديث السمع والطاعة والبيعة التوبنيى ابُن تيمية أسباب 

، فقال: )هنى عن نفس اخلروج عن الطاعة واجلامعة، وبنيى وها من قبلتي مل يعهدللعرب وال

يتًة جاهليًة؛  هم مل أنه إن مات وال طاعَة عليه إلماٍم مات م  فإن أهَل اجلاهلية من العرب ونْحو 

ا  .(2) (؛ عَّل ما هو معروٌف من سريهتميكونوا يطيعون أمرًيا عامًّ

 ، فقال: يا نبيى عفيُّ اجلُ  يزيدَ  بنُ  سأله سلمةُ عندما ملسو هيلع هللا ىلص  هقولُ  النبوية ذه النصوصل هومث

ُء يسألونا حقى  نا؟ فقال: اسمعوا رُ نا، فام تأمُ هم ويمنعونا حقى اهلل، أرأيت إن قامت علينا أمرا

، فإنام عليهم ما  ، وعليكم ما مُحِّ وأطيعوا ق وليس عن احلقو فهنا سألوا عن منع .(3)(مُحِّلتهملوا

بسبب شبهٍة أو لملصلحٍة أو منع احلقوق قد حيصل ف، والظلم البنيِّ  اهباصتأخذ احلقوق واغ

عصا  التي جيب الصرب عليها وعدم شقِّ  هي من األثرة  فتأويل يكون حلُّها بالقضاء، ال  مننوعٍ 

 .(4) الطاعةباخلروج عن  املسلمني

ْثُل هذا: ما ورد عن عمر بن اخلطاب يف ال أدري  أبا ُأَميىَة، إين لُسَويد  بن َغَفلَة: )يا  قولهوم 

  
ر عليك عبٌد َحَبيش  ْع وإن ُأمِّ

بك لعيلِّ ال أْلقاك بعد عامي هذا، فاْسَمْع وأط  ٌع، إن رَضَ دى جُمَ

                                                           

 (.13/112فتح الباري )1) )

ط املستقي2) )  (.1/249)م اقتضاء الرصا

 (.1846مسلم )رواه 3) )

 .والظلم البنيِّ  السلطة للحقوق غتصاب عَّل الصرب(، وأهنا ال تعني بحال ا149وسيأيت بيان معنى األثرة يف )ص:4) )
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، وإن حَرَمك فاصرب، وإن أراد أمًرا ينتقُص دينَك فقل: َسْمٌع وطاعٌة، دمي دون ديني،  ْ فاْصرب 

 الفيل؛ فهو ممىن أْدرَك اجلاهليَة؛ ولذا فعمرُ  ة ولد يف عامفسويد بن غفل .(1) امعَة(رُق اجلفال ُتفا

م هبذا األصل العظيم يف النظام السيايس اإلسالمي يف طاعة السلطة  ◙ حُيثُّه عَّل االلتزا

وأن يلتزَم انٍة، ، أو اسُتْؤث َر عليه بمنصٍب أو مكباحلقِّ  مهام ُأقيَم عليه احلدُّ وعدم األنفة من ذلك 

َقها، فهي باجلامعة وال ي ُر من اخلليفة  صاحبُة احلق يف إبقاء السلطة ويف عزهلا، وإال فالفار  ُيتصوى

الراشد عمَر بن اخلطاب أن حُيثى الناَس عَّل التعاون عَّل الظلم والعدوان، وهو رمُز العدل 

َة منوهو الوالعدالة للناس مجيًعا؛ املسلمون منهم وغري املسلمني، كيف  ر األمى  ذي كان حيذِّ

. وقد (2)ما عَدل فيكم( كان إذا استعمل رجاًل كتب: )اسمعوا له وأطيعوا طاعة الظاملني! ف

ب ه له بغري  ◙ عاقب عمرُ  ْبطيِّ ورَضْ
أمرَي مرَص عمَرو بَن العاص وابنَه بسبب ُظلم  ابنه للق 

قد وَلَدهْتم أمهاهُتم ناَس وحق، وقال عمر يف ذلك كلمته اخلالدة: )متى استعبدتم ال

ًرا(أحر  .(3)ا

إين قد سعد بن أيب وقاص: )وقال عمُر ألهل الكوفة عندما استجاب لطلبهم بعزل 

عَزْلُت عنكم سعًدا، ولكن أخربوين عام أسأُلكم عنه، إذا كان اإلماُم عليكم فجاَر عليكم 

ؤمنني، ما نصنع به، إن مري املومنََعكم حقوَقكم، وأساء ُصْحبَتكم؛ ما تصنعون به؟ قلنا: يا أ

َج اهلُل منه، قال: أما هو إال وإن رأينا َجْوًرا وُظلَقب ْلنا، ينا خرًيا مَح ْدنا اهلل ورأ نا حتى ُيَفرِّ اًم صرَبْ

 ما عندنا إال ما ُقْلنا لك، قال: فرضب بيده عَّل جبهته، ثم قال: ال 
 
: ال واهلل ما أسمع؟ قالوا

                                                           

 (.6/544مصنف ابن أيب شيبة )1) )

 (.1/112(، السنة للخالل )6/544مصنف ابن أيب شيبة )2) )

  بإسناد صحيح، انظر "السنن النبوية يف األحكام السياسية" د. حاكم املطريي.مرصرواه ابن عبد احلكم يف فتوح 3) )
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 الذي ال إهل إال هو
 
هم إياكمكونون ُشَهداَء يف األرض ح، ال تواهلل ، تى تأخذوهم كأْخذ 

هبم إي  .(1) (اكم، وإال فالوترضبوهم يف احلقِّ كرَضْ

ُم الناَس رفَض الظلم والطُّغيان، ولو كان من السلطة، فكان يكتب  إىل وقد كان عمُر ُيعلِّ

يأيت املغريَة بن ُشْعبة لرجُل األمصار: )من َظَلمه أمرُيه فال إْمرَة له عليه دوين. قال: فكان ا

َفني مف  .(2) (لك عيلى  ن نفسك، وإال فال إْمرةَ يقول: إما أن ُتنْص 

ه،  الريس وقوُل  يف تعليقه عَّل هذا األثر: )هذه سياسٌة رآها الفاروُق عمُر وهي من حقِّ

ة، ولألمري العام حق  يف عزل األمري ص أو تضييق  اخلافإنى اإلمارَة اخلاصَة َتَبٌع لإلمارة العامى

مة -هبا التسليم فرض عَّل –ليست هذه السياسةُ حدود إمارته، و  هي بل عام، أمري لكل ُمْلز 

عُ  ه األمرُي العام مصلحًة، واهلُل َحسيبُه( ملا ترج   .(3) يرا

ي العدَل الذي جاء به  ْرنا باتباعها، فُيسمِّ
هكذا ُيْبط ُل سنَن اخللفاء الراشدين التي ُأم 

مة!ق يف العهد الراشدي: سياسوُطبِّ  اإلسالُم،  ًة ومصلحًة غرَي ُمْلز 

فالردُّ عَّل هذا الكالم املتناقض: أنى اآليات  واألحاديَث التي جاءت يف السمع والطاعة 

ء  ء اجليش  املخصوصنيوالتي يستدل هبا عَّل وجوب السمع والطاعة: جاءت يف األمرا كُأمرا

يا رسول اهلل    (ی ی ی)ونحوهم، وقد ُفْسِّ قوله تعاىل:  زلت يف ، فهي نملسو هيلع هللا ىلصبْسا

ء املخصوصني وا فكيف ُتْفَصُل هذا عن هذا؟ ثم كيف  أصحاب الواليات اخلاصة؛ألمرا

                                                           

(. وقال د. حاكم يف كتابه "التحرير": إسناده جيد عَّل رشط البخاري إىل هارون 3/816شبه )تاريخ املدينة البن 1) )

 ة كام يف اإلصابة.ابيف ثقات ابن حبان، عن عفيف بن معدي كرب؛ وهو معدود يف الصح احلرضمي؛ وهو تابعي

 (.1/117السنة للخالل )2) )

 (.237ص: )3) )
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َر عقيدَة اخلوارج واحلركيني ة؟ وهل لألمري العام  -بزعمك -لعمَر الفاروق أن يقرِّ عَّل األمى

َر البدع ومنهج اخلوارج ا واملظاهرات ونحوها، وَعْزهلكُمحاسبة السلطة  -بزعمك- أن يقرِّ

 ذلك؟ اع يفويط

دُ ثانيًا ك باجلامعة واخلالفة وبإمام املسلمني يف وقت الفتن  : املرا باحلديث احلثُّ عَّل التمسُّ

َب اخلليفُة ظهَرك وَيأُخَذ مالك، فهو خرٌي لك  واالختالف، حتى ولو وصل األمر إىل أن َيرْض 

عاة عَّل أبو ؛ ويدل عَّل هذا م ممن يتسلطون عَّل املسلمنياب جهنمن اتباع أهل الفتن والدُّ

م تكوُن ُدعاُة الضاللة، ث: )قالملسو هيلع هللا ىلص جاء يف احلديث عن ُحَذيفَة يف الفتن: أنى النبي  املعنى ما

ْسَمك وأَخذ ماَلك، فإن مل َتَرُه  فإن رأيَت يومئٍذ خليفَة اهلل يف األرض فاْلَزْمه، وإْن هَنََك ج 

ْذل  َشجَ أن متوفاهُرْب يف األرض، ولو   .(1)(رةٍ َت وأنت عاض  بج 

َد ثالًثا َب : قيل: إنى املرا م اجلامعة واخلالفة حتى وإن رُض  هبذا احلديث احلثُّ عَّل التزا

ببناء الفعل للمجهول؛ كام يف إحدى الروايات، فيكوُن الفاعُل غرَي اإلمام  ظهُرك وُأخذ ماُلك؛

ل؛ أي: ولو ظهُرك؛ بصيغة املجهو َب وإن رُض  )واألمري؛ قال مال قارئ يف رشحه للحديث: 

بْ  َذ ماُلكرُض   ؛ أي: فال ترُتك  اجلامعَة.(2) (َت وُأخ 

: قيل: إنى هذا احلديَث منسوٌخ بأحاديث األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ قال رابًعا

 اهلُل بعذاب من نىُكمُ لتأُمُرنى باملعروف، ولَتنَْهونى عن املنكر، أو لَيُعمى : )قال ابُن َحْزٍم: )

ًضا لآلخر، فصح أن إحدى هاتني اجلملتني ناسخٌة كان (؛ فعنده ظاهُر هذه األخبار معار 

لألخرى، ال يمكُن غرُي ذلك، فوجب النظُر يف أهيام هو الناسُخ؛ فوجدنا تلك األحاديَث التي 

                                                           

 (.2295(، صحيح اجلامع )38/422مسند أمحد )1) )

 (.15/344مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح )( )2
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فقًة ملعهود األصل، وملا كانت احلاُل فيه يف ، أول ا منها النهُي عن القتال موا إلسالم بال شكي

حاديُث اأُلَخُر واردًة برشيعة زائدٍة؛ وهي القتاُل، هذا ما ال شكى فيه؛ فقد صحى ه األت هذوكان

، فمن املُحال  َنْسُخ َمْتن  تلك األحاديث ورْفُع ُحْكمها حني ُنْطق ه  هبذه األَُخر بال شكي

م أن يؤخَذ باملنسوخ وُيرَتَك الناسُخ، وأن  عى أن هذه ن اد، ومالشكُّ وُيرتَك اليقنييؤخَذ املحرى

ْلَم له به؛  عى الباطَل، وَقَفا ما ال ع  األخباَر بعد أن كانت هي الناسخَة فعادت منسوخًة، فقد ادى

 .فهذه بعُض توجيهات أهل العلم هلذا احلديث .(1) (فقال عَّل اهلل ما مل يعَلمْ 

عَّل به  جى تُ معروًفا؛ الح ليهإلمجاَع عي اعويدى الريس املعنى الذي يقرره : لو كان خامًسا

حابُة عَّل الذين محلوا السالَح للدفاع عن أمواهلم وحقوقهم يف وجه السلطة،  سكوُت فالصى

ة  وا عامى وعدم اإلنكار عليهم؛ وحقوقهم يف الدفاع عن أمواهلم  للسلطةالصحابة عَّل من تصدى

ة ما قاموا به.  يدلُّ عَّل إمجاعهم عَّل صحى

ل من يؤيُِّدهم من علامء أهل اإلسالم  طاب الدينيوُدعاَة اخل وهَد ن فلن جي   يكهاموم املبدى

عَّل طاعة الطاغوت والُغزاة ومن جاء هبم االحتالُل، ويوجب طاعَتهم واخلضوَع هلم يف 

 تسليم األوطان واألنُفس  واألموال!

ن ناء السلطان مة استثعن ابن املنذر وابن َحَجٍر يف مسأل ما نُق لفي اتللبيسكشُف 
 الُمدافعة:

أو جهَله بكالم أهل العلم: احتجاُجه بكالم ابن املنذر عَّل اإلمجاع؛ ه ومما ُيظهُر تلبيَس 

ى عَّل املال والنفس واألهل؛ قال: )هذا من الدكتور  باستثناء مدافعة السلطان إذا تعدى

                                                           

 (.4/133الفصل، يف امللل واألهواء والنحل )1) )
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َمٌع عَّل معناه عند أهل ا نى استنكاٌر ملعنى احلديث؛ مع أنه جُمْ ه ابُن وذَكر اإلمجاَع علية، بل لسُّ

ه( .(1) ا(املنذر أيًض  وقال عن كالم ابن املنذر: )نَقَله ابُن َحَجٍر وأَقرى
(2). 

َتجُّ به، كام  له ليس يف كالم ابن املنذر دليٌل و بل هو عليه؛ فضاًل عن أن يكوَن فيه إمجاٌع حُيْ

ه عَّلفان" بيزعم؛ ولذا احتج د. حاكم يف كتابه "احلرية أو الطو ُمدافعة  كالم ابن املنذر نفس 

 عام ُذك َر؛ إذا فقال: )قال ابُن املنذر: الذي عليه أهُل العلم أنى للرجل أن يدَفعَ السلطة الظاملة، 

يَد ظُ   .(3) ْلاًم بغري تفصيٍل...(ُأر 

ُة أهل العلم: إنى لل   رجل وهذا نصُّ كالم ابن املنذر الذي استدل به، قال: )يقوُل عامى

مل ، ملسو هيلع هللا ىلصبار التي جاءت عن رسول اهلل هله، إذا أريد ظلاًم؛ لألخيقات َل عن نفسه وماله وأ أن

حابة . فابُن املنذ(4) (خَتُصى وقتًا دون وقٍت، وال حااًل دون حال ر نَقل مذاهَب العلامء من الصى

ة أهل العلم: عَّل املقاتلة دون النفس واملال وا ون تفصيل، ألهل دوالتابعني وأئمة الفقه وعامى

وا فلم يستثنوا حااًل  سلطاًنا وال غريه. ثم ذكر ابُن املنذر بعد ذلك قوَل  دون حال، ومل خيتصُّ

ة أهل العلم، وهي إذا كانت ين اسَتْثنَوا حالة معينًة، وأهل احلديث الذ خالفوا فيها قول عامى

، وإن مل ي ،  عَّل هذه املقاتلة اخلروُج رتتىْب املقاتلُة ضدى السلطان وترتب عليها اخلروُج؛ فمنَعوا

. ونقل قواًل  ، ثالًثا؛ وهو قوُل األوزاعي بالتفصيل يف هذا االستثناء بحسب الزمان مل يمنَعوا

ة واتفاق ها عَّل إمام واحٍد، فُيقاَتُل، وإذا كان زمَن فرقٍة وبال إماٍم، فإذا كان زمَن اجتامع األمى 

عني عاحلديث كاملُ  فإن مجاعَة أهلطاَن، إال السلفال يقاتل، قال ابن املنذر: ) َّل أن من مل ْجم 

                                                           

 (.394)ص:( )1

 (.239)ص:2) )

 (.104)ص: احلرية أو الطوفان( 3)

 (.7/248اإلرشاف عَّل مذاهب العلامء )4) )
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نْه أن يمنَع نفَسه وماَله إال باخلروج عَّل السلطان وحماربته: أنه ال حيارُبه، وال خْيُرُج عل يه؛ يمك 

التي فيها األمُر بالصرب عَّل ما يكون منهم من اجلور ملسو هيلع هللا ىلص لألخبار الدالىة عن رسول اهلل 

ة (1)( عليهم؛ ما أقاموا الصالةَ اخلروج  والظلم، وترك  قتاهلم و . فابن املنذر نَقل أواًل كالم عامى

نقل أقواهلم وإن أهل العلم عَّل عدم التفصيل، ثم نَقل كالَم أهل احلديث كعادته يف كتابه يف 

ة أهل العلم كانت ضعيفةً  ، فليس هذا من باب االحتجاج بقوهلم وال هو وخالفت قول عامى

قفابُن قوته،   عَّلدليٌل  وهم الفقهاُء، وأهل الفتوى، فنَقل  -أهل العلم بني ذكر قول املنذر يفرِّ

ُة أهل العلم.. تهم عَّل عدم التفصيل بقوله )الذي عليه عامى (، ثم ذكر قوَل أهل إمجاَع عامى

هم من أهل العلم والفتوى آنذاك، بل هم رواُة أخبار فقط ، وله أمثلٌة (2)احلديث الذين ال يعدُّ

يف مسألة االحتباء يف خطبة نفسه  كتابه "اإلرشاف" يف رهالنُّقول، من ذلك ما ذك ثل هذهيف م

ة أهل العلم، وذكر قوَل أهل احلديث ُمق َل عامى ينا عن ابن ابَلهم، قال: )اجلمعة، فذكر أقوا روِّ

بن  عمر أنه كان حيتبي واإلماُم خيُطُب يوَم اجلمعة، وممن فعل ذلك ومل َيَر به بأًسا: سعيد

مة بن عطاء بن أيب َرَباح، وابن سيِّب، واحلسن البرصي، واملُ  ْكر  بري، وع  سريين، وابن الزُّ

يح، وسامل س، والثوري، واألوزاعي،  بن عبد اهلل، ونافٌع، ومالك بن أنخالد، ورُشَ

الشافعي، وأبو َثْوٍر، وأصحاب الرأي. وقال أمحد: أرجو أال يكوَن به بأٌس، وبه قال و

. (3)(يف إسناده َمقاٌل   روي فيه عن النبي أهل احلديث؛ حلديثلك بعُض ه ذر  وكَ إسحاق. 

ٍة، وأهَل  ٍة.فجعل ابُن املنذر عامة أهل العلم من الفقهاء وأهل الفتوى يف ك فى   احلديث يف ك فى

                                                           

 املرجع السابق.1) )

ه اهلل خرًيا.وقد سألُت شيخنا د. حاكم عن املقصود بأه2) )  ل احلديث الذين يذكرهم ابن املنذر فأفادين بذلك جزا

 (.2/108اإلرشاف )3) )
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ومن األمثلة أيًضا: قوُله عند مسألة حكم أموال اخلوارج، فذكر أقوال أهل العلم، ثم 

هَلم ُتْغنَمُ ال: )ث يف مقاب ل ه مع ضعفه، فقاحلدي ذكر قوَل أهل  -وفيه قوٌل ثاٍن؛ وهو أنى أموا

وافقهم عَّل هذه املقالة. هذا قوُل طائفة من أهل احلديث، وال أعلم أحًدا  -يعني اخلوارج

يناها عن النبي   .(1) (يف أمر اخلوارجملسو هيلع هللا ىلص واحتج قائُله بأخبار ُروِّ

ه، فصحيٌح الَم ابأنى ابَن حجر نقل كه أما قولُ  مه أو  ،بن املنذر وأقرى ولكن بخالف ما َفه 

ة املنذر فيام نقله عن  أومهه، فابُن حجر أيىد ابنَ  املقاتلة من غري تفصيٍل، ويف أهل العلم يف عامى

ه، فردى عليهم ابُن حجر  كل حاٍل، أما ما جاء عن أهل احلديث من تفريٍق بني الُسلطان وغري 

ُد عليه ما وقع يف حديث أيب  َحَجٍر: )يىد ابَن املنذر، قال ابنُ لة، وأبعموم حديث املقات وَير 

، قال: أرأيَت إن فال ُتْعط هايل؟ قال: هريرة عند مسلم بلفظ: أرأيَت إن جاء رجٌل يريد أخَذ م

 . وهذا فيه تأييٌد البن املنذر بعدم التفصيل فيام نقله عن أهل العلم،(2) (فاقُتْلهقاَتَلني قال: 

مه الصنعاينُّ أيًض وهذا 
للرجل  قال ابُن املنذر: والذي عليه أهُل العلم: أنى ا؛ حيث قال: )ما َفه 

إال أن كلى من حُيَْفظ عنه من علامء احلديث  أن يدَفَع عام ُذك َر إذا أريَد ظلاًم بغري تفصيل،

رك القيامة عليه، ره وتكاملُْجمعني عَّل استثناء السلطان؛ لآلثار الواردة باألمر بالصرب عَّل َجوْ 

ق ا احلديَث عليها، وأما يف حال  للناس فيها مجاعٌة وإماٌم؛ فَحَملألوزاعيُّ بني احلال التي وفرى

قلت: ويؤيُِّد ما قاله ابُن املنذر عن أهل العلم ما اخلالف والُفرقة فليستسل ْم وال ُيقات ْل أحًدا. 

قال: ايل؟ َذ مإن جاء رجٌل يريد أْخ  أرأيَت مرفوعا بلفظ: ) أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة
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ه، قال: أرأيَت إْن قتلني؟ قال: فأنت شهيٌد، قال: فال ُتْعط ه، قال: أرأيَت إْن قاتَلني؟ قال: قاتل

 .(1)(األحوال أرأيَت إْن قتلتُه؟ قال: فهو يف النار. وظاهُر احلديث إطالُق 

م هل احلديث: اإلماُم ابن حزسوب ألوممن ردى عَّل هذا التفريق بني السلطان وغريه املن

: يف اللُّصوص دون السلطان، وهذا وقد ادىعى قوٌم أنى هذه اآليَة وهذه األحاديَث حيث قال: )

نٌ  عَي يف تلك األحاديث أهنا يف قوم دون باطٌل متيقى ٍع أن يدى ُز مدى ؛ ألنه قوٌل بال برهان، وما يعج 

ْعوى دو ، وختصيُص النن برهاقوم، ويف زمان دون زمان، والدى حُّ
صوص بالدعوى ال ٍن ال تص 

أنى سائاًل سأله عمن ملسو هيلع هللا ىلص د جاء عن رسول اهلل قوٌل عَّل اهلل تعاىل بال علم، وق جيوز؛ ألنه

 .(2)(ال ُتْعط ه، قال: فإن قاَتَلني، قال: قاتله: طلب ماله بغري حق، فقال 

عي التفريق: )فهذا عبُد اهلل مرو بن العاص، بقيىُة  بن عوقال ابن جزم راّدا عَّل مدى

َعنَبسَة بن  أيب سفيان عامل  أخيه معاويَة أمري  املؤمنني؛  ريد قتاَل حابة وبَحرْضة سائرهم، يالصى 

، ورأى عبُد اهلل بن عمرو أنى أْخَذه منه غرُي واجب، وما  كان معاويُة إذ أمره بقْبض  الَوْهط 

ًحا، لكن أراد ذلك  له بال شك، ورأى عبدُ بوجٍه ل َيْأُخَذ ُظْلاًم رُصا اهلل بُن عمرو أن ذلك  تأوى

، و ليس حابةَلب َس السالَح للقتال، بحقي ، وهكذا جاء عن أيب وال خمالَف له يف ذلك من الصى

إذا خرجت ُسئ لوا عن حنيفة، والشافعي، وأيب سليامن، وأصحاهبم: أن اخلارجَة عَّل اإلمام 

، وإال ُدعوا إىل الا، ُأنْ خروجهم، فإن ذَكروا مظلمًة ُظل موه فوا فيئة، فإن فاءوا فال يشَء ص 

، وال نرى هذا إال قوَل مالك أيًضا، فلام اختلفوا كام ذكرنا، وجب أن عليهم، وإ ن أبَْوا قوت لوا

جئ حئ مئ ىئ )دى إليه؛ إذ يقوُل تعاىل: نُردى ما اختلفوا فيه إىل ما افرتض اهلُل تعاىل علينا الر
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د  اهلَل تفف .[59]النساء:(  يئ جب حب خب َق يف قتال الفئعلنا: فلم َنج  ة الباغية عَّل عاىل فرى

بل أمر تعاىل بقتال من َبغى عَّل أخيه املسلم عموًما؛ حتى يفيَء  األخرى بني سلطاٍن وغريه؛

من ُقت َل دون ماله فهو : )، وكذلك قوُله [64]مريم:(  مج جح مح جخ)إىل أمر اهلل تعاىل: 

َق يف قرآن وال حديث، وال إمجاع و ه،صى معه سلطاًنا من غريمل خيُ  شهيٌد(، أيًضا عموٌم؛ ال فرى

يَد ذلك من مجيع وال قياس: بني َمن ُأري ته، أو ُأر  يَد دُمه، أو ُأريَد َفْرُج امرأ َد ماُله، أو ُأر 

 .(1) املسلمني، ويف اإلطالق عَّل هذا هالُك الدين وأهل ه، وهذا ال حَي لُّ بال خالٍف(

عإلمجاعُ فأين ا  !يه وحيتجُّ به الذي يدى

غاةَ من الُمدافعة عن انلفس   واملال:إلزام  ملن يستثين الطُّ
 الطُّغاة من املدافعة مردودٌة؛ ألهنا يف األصل دفاٌع عن النفس واألهل 

 
إنى مسألَة استثناء

ه، فهو دون دم  َمن قاَتل دون ماله فُقت ل فهو شهيٌد، وَمن قاَتل واملال؛ كام هو نصُّ احلديث: )

َيستثنون الطُّغاَة من املدافعة . فُيسأُل الذين (2) (دون أهل ه، فهو شهيدٌ شهيٌد، وَمن قاتل 

واملقاتلة هذا السؤاَل: )إذا غَصب السلطاُن الفاجُر زوجَة أحدهم وابنَته وابنَه ليفُسَق هبم، 

ته وولده وابنت ه للفاحشة؟ أم ف ه وامرأ يه أن يدفَع َمن أراد رٌض علأهو يف َسعٍة من إسالم نفس 

: فرٌض عليذلك  ه ومنهم؟ فإن قالوا : ه إسالُم نفس  أهله، أتَْوا بعظيمٍة ال يقوهلا مسلٌم، وإن قالوا

م ذلك كلى مسلٍم يف كل مسلم  ، ولز  بل فرٌض عليه أن يمتنَع من ذلك ويقات َل، رَجعوا إىل احلقِّ

 .(3) ويف املال كذلك(
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غية إلثبات رشعيَّة  اانلبو حريف  للسنَّةاتلإبطاُل   هما بَغْوا وظلموا ونَهبوا: اة؛ ملطُّ
 دلى به للتسويق للطُّغاة ومن جاء هبم االحتالُل: زعُمه أنى احلاكم إذا استبدى ومما است

لطة واملال ة بالسُّ ة  منها دون األمى ؛ العامى
ة  ، حيُرُم االعرتاُض عليه وحماسبته يف هنبه ألموال األمى

ة  اخلاو وا()إنىكم سَتْلَقْون بعدي : بمثل حديث   عَّل هذا الباطل  ويستدلون  ،صى  .(1)أثرًة، فاْصرب 

وا هذه األثرَة بنْهب  األموال وُظْلم الشعوب، كام قال: )يف احلديث ذكر  ؛ «وأثرًة علينا»وفْسى

َّل َجْور صرُب عفقال: )الوعدى ذلك من املجَمع  عليه،  .(2) (وهو الظلُم، ومع ذلك أَمر بالصرب

ه للامل بغري عليه أهُل مما أمجع  احلاكم ه وأْخذ  نىة، والصرُب عَّل َجْلد  (السُّ   .(3) حقي

غيان: ه  بياُن معىن األثرة وكْشُف حتريف    هل لرتويج الطُّ
يا والعطايا للشخص أوال َعن من َلُه ف يه  حقُّ : األَثََرُة يف اللغة التفضيُل واالختصاُص باملزا

: )آثرك اهللُ . ٍب أو ماٍل أو مكانةٍ بمنص ، إماالندِّ  علينا، أي فضلك. ُيقال: له عيلى  قاَل األزَهريُّ

فيفضل غريكم  ،أثر، أي فضل. ويف احلديث: "إنكم ستلقون بعدي أثرة"، أي ُيستأثر عليكم

 .(4) نفسه عليكم يف الفيء(

د ستئثا[: )األَثَرة: االـه488]قال أبو عبد اهلل احلُميدي املتوىف  َرا ْنف  تستأثر ب ه   ب اَم ر َوُهَو اال 

 .(5) وتنفرد بفضله َعن من َلُه ف يه  حق الند(
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؛ [91]يوسف: (ۀ ہ ہ ہ ہ)ومنه قوُله تعاىل عَّل لسان  إخوة  يوسَف: 

َلك علينا، وجاء يف تفسري "اللباب": ) ؛ أي: (  ۀ ہ ہ ہ ہ)قوُله: أي: فضى

َل عليك، واإليثاُر: التفضيُل   احلديث: ْؤث ُره إيثاًرا، ويفاع مجيع العطايا؛ آَثَره ي بأنوتفضى

؛ أي: يستأثُر بعُضكم عَّل بعض، وُيقاُل: استأثَر بكذا، أي: اخَتصى به، «ستكوُن بعدي أثرةٌ »

اهلُل إيثاًرا؛ أي: واستأثر اهلُل بفالن؛ كنايٌة عن اصطفائه له، قال األصمعي: يقاُل: آَثَرك 

لك  .(1)(فضى

ۀ ۀ ہ ہ ہ )عاىل: تأويل قوله ت: )القول يف ٍر الطىربيُّ ُن جريوقال اب

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: قال إخوُة . [91]يوسف:( ہ ھ ھ ھ

َلك اهلُل علينا، وآثرك بالعلم واحللم والفضل(  .(2) يوسَف له: تاهلل لقد فضى

ها ال ُبدى أن يقَع منها تفضيٌل لبعض الفكلُّ سلطة متارس   بعض؛ بحَسب ما ناس عَّلَمهامى

؛ ملا تراها السلطُة من مصلحٍة ال يراها بعُض ثَ ملصلحة واالجتهاد، فهناك أتراه من ا رٌة بحقي

َل ؛ برشط أال الناس، وقد تقُع بعُض االجتهادات والتجاوزات والتأويالت يف هذه األثَرة تص 

، فمنع النبيُّ ا إىل حد الظلم الطاعة ملا يقع من هذه  َنْزعَ واحلاَل هذه اخلروَج أو ملسو هيلع هللا ىلص لبنيِّ

 حثى عَّل الصرب عَّل هذه األثَرة، وعدم  ُمفارقة اإلمام واجلامعة.و ثرة، والتي ال بدى منها،األ

، قال ابن تيمية ¶وهذه األثرة ال تكاد تسلم منها سلطٌة من بعد أيب بكر وعمر 

 إىل أنى سهَم  الفقفيام ُأخذ عليه من االستئثار ألقاربه: )ذهَب بعُض  ◙ معتذرا لعثامن
 
هاء

بة اإلمام، كامذوي ال كان يعطي أقاربه ملسو هيلع هللا ىلص قاله احلسن وأبو َثور، وأنى النبي  قربى هو لقرا
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بحكم الوالية، وسقط حق ذوي قرباه بموته. كام يقول ذلك كثرٌي من العلامء كأيب حنيفة 

ه، ثم ملا سقط ح الح الو (1) قه بموته، فحقه الساقط قيل: إنه يرصف يف الُكراعوغري  س 

ل: هو ملن ويل األمر بعده. وقيل: إن هذا مما تأوله يفعل أبو بكر وعمر. وقي واملصالح، كام كان

نفسه أنه ذكر هذا، وأنه يأخذ بعمله، وأن ذلك جائز.  -◙  -عثامن. ونقل عن عثامن 

مما  وعمر أفضل، فكان له األخذ هبذا وهذا، وكان يعطي أقرباءهوإن كان ما فعله أبو بكر 

 ذلك. ل من يقولم ذوي قربى اإلمام، عَّل قوتص به، فكان يعطيهم لكوهنخي

 وباجلملة فعامةُ من توىل األمر بعد عمر كان خيص بعض أقاربه: إما بوالية، وإما بامل. وعيل  

 .(2) (وىل أقاربه أيضا

ن األمثلة عَّل  ملسو هيلع هللا ىلص تفضيل الُسلطة ملا تراه من مصلحة ما جاء يف تأمري رسول اهلل وم 

صار يف غزوة السابقني واألن بإسالٍم، عَّل املهاجرين و بن العاص؛ وهو حديُث عهدٍ لعمر

السل، قال ابُن كثري: ) و بن العاص إىل ذات السالسل من أرض بنى ُعْذرَة َبْعُث ذات السى عمر 

ُر العرَب إىل الشام؛ و ، فلذلك يستنف  ي
ا َعْمرً  َبَعَث ذلك أنى أمى العاص بن  وائل كانت من َبيل 

دُّ َع فيهم، فلام وصل إىلتنف ُرهم؛ ليكوَن أنجيس
ْلَسُل، خاَفهم، فبعث يستم   هلم يقاُل له: السى

ٍ
 ماء

ًة فيهم أبو بكٍر وعمُر، وعليها أبو ُعبيدَة بُن ملسو هيلع هللا ىلص ، فبعث رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل  يى رَس 

ر عليهم كلِّهم اح، اجلَرى  ه أبو عبيدَة؛ ن عْ م يامْثتُم َمَدًدا يل. فلام ُبع  عمٌرو، وقال: إنفلام انتهوا إليه تأمى

ألنه كان رجاًل َسْهاًل ليِّنًا، هيِّنًا عند أمر الدنيا، فسلىم له وانقاد معه، فكان عمٌرو ُيَصيلِّ هبم 

والصحابُة كلُّهم يف تلك الغزوة حتَت إْمرة  عمرو . فدخل أبو بكٍر وعمُر وأبو ُعبيدَة (3) (كلِّهم

                                                           

 .لخيلل اسمٌ 1) )

 (.6/242منهاج السنة )2) )

 (.5/238البداية والنهاية )3) )
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ره النبيُّ  عندما بن العاص؛ا ا أمَره وطاعته ألجل هذا التفضيل ومل يرُفضوعليهم، ملسو هيلع هللا ىلص  أمى

 وهذه األثرة.

 ، ُد بالصرب عَّل األثرة الصرَب عَّل الظلم البنيِّ و املنكَر الذي أوجب اهلُل إنكاَره؛ أفليس املرا

ة التي أمر اهلُل باحلفاظ عليها  .(1) كنَْهب  أموال األمى

لن هذا الَفهم الذي يُ ُبطال مما يدلُّ عَّل ثانيًا: ما جاء يف بنود َبْيعة العقبة الثانية، له:  ؤصِّ

بالصرب عَّل األثرة، ويف نفس الوقت حثى أهَل الَبيعة عَّل القيام باحلقِّ ملسو هيلع هللا ىلص أمر النبيُّ  حيث

حابُة: )بايْعنا رسوَل  لطة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ قال الصى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  يف وجه السُّ

ْمععَّل ال َع وعَّل أثرٍة علينا،  نَْشط وامَلْكَره ، واملَ الُيْسوالطاعة يف الُعْس و سى وعَّل أن ال نناز 

فأمرهم . (2) (باحلقِّ أينام كنىا، ال نخاُف يف اهلل لومَة الئمٍ  -أو نقومَ  -وعَّل أن نقوَل األمَر أهَله، 

ْت ؛ متى ما انحرفَ وغريها لطةالسُّ  باحلقِّ وقول ه يف وجه بالقيام  مع الصرب عَّل األثرة ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

البيعة وَوَفْوا  هذهملسو هيلع هللا ىلص َحْت للَجْور والظُّلم، وقد امَتَثل أصحاُب رسول اهلل عن احلق، وجنَ 

ُر عَّل األمر ء ما يصُدُر منهم من هبا، ومنهم راوي احلديث ُعبادُة بن الصامت؛ الذي كان ُينك  ا

؛ 
ٍ
ٍة وهو خيُطُب عَّل معهلذه البيعة، ومن ذلك ما أنكره  مستنًداأخطاء ان يف الناس، وكاويَة بشدى

أاَل ما باُل رجاٍل يتحدثون عن : )أمرًيا عليهم، فعندما قام معاويُة خطيًبا وقال حينئذٍ معاويُة 

ْعها منه! فقام ُعبادُة بُن الصامت أحاديَث قد كنىا نشهده ونصَحُبه فلم نسمَ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

                                                           

َجُع لزيادة االطالع يف تفنيد ال1) ) َبه يف رشح مثل هذه وُيرا ُلها عَّل شُّ غري وجهها الصحيح األحاديث التي حياوُل من حيم 

 "حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان".ما كتبه شيخنا د. حاكم املطريي يف كتابه  -التسويَغ للظاملني والسكوَت عن املفسدين

 (.1709(، ومسلم )7199البخاري )2) )
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ةَ  صى
ث، ثم قال: لنُ (1) فأعاد الق  ْه معاويةُ وملسو هيلع هللا ىلص  سول اهللنى بام سمْعنا من رَحدِّ أو قال:  -إن َكر 

م  .(2) ما ُأبايل أالى أصَحَبه يف ُجنْده ليلًة سوداَء( -وإن َرغ 

معاويَة وشأنَه، فقال ُعبادُة: )يا أبا وقد طلب أبو ُهريرة من ُعبادَة بَن الصامت أن َيَدَع 

؟ بايْعناه عَّل السمع  اهلل عليه وعَّل آله وسلمهلل صَّلهريرَة مل تُكْن معنا إذ بايْعنا رسوَل ا

، وعَّل األمر باملعروف والنهي عن قة يف الُعْس والُيْساعة يف النشاط والكسل، وعَّل النىفَ والط

 ال تأخُذنا
 
 .(3) يف اهلل لومَة الئٍم( املنكر، وأن نقوَل يف اهلل

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ملعاويَة القوَل مرًة أأي أعاَد ُعبادُة بُن الصامت   1) )
 
ة  هني النبي خرى مل صى

 عن الربويات.ملسو هيلع هللا ىلص ا رواه من ق 

 (.1587مسلم )2) )

 (.4162األلباين يف صحيح اجلامع )، وصححه (4/95(، ويف خمترص تاريخ دمشق )5530احلاكم يف املستدرك )(3) 
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ُ
والطاغوت اذلي أوجب  ،عتهم طاأوجب اهلل نويل األمر اذليفصل  يف بيان أ

 :ر بهكفال
 بني خلفاء املسلمني يف العهد املؤول وحاكم انلظام اجلربي يف العهد املبدل: فرق  
حى لثالًثا: 

لوها لريسمهام يُكْن من تفسرٍي هلذه األحاديث، فإنه لن يص  - وَسَدنة  الطُّغاة أن ُينْز 

  ومن جاء هبم االحتالُل! ةععَّل الطاغوت والطوائف املمَتن   -من أي وجهٍ 

لت عَّل خلفاء املسلمني الذين جياهدون يف سبيل اهلل وحيكمون باإلسالم إن نُ  فإهنا زِّ

ويتحاكمون إليه، فال تنزل بحاٍل عَّل الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به، وال عَّل املحتل الذي 

 فضال عن اإلقرار برشعيته ومبايعته! ؛أمرنا بدفعه

بل هلم فضاًل عن أن ُيبيحوها للناس؛ فلم يكْن جُياهرون بالكبائر  ؛نيمأما خلفاُء املسل

دعوى كون من احلسنات يف نرصة اإلسالم واجلهاد  يف سبيل إعالء كلمة اهلل، قال ابن تيمية، )

من اخلمور والفجور كذب عليهم. واحلكايات  (1)مجيع اخللفاء كانوا مشتغلني بام ذكره

 الزاهد كعمر بن عبد العزيز ٌب، وقد ُعلم أنى فيهم العدَل كذ واملنقولة يف ذلك فيها ما ه

واملهدي باهلل، وأكثرهم مل يكن مظهًرا هلذه املنكرات من خلفاء بني أمية، وبني العباس، وإن 

كان أحدهم قد ُيبتَّل ببعض الذنوب، وقد يكون تاب منها، وقد يكون له حسناٌت كثريٌة متحو 

امللوك حسناهُتم كباٌر  تكفر عنه خطاياه. ففي اجلملة ئباصتلك السيئات، وقد ُيبتَّل بم

فلهم هُتم كباٌر، والواحد من هؤالء وإن كان له ذنوب ومعاص ال تكون آلحاد املؤمنني، وسيئا

من احلسنات ما ليس آلحاد املسلمني من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإقامة  احلدود 

                                                           

عليه ابن تيمية يف كتاب )منهاج السنة النبوية يف ابن املطهر احليل الشيعي صاحب كتاب )منهاج الكرامة( والذي ردى  أّي 1) )

 يعة القدرية(.نقض كالم الش
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لظلم وإقامة  كثرٍي من إىل مستحقيها ومنع  كثري من اق وقوجهاد العدو وإيصال  كثرٍي من احل

 .(1)(العدل

ة أنهم والةُ أمرٍ  غاة مهما أفسدوا؛ حبُجَّ ُب الصرَب ىلع الطُّ  مسلمون: إلزام  ملن يوج 
ل  ثم ُيسأل  ين املبدى َة بالتسليم للطُّغاة وعدم  مدافعتهم، أصحاُب الدِّ الذين يطالبون األمى

نيا؛ عت والصرب  عليهم يف ين والدُّ هيم عَّل الدِّ ة طاعة ويل األمر املسلم:دِّ )ما تقولون يف  بُحجى

ْزيَة، ومَحل السيَف  سلطاٍن جعل اليهوَد أصحاَب أمره، والنصارى جنَده، وأْلزم املسلمني اجل 

عَّل أطفال املسلمني، وأباح املسل امت للزنى، ومحل السيَف عَّل كل من وَجد من املسلمني، 

م مْعل نًا به، ال َيَدُع م، وهو يف كل ذلك مقر  باإلسالَءهم وأطفاهَلم، وأعلن العبَث هباسنوملىك 

ك  : ال جيوُز القياُم عليه، قيل هلم: إنه ال َيَدُع مسلاًم إال قَتله مجلًة، وهذا إن ُتر  الصالَة؟ فإن قالوا

 عَّل هذا، خاَلفوا ربَ صلأوجب رضورًة أال يبقى إال هو وحَده وأهُل الكفر معه، فإن أجازوا ا

: اإلسالَم مج بل ُيقام عليه ويقاَتُل، قلنا هلم: فإن قَتل تسعَة أعشار لًة وانسلخوا منه، وإن قالوا

منهم، وَسَبى من نسائهم كذلك، وأَخذ من أمواهلم كذلك،  ااملسلمني أو مجيَعهم إال واحدً 

، وإن أوجبوا سأْلناهم  ُل ُنحيطُ  نعفإن منعوا من القيام عليه تناَقضوا هم أقلى من ذلك، وال نزا

ٍة واحدة، أو عَّل أخذ ماٍل، أو عَّل انتهاك إىل أن نق َف هبم عَّل قتل مس لٍم واحد، أو عَّل امرأ

موا بال دليٍل، وهذا ما ال جيوُز،  قوا بني يشء من ذلك تناقضوا وحتكى وإن َبرَشٍة بُظْلم، فإن فرى

 .(2)(قأوجبوا إنكاَر كلِّ ذلك، رجعوا إىل احل

                                                           

 (.4/112منهاج السنة )1) )

 (.4/135) الفصل، يف امللل واألهواء والنحل2) )
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غيان؛ آيَة طاعة  أويل حتريُف معاين القرآن تلجويز   األمر مثااًل:الطُّ
ل اآليُة رقم ) ف معناها أصحاُب اخلطاب الديني املبدى ( من سورة 59لعلى أكثَر آية حرى

، [59]النساء:(  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)النساء؛ وهي قوله تعاىل: 

اصطالُح )طاعة   وهوه طاغوًتا ُيعَبُد مع اهلل؛ أاللوجعفقد استنبطوا من هذه اآلية مصطلًحا، و

اعَة التي أمر اهلُل هبا لُوالة أمر املسلمني للطاغوت وملن نصبه ويل األمر(، فجعلوا الط

ُف به أنه صالٌح للحكم،  عى اإلسالَم ومل حَيُْكْم برشعه، وال يعرت  االحتالُل، ولكل حاكٍم ادى

 التزويَر.ُيْبط الن هذا التحريَف وهذا  هاتَ مع أنى اآلية وسابقَتها والحق

 ملسو هيلع هللا ىلصهم امتداٌد لدعوة النبي  -نهم خليفُة املسلمنيوم- وذلك أن والَة أمر  املؤمنني 

ٱ ٻ )والرسل  قبَله؛ الذين جاءوا إلقامة العدل واحلق بني الناس، كام قال تعاىل: 

؛ ولذا [25]الحديد:(  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

: هذا ا ا عَّل( قبل آية الطاعة مؤكدً 58) قمقال اهلُل يف اآلية ر ۆ ۆ ۈ )ملعنى وهذه الغاية 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

: )حق  عَّل اإلمام أن حيُكَم بام  ؓقال عيلُّ بُن أيب طالب ، [58]النساء:  (ۆئ ۆئ ۈئ

َي األمانَة، فإذا فع ا عَّل املسلمنيأنزل اهلُل وأن يؤدِّ  يسمعوا ويطيعوا وجييبوا  أن ل ذلك كان حقًّ

(إذا دُ  وعن ابن سرييَن، قال: )كان عمُر إذا استعمل رجاًل كتب يف عهده: اْسَمعوا له . (1)عوا

 .(2) وأطيعوا ما َعَدل فيكم(

                                                           

 .(1/109(، السنة للخالل )6/418أيب شيبة ) ( مصنف ابن)1

 (.1/112(، السنة للخالل )6/544( مصنف ابن أيب شيبة ))2
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وا األمانات  إىل أهلها.  وقال ابُن زيد يف تفسري اآلية: : هم الوالُة؛ أمرهم أن يؤدُّ )قال أيب 

ۆ ۆ ۈ )التي قبَلها: قال: هم أهُل اآلية  (  ی ی ی): وعن مكحوٍل يف قول اهلل

 .(1)([58]النساء:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

هو خطاٌب من اهلل لوالة أمور املسلمني بأداء األمانة إىل من وقال ابُن َجرير يف اآلية: )

 بينهم يف القضيى 
نوا عليه من أمورهم، بالعدل  ْوا أمره يف َفْيئ هم وحقوقهم، وما ائُتم  الَقْسم  و ة،ُولى

 (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی) يف:  عَّل ذلك ما وعظ به الرعيىةَ بينهم بالسويىة. يدلُّ 

يىة، وأوىص الرعيىَة بالطاعة، [59]النساء:
ع  عَي بالرى  .(2)(فأَمَرهم بطاعتهم، وأوىص الرا

( : دل، أمر لعباومناسبُتها ملا قبلها: أنه ملىا أَمر الوالَة أن حيُكموا وقال أبو حياَن األندليسُّ

 .(3)(الرعيىَة بطاعتهم

وا نزلت اآليُة األوىل يف والة وقال شيُخ اإلسالم ابُن تيمية: ) األمور؛ عليهم أن يؤدُّ

 إىل أهلها، وإذا حَكموا بني الناس أن حيُكموا بالعدل، ونزلت الثانيُة يف الرعيىة من 
األمانات 

 ألمانة.أي: للعدل وأداء ا ؛(4) (لذلك نيعلالفا عليهم أن يطيعوا أويل األمر اجليوش وغريهم؛

ب ذلك بخطاهبم باألمر بطاعة  َة باحلكم بالعدل، عقى وقال ابُن عاشوٍر: )ملىا أمر اهلُل األمى

اُمهم، فطاعُة  ام والة  أمورهم؛ ألن الطاعَة هلم هي مظهُر نفوذ العدل الذي حيُكُم به حكى احلكى

                                                           

 (.8/491ري الطربي )تفس( )1

 (.8/492تفسري الطربي )( )2

 (.3/686يط يف التفسري )البحر املح3) )

 (.28/245جمموع الفتاوى ) (4)
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تنفيٌذ للعدل،  ة األمورع هلم وعَّل تنفيذه، وطاعُة والرشى الرسول تشتمل عَّل احرتام العدل امل

 .(1) وأشار هبذا التعقيب إىل أن الطاعَة املأموَر هبا هي الطاعُة يف املعروف(

 ىلع وجوب طاعة الطاغوت: هستدالُل باالمن حتريف القرآن 
ر اهللُ 60وأما يف اآلية الالحقة آلية الطاعة مبارشة؛ وهي رْقم ) ه وأمَته من بيى ن (، فقد حذى

عي اإليامن؛ ضون عن حكم اهلل ورسوله، ويتحاكمون إىل الطاغوت املنايف الذين يُ  مدى عر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )حلُكم احلقِّ والعدل، فقال: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .[60]النساء:(  ڤ ڦ ڦ

فني هلذه اآلية عبدُ  جعل حقى الطاعة الذي أوجبه  يث؛ حالريس العزيز ومن هؤالء املحرِّ

ولياء االحتالل ألوالذي أمرنا أن نكفر به، له للطاغوت  لوالة األمر من املسلمني، جعَ اهللُ 

ة أهنم مسلمون ووالُة أمر!  وُحلفائه وحكوماته التي نَصبها يف ديار املسلمني؛ بُحجى

العامِّ عَّل عمومه، وإليك  اءُ بق )ولو كان هناك فْرٌق لبيىنَْته الرشيعُة؛ فإن األصَل قال: ف

 (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی)قوله تعاىل:  -1هذه األدلة:  بعَض 

نكرٌة ُأضيفت إىل معرفة؛ فأفادت العموَم يف كل    (ی)، وجُه الداللة: أن كلمَة [59]النساء:

  .(2) حاكٍم بام أنه مسلٌم(

كام أن يف اعة: )ية الطآ نىمبيِّنا معوعندما قال د. حاكٌم يف كتاب "احلرية أو الطوفان" 

، ومل (  ی ی)ثالَث إشاراٍت؛ األوىل: أنه جاء بلفظ اجلمع   ( ی ی ی)قوله: 

                                                           

 (.5/96التحرير والتنوير )1) )

 (.35)ص: 2) )
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ن الُعلامء والرؤساء وقادة  يُقْل: )ويل األمر(؛ لبيان أنى أويل األمر هم مجاعُة أهل احلَلِّ والَعْقد؛ م 

نات ه، فهؤالء هم ا  إذا اتفقوا عَّل رأٍي وملُتهم؛ اعط لذين جت ُب املجتمع الذين يمثِّلوَن مكوِّ

 الكتاَب والسُّ 
ة، وَجب خيال ف  ٌع بينهم وبني األمى نىَة، فإن اختلفوا وتنازعوا فيام بينهم، أو وقع نزا

نىة ْبهة  الساقطة املخالفة لألحاديث ف .(1) (الردُّ إىل الكتاب والسُّ َ من: )الشُّ عدى هذا الكالَم البنيِّ

نىة وعقيل أهالنبوية وإمجاعات    .(2) طاعَة برجٍل واحٍد(َقْت السمُع والدهتم؛ التي على السُّ

ه لظاهر القرآن نرصٌة للديكتاتورية وُحْكم الفرد والطُّغاة ه وهذا االستنفاُر من يف ردِّ

؛ بأْن جعل معنى اآلية يف كل حاكٍم، ومهام فعل، ومحلوا وتقسيامت االحتالل املعارصين

َوْيالت  اا درَي اجلمع عَّل تعدُّ ضم ، وحاُله يفملعارصة املرَشْ لدُّ ب كحال الف رق َذمة   هذا التعصُّ

وا  بها ونرصهتا ألوليائهم وأئمتهم؛ حينام فْسى ة، كالباطنية يف تعصُّ اإلمام ب(  ی ی)الضالى

ا عليهم: )أنه تعاىل أَمر بطاعة أويل  ، األمر، وأولوا األمر مجعٌ الفرد، فقال الفخُر الرازيُّ رادى

 .(3) ، ومْحُل اجلمع عَّل الفرد خالُف الظاهر(ماٌم واحدٌ مان إال إندهم ال يكوُن يف الزوع

 طاعة إمام املسلمني واجبة يف اخلطاب الراشدي:
ثم يقاُل للريس: إنى د. حاكم ودعاَة اخلطاب الراشدي َيَرْون وجوَب نْصب  اإلمام العدل 

ورى، وَيَرْون وجوَب طاعته؛ بخالف ما َره عليهم، ومن ذلاحي بالشُّ ه د. ك ما ذكروُل أن يزوِّ

حاكم يف كتاب "احلرية" يف املبدأ الثاين من مبادئ اخلطاب السيايس الرشعي املنـّزل للتأكيد 

، وأنه ال دولَة بال إماٍم( لطة  وقال د. حاكم بعد  .(4) عَّل هذا األصل؛ قال: )رضورة إقامة السُّ

                                                           

 (.64)ص: 1) )

 (.337)ص: 2) )

 (.10/117الغيب )مفاتح 3) )

 (.15احلرية أو الطوفان )ص: 4) )
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ة اللسلطا ظتفإذا حافذ ْكر طاعة أويل األمر: ) ؛ بإقامة شعائر ُة عَّل األصول العامى قطعية 

ئعه، واحلكم  بالكتاب بالعدل، وإقامة  امليزان بالقسط، اإلس الم وأركانه الظاهرة، وإقامة  رشا

ُة، ومل تُ  ُم بام تريده األمى ًحا، فالواجُب الوفاُء بام يف ذلك العمُل بالشورى، وااللتزا ْر كفًرا َبوا ْظه 

، حتى وإن خرج اإلماُم عن حدِّ  معصيَة فيه هللالطاعُة هلا باملعروف، وفيام الو عُ هلا، والسم

د فقد جعل الشارُع هلم احلقى يف (1)العدالة بُظْلم أو ف ْسق قارص   ى ظلُمه إىل األفرا ، فإن تعدى

لطة؛ بالدفاع عن د  ئدوقال عند ذكر  الفوا  .(2) (مائهم وأعراضهم وأمواهلممقاومة طغيان السُّ

ًحا: )وجوب الطاعة أويل األمر إ حتريم منازعة ملستفادة من حديثا ال أن نرى كفًرا بوا

لطة ما قامت بواجبها وعدم منازعتها يف ذلك( للسُّ
 (3). 

السيايس ( عن ذكر أصول اخلطاب حترير اإلنسان، وجتريد الطغيانوقال يف كتابه )

بُع: َصْوُن اإلمامة  وحتريمُ النبوي  .(4) روج عليها(خلا : )األصُل الرا

ن النبوية، يف األحكام السياسية": )باُب وجوب الدخول يف  كتابه "السنوقال أيًضا يف 

ة عَّل خليفٍة واحٍد، وقال تعاىل:  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )الطاعة يف حال اجتامع األمى

 .(5) ([59]النساء:  (ی ی

ل  السُّ
ة، ورشوط  ع طةوقال أيًضا: )الفصُل الثاين: يف السمع  والطاعة، وحقوق  َّل األمى

ة لألئمة، والصرب  مع اجلامعة يف ظل دولة ه: باُب: وجوب  السمع والطاعذلك ولوازم

                                                           

نىة كام عند الشيعة.فال ُيشرتط لإلما1) )  م العصمة عند أهل السُّ

 (.67طوفان )ص: احلرية أو ال2) )

 (.69احلرية أو الطوفان )ص: 3) )

 (.221)ص:  حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان4) )

 (.48السياسية )ص: سنن النبوية، يف األحكام ال5) )



  162                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ثم ذكر  .(1) ([59]النساء:( ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)اخلالفة، وقال تعاىل: 

َة عَّل هذا األصل.  األحاديَث الدالى

  إلهم:هم والردَّ املقصود بأويل األمر اذلين أوجب اهلل طاعتَ 
رآن، وما دلْت عليه اللغُة، دالًة عَّل اجلمع: هو ظاهُر القذكره د. حاكم من َكْون  اآلية ا وم

مجٌع بمعنى: ذوي الشأن يف    (ی ی ی) :وكالُم أهل العلم والتفسري، فقوله تعاىل

ة، قال  ة لألمى جاُج: )األمور العامى ومن ملسو هيلع هللا ىلص وأولو األمر منهم هم أصحاُب رسول اهلل الزى

ُء إ  أهل العلم، وقيل إ هنم هُم األن م اتىبعهم ُء، واألمرا ذا كانوا أويل علم وديٍن آخذين بام مرا

ومجلُة أويل األمر من املسلمني: من يقوُل بشأهنم يف أمر  .يقوله أهل العلم، فطاعتهم فريضةٌ 

 .(2) (ى إىل صالٍح لهدينهم ومجيع  ما أدى 

يأمرون مر وَذُووه؛ وهم الذين اُب األصحأ وأولو األمروقال شيُخ اإلسالم ابُن تيمية: )

رتك فيه أهُل اليد والقدرة وأهُل العلم والكالم... ويدخل فيهم امللوُك الناَس؛ وذلك يش

 .(3) (متبوًعاواملشايُخ وأهُل الديوان؛ وكلُّ من كان 

يعة لرشا وملىا أمر اهلُل بطاعة أويل األمر عل ْمنا أن أويل األمر يف نظروقال ابُن عاشوٍر: )

ة وُأَمناؤها... فأولطائفٌة معيىنٌة، وهم قدو و األمر هنا هم َمن عدا الرسوَل من اخلليفة إىل ُة األمى

                                                           

 (.93السنن النبوية، يف األحكام السياسية )ص: 1) )

 (.2/67لقرآن وإعرابه )معاين ا2) )

 (.28/170جمموع الفتاوى )3) )
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حابة واملجتهدين إىل أهل العلم يف  ن فقهاء الصى
، وم  د اجليوش  ا ن ُقوى

ْسبة، وم  األزمنة وايل احل 

(احلَ  املتأخرة، وأولو األمر هم الذين ُيطَلُق عليهم أيًضا أهُل   .(1) لِّ والَعْقد 

ليست واليُتها مستقلًة، وإنام هي  -وعَّل رأسها اإلمامُ - ام اإلسالم يف نظفالسلطةُ 

ُة هي (  ی ی ی ی)مستَمدٌة من والية املؤمنني، كام قال تعاىل:  ؛ أي: خُمَرُجه منكم، فاألمى

لطة  ک گ گ )، [55]المائدة:(  ې ې ې ى ى ائ)مصدُر السُّ

ثم يتوالها نيابًة عنهم أولو األمر ني مجيًعا، ، فالواليُة يف األصل للمؤمن[17:بة]التو(  گ گ ڳ

، وهبا خيتارون من حيُكُمهم [38]الشورى:( ں ں ڻ)وهبذه الوالية كان منهم، 

رى  : )اإلمارُة  ؓوالرضا بوصفه وكياًل عنهم، كام قال عمُر بُن اخلطاب بالشوُّ

 (3) (.له سلمني فال بيعةَ ري  مشورة  املغ عنَمْن بايع أمرًيا ، وقال: )(2)شورى(

 -وهي أعظم النوازل- اخلالفة ◙ قال القرطبي: )قد جعل عمر بن اخلطاب

 .(4)شورى(

َر أن عمَر وقال ابُن تيميَة موضًحا هذا األصل،  َة هي مصدُر السلطة: )ولو ُقدِّ وأنى األمى

ْ إماًما ابحوامتنع سائُر الصى  -أي: أبا بكرٍ  -وطائفًة معه بايعوه
بذلك، وإنام ة عن البيعة، مل يرص 

حابة، والذين هم أهإما -أبو بكرٍ -صار ْوكة(ًما بُمبايعة مجهور الصى ، (5) ُل القدرة والشى

                                                           

 (.5/98ير والتنوير )التحر1) )

 (.9760مصنف عبد الرزاق الصنعاين )2) )

 (.391مسند أمحد )3) )

 (.4/251)تفسري القرطبي 4) )

 (.1/530السنة )منهاج 5) )
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د  ر أهنم مل ينُفذوا )وكذلك عمُر ملا عه  إليه أبو بكر إنام صار إماًما ملا بايعوه وأطاعوه، ولو ُقدِّ

ْ ي عهَد أيب بكر ومل يبايعوه، مل
 .(1)  إماًما(رص 

ُس األصل هي لألمى فاخلالفُة يف  ة التي هلا احلقُّ وحَدها يف اختيار اإلمام وعزله، إال أهنا متار 

َة من خالل  ممثِّليها ووكالئها؛ وهم أهُل احللِّ والعقد  فيها، الذين خيتارون هذه الواليَة العامى

ة ٌة من والية له واليٌة خاصٌة مسأويل األمر ن م واخلليفُة واحدٌ  ،(2) اخلليفَة نيابًة عن األمى تَمدى

ة، فكان عمُر أمرُي املؤمنني واحًدا من  ، فإذا خالفه أهُل احلل (أويل األمر)املؤمنني العامى

حابة، وكذا أبو بكروالعق ُل عَّل رأي مجهور الصى ورى، وَتَرَك رأيَه، وكان ينز   د، َرَجع إىل الشُّ

◙ (3). 

ية اإلمجاع بأالعلم عَّل ُح  هلأ وقد استدلى بعُض   األمر؛ حاَل اتفاقهم، مر اهلل بطاعة أويلجى

م طاعتهم إال   واتفاقهمعَّل احلق، وهذا بحال اجتامع أويل األمر  حني كوهنمفلم يأُمر  اهلُل بالتزا

 ،ملسو هيلع هللا ىلصي آن، وسنىة  النباحلاكم  وحَده. قال ابُن َحْزٍم: )وإنام أمر اهلُل تعاىل باتباع القر بقولال 

 .(4) (؛ باتباع اإلمجاعوأويل األمر  

 .(5) وقال ابُن تيمية: )وهلذا كان أولو األمر إذا اجتمعوا ال جيتمعون عَّل ضاللٍة(

                                                           

 (.1/530منهاج السنة )1) )

 ريي.أحكامها وأيامها د. حاكم املط ..اخلالفة2) )

 .حول معنى أويل األمر @DrHAKEMراجع: تغريدات د. حاكم يف حسابه بموقع )تويرت( 3) )

 (.6/179املحَّل )4) )

 (.1/275جامع املسائل )5) )
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ة  (  ی ی ی)وقال الفخُر الرازي: )اعَلْم أن قوَله:  يدلُّ عندنا عَّل أن إمجاَع األمى

ة، عَّل سبيل اجلَْزم  يف هذه اآلير محجٌة، والدليُل عَّل ذلك أن اهلَل تعاىل أمر بطاعة أويل األ

أويل )و وأن يكون معصوًما عن اخلطأ،سبيل اجلزم والقطع، ال ُبدى وَمن أمر اهلُل بطاعته عَّل 

ةٌ أهُل احللِّ والَعْقد  من : (األمر ة ُحجى ة، وذلك يوجُب القطَع بأنى إمجاَع األمى  .(1) (األمى

ن طاعَة أهل ٌة قطًعا، وعندنا: أرسوله واجب عةُ طاعُة اهلل وطاقال الرازيُّ أيًضا: )وو

واجبٌة قطًعا... فكان محُل اآلية عَّل اإلمجاع أوىل، ألنه أْدَخل الرسوَل وأويل األمر يف  اإلمجاع

فكان مْحُل أويل ؛ [59]النساء:( ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)ه: لفٍظ واحٍد؛ وهو قول

 .(2) (ه عَّل الفاجر  الفاسقل  محْ األمر الذي هو مقروٌن بالرسول عَّل املعصوم  أْوىل من 

: )ووجُه االحتجاج  باآلية: أنه رَشط التنازَع يف وجوب الردِّ إىل الكتاب قو ال اآلمديُّ

نىة، واملرشوُط عَّل العَدم  عند  ؛ وذلك يدلُّ عَّل أنه إذا مل يوَجد  التنازُع، والسُّ ط  ْ َعَدم  الرشى

وى هذا(، وال معنى لكون اإلمجاع ُحجى ةنى فاالتفاُق عَّل احلكم كاٍف عن الكتاب والسُّ   .(3) ًة س 

 ( : ع  (جئ حئ مئ ىئ)وقد ُعل م من قوله سبحانه: وقال األلويسُّ أنه عند عدم النِّزا

ف َق عليه؛ و  .(4) (هو اإلمجاعُ ُيعَمُل بام اتُّ

ٌة، وأنى األمى   ُحجى
ة  عذورٌة م ةَ وقال الشيُخ ابُن عثيمني: )دلىت األدلُة عَّل أن إمجاَع األمى

ن األدلة ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )عَّل ذلك قوُله تعاىل:  بالعمل به، وم 
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جئ حئ مئ )؛ فإن ظاهَر قوله: [59]النساء:(  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 قوهَلم كالذي قام به الدليُل من الكتاب يدلُّ عَّل أنه إذا حَصل االتفاُق، فإنى  (ىئ

نىة( والسُّ
(1). 

ة، فال  ه منن أمرُ ة، وعن أويل األمر، وكامى األأما اإلماُم الذي استبدى عن  غري شورى األمى

 .(2) مطاعَة له إال فيام هو امتثاٌل لطاعة اهلل، كاجلهاد والصالة معه، ونحو  ذلك كام تقد

بحيث يشمل بصيغة اجلمع حاَل اتفاقهم؛  (أويل األمر)ولذا جاء اللفُظ القرآينُّ بطاعة 

ء وقادة األا منمجاعَة أهل احلَلِّ والَعْقد  ن ذلك  الذينّمة لعلامء واألمرا ناهتا، وم  يمثِّلون مكوِّ

ُة؛ فلها السمُع واالستجابُة حني تدعو للحق،  والطاعُة والتنفيُذ حني السلطُة التي اختارهتا األمى

 تأُمُر.

نىا، فقال:   ؛(ی ی یی)وقد اشرتط اهلُل يف اآلية يف طاعة أويل األمر أن يكونوا م 

اوز هذه القيوَد؛ فليست له أيُّ صالحياٍت تتجنَكم وسياسَتكم ومرشوَعكم، دي ُل أي: يمثِّ 

ة يف نفس اآلية حقى االعرتاض  والتناُزع  مع فها  ولذا جعل اهلُل لألمى أويل األمر؛ يف حال انحرا

، فلم جيَعْل هلم الطاعَة املْطلقَة؛ فقال:  جئ حئ مئ ىئ )عن هذا املرشوع وهذا اخلطاب 

ة حقى التنازع، وجعَ كف ،(يئ جب حب خب نىَة مها الفيَفل لألمى صَل هلذا ل الكتاَب والسُّ

رَ  : )أمر أن أطيعوا أويل األمر الذين أمى هم رسوُل اهلل، ال طاعًة النزاع، قال اإلمام الشافعيُّ

؛ يعني: إن  (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)مطلقًة؛ بل طاعًة مستثناًة فيام هلم وعليهم؛ فقال: 

                                                           

 (.6/2رب )فتاوى نور عَّل الد1) )
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،
ٍ
؛ يعني: (جئ حئ)ر؛ إال أنه يقوُل: األم أويل ا إن شاء اهلل كام قال يفهذو اختلفتم يف يشء

روا بطاعتهم(  .(1)هم وأمراؤهم الذين ُأم 

يُق يف أول  ُخطبة له بعد تسلُّمه منصَب اإلمامة: )فإن أحسنُت فأعينوين، وكام قال الصدِّ

موين، أطيعوين ما أطعُت اهلَل ورسوَله، فإذا عصيُت   ورسوَله، فال طاعَة يل اهللَ وإن أسأُت فقوِّ

 .(2) (عليكم

؛ أي: من املسلمني، ويف هذا رد  (ی ی ی) :يف قوله تعاىل (ی )وقوُله: 

ع الطاعَة حلكومات االحتالل وعمالئه، كيف واهلُل يقوُل:  الريسرصيٌح عَّل  الذي ُيرشِّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

َد والنصارى دون املؤمنني، ابُن جريٍر: )ومن يتولى اليهو لقا؟! [51]المائدة:(  ٹ ٹ ڤ

لىتهم، فإنه ال  :يقوُل منهم،  فإنه هم وَنرَصهم عَّل املؤمنني، فهو من أهل دينهم وم  فإنى َمن توالى

َيه وريض دينَه، فقد عادى ما  يتوىلى ُمَتَولي أحًدا إال وهو به وبدينه وما هو عليه راٍض، وإذا َرض 

َطه، وصار حكُمه حكَمه(و فهخالَ   .(3) َسخ 

ُد به( ی ی ی )وقوُله:  لم يُقْل: )عليكم(؛ ف؛ من ختتارونه وهو يمثُِّلكم، أيًضا ُيرا

ل؛ الذي يعطي لكلِّ من استوىل عَّل هذا املنصب وتسلىَط عَّل بخالف ما ُيروى  قه املبدى
ج يف الف 

 املسلمني صكى الطاعة والتقديس!

 

                                                           

 (.80)ص: الرسالة للشافعي 1) )
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 :يف سبيل الطاغوت والقتال   قتل  لايف  فصل  
ْرَعونية وإباحا جتويزُ  نيَّة: ةلف   قتل املعارضني باسم العقيدة السُّ

ر وجوَب طاعة الطُّغاة واخلضوع هلم، بنيى أنى كلى من يعرتض عَّل طغياهنم فهو  بعد أن قرى

نى مة؛ فإ الكل)إن كانت املعارضُة إلسقاط حْكم  احلاكم وتفريق  مستحق لعقوبة القتل، فقال: 

َض ُيْقَتُل، أ املعارُض يتبنىى عقيدَة اخلروج عَّل احلاكم املسلم، فإنه يستحقُّ القتَل؛ و كان املعار 

وقال يف تعميم استحقاق القتل لكلِّ َمن خرج عَّل السلطة: )ليس كلُّ من  .(1)ألنه مبتدٌع(

ُره، لكن ليس القتاُل حمصوًرا عَّل ا القتاَل أيًضا لكل بل إن  خلوارج؛خرج عَّل حاكم فإنه يكفِّ

ٌد يف األرض(عَّل اخارٍج  ة الرشعية عَّل ذلك، وألنه مفس  ْره؛ لداللة  األدلى  .(2)حلاكم ولو مل يكفِّ

دون يف األرض، وليس  ، فهؤالء يقاَتلون؛ ألهنم مفس  وقال: )ومنهم من خيرج حلَظِّ دنيويي

 .(3)ألهنم خوارُج(

ث احلاكم ومنازعةوقال: )من جاء لتفريق الصفِّ  من املفسدين  ، وهوُيقَتُل ُله يف حكمه، فم 

 .(4)يف األرض(

عون  وقال: )ال أثَر كبرٌي يرتتىُب عَّل كون مسألة اخلروج عقديًة أو ف ْقهيًة؛ ألن العلامَء جُمْم 

)  .(5) عَّل أن من خرج عَّل حاكم مسلٍم ولو ظامًلا؛ فإنه مبتدٌع ضال 
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َض يُ كلمة؛ فإنى كم وتفريق الكم احلاسقاط حوقال: )إن كانت املعارضُة إل قَتُل، املعار 

 .(1)(فإنه يستحقُّ القتَل؛ ألنه مبتدعٌ أو كان املعارض يتبنىى عقيدَة اخلروج عَّل احلاكم املسلم، 

اد عني باحل ز قتلهم للثائرين والصى نىة للطغاة واملجرمني عَّل جوا ق كام استدل بالسُّ

رين بالقسط، فقال:   أن يُشقى واحد، ُيريدُ  يٌع عَّل رجلكم وأمُركم مج)من أتا)حديُث واآلم 

َق مجاعَتكم، فاقُتلوه(؛ هو دال  عَّل قتال من خرج عَّل السلطان خروًجا عمليًّا  عصاكم، أو يفرِّ

 .(2) سياسيًّا بال عقيدة  اخلوارج(

ة املجرمني لقتل املسلمني واملستضعفني؛ بوهكذا يوزع صكوَك الرشعية للطغاة  ُحجى

ة  يف مذابح املصلِّني يف مجيل األمر(؛ كام فعل عيل طاعة )و عة مفتي السييس والثورة املضادى

 ميداين رابعة والنهضة يف القاهرة!

 :واملطابلني حبقوقهم واز قتل املعارضنيستدالالت جبالإبطال ا
ا  ز قْتل  املعارضنيُه قولُ أمى ؛ أ األسل للحكومات، واستدالُله بحديث َعْرَفجةَ بجوا نى ميِّ

َق  تاكممن أقال: )ملسو هيلع هللا ىلص النبيى  وأمُركم مجيٌع عَّل رجل واحد، ُيريُد أن يُشقى عصاكم، أو يفرِّ

 .(3) (مجاعَتكم، فاقُتلوه

: إنى االستناَد عَّل نصوص الرشيعة التي جاءت حلفظ َبْيضة اإلسالم، ونظامه فأقوُل 

ه اللني؛ كاستدوأولياء املحاربجرمني غاة واملواالستدالَل هبا حلامية الطُّ  واجلامعة، السيايس،

ز تقتيل  املعارضني بمثل هذا احلديثهو  هم عَّل جوا فهذا من  ؛وعيل مجعة مفتي مرص ونحو 
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ين واتباع  ُمَتشاهب  ه، وتنزيل  النصوص الرشعية عَّل غري وجهها الصحيح ابتغا  الدِّ
ًء حتريف 

ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿قال تعاىل: كام للفتنة؛ 

لفهذه النصوص  .[7:عمران آلسورة ]﴾ۓ ة حتت راية اإلسالم،  إنام ُتنزى يف حال َوحدة األمى

وعَّل إمام واحد ونظام واحد، فهذا االعتصاُم الذي أمرت به الرشيعُة، وهذه اجلامعُة التي 

ة وهيملسو هيلع هللا ىلص: )النبي أمرنا بالتمسك هبا، ومن ذلك قوُل  َق أمَر هذه األمى  من أراد أن ُيفرِّ

ن يُشقى عصاكم، أو كم مجيٌع عَّل رجل واحد، ُيريُد أ..(، ويف رواية: )من أتاكم وأمرُ .مجيعٌ 

َق مجاعَتكم، فاقُتلوه( يفرِّ
َر منهاموقال: ) .( 1)   .(2) (إذا ُبوي َع خلليفتني، فاقُتلوا اآلخ 

ل عَّل خليفة املسلمني يف حال اجتام ة ع األمى وقد أوضح أهُل العلم أنى هذه النصوَص ُتنزى

، قال البغويُّ يف رشح لبالد املسلمني املحتلني، وال لتقسيامهتم، وليس عَّل الطُّغاة وال عليه

ُد باإلمامة هنا: اخلالفُة( وقال ُمالى قاري يف رشح احلديث: )كائنا  .(3) حديث عرفجة: )املرا

ٌء كان من أقاريب أو من غريهم؛ برشط أن يكون األوُل أه هي مامة؛ واًل لإلمن كان(؛ أي: سوا

 .(4) اخلالفُة(

َيْت به، كام ُم هو فاإلما ُة كلُّها ورض  إماُم املسلمني مجيًعا، وهو الذي اجتمعت عليه األمى

ة وهي مجيٌع(، وجاء يف ألفاظ احلديث: )فمن أ َق أمَر هذه األمى قال اإلمام أمحد قد راد أن ُيَفرِّ

يس )من مات ولملسو هيلع هللا ىلص: حديث النبي ئ ل عن دما )ُس مبيِّنًا معنى )اإلمام( يف رشيعة اإلسالم عن

                                                           

 (.1852رواه مسلم )1) )
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نىة )3) )  (.4/251رشح مصابيح السُّ
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ي ُع عليه له إماٌم، مات م  تًة جاهليًة(: ما معناه؟ فقال: أتدري ما اإلماُم؟ اإلمام الذي جُيْم 

  .(1) يقوُل: هذا إماٌم؛ فهذا معناه( املسلمون، كلُّهم

، فهذا التأوي رْصٍ ُل هذه النصوُص عَّل كل حاكم يف كل ُقْطٍر وم  نايف حريُف يُل والتفال ُتنَزى

ُل للترشُذم  والنزاع، وهذا هو فاق، ويؤصِّ ه من وجوب االجتامع واالتحكمَة الرشع ومقاصدَ 

َر ملسو هيلع هللا ىلص وَجْدنا رسوَل اهلل الفساُد؛ قال ابُن َحْزٍم: ) قد قال: )إذا ُبوي َع إلمامني فاقُتلوا اآلخ 

، وقال تعاىل: [105آل عمران:](ہ ہ ہ ہ ھ)منهام(، وقال تعاىل: 

 عز وجل م اهللُ ، فحرى [46]األنفال:( پ پ پٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ )

د التنازُع ووقعت املعصيُة  ُم، فُوج  ُق املحرى َق والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرُّ التفرُّ

هلل تعاىل، وُقْلنا ما ال حي لُّ لنا، وأما من طريق النظر واملصلحة فلو جاز أن يكون يف العامل 

اًم بال برهاٍن، ع من فإن منَ  وأربعٌة وأكثُر، ه ثالثةٌ يكون فيإمامان جلاز أن  ذلك مانٌع، كان متحكِّ

ُز عنه أحٌد، وإن جاز ذلك زاد األمر حتى يكوَن  عًيا بال دليل، وهذا الباطل الذي ال يعج  ومدى

له يف العامل إمام، أو يف كل مدينة إمام، أو يف كل قرية إماٌم، أو يكون كل أحٍد خليفة يف منز

 .(2)(لدنيادين واساد املحض وهالك الهو الف وهذا

ن ورائهم، أو: هي من ورائهم حميطٌة؛  : )وأما قوُله: فإنى دعوهَتم حُتيط م  وقال ابن عبد الرَبِّ

رْصٍ من أمصار املسلمني إذا مات إماُمهم، ومل يكن  فمعناه عند أهل العلم: أن أهَل اجلامعة يف م 

ألنفسهم اجتمعوا ماًما ضُعه إو حرضُة اإلمام وموالذي ه ك املرصهلم إماٌم؛ فأقام أهُل ذل

فإن كلى َمن خْلَفهم وأمامهم من املسلمني يف اآلفاق يلزُمهم الدخوُل يف طاعة  عليه ورضوه،

ألهنا دعوٌة حميطٌة هبم جيب ، إذا مل يكن ُمْعل نًا بالف سق والفساد معروًفا بذلك؛ ذلك اإلمام

                                                           

نىة )1) )  (.1/365منهاج السُّ

 (.4/73الفصل، يف امللل واألهواء والنحل )2) )
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اختالف الكلمة وفساد ذات  مني منمة إما عنها؛ ملا يف إقاالتخلُف   أحًداإجابُتها، وال َيَسعُ 

 .(1)(البنَْي  

ة اجتامع حال يف هي – َؓعْرَفجةَ  كحديث– فهذه األحاديُث   اخلليفة عَّل األمى

؛ ا يف حال الُفرقة واالختالف ولو يف ظ لِّ احلديث )عَّل رجل واحد(؛  نُص  هو كام العامِّ وأمى

بُحكم  عن السلف الصالح، فكيفالبيعُة؛ كام جاء ذلك ب ، فال جتوُأمرائهحكم اإلسالم 

 الطواغيت، وُدَوْيالت سايكس بيكو التي صنعها االستعامُر!

ما يمنُعَك أن تبايَع لعبد اهلل بن الزبري أمري : ¶وقد قيل لعبد اهلل بن عمر  

 ما كنت ألُْعطي بيعتي يف ُفرقٍة وال 
 
 .(2) (من مجاعةٍ أمنُعها املؤمنني؟ فقال: )واهلل

وكان عبُد اهلل بن عمر يف تلك املدة امتنع أن يبايَع البن الزبري، : )حجر قال احلافُظ ابنُ 

أو لعبد امللك، كام كان امتنع أن يبايَع لعيلي أو معاويَة، ثم باَيَع ملعاوية ملا اصطلح مع احلسن 

الجتامع الناس عليه، ثم معاوية؛ بعد موت واجتمع عليه الناُس، وباَيَع البنه يزيَد  بن عيلي ا

املبايعة ألحد حاَل االختالف، إىل أن ُقت ل ابن الزبري، وانتَظم املُْلُك كلُّه لعبد امللك  تنع منام

 .(3) (فبايع له حينئٍذ؛ فهذا معنى قوله: ملا اجتَمع الناُس عَّل عبد امللك

وسبعَة عرَش رجاًل من  هل بيته،معه من أابُن الزبري حممَد بَن احلنفيىة  وَمن وعندما دعا 

: ال وه أهل الكوفة، ومنهم الصحايب أبو الطُّفيل عامُر بن واث لة ليبايعوه، امتنعوا جو وقالوا

                                                           

 .(21/278التمهيد )1) )

 (.8/193سنن البيهقي )2) )

 (.13/195فتح الباري )3) )
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ةُ  ر  سنَة أربع وستني دعا ، )وملا (1) نبايُع حتى جتتمَع األمى ابُن الزبري جاء نعيُّ يزيَد يف ربيٍع اآلخ 

 .(2) (ناُس لهفأبَيَا حتى جيتمَع ال،  البيعةيىة  إىلابَن عباس وحممَد بَن احلنف

ن َبيعة  وممن كان يمتنُع عن البيعة حاَل االختالف والُفرقة سعيُد بن املسيِّب، )فقد امتنع م 

بري وقال:  ؛ فرضبه جابُر بن األسود عامُل ابن الزبري ستني ال أبايُع حتى جيتمَع الناُس ابن الزُّ

ْض لنا ولسعيٍد، دجابٍر يلوُمه وقال: ما  فكتب إىلالزبري؛ سوًطا، فبَلغ ذلك ابَن  ْعُه ال َتَعرى

 .(3)له(

 :املعارضني األسليم يف قتل ديث عرفجةَ حب ستدالل  الا عناجلواب 
ًها للطُّغاة، وإنام  وأما ما جاء يف حديث َعْرَفجَة من األمر بالقتل، فهذا اخلطاُب ليس موجى

ٌه لألمة يف حال اجتامعه كاالنقالب يِّنَي واملتغلِّبني  عن اجلامعة والشورى، ة َمن شذى ا ملواجهموجى

هم ُ
 !الريس الذين ُينارص 

َد به الدفُع واملنُع وليس  وقد مَحل أهُل العلم األمَر بالقتل عَّل غري ظاهره، فقيل: إنى املرا

ا وال يندف ُع وُل عليهأنه َيص القتُل حقيقًة، وإنام ُعربِّ بالقتل؛ ألنى الغالَب عَّل من شذى عن اجلامعة

ي للقتل.إال بالقت  ال املؤدِّ

ا قْتُل املسلم ابتداًء وقصًدا، فال جيوُز حلُْرمة  َد املنُع واإلعراُض واإلمهاُل، أمى وقيل: إنى املرا

ى له ولو بالقتال، وهذا بخالف ف ْعل  الطُّغاة  دمه، إال يف حالة َدْفع  الصائل عَّل اجلامعة، فُيتصدى

                                                           

 (.3/318امل يف التاريخ )الك1) )

 (.5/441تاريخ اإلسالم )2) )

 (.2/320الكامل يف التاريخ )(، 3/666تاريخ الطربي )3) )
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د  قتلهم باملستضعفني املطالبني -مُر هلالذين يربِّ - وتعذيبهم وحرقهم  بحقوقهم من تعمُّ

 واإلجهاز  عليهم!

: )قوله:  َر منهام(: إذا استقر أْمُر اخلليفة قال ابُن اجلَوزيِّ )إذا ُبوي َع خلليفتني فاقتلوا اآلخ 

 يقاَتلون قتاَل الُبغاة.ُبغاًة  ن أنصارهوانعقد اإلمجاُع عليه فبويع آلَخَر بنوع تأويل كان باغًيا، وكا

د: قات لوه، فإْن آَل األمُر  َم فُيْقتَل، وإنام املرا ُد به أن يقدى َر منهام(: ليس املرا
وقوله: )فاقتلوا اآلخ 

 .(1) (إىل قْتل ه، جاز

َر منهام( هذا حمموٌل عَّل ما إذ : )قوله: )إذا ُبوي َع خلليفتني فاقتلوا اآلخ  ا مل وقال النوويُّ

 .(2) بقْتل ه( ف ْع إاليند

َر منهام( بمعنى: اخلعوه واجعلوه كمن ُقت ل ومات  بابنُ وقال  طىاٍل: )قوله: )اقتلوا اآلخ 

 .(3) بأال تقبلوا له قواًل، وال ُتقيموا له دعوًة؛ حتى يكون يف عداد من ُقت َل وَبَطل(

د بالقتل يف حديث َعرْ  وحديُث اخلارج عن ) َفجَة:وقال احلافظ ابُن حجر يف بيان املرا

َد بقْتل ه َحْبُسه ومنُْعه من اخلروجم تأوتقدى املسلمني   .(4) (يُله بأن املرا

القتُل جَماٌز عن َنْقض العهد، وفيه إشارٌة إىل أنه لو مل ُيْدَفْع إال وقال عيل ُمالى القاري: )

تؤدي إليها من حيث إهنا  ؛ ألهنااملقاتلةَ بالقتل، فإنه جيوز قتُله، قال القايض: قيل أراد بالقتل 

َت ، وقيل: أراد إبطاُل بيعت ه وتوهغايُتها َب؛ إذا مَزْجَته وكَْسْ ا نُي أمره؛ من قوهلم: قتلُت الرشى

                                                           

 (.3/178كشف املشكل من حديث الصحيحني )1) )

 (.12/249رشح مسلم )2) )
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 (.12/204فتح الباري )4) )
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َر منهام خارٌج عَّل  ْجَهتني يستدعي الثايَن؛ ألن اآلخ  : األول من الو  َسْورَته باملاء، قال الطِّيبيُّ

ت ل، فهو جَماٌز باعتبار ما حتى يفيَء إىل أمر اهلل؛ وإال قُ لُة معه ب املقاتاألول، باٍغ عليه، فتج

 .(1)(؛ للحثِّ عَّل دفعه وإبطال بيعته وتوهني أمرهيؤوُل 

ْسبة عَّل السلطة الظاملة، ال ُيعترب من شقِّ العصا واخلروج  ثم إنى املعارضَة السياسية واحل 

ة، كام يدى   ب.والنهي عن املنكر واجلهاد الواج باملعروفن األمر عي، وإنام هو نوٌع معَّل األمى

 القتال يف سبيل الطاغوت: إجيابفرية 
للطُّغاة قْتَل املستضعفني واملصلحني فحسب؛ بل أوجب القتاَل معهم الريُس ومل ُيب ح  

ونرصهَتم وتأييَدهم، حتى لو كان اخلارج عَّل هؤالء الطُّغاة من أعدل أهل األرض 

ٴۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿وأصلحهم! واهلُل يقول: 

 ![21:عمران لآ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

وعندما نَقل د. حاكم املطريي أنه ال خالَف بني السلف الصالح أنه إن خرج َعْدٌل مثُل 

  :(2) ر مثل  يزيَد: أنه ال جيوز القتاُل مع أئمة اجلوروْ احلسني عَّل أئمة اجلَ 

ه  من مثله هذستْغَرُب ن، وال يُ )هذه مبالغٌة من حاكم العبيسااستشاط غضًبا وقال: 

 .(3) واملبالغات( ت واحلامساتاالندفاعا

                                                           

 (.3676حديث رقم: )مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح 1) )

 (71الفرقان )ص: 2) )

 (.380)ص: 3) )
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وقال: )وسبُب اندفاع حاكم العبيسان عَّل حكاية هذا اإلمجاع أصُله الفاسُد يف تقرير 

ز خروج األمة   ج عليه إعانًة عَّل  جوا عَّل احلاكم اجلائر، فتكون إعانُة احلاكم عَّل قتال  من ُخر 

 .(1) إلثم والعدوان(عَّل ُحْرمة إعانته عَّل العلامُء د أمجع ااإلثم والعدوان، وق

َق العبيسان لَعل َم أن أحاديَث رسول اهلل  وكذا كالُم العلامء عَّل  ملسو هيلع هللا ىلصوقال: )ولو ُوفِّ

ُعه يف ُحكمه(القتال مع احلاكم حتى و ؛ إذا خَرج عليه من يناز   .(2) لو كان جائًرا

مة اخلروج رُح  عَّل تأصيل فاسٍد؛ وهو مبنيًّا عقليًّا ومل جيد لنْقض  هذا اإلمجاع إال دلياًل 

ة العدل مثل احلسني عَّل طاغوٍت جاء به االحتالُل مثل كرزاي! ا وكالمً  مطلًقا، ولو من أئمى

 .يف القتال مع أئمة اجلور يف ظل اخلالفة املتأخرينلبعض الفقهاء 

 ستدالل  بوجوب القتال مع الطاغوت: الالرَّدُّ ىلع ا
ن ُشبَ  ل: أهنم  باه  أصحم  من جاء َيقيسون الطاغوَت ومن حيكم به واخلطاب الديني املبدى

لِّ اخلالفة وَوْحدة األمى 
ة اجلور من املسلمني يف ظ  ة؛ بل يساووهنم هبم االحتالُل، عَّل أئمى

، ويف جتريم من َخَرج عليهم وتضليل ه  باخللفاء الراشدين يف القتال معهم مطلًقا ولو بغري حقي

اخللفاء الراشدين، واهلُل يل الظاملني والقتال مع اَوْوا بني القتال يف سبدمه، فس استباحة  و

 .[36- 35]القلم:(  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ەئ ەئ وئ وئ)يقول: 

ُدهم يف دفاعهم عن الطاغوت وسلطانه كأهنم يدافعون عن اخللفاء الراشدين وُنرصة  فتج 

ه وجمادلت هم عنه بني رْصهتم لاغوت ونُ الدين، وهم يف حقيقة األمر َيدورون يف مواالهتم للط

شيُخ حممد بن عبد الوهاب يف أمثاهلم: )إنى هؤالء الطواغيَت الذين كفر والفسوق، كام قال الال

                                                           

 (.382)ص: 1) )

 (.382)ص: 2) )
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ون عن اإلسالم كيف ال... يع اٌر مرتدُّ تقد الناُس فيهم وجوَب الطاعة من دون اهلل كلُّهم كفى

م اهلُل، وحيرمون ما أ لُّون ما حرى
بقوهلم، وف ْعلهم، َعْون يف األرض فساًدا؛ ، ويْس حلى اهللُ وهم حُي 

ا ولو كان باطاًل، ومن جاَدَل عنهم أو أنكر عَّل من كفىرهم، أو زعم أن ف ْعَلهم هذدهم! وتأيي

حُّ ديُن اإلسالم إال 
ُجهم إىل الكفر؛ فأقلُّ أحوال هذا املجادل أنه فاسٌق؛ ألنه ال يص  فال خُيْر 

 .(1) (همء وتكفري  بالرباءة من هؤال

 لقتال معهم:روج ىلع أئمة اجلور واال تالزم بني حرمة اخل
هُلم منزلَة أئمة ثم إنه ليس كلُّ من يرى ُحْرمة اخلروج عَّل أئمة اجلور من  املسلمني ينزِّ

بون اخلروَج  ون اخلارجني عليه حماربني بمنزلة اخلوارج وال الُبغاة، وال يوج  دُّ
العدل، وال ُيع 

 !له هو الطاغوت كام يدعو فضاًل عناجلور؛  مع أئمة

ال جيوُز اخلروُج عليهم إذا قال ابن بطىاٍل يف "رشحه لصحيح البخاري" يف أئمة اجلور: )

وكذلك ال جيوز القتاُل معهم ملن خَرج عليهم عن ُظْلٍم ْوَطأ أمُرهم وأمُر الناس معهم... استَ 

 .(2) (ظهر منهم

ا غري مشورة، ودعمَر غلبًة من ن أَخذ األلكي": )مفقه املاكتاب "العقد املنظم يف ال ويف

الناَس إىل بيعته، وظهر منه اجلوُر يف األموال والدماء وغري  ذلك، إال أنى أمره قد استوطأ ومَلَك 

ُب َسْفَك ال يَن واملاَل، وتوج  ُب الدِّ ن الناُس معه الفتنَة التي ُتْذه 
دماء، وتسلىَط وغَلب، وأم 

مُّ الن له أبعُد لسدِّ الرشِّ  السمَع والطاعةعض، وُعل م أن هم عَّل بهم بعُض اس وخواصُّ عوا

إال وَذهاب النفوس، فقد وجبت طاعُته فيام دعا إليه من األحكام وأداء الزكاة إذا طلبها... 
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ه وال َسْفُك دماأنه ال جيب أن ُيقَصَد إىل قتال  من قَعد عن بيعته، وال جيُب عَّل املسلم ئهم ني َنرْصُ

 .(1) (إماًما َيْدعون إليهوأقاموا عليهم يه بسبب جوره، قائٌم عل ، إن قامدونه

 قاتَُل اخلوارُج إن خرجوا ىلع أئمة اجلور:ال يُ 
ُل اخلوارُج إن خرجوا عَّل أئمـــة اجلور، وكالُم أهـــل العلم يف قتـــال اخلوارج  بـــل ال يقـــاتـــَ

ة ونحوهم إذا ابتـدأوا بـالقتـال هو يف ظـل اخلالفـة ووحـدة  مـة العـدول؛ أمـا أئمـُة ومع األئاألمـى

باعتزاهلم؛ فال يقاَتُل معهم؛ كام يف "الصحيحني" من حديث أيب ملسو هيلع هللا ىلص ور فقد أوىص النبيُّ اجل

: فام ملسو هيلع هللا ىلص أنى رســــــــــول اهلل  ◙ ةهرير ُك النــاَس هــذا احليُّ من قريش(، قــالوا
ــ  قــال: )هُيْل

بــاعتزاهلم أال  واملرادن حجر: )، قــال احلــافظ اب(2)تــأمرنــا؟ قــال: )لو أن النــاَس اعتزلوهم!( 

ريـــــداخلوهم  هـــــذا يف أئمـــــة اجلور فكيف  .(3)وا بـــــدينهم من الفتن( وال يقـــــاتلوا معهم، وَيف 

 بالطواغيت واملنافقني ومن جاء هبم االحتالُل الذين ينافح عنهم؟!

ل  طالب بعدم قتاوقد جاء هذا التحذيُر أيًضا من اخلليفة الراشد أمري املؤمنني عيل بن أيب

وقد أخرج الطربيُّ بسند صحيح عن عبد حجر: ) ع األئمة العدول، قال ابنج إال ماخلوار

فقال: إن خالفوا إماًما عداًل عن رجل من بني نرٍض عن عيل، وُذك َر اخلوارُج،  اهلل بن احلارث

عَّل ًقا معل وقال احلافظ .(4) (فقاتلوهم، وإن خالفوا إماًما جائًرا فال تقاتلوهم؛ فإن هلم َمقااًل 

ُز قتال من خرج ع: )راألث ن نصب احلرَب فقاتل عَّل اعتقاد ن طاعة اإلمام العادل ومفيه جوا

فاسد، ومن خرج يقطع الطرَق وخُييف السبيَل، ويسعى يف األرض بالفساد، وأما من خرج 
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ه أو أهله، فهو معذوٌر، ن ه، وله أوال حيلُّ قتالُ  عن طاعة إمام جائر أراد الغَلبَة عَّل ماله أو نفس 

 .(1) (طاقته ن نفسه وماله وأهله بقدريدفع ع

إبراهيم التيميِّ عندما بعث التيميُّ إىل اخلوارج يدعوهم وقد أنكر إبراهيم النىَخعي عَّل 

 ؟!(2) للدخول يف طاعة احلجاج، فقال له: إىل َمن تدعوهم؟ إىل احلجاج

دفُع ، وجب الدل خارٌج وروى ابن القاسم، عن مالك قال: )إذا خرج عَّل اإلمام الع

ْم من كليهام. بد العزيز، فأمعنه، مثل  عمر بن ع ا غرُيه فَدْعه ينتقم  اهلل من ظامل بمثله ثم ينتق 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )قال اهلل تعاىل: 

 .[5]اإلسراء:   (ڱ ں ں

 دعوا إىلالقاسم: )وهذا يدل عَّل أهنم إذا خرجوا عَّل العدل وأرادوا قتاله ووقال ابن 

( بدعتهم،  .(3) أن ُيقاَتلوا

: )لو خرج خارجي  عَّل إمام معروف  العدالة، وجب عَّل الناس  الوق  القرطبيُّ

 نرصة جهاُده، فإن كان اإلمام فاسًقا واخلارجيُّ مظهًرا للعدل، مل َينَبغ  للناس أن ُيْْسعوا إىل

 .(4)  َخْلع األول(امعة عَّلكلمُة اجلاخلارجي حتى يتبنيى أمُره فيام يظهر من العدل، أو تتفَق 

أئمة اجلور من خلفاء املسلمني، فكيف اخلوارج مع يف ترك قتال  أهل العلمالُم ا كفهذ

 بالطواغيت الذين نصبهم االحتالُل عَّل بالد املسلمني؟!

                                                           

 (.12/301فتح الباري )1) )
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 اجلور يف القتال غري  املرشوع، فكيف بالقتال مع الطاغوت؟!ُحْرمُة القتال مع أئمة 
ُق ف  نىة بني أئمة العدل وأئمة اجلَ أهُل ال ُيفرِّ تال معهم، ور يف مسائَل كثريٍة، منها القسُّ

قون بني اخلارجني عليهم، فليسوا بمنزلة واحدٍة وال ُحكم واحٍد، وقد بنيى احلافظ ابُن  ويفرِّ

ة أو البُ حجٍر خطَأ الذين  دى غاة، جعلوا معاملَة اخلارجني عَّل أئمة اجلور مثَل معاملة أهل الرِّ

عاء إىل معتقده، وهم عَّل ق ْسمني يف طلب من خرج ثالًثا، فقال: ) ر قْساًم وذك امللك ال للدُّ

نىة النبوية، فهؤالء   عملهم بالسُّ
أيًضا: قْسٌم خرجوا غضًبا للدين من أجل َجْور الوالة وَتْرك 

ءُ أ ا ة، والُقرى ، وأهُل املدينة يف احلَرى ، ومنهم احلسُن بن عيلي  رجوا عَّلالذين خ هُل حقي

اج(  .(1)احلجى

ة اجلَْور إن كان من أهل العدل واحلق، أو كانت له َمظلمٌة، فإنه ال ُيقاَتُل عَّل أئم فاخلارُج 

كون للظاملني  ومظاهرة  املجرمني، مع أئمة اجلور، والقتاُل معهم يف هذه احلال هو من الرُّ

نوهنم، كام يف أباطيلفني وَيْس املستضع فكيف إن كانوا من الطُّغاة واجلبىارين الذين يقتلون  ج 

ل  نقالبيني؟!ومفتي اال اخلطاب الديني املبدى

َل أو اخلارَج عليه: ٌء كان األوى ؛ سوا
 ال يقاَتُل إال مع اإلمام الَعْدل 

نىة يف  زمانه اإلمام مالُك بن أنس بعَض املسائل املرتتبة عَّل الفرق وقد بنيى إماُم أهل السُّ

ُة عن عوبني أئمة الَعْدل الذي غلِّبني،ور املتبني أئمة اجل اٍر، وأنى أئمَة قٍد واختين ختتارهم األمى

؛  ُة ورضيت هبم ُيداَفُع عنهم ويقاَتُل من َخَرج عليهم بغري حقي العدل الذين اختارهتم األمى

ضاها؛ بخالفوذلك ملن ة، واالفتئات  عليها يف تغيري إمامها بال ر  ة   ع مصادرة حق األمى  أئمى

                                                           

 (.12/386( فتح الباري ))1
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كون ومصريَ اجلَْور   ْثلُ ؛ فإهنم ُيرْتَ ا إن خرج عليهم َعْدٌل، فرَيى هم، فأمى هم إن خرج عليهم م 

 القتاَل معه.

عَّل أيب جعفٍر باخلروج مع حممد بن عبد اهلل ذي النفس الزكيىة، وهبذا أفتى اإلمام مالٌك 

خلروج معه، أنس يف االَك بن املنصور العبايس، وكان قد خرج يف املدينة، فاستفتى أهُلها م

ر، فقال مالك: )إنام بايعُتْم ُمْكَرهني، وليس عَّل ٍر املنصو هلم أن بايعوا أبا جعفمع أهنم سَبَق 

َم مالٌك بيته( ع الناُس إىل حممد، وَلز   .(1)ُمْكَرٍه يمنٌي، فأرْسَ

وجب  وروى ابن القاسم، عن مالٍك أيًضا قوَله: )إذا خرج عَّل اإلمام العدل خارٌج،

ُم اهللُ ز، فأما غرُيه فدْعه ينت، مثُل عمر بن عبد العزيْفُع عنهالد ْم من ق   من ظاملٍ بمثله، ثم ينتق 

ُنه، قوت لوا إذا كان  ُل عداًل، فأما هؤالء كليهام. قال مالٌك: إذا بويَع لإلمام فقام عليه إخوا األوى

 .(2) فال بيعَة هلم؛ إذا كان ُبويَع هلم عَّل اخلوف(

ة: ) أهلال يف قتوقال  مى ْرنا بالذريةوإذا قاتلونا وظَ الذِّ نا هبم،  ف  فال بأس أن َنْسب يَهم قبل ظَفر 

 .(3) (، ومل ينق موا ظلاًم إذا كان اإلمام عداًل 

قال علامؤنا يف رواية ُسْحنوٍن: إنام ُيقاَتُل مسألة قتال الُبغاة: )وقال ابُن العريبِّ املالكي يف 

ْك عاخلارَج عليه؛ فإن مل ي ألوَل أوٌء كان امع اإلمام العدل؛ سوا   إال أن نهامكونا َعْدَلني فأمس 
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ُمه أهل  ْل إال مع إمام عادل يقدِّ
د بنفسك أو مالك أو ُظْلم  املسلمني، فادفع ذلك. وال تقات  ُترا

 .(1) (ق ألنفسهماحل

عليه  فإن قام)وقد بنيى ابُن حزم أصناَف من خيرج عَّل أئمة اجلور واملوقَف منهم، فقال: 

من غري قريش فال حيلُّ أن  ؛ ألنه تغيرُي منَكٍر، وأما اجلَْورةُ القائم  معْعَدُل منه وجب أن يقاَتَل أ

 .(2) (يقاَتَل مع أحد منهم؛ ألهنم كلىهم أهُل منكر

نىة يف زمانه اإلمام مالك وابن حزم وغريهم من أهل العلم يف ترك  فهذا كالُم إمام أهل السُّ

ف بالطواغيت حكم اإلسالم وسلطانه، فكيمن خلفاء املسلمني يف ظل اجلَور مع أئمة القتال 

عون اإلسالم الذين  نصبهم االحتالُل عَّل بالد املسلمني من الالدينِّيني واملالحدة ممن يدى

نىةو يهم السُّ لون أعداءه؟! ومع ذلك يسمِّ ئَعه، ويبيحون حمارَمه، ويوا  هو، ويعطِّلون رشا

ل بوالة األمر وأئمة  ينيطاب الدوأصحاُب اخل  املسلمني!املبدى

 أئمة اجَلْور يف القتال املرشوع: خالُف العلماء يف ُحْكم القتال مع
ذكر شيُخ اإلسالم ابن تيمية خالَف العلامء يف القتال مع أئمة اجلَْور يف القتال املرشوع، 

جيوُز؛ ألنه من فال  -ملب  املظاكقتاهلم ألهل العدل واحلق وأصحا -أما القتاُل غرُي املرشوع

حابُة عَّل قتاهلموقد ابُن تيميَة: ) عَّل اإلثم والعدوان؛ قالالتعاون  أي: - اتفقت الصى

ة العدل... لكن هل يقاَتلون مع أئمة  -اخلوارج   نىة أهنم يقاَتلون مع أئمى وال خالَف بني علامء السُّ

ال  ةض العهَد من أهل الذمى فيمن نقَ ذلك قال ؟ فنُق ل عن مالك: أهنم ال يقاَتلون، وكاجلَْور

ار... ومذهُب أيب حنيفة والشافعي  يقاَتلون مع أئمة اجلَْور، ونقل عنه أنه قال ذلك يف الُكفى
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؛  ا كان أو فاجًرا : ُيْغزى مع كل أمرٍي برًّ ؛ فإذا قاَتل وأمحد قالوا إذا كان الغزُو الذي يفعله جائًزا

ار أو املرتدين أو نا اًل غرَي وت َل معه، وإن قاتل قتاوارَج قتااًل مرشوًعا قُ د أو اخلقيض العهالكفى

، فيعاَون عَّل الربِّ والتقوى وال يعاَوُن عَّل اإلثم والعدوان، كام أن الرجَل قاَتْل معهجائز، مل ي

لة َمن هو ظاملٌ، فالظاملُ ال جيوز أن يعاَوَن 
ُر، وإن كان يف القاف  عَّل يسافر مع من حيجُّ ويعتم 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئ  ەئ وئ)اهلَل تعاىل يقول:  لم؛ ألنالظُّ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )، وقال موسى: [2المائدة:](ېئ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )، وقال تعاىل: [17القصص:](ں

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )، وقال تعاىل: [113]هود: ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

فيُع املعنُي، فكلُّ من أعان شخًصا ع[85]النساء:(  ۈئ ېئ ېئ َعه فيه، فال فقد شفَ  َّل أمٍر،. والشى

مه اهلُل ورسوُله أحٌد ال ويلُّ أمر عانَ جيوُز أن يُ   .(1) (وال غرُيه عَّل ما حرى

كجهاد ملسو هيلع هللا ىلص وقد بنيى ابُن تيمية أنى القتال مع أئمة اجلَْور ال يكوُن إال يف طاعة اهلل ورسوله 

القتال مطلًقا؛ بل عَته يف جتُب طا ومعلوٌم أن األمري الغازي إذا كان فاجًرا الاملرشكني، فقال: )

 .(2) (تويل عن طاعته ال يتوىل كام توىل عن طاعة الرسولاهلل به ورسوله، وامل أمرفيام 

فمن املعلوم من دين اإلسالم بالرضورة أنه ال جتوُز طاعُة الظاملني ولو كان إماَم املسلمني 

؛ لألحاديث الكثرية يف ال جنَي عليه بحقي املعصية، فكيف  لطاعة يفنهي عن ايف قتال اخلار 

 حيارب اهلَل ورسوَله واملقسطني؟!مع الطاغوت الذي بالقتال 

                                                           

نىة )منهاج ( )1  (.6/116السُّ

نىة )( )2  (.8/519منهاج السُّ
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لبيس يف مسألة إمجاع السلف ىلع ُحرمة القتال غري املرشوع مع أئمة اتلكْشُف 
 اجَلْور:
حاكم من كتابه "الفرقان بني حقائق اإليامن، وأباطيل الرشك والطُّغيان"،  د. ه عننقلوما  

ة أنه إن كان خالَف بني األئمة وسلف األُ )وال قال: ما عند كاحلسني بن عيل  -اخلارُج عداًل مى

 .(1) أنه حيُرُم القتاُل مع أئمة اجلائر( -وابن الزبري واإلمام جائًرا كيزيدَ 

د. محد العثامن قبَله، ونقل يف أثناء معارضته له كالَم أهل العلم يف اجلهاد  هاستشكلقد 

نىة، مع أئمة اجلَْور؛ كام سبيل اهللهاد يف املرشوع، كاجل وهذا خارُج حملِّ  هو مذهُب أهل السُّ

لةً  اخلالف  -عَّل هذه االعرتاضات -والبحث، وقد ردى د. حاكم املطريي ردوًدا علمية مؤصى

 ه "الفرقان"!يف كتاب

حابة وأئمة أهل  ٌ يف أنى السلف الصالح من الصى نى  فكالُم د. حاكم واضٌح وبنيِّ ة من السُّ

م ألهل العدل واحلق واإلصالح، ور يف قتاهلَرْوَن منارصَة أئمة اجلعاة اخلطاب الراشدي ال يَ دُ 

 ْ تنة وفيام مل يتبنيى
هلم وجُه احلق فيه، كام فعلوا كيف وهم ال يقات لون مع أهل العدل يف قتال الف 

 ؟! وصفنييف ترك القتال يف معركة اجلََمل  

 اء.كالم املتأخرين من الفقهوسنتهم بل السلف فال يعرتض عَّل فع

الذي عليه أكابُر الصحابة والتابعني أنى قتال اجلمل وصفني مل يكن من قال ابن تيمية: )

 .(2) (الدخول فيه، بل عدوه قتال فتنةالقتال املأمور به، وأن تركه أفضل من 

                                                           

 (.71)ص:  الفرقان بني حقائق اإليامن، وأباطيل الرشط والطغيان1) )

 (.8/522منهاج السنة )2) )
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مل يكتفوا  ◙ اشد عيلي بل إنى الصحابة الذين اعتزلوا القتال مع خليفة املسلمني الر

ابن تيمية يف الصحابة الذين يرون أحاديث ل حرضوا الناس عَّل ذلك، قال بالعزلة والرتك، ب

وقاص وغريه من الصحابة ومثل هذا احلديث معروف عن سعد بن أيب اعتزال الفتنة: )

والذين رووا هذه األحاديث من الصحابة مثل سعد بن أيب وقاص وأيب بكرة، وأسامة بن 

قتال اجلمل وصفني من ذلك، بل جعلوا جعلوا  وغريهم، لمة وأيب هريرة،مد بن مسزيد، وحم

قتال كام وأمروا غريهم بالقعود عن الذلك أول قتال فتنة كان يف اإلسالم وقعدوا عن القتال، 

 .(1)(استفاضت بذلك اآلثار عنهم

ا من قاتل من الصحابة مع عيلي  ة ري ُحجى هاد من غفكان قتاهلم عن رأي واجت ◙ وأمى

الذين قاتلوا من الصحابة مل يأت أحد منهم ، قال ابن تيمية )لقتاليوجب ا رهان معهموال ب

ا رأوه، كام أخرب قتاهلم كان رأيً بحجة توجب القتال ال من كتاب وال من سنة، بل أقروا بأن 

دونه  ، فيكون ممن هوين أفضل من عيلي عن نفسه، ومل يكن يف العسكرَ  ◙ بذلك عيل  

قتال مما يبني أنه لو مل يكن عنده فيه يشء من الندم والكراهة للأحيانا يظهر فيه  ان عيل  ىل، وكأو

 .(2) (رجاألدلة الرشعية، مما يوجب رضاه وفرحه، بخالف قتاله للخوا 

القتال مع أئمة العدل من اخللفاء الراشدين يف قتال الفتنة فكيف يف هذا موقف الصحابة 

؟! ال وابن الزبري كقتال أهل العدل كاحلسنييَد يف قتاٍل غري مرشوع ْور  كيزئمة اجلَ بالقتال مع أ

 .(3) يقوُل ذلك أحٌد من السلف، فهذا ما كتبه الشيخ حاكم، وهذا ما َعناه

                                                           

 (.8/526منهاج السنة )1) )

 (.8/526منهاج السنة )2) )

ر قتال جيش احلسني واضطرابه يف هذه املسألة عندما اعرتض عَّل ابن العريب الذه انظر تناقض3) )  (.284)ص: ي برى
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رين يف العهد املؤول يف مسألة   أما ما حدث بعد ذلك من انحراف يف الفقه عند املتأخِّ

ْره د. حاكم؛ بخالف ما، فلم ينل الفتنةالقتال مع أئمة اجلور يف قتا َسه؛ ولذا ك   حاول أن يدلِّ

، وذهب لكتاب "الفرقان" حماواًل التلبيس تَرك ما هو واضٌح يف كتاب "احلرية أو الطوفان"

 تدليس!وال

وكان وهذا نصُّ ما كَتبه د. حاكم يف كتاب "احلرية" عن املتأخرين يف هذه املسألة، قال: )

حتى وإن كان اإلمام تقع بني املسلمني؛ ال يف الفتنة التي القت لكفى عنَرْون اكثرٌي من السلف يَ 

بني مجيع هذه  -كام قال شيُخ اإلسالم–ومع ذلك كلِّه خَلط الفقهاُء املتأخرون عاداًل، 

ء امللوك، ومشايعًة هلم، ومسارعًة يف  األصناف، وجعلوا حكَمها واحًدا؛ اتباًعا ألهوا

ُل، وتوظيف ها خليلها ما صوص وحتمإرضائهم بتأويل الن  .(1) (دمة السلطة!ال حتتم 

نيى فيه اختالَط هذه وما ذكره د. حاكم هو جزٌء من كالم طويل لشيخ اإلسالم ابن تيميىَة ب

ملا : )، قالاملسألة عند املتأخرين؛ بسبب تأثري امللوك عَّل الفقه والفقهاء، وهذا نصُّ كالمه

ن الف ئُف م  ، َب القتاقهاء وجواعتَقَدْت طوا ؛ فيام إذا اعدًة فقهيةً جعلوا ذلك قل مع عيلي

، فإْن ذكروا مظلمًة أزاهلا خرجت طائفٌة عَّل اإلمام بتأويل سائٍغ وهي عنده، راَسَلهم اإلمامُ 

عنهم، وإن ذكروا شبهًة بيىنها، فإن رَجعوا وإال وجب قتاهُلم عليه وعَّل املسلمني. ثم إهنم 

ني(، ال عيلي للخوارج املارقيق ملانعي الزكاة( و)قتَل الصدِّ عدة )قتاأدخلوا يف هذه القا

ريهم جيعلون أهَل العدل من وصاروا فيمن يتوىلى أموَر املسلمني من امللوك واخللفاء وغ

قون بني قتال الفتنة املنهيِّ عنه والذي ترُكه - اعتقدوه لذلك، ثم جيعلون املقاتلني له ُبغاًة، ال يفرِّ

قتتال األمني واملأمون غريهم وأتباعهم؛ كاامللوك واخللفاء و ع بني؛ كام يقف ْعل ه خرٌي م ن

                                                           

 (.186)ص: 1) )
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. وهذا جتده يف احلَرورية واملرتدة واملنافقني كاملُْزَدكيىة ونحوهموبني قتال اخلوارج  -وغريمها

ن رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم، ثم الشافعيِّ وأصحابه، ثم كثرٍي من  األصل م 

نْوال أوئل ا باَب قتال  أهل البغي،ذين صنفوأمحد ال أصحاب ك جتدهم هكذا؛ نسجوا عَّل م 

َرقيى نَسج عَّل
نوال خمترص حممد بن احلسن، وإن كان منوال  فإن اخل  املُزين، واملُزينُّ نَسج عَّل م 

ذلك يف بعض التبويب والرتتيب. واملصنِّفون يف األحكام: يذكرون قتاَل البغاة واخلوارج 

حكيم عن نافع؛ وهو  ديٌث إال حديُث كوثر  بنيف ق تال الُبغاة حملسو هيلع هللا ىلص بي س عن النًعا، وليمجي

ملصنىفُة مثل "صحيح البخاري" والسنن فليس فيها إال قتاُل موضوع. وأما كتُب احلديث ا

نىة املنصوصة عن اإلمام أمحد  ء، وكذلك كتب السُّ ؛ وهم أهل األهوا  واخلوارج 
ة  أهل الردى

نام ذكروا أهَل ا باُب قتال الُبغاة، وإ مالك وأصحابه؛ ليس فيهأظن كتُب  ذلك فيامونحوه، وك

ء، وهذا هالر   ة وأهل األهوا و األصُل الثابُت بكتاب اهلل وسنة رسوله، وهو الفرُق بني القتال دى

نىة؛ فهذا الذي أمر به النبيُّ   ملسو هيلع هللا ىلص. ملن خرج عن الرشيعة والسُّ

، فليعة إمام ال عن طاوأما القتاُل ملن مل خيُرْج إ ٍ فارتكب  أمٌر بذلك؛ س يف النصوصمعنيى

لون ثالثَة حماذيَر: األوُل: قتاُل َمن خرج  ك معنيى وإن كان قريًبا منه ومثَلهاألوى
 يف –عن طاعة مل 

نىة . والثاين: التسويُة بني هؤالء وبني واالفرتاُق هو الفتنة االفرتاق؛ لوجود -والرشيعة السُّ

ئع اإلعن بعض رشاملرتدين  قتال اخلوارج املارقني  بني هؤالء وبني والثالُث: التسويةُ  سالم.ا

؛ من اإلسالم؛ كام يمُرُق السهمُ  وهلذا جت ُد تلك الطائفَة يدخلون يف كثرٍي من أهواء  من الرميىة 

ك امللوك ووالة األمور، ويأُمرون بالقتال معهم ألعدائهم؛ بناًء عَّل أهنم أهُل العدل وأوئل

بُة؛ وهم الُبغا ئمة الكالم أو أئمة املشيخة عَّل ني لبعض أئمة العلم أو أيف ذلك بمنزلة املتعصِّ

ئهم؛ ُمدى  ًَوى قد يكون فيه تأويٌل بتقصرٍي ال باالجتهاد، ُنظرا عني أن احلقى معهم، أو أهنم أرَجُح هب 
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ة وُعبىادها وأمرائها وأجنادها؛ وهو من ؛ ْرَفْع من بينهالذي مل يُ البأس ا وهذا كثرٌي يف علامء األمى

 .(1)العدَل(  اهللَ فنسأُل 

اخلْلَط الذي جيعل من طاعة اإلمام يف قتال وقد بنيى شيُخ اإلسالم يف مواضع كثرية هذا 

ا دائاًم، وإن كان عداًل، فقال: ) احلسَن وأثنى عليه بإصالح اهلل به ملسو هيلع هللا ىلص مَدح النبيُّ خُمالفيه حقًّ

ُ أن تَ حاب معاوية، أصو عيلي  بني الطائفتني: أصحاب   أحسَن، وأنه مل ْرَك القتال كان وهذا يبنيِّ

. وقتاُل اخلوارج قد ثبت عنه أنه أمر به وحضى عليه؛ فكيف ايُكن  القتاُل واجًبا وال مستحبًّ 

ي بني ما أَمر به وحضى عليه وبني ما مَدح تارَكه وأثنى عليه؟  ى بني قتال يسوِّ فمن َسوى

حابة ا فِّنيَ تلوا باجلَ لذين اقتالصى ة التميمي وأمثاله من اخلوارج قتال ذي ، وبني َمل  وص  اخلُويرص 

قني واحلَر ورية املعتدين: كان قوهُلم من جنس أقوال أهل اجلهل والظُّْلم املبني. ولزم املار 

قون املتق رون أو يفسِّ  أن يصرَي من جنس الرافضة واملعتزلة الذين يكفِّ
اتلني صاحَب هذا القول 

 .(2) (ذلك يف اخلوارج املارقنيفِّني، كام يقاُل مثُل جلمل  وص  با

تيمية مفتي العسكر يف مرص عيل مجعة ودعوَة الريس فكيف لو رأى شيخ اإلسالم ابن 

لون الطاغوَت منزلة أئمة العدل،  ل وَسَدنة الطُّغاة؛ الذين ينزِّ وأصحاب اخلطاب الديني املبدى

لون أهَل العدل و ملارقني واحلرورية ملظامل منزلَة اخلوارج اوأصحاب ااإلصالح وينزِّ

 هم!دين، وُيْفتون بقْتل هم وَسْحق  مجامجاملعت

املسألُة التي طرحها د. حاكم هي حرمُة القتال مع أئمة اجلور عَّل من خرج عليهم من ف

خروج أهل احلق والعدل عَّل  احلكميف  فاستنكروها وأدخلوا معهاأهل احلق والعدل، 

                                                           

 (.4/250( جمموع الفتاوى ))1

 (.35/56جمموع الفتاوى ) (2)
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ئع اإلساملمتنعة  والطوائفالطاغوت  َبه والتلبيس؛ الم؛ وهو من بعن رشا اب إلقاء الشُّ

ڦ ڄ )ع الطاغوت كام رأيناهم يف ساحات الثورة اليوَم! واهلُل يقول: فأوجبوا القتاَل م
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 :اثلورةأحاكم اخلروج ويف  فصل  
 طغاة:جلناب المحايًة  الُعلماء إرهاُب 

ة غلوِّ  استه للدفاع عن الطغاة جعلته ال يتحمل اخلالَف الفقهيى من أحد علامء محوه من شدى

 ذكر العظمى، اإلمامة يف فقهيًّا أكاديميًّا كتاًبا الدميجي اهلل عبد بلده، وذلك عندما ألىف د.

لبيت هذا  فذهب الفة،وجود اخلاجلور يف ظل  أئمة عَّل اخلروج حكم يف الفقهيى  اخلالَف  فيه

ًضا عليه؛ كي يرتاجَع ويعلَن توبَته عَّل املأل بسبب ما ذكره من اخلالف.ًرا وحُمَ مستنف الشيخ  رِّ

 اإلمامة" كتابه يف وناصْحُته –اهلل هداه –يقول: )زرُت الدكتور عبد اهلل الدميجي

 !(1) ( بوعدها، ومل ُيَوفِّ التوبة من كتابه مكتوبً ب َوَعدين وإنىه ،"العظمى

ها من مسائل اخلالف من الشناعات جمرَد ذكر مسألة اخلروج  فَسدنُة الطغاة يرون أنى  وعدى

ُد عليهم ما ينافحون عنه من محاية  التي ال ُتغتَفُر، ويرون أنى ذلك من الذرائع التي قد ُتْفس 

ل وحكم  ام يف العهد املبدى ا يف ن أشنع موله: )م  الطاغوت، وقد عربى عن ذلك بقَجناب احلكى

 أهل بني خالفيةً  الفاسق احلاكم عَّل اخلروج مسألةَ  جعل أنه دميجيلا اهلل عبد كتاب د.

نىة( السُّ
 (2). 

بَحث هذه املسألة بحًثا فقهيًّا  همع أنى  كتاب الشيخ الدميجي قد ُمنع وُمنعت طباعُته، وأنى 

ح القوَل بتحريم ذلك مل  ر، إال أنى كلى وْ اجلَ  عَّل أئمةاخلروج  جمرًدا ال حركيًّا سياسيًّا، ورجى

الذي أبى وأرصى أن يتربأَ الدميجي من كتابه ويعلَن توبته أمام الناس؛  الريس ه عنديشَفْع ل

ا للذرائع عَّل ه منلذكره اخلالَف الفقهي يف اخلروج، كلُّ ذلك  صيانًة جلناب الطغاة، وسدًّ

                                                           

 (.247)ص: ( 1(

 (.268)ص: 2) )
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ُلوه  الباب،يف هذا  املستضعفني واملستعَبدين؛ لئال خيوضوا  وما بنوه وحفاًظا عَّل ما أصى

 طويلًة؛ لُيْضفوا الرشعية عَّل احلكومات يف ظل اخلطاب الديني املبدل وانشغلوا به سننيَ 

له يف كتابه!بتحريم اخلروج مطلًقا، وإن أعلنوا الُكْفَر البَ  َح؛ كام أصى  وا

جوه  ن مسألَة اخلروج ضلياًل أكذًبا وتفكلُّ ذلك يفعله سدنة الطغاة ليحافظوا عَّل ما روى

عَّل من حيُكُم  بل أنزلوهامسائل اإلمجاع القطعية، ومل َيْكتفوا بذلك  ة اجلور هي منعَّل أئم

ُض عن حكم اهلل ورسوله   ملسو هيلع هللا ىلص.بالطاغوت وُيْعر 

 ُ له. -اهللبإذن  -وسأبنيِّ ام واألئمة وأحوا  بطالَن هذا القول ببيان أحكام اخلروج عَّل احلُكى

نَّةيف كتابه اذلي نسبه ألهل الامة مسائل اإلمفهوم م  :سُّ
ة ُحْرمة اخلروج عَّل  ل وسدنة الطاغوت لألمى ر أصحاُب اخلطاب الديني املبدى صوى

عوا  من خالفهم فيها، وحرصوا مسائَل اإلمامة السلطة، بأهنا من مسائل االعتقاد املسلىمة؛ وبدى

-تغلب والتي بنوا عليها طاعة املة ووجوب والسياسة الرشعية يف حتريم اخلروج عَّل السلط

 حتالُل!غوت ومن جاء به االوجوَب طاعة الطا -بزعمهم

نىة واجلامعة يف مسائل اخلالفة واإلمامة والسياسة  الرشعية؛ أما األصوُل التي عند أهل السُّ

ن بعده يف باب اإلمامة، والتي حثى املسو هيلع هللا ىلص كاتباع سنىة النبي  لنبيُّ وسنة اخللفاء الراشدين م 

ر منوأوىص ب ملسو هيلع هللا ىلص ك  هبا وحذى فإنه من َيع ْش منكم يرى كقوله: ) اتباع الب َدع فيها، التمسُّ

َدثات  األمور؛ فإهنا ضاللٌة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنىتي  اختالًفا كثرًيا، وإياكم وحُمْ

ذ وا عليها بالنواج  ة وإقامة األلَوحدة  ، وكالدعوة(1) (وسنة اخللفاء الراشدين املْهديِّني، َعضُّ مى

 كلمة اهلل، والُكْفر  بالطاغوت،  ة اإلمامومبايعخلالفة الراشدة ا
 
بالشورى والرضا، وإعالء

                                                           

 .( 42صحيح ابن ماجه ) هذا حديث صحيح، وصححه األلباين يف ( وقال: 2676رواه الرتمذي )1) )
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فهذه عند َسَدنة  ،اإلسالمواجلهاد يف سبيل اهلل والشورى، والدعوة إلقامة العدل وحتكيم 

ل من مسائل الفتن؛ فضاًل   !يهاإل ةلدعوعن االطاغوت وأصحاب اخلطاب الديني املبدى

ابه مسألَة اخلروج ومسألة الذي أخذ يعيد ويكرر يف كت ومن هؤالء عبد العزيز الريس

د  ر الطاعة ملن جاء به االحتالُل ومن حيكُم بالطاغوت ويتحاَكُم إليه، وقد مهى ئه هذا التكرا ا لقرى

ًرا يف بعض الردود( ح فأصب .(1) وهذا الدوران بقوله: )سيجد القارُئ هلذا الكتاب َتْكرا

الطاغوت وطاعته ومحايته ياسة الرشعية يدور حول قرص ُثهم عن مسألة اإلمامة والسحدي

ْود  عنه، ه )اإلمامة الُعظمى؛ تأصيالت أهل  والذى نىة السلفيني(؛ كام فعل يف كتابه الذي سامى السُّ

ُد اخلطاب الراشدي وسنَن ا لراشدين خللفاء ايف حني عدى كتاب "احلرية أو الطوفان" الذي جيدِّ

ن كتب أهل ا يف باب اإلمامة والسياسة ه لُشَبه  الديالرشعية: م  ل؛ لبدع؛ وذلك لنْقض  ن املبدى

ُ به  نىة!الريس الذي يبرشِّ  باسم السلفية وأهل السُّ

ا ليست إال جناًحا وذراًعا من أذرع ومل خُيْ    ُ هبا، وأهنى ف  هذه الغاية من إمامته التي يبرشِّ

ةالثورة ا لوظيفيُة حرَبه عَّل الشعوب حتالُل الصليبي ودوُله اوالتي َيُشنُّ فيها اال اليوَم، ملضادى

تب عَّل عدم الفساُد املرتضعفة الثائرة عَّل الظلم والطغيان يف عاملنا العريب، فقال: )املست

م بمنهج السلف يف أصل اإلمامة  ى بالربيع العريبااللتزا ه بأعيننا اليوَم فيام يسمى  .(2) (نرا

 ة  ىلع أبواب جهنَم:سلمني وادلُّاعبني خلفاء امل ة سدنة الطغاةاواسم
ل وسقوط  -واحلقيقُة أن طرَح مسألة اخلروج اليوم واجلدَل حوهلا يف ظل العهد املبدى

ونْقَل كالم السلف يف أئمة اجلور يف عهد اخلالفة وحكم  -اخلالفة وتبديل رشيعة اإلسالم

                                                           

 (.19)ص:  (1)

 (.16)ص: 2) )
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ال ال توجد مجاعٌة وال إماٌم وفهذا من التضليل؛ فاليوَم  ،اغيتعهد الطواإلسالم، وتنزيَله عَّل 

َة من  -عرص الطواغيت -عن هذا العرصملسو هيلع هللا ىلص حكٌم باإلسالم، وقد أخرب النبيُّ  ر األمى وحذى

َر التي سيمرُّ هبا النظام السيايسُّ اتب اعهم حتذيًرا واضًحا بيِّنًا؛ وذلك بعد أن بنيى األطوا

ة ما شاء اهلُل ) قوله: اإلسالمي؛ كام يف ن يرفَعها، أن تكوَن، ثم يرفُعها إذا شاء أإنكم يف النبوى

ا، ثم تكوُن ُملْ ثم تكونُ  ًكا َجرْبيًة، ثم تكوُن  خالفٌة عَّل منهاج النبوة، ثم تكوُن ُمْلًكا عاضًّ

نْهاج نبوة( م إهنا ستكون ملوٌك، ثم اجلبابرُة، ثويف رواية عن أنس: ) .(1)خالفٌة عَّل م 

 .(2)(يُت الطواغ

ر ف باع أنظمة من زمن الملسو هيلع هللا ىلص يه النبيُّ ويف حديٍث آخَر حذى ُفرقة واالختالف، ومن اتِّ

ُفهم إىل تالضاللة التي تسوق الناَس لطاع ؛ وهو عهُد ها وتقذ  النار، وبنيى وقَت اخلري املحض 

ةاخلالفة النبوة واخلالفة الراشدة، ثم بنيى زمَن اخلري الذي فيه َدَخٌن؛ وهو عهُد  ، ثم زمَن العامى

؛ عاة عَّل أبواب جهنَم؛ وهو عهُد التفرق وسقوط  وهو عهُد الطواغيت والدُّ  الرش املْحض 

إنا كنىا يف جاهلية  يا رسوَل اهلل،إلسالمي، قال ُحذيفُة: )فة واجلامعة  والنظام السيايس ااخلال

، فجاءنا اهلُل هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري رش   : هل بعد ذلك الرش عم، فقلُت ؟ قال: نورَشي

َخنُه؟ قال: قوٌم يسَتنُّون بغري ُسنىتي، وهُيْدون بغري . قلت: وما دَ ري؟ قال: نعم وفيه َدَخنٌ من خ

؟ قال: نعم؛ ُدعاٌة عَّل أبواب هْديي، َتعر   ُر. فقلُت: هل بعد ذلك اخلري من رشي ُف منهم وُتنْك 

ْفهم لنا. قال:: يا رسوا. فقلُت جهنَم، َمن أجاهبم إليها قَذفوه فيه ن  ل اهلل ص  نعم؛ قوٌم م 

ْلدتنا عَة أْدَرَكني ذلك؟ قال: تلزُم مجا ويتكلمون بألسنتنا. قلُت: يا رسول اهلل، فام ترى إنْ  ج 

                                                           

 (.1/34(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )30/355مسند أمحد )( )1

 .ألمراء( باب ما ذكر من حديث ا6/189مصنف ابن أيب شيبة )( )2
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ثم تكوُن ُدعاُة الضاللة؛ فإن رأيَت يومئٍذ خليفَة اهلل يف ويف رواية: ) املسلمني وإماَمهم.

ْل تلك الف    هلم مجاعٌة وال إماٌم؟ن مل تكنْ فقلت: فإ ،(1) األرض فاْلَزْمه َرَق كلىها؛ قال: فاعَتز 

َكك املوُت وأنت عَّل ذلك( قال: ويف رواية: ) .(2) ولو أن تَعضى عَّل أصل شجرة حتى ُيْدر 

ُء، عليها ُدعاٌة عَّل أبواب  ؟ قال: فتنٌة عمياُء صامى نار، لاقلُت: يا رسول اهلل، أبَْعَد هذا اخلري رَش 

ْذٍل، خرٌي لك من أ يا ُحذيفُة وأنت عاض  ن مَتُْت فإ  .(3) (ن تتَبَع أحًدا منهمعَّل ج 

ء واحلكام هو عرُص فتنة، وإن كان يف صدر اإلسالم، مع ذلك  د األمرا فعرُص التفرق وتعدُّ

ُك فيه البيعُة؛ كام ثبت ذلك عن السلف واألئمة التفرُق بسبب فكيف إن كان هذا  ،(4) ُترْتَ

الستعامُر عَّل أنقاض التي أنتجت دويالٍت صنعها اية عَّل العامل اإلسالمي؟! ولصليباحلملة ا

ى باإلسالم؛ وهي أبعُد ما تكون  ة الواحدة، وجعل فيها أنظمًة تتسمى اخلالفة واجلامعة واألمى

ة وراثية متفرق عنه، من أحزاب إحلادية، وأنظمة الدينيٍة وعلامنية ودكتاتورية وَمَلكيىات

 ه!، ومن عصاها حاربْته وسجنتْ أطاعها ساقته إىل طريق جهنمَ َمن  ضعيفة،

ء عند الفرقة واالختالف:  ُر من متابعة  األمرا قال البيضاوي يف بيان احلديث  وأنه حيذِّ

ل  ) أي: إن مل يُكْن هلل يف األرض خليفٌة، فعليك بالُعزلة والصرب عَّل َمَضض  الزمان، والتحمُّ

هلم: عن ُمكاَبدة الشدائد؛ من قوكنايٌة  -وهو أصله - الشجرَجْذل  ، وعضُّ شاقه وشدائدهمل

                                                           

 (.2295(، صحيح اجلامع )38/422)مسند أمحد 1) )

 (.1847(، ومسلم )3606خاري )الب2) )

 (.4248رواه أبوداود )( )3

 (.77راجع )ص: 4) )
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أَ  ُد منه أن ينقطع عن الناس، ويتبوى ُل أن يكون املرا
؛ باحلجارة لشدة األمل، وحيتم  فالن يَعضُّ

 .(1) َأمَجًة، ويلزَم أصَل شجرة إىل أن يموَت، أو ينقلَب األمُر(

ملسو هيلع هللا ىلص نبوته  هذا حديٌث عظيُم الشأن من أعالم)حذيفة:  األلباينُّ معلًقا عَّل حديثوقال 

َقْت مَجَْعهم،  ونصحه ألمته، ما أحوَج  ْزبية التي فرى
املسلمني إليه للَخالص من الُفرقة واحل 

ن العدو منهم  .(2) (وَشتىْت َشْمَلهم، وأذهبت شوكَتهم! فكان ذلك من أسباب متكُّ

ل ب الديني املبحاُب اخلطاُجها أصهٍة يروِّ األلباينُّ رمحه اهلل عن شبوقد أجاب الشيخ  دى

عنيَ طاعة كلِّ من حكم املسلمني اليوَم؛ يف وجوب  نىة والعقيدة السلفية، فسئل  ُمَتَذرِّ باسم السُّ

)من مل يبايْع مات  هذا السؤاَل: )هل جيوز أن نبايَع من ال حيُكُم بام أنزل اهلُل؛ حلديث ابن عمر:

اَم الذين ال حيُكممثاًل ا يُع اآلنميتًة جاهليًة(، فكيف نبا بام أنزل اهلل؟ فقال الشيخ: ون حلكى

، فقال البيعُة ال تكوُن إال للخليفة الذي خيتاره املسلمون مجيعا)من قال لك: إنه فيه بيعة اليوم! 

ُد حكام املسلمني؟ فقال الشيخ السائل:  .(3) ال، ما جيوز( :وهل جيوُز تعدُّ

ل الفرق كام يف ا ا عَّل مستوى  مستوى الفرد، وأطاب عَّلبوي هو خألمر النواعتزا مى

 موعة األمة فهي مطالبة بإقامة اجلامعة ووحدة األمة التي هي من فروض الدين اإلسالمي.جم

ُم فيه عرب فالعامَلُ اإلسالميُّ اليوَم حتت االحتالل الصليبي املبارش أو غري املبارش، ويتح كى

ة اليوم هو دْفُع هذا ال جبات  عَّلأوجُب الوا فأنظمته الوظيفية،  عدوان الذي أفسد الدنيا األمى

                                                           

 ـه.658(، والبيضاوي هو القايض نارص الدين عبد اهلل بن عمر ت3/329ح السنة )حتفة األبرار رشح مصابي1) )

 (.6/541السلسلة الصحيحة )2) )

 لباين البيعة للخليفة الذي خيتاره املسلمون فقط(.(، ويف موقع اليوتيوب بعنوان )األ337والنور )سلسلة اهلدى 3) )

 https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0 

https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
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وأما قتاُل الدْفع  فهو أشدُّ ؛ كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )، وحتريُر البالد والعبادوالدينَ 

فواجٌب إمجاًعا، فالعدوُّ الصائل الذي يفسد الديَن  ؛أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين

ب ه رشٌط؛ بل ُيْدَفُع بحسن من دفعه، فال ُيشرتط لد اإليامأوجُب بعوالدنيا ال يشَء 

 .(1)(مكاناإل

 ُشَبه  شيوخ اثلورة املضادة ىلع األمة وثورتها:
حًة  ل اإلنكاَر رصا نىة وعلامء مجاعات أهإلال يستطيع أصحاُب اخلطاب الديني املبدى ل السُّ

يقرُّ بذلك يف الظاهر،  فكلُّهم يه كفٌر،اإلسالم يف عدم رشعية اإلمام الكافر أو من طرأ عل

 الناس؛ بتنزيل كالم العلامء يف ظل اخلالفة وحكم اإلسالم  عَّلولكنهم استطاعوا التلبيَس 

من ذلك ما عَّل زمن سقوط اخلالفة وحكم الطاغوت والكفر البواح وُدَويالت االحتالل، 

َبها االح ُره يف كتابه من رشعيىة احلكومات التي نصى ر أن تغيريَ  ملسلمني، بالد اتالُل عَّليقرِّ  وقرى

طيَلها كلِّها واستبداهَلا بحكم الطاغوت، كلُّ ذلك ال يقدح يف رشعية احلاكم الرشيعة وتع

ه؛ فضاًل عن السعي لتغيريه، ال ْف يف ذلك فهو ومن خي ووجوب طاعته وتقديره وحتريم نْقد 

اَلل، ومن الذين يستحق َل، فقال: )قول حاكم  والقتاون القتَل خارجي  من أهل البدع والضى

عطىلها فيجب اخلروُج عليه باإلمجاع(: تقدم أن التكفرَي هبذا قوُل   أوبيسان: أو غريى الرشيعةَ الع

؛ ألنه لو وقال أيًضا معتذًرا هلم: )قد حيكم  .( 2) اخلوارج( ا احلاكُم بغري ما أنزل اهلل مضطرًّ

ل يف حكم من قاو .(3) ل الغرب الكافرة(ر  مع دوبالتآمُ  حكم بام أنزل اهلل، لقام عليه قوُمه

ُيناوُئ الطاغوَت ويعارضه: )إن كانت املعارضُة إلسقاط ُحْكم احلاكم وتفريق الكلمة، فإنى 
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َض ُيْقتُل، أو كان املعارُض يتبنى  ى عقيدة اخلروج عَّل احلاكم املسلم، فإنه يستحق القتَل؛ املعار 

 .(1) ألنه مبتدٌع(

روج عليه حتى وإن جاء به يف وجوب طاعة الطاغوت وحتريم اخله تلبيساومن ت

ا إىل يوم القيامة؛ وبناًء عَّل ذلك أوىص الشعوَب الثائرَة االحتال ُل: أنه جعل اخلروج كلىه رشًّ

الثورات والصرْب  عَّل والة األمر؛ من الطُّغاة واملجرمني ومن جاء هبم االحتالُل، بالتخيل عن 

ضادة، ويمُكرون امَلْكَر ُله الوظيفية الثورَة املحتالُل الصليبيُّ وُدوَ  فيه االي َيُشنُّ يف الوقت الذ

 بىاَر عَّل الشعوب املستضعفة الثائرة؛ عَّل الظلم والطغيان يف عاملنا العريب!الكُ 

ل وَسَدنة الطغاة لرتويج باطل هم هذا بعبارةٍ البن  امك ك أصحاُب اخلطاب الديني املبدى متسى

مها الذي أرادوه هم، جيب أن ُتْقَبَل عَّل عمولة كالم املعصوم، والتي وها بمنزيم، وجعلالق

ونه من أعداء ابن القيم والعلامء! وعبارُة ابن ومن خي القيم هي الُفهم فيها يشنِّعون عليه ويُعدُّ

ر: )حني وَصف اإلنكاَر عَّل الوالة باخلروج عليهم بأنه  .(2)(الدهر أساُس كلِّ رشي وفتنٍة إىل آخ 

، وتعاملوا معه عَّل ذلك، واستندوا عليه يف ملسو هيلع هللا ىلصاملعصوم م كال منزلةفأنزلوا هذا النصى 

ترويج باطل هم وتلبيسهم عَّل الناس، ومل خيط ْر ببال ابن القيم أنه سيأيت َمن يستدلُّ بكالمه 

ة عَّل الطاغوت، ومن حكم به ومن جاء به االحتالُل دائ ا اًم وأبدً هذا عَّل حتريم خروج األمى

 وم القيامة! إىل ي

بكالم ابن القيم يف دعمه للثورة املضادة التي انقلبت عَّل الشعوب الريس  تدلولذا اس

ة عَّل الطُّغاة، فقال: )إن ما يذُكُره ابن عبد الرب  حيث سعى إىلاملستضعفة،  شيطنة ثورة األمى
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م بمنهج م االلتزب عَّل عدوابن تيمية وابن القيم وغريهم من أهل العلم من الفساد املرتت ا

ه بأعيننا اليوَم فيام يسمى بالربيع العريب(إلمل االسلف يف أص ءة (1) امة: نرا . ثم أوىص بقرا

سرية خلفاء املسلمني وما حصل فيها من حوادَث يف اخلروج والفتن؛ لالستدالل عَّل حرمة 

ءُة كتاب خمترَصٍ ككتاب "تا يوطي فاء" للسريخ اخللالثورات عَّل الطغاة اليوَم، فقال: )قرا

. ثم ذرف دموَع التامسيح عَّل شهداء (2) روج "الثورة"(َّل مفاسد اخلأمثلًة تدل عُتظهر 

املسلمني الذين ُقت لوا عَّل يدي أولياء األمور من املجرمني والسفاحني الذين يوجب طاعَتهم، 

م بمنهج السلفعن الربيع العريبفقال  اإلمامة يف أصل  : )الفساد املرتتب عَّل عدم االلتزا

ه بأعينن َقْت فيه أنُفُس عرشات اآلالف من يسمى بالربي ا اليوم فيامنرا ع العريب؛ الذي ُأْزه 

املسلمني، بل وجتاوزت مئَة ألف نفٍس يف دولة مسلمة واحدة، فكيف إذا مُج ع ضحاياها 

 ![168ل عمران:]آ   (ڎ ڎ ڈ ڈ)ولسان حاله يقول  .(3) بضحايا الدول األخرى!(

ر من مفاسد خروج-عادته ضطرب كا ثم أمام  -ةالشعوب العربية عَّل الطغا وهو حيذِّ

ُب عن الثورات التي نجحت؟   سؤال يطارده وهو ينظِّر هلذا الكالم املتهاف ت؛ وهو: ما اجلوا

ُره كفياًل هلدم هذه التنظريات والتأصيالت؟  وهل سيقرُّ   بنجاحها ليكون إقرا

آخر؛ وهو أن تطرُح هذه الشبهُة بأسلوب زام: )ا اإللهذو فقال جماوًبا عن هذه احلجة

جحت؛ فإذن ال حَتُْرُم مجيُع الثورات! وجل هؤالء يقيسون النجاَح بأمور هناك ثوراٍت ن
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ع يف احلريات والتحاكم للديمقراطيات، غرَي ملتفتني إىل ما  مٌة كالتوسُّ دنيوية، وبعُضها حمرى

 . (1) ختُلُفه الثوراُت من مصائَب عظيمة(

تناقض يف أثناء حتذيره الشعوَب مما تتطلع  إىل أنلطغاة يف ُنرْصته ل عْته شدُة محاسهدف وقد

إليه من احلريات يف ثورهتا عَّل الديكتاتورية والظلم؛ فزعم أنى اإلسالَم ال يقرُّ ذلك، مع أنه 

يقول:  يف نفس الوقت يدعو لطاعة كلِّ من حكم املسلمني بأي نظام كان ويقرهم عَّل ذلك!

ا خمالفٌة للرشيعة، وال تقرُّ الدولة املسلمة اخلروَج راطيَة؛ ألهنال تقرُّ الدولُة املسلمة الديمق)

  .(2) عَّل حكام املسلمني والثورة عليهم(

ُ هبا، وهي أن الدعوات  والثورات  التي تواجه الطغاَة  ثم رصح بحقيقة إمامته التي يبرشِّ

ة من فخدعوا العا َلهم باسم احلرية واحلقوق،ء باط من هؤالقال: )أظهر كثريكلىها باطلٌة، ف مى

عاة إفساٌد للدنيا وهالٌك للدين، فإن  الناس، وما علموا أنى حقيقَة هذه احلرية واحلقوق املُدى

 .(3) الرشيعة ما رشعت السمع والطاعة لإلمام والسلطان إال ملصالح العباد(

م حلك اواملشاركة السياسية يفاحلريات طالبَة بهكذا بكل وضوح يقرُّ يف إمامته أن امل

كتاتورية كلُّها داخلٌة يف بند احلريات والديمقراطيات املحرمة يف اإلسالم بزعمه،  ورفض الدِّ

 -وأن املطالبَة بالعدل واحلقوق ورفع  الظلم كلُّ هذه مطالُب دنيويٌة ال قيمة هلا، كام أنى اخلروج

َر  الُل،لطاغوت ومن جاء به االحتوحْكم  اونظامه  عَّل الدكتاتور -وهو بيت القصيد والتحرُّ

نىة وإمجاعهم بزعمه! ٌم، خمالٌف لعقيدة أهل السُّ رى  من االحتالل اخلارجي والطغيان الداخيل: حُمَ
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فتوصل إىل أن مجيع األبواب واملنافذ أمام الشعوب املضطهدة للهروب من عذاب الطغاة 

رْب  عَّل  ت أقدامالركوع حتواستعبادهم مغلقٌة، إال طريَق   !واهلوانالذل الطغاة والصى

 حول ثورة األمة، وأنها سبُب ادلمار: شبه  الالردُّ ىلع 
ة هي سبب اهلالك والدمار من التضليل الذي يامرسه َسَدنُة الطغاة  ادعاؤه أنى ثورة األمى

هون ؛ فهم يوأتباُع الثورة املضادة، وهذه الطائفة كعادهتا يف ُظْلمها للمستضعفني سهاَمهم وجِّ

رون أفعاَل املجرمني واملنافقني تويسك، ونحو املؤمنني ن عن الكافرين واملحاربني، ويربِّ

ويمدحوهنم؛ يقول ابن تيميَة يف وصف هؤالء وأمثاهلم من أهل البدع: )فمن ناقش املؤمنني 

حهم ربام يمدعَّل الذنوب، وهو ال يناقش الكفاَر واملنافقني عَّل كفرهم ونفاقهم، بل و

الناس جهاًل وظلاًم، إن مل ينته به جهُله وظلُمه إىل الكفر  أعظم ُمهم، دلى عَّل أنه منويعظِّ 

 .(1)والنفاق(

ة اإلسالمية اليوم يف أبنائها وأوطاهنا وأمواهلا هو  فمن املعلوم للجميع أن استباحَة األمى

ر يف شنِّ حروبه ل الكافواالحتال بسبب هذه األنظمة التي حتُكم املسلمني، فهي إما مع العدو

، فقد  -وهو الواقع– ةمى األعَّل  ٍ أو أهنا متخاذ لٌة ضعيفة، وهذا األمر ال خيفى عَّل كل مبرص 

رأينا خذالَن احلكومات العربية وحصاَرهم ألهل غزَة؛ يف الوقت الذي يُدكُّ الصهاينُة البيوَت 

عَّل الشعب األفغاين  الصليبيةع احلرب واملساجَد بالصواريخ عَّل أهلها، ورأينا وقوَفهم م

مارته اإلسالمية، والتي ُقتل فيها املاليني من األطفال والنساء والرجال، ورأينا  إوعَّل

الفتاوى التي وقفت مع هذه احلملة الصليبية وَقْمَعهم لكل من يفتي بغري ذلك، ورأينا موقف 

الغربية الرببرية مريكية ليبية األهذه احلكومات الوظيفية ووقوَفها الكامَل مع احلملة الص
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املعَلنة عَّل العراق، والتي راح ضحيَتها املالينُي من القتَّل واملرشدين من األطفال شة توحامل

والنساء والرجال، وقد خرجت الفتاوى الرسميُة يف تأييد هذه احلرب الصليبية! وقد ُمل ئت 

ٌء باملنارصوا إخواهنم املستضعفني؛ سو نالسجوُن بالشباب الذي س، للسان أو بالنفْ ال أو باا

عي الكذابون امللبِّسون أهنا بسبب الثورات! بل الدذا فه ة به؛ كام يدى ماُر واهلالك ال دخَل لألمى

َة اكتشفت أن طاعَة هذه احلكومات مل تأت  إال بدمار الشعوب وإهالكهم؛ وهذه من  إنى األمى

ة  وا مع العأسباب الثورة، فقد أدركت الشعوُب أنى املوَت  مة  خرٌي من املوزى ة َّل ت علكرا الذلى

 واملهانة!

عُ اتل  رتس خلَفها؛ حلماية األنظمة:اتلبعبارة ابن القيم و ذرُّ
ها من املبالغات؛ وأهنا نظرٌة جزئية حلوادث  وعندما انتقد د. حاكم عبارة ابن القيم وعدى

وه من أعدالًة َشعْ عليه مح التاريخ فيام ترتىب عَّل اخلروج ال نظرٌة كليٌة، شنُّوا  َء وعدُّ بن ء اوا

القيم، ومن هؤالء: الريس حيث قال: )يقال حلاكم العبيسان: قد أبعدت النُّجعَة؛ مما يدل عَّل 

. وقال: )وملا كان حاكم العبيسان يسَء الظن هبؤالء (1) أن يف نفسك شيًئا عَّل ابن القيم(

يسان عَّل )زاد العب. وقال: (2) م(يَب عليهه والتشغالعلامء أبْت نفُسه إال التكلَُّف يف رد كالم

ره عَّل ختطئة ابن القيم( . وقال: )لو كانت النظرُة (3) جْهل ه وقاحًة يف كتابه "الفرقان" بعد إرصا

َمْتها الرشيعة، وتقدم ذكر األدلة الكثرية وآثار  ا حرى الكلية دالًة عَّل أن منافَع اخلروج أكثُر، مَلَ

حابة واإلمجا  .(4) روج(حرمة اخلعات عَّل الصى
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 وهذا الغلا التعصب فبهذ
ٍ
و تعاملوا مع كالم ابن القيم عَّل أنه كالُم معصوٍم؛ فأيُّ يشء

ليس حبًّا يف ابن ه أبَْقْوا لُغالة املقلِّدة ومتعصبة الطوائف واملذاهب! ولكنى هذا االستنفاَر من

َأ خطى ه أنى  الطغاة؛ بدليل يف نرصة ملرشوعهمالقيم بقدر ما هو محايٌة هلذه العبارة التي فيها دعٌم 

حابة وأهل العلم ممن خالفوا توجهات ه البدعيَة، ورضب هبا ُعْرَض  يف كتابه كثرًيا من أقوال الصى

 .طاحلائ

 ستدالل بعبارة ابن القيم بأنَّ اخلروج ال يأيت إال بالرش  من وجوه:االو بعصاتلالردُّ ىلع 
اغوت اة؛ من وجوب طاعة الطهب إليه َسَدنُة الطغيذ يكون عامبعُد ما : إنى ابَن القيم أأواًل 

ف بحربه عَّل الطاغوت؛ ومن ذلك قوُله:  َمن )والرضا به والصرب عليه، كيف وهو الذي ُعر 

َم الطاغوَت وحتاَكَم إليه... فطاغوُت كلِّ   حتاَكم أو حاَكم إىل غري  ما جاء به الرسوُل فقد حكى

 و ليه غريَ قوم َمن يتحاكمون إ
 
ه عَّل غري بصريٍة ن اهلل، أو يتىب عونله، أو يعبدونه من دورسواهلل

من اهلل، أو يطيعونه فيام ال يعلمون أنه طاعٌة هلل؛ فهذه طواغيُت العامل، إذا تأمْلَتها وتأمْلَت 

َل الناس معها رأيت أكثَرهم عدلوا من عبادة اهلل إىل عبادة الطاغو ت، وعن التحاكم إىل أحوا

له إىل طاعة الطاغوت عن طاعته ومتابعة رسو التحاكم للطاغوت، وإىل  الرسولاهلل وإىل

ة حابُة ومن - ومتابعته، وهؤالء مل يسلكوا طريَق الناجنَي الفائزين من هذه األمى وهم الصى

 فكالُم ابن القيم بال  .(1) (وال قَصدوا َقْصَدهم، بل خالفوهم يف الطريق والقصد مًعا -َتب َعهم

إليه ومن جاء به االحتالُل  الطاغوَت ومن يتحاكماملسلمني، ال يريد  فاءَ ني به خلشكي يع

به عَّل املسلمني؛ كام هي عقيد  .تهونصى
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َبه كابن القيم وابن كثري وغريهم جاهدوا حكومَة غازاَن التىرَتيى ثانيًا : إن ابَن تيمية وُطالى

ئوحَكموا بعدم رشعيتهم وهم من الطوا ع أنى قتاهُلا باإلمجاع، مجيب عة التي ف املمتن، وعدُّ

عي اإلسالَم، وكان اخلطباُء يْدعون له عَّل منابر اجلمعة، فهو حاكم مسلٌم غازاَن كان ي دى

وَسَدنة الطغاة، ومع ذلك جاهده هؤالء األئمُة بالسيف واللسان، ه متغلٌِّب؛ حَسَب تنظري

ة عَّل ج ضوا األمى والذي يرتتب من اخلروج املحرم،  هادَ هذا اجل هلم أنى هاده، ومل خيط ْر بباوحرى

ُجه! وقد قال ابُن تيمية كلمًة عظيمًة يف جهادهم للتتار تدل عَّل ثقته عليه كلُّ  ؛ كام يروِّ  رشي

عون اإلسالم عنده، فقال: ) إذا رأيتموين من ذلك اجلانب مع ووضوح ُحْكم هؤالء الذين يدى

ته" جلهاد غازاَن . وقد أشار ابن القيم يف "نوني(1) (تلوينَّل رأيس ُمْصحٌف؛ فاقالعدوِّ وع

 ((2) فبقاؤه يف الناس أعظُم حمنٍة ... من عسكٍر ُيْعزى إىل غازان  ل: )وَغْزوه، فقا

لو كان معهم، هل كان سُيقاتل غازاَن أم سيقاتل حتت رايته  الريس فامذا سيكون موقف

ُب طاعَته؛  !ويوج  ة أنى اخلروج رش   بحجى

هذا التأصيل  الطُّغاَة  إىل آخر الدهر، وإدخاهُلم يف هلم: إنى اخلروَج أساُس كلِّ رشوق: لًثااث

م الطاغوت ومن جاء هبم االحتالُل، فهذا يلزم منه إبطاٌل حلكم رشعيي جمَمٍع عليه،  ومن حُيكِّ

 فُر، فإناحلاكم الكافر أو من َطَرأ عليه الكدلىت عليه النصوُص؛ وهو وجوُب اخلروج عَّل 

 .ذلك، بَطل تأصيُلهمأقروا ب

ا خروٌج عَّل األنظمة اجلاهلية ًثاثال ُل هذه املقولَة أنى حقيقة دعوى األنبياء أهنى
: مما ُيبط 

ع اجلهاُد يف سبيل اهلل، وُجعل من غاياته إنقاُذ  ُمهم؛ فرُش  الطاغوتية التي كان عليها أقوا
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، وهذا [75ء:نسا]ال(  پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)فني؛ كام قال تعاىل: املستضع

يف مكَة، والذي كان حيكمه املأُل من قريش، وقد خرج عَّل النظام اجلاهيل ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا حممٌد 

َجهة، والذي  م املسلمون املستضعفون تضحياٍت كثريًة يف سبيل هذا التغيري وهذه املوا قدى

 والفتُح املبنُي. ترتب عليه بعد ذلك اخلرُي الكبريُ 

ه رابًعا  ا، فرنسا، روسيا، الصني( والتيلدول العظمى )أمريكا، وبريطانيا اليوم يف: ما نرا

حتكم العامل كلىه: جاء بعد ثْوراٍت عَّل املَلكيىات والدكتاتوريات واخلروج  عليها، فال يستطيع 

 عاقٌل أن يقوَل: إنى ما هم فيه اليوم رش  مما كانوا عليه.

عوديةَ اململكَة العربيَة ال أنى ه ًضا عندوأي مية، ومساويٌة دول اخلالفة اإلسال من  هي خريٌ سُّ

فة الراشدة، وهي قد قامت عَّل خروج عبد العزيز بن سعود املدعوم من دولة اإلنجليز للخال

ه أيًضا عَّل ال يف عَّل إمارة ابن رشيٍد يف نْجٍد وما حوهلا، التابع  للخالفة العثامنية، وخروج  رشى

؟ذا اخلروبأنى ه يف مكة، فهل يستطيع أن يقوَل   ج جاء بالرشِّ

م رمحه اهلل اجتهاٌد منه، ومن انتقدها فانتقاده يف حملِّه، ومن انتقدها بأدب ابن القيفعبارُة 

ُك إال النبيى وأدلٍة ال تثريَب عليه؛   وكام قال السلف: )ليس أحٌد إال يؤَخُذ من قوله وُيرْتَ

 ه.ام هي عبارتُ بُّ إلينا؛ كقى أحكنى احلابَن القيم حبيٌب إلينا، ول. ونقوُل: إنى (1)ملسو هيلع هللا ىلص(

َل عبارُة ابن القيم عَّل الطاغوت ومن جاء به االحتالُل، وأن  لكنى الباطَل وامَلالمَة أن ُتنزى

حابة وأهل  العلم املستندُة عَّل النصوص الرشعية، والطعُن بأصحاهبا ُل الصى كام  -ُتردى أقوا

ئهم وتها ألهألجل خمالف -وَسَدنة الطاغوت هوفَعل  هم الب دْ وا  عيىة.قواعد 
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غاة: ستخفاُف اال  بمذاهب الصحابة والعلماء؛ نرُصةً للطُّ
ليس حبًّا يف ابن القيم بقْدر  ما هو محايٌة هلذه العبارة؛ لنرصة ه مما يدلُّ عَّل أنى استنفار

حابة والعلامء؛ وهي كثريٌة جدًّ الطُّغاة: ما جاء يف كتابه من جتاوزا تُه ها ُجرْ ا، منت يف حق الصى أ

حابة نىة واإلمجاع، وتسفيُه مذاهبهم! كقوله: ، وعَّل ختطئة الصى اهتاُمهم بمخالفة عقيدة أهل السُّ

)عَّل القول بأنى فعَل احلسني يعدُّ خروًجا، فقد انعقد اإلمجاُع عَّل خطأ هذا الفعل، فف عُل أهل  

اج  املدينة يف ة، وكذلك الذين خرجوا عَّل احلجى نىة اًعا، خطٌأ إمجاحلرى ، بعدُ وعَّل هذا أهُل السُّ

 .(1) لذا ال يستدلُّ بفعل هم(

حابة؛ وهو عبُد اهلل بن عمرو، واستخفافه  ته عَّل ختطئة عامل من علامء الصى ومنها ُجرأ

تأصيالت ه الب دعيَة التي يعتقدها يف تعظيم بفهمه وعَمل ه بحديٍث هو من ُرواته؛ ألنه يبط ُل 

ُ خطَأ ول: )فهذا اإلمجاعُ لًقا ولو اعتدت وظلمت، يقهلا مط التعرض السلطة، وعدم    يبنيِّ

م ملا عمرو بن اهلل عبد   ...( فكيف َيْفزُع منصٌف من قتل دون ماله فهو شهيدٌ : )حديَث  عمى

ة (2) ألثٍر عن صحايبي واحٍد خيالف نصوًصا كثريًة( . وقال: )إن هذا األثَر خمالٌف لألدلة العامى

رة  واخلاصة  مٌة  والتي أمجع عليها عَّل جور احلاكم وظلمه،  بالصرباآلم  نىة، فهذه مقدى أهُل السُّ

 .(3) عَّل َفْهم عبد اهلل بن عمرو(

حابة ختطئُته للحسني بن عيلي  ته عَّل الصى عَّل طريقة النواصب؛ وذلك ¶  ومن ُجرأ

ر، قال: ة اجلوَّل أئمالبدعية؛ وهي ادعاؤه اإلمجاَع عَّل ُحرمة اخلروج عه لقواعد ملخالفته
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قد تاب  -بزعمه-مل يضلِّل احلسني؛ ألنىه ه. لكنى (1) ليزيَد(ملبايعة يف عدم ا ◙ )فخطؤه

نىة واجلامعة! يقول:  يرى بيعَة  ◙ )فدلى هذا عَّل أنى احلسنيَ ورجع لعقيدة أهل السُّ

نىة، فإنه أراد بيعَة يزيَد بن معاوية لكنه ُقت ل   .(2) (الفاسق كبقية أهل السُّ

لذين مل تثُبْت عندهم توبُة وتضليله؛ بخالف أحد زمالئه افلم جَيْرؤ  عَّل تبديع احلسني 

؛ فحَكم عَّل احلسني بأنه من الُبغاة، ولكن إلنصافه مل حيَكْم عليه بأنه من هواحلسني كام ذهب 

 !(3) اخلوارج؛ ألنه مل يثُبْت عنده تكفرُي احلسني ليزيدَ 

َيرى  مع أنه -الشوكاينة اخلروج جاء عن  يف مسألن َغاَل بدع ممويف مثل هؤالء وأهل ال

َز اخلروج من  -حتريَم اخلروج عَّل أئمة اجلور ض  والطىعن  بمن يرى جوا التحذيُر من التعرُّ

)ال ينبغي ملسلٍم أن حُي طى عَّل أئمة اإلسالم كاحلسني سيِّد شباب أهل اجلنة، قال الشوكاين: 

رْتةمن ال ن خرج من السلف الصالحم اجتهاٍد إهنم فعلوا ذلك بَّل أئمة اجلور؛ فوغريهم ع ع 

منهم؛ وهم أتْقى هلل وأْطَوُع لسنة رسول اهلل من مجاعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم، ولقد 

ميىة ومن وافقهم يف اجلمود عَّل أحاديث الباب؛ حتى حَكموا  ا أفرط بعُض أهل العلم كالكرى

ْبطَ بأن  رُّ منها اجل وأرضاه باٍغ... فيال ْلَعجب   عنه اهلل ريض احلسنَي السِّ
لوُد، من مقاالت تقشع 

ُع من سامعها كلُّ ُجْلموٍد(  .(4) ويتصدى

                                                           

 (.185)ص: 1) )

 (.161)ص: 2) )

 اليوتيوب بعنوان: )احلسني وابن الزبري من أهل البغي(. موقعصويت عَّل  مقطع3) )

 https://www.youtube.com/watch?v=3FXXTMA3crw 

ْخُر.7/201نيل األوطار )4) )  (. واجلُْلموُد: الصى

https://www.youtube.com/watch?v=3FXXTMA3crw
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ُله من تعظيم الطغاة وطاعتهم: ه ومن استخفاف ل العلامء ملجرد خمالفتهم ملا يؤصِّ بأقوا

يف كتب العقائد  نىةهل السُّ تيمية هذا خيالف كالَم بقية أقوُله يف ابن تيمية: )ظاهُر كالم ابن 

ٌم عَّل قوله(لحاكم يف والطاعة ل . وقال: )ظاهُر كالم شيخ (1) غري معصية اهلل، وقوهُلم ُمَقدى

اإلسالم ابن تيمية هذا خيال ُف النصوَص املتقدمَة يف السمع والطاعة للحاكم مطلًقا يف غري 

 .(2)معصية(

عة اهلل؛ إال يف طا ور ال ُيطاعونئمَة اجلأنى أ ن يستدلُّ بكالم ابن تيمية يفثم حَكم عَّل م

 .(3) هذا عنده )يدل عَّل أن هذا الرجَل صاحُب هًوى(ف

ه، فقال عن نْقل د. حاكم لكالم  مة املعلمي متبًعا هلوا وجعل َمن يستدل بكالم العالى

ح الدكتور حاكم هبذا النقل عن الشيخ عبد ما  الرمحن املعلمي َفَرح من وجد املعلمي: )فر 

ئهم ال البحث  ا، فإنى يصحُّ رشعً  اه، وهذا ما الف ُق هويوا  باَد الصادقني مطالبون برتك أهوا الع 

ٌة( ت العلامء وهفواهتم، وكالُم املعلِّمي هذا هفوٌة وزلى فقها من َزالى  .(4) عامى يوا

حابة وأفعاهلم  ُيستَدلُّ ، وعَّل أقوال أهل العلم ومتى فالريس أصبح وصيًّا عَّل أقوال الصى

ت   هبا، َن احل ه البدعيةَ فجعل تنظريا  ق والباطل! ميزا

فهذه بعُض األمثلة وإال فهي كثريٌة يف كتبه من استخفاف بالعلامء والطْعن  هبم؛ ملجرد 

 خمالفتهم لعقيدته السلفية املزعومة!
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 أحاكُم اخلروج بالسيف ىلع اإلمام وأحواهُل:
ل يفطاب الصحاب اخلهذا التحريف والتىزييف عند أ وإلبطال ل  توظيف أديني املبدى قوا

نىة واإلسالم؛ الفق  اخلروج التي ذَكرها علامُء أهل السُّ
هاء لطاعة الطغاة: سوف أنُقُل حاالت 

فني وتضليُلهم. َ هبا املسألُة، وُيْدَحُض به باطُل املحرِّ  لتتبنيى

 خروج حمرم بانلص  واإلمجاع:
ٌم بحلالة األوىل: خروٌج ا الَعْدل الذي اختارته ؛ وهو اخلروُج عَّل اإلمام مجاعإلالنص واحمرى

ة بالشورى والرضا، دون وقوع ما يوجب عزَله، فيحُرُم اخلروُج عليه ونْقُض بيعته، كام األمى 

ةَ جاء يف احلديث النبوي: ) َي اهلَل يوَم القيامة ال ُحجى
له، ومن مات  من خَلع يًدا م ن طاعة َلق 

َد إليه باألمر ممن حي وأيًضا .(1) ( جاهليىةً ات ميتةً بيعٌة موليس يف ُعنُق ه  ُرُم اخلروُج عليهم َمن ُعه 

ُة يف حال فوىض واضطراب، حتى  ى لألمر واألمى ة وظهر عدُله، أو من تصدى ورضَيْته األمى

ة: فهؤالء َمن جتب طاع دها وظهر عدُله وفضُله، ورضَيْته األمى ُتهم مجعها ومَلى َشَعَثها ووحى

وإن وقع منهم بعُض اجلور والقصور  يف خاصة  هم، حتى بيعت  خلروُج عليهم ونقُض ُرُم اوحي

ُن العدل يف  نىة، ما دام أنه مل خيتلى ميزا أنفسهم؛ ألنه ال ُتشرتط العصمُة يف اإلمامة عند أهل السُّ

عاًة ل كَوحدة  الكلية،لمقاصد الرعية، ومل َيْفُش عدواُنه عَّل الربيىة، فيحُرُم اخلروُج عليه مرا

ة،  ْيضتها، وأْمن  السبيل، وأما إن ضُعَف اإلماُم أو عَجز أو طرأ عليه ما نها وبَ وحفظ دياألمى

ُة هي التي تعزُله بال سيٍف وال فتنٍة. ُجه عن حد العدالة، فاألمى  خُيْر 

نىة ُة وترىض به: هو الذي أمجع أهل السُّ ةوسلُف  فاإلماُم العادل الذي ختتاره األمى عَّل  األمى

من األحوال، فهذا هو اإلماُم يف رشع اإلسالم، كام قال تعاىل أي حال عليه ب حتريم اخلروج

                                                           

 (.1851رواه مسلم )1) )
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. [124]البقرة:(  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)إلبراهيم: 

وقال القرطبي يف رشوط اإلمام: )أن يكون عداًل؛  .(1) عن جماهد قال: )ال يكون إماٌم ظامًلا(و

 .(2) فاسٍق(َد اإلمامُة لجيوُز أن ُتعقة أنه ال ني األمى خالَف بألنه ال 

فاإلمام العدل هو الذي أمجعوا عَّل طاعته واالنقياد له، وحتريم  اخلروج عليه، أما أئمُة 

 اجلور فقد اختلف فيهم كام سيأيت.

 .(3) (ال جيوُز اخلروج عَّل اإلمام الَعْدل  باتفاٍق قال القايض عياٌض: )

ة واجٌب ع) : َحزمٍ وقال ابنُ  يقيم فيهم أحكاَم اهلل،  إلمام عادل ليها االنقيادُ األمى

وقال عن اإلمام العدل بأنه:  .(4) ملسو هيلع هللا ىلص(وَيسوُسهم بأحكام الرشيعة التي أتى هبا رسوُل اهلل 

التي أَمر الكتاب ملسو هيلع هللا ىلص اإلماُم الواجُب طاعُته مما قادنا بكتاب اهلل تعاىل وبسنة رسول اهلل )

 .(5) (باتباعها

ا مات إماُمهم ومل يكن  مرٍص من أمصار املسلمني إذ عبد الرب: )أهُل اجلامعة يفابنُ  وقال

إماًما ألنفسهم اجتمعوا عليه هلم إماٌم، فأقام أهُل ذلك املرص الذي هو حرضُة اإلمام وموضُعه 

ك فإن كلى من خلفهم وأمامهم من املسلمني يف اآلفاق يلزمهم الدخوُل يف طاعة ذل ورضوه؛

 .(6) (بذلك الفساد  معروًفاإذا مل يكن ُمْعل نًا بالفسق وم اإلما

                                                           

 (.2/20( تفسري الطربي ))1

 (.1/270( تفسري القرطبي )2(

 (.6/246املعلم )( إكامل )3

 (.4/72( الفصل، يف امللل واألهواء والنحل )4(

 (.4/84الفصل، يف امللل واألهواء والنحل )5) )

 (.21/278التمهيد )6) )
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وواجٌب االنقياُد لألئمة، والسمُع ونقل أبو عمرو الداين اإلمجاَع عَّل ذلك، فقال: )

ط، وامَلْكَره ، وإعظاُمهم، وتوقرُيهم، وكذا طاعة والطاعة هلم يف الُعْس، والُيْس، واملنَش 

عاة، وُجباة اخلراجقضاة، واحلكام، والعامل، اء، والن األمرخلفائهم، والنائبني عنهم م  والسُّ

 مما إليهم النظُر فيه، وال جيب اخلروج عليه، واملشاقىُة واألموال، و
ٍ
سائر  من استخلفوه يف يشء

 .(1) (مام العادل املستقيموذا جمَمٌع عليه يف اإلهلم، 

ُة مَجْعاَء عويف املوسوعة الفقهية: ) ل وحرمة إلمام العادطاعة ا َّل وجوباتفقت األمى

 .(3) ، )أما غرُي العادل فقد اخُتلف يف طاعته((2) (ج عليهاخلرو

ء اجلور:  وقال أبو السعود يف تفسري آية الطاعة يف التفريق بني طاعة والة العدل وأمرا

ُء احلق ووالُة العدل كاخللفاء الراشدين ومن ُيْقَتدى هبم من املهتدين،   مراءُ ا أوأم)وهم أمرا

ٍل من استحقاجلَ   .(4) (رسول يف وجوب الطاعة هلماق العطف عَّل اهلل تعاىل والْور  فب َمْعز 

( : ٌم، والثباُت عَّل عهده وعقده وقال احلليميُّ اإلماُم العادل طاعُته واجبٌة، وخمالفُته حرا

 ثم ذَكر اخلالَف يف طاعة أئمة اجلور. .(5) (فرٌض 

                                                           

 (.241الرسالة الوافية )ص: 1) )

 (.6/226املوسوعة الفقهية الكويتية )2) )

 (.38/261املوسوعة الفقهية الكويتية )3) )

 (.2/193)تفسري أيب السعود 4) )

 (.10/12شعب اإليامن للبيهقي )5) )
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( : نىة يف ام العادلمعُة اإلوعليك طاوقال الَقرايفُّ  بالسُّ
مل تعَلْم  القتل واحلدود، وإن العارف 

أطيعوهم ما : )ملسو هيلع هللا ىلصدون اجلائز لقوله     (ی ی ی ی)ذلك إال من قوله كقوله تعاىل 

 .(1) (أطاعوا اهلل فيكم

؛  ة أهنم يقات لون معه عَّل اخلارج عليه بغري حقي قال ومن الواجبات لإلمام العدل عَّل األمى

 بن عبد العزيز، ارٌج وَجب الدفُع عنه، مثُل عمرَ : )إذا خرج عَّل اإلمام العدل خٌك اُم مالاإلم

ْم من ك َلْيهام( وقال ابُن العريبِّ املالكي:  .(2) فأما غرُيه فَدْعُه َينَْتق م  اهلُل من ظامل بمثله، ثم ينتق 

ٌء  قال علامؤنا يف رواية ُسْحنوٍن: إنام يقاَتُل مع اإلمام العْدل  ) وَل أو اخلارَج عليه؛ كان األسوا

َد بنفسك أو مال ك، أو ُظْلم  املسلمني؛ فاْدَفْع مل يكونا َعْدَلني فأمس   فإن ْك عنهام؛ إال أن ُترا

 .(3) (ذلك

: )سألت  وذيُّ أبا عبد اهلل أمحَد بن َحنبٍل عن القوم إذا منعوا الزكاَة: يقاَتلون وقال املرُّ

إذا منعوا الزكاَة د اهلل يقول: ، قال: وسمعت أبا عبعليها اتَلهمعدٍل ق إذا كان إمامَ عليها؟ قال: 

، قلت أليب عبد اهلل: فقالوا  ؓ، وذهب إىل فعل أيب بكرحياربون مع اإلمام العادل

 -أو قال: قاَتلهم عليها -إذا كان إماَم عدٍل حاَرهَبملإلمام: ال نؤدي، ترى أن حُياَربوا؟ قال: 

وا(  .(4) حتى يؤدُّ

                                                           

 (.12/80الذخرية )1) )

 (.4/153أحكام القرآن البن العريب املالكي )2) )

 املصدر السابق.3) )

 (.487للخالل )ص: أحكام أهل امللل والردة 4) )
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وَيرون قتاَل الفئة دل: )بيان بعض أحكام أئمة العسامعييلُّ يف عقيدته يف بكر اإل وقال أبو

د عَّل رشطهم يف ذلك(، إذا الباغية مع اإلمام العدل ويقوُل أبو عثامَن الصابوينُّ  .(1) كان ُوج 

 .(2) (إىل طاعة اإلمام العدليف عقيدته: )وَيرون قتاَل الفئة الباغية حتى ترجع 

حوقد اتفقيف قتال اخلوارج: ) ةيميبُن تل اوقا وال خالَف بني علامء ابُة عَّل قتاهلم، ت الصى

نىة أهنم يقاَتلون مع  ... لكن هل يقاَتلون مع أئمة اجلور؛ فنُق ل عن مالك أهنم ال أئمة العدلالسُّ

 ثم ذكر اخلالَف يف القتال مع أئمة اجلور. .(3) (يقاَتلون

ن ورائه(اتَ يقويل )أتوقال ابُن َبطىاٍل: ) وهو يف اإلمام اخلصوص؛  عند العلامء عَّل ل م 

قتاُله مع اإلمام العدل؛ نرصًة له، إال ، فمن خرج عليه وَجب عَّل مجيع املسلمني العدل خاصةً 

 .(4) (أن َيرى اإلماُم أن يفعل ما فعل عثامُن، فطاعُة اإلمام واجبةٌ 

ُز قتال من خرجوقال ابُن َحجٍر: )وفيه   ن لعادل... وأما من خرج عااإلمام  عن طاعة جوا

أراد الغلبَة عَّل ماله أو نفسه أو أهله، فهو معذوٌر، وال حي لُّ قتاُله، وله أن يدفَع  طاعة إماٍم جائرٍ 

عن نفسه وماله وأهله بقْدر  طاقته، وسيأيت بياُن ذلك يف كتاب الفتن، وقد أخرج الطربي بسند 

، ن بني نَ عن رجل مصحيح عن عبد اهلل بن احلارث،  ، وذَكر ارْضٍ خلوارَج فقال: إن عن عيلي

قلُت: وعَّل  الفوا إماًما عداًل فقات لوهم، وإن خالفوا إماًما جائًرا فال تقاتلوهم؛ فإن هلم مقااًل.خ

                                                           

 (.50)ص: 1) )

 (.25)ص: 2) )

نىة )3) )  (.6/71منهاج السُّ

 (.5/128رشح البخاري )4) )
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ء  ا ة ثم لعبد اهلل بن الزبري ثم للُقرى ذلك حُيَمل ما وقع للحسني بن عيل ثم ألهل املدينة يف احلرى

اجوا عَّل الذين خر    .(1) حممد بن األشعث( ج؛ يف قصة عبد الرمحن بناحلَجى

قال  وجاء يف تعريف اخلوارج والُبغاة: أهنم الذين خرجوا عَّل اإلمام العدل؛

( : ْستاينُّ
ْهر  ٌء  كلُّ َمن خرج عن اإلمام احلق الذي اتفقت اجلامعُة عليهالشى يسمى خارجيًّا؛ سوا

حاب إحسان التابعني ب اشدين، أو كان بعدهم عَّلئمة الرة عَّل األكان اخلروُج يف أيام الصى

اخلوارُج: قوٌم من املسلمني خرجوا عن طاعة ويف الفقه احلنفي: ) .(2) واألئمة يف كل زمان(

لُّون قتَل العادل ؛ بحيث يستح   .(3) (اإلمام العْدل 

ف  : ام الشافقال اإلمالفقهاُء الُبغاَة بأهنم الذين خرجوا عن طاعة اإلمام العدل، وعرى عيُّ

 ويمتنع مثُلها بموضعها الذي هي به بعَض االمتناع، حتى بغي مجاعٌة تكُثرُ فإن كانت ألهل ال)

وامتنعوا  ُيعَرَف أن مثَلها ال ُيناُل حتى تكُثَر ن كايُته، واعتقدت، ونصبوا إماًما، وأظهروا ُحْكاًم،

إذا فعلوا لها، فينبغي ن ذكْرنا قبْكَم مَ تفارُق ُح فهذه الفئُة الباغيُة التي  ،من حكم اإلمام العادل

ْت، فإن مل يذكروها بيِّنًة قيل هلم: عودوا هذ ، فإن ذكروا مظلمًة بيِّنًة، ُردى ا أن نسأهلم ما نَقموا

ا فارقتم من طاعة اإلمام العادل َ
 
 .(4) (مل

                                                           

 (.12/301تح الباري )ف( )1

نىة واجلامعة" و"إعالم أهل الشام، باخلروج عَّل النظام" للشيخ د.حاكم (. وانظر كتاب "أ2/113امللل والنحل )( )2 هل السُّ

 املطريي.

 (.3/106رشح اهلداية )العناية 3) )

 (.4/218األم )4) )
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: )وقال  ن طاعته خلارُج عالباغي يف اصطالح الفقهاء: املخالُف لإلمام العادل، االرافعيُّ

   .(1) (هب عليه أو غريباالمتناع عن أداء ما وج

(وقال ابُن حزم يف تعريفهم: )  .(2) أرادوا ألنفسهم ُدْنيا فخرجوا عَّل إمام حقي

واجٌب  -الذين خيالفون اإلمام العادَل وهم  -وقتاُل الفئة الباغيةمٍرو الداين: )وقال أبو عَ 

 .(3) (عَّل املسلمني

م كالكي: )ويف الفقه امل قتال البغاة واملحاربني اإلمام عدُم الرتخيص يف القتال احلرا

 .(4) (لعدلا

وهم القوُم الذين خيرجون عن طاعة اإلمام وقال ابُن ُمْفلٍح احلَنبيلُّ يف تعريف البغاة: )

 .(5) ("الرعاية"العادل؛ ذَكره يف 

، وملمام العوأما الُبغاُة فقوٌم مسلمون خرجوا عَّل اإلوعند احلنفيىة: )  يستبيحوا ما ْدل 

ماستباحه ا  .(6) (خلوارُج من دماء املسلمني، وَسْبي  َذرارهيِّ

 :خروج واجب بانلص  واإلمجاع
الية الكافر أو من طرأ ؛ وهو اخلروُج عَّل و  خروٌج واجٌب بالنص واإلمجاعاحلالُة الثانية: 

ُح اأو ظهرت من السلطة الكفُر العليه كفٌر يف دار اإلسالم،  وإن مل يكُفر  للرشيعة  ملصاد مُ َبوا

                                                           

 (.11/69العزيز رشح الوجيز )1) )

 (.11/97املحَّل )2) )

فية )ص:  الرسالة3) )  (.257الوا

 (.1/453منح اجلليل رشح خمترص خليل )4) )

 (.7/469املبدع )5) )

 (.5/150البحر الرائق )6) )
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َلْتها؛اإلمامُ  فهذا كلُّه ُيْسق ُط رشعيَة اإلمام، ويوجب  ، أو تَرَكْت إقامَة أحكام اإلسالم وعطى

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ): قوله تعاىلعزَله أو اخلروَج عليه، كام دلى عليه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ). وقال: [141النساء:](ڃ

 .[491]آل عمران:(  پ ڀ ڀ ڀ

ء: )يف اخلروج عَّل األمر ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ ل قاو ًحا عندكم فيه من اهلل ا إال أن تروا كفًرا َبوا

ًحا( .(1) ُبرهاٌن( معنى قوله: : )قال اخلطايبُّ  .(2) ويف رواية: )إال أن تكوَن معصيًة هلل بوا

ًحا؛ إبواًحا)  ذا أذاعه(: يريد ظاهًرا بادًيا؛ من قوهلم: باح باليشء يبوُح به َبوًحا وَبوا

  ة؛ فإنه يسق ُط رشعيىَتها.وُيْعَلُن من السلط فكلُّ كفٍر َيظَهرُ  .(3)(وأظهره

َل عليكم عبٌد يقودكم بكتاب اهلل، فاْسَمعوا له ): ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبيُّ  ولو اسُتْعم 

 .(4)(وأطيعوا 

اُم ماإل)ابن حزم عن اإلمام العدل بأنه:  وقال  .(5) (ما أقام فيكم كتاَب اهللروايٍة: )ويف 

التي أَمر الكتاب باتباعها، ملسو هيلع هللا ىلص  تعاىل وبسنة رسول اهلل طاعُته مما قادنا بكتاب اهللواجُب ال

، فإن مل ُيْؤَمن أذاه إال بَخْلع ه، ُخل َع  ع من ذلك، وُأقيَم احلدُّ واحلقُّ
 منهام ُمن 

ٍ
فإن زاغ عن يشء

َ غرُيه  .(6) (وُويلِّ

                                                           

  (.7056صحيح البخاري )1) )

 (.4566حبان )صحيح ابن 2) )

 (.13/8فتح الباري )3) )

 (.1838رواه مسلم )4) )

 (.27/209مسند أمحد )5) )

 (.4/84لنحل )الفصل، يف امللل واألهواء وا6) )
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( : ْ إقامة الأو برتك بالكفر  قال آخرون: ال ينخلُع إالوقال القرطبيُّ ك  إىل صالة أو الرتى

َع األمَر أهَله...(، قال: يف حديث ُعبادةَ  أو يشء من الرشيعة، لقوله ُدعائها  : )وأال نناز 

ًحا عندكم من اهلل فيه برهانٌ   .(1) ()إال أن َتَرْوا كفًرا َبوا

: )وقال أبو  وجوب  ظاهٌر يف الطاعُة": "عَّل املرء املسلم السمُع وقولهالعباس القرطبيُّ

ء، والقضاالسمع والطاعة لأل ة. وال خالَف فيه إذا مل يأُمْر بمعصية، فإن أَمر ئمة، واألمرا

، وَجب  بمعصيٍة فال جتوُز طاعُته يف تلك املعصية قواًل واحًدا، ثم إن كانت تلك املعصيُة كفًرا

إقام الصالة، الدين؛ كن قواعد ه عَّل املسلمني كلِّهم. وكذلك: لو ترك إقامَة قاعدة مَخْلعُ 

َب اخلمر، والزنى، ومل  ضاَن، وإقامةوَصْوم  رم احلدود، ومنَع من ذلك. وكذلك لو أباح رُشْ

 .(2) يمنَْع منهام، ال خيُتَلُف يف وجوب َخْلعه(

بُّو)خ: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبيُّ 
بُّونكم، وُيَصلُّون عليكم وُتَصلُّون ياُر أئمتكم الذين حُت 

هنم وحُي 

رُ عليهم ا ، قيل: يا رسوَل ْلَعنوهنم وَيْلَعنونكمغ ضونكم، وتَ الذين ُتْبغ ضوهنم وُيبْ   أئمتكم، ورش 

ما داموا مل يرتكوا  أي: .(3) (فقال: )ال، ما أقاموا فيكم الصالةَ اهلل، أفال ُنناب ُذهم بالسيف؟ 

ك، ومثُل الص ْ ر ُة شعائالة بقيى الصالَة، فإن تَركوها وجب قتاهُلم دون النظر يف حكم هذا الرتى

د االمت م هبا يوج  اإلسالم بمجرى العتقاد ُب إسقاَط رشعيتها؛ دون النظر لناع عن االلتزا

؛ كام سيأيت يف أحكام الطائفة املمتنعة.   الباطنيِّ

                                                           

 (.1/271تفسري الطربي )1) )

 (.12/89) من تلخيص صحيح مسلم املفهم، ملا أشكل2) )

 (.1855رواه مسلم )3) )
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ففيه معنَى ما سبق: أنه ال جيوُز اخلروُج عَّل اخللفاء يف رشح احلديث: ) وقال النوويُّ 

 .(1) (شيئًا من قواعد اإلسالموا ُيَغريِّ  ملمابمجرد الظلم أو الفسق؛ 

فإن امتنع وقال ابُن َحْزٍم يف اإلمام إذا امتنع عن إقامة يشء من الواجبات واألحكام: )  

؛  من إنفاذ يشء من هذه الواجبات عليه، ومل يراجع وَجب َخْلُعه وإقامُة غريه ممن يقوم باحلقِّ

. وال جيوُز [2المائدة:](  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)لقوله تعاىل: 

ئعتضييُع يشء من واج  .(2) (بات الرشا

ئع اإلسالم  َح، أو عطىل رشا فاإلماُم إن كَفر أو َطَرأ عليه كفٌر أو أظهر الكفَر الَبوا

م الطاغوَت، أو استباح املحرمات  وامتنع  وأحكامه، أو أعرض عن حكم اهلل ورسوله وحكى

ئع؛ فال خالَف بني أهل العلم بَعْزل ه أو  ووجوب القيام عليه؛ إما ط رشعيتهيف إسقا عن الرشا

أمْجَع كلُّ من حُيَْفُظ عنه من أهل العلم أن الكافَر ال واليَة له قال ابُن املنذر: )ج عليه؛ اخلرو

 . (3) (عَّل مسلٍم بحال

وقال القايض عياض: )أمجع العلامُء عَّل أن اإلمامَة ال تنعقد لكافر، وعَّل أنه لو طرأ عليه 

للرشع،  لو طرأ عليه كفٌر وتغيريٌ وات والدعاَء إليها... فكذا لو تَرك إقامَة الصلانعزل، والكفُر، 

عليه وخلُعه، أو ب ْدعٌة، خرج عن ُحْكم الوالية وسَقَطْت طاعُته، ووجب عَّل املسلمني القياُم 

ع ُم بَخلْ ونصُب إمام عادٍل إن أمكنهم ذلك، فإن مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيا

                                                           

 (.12/243رشح مسلم )1) )

 (.4/135ألهواء والنحل )الفصل، يف امللل وا2) )

 (.2/787أحكام أهل الذمة البن القيم )3) )
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ال جيوز اخلروُج عَّل وقال أيًضا: ) .(1) ليه( إذا ظنُّوا الُقدرَة ع، وال جيب يف املبتدع إالالكافر

 .(2) (ب خلُعهفإن كان فْسُقه كْفًرا وجاإلمام العْدل  باتفاٍق، فإذا فَسق وجاَر؛ 

َي ينعزل بالكفر إمجاًعا، فيجب عَّل كل مسلم القياُم يف ذلك، فوقال ابُن حجر: )  من َقو 

ُب، ومن داهنعَّل ذل ن عَجز وجبْت عليه اهلجرُة من تلك فعليه اإلثُم، وم ك فله الثوا

 .(3) (األرض

طاعُته يف ذلك؛ بل جتب إذا وقع من السلطان الكفُر الرصيح فال جتوُز وقال ابُن َبطىاٍل: )

 .(4) (جماهدُته ملن َقَدَر عليها

ْميلُّ  وقال الرى
طاعُته، وجيب ُج عن حكم الوالية وتسُقط خَيْرُ ٌر فإنه لو طرأ عليه كف: )(5) 

 .(6) (القياُم عليه وقتاُله، ونصُب غريه إن أمكنهم ذلك عَّل املسلمني

ومن املسائل املُْجَمع  عليها قواًل واعتقاًدا: أنه ال طاعَة وقال الشيُخ حممد رشيد رضا: )

 حلاكم املسلم إذا ارَتدى َج عَّل اأن اخلروملخلوق يف معصية اخلالق، وأنام الطاعُة يف املعروف، و

كر واست عن اإلسالم واجٌب، وأن باحة إبطال إباحَةََ املجمع عَّل حتريمه؛ كالزنى والسُّ

                                                           

 (.12/229رشح النووي )( )1

 (.6/246علم )إكامل امل( )2

 (.13/123فتح الباري )3) )

 .(13/7فتح الباري )4) )

 ـه.1004العارش تويف سنة شمس الدين املنويف األنصاري يلقب بالشافعي الصغري، وجمدد القرن 5) )

 (.15اية البيان رشح زبد ابن رسالن )ص: غ6) )
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ٌة، وأنه إذا وجد يف الدنيا حكومٌة عادلٌة تقيم الرشَع  - به اهللاحلدود، ورشع  ما مل يأَذنْ  دى كفٌر ور 

 .(1) (ما استطاعاألوىل  لم نرْصُ وحكومٌة جائرٌة تعطله، وجب عَّل كل مس

 ف املمتنعة عن رشائع اإلسالم الظاهرة أو بعضها:وائالطحكم 
ت بوجوهبا، فكلُّ سلطة متتنع عن شعائر اإلسالم الظاهرة، ولو  شعريٍة واحدٍة، وإن أقرى

عت املحرمات  املعلومَة من دين اإلسالم، أو حكمت بغري اإلسالم، أو ظاهرت الكفاَر  أو رشى

ة جهاُدها حتى إن ادعت اإلسالم، وجيب عداخلٌة يف هذا الق سم، ومني، هي َّل املسلع َّل األمى

ْلم  كافًة، ويكوَن الدي حابة والتابعون، وقد بنيى ُن هلل، وهذا متدخل يف السِّ ا أمجع عليه الصى

َد االمتناع عن أحكام اإلسالم و ئعه أشيُخ اإلسالم ابُن تيمية يف أكثر من موضع أن جمرى و رشا

ها َة والقت بعض  دى الباطني، قال رمحه اهلل: )وأيُّام طائفٍة انتسبت اَل دون النظر لالعتقاد يوجُب الرِّ

ترة، فإنه جيب جهاُدها باتفاق وامتنعت من بع إىل اإلسالم، ئعه الظاهرة املتوا ض رشا

يُن كلُّه هلل( ن مة واحدة عن رشيع كلُّ طائفة ممتنعةوقال: ) .(2) املسلمني، حتى يكوَن الدِّ

ئع اإلسالم الظاهر : نشهد وال نصيل، ة، أو الباطنة املعلومةرشا ، فإنه جيب قتاهُلا، فلو قالوا

، ولو قالوا  ي وال قوت لوا حتى يصلوا : ُنَزكِّ ، ولو قالوا وا ي قوت لوا حتى يزكُّ : ُنصيلِّ وال ُنزكِّ

وا  لوا حتى يصوموا رمضاَن وحُيجُّ
، قوت  : نفعل هذا لكن ال لو قالوا البيت، ونصوُم وال نُحجُّ

َب اخلمندع ا با، وال رْشَ ُب اجلزيَة  ر، وال الفواحَش، وال نجاهُد يف سبيل اهلل...لرِّ وال َنرض 

ڭ )عَّل اليهود والنصارى، ونحَو ذلك، قوت لوا حتى يفعلوا ذلك؛ كام قال تعاىل: 

ۀ )، وقد قال تعاىل: [39]األنفال:(  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ۇ ڭ  ڭ ڭ)، [278]البقرة:(  ھ ے ے ۓ ۓ ہ ھ ھ ھ ہ ہ ہ 

                                                           

 (.6/303تفسري املنار ) ()1

 (.28/399جمموع الفتاوى )( )2
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م اهلل، وكان أ[279]البقرة:(  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ُر ما حرى
با آخ  هُل الطائف قد أْسلموا ، والرِّ

با، كانوا ممن حارب اهلَل ورسوَله  .(1)(وصلىوا وجاهدوا، فبنيى اهلُل أهنم إذا مل ينتهوا عن الرِّ

يعة من ة ممتنعة عن رشمن كل طائفأمثاهلم هؤالء و جيُب بإمجاع املسلمني قتاُل وقال: )

ئع ترة؛ مثل  الطائفة املمتنعة عن الصلوات اخلمس أو عن أداء  رشا اإلسالم الظاهرة املتوا

الزكاة املفروضة؛ إىل األصناف الثامنية التي سامها اهلُل تعاىل يف كتابه، أو عن صيام شهر 

ون بينهم أو ال يتحاكم  أمواهلم،ني وأْخذ  ء املسلمين ال يمتنعون عن سْفك  دمارمضاَن، أو الذ

حابة  رشع الذي بعث اهلُل به رسوَله،بال يُق وسائُر الصى يف مانعي ╚ كام قال أبو بكٍر الصدِّ

 .(2) (الزكاة

حابُة واألئمة بعدهم عَّل قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلُّونوقال: )  وقد اتفق الصى

وهم ين، كانوا مرتدِّ  سائغٌة؛ فلهذاهلم شبهٌة مل يكن  . وهؤالءاخلمَس ويصومون شهَر رمضان

وا بالوجوب  .(3) (يقاَتلون عَّل منعها وإن أقرُّ

ترة؛ من وقال: ) ئع اإلسالم الظاهرة املتوا كلُّ طائفة ممتنعٍة عن التزام رشيعة من رشا

ئَعه، وإن كانوا م وا رشا طقني ع ذلك ناهؤالء القوم وغريهم: فإنه جيب قتاهُلم حتى يلتزم 

ئعه...فُعل م أن جمرد شهادتني وملتزمني بعَض رشبال م ا االعتصام باإلسالم مع عدم التزا

ئعه ليس بمسق طٍ  يُن كلُّه هلل، وحتى ال تكوَن فتنٌة.  رشا للقتال. فالقتاُل واجٌب حتى يكوَن الدِّ

 الصلوات فمتى كان الديُن لغري اهلل فالقتاُل واجٌب، فأيُّام طائفة امتنعت من بعض

                                                           

 (.22/51الفتاوى ) ( جمموع1(

 (.28/557( جمموع الفتاوى )2(

 (.28/519تاوى )( جمموع الف3(
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م حتريم الدماء ات أو الصيام أو احلج أواملفروض نى وامليْس،  عن التزا واألموال واخلمر والزِّ

ب  اجلزية عَّل أهل الكتاب، أو عن نكاح ذوات   ، أو رَضْ ار   املحارم، أو عن التزام جهاد الكفُّ

ماته ُر التي يكفُ   -تركهاالتي ال ُعْذَر ألحٍد يف ُجحودها و -وغري  ذلك من واجبات الدين وحمرى

ًة هبا،نى فإ اجلاحُد لوجوهبا، علَم فيه وهذا مما ال أ  الطائفَة املمتنعَة ُتقاَتُل عليها وإن كانت مقرى

ْت عَّل ترك بعض الُسنن.   خالًفا بني العلامء، وإنام اختلف الفقهاُء يف الطائفة املمتنعة إذا أرصى

ماُت املذكورُة و ا الواجباُت واملحرى ند ع يف القتال عليها، وهؤالء خالَف نحوها فالفأمى

جون عن املحققني من العلامء ليسوا بمنزلة الُبغاة...   .(1) (اإلسالمفهم خار 

 :وأمثاُلا موقف علماء اإلسالم من حكومة حممود اغزان
عي اإلسالَم، وقد  وقد حصل مثُل هذا احلال يف زمن ابن تيمية مع دولة التتار التي تدى

قاب التي قيلت نابر يف اجلمع، ومن األل، ودعي حلكامها عَّل املإلسالميى ملرشَق احَكمت  ا

موالنا السلطاُن األعظُم سلطاُن اإلسالم دمشق يف الدعاء له: )عَّل منرب اجلمعة يف لقائد التتار 

ُر الدنيا والدين حممود غازان ، ومع ذلك فقد أبطل ابُن تيمية رشعيته (2) (واملسلمني مظفى

 اجلامعة الوظيفية من أصحاب الفقه عَّلسلمني جهاَده، وقد ردى عَّل امل ته وأوجبوطاع

ة أهنم والُة أمور املسلمني!  هالسلطاين وُغالة املرجئة من أسالف الذين يوجبون طاعَتهم؛ بُحجى

جوهنا يف رشعية حكومة التتار، فجاء هذا   التي يروِّ
َبه  ومما ذكر فيهم عندما ُسئل عن الشُّ

ا، وقد تركوا الكفَر عَّل بالد الشام واحتلوه ـه699ر الذين قدموا سنة ُم التتال: ما حكالسؤا

ئع اإلسالم، وانتسبوا لإلسالم، ومعهم ال علامُء من أهل الفقه والتصوف، وأقاموا بعَض رشا

                                                           

 (.28/502( جمموع الفتاوى )1(

 (.8/125الزاهرة، يف ملوك مرص والقاهرة )( النجوم )2
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َبه اخلطرية التي أثاروها إلضفاء الرشعية عَّل  فأجاب شيخ اإلسالم قاطًعا دابَر هذه الشُّ

ئع اإلساحلمد هلل كلُّ طائفة ممتنعٍة ) ة، فقال:الطُّغا الم الظاهرة عن التزام رشيعة من رشا

ترة؛ من هؤالء القوم وغ ئَعه، وإن كانوا مع ذلك املتوا وا رشا ريهم: فإنه جيب قتاهُلم حتى يلتزم 

ئعه...فُعل م أن جمرد االعتصام باإلسالم مع عدم  ناطقني بالشهادتني وملتزمني بعَض رشا

ئعهالتزا  ٍط للقتال. فالقتاُل وليس بمس م رشا ينُ ق  كلُّه هلل، وحتى ال تكوَن  اجٌب حتى يكوَن الدِّ

 .(1) ُن لغري اهلل فالقتاُل واجٌب(فتنٌة. فمتى كان الدي

وقال يف أثناء حديثه عن صنفي أعداء اهلل املارقني موضًحا أن الصنف األول منهام هم: 

ئع اإليان اخلار والعدوأهُل الفجور والطُّغيان وذوو الغيِّ ) علو يف ًبا للامن طلجون عن رشا

التتاُر ونحُوهم من كل خارج األرض والفساد، وترًكا لسبيل اهلدى والرشاد. وهؤالء هم 

ك بالشهادتني أو ببعض سياسة اإلسالم ئع اإلسالم، وإْن متسى  . (2) (عن رشا

املسلمني،   بإمجاعم واجٌب فإن التتاَر يتكلىمون بالشهادتني، ومع هذا فقتاهلُ وقال: )

ئع اإلسالم الظاهرة، أو الباطنة املائفة ممتوكذلك كلُّ ط علومة، نعة عن رشيعة واحدة من رشا

 .(3) (جيب قتاهُلافإنه 

مات، كالربا والزنى  َويالت التي ُتبيح املحرى فهذا موقُف شيخ اإلسالم ابن تيمية من الدُّ

د  عَّل من ة كتحكيم اإلسالم، وهو رت الظاهرالواجبا واخلمر وغريها من الكبائر، ومتتنع عن

ُج رشعيى  ؛ بل عدى شيُخ اإلسالم الدخوَل يف طاعتهم وأمثاهلم من هَتها وطاعتها من أسالفيروِّ

                                                           

 (.28/501جمموع الفتاوى ) ()1

 (.28/399( جمموع الفتاوى ))2

 (.22/51جمموع الفتاوى )3) )
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ر يف السياق (1) الطوائف املمتنعة وحكوماهتا يوجب اخلروَج من رشيعة اإلسالم ، ثم حذى

ء مطلًقا، وإن مسلَك يسُلُك  وأمثاهلم ممننفسه من: )طريقة املرجئة  مل يكونوا  طاعة األمرا

ًرا(  .(2)أبرا

ُع وبمثل ما قرره ابن  تيمية أفتى به الشيُخ ابن باز عَّل عدم رشعية الدول التي ترشِّ

دت دولُة اإلسالم  مات  ومتتنع عن بعض الشعائر الظاهرة لإلسالم، وأنه متى ُوج  املحرى

رتدين، قال الشيُخ ون ويقاَتلون قتاَل املموا يْكفرم إن قاوفيجب أن تقاتَلها، وحَكم عليهم أهن

واحلُكُم إذا استْفَحل الرشُك باهلل يف بعض البالد ل وجه له: )باز يف جواب عَّل سؤاابن 

 َيبدأ اجلهاُد يف هذه احلالة؟بالطاغوت
ٍ
 ، فبأيِّ يشء

عليهم من  ما جيب وإرشادهم إىل احلق، وتبيني(3)ُيبدأ أواًل بمناصحة والة األمور فقال:

َر يف الكفر باهلل رجعوا إىل الرشد، رشيعة اهلل حتى يأمر اهلل وحتكيم إقامة  فإْن َأبَْوا إال االستمرا

مة لرشيعة اهلل  وعدم حتكيم رشيعته، فللذين من حوهلم من الدول اإلسالمية املستقيمة املحكِّ

لوا أن يزييستطيعون اء الذين ن اجليش واملسلمني األقوي، وللقوة الداخلية مأن جياهدوهم

 ملسو هيلع هللا ىلصلُّوا حملىه حكَم اإلسالم: أن يفعلوا ذلك؛ لقول النبي شخص الكافر حتى حي  حْكَم هذا ال

: أفال نجاهُدهم؟ قال: ال، ما  ء فتعرفون وتنكرون، قالوا ملا قال هلم: )سيكون عليكم أمرا

ًحا عندكمأقاموا فيكم الصالَة(، وقال: )حتى َترَ   .(4)(هلل برهانٌ فيه من ا ْوا ُكفًرا بوا

                                                           

 (.28/511جمموع الفتاوى )( )1

 (.28/508جمموع الفتاوى )( )2

 آخر اجلواب حيث أثبت عدم رشعيتهم.ه الوالية القهرية العرفية وليست الرشعية، ويدل عليه أي: بحكم الواقع، وهذ3) )

 ل للشيخ ابن باز من )أسئلة اجلامع الكبري( وهو مرفوع عَّل موقع اليوتيوب.رشيط مسج4) )
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لتي ال حتكم باإلسالم: )جيُب عَّل املسلمني إذا كان هناك باز يف الدولة اوقال الشيخ ابن 

َكُم بام أنزل اهلل؟ ُيقاَتُل قتاَل املرتدين إذا دافع،  مة قويٌة أن تقاتل هؤالء، ملاذا ما حُيْ
دولٌة مسل 

ه عن احلكم رتدين؛ ألن دفاعَ اَل امليقاتْل قتإْن قاتل مثَلام ُيقاَتُل مانعو الزكاة إذا دافع عنها، ف

ح به بغري  ما أنزل اهلل مثُل دفاعه عن عدم إخراج الزكاة، بل أكرب وأعظم، فيكون كافًرا، ورصى

الشيخ تقي الدين رمحه اهلل يف هذا، قال: قتاُله يكون قتاَل املرتدين ال قتاَل الُعصاة إذا دافعوا 

مكن يف و يف السياسة، يسياسة، ال، ما هكتاب الا أظن يف اهلل يف معن باطلهم، ذكره رمحه 

التىرت، ذكر هذا رمحه اهلل؛ أن قتاهَلم ليس مثَل ق تال العصاة بل قتاَل املرتدين؛ ألن دفاَعهم عن 

ٌء. فسأل أحد احلضور الشيخ املعصية مثُل  ٌء سوا دفاع مانعي الزكاة يف عهد الصديق سوا

 إنه يقاَتُل قتاَل ُكْفٍر؟  تل عليها قْلنا:ع الزكاة إذا قابة ملانآلن بالنساهلُل، ا مقاطًعا له: حف َظكم

ُع، فهو  ، إذا دافع عن احلكم بغري ما أنزل اهلل، وقال: ما أْرج  ، ال شكى فقال الشيخ: ال شكى

. ، يكون كافًرا  فقال أحُد احلضور: هؤالء مقطوٌع بأهنم سيستميتون! دفاع املستحلِّ

بام أنزل اهلُل وإال قاتلناكم، يل هلم: احكموا وا، إذا وقع، وقز: إذا وقع كفربا شيخ ابنُ فقال ال

، الظنُّ فيهم هو هذا، لكن احلكُم بغري الظن،  ، َيْكفرون، هذا الظنُّ فيهم ال شكى والظنُّ وأبوا

ام مرَص  ها يف حكى  .(1) (هو الرشُّ والكفرُّ  -اهلل ال يبالنا -وغري 

ئعه هي من الطوائف املمتنالتي ال حتُكُم باإلسالم ورشلدول يرى أن ا فالشيخ ابن باز عة ا

دت،  كام قرره ابن تيميَة، ويرى أنه جيب قتاهُلا إن مل تُتْب مع دولة اإلسالم وإمامها إن ُوج 

ويرى الشيُخ عدَم كفر هذه الطائفة إال إذا امتنعت وقاتلت، ومهام يُكْن من اختالف عند 

ني ، ويف رشط وجود إمام املسلمة فيام تكُفُر به ومتى تكفرمتنعلطائفة املفقهاء يف حكم اال

                                                           

 وان: )الدمعة البازية(.رشيط مسجل للشيخ ابن باز بعن (1)
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للتصدي هلا، إال أن اجلميَع متفقون عَّل عدم رشعيىتها وحتريم طاعتها، ووجوب  إسقاطها 

  وقتاهلا.

ُض عن رشع اهلل م الطاغوَت وُتْعر   من وأيًضا الشيخ محُّود التوجيري عدى الدوَل التي حتكِّ

الرشعية، واالعتياض من اطِّراح األحكام  ما ابُتيل به كثريون،هي: ) فقال املمتنعة؛الطوائف 

عنها بحْكم  الطاغوت؛ من القوانني، والنظامات اإلفرنجية، أو الشبيهة باإلفرنجية، املخالف  

الناس،  كلي منها للرشيعة املحمدية... وقد انحرف عن الدين بسبب هذه املشاهبة ف ئاٌم من

ة ، واخلروج  مومستكث ٌر؛ وآَل بكثري منه نحراف من االفمستقل   ن دين اإلسالم م إىل الردى

 بالكلية، فال حوَل وال قوَة إال باهلل العيل العظيم!

وما أكثَر والتحاكُم إىل غري الرشيعة املحمدية من الضالل البعيد، والنفاق األكرب... 

ضني عن أحكام الرشيعة ا دية من أاملُْعر  ن غَلَبْت ! وال سيىام أهَل األمصار، الذيهل زمانناملحمى

من الكتاب  ملسو هيلع هللا ىلصيُة، وهان لدهيم ما أنزل اهلُل عَّل رسوله حممد عليهم احلريُة اإلفرنج

واحلكمة؛ فاعتاضوا عن التحاكم إليهام بالتحاكم إىل القوانني والسياسات، والنظامات  التي 

يتشبه  كافرة باهلل ورسوله، أو ممنول الاة عن الدإنام هي متلقى ما أنزل اهلُل هبا من سلطان، و

لٍ م، هبم وحَيْذو َحْذَوه ن الطواغيت الذين ينتسبون إىل اإلسالم وهم عنه بَمْعز  ن م  . وأْقَبُح م 

: إن العمَل بالرشيعة املحمدية يؤخرهم  ف عل املنافقني ما ُيذَكر عن بعض أهل زماننا أهنم قالوا

م ممم اإلفرنج، وأعن اللحاق بأ هب  ةٌ ن أعدرضا دى واهلُل املسؤوُل  رصحية. اء اهلل تعاىل، وهذه ر 
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أن يقيَِّض ألهلها، ولكل من مل َيْرض  بأحكام الرشيعة املحمدية، من يعاملهم معاملَة أيب بكر 

 .(1) (إلخواهنم من قبُل  ◙ الصديق

الذين  إن هؤالء الطواغيَت الشخصية: )ويقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الرسائل 

ون عن اإلسالم، دو من  فيهم وجوَب الطاعةتقد الناُس يع اٌر مرتدُّ كيف ال... ن اهلل كلُّهم كفى

مون ما أحلى اهلُل، ويْسَعْون يف األرض فساًدا؛ بقوهلم وف ْعلهم  م اهلُل، وحيرِّ لُّون ما حرى
وهم حُي 

رهم، أو زعم أنى ؟ وَمن جادل عنهم أو أنكر وتأييدهم  ان باطاًل،هذا ولو كف ْعَلهم عَّل من كفى

 أنه فاسٌق؛ ألنه ال يصحُّ ديُن اإلسالم إال إىل الكفر،  فال خيرُجهم
فأقلُّ أحوال هذا املجادل 

 .(2) بالرباءة من هؤالء وتكفريهم(

العربية السعودية عن وقد ُسئل الشيُخ صالح آل الشيخ وزيُر األوقاف احلايل يف اململكة 

ئر ضد ار اجلزا رُ : )م1995سنة العسكري  االنقالب حكم ثوى ئر هل الذين يف  هل الثوا اجلزا

ألنى دولَتهم هناك دولٌة غرُي مسل مٍة، يعترَبون من اخلوارج؟ فقال: ال يعتربون من اخلوارج؛ 

 .(3)هذا فيه مصلحٌة أم ال(وإنام الكالُم معهم يف مسألة هل  فليسوا من اخلوارج وال من الُبغاة،

وكاينُّ  ُم الطاغوَت وتتحاالد ال يف البوقال الشى ُض عن حكم اتي حتكِّ هلل: )وال كم إليه وُتعر 

، بل شكى وال ريَب أن هذا كفٌر باهلل سبحانه وتعاىل ورشيعته التي أمر هبا عَّل لسان رسوله 

ئع من عند آدم  ، إىل اآلن، وهؤالء جهاُدهم واجٌب، وقتاهُلم متع كَفروا بجميع الرشا ٌ نيِّ

نوا هلا، وحياَم اإلَبلوا أحكحتى َيقْ  رة، وخيرجوا من مجيع ُكموا بينهم بالرشيعة املطسالم وُيْذع  هى

                                                           

 (.16/228( الدرر السنية )1(

 (.1/127الة واملعاداة يف الرشيعة اإلسالمية )املوا ( )2

 رشح العقيدة الواسطية الصويت.3) )
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ون عَّل أمور غري احلكم بالطاغوت  ُّ
ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية، ومع هذا فهم ُمرص 

ٍد يوجب كفَر فاعلها وخروَجه من   .(1) اإلسالم(والتحاكم إليه وكلُّ واحد منها عَّل انفرا

مونمني: )ابن عثي ال الشيخقو ننَي اآلن إن الذين حيكِّ ، ويرتكون وراءهم كتاَب اهلل القوا

موهنا يف قضيىٍة معيىنٍة  ملسو هيلع هللا ىلصوسنىَة رسوله  مون للقوانني ال حيكِّ ما هم بمؤمنني... وهؤالء املحكِّ

نىة، هلًوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الديَن هبذا الق لوا انون، وجعخاَلفوا فيها الكتاَب والسُّ

قوا وَحجُّ يعة اهلل، وهذا كفٌر؛ لقانون حي لُّ حم لى رشهذا ا ، فهم حتى لو صلىوا وصاموا وتصدى وا

اٌر ما داموا َعَدلوا عن حكم اهلل وإىل هذه القوانني املخالفة  -وهم يعلمون بحكم اهلل -كفى

ْب إذا قلنا: إن من استبدل رشيعَة اهلل ب فإنه يكُفُر القوانني غريها من حلكم اهلل... فال تستغر 

؛ ألن الكفَر ببعض ولو صام وص ُض، إما أن تؤمن الكتاب كفٌر بالكتاب كلِّه، فالرشُع الَّلى  يتبعى

به مجيًعا، وإما أن تكفَر به مجيًعا، وإذا آمنَْت ببعٍض وكفرَت ببعض، فأنت كافٌر باجلميع؛ ألن 

هذا هو لف هواك فال تؤمُن به؛ أما ما خاَهواك. و حاَلك تقول: إنك ال تؤمُن إال بام ال خيال ُف 

َبْعَت اهلوى، واختْذَت َهواك الكفُر، فأنت بذ إهلًا من دون اهلل. فاحلاصُل أن املسألة لك اتى

ننَي ختالف  ام املسلمني اليوَم، فإهنم قد وَضعوا قوا ن أخطر ما يكوُن بالنسبة حلكى ا، م  خطرية جدًّ

 .(2) (والعياُذ باهلل!وضعوها،  يعة، ولكنالرشيعَة؛ وهم يعرفون الرش

وَسَدنُة الطغاة ويلب سون فيها احلقى بالباطل، الريس هي التي جيادل عنها الثانية فهذه احلالُة 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) :واهلُل يقول

 .[109]النساء:   (ڑ ک ک ک ک گ
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 :اختلف فيهىلع أئمة اجلور من املسائل املروج اخل
هلا اليوَم بعد  القديمة التي ال وجودَ  أئمة اجلَْور فهي من املسائل َّلاخلروج ع أما مسألةُ 

 .وهي احلالة الثالثة سقوط خالفة اإلسالم

ة نىة وسلف األمى ؛ وهو خروُج أهل احلق احلالُة الثالثُة: خروٌج خمتَلٌف فيه عند أهل السُّ

ى ظلُمه ل ألرض الفساَد، أو َهر يف الناس، وأظْ واإلصالح عَّل اإلمام اجلائر الظامل الذي تعدى

ُة عزَله إال بالسيف السلطَة بالقوة  اغتصب ة وال شوَرى منها، ومل تستطع  األمى ًضا من األمى
بال ر 

ة وقيام الرشيعة وجهاد األعداء ومحاية الَبْيضة. لِّ اخلالفة وَوْحدة األمى
 والقتال، وهذا كلُّه يف ظ 

 :املعصيةَ  حكُم إمام املسلمني إذا ارتكب
ٍم وفْسٍق قارٍص عَّل نفسه غري  متعدي للناس، حدِّ العدالة بظلأَما إذا كان خروُج اإلمام عن 

ا 
 
ه، فهذا ال جيوُز اخلروُج عليه وَنْزُع بيعته؛ مل ين وأحكامه وظهور العدل وأعالم  مع إقامته للدِّ

رآه يأيت شيًئا من ٍل، ف عليه واأاَل َمن ُويلِّ حديث )ورد من النصوص النبوية بالصرب عليه كام يف 

َعنى يًدا من طاعة، فلَيْكَرْه ممعصية اهلل وألنىه ال عصمَة  ؛(1) (ا يأيت من معصية اهلل، وال ينز 

د وقوع املعصية  ء وقيادُة اجليش والُقضاة ملجرى ألحد بعد الرسل، فلو سقطت واليُة األمرا

ام العام ياُس هو يف انضباط النظربة واملقُق، فالع  منهم، لفَسد النظاُم وتعطىلت املصالُح واحلقو

 احلكم الظاهر املوافق للرشيعة. وانتظام

                                                           

 (.1855صحيح مسلم )1) )
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ن رشوط النبوة والرسالة، وليست   ة  أن العصمَة م  : )أكثُر األمى قال عبد القاهر البغداديُّ

فقة الرشيعة  من رشوط اإلمامة، وإنام ُيشرَتُط فيها عدالٌة ظاهرٌة، فمتى أقام يف الظاهر عَّل موا

 .(1) يف اإلمامة منتظاًم( كان أمُره

إنى هذا األمَر يف قريش ال يعادهيم أحٌد إال َكبىُه اهلُل عَّل عند رشح حديث: )البيهقيُّ وقال 

ينَ  وا هم يف أعامل أنفسهم((2) (وجهه؛ ما أقاموا الدِّ َه وإْن قرصى
 
 .(3) . قال: )أي: أقاموا معامل

رى الَعْثرة ال يوجب خلَع جَمْ سَق الذي جيري أن الف ا ذَكْرنا: )ولكنوقال أبو املعايل اجلُوينيُّ 

 .(4) اإلمام، وال انخالَعه(

ويكوُن التعامُل مع اإلمام يف حال اقرتافه املعصية كام بنيى العلامُء؛ بحيث إن أصاب اإلماُم 

ا، ُأق يَم عليه كبقية الناس، وكذا يف القصاص واحلقوق املالية، كبقيى  ًما، ويبقى إماة الناس، حدًّ

ن َجْوٍر فيجاريه عَّل الناس؛ فإنه ُيقاُد منه. قال: وقد أقاد ) :قال اإلمام مالٌك  َد اإلماُم م  ما تعمى

 .(5) (وأبو بكر وعمُر من أنفسهمملسو هيلع هللا ىلص رسوُل اهلل 

( : ام وإذا أَمر اإلماُم الرجَل بَقْتل الرجل  فقَتله املأموُر، فعَّل اإلموقال اإلماُم الشافعيُّ

َيةَ أن يأُخ  املقتوليشاَء َوَرثُة  ُد إال أنالَقوَ   .(6) (ذوا الدِّ
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والواجُب إن وقع وقال ابُن َحزٍم مبيِّنًا إقامَة احلق عَّل اإلمام يف حال امتثاله وامتناعه: )

، وأْذعَ  : أن يكلىَم اإلماُم يف ذلك، وُيْمنََع منه، فإن امتنع وراجع احلقى ن يشٌء من اجلَْور وإن قلى

نى والرَشة أو من األعضاء، وإل من البَ للَقَود   َقْذف  واخلمر عليه، فال سبيَل إىل قامة حدِّ الزِّ

 من هذه الواجبات عليه ومل كام كان ال حي لُّ َخْلُعه، فَخْلع ه وهو إماٌم 
ٍ
إن امتنع من إنفاذ يشء

ه ممن يقوُم باحلق؛ لقوله تعاىل:  َجْع، وَجب َخْلُعه وإقامُة غري  ۇئ ەئ وئ وئ ۇئ )يرا

ئع جي، وال[2]المائدة:(  ۈئ ېئ ېئۆئ ۆئ ۈئ  ، وقال (1) (وُز تضييُع يشء من واجبات الرشا

ا قادنا بكتاب اهلل تعاىل وبسنة رسول اإلماُم الواجُب طاعُته ممأيًضا عن اإلمام العدل بأنه: )

 منهامملسو هيلع هللا ىلص الذي وبسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 
ٍ
ُمن َع  التي أَمر الكتاب باتباعها، فإن زاغ عن يشء

،ن ذلك، وأُ م يَم احلدُّ واحلقُّ
َ غرُيهفإن مل ُيْؤَمن أذاه إ ق  َع وويلِّ

 .(2) (ال بَخْلعه، ُخل 

د الفسقعَّل اإلمام: )قال ابُن تيميَة يف إثبات إقامة احلد  ، وإن كان األئمُة ال يقاَتلون بمجرى

السلطاُن ا: )وقال أيًض  .(3) (الواحُد املقدوُر قد ُيقتل لبعض أنواع الفسق، كالزنى وغريه

ُط فيهيؤاَخُذ عَّل ما يفع   .(4) (من احلقوق مع التمكن له من الُعدوان ويفرِّ

ئية فاإلسالم كام بنيى أهُل العلم هنا ال يفرِّ  ق بني احلاكم واملحكوم يف تطبيق األحكام اجلَزا

ُجه أصحاُب اخلطاب  الديني والعقوبات باحلدِّ والقصاص ورد احلقوق؛ بخالف ما يروِّ

ل، اامل لَة اهلل الذي ال ُيسأُل عام يفعل وهم يف هذا؛ حتى أنزلوه منزلذين يستثنون السلطاَن بدى

يف تعطيل الرشع، واستباحة املحرمات، وحماربة أولياء م احلقى املْطلَق يسألون، وجعلوا للحاك
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 ال تزعزع صغار التياهلل، ومواالة أعدائه، واستعباد الناس، فهذه كلُّها عندهم من املفاسد ال

: وجعلوا عدَم االمتثال  رشعيَة احلاكم ونظامه،
ٍ
ألوامره وطاعته أو االعرتاَض عليه بأي يشء

ون عليها العقاَب يف الدنيا واآلخرة، وكلُّ هذا املفسدَة الُكربى امن الفساد، بل  لتي يستحقُّ

نىة وإمجاعهم! قال حلاكم،  َجْور ابالصرب عَّل: )أَمرت الرشيعُة الريس باسم عقيدة أهل السُّ

حقوق املحكومني، ومل تأُمر  الرشيعة بالصرب عَّل َجْور  احلاكُم يف القيام بومن ذلك إذا قرصى 

هَبم؛ بخالف إذا أخطأ احلاكُم وَظَلم، فالرعيىُة املحكوم، بل إذا  أخطأ أحٌد من الرعية له أن يؤدِّ

َكم العظيمة؛ وهي دَ نىة، ولأهل السُّ  مأمورٌة بالصرب عليه، وملا تقدم من األدلة وإمجاع ْرُء لح 

 !(1)لصغرى(املفسدة الكربى با

ل يف استثناء احلاكم يف عدم التعرض له يف أثناء تعدِّ  يه عَّل حقوق الناس ظلاًم وقد أصى

ص عموَم األحاديث التي تشمل اإلنكاَر عَّل  م مدافعَته مهام فعل! فخصى وعدواًنا، وحرى

َث عام  م؛ فقال: )إن هذا احلديلطاعة الطُّغاة يف ظلمهلتي تدعو عقيدته ا السلطة وغريها؛ َوفق

ربللحاكم وغريه؛ وُيستثنى منه احلاكُم؛ لألدلة اخلاصة يف ال   .(2)  عَّل َجْوره(صى

يه عَّل الناس بغري حقي وقد افرتى عَّل ابن املنذر بأنى  جُمَمٌع  االستسالَم لظلم احلاكم وتعدِّ

 احلديث مع أنه جمَمٌع عَّل معناه عند قال: )هذا من الدكتور استنكاٌر ملعنى ،عناعليه كام مرى م

نىة، بل وذكر اإلمجاَع عليه ابُن املنذر أ رُب عَّل جور احلاكم: مما و .(3) يًضا(أهل السُّ قال: )الصى

ه للامل بغري حق ه وأْخذ  نىة، والصرُب عَّل َجْلد   .(4) أمجع عليه أهُل السُّ
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ل! يزُعُم أنى هذا التأليَه للحاكم هو ه ُب أنى والعجي  من العهد املنزى

وأفعال اخللفاء الراشدين، فالغلوُّ يف تعظيم الطغاة أعمى الَسَدنَة عن النصوص الرصحية، 

ملسو هيلع هللا ىلص: التي تبنيِّ مساواَة اإلسالم للناس أمجعني يف إقامة احلق والعدل، ومن ذلك قول النبي 

ق فيهم الرشيُف تَرُكو كانوا إذاكم: أهنم )إنىام أْهَلك الذين قبل ه، وإذا رسق فيهم الضعيُف رَسَ

 لو أنى فاطمَة بنَت حمأ
 
، وايُم اهلل  . (1) مد رسقْت لقطعُت يَدها(قاموا عليه احلدى

)فبينام هو حيدث ملسو هيلع هللا ىلص: وجاء يف قصة ُأَسيد بن ُحَضري عندما أراد أن يقتصى من النبي 

ٌح، بين كُ القوَم وكان فيه مزا ين، يف خارصته بعوملسو هيلع هللا ىلص نه النبيُّ هم فَطعَ ا ُيْضح  ْ ٍد، فقال: أْصرب 

عن قميصه، ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّ قال: إن عليك قميًصا وليس عيلى قميٌص، فرفع ال اصطرب، فقال:

قوله: . قال اخلطايب: )(2)فاحتضنه وجعل ُيَقبُِّل َكْشَحه، قال: إنام أردت هذا يا رسوَل اهلل(

ين: يريُد: أق ْدين  ْ ْد، وفيهاصطربوقوُله: من نفسك، أصرب  ٌة ملن رأى القصاَص  : معناه: استق   حجى

، ونحو ذلك  وط واللىْطمة بالكفِّ بة بالسى  .(3)مما ال يوقُف له عَّل حد معلوٍم ُينَْتهى إليه(يف الرضى

وجاء عن خليفة املسلمني عيل بن أيب طالب أنه ختاصم مع هيوديي يف درع، فتحاكام عند 

َمني إاليهودي: يح، فقال القايض رش أشهد  ىل قاضيه، وقاضيه قىض عليه،)أمرُي املؤمنني قدى

رَع د رُعك، كنت راكًبا  ، أشهُد أن ال إهل إال اهلل،أنى هذا احلقُّ  وأنى حممًدا رسول اهلل، وأنى الدِّ

نَي، فوقعت منك لياًل فأخذهتا( فِّ ٌه إىل ص   وأنت متوجِّ
  .(4) عَّل مجلك األْوَرق 
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يف املعصية، ظلم احلاكم، وأنه من الطاعة قرطبيُّ يف ُحرمة االمتثال للعباس الال أبو اقو

فإن أمر بمعصية فال جتوز طاعُته يف تلك املعصية؛ قواًل : )وسواسية احلاكم واملحكوم يف ذلك

واحًدا... فلو أمر بمعصية مثل  أْخذ  ماٍل بغري حق أو قتل أو رضب بغري حق؛ فال يطاُع يف 

س دُم أحدمها ر املأمور وأخذ ماله؛ إذ ليه، ولو أفىض ذلك إىل رضب ظهُفُذ أمرُ ك، وال ينذل

مال ه، وكالمها حيُرُم رشًعا؛ إذ مها مْسل امن، وال جيوز اإلقداُم وال ماُله بأوىل من دم  اآلخر وال 

، وال للمأمور؛ لقوله: )  .(1) (القال طاعَة ملخلوٍق يف معصية اخلعَّل واحد منهام، ال لآلمر 

 :أقسام اخلروجللحالة اثلاثلة من  ال وجوَد الوم
احلالة الثالثة من أقسام اخلروج لن يكون عَّل خلفاء املسلمني ممن يصُدُر  عنفالكالُم 

منهم املعصيُة وبعُض اجلور، فإهنم داخلون يف القسم األول، ولن يكون عَّل من حيُكُم 

َوْيالبالطاغوت ويتحاكم إليه، وال عن حكومات ا  قامها االستعامُر عَّل أنقاضت التي ألدُّ

أعرضت عن رشيعة اإلسالم، وامتنعت عن شعائر اإليامن، ووالت اخلالفة واجلامعة، والتي 

ُجه املضلِّلون!  أعداَء اهلل؛ فهي من القسم الثاين كام مرى معنا؛ بخالف ما يروِّ

ى والذين تعوخالفته، وإنام الكالُم سيكون عَّل أئمة اجلور يف ظل حكم اإلسالم  دى

نىةالجاء وصفهم يف  عباد، كامظلُمهم عَّل البالد وال اة احلَُطمة  كام يف "الصحيح": ) سُّ أنى بالرعُّ

فقال:  ،(2) دخل عَّل عبيد اهلل بن زياد -ملسو هيلع هللا ىلصوكان من أصحاب رسول اهلل  -عائَذ بن عمرو

، إين سمعت رسوَل اهلل  عاملسو هيلع هللا ىلص أْي ُبنيى  احلُطَ يقول: إنى رشى الرِّ
 
كوَن منهم، أن ت مة، فإياكء

                                                           

 (.12/89تلخيص صحيح مسلم ) املفهم، ملا أشكل من1) )

 راق يف عهد يزيد بن معاوية.وايل خرسان والع( )1
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ن فقال له: ا  ، فقال: وهل كانت هلم نخالة؟ إنامملسو هيلع هللا ىلصل ة أصحاب حممد ُنخاجلس؛ فإنامى أنت م 

 .(1) كانت النُّخالُة بعدهم، ويف غريهم(

 احلَُطمةُ )قال ابُن األثري يف رشح 
 
عاء د : )(رشُّ الرِّ ْوق واإليرا هو العنيُف برعاية اإلبل يف السى

ُفهاُيْلقي بعإلصدار، ووا وءرَضَبه مثاًل لوايل . َضها عَّل بعض وَيْعس   .(2) (السُّ

 :مذهب الصحابة واتلابعني يف اخلروج ىلع أئمة اجلور
فحكُم اخلروج عَّل مثل هؤالء يف ظل اخلالفة وحكم اإلسالم: مسألٌة خالفيىٌة اجتهاديٌة 

نىة، وليست من أصول العقائد وال امل يها، وليس كلُّ قائٍل ْجَمع  علسائل املُ بني أهل السُّ

ُجه َسَدنُة الطُّغاة، بل إنى وج هو من أهل باخلر ء من املعتزلة واخلوارج؛ كام ُيَروِّ الب َدع واألهوا

حابة والتابعني، كام قال ابن حجر: ) وهذا مذهٌب القوَل باخلروج مذهٌب للسلف من الصى

 .(3) (للسلف قديمٌ 

 :من الصحابة واتلابعني لسلفمن أئمة ا بسل  السيف القائلون
سلِّ مرشوعية من الصحابة والتابعني عَّل عمن ذهب من السلف  ابُن حزموقد نقل 

ل واخلروج عَّل أئمة اجلور باألمر باملعروف والنهي عن املنكرالسيوف  ؛ وهو اخلبرُي بأقوا

حابة والطوائف واملذاهب، فقال: ) نىةالصى ئُف من أهل السُّ يع عتزلة ومجومجيع امل ذهبت طوا

السيوَف يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجٌب، إذا مل  نى سلى ة: إىل أاخلوارج والزيدي

وكلِّ من معه من  ◙ يمكن دفُع املنكر إال بذلك... وهذا قوُل عيل بن أيب طالب

                                                           

 (.1830رواه مسلم )( )2

 (.1/994النهاية يف غريب األثر )2) )

 (.2/288تهذيب )هتذيب ال3) )
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حابة... وهو قوُل عبد اهلل بن الزبري، وحممد واحلسن بن عيل، وبقية الصى  حابة من الصى

ة رني يوم اواألنصار، والقائم املهاجرين يض اهلل عن مجيعهم أمجعني، وقوُل كلِّ من قام حلرى

حابة  اج ومن وااله من الصى أمجعني، كأنس بن مالك، وكلِّ َمن ╚ عَّل الفاسق احلَجى

لُبْحرتي كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعني، كعبد الرمحن ابن أيب ليَّل، وسعيد بن ُجَبري، وابن ا

، واحلعطاء السلمي األْزدالطائي، و ار، وأيب سن البرصيِّ ي، ومالك بن دينار، ومسل م  بن بشى

احلَْوراء، والشعبي، وعبد اهلل بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر، وعقبة بن ُصْهباَن، وماهاَن، 

 ، وَطْلقهلُنَائيِّ ، وحنظلَة بن عبد اهلل، وأيب شيخ الواملطرف بن املغرية بن شعبة، وأيب املعد

ف بن عبا ري، وابن حبيب، واملطرِّ خِّ لنرض بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم د اهلل بن الشِّ

بن يزيد التيمي، وأيب اهلَْوجاء، وجبلَة بن َزْحٍر، وغريهم، ثم من بعد هؤالء من تابعي التابعي ا

، عبد اهللبن ا بن عمرعبد اهلل عبد العزيز بن عبد اهلل بن عمر، وك بن اهلل ومن بعدهم، كعبد

، وَمَطٍر، ومن ، ومن خرج مع حمموحممد بن عجالن د بن عبد اهلل بن احلسن، وهاشم بن ب رْشٍ

ُل الفقهاء كأيب حنيفة، واحلسن بن  هيم بن عبد اهلل، وهو الذي تدل عليه أقوا أخرج مع إبرا

، ورَشيٍك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحاهبم،  م وحديث ا من قديكرنن ذكلى مفإنى ُحَييي

ا ناطٌق بذلك ه إمى ا فاعٌل لذلك بَسلِّ سيفه يف إنكار ما رآه منكًرا (1)يف فتوا  .(2)(، وإمى

 خروُج الصحايب اجلليل أنس بن مالك وأبنائه ىلع أئمة اجلور:
اج من الصحابة أنُس بن مالك ؛ كام ذكر ابن حزم، وقد (3)وممن شارك يف الثورة عَّل احلَجى

اج بسبب ذلك، واستشهد  - ؓ- ُأوذ َي   من أبنائه يف اخلروج عَّل احلجاجمن احلجى

                                                           

 فال يقال عن هؤالء األئمة: إهنم من اخلوارج القعدية؛ كام يروجه سدنة الطغاة!1) )

 (.4/132) ألهواء والنحلالفصل، يف امللل وا( )2

 (.3/404)سري أعالم النبالء 3) )
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اج يف ثورة أهل  عبد اهلل عندما خرج مع عبد اهلل بن اجلارود؛ وهو أوُل من خرج عَّل احلَجى

اج: يف هذه السنةالبرصة، قال ابن األثري: ) اُج من  ذ ْكُر ُوثوب  أهل البرصة باحلجى خرج احلجى

قدم البرصَة خَطَبهم  غرية بن شعبة، فلامى َّل الكوفة عروَة بن املخلف عرصة، واستة إىل البالكوف

د َمن رآه منهم بعد ثالثة ومل يلحْق باملُهلىب... فقال احلجاج: إنى  بمثل خطبته بالكوفة، وتوعى

ٌة باطلٌة من ُمْلح  الزيادة التي زادكم إياها ابُن الزبري إنام هي زيادُة خُمْ   ولسنامنافٍق،  ٍد فاسٍق ْس 

يُزها! وكان مصعٌب   ليست إهنا: اجلارود بن اهلل عطاء مئًة مئًة. فقال عبد قد زاد الناَس يف الُنج 

. ب رْشٍ  أخيه يد عَّل وأجازها أنفذها قد امللك عبد املؤمنني أمري   زيادةُ  هي إنام الزبري، ابن بزيادة

نَ احلجاج له فقال ن اجلارود: ك إياه! فقال ابألسُلَبنى   رأسك أونى مْحَل : ما أنت والكالَم! َلُتْحس 

إين لك لناصٌح؛ وإنى هذا قوُل َمن ورائي. فنزل احلجاج ومكث أشهًرا ال يذكر الزيادَة، ومل؟ 

ٍب العبديُّ أبو ثم أعاد القوَل فيها، فردى عليه ابُن اجلارود مثَل رده األول. فقام َمْصقلُة بن كَ  ر 

ُث عَقلَة املَرَقبَة بُن َمْص  َّل راعيها! وقد سمعنا ما قال ن تُردى عس للرعية أنه، فقال: إنه ليحدِّ

 ! ْهنا. فقال له عبد اهلل بن اجلارود: يا ابن اجلَْرَمقانيىة   (1)األمرُي، فسمًعا وطاعًة فيام أحَبْبنا وَكر 

 ما أنت وهذا! ومتى كان مثُلك يتكلُم وينط ُق يف مثل هذا؟

بوا رأيَه وقوَله، بن  عبَد اهللوأتى الوجوُه  َن الرَبْ اجلارود فصوى ، وقال اهلَُذيُل بن عمرا مَجيُّ

ُنك، إنى هذا الرجَل غري  وعبد اهلل بن حكيم بن زياد املَُجاشعيُّ وغريمها: نحن معك وأعوا

مللك هذه الزيادَة، فهلمى نبايْعك عَّل إخراجه من العراق، ثم نكتْب إىل عبد اكاٍف حتى ينُقَصنا 

َ علينا غرَيه، فإن أبه أنى ينسألُ  ا  ى َخَلْعناه، فإنىه هائٌب ويلِّ لنا ما دامت اخلوارُج. فبايعه الناس رسًّ

اَج  ثيق عَّل الوفاء، وأخذ بعُضهم عَّل بعضهم العهود. وبلغ احلَجى ما هم فيه وأعَطْوه املوا

                                                           

َقُة: قوٌم من العجم، صاروا باملالقاموس املحيط: )قال يف 1) ) م  ّ ل يف أوائل اإلسالموصاجلَرا  (.، الواحد: ُجْرُمقاين 
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سنَة ست  اآلخر  ك يف ربيعٍ فأحرز بيَت املال واحتاط فيه. فلام تم هلم أمُرهم أظهروه، وذل

َي اهلل بن اجلارود عبَد الق وسبعني، وأخرج عبدُ  يس عَّل راياهتم، وخرج الناُس معه حتى بق 

اُج وليس معه إال خاصُته وأهُل بيته، فخرجوا قبل الظهر، وقطع ابن اجلارود ومن معه  احلجى

اج والسالُح من ورائه. فأرسل احلجى  ئُن احلَجى محام أعنَي  صاحَب اُج أعنيَ اجلَْس، وكانت خزا

مَة البن أيب ن اجلارود يستدعيه إليه، فبالكوفة، إىل اب قال ابن اجلارود: ومن األمرُي! ال وال كرا

غاٍل، ولكن ليخرج عنا مذموًما مدحوًرا، وإال قاتْلناه!... فجعل ال غضباُن بن الَقَبْعَثَرى ر 

ى  ي  قبل أنالشيباينُّ يقول البن اجلارود: َتَعشى باجلَدْ  م؟ بك، أما ترى من قد أتاه منكيتغدى

ُله ولئن أصبح ليكُثَرنى ن ُتكم! فقال: قد قُرب املساء، ولكنا نعاج  ى
ارُصه، ولتضعَفنى مه 

اُج قد يئس من احلياة، فلام جاءه ، ثم جاءه َسرْبُة بن عيل  بالغداة...وكان احلجى هؤالء اطمأنى

، وسعيد بن أْسَلَم بن ،ُزْرعة ا الكاليبُّ اه جعفر بن عبد الرمحن بن فَسلىَم، فأدناه منه، وأت لكاليبُّ

ْسَمٍع: إن شئَت أتيُتك، وإن شئَت أقمَت  ْسَمُع بن مالك بن م  ، وأرسل إليه م  ْنٍَف األزديُّ
خم 

ْم وَثبِّط  الناَس عني. فلام اجتمع إىل احلجاج مجٌع ُيْمنَُع بمثوَثبىْطُت الناَس عنك. فقال
لهم، : ُأق 

وقيل: غري  -تة آالففلام أصبح إذا حوله نحُو سصحاَبه، وتالحق الناُس به، فعبىَأ أخرج 

َي أمس  حني  -ذلك فقال ابن اجلارود لعبيد اهلل بن زياد بن َظْبياَن: ما الرأُي؟ قال: تركُت الرأ

ُي وبقي القال لك  ى بك، وقد ذهب الرأ ا ابُن صرُب؛ فدعالغضباُن: َتَعشى باجلَْدي  قبل أن يتغدى

ْرٍع فَلب َسها مقاجل َض اارود بد  . وحرى حلجاُج أصحاَبه وقال: ال هَيُوَلنىكم ما َتَرْون لوبًة، فتطريى

وعَّل َمْيَْسته عبُد  من كثرهتم. وتزاحف القوُم، وعَّل َميَمنة ابن اجلارود اهلَُذيُل بن عمران،

اج  وعَّل  -نيويقاُل: عبىاُد بن احلَُص  -مْسل مٍ  قتيبُة بناهلل بن زياد بن َظْبيان، وعَّل َميَمنة احلَجى

بن أسلم، فحمل ابن اجلارود يف أصحابه حتى جاز أصحاَب احلجاج، فعَطف َمْيَْسته سعيُد 
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اُج عليه، ثم اقتتلوا ساعًة، وكاد ابن اجلارود يَ  ، فأصابه فوقع (1) ْظَفُر، فأتاه سهُم َغْرٍب احلَجى

أال ُيتىَبَع  وأمر حكيم،هلذيَل وعبَد اهلل بن ناس إال ابأمان ال ميًتا. ونادى منادي احلجاج

اُج: أال املنهزمون...  ل مع ابن اجلارود عبُد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري، فقال احلَجى
وُقت 

دخل البرصَة أخذ ماله، فحني دخل عليه أنٌس قال: ال مرحًبا وال ! فلامى ُأرى أنًسا ُيعنُي عيلى 

ٌل يف الخلبيثة! شيا ابَن اأهاًل بك  ا بري، فتن، يُخ ضاللٍة، َجوى مرًة مع أيب ُتراٍب، ومرة مع ابن الزُّ

 .(2) (ومرًة مع ابن اجلارود

اج ذ ْكُر اخلرب عن : )وقد َعنَْوَن الطربي يف تارخيه هلذه القصة بقوله ثورة الناس باحلَجى

 !(بالبرصة

يفُة بن خياط: ث، قال خلابن األشعوأما النرُض بن أنس بن مالك، فقد خرج مع   

ء الذينتسميُة القُ ) ا ، ويقاُل: موىل أيب بكر،  رى خرجوا مع ابن األشعث: مسلُم بُن يساٍر املُزينُّ

اَن، وعقبُة بن عبد الغافر  اٍج ويقال: موىل عثامن بن عفى ل يف املعركة، وعقبُة بن َوسى
؛ ُقت  الَعْوذيُّ

؛ ُقت ل يف املعركة ساينُّ ؛ غالب بن هللا ، وعبدُ الرُبْ والنىرْضُ بن أنس  املعركة، يف ُقت َل  اجلَْهَضميُّ

 .(3) (بن مالكا

وقد بايع النرُض بن أنٍس يزيَد بن املَُهلىب عندما خرج عَّل يزيد بن عبد امللك، واستوىل 

 ما عَّل البرصة، وظهر عدُله فيها، فكان النرُض حُيثُّ الناس عَّل بيعته، ويقول: )يا عباد اهلل

دتُّم إال لك وال رأيتموه مننة نبيه، فواهلل ما رأينا ذجُت يبوا إىل كتاب اهلل وس مون من أنتنق  
ذ ُول 

                                                           

ن أين أتى أو جاء عَّل غري قال احلافُظ يف الفتح: )1) )  (.وغريه عبيدقاله أبو  راميه قصد منأي ال ُيعرف راميه أو ال ُيعرف م 

 (.3/430)تاريخ الكامل يف ال ()2

 (.286تاريخ خليفة )ص: 3) )
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َد. ومر احلسُن  هذه األياَم من إمارة عمر بن عبد العزيز. فقال احلسن: والنرض أيًضا قد َشه 

يات، وهم ينتظرون خروَج يزيد،  نىة ونا إىل ُس وهم يقولون: تدعبالناس وقد نَصبوا الرا

 .(1) (الُعَمَرين  

اج بسبب ذلك مرة  بن مالك من وُأذ ي أنُس  روى: عبُد اهلل قال الذهبي: ) أخرى،احلَجى

، عن أْزَهَر بن عبد اهلل، قال: كنُت يف اخليل الذين بيىتوا أنَس بَن مالك، ا بن سامل األشعريُّ

اج، وكان مع ابن األش جاَج، فوَسم يف يده: عتيَق به احل ، فأتوا عثوكان فيمن ُيَؤلُِّب عَّل احلَجى

اجاحلَ   .(2) (جى

 ىلع أئمة اجلور: خروج الفقهاء والعلماء
ة، قال مالُك بن  اج هم أهُل العلم والفقه ومن تبعهم من العامى فالذين خرجوا عَّل احلَجى

ء كلُّهم يرون القتاَل( ا دينار: )خرج مع ابن األشعث مخُس مئٍة من الُقرى
 (3).   

اُص وقال اجلَ  ْكر َمن خرج عَّل احلَجى صى
وقد كان احلسن وسعيد بن جبري اج: )يف ذ 

والشعبي وسائر التابعني يأخذون أرزاَقهم من أيدي هؤالء الظلمة، ال عَّل أهنم كانوا 

يتولىْوهنم وال يرون إمامَتهم، وإنام كانوا يأخذوهنا عَّل أهنا حقوٌق هلم يف أيدي قوٍم َفَجرٍة، 

لسيف، وخرج عليه من جاج بااالهتم، وقد رضبوا وجَه احلَّل وجه موكون ذلك عوكيف ي

ء أربعُة آالف رجل هم خياُر التابعني وفقهاؤهم، فقاتلوه مع عبد الرمحن بن حممد بن  ا القرى

                                                           

 (.4/127الكامل يف التاريخ )1) )

 (.3/404سري أعالم النبالء )2) )

 (.1/287تاريخ خليفة )3) )
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م  من ناحية الُفرات بقرب الكوفة، وهم  األشعث باألهواز، ثم بالبرصة ثم بدير اجلاََمج 

 .(1) ن مروان(خالعون لعبد امللك ب

ُ سعيد  بن ُجَبري: )شهور التابعي امل قال الذهبي يف ترمجة اإلماُم احلافُظ املقرُئ املفْسِّ

اج وعبد امللك بن مروان، وكان (2) (الشهيد ُض الناَس عَّل اخلروج عَّل احلَجى . فقد كان حُيَرِّ

هم يف لوهم عَّل ُمهم، قاتيقول: )قاتلوهم وال َتْأثَموا من قتاهلم بنيىٍة ويقنٍي، وعيلى آثا َجْور 

. وقال ابن سعد: )كان (3) ين، واستذالهم الضعفاَء، وإماتت هم الصالَة(هم يف الدكم وجَتَربُّ  احل

د َدْيَر اجلامجم، قال:  اج بن يوسَف، وشه  اء عَّل احلَجى سعيد بن ُجَبري فيمن خرج من الُقرى

قان   ْبر  ، عن الزِّ امجم، ُجَبري يف اجلألُت سعيَد بن ، قال: ساألَسديِّ  أخربنا سعيد بن حممد الثقفيُّ

ْزٌر؟ قال: ال، فقلت  ْلُت أن يكون عيلى و 
اج، أَفَتخاُف عيلى إن ُقت  له: إين مملوٌك وموالي مع احلَجى

 .(4) قات ْل؛ فإنى موالك لو كان ها هنا قاَتَل بنفسه(

ب ابن عباس الذين قادوا املعركة يف اخلروج  ن ُطالى قيُه سيُف بن اج: الفعَّل احلَجى وم 

، قال عنه حبيب بن أيب ثابت: اجتمعت أنا وسعيُد بن ُجبري وأبو الَبْخرَتيِّ ريوٍز، أبو ف  

، فكان أبو الَبْخرَتيِّ خيطب يف اجلامهري قبل (5) الَبْخرَتي، فكان أبو الَبْخرَتيِّ أْعَلَمنا وأْفَقَهنا

                                                           

 (.1/88أحكام القرآن )1) )

 (.4/321سري أعالم النبالء )2) )

 (3/635تاريخ الطربي )(3) 

 (.6/263الطبقات الكربى )(4) 

 (.4/280ء )النبالسري أعالم (5) 
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روا عليكم اهلل لئن ظهَ م وُدنياكم، فوعَّل دينك قات لوهم َوْقعة اجلاَمجم؛ فيقول: )أهيا الناُس،

ُبنى عَّل دنياكم(ليُ 
ُدنى عليكم دينَكم، وَلَيْغل   .(1) ْفس 

، كان حُيثُّ الناَس، فيقول:  ْعبيُّ حيَل الشى ب ابن عباس أيًضا: اإلماُم عامُر بن رَشا ن ُطالى وم 

 َبسيط عَّل قوًما أعلم ما اهللفو اهلم،تق من حَرٌج  يأُخْذكم وال قات لوهم اإلسالم أهَل  )يا

 .(2) الب داُر( هبم فليُكنْ  احلكم، يف منهم أْجَورَ  وال بظلمٍ  أعمَل  األرض

وممن يرى اخلروَج عَّل أئمة اجلور زيُد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، قال 

ج عَّل وقد خر .(3) (يرى اخلروج عَّل أئمة اجلور: )عيل بن زيد وكان: األشعريُّ  احلسن أبو

د، وكان نا ، ملسو هيلع هللا ىلصإنا ندعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه صُّ بيعته للناس: )ألُمويني؛ واسُتْشه 

ْفع  عن املستضعفني، وإعطاء املحرومني، وَقْسم  هذا الفيء بني أهله   الظاملني، والدى
وجهاد 

ء، وردِّ الظاملني، وإقفال   وا ر  بالسى املَُجمى
نا أهَل ا ،(4)  نا، من نصب يت عَّل لبوَنرْص  َل حقى لنا وجه 

 .(5) (عَّل ذلك؟أتبايعون 

وممن أيىَده عمه أبو عبد اهلل جعفٌر الصادُق، وأيًضا اإلمام أبو حنيفة، الذي نارصه ودعمه 

اُص عن أيب حنيفة: ) ا، وأوجب اخلروَج معه والدفاَع عنه، قال اجلَصى وقضيُته يف ماديًّا ومعنويًّ

                                                           

 (.3/635تاريخ الطربي )(1) 

 املصدر السابق. (2)

 (.1/69مقاالت اإلسالميني )3) )

ر  املُجَ 4) )  هي معسكرات لألمويني. مى

 (.7/172تاريخ الطربي )5) )
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ا يف وجوب ُنرْصته وال املاَل إليه وُفْتياه الناسويف محله مشهورٌة،  بن عيلي  أمر زيد   قتال رسًّ

 .(1)(معه

وممن بايعه من علامء الكوفة: احلافُظ الثىَبُت منصوُر بن املعتمر، وكان يدعو لبيعته، وقد 

ُ عينيه؛ يرُزَبيد  بن احلارث، فكان يذكر له أهَل البيت، جاء ابن املعتمر إىل: )
يده عَّل وَيْعرص 

بالشهيد وأنه: )كان ذا علٍم  الذهبيُّ زيَد بن عيلي  وصف وقد .(2) (بن عيلي   زيد  مَ خلروج أياا

 .(3) وجاللٍة وَصالٍح(

 ،عيل بن أيب طالبوممن خرج عَّل العباسيني: حممُد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن 

وه إبراهيُم يف البرصة، وقد أيىد هذه احلركَة قياداٌت من ذو النفس الزكيىة يف املدينة، وأخ

ء، قال ابن األثري: )ذ   ن وكان فيم ْكُر بعض املشهورين ممن كان معه،املشاهري والعلامء األجالى

وعيل  ابنا زيد بن عيل بن احلسني بن  اهلل، وحسنيٌ  موسى بُن عبد بني هاشم أخوهمعه من 

د اهلل بن حممد بن احلسني، وعيل  وزيٌد ابنا احلسن بن زيد بن عيل عيل... وكان معه محزُة بن عب

بن  عبد اهلل بن أيب طالب، وكان أبومها مع املنصور، واحلسن ويزيد وصالٌح بنو معاوية بنا

ى عيلُّ بن جعفر بن سحاق بن عبد اهلل بن جعفر، بن أيب طالب، والقاسُم بن إجعفر  واملَُرجى

 بن جعفر، وكان أبوه مع املنصور. ومن غريهم: حممُد بن عبد اهلل إسحاق بن عيل بن عبد اهلل

 بن عمرو بن سعيد بن العباس، وحممد بن َعْجالن، وعبد اهلل بن عمر بن حفص بنا

َة، وعبُد اأبو بكر بُن عبد اهلل بن حموكان معه عاصم...  واحد بن أيب َعْون موىل لمد بن أيب سرَبْ

                                                           

 (.1/87أحكام القرآن )1) )

 (.5/297سري أعالم النبالء )2) )

 (.5/389ري أعالم النبالء )س3) )
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َرمة، وعبد العزيز بن حممد األْزد ، وعبد اهلل بن جعفر  ْسور بن خَمْ
 
بن عبد الرمحن بن امل

، وعبد احلميد بن جعفر، وعبد اهلل بن عطاء بن يعقوب موىل بني س   َراَوْرديُّ إبراهيم، َباٍع، والدى

ثامن، وعبد العزيز بنو عبد اهلل بد اهلل، وعطاء، ويعقوب، وعوإسحاق، وربيعة. وجعفٌر، وع

ضري، وعثامُن بن خضري، وعثامن بن حممد بن خالد بن الزبري... وكان بن عطاء، وعيسى بن خا

َذ  أطلقه أسرًيا، فمع حممد: عبُد العزيز بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، وُأخ 

عيلُّ بن عبد املطىل ب بن عبد اهلل بن هيم بن عبد اهلل بن مطيع، ونصوُر، وعبد العزيز بن إبرا امل

راهيم بن جعفر بن ُمْصَعب  بن الزبري، وهشام بن عامرة بن الوليد بن َعديِّ بن َحنَْطٍب، وإب

م ذ كْ   .(1) ُرهم(اخليار، وعبد اهلل بن يزيد بن ُهْرُمٍز، وغريهم ممن تقدى

 يف اخلروج ىلع أئمة اجلور:مذهُب اإلمامني مالٍك وأيب حنيفة 
ومن األئمة الذين نارصوا حركَة ذي النفس الزكيىة: اإلمامان مالُك بن أنس وأبو حنيفة، 

فكان اإلماُم مالٌك ُيْفتي الناَس بنزع البيعة من أيب جعفر املنصور، ومبايعة  حممد ذي النفس 

اخلروج أنى مالًكا اسُتْفت َي يف بن جعفر: )أخربين غرُي واحد  احلميد بن عبد دُ سعالزكية؛ قال 

مع حممد وقيل له: إنى يف أعناقنا بيعًة للمنصور، فقال: إنام بايعتم ُمْكَرهنَي، وليس عَّل ُمْكَرٍه 

ب اإلماُم مالٌك بسبب هذه الفتوى التي في .(2) (يمنٌي، فأرسع الناُس إىل حممد ها وقد ُعذِّ

هي مكي بن ي النفس الزكية، قال حلركة ذمنارصةٌ  َب : )مإبرا يف  ◙ مالُك بن أنسرُض 

 ابن قال. َسْوًطا سبعنيَ  عباس بن اهلل سنة سبع وأربعني ومئة؛ رضبه سليامُن بن عيل بن عبد

 وقالوا  حسن بن حسن بن اهلل عبد بن حممد ُمبايعة   عن سألوه أهنم رضبه يف والسبب: اجلوزي

                                                           

 (.5/130الكامل يف التاريخ )(، 7/650تاريخ الطربي )( 1(
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 فأرسع يمنٌي، ُمْكَرهٍ  عَّل وليس ُمْكَرهني، مبايعت إنام: فقال. جعفر أيب بيعةَ  ناأعناق يف إن: له

َب  فلذلك حممد، إىل الناُس   .(1) (رُض 

ل أعداؤه إىل رضبه بأن قالوا للسلطان: إنه  وقال ابُن القيم: )فهذا مالُك بن أنس توصى

ه أن يمنَي املُْكرَ  ، طائعنيحيلفون ُمْكَرهني غري قُد، وهم ه ال تنعحَيُلى عليك أيامَن البيعة بفتوا

نعه السلطاُن، فلم يمتنْع؛ ملا أخذه اهلُل من امليثاق عَّل من آتاه اهلل علاًم أن يبيِّنَه فم

 .(2) للمسرتشدين(

وقال السيوطيُّ يف ذ ْكر خروج حممد ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم: )كان املنصوُر أوَل 

وآذى املنصوُر َخلًقا من ًدا، ا واحيني، وكانوا قبُل شيئً والَعَلو العباسينيمن أوقع الفتنة بني 

العلامء ممن خرج معهام أو أمر باخلروج قتاًل ورضًبا وغري ذلك: منهم أبو حنيفة، وعبد احلميد 

بن جعفر وابن َعْجالن، وممن أفتى بجواز اخلروج مع حممد عَّل املنصور: مالُك بن أنس، ا

 .(3) عَّل ُمْكَرٍه يمنٌي( َرهني، وليسبايعتم ُمكْ صور، قال: إنام يعًة للمنأعناقنا بوقيل: إنى يف 

 ،ها لذلكقال ابن خلدون: )كان اخللفاء يستحلفون عَّل العهد ويستوعبون األيامن كلى 

ه فيها أكثر وأغلب ،فسمي هذا االستيعاب أيامن البيعة  وهلذا ملا أفتى مالٌك  ؛وكان اإلكرا

هبسقوط يمني  ◙ يامن البيعة، ووقع ما يف أَ  ورأوها قادحةً  ،عليه أنكرها الوالةُ  ،اإلكرا

 .(4)رىض اهلل عنه(  وقع من حمنة اإلمام  

                                                           

 (.8/106املنتظم )1) )

 (.4/88عني عن رب العاملني )إعالم املوق2) )
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ه: ) إذا بويع لإلمام ومن أقوال اإلمام مالك يف اخلروج مع أهل العدل، وإبطال  بيعة اإلكرا

ُنه، قوت لوا إذا كان األوُل عداًل، فأما هؤالء فال كان ُبوي َع هلم عَّل م إذا بيعَة هل فقام عليه إخوا

 .(1) (اخلوف

: )وهبذا القول أخذ أتباُعه،  قال علامؤنا يف رواية ُسْحنوٍن: إنام قال ابُن العريب املالكيُّ

ْك عنهام،  ٌء كان األوَل أو اخلارَج عليه؛ فإن مل يكونا َعْدَلني فأْمس  يقاَتُل مع اإلمام العدل؛ سوا

َد بنفسك أو قات ْل إال مع إماٍم عادٍل املسلمني؛ فادفع ذلك. وال ت و ُظْلم  مال ك، أ إال أن ُترا

ُمه أهُل احلق ألنفسهمي  .(2) (قدِّ

اُص يف بيان موقف أيب حنيفة من حركة ذي النفس الزكية: )وكذلك أمُره مع  وقال اجلَصى

هيم ابني عبد اهلل بن حسن، وقال أليب إسحاق الَفزاريِّ حني قال  َ أرْش : لهحممد وإبرا  َت عَّلمل 

َرُج أخيك أ أخي باخلروج مع إبراهيم حتى ك، وكان أبو ُقت ل؟ قال: خُمْ حبُّ إيلى من خُمَْرج 

وكان مذهُبه مشهوًرا يف قتال الظىلمة وقال عن أيب حنيفة: ) .(3) إسحاق قد خرج إىل البرصة(

 .(4) وأئمة اجلور(

اُص احلنفي من يدعي عَّل وقد استنكر  رشعيَة الظىَلمة، فبعد أن يرى  ة أنهحنيفأيب اجلَصى

َة يف ردِّ هذه الدعوى قذكر  ال: )وهذا إنام أنكره عليه أغامُر أصحاب احلديث؛ الذين هبم األدلى

َد األمُر باملعروف والنهي عن املنكر؛ حتى َتَغلىب الظاملون عَّل أمور اإلسالم(  .(5) ُفق 
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:ور، مة اجل أئج ىلعذ ْكُر خ الف العلماء يف مسألة اخلرو  وأنها مسألة  اجتهادية 
ا قوله: بُن عبذَكر ا د الرب خالَف أهل العلم يف مسألة اخلروج عَّل أئمة اجلور، فقال: )أمى

َع األمَر  ، فقال القائلون منهم: أهُله: أهُل العدل أهَله، فقد اختلف الناُس يف ذلكأالى ُنناز 

ا يناَزعون ألهنم أهُله، وأم فهؤالء الام بذلك، واإلحسان والفضل والدين مع القوة عَّل القي

وا بقول اهلل عز وجل إلبراهيم:  ْلم فليسوا أهُل اجلور والفسق والظُّ  ھ )بأهٍل له، واحتجُّ

إىل هذا طائفٌة  ذهب. [124]البقرة:(  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

اء وال نة أهل املديعلامء من من السلف الصالح، واتىبَعهم بذلك خلٌف من الُفضالء والُقرى

 أهل العراق وعلامئهم عَّل وخرج خيارُ   الزبري واحلسني عَّل يزيد،والعراق؛ وهبذا خَرج ابنُ 

ةُ احلجاج؛ وهلذا أخرج أهُل املدينة بني أمية عنهم وقاموا عليهم، فكانت احلَ  (رى
 (1). 

العقد؛  عد انرباماإلمام إذا ُنصب ثم فَسق بوقال أبو عبد اهلل القرطبيُّ صاحب التفسري: )

َلُع بالمهور: إنه تنفسخ إماقال اجلف فسق الظاهر املعلوم، ألنه قد ثبت أن اإلمام إنام مُته، وخُيْ

واملجانني، والنظر يف أمورهم إىل ُيقام إلقامة احلدود واستيفاء احلقوق، وحفظ أموال األيتام 

ُده عن القيا هوض هبا. فلو مور والنم هبذه األغري ذلك مما تقدم ذكُره، وما فيه من الفسق ُيقع 

ْزنا أن ي ى إىل إبطالجوى ترى يف االبتداء إنام مل جُيْز أن ُيعقَد ما أقيم ألجله، أال  كون فاسًقا أدى

ي إىل إبطال ما  ُأق يم له، وكذلك هذا مثُله. وقال آخرون: ال ينخلع إال للفاسق ألجل أنه يؤدِّ

 .(2) (ء من الرشيعةئها أو يشك إىل دعابالكفر، أو برتك إقامة الصالة، أو الرت

، وأن و العباوذكر أب ع  س القرطبيُّ يف "رشح مسلم" خالَف العلامء يف اخلروج عَّل املبتد 

َلُع، فقال: ) لك املعصيُة كفًرا، وجب خلُعه عَّل املسلمني ثم إن كانت تاجلمهوَر عَّل أنه خُيْ
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رمضان، وإقامة  الة، وصومكإقام الصكلهم، وكذلك لو ترك إقامَة قاعدة من قواعد الدين؛ 

َب اخلمر، والزِّ نَع من ذلك. وكذلك لو أباح احلدود، ومَ  نى، ومل يمنْع منهام، ال خُيتَلُف يف رُشْ

َلُع. وذهب وجوب خلعه، فأما لو ابتدع بدعًة، ودعا الن اس إليها؛ فاجلمهور: عَّل أنه خُيْ

َلُع؛ متسًكا بظاهر  ًحا عندكم من اهلل فيه وا كفًرا إال أن تر): ملسو هيلع هللا ىلصالبرصيون إىل أنه ال خُيْ بوا

 .(1) (رهانٌ ب

( : ينُّ باُب ذ ْكر ما يوجب َخْلَع اإلمام وسقوَط فرض  طاعته: إْن قال قائٌل: ما وقال الباق الى

الذي يوجب خلَع اإلمام  عندكم؟ قيل له: يوجب ذلك أموٌر؛ منها: كفٌر بعد اإليامن، ومنها: 

ه وظلُمه؛ بَغْصب  ومنها عند كثري من الناس: ف ْسقُ ذلك، دعاء إىل ترُكه إقامَة الصالة وال

وقال   األبشار، وتناُول  النفوس املحرمة، وتضييع  احلقوق، وتعطيل احلدود.ب  األموال، ورَضْ 

اجلمهوُر من أهل اإلثبات وأصحاب احلديث: ال ينخلع هبذه األمور، وال جيب اخلروُج عليه، 

 مما يدعو إليه من معايص عته يف يشوترُك طا بل جيب َوْعُظه وختويُفه
ٍ
اهلل. واحتجوا يف ذلك ء

وعن أصحابه يف وجوب طاعة األئمة وإن جاروا ملسو هيلع هللا ىلص متظاهرة عن النبي   ر كثرية بأخبا

(، )ملسو هيلع هللا ىلص واستأثروا باألموال، وأنه قال  اْسَمعوا وأطيعوا ولو لعبٍد أْجَدٍع، ولو لعبٍد حَبيشي

ك ورضبوا ظهَرك(، ل: )أط ْعُهم وإن أكلوا مالَ وي أنه قااجٍر(، ورو)صلُّوا وراَء كلِّ َبري وف

 (.موا الصالَة(؛ يف أخبار كثرية وردْت م ما أقاو)أطيعوه

َر )وقال احلافظ ابُن َحَجر:  عن الداوديِّ قال: الذي عليه العلامُء يف أمراء اجلَور: أنه إن ُقد 

بعضهم: ال جيوُز عقُد  وعن ب الصرُب،، وإال فالواجعَّل َخْلع ه بغري فتنة وال ظلٍم، وجب
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فاختلفوا يف جواز اخلروج بعد أن كان عداًل؛ فاسق ابتداًء، فإن أحدث َجْوًرا الوالية ل

  .(1)(عليه

ه  ح ما يرا مة املعلِّمي خالَف العلامء يف مسألة اخلروج عَّل أئمة اجلور، ورجى وذكر العالى

عاُة املفاسد،  ًبا؛ وهو مرا  كان أبو حنيفة يستحبُّ بني، فقال: )ملذهعَّل أحد امن غري تشنيع صوا

ا ظهر منهم من الظلم، ويرى قتاهلم خرًيا من أو يوجب اخلروَج 
 
عَّل خلفاء بني العباس؛ مل

... هذا والنصوُص وكان أهُل العلم خمتلفني يف ذلك ذلك، ينكر إسحق قتال الكفار، وأبو

قون جَيمعون بني ذلك بأنه ، ه معروفةٌ التي حيتجُّ هبا املانعون من اخلروج واملجيزون ل واملحقِّ

ا مما يغل ُب عَّل الظن أنه يندفع إذا غلب عَّل الظن: أن ما ينشأ عن ا دًّ خلروج من املفاسد أخفُّ ج 

 .(2) (جاز اخلروُج، وإال فال -به

حابة الذين مل خيرجوا مع احلسني: )وأما غرُي احلسني من يف مووقال ابُن ُخْلدوٍن  قف الصى

حابة اال عني هلم: فرأَْوا أن اخلروَج والعراق، ومن التاب ا باحلجاز، ومع يزيد بالشاملذين كانوصى

ماء،  ا ينشأ عنه من اهلَْرج  والدِّ َ
 
فأْقرَصوا عن ذلك، ومل عَّل يزيَد وإن كان فاسًقا ال جيوز؛ مل

 .(3) (تهدينيتابعوا احلسني وال أنكروا عليه وال أثىموه؛ ألنه جمتهٌد؛ وهو أسوُة املج

)أما غرُي العادل فقد اخُتل ف  طاعة اإلمام العدل، ويف املوسوعة الفقهية: ذكروا وجوَب 

 .(4)يف طاعته(
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حوا اخلروَج ىلع أئمة اجلور:  أقوال الفقهاء والعلماء اذلين رجَّ
ح  : أبو املعايل اجلَُوينيُّ هلم  ظُ اخلروَج من األئمة حاَل ظهور فساد السلطان ووممن رجى

ر عن سوء  لُمه وَغْشُمه، وملايل الوقت، وظهر ظُ جاَر و قال: )إذا لشافعي حيثا َيْرَعو  عام ُزج 

فألهل احللِّ والَعْقد التواطُؤ عَّل َدْرئه، ولو بَشْهر األسلحة وَنْصب  صنيعه بالقول، 

َي لإلمامة إذا عُظَمْت وقال: ) .(1)(احلروب  ومما يتصل بإمتام الغرض يف ذلك أن املتصدِّ

ُته، وخيف ُمه، وَبَدْت َفَضحُته، وفشا احتكاُمه واهتضاوكثرت عاديجنايُته،  اُته، وتتابَعْت عَثرا

ُبه لإلمامة حتى  د دعائَم اإلسالم، ومل نجد من ُننَصِّ ينتهض لدفعه بسببه ضياُع الَبيضة، وتبدى

فعلوا ذلك فإهنم لو  َحَسب ما يدفُع الُبغاَة، فال ُنْطل ُق لآلحاد يف أطراف البالد أن يثوروا؛

 الْصُطل موا وُأبريوا، وكا
 
الفتن، ولكن إن اتفق رجٌل َحن، وإثارة ن ذلك سبًبا يف ازدياد امل

املنكر، وانتصب بكفاية ُمطاٌع ذو أتباع وأشياع، ويقوم حمتسًبا، آمًرا باملعروف، ناهًيا عن 

ْ  املسلمني ما دفعوا إليه، فلَيْمض  يف ذلك ُقُدًما، واهلل نصرُيه م يف رعاية ط املقدى عَّل الرشى

ح، وموازنة ماملصالح، والن  .(2) تفع بام ُيتوقىُع(ا ُيْدفع، ويرظر يف املناج 

الت هذه الطاعة، وبقاُء وقال اجلويني يف بيان أنى طاعة اإلمام معلىلٌة؛ فمتى زالت العلُة ز

ا إذا الناس بال إمام خرٌي هلم من إمامٍة فاقدة املعنى: ) لعصياُن، وَفشا منه اتواصل منه فأمى

داُد، وتعطلت احلالعدواُن، وظهر  قوُق واحلدوُد، وارتفعت الصيانُة، الفساُد، وزال السى

ا ممن ظلمه، وتداعى اخلََلُل ووَضحت اخليانُة، واسَتْجرأ الظَلمُة، ومل جيد املظلوم منتَصفً 

تفاق م عَّل ما األمر امل ستدراك هذاواخلََطُل إىل عظائم األمور، وتعطيل  الثغور، فال بد من ا

ذلك أن اإلمامَة إنام ُتعنى لنقيض هذه هلل عز وجل؛ و فيه عَّل الفاهم إن شاء اسنقرر القوُل 
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عامةُ   واإليالُة، فيجب استدراُكه ال حمالَة، احلالة، فإذا أفىض األمُر إىل خالف ما تقتضيه الزى

 ْجدى عليهم من تقريرهم عَّلوالباطل أ م عَّل احلقوَتْرُك الناس ُسًدى، ُمْلَتط مني ال جامَع هل

ني، وُمعَتَصُم املارقني النامجني، ني، وَمالُذ ااتباع َمن هو عوُن الظامل لغاشمني، وَمْوئ ُل اهلامج 

 املدارْك، َفْلَيتىئ د  الناظُر هنالْك،  وإذا دفع اخلْلَق إىل ذلْك، فقد
اعتاَصت  املسال ْك، وَأْعَضَلت 

ي واالختالْل، كان ذلك لصفة عَّل اخلََباْل، واخلَْبط   إذا استمر نى األمرَ وليعَلْم أ  يف املتصدِّ

 لإلْمرة، وتيك هي التي جرْت منه هذه الفرتة، وال يرتيض هذه احلالَة َمن َنْفُسه ذو َحصافٍة يف

ين يف األصل، أو با ٌر بَركاكة الدِّ
ب لىة، ضطراب اجل  العقل، ودواُم التهاُفت  يف القول والفعل  ُمْشع 

ت ب ها، ومَتيُل ! قبل أن تزوُك ذلك، فالب داَر الب دارَ و َخَبٌل، فإن أمكن استدراوه َل األموُر عن مرا

ُة اإلسالم بمناك ب ها ب ها، ومَتيُد ُخطى  .(1) (من مناص 

وما قرره اجلويني يف حال ظهور الظلم الفاحش ال يكاد خيتلُف عليه أهُل العلم، كام قال 

 ُظْلُمه، وَعُظَمت  مة، استثنى من ذلك من َفُحَش من منع اخلروَج عَّل الظىلَ َيامين: )الوزير ال ابن

 ظنى ذلك من مل يبحْث ، وإنْ وإنه مل يُقْل أحٌد ممن ُيْعتَدُّ به بإمامة من هذا حاُله املفسدة بواليته...

وا عمو وا عَّل بيان ُمرادهم، وخصُّ ، ويظهر َم ألفاظهمعن ظواهر بعض إطالقهم، فقد نصُّ

 .(2) (ك بذكر ما أمكن من نصوصهمذل

( : ْسُق فقد وما ذكره اجلوينيُّ هو مذهُب اإلمام الشافعي يف القديم، قال الزبيديُّ وأما الف 

نني؛ فالذي عليه اجلمهور أنه ال ُيْعَزُل به؛ ألن ذلك قد تنشأ عنه فتنٌة هي  اخُتلف فيه عَّل قوا

اَوْرديُّ يف األحكام إىل أنه ينعزُل، وعليه اقترص امل يمديُّ يف القوذهب الشافعأعظُم من فسقه، 
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ر إذا جاَر وايل الوقت، وقال إماُم احلََرَمني: السلطانية،  وظهر ُظلُمه وَغْشُمه، ومل َيْرَعو  عام ُزج 

 عن سوء صنيعه بالقول، فألهل احللِّ والَعْقد التواطُؤ عَّل َدْرئه، ولو بَشْهر األسلحة وَنْصب  

 .(1) احلروب(

ُل يف مسألة عزل الفاسق: )وعن الشافوقال التىْفتازاينُّ الشافعيُّ  : أن اإلماَم ينعز  عيِّ

واجلَْور، وكذا كلُّ قاٍض وأمرٍي، وأصُل املسألة أن الفاسَق ليس من أهل الوالية عند بالفسق 

 .(2) الشافعي؛ ألنه ال ينُظُر لنفسه، فكيف ينُظُر لغريه؟(

ح  -الشافعي وهو أحُد أصحاب الوجوه يف املذهب-  احلَليميُّ ونقل اخلالَف  ورجى

ٌم، )رتتب مفسدٌة عَّل اجلامعة، فقال: اخلروَج ما مل ت اإلماُم العادُل طاعُته واجبٌة، وخمالفُته حرا

ه فرٌض، وأما اجلائر فمن قال: إن الفسَق ال يناقض اإلمامَة، احتجى  والثىباُت عَّل عهده وعقد 

الَم فيه. لعادل واجلائر، وبَسَط الكا نَطَقْت بإجياب الطاعة لوقال: إهن ه األخبار،بظواهر هذ

مامَة، قال: إنى ذ ْكَر اإلمام اجلائر منفرًدا عن اإلمام العادل ليس ومن قال: إن الفسَق يناقض اإل

كالعادل، اجلائَر إماٌم يف صورة أمره وظاهر  حاله؛ دون إثبات أن يكون إماًما باإلطالق إال أن 

، ويف ذلك عة، وجبت طاعُتهجلامكانت ال تكون إال بنْقض  افارقتَه ونْبَذ طاعته إذا عرفنا أن مو

 .(3) (أن مفارقته إذا َأْمكنت بغري نقض اجلامعة، وجبت مفارقُتهدليل عَّل 

يف ظل اخلالفة وحكم اإلسالم عظيمٌة؛ بحيث ُيْبَذُل  ويرى الَقرايفُّ أن مفسدَة أئمة اجلور

ها من مسائل  كام فعل يها النفوُس ف ع، فكيف بمسائل األصول يف ظلِّ الفروالسلف، ويعدُّ
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! قال القرايف: )أفضُل اجلهاد كلمُة حقي عند سلطان الريس حكم الطاغوت الذي ينافح عنه

َض نفسه للقتل بمجرد هذ أفضل اجلهاد، ومل ملسو هيلع هللا ىلص ه الكلمة، فجعله جائر، ومعلوٌم أنه عرى

ْق بني كلم غائر، وقد خرج ابُن و الصصول أو الفرع من الكبائر أانت يف األة وكلمة، كيفرِّ

ضوا أنفَسهم للقتل، وُقت ل منهم  اج، وعرى األشعث مع مجع كبري من التابعني يف قتال احلَجى

اج وعبد املل وكان ذلك يف الفروع ال يف ك بن مروان، خالئُق كثريٌة؛ بسبب إزالة ُظْلم احلَجى

ئم عَّل ذلك من أهُل اجل  يَزْل  امء عليهم ذلك، وملٌد من العلنْك ْر أحاألصول، ومل يُ  دِّ والعزا

، فيظهُر من هذه النصوص أن املفسدَة العظمى إنام مُتْنَُع إذا كانت من غري السلف الصاحلني

 .(1) هذا الَقبيل، أما هذا فال(

ز ابُن َعقيل وابُن اجلوزيوقال  : )وجوى ٍح احلنبيلُّ
ري عادل، َّل إماٍم غاخلروَج ع ابُن ُمْفل 

د إلقامة احلق، وكذا قال اجلُوينيُّ إذا جار وظهر ظلُمه ومل ُيْزَجْر سني عَّل يزيوذَكرا خروَج احل

َر، فلهم َخْلُعه ولو باحلرب والسالح( : )وهو ظاهُر كالم  . وقال امَلْرداويُّ احلنبيلُّ (2) حني ُزج 

 .(3) ابن َرزيٍن(

بَة عَّل ماله أو نفسه ج عن طاعة إمام جائر أراد الَغلَ من خروأما : )راحلافظ ابُن َحجَ وقال 

فهو معذوٌر، وال حي لُّ قتاُله، وله أن يدَفَع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته... وعَّل  أو أهله،
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َبري، ثم للقُ  ة، ثم لعبد اهلل بن الزُّ ا ذلك حُيَْمُل ما وقع للحسني بن عيل، ثم ألهل املدينة يف احلرى ء رى

اج يف قصة عبد اين خرالذ   . (1) (لرمحن بن حممد بن األشعثجوا عَّل احلَجى

ة دون  ح خروج األمى وممن ذكر خالَف أهل العلم يف مسألة اخلروج عَّل أئمة اجلَْور، ورجى

ومجلُة القول: أن العلامَء اتفقوا عَّل وجوب اخلروج عَّل : الشيُخ رشيد رضا، فقال: )األفراد

ة، والتحقيُق دلة، ومنها َسدُّ ذريعة الفتنالظُّْلم والفسق لتعاُرض  األفوا يف ، واختلكفربالاإلمام 

د األمَر باملعروف والنهَي عن املنكر برشوطهام دون اخلروج عَّل ويل  املختاُر: أن عَّل األفرا

تى  حجحةَ األمر بالقوة، وأما أهُل احلَلِّ والَعْقد فيجب عليهم ما َيَرْون فيه املصلحَة الرا 

 .(2) (الالقت

 ىلع أئمة اجلور: ثناُء العلماء ىلع من َخَرج
َي، ومل  أثنى العلامُء خرًيا عَّل َمن اجتهد وخرج عَّل أئمة اجلَْور وإن كانوا خيالفوهنم الرأ

فهاء الطائشني، ومنه ما نقله عنهم اإلماُم أمحد حيث  وهم من اخلوارج الضالِّني وال من السُّ يُعدُّ

ثون العلامءُ  كان: قال َعيىاش بنُ  بكر بوا أحدثنقال: )  أصحاب من خريٌ  خارجةٌ  ختُرْج  مل أنه حيدِّ

م   ة اجلاَمج   .(3) (واحلرى

ن مَحَلة القرآن سبُع مئٍة( ة م  َل يوَم احلرى
وقال ابُن  .(4) وروي عن اإلمام مالك قوُله: )ُقت 

هم يف وقعة حابة وغريان من الصى : )وقد تويفِّ يف هذه السنة َخْلٌق من املشاهري واألعيَكثري

ة مما يط حابة: عبُد اهلل بن َحنَْظلَة أمرُي املدينة يف وقعة وُل ذ كْ احلرى ُرهم. فمن مشاهريهم من الصى
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ناٍن، وعبيد اهلل بن زيد بن عاصم  ُل بن س  ة، وَمعق   .(1)دع(، ومْسوُق بن األْج ╚احلرى

هيد  ألُمويني بوقد وصف الذهبيُّ زيَد بن عيل الذي خرج عَّل ا  .(2) الشى

ثق إلنكار ب ْدَعت ه وُظْلمه ا عَّل أمحد بن نرص اوأثنى أهُل العلم خريً  لذي خرج عَّل الوا

وفساده؛ وُقت ل يف ذلك، قال ابُن كثري: )ثم دخلت سنُة إحدى وثالثني ومئتني... وفيها كان 

ه، وكان سب ، وهو هذا الرجَل ُب ذلك أن مقَتُل أمحد بن نرص اخلُزاعيِّ رمحه اهلل وأْكَرم مثوا

ُة يف سنة إحدى ومئتني عَّل القيام باألمر والنهي حني كثرت ايعه الع... قد بأمحد بن نرص امى

اُر يف غيبة املأمون عن بغداد، كام تقدم ذلك، وبه ُتعرف ُسَويق عى طىاُر والدُّ ُة نرٍص ببغداد، الشُّ

يانة  هاد يف اخلري، وكان الح واالجتوالعمل الصوكان أمحُد بن نرص هذا من أهل العلم والدِّ

نىةة من أئم رين باملعروف والناهني عن املنكر، وكان السُّ َن  اآلم  ممن يدعو إىل القول بأن القرآ

ثُق من أشدِّ الناس يف ٌل غرُي خملوق، وكان الوا القول بخلق القرآن، يدعو إليه  كالُم اهلل ُمنَزى

هاًرا؛  ا وج  ًّ
ه املَّل ما كان اعتامًدا علياًل وهنًارا، رس  وال  أمون، من غري دليلعليه أبوه قبله وعمُّ

ٍة وال بيان، وال سنىٍة وال قرآن، فقام أمحُد بن نرص هذا يدعو إىل اهلل وإىل األمر  برهان، وال ُحجى

ٌل غرُي خملوق؛ يف أشياَء كثباملعروف والنهي عن املنكر، وال َن كالُم اهلل ُمنَزى ريٍة قول  بأن القرآ

 عليه من األلوف أعداٌد، وانتصب هل بغداد، واْلَتفى . فاجتمع عليه مجاعٌة من ألناس إليهادعا ا

ُج يدعو أهَل اجلانب الرشقي،  ا ى للدعوة إىل أمحد بن نرص هذا رجالن؛ ومها أبو هارون الْسى

، فاجتمع عليه من اخلالئق ألوآخُر ُيقال ل ، وٌف كثريةٌ ه: طالٌب، يدعو أهَل اجلانب الغريبِّ

ة، انَتَظَمت  الَبيعُة ألمحد بن نرص اخلُزاعي باَن من هذه السنفلام كان شهُر شعغزيرٌة،  ومجاعاٌت 
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ْلطان؛ لبدعته  ؛ عَّل القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واخلروج  عَّل السُّ يف الْسِّ

ا هو عليه وأمراؤه وحاشيُته  َ
 
والفواحش  من املعايصودعوته إىل القول بخلق القرآن، ومل

 . (1)وغريها(

ثُق وُقضاثم استتابه ا ُته املعتزلُة عَّل القول بخلق القرآن؛ فثبت عَّل قوله حتى قتلوه؛ لوا

؛  : )سمعت أمحَد ذَكر أمحَد بن  فُقت َل شهيًدا، وهو ممن أثنى عليه اإلماُم أمحُد خرًيا وذيُّ قال املرُّ

م عليه،  يوًما: )فرتى بُن َمعنيٍ وذَكره حيي. نرص، فقال: رمحه اهلل، لقد جاد بنفسه( وقال: قد حى

 .(2) اهلُل له بالشهادة، وأْحَسن حييى بُن َمعنٍي الثناَء عليه( ختم

اًل وقال الذهبيُّ يف ترمجة ابن نرص: ) ا اًرا باملعروف، َقوى اإلمام الكبري، الشهيُد، كان أمحد أمى

 .(3) باحلق، خَتم اهلل له بالشهادة(

م ليأقساَم اخلارجني عَّل أُن َحَجٍر  ابافظُ  احلوقد بنيى  سوا بخوارج مجيًعا، ئمة اجلور، وأهنى

ُجه َسَدنُة الطغاة، فقال: ) ين من أجل وال أهَل باطل وضالٍل، كام يروِّ ْسٌم خرجوا غضًبا للدِّ
ق 

، ومنهم احلسُن بن ع نىة النبوية؛ فهؤالء أهُل حقي ، وأهُل َجْور الوالة وترك عملهم بالسُّ  يلي

ُء ايف ااملدينة  ا ة، والُقرى  .(4) (اجلذين خرجوا عَّل احلَجى حلرى
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، ث قةٌ وقال يف التقريب: ) امرُة بن عمرو بن َحْزٍم األنصاري املدينُّ
ة، ع  َد باحلرى ، اسُتْشه 

ن ك بار الثالثة بري، م   .(1) (وقيل: مع ابن الزُّ

ًدا خروَج احلسني:  ل ني مع يزيَد وال ليزيَد، بتاُل احلُسفال جيوز ق)وقال ابن ُخْلدوٍن مؤيِّ

د ْسق ه، واحلسني فيها شهيٌد ُمَثاٌب، وهو عَّل حقي واجتهاٍد(هي من َفْعالته املؤكِّ  .(2) ة  لف 

 عبد احلي بن عبد الكبري الَكتىاينُّ وقال 
َم حافُظ املغرب  مجاعٌة من السلف أن النهَي : )َفه 

هبأهل العد عن منازعة األمر أهَله خاص   عَّل   وغرُيهم؛ ولذلك قام سيُدنا احلسنيل ال غري 

هم أحٌد من  اج لسوء فعله؛ فلم يُعدُّ اليزيد، وقامت مجاعٌة عظيمٌة من الصدر األول عَّل احلَجى

) ار قطُّ  .(3) الثُّوى

كام قال الشوكاين: )ال بل وبىخ العلامُء َمن تكلم فيمن خرج عَّل أئمة اجلور أو مَلََزهم، 

رْتة وغريه -الحَّل من خرج من السلف الص عأن حَيُطى  نبغي ملسلمي عَّل أئمة اجلور؛  -ممن الع 

ن مجاعة مم ن جاء فإهنم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أتَْقى هلل، وأْطَوُع لسنة رسول اهلل، م 

امية ومن وافقهم- بعدهم من أهل العلم، ولقد أفرط بعُض أهل العلم يف اجلمود  -كالَكرى

وأرضاه باٍغ... فياهلل  ريض اهلل عنه ْبطَ نَي السِّ ى حكموا بأن احلسالباب؛ حت عَّل أحاديث

ن َسامعها كلُّ ُجْلموٍد( ُع م  رُّ منها اجللوُد، ويتصدى
 .(4) العجُب من مقاالت تقَشع 
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ُع فيها املخال ُف فاخلاُلصةُ  ، وهي : أنى مسألَة اخلروج عَّل أئمة اجلور مسألٌة خالفيٌة، ال ُيَبدى

 هذه املسألَة اليوَم دين، وأنى جتهدون من األئمة واملجاهيٌة ال ُيَعنىُف عليها امللٌة اجتهادمسأ

ا وجوٌد اليوَم يف ظ لِّ ليست واقعيًة، بل هي من املسائل الفقهية اخلالفية القديمة، التي ليس هل

ل وحكم الطاغوت، وأنى طرَحها اليوَم هو من باب التض عله يس الذي يفليل والتلبالعهد املبدى

 َسَدنُة الطُّغاة.

 : واجلواب عنها حول مسألة اخلروج ه  ُشبَ 
أنى مسألَة اخلروج عَّل أئمة اجلور وعزهلم من املسائل املجمع عليها بني الريس  َزَعمَ 

حابة يف حكم اخلروج عَّل احلاكم الفاسق، الصى  حابة، فقال: )ال ُيَسلىُم بوجود خالف بني الصى

حابة(قبل حصول اخلالف، وهو إمجا منعقًدا ُن اإلمجاعُ فيكو . وحَكم بتبديع َمن يرى (1) ُع الصى

نىة يف كتب العقائد  ر كثرٌي من أهل السُّ اإلمجاَع عَّل اخلروَج من السلف واخللف، فقال: )قرى

هذا عَّل وجوب السمع والطاعة للحاكم املْسل م، وُحْرمَة اخلروج عليه ولو فَسَق وَظَلَم، فدلى 

. واستدلى بقول أيب بكر بن جماهد، وبَقْول  (2) والضالل(  يف هذا هم أهُل الب َدع   املخالَف أنى 

: )وأما اخلروُج عليهم ٌم بإمجاع املسلمني؛ وإن كانوا وقتاهُلم فحر -أي: أئمة اجلور-النىوويِّ ا

 .(3) َفَسقًة ظاملني(

 اجلور:ىلع أئمة  رمة اخلروجستدالل باإلمجاع املزعوم ىلع حاالالردُّ ىلع 
اإلمجاَع الذي ادعاه ابُن جماهد، وابُن جماهد الطائي  لدعوى العريضة  إالمل جي د  عَّل هذه ا

عى هذا اإلمجاَع، وقد أنكره عليه ـه، وهو أوى 370البرصيُّ األْشَعريُّ املتوىف سنة  ُل َمن ادى
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رأيُت لبعض من ينُسُب نفَسه ): اإلمجاع"العلامُء أشدى اإلنكار، قال ابُن َحْزٍم يف "مراتب 

ئ لإلمامة فه من املسلمني فصواًل ذكر فيها اإلمجاع، فأتى والكالم  يف الدين، ونصب لذلك طوا

ْرُص كان أْسَلَم له، وهو ابُن جماهٍد بكالم لو سكت عنه لكان أْسَلَم له يف أُ  ه، بل اخل  ْخرا

 مجعوا عَّل أن أال خيرج عَّلاَع أهنم أفيه اإلمج البرصي الطائي ال املقرئ، فإنه أتى فيام ادعى

يكوَن قد َعل َم أنى خمالَف اإلمجاع كافٌر،  ك! وَلَعْمري إنه عظيٌم أنأئمة اجلور، فاستعظمُت ذل

ة خرجوا عَّل يزيد فيلقي هذا إىل الناس، و حابة وبقيىَة الناس يوم احلرى َم أنى أفاضَل الصى
قد َعل 

بريبن معاوية، وأنى ابنَ ا ليه أيًضا ريض اهلل عن من خيار املسلمني خرجوا ع ومن اتبعه  الزُّ

اج اخل ارجني عليه وَلَعَن َقَتَلَتهم! وأنى احلسَن البرصيى وأكابَر التابعني خرجوا عَّل احلَجى

َرهم أحقُّ بالكفر منهم، وَلَعْمري لو كان ب  َمن كفى
 
روا! بل واهلل سيوفهم، أترى هؤالء كفى

مِّ يف األسواق، وانه أمٌر مشهوٌر يعرفه أكثرُ ْرناه، ولكخيفى لعذَ  اختالًفا ملُْخَدراُت يف  العوا

ه إال بُخدورهنى  َم كالَمه، وأن َيُزمى
عد حتقيٍق وَمْيٍز، وأن الشتهاره، فلقد حقى عَّل املرء أن خيط 

، وعن كل َم القيامةيعلَم أن اهلَل تعاىل باملرصاد، وأنى كالَمه حمسوٌب مكتوٌب، مسئوٌل عنه يو

 .(1) (ليه وزرهابع له إىل آخر من اتبعه عت

عى أبو بكر بُن جماهٍد يف هذا اإلمجاَع، وقد ردى عليه بعُضهم وقال القايض عياض: )وقد ادى 

احلسن وابن الزبري وأهل املدينة عَّل بني ُأَميىة، وبقيام مجاعة عظيمة من التابعني هذا بقيام 

اج معوالصدر األول عَّل احلَ   .(2) ث(ابن األشع جى
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عى أبو بكر بن جماهد اإلمجاَع عَّل حتريم اخلروج عَّل اليامين: )ملا ادى وقال ابُن الوزير 

وا ذلك عليه  به لبني أمية-وقبىحوه، وكان ابن حزم الظىَلمة، ردُّ ممن ردى عليه، فكيف  -عَّل تعصُّ

 .(1) بغريه؟(

جماهد  فيه ابنَ  نوويِّ الذي تابعور بقول ال أئمة اجلواحتجى باإلمجاع عَّل حتريم اخلروج عَّل

ٌم بإمجاع  -اجلور أئمة: أي–اد عليه، قال النووي: )وأما اخلروُج عليهموز وقتاهُلم فحرا

 . (2) ني(املسلم

نىة، -رمحه اهلل -فلم جَيَْعل  النوويُّ  ا بأهل السُّ اإلمجاَع عَّل حتريم اخلروج عَّل الظىَلمة خاصًّ

! فهنسلمني كلِّ مجاًعا للمبل جعله إ ٌ ي توجب اك من الفرق اإلسالمية التهم! وهذا خطٌأ بنيِّ

الذي ذكر فيه خالَف العلامء  نوويى نفَسه نقل كالَم القايض عياضاخلروَج أو جُتيزه، ثم إنى ال

ٌر يف القيام عَّل املبتدع وَعْزل  َمن َطَرأ عليه الفسُق، فقال: )قال القايض: فلو طرأ عليه ُكف

املسلمني  ة، وسقطت طاعُته، ووجب عَّلبدعٌة، خَرج عن حكم الواليللرشع أو  وتغيريٌ 

مل يقْع ذلك إال لطائفة وجب عادل إن أمكنهم ذلك، فإن القياُم عليه وَخْلُعه، وَنْصُب إمام 

قوا عليهم القياُم بَخْلع الكافر، وال جيب يف   الَعجَز مل املبتدع إال إذا ظنُّوا القدرَة عليه، فإن حتقى

ر  املسلم عامُ جيب القي وال تنعقُد لفاسق ابتداًء، رى بدينه، قال: ن أرضه إىل غريها وَيف  ، وْلُيهاج 

 .(3)(بعضهم: جيب خلُعه إال أن ترتتب عليه فتنٌة وحرٌب  فلو طرأ عَّل اخلليفة ف ْسٌق، قال
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نىة ثم استدلى عَّل إمجاعه املزعوم بقول ابن تيمية: )استقرى أمُر أهل لقتال يف عَّل ترك ا السُّ

، وصاروا يذُكرون هذا يف عقائدهم، ملسو هيلع هللا ىلصن النبي الصحيحة الثابتة ع الفتنة؛ لألحاديث

وتْرك  قتاهلم(، واستدل أيًضا بقول احلافظ ابن حجر عن ويأمرون بالصرب عَّل جور األئمة 

 عَّل ترك اخلروج بالسيف عَّل أئمة اجلور: )وهذا مذهب للسلف قديٌم، لكن استقر األمرُ 

 .(1)ذلك(

ه، فمية وابن َحَجٍر ال يصُلُح واالستدالُل بكالم ابن تي   عي إمجاَع  هولدعوا يدى

ون عَّل حابة، وهؤالء العلامء ينصُّ حابة والتابعني،  الصى نىة استقرى بعد عرص الصى أنى رأَي أهل السُّ

 موضع آخر ُن َحَجٍر يفوأنى اخلروج مذهٌب قديٌم للسلف، كام قال ابن حجر. وقد ذكر اب

ة، ثم حابة والتابعني مثل: )خروَج أهل احلقِّ من الصى  احلسني بن عيل، ثم ألهل املدينة يف احلرى

اج يف قصة عبد الرمحن بن حممد بن لعبد اهلل بن الزبري،  ء الذين خرجوا عَّل احلَجى ا ثم للُقرى

 .(2)(األشعث

ابن به وتشنيعه عَّل حزم يف تعقي اع" عَّل ابنمل يستدرك ابُن تيمية يف كتابه "نقد اإلمجو

نُقل  ابُن تيمية يف كتبه إمجاًعا عند كالمه عَّل مسألة اخلروج عَّل أئمة اجلور كام د، ومل يجماه

نىة واجلامعة املتىَفق عليها يف  عي، ومل َيُعدى هذه املسألَة من أصول أهل السُّ كتابه "العقيدة يدى

( ال تعني اإلالريس ف ما يزعمهالبخفلم يذكرها الواسطية"؛  مجاَع، وال ُيْفَهُم ؛ وكلمة )استقرى

، وإنام هو نقٌل حلال الفقهاء وما استقروا عليه بعد بخالف ما حياول أن ينُسَبه هلم منها ذلك؛

اء عَّل احلجاج؛ ولذا نقل ابن َحَجٍر اخلالَف يف هذه املسألة، فقال: )ونقل ابُن  خروج الُقرى
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ء اجلورالعلامُء يف أمر: الذي عليه لداوديِّ قالالتِّني عن ا َر عَّل َخْلعه بغري فتنٍة وال  أنه إنْ  ا ُقد 

ُظْلٍم وجب، وإال فالواجُب الصرُب، وعن بعضهم: ال جيوز عقُد الوالية لفاسق ابتداًء، فإن 

يكُفَر؛  واز اخلروج عليه، والصحيُح املنُع إال أنأحدث جْوًرا بعد أن كان عداًل؛ فاختلفوا يف ج

 .(1)ليه(ُب اخلروج عفيج  

ن ابن بطال مستدالًّ به عَّل اإلمجاع ُبْحرمة اخلروج عَّل ًما البن حجر عونقل أيًضا كال

ٌة يف ترك اخلروج عَّل  أئمة اجلور، فقال: )وقال ابُن حجر: قال ابُن بطىاٍل: يف احلديث ُحجى

عه، وأن ب واجلهاد  مطان املتغلِّ جار، وقد أمجع الفقهاُء عَّل وجوب طاعة السلالسلطان ولو 

ُتهم هذا  اخلروج من طاعَته خريٌ  مْهاء، وُحجى ماء وتسكني الدى عليه؛ ملا يف ذلك من َحْقن  الدِّ

اخلرُب وغريه مما يساعده، ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفُر الرصيُح، فال 

اَع ابن حجر، نقل اإلمجال: )احلافظ  عليها(. فق طاعُته يف ذلك بل جتب جماهدُته ملن َقَدرَ جتوزُ 

ه عليه(لذي حكا اه ابُن َبطىاٍل، وأقرى
هنا حاطُب ليٍل؛  هو؛ أي: اإلمجاُع بحرمة اخلروج، و(2)

مُر، أو من طرأ عليه فاإلمجاُع الذي نقله ابُن َبطىال هو يف طاعة اإلمام املتغلِّب إذا استقرى له األ

رشوع كاجلهاد والغزو مر امليف األحلاَل هذه ُيطاُع به، فإنه وا ُة ترَتبىُص َجْوٌر وظلٌم، واألمى 

والصالة  َخْلَفه، أما يف األمر غري املرشوع كالقتال عنه، فإنه ال ُيطاُع يف ذلك؛ ألنى هذا ال يكون 

ن ورائه(:ويل تأكام قال ابُن بطال نفسه: )إال لإلمام العدل؛   عند العلامء عَّل )ُيقاَتُل م 

ًة، فمن خرج  و يفاخلُصوص؛ وه ه مع عليه وجب عَّل مجيع املسلمني قتالُ اإلمام العدل خاصى

 .(3) (اإلمام العدل؛ ُنرْصًة له، إال أن َيرى اإلماُم أن يفعَل ما فعل عثامُن، فطاعُة اإلمام واجبةٌ 
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طاعة  اَع عَّل وجوبنقل ابن بطىاٍل اإلمجأما أئمُة اجلَْور فُيطاعون فيام هو من طاعة اهلل، وهنا 

م أْخذ  اخلوارج للزكاة، فقال: كام نقله يف موضع آخر يف حكمام فيام هو من طاعة اهلل، اإل

عون عَّل أنى املتغلَِّب يقوم مقاَم اإلمام العدل يف إقامة نىة جْمم  احلدود وجهاد العدو،  )وأهُل السُّ

 اجلمعات واألعياد وإنكاح َمن ال ويلى هلا، فكذل
ْبلة  ألهنم من أهلك اخلوارُج؛ وإقامة  الق 

 .(1)د(وشهادة التوحي

: أنى طاعَة أئمة اجلور يف املرشوع ليست من املسائل اإلمجاعية، فقد مرى معنا ما والصحيُح 

ح أنه ُيطاُع فيام ُيْعَلُم أنه طاعٌة  ذكره شيُخ اإلسالم ابن تيمية من خالف يف هذه املسألة، ورجى

وا يف ويلِّ األمرنازع)الناس قد ت قال ابُن تيميَة:هلل، 
ام يأمر به من فيل: هل ُيطاُع الفاسق واجلاه 

، وال ينُفُذ يشٌء من حكمه 
ٍ
طاعة اهلل، وينُفُذ حكُمه وَقْسُمه إذا وافق العدَل؟ أو ال يطاُع يف يشء

ُق يف ذلك بني اإلمام األعظم وبني القايض ونحوه من الفروع؟ عَّل ثالثة ه؟ أو يفرى
 وَقْسم 

نىة هو ردُّ مجيع ها عند أهل أقوال، أضعفُ  ها عند أهل احلديث ْسمه، أمره وُحْكمه وقَ السُّ وأصحُّ

وأئمة الفقهاء هو القوُل األول، وهو أن ُيطاَع يف طاعة اهلل مطلًقا، وينُفَذ ُحْكُمه وَقْسُمه إذا كان 

 .(2) (فعُله عداًل مطلًقا

د ابُن بطىاٍل اإلمجاَع عَّل ُحر ٌة يف احلديُث ُحجى ل أنه قال: ) يزعم؛ بدليمة اخلروج كامفلم ُير 

وأن طاعَته خرٌي من اخلروج عليه؛ ملا يف ذلك (، وقال: )روج عَّل السلطان ولو جاراخل ترك

مْهاء ماء، وتسكني الدى (؛ فقوله هذا فيه إشارٌة إىل أنى مسألة اخلروج اجتهاديٌة، من َحْقن الدِّ

ن تجُّ بمثل ما نقله عن ابلوزير اليامين عَّل من حيمُة ابُن اد ردى العالى وليست قطعيًة إمجاعيًة، وق

                                                           

 (.1/125رشح البخاري )1) )

 (.3/390منهاج السنة )2) )
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والعجُب أنى السيد ادعى عَّل ابن بطال أنه نصى عَّل ما ادعاه، ثم أورد كالم : )بطال، فقال

د بتكذيب السيد، فإنى ابَن َبطىال روى عن الفقهاء أهنم اشرتطوا يف طاعة ابن بطال وهو يشه

، فام غالًبا، ومع هذه الرشوط ألعياد، وإنصاَف املظلوماجلُُمعات وامَة اجلهاد واملتغلب إقا

ٌم، بل قال عنهم: إنه قال اب ن بطال عن الفقهاء: إن طاعَته واجبٌة، وال إنى اخلروَج عليه حرا

ماء، وتسكني متى كان ك ذلك، فطاعُته خرٌي من اخلروج عليه؛ ملا فيها من َحْقن الدِّ

مْهاء(  .(1)الدى

 بة:اخلروج انعقد بعد عرص الصحاأنَّ اإلمجاَع ىلع ُحْرمة   من زَعمالردُّ ىلع
هَلم ومذاهَبهم باقيٌة  حابة والتابعني الذين َيَرْون جواز اخلروج، فإنى أقوا وأما مذهُب الصى

هَلم، حتى صارت وال متو ُل التي جاءت بعدهم أقوا ت بموهتم؛ خاصًة إن خالفت هذه األقوا

 نُة الطُّغاة!َسدَ عي ا املخالُف؛ كام يدى ُيَضلىُل هبلعقائد التي من أصول ا

ُر عَّل تْرك  أمرٍ  ًة، فسيدخل يف ذلك أيًضا اإلنكاُر ما يُ  ثم لو كان االستقرا ه إمجاًعا وُحجى ُ صريِّ

ئمة اجلور؛ فإنى تراجَع اإلنكار بالسيف تب َعه تراجُع اإلنكار باللسان، ويف هذا باللسان عَّل أ

ُل ما ُتْغَلبون عليه ؓ طالبعيلُّ بن أيب يقول م اجلهاُد من دينكم اجلهاُد بأيديكم ث : )أوى

ْر قلُبه  ْف قلُبه املعروَف وُينْك  املنَكَر، ُنك َس، فجعل بألسنتكم ثم اجلهاُد بقلوبكم، فمن مل َيْعر 

 .(2) أعاله أسفَله(

َض هلا َمن ت التي تعرى عد االنكسارافهذه من األمور التي استقرى عليها الكثرُي وال سيىام ب

َلمة من الفقهاء والقيادات، وقد ظهرت مذاهُب عَّل هذا الرأي، اجلور  خرج عَّل أئمة والظى

                                                           

 (.8/78يب القاسم )العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أ1) )

 (.24/313)التمهيد 2) )
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فى وتقول: كن عبَد اهلل املقتوَل، وال تُكْن عبَد بالبرصة، والتي ترى الك (1) كمذهب العثامنية

 ! (2) اهلل القاتَل 

ْت أزماٌن عَّل املسلم وه سانه، ومن يفعل ذلك  بلوجد من ينك رُ ني ال يكاد يحتى مرى عدُّ

  من املجانني!

اُج: )مهللا أنت أَمتىه فاقطع عنىا ُسنىَته  ويف رواية:- قال احلسُن البرْصيُّ ملا مات احلَجى

َق فيها ُغب -َشْينَه  ما َعر 
 
َش، يُمدُّ بيٍد قصرية الَبنان، واهلل

اهلل، اٌر يف سبيل فإنه أتانا ُأَخْيف َش ُأَعْيم 

ْشيته، ويصَعد املنربَ  ُل مُجىَته وخيط ُر يفُيَرجِّ  ُر حتى تفوَته الصم  ن اهلل يتقي، وال  فَيْهد  الُة، ال م 

ئٌة ألف أو يزيدون، ال يقوُل له قائٌل: الصالُة أهيا الرجُل. فوقه اهلُل وحتته م من الناس َيْستحي،

يُف والسى ثم يقوُل احلسن: هيهات! حال دون ذلك ال  .(3) (ْوطُ سى

اُص: )َلَعمْ  اج امللك ري إنى أياَم عبدوقال اجلَصى م والوليد واحلَجى هب   من كانت وأرضا

ر   واليد؛ بالقول عليهم اإلنكار فرُض  فيها سَقط التي األيام  عَّل واخلوف   ذلك، لتعذُّ

 .(4)النفس(

نيا: )عن املَُعَّلى  َ  بن زياد قومما ورد يف ذلك ما رواه ابُن أيب الدُّ   يزيُد بُن املَهلىبال: ملا ُويلِّ

يُت  يف أهله، وخادٌم يقال له: َبْرزُة، يناوله ثياَبه،  (5)أن أْؤَخَذ فُأْجَعَل َعريًفا، فأتيُت احلسنَ خش 

: قلُت: قوُل قال آيٍة؟ أيىةُ : قال وجل؟ عز اهلل كتاب يف اآلية هبذه كيف  سعيٍد، أبا فقلت: يا

                                                           

 . ؓنسبة لعثامن بن عفان 1) )

 (. 7/56)املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي 2) )

 (.16/339تفسري القرطبي )3) )

 (.4/157م القرآن )أحكا(4) 

 احلسن البرصي. 5) )
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 ﴾ے ۓ ۓھ ھ ھ ھ ے  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿اهلل عز وجل: 

َط اهلُل عَّل هؤالء بقوهلم اإلثَم أبا س، يا [62:املائدة] ْحَت، وذمى هؤالء عيد، فَسخ  هم السُّ
وأْكل 

، فقال احلسن: يا عبد ، ، فحال السيُف دون الكالمالسيَف  عَرضوا  القومَ  إنى  اهلل، حيث مل َينَْهْوا

ُفه، ضاًل؟ قال: مقلت: يا أبا سعيد، هل تعرف ملتكلٍم ف سعيد ن، عن أيب ثم حدثنا احلسا أْعر 

، قال: قال رسول اهلل اخلُدْ  يى أاَل ال َيْمنََعنى أحَدكم َهْيبُة الناس أن يقوَل بحق إذا رآه )ملسو هيلع هللا ىلص: ر 

َثن ن رزٍق أن ُيقاَل بحقي أو ُيْذَكَر بعظيٍم(، ثم حدى
ُد م  ن أجٍل وال ُيباع  ُب م  ده، فإنه ال ُيَقرِّ ا أو شه 

لى نفَسه(، ق)ليس للمؤملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل  ، فقال: قالحديًثا آخرَ   يل: يا رسوَل اهلل،من أن ُيذ 

ُض من البالء ما ال ُيطيُق(، قال: فقلُت له  فَيزيدُ  سعيد، أبا : ياوما إذالُله لنفسه؟ قال: َيَتَعرى

بِّيُّ  الضى
َم عحيث قام فتكلم؟ فقال احلسن: أَما إنه مل خيُرْج من السجن ( 1) َّل مقالته، حتى َند 

بِّيِّ فأقوم م ال املَُعَّلى بُن زياد:ق  من وجهي ذاك، فدخلُت عليه، ن عند احلسن، فإىل يزيَد الضِّ

فقلت: يا أبا َمْودوٍد، قد كنُت عند احلسن آنفا فذكرُتَك له، فنََصْبُتَك له َنْصًبا، قال: َمْه يا أبا 

إنه مل خيُرْج من السجن ت: قال: أما ل احلسُن؟ قلاحلسن، قال: قلُت: قد فعلُت، قال: فام قا

َم عَّل َمقالته  ْمُت عليها وايُم اهلل، لقد قمُت َمقاًما أخطَر عَّل : ما تلك، قال يزيدحتى َند  َند 

، وعَّل 
ٍ
نفيس، ثم قال يزيُد: أتيت احلسن ثالث مرات، فقلت: يا أبا سعيد ُغل ْبنا عَّل كل يشء

، إنك مل تصنْع ، قال: يقول احلسن: يا عبد اهللاحلجاج : يعني فتنةَ صالت نا ُنغَلُب؟! قال جعفرٌ 

ُض نف شيًئا، إنام اج خيطب، فقلت: ُتَعرِّ َسك هلم، قال: فقمُت واحلكُم بن أيوب ابُن عمِّ احلَجى

َبانَيُة فسَعْوا إيلى من كل جانب، فأخذوا تالبيبي وأخذوا  الصالَة رمحك اهلُل، قال: فجاءتني الزى

ب، قال: وسكت احلكُم بن أيويرضبوين بنعال نفوسهم،  يشء، وجعلوا  ي ويدي وكلِّ بلحيت

                                                           

له، وقد حكى البخاري أن له ود البرصي التابعي ال صحبة قال املزي يف هتذيب الكامل: زيد بن نعامة الضبِّي أبو مود1) )

 صحبة فغلط.
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ْلُت عليه، َل دونه، قال: فمشوا يب إليه حتى إذا بلغوا باَب امَلْقصورة ُفت َح، وكدُت أن ُأْقتَ  فُأْدخ 

: ؟  قلتفقال: أجمنوٌن أنت؟ فقلت: أصلحك اهلُل، ما يب من جنوٍن، قال: أَوما كنىا يف صالة

اًل َنرَش : ال،  قلت: أرأيَت لو أنى رجكتاٌب أفضُل من كتاب اهلل؟ قال، هل ك اهللُ أصلح

َ وال يصيل فيام بني ذلك،  كان ذلك قاضًيا عنه صالَته؟ قال: مص
ه َغْدوًة حتى ُيْميس  حفه، فقرأ

نرب عَّل : وأنس بن مالك جالٌس قريًبا من املفقال احلكم: واهلل إين ألْحَسَبنىك جمنوًنا، قال

ْرقٌة َخ وجه ُء، قه خ  ُرك اهلَل فإنك قد نُس، يا أبا محال: قلُت: يا أرْضا ْبَت رسوَل اهلل زة، أذكِّ َصح 

 ما أجابني بكلمة، قال: يقوُل له احلكُم: ملسو هيلع هللا ىلص 
 
وَخَدْمَته، احلقى قلُت أم بباطٍل؟ قال: فال واهلل

: قد ل: يقول أنٌس  الصالة، قايا أنُس، قال: لبىيك أصلحك اهلُل، قال: وقد كان فات ميقاُت 

َي من الشم دوا ، قال: فُحب ْسُت، س بقيىٌة، قال: احب ساهكان َبق  فذهب يب إىل الشمس، قال: فشه 

ن الَقْتل بذلك .أينِّ جمنونٌ   .(1)(قال جعفر: إنام َنجا م 

عي سقوُط األمر باملعروف  ْسبة عليها ادُّ
ْلطة واحل  ُجع  خطاب مواجهة السُّ وبسبب ترا

: نكر، قال ابوالنهي عن امل ٍح احلنبيلُّ
َيَرْون ترَك رجئة وأهل الفجور قد وآخرون من امل)ُن ُمْفل 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ظنًّا أن ذلك من باب ترك الفتنة، وهؤالء يقاب لونك 

ين من املصنُِّف يف الكالم وأصول الد- ألوئلك؛ وهلذا ذكر األستاُذ أبو منصور املاُتريديُّ 

عن املنكر، فذَكر أنى باملعروف والنهي  ملعتزلَة يف األمرما قاَبَل به ا -ر النهة الذين وراءَ احلنفي

 .(2) (األمَر باملعروف والنهَي عن املنكر سَقط يف هذا الزمان

                                                           

 (.39: ص)األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن أيب الدنيا 1) )

 (.1/157اآلداب الرشعية )2) )
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مُة املَُعلِّمي يف تعليقه عَّل كالم ابن حجر اهليَتميِّ الذي ردى  وقد أوضح هذا املعنى العالى

ر العلاممن يستدلُّ  عَّل : بأنه أمر جممع عليه عَّل القبورعَّل الكتابة والبناء ء بإقرا ، قال اهليتميُّ

يىت ه لُّ ُحجِّ
إنام هو عند صالح  -كام هو ظاهرٌ - )فإن قلُت بفرض كونه إمجاًعا فعليًّا، فمح 

(. ك منذ أزُمنٍ وقد تعطىَل ذلاألزمنة، بحيث ينُفُذ فيها األمُر باملعروف والنهي عن املنكر، 

ُة قرون ال تكاد تسمُع فيها بعامل قائم حيٌح، وهذا صفقال املعلِّميُّ معلًقا: ) وقد مضت عدى

:  ، بل ال جتد رجاًل من أهلباملعروف ال خياف يف اهلل لومَة الئم العلم إال وهو حافٌظ حلديث 

ا ُمطاًعا وإعجاَب كلِّ ذي ر َبًعا وُشحًّ يه، فع)حتى إذا رأيَت َهًوى ُمتى ة  ليك ب ُخَويْ أي برأ صى

َك، وَدْع عن ة(؛نْفس  ض إلنكار يشء من  ك أمَر العامى ُل به من رآه يتعرى
ُر به عن نفسه وَيْعذ  يعتذ 

َد ذلك يف آخر عرص املنكر.  حابة بعد الثالثني سنةً وقد ُوج   ، فكان أبو سعيد اخلدريُّ الصى

د يف ر اإلمكان، حواحَد عرصه يف التجارس عَّل إنكار املنكر بقد ◙ ذلك عبُد تى شدى

 ال يقوُل يل أحٌد: اتىق  اهلَل، إال رضْبُت عنَُقه... ن، خطَ مروا امللك بنُ 
 
ب عَّل منرٍب وقال: واهلل

ءُ  َرثها امللوُك واألمرا إال َمن شاء اهلُل. وهلذا عُظَم عند الناس ابُن طاووٍس وعمرو بن  ثم توا

امء . وعَّل كل حال فاملعروفون من العلنكرالنهي عن املعبيد وغرُيمها ممن كان يتجارس عَّل 

ون باألصاب ٌد ُيعدُّ ُت بذلك أفرا ع، واجلمهوُر ساكتون. وأما يف القرون املتأخرة فشاعت املنَكرا

، فإذا  بني امللوك واألمراء
ٍ
ٌد قليلون ال جَيُْْسون عَّل يشء ة، ومل َيْبَق إال أفرا والعلامء والعامى

س أحُدهم وقال ُة:  كلمًة، قالت حتمى َ العامى
 
. وقال ا عَرْفنا عليه اآلباءَ هذا خمالٌف للعلامء ومل

ُء: هذا رجٌل يرالعلامء: هذا خارٌق  ٌر باالبتداع. وقال امللوُك واألمرا يد إحداَث لإلمجاع، جُماه 

َمهم ع بات، ومن املُحال أن يكون احلقُّ معه، وهؤالء العلامُء وَمن َتَقدى تن واالضطرا
َّل الف 

من املتمسكني باحلق: لقد  َبه! وقال بقيُة األفرادلحُة تقتيض زْجَره وتأدي كلي فاملصباطل، وعَّل
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ع غرَيه! وهكذا متى خ
ضها للهالك، وكان يَسُعه ما َوس  ين، فإنا هلل اَطَر بنفسه وعرى ْت ُغْربُة الدِّ

 !(1) وإنا إليه راجعون(

ل به الصحابُة؛به الرشُع و إنام بام جاءفالعربُة ليست بأقوال املتأخرين وأفعاهلم و كام  عم 

عَّل أن نقوَل ملسو هيلع هللا ىلص بايْعنا رسوَل اهلل  :(2)وغريهما قاله عبادة بن الصامت القيم: ) ال ابنق

ونحن نشهُد باهلل أهنم َوَفْوا هبذه البيعة، وقالوا باحلق حيث كنىا، وال نخاَف يف اهلل لومَة الئم. 

 فَة سوٍط وال عًصا،مل يكتموا شيًئا منه خماومَة الئم، وهم يف اهلل لباحلق وَصَدعوا به، ومل تأُخذْ 

م وسريهتم؛ فقد أنكر أبو سعيد عَّل وال أمرٍي وال واٍل؛ كام هو مع ن َهْدهي  له م  لوٌم ملن تأمى

مْرواَن؛ وهو أمرٌي عَّل املدينة، وأنكر عبادُة بن الصامت عَّل معاوية؛ وهو خليفٌة، وأنكر ابن 

اج مع َس عمر عَّل احلَ  وهذا  ؛ وهو أمري عَّل املدينة،وأنكر عَّل عمرو بن سعيد ْطوته وبأسه،جى

ا من إنكا ء والوالة إذا خرجوا عن العدلكثرٌي جدًّ ، مل خيافوا سوطهم وال رهم عَّل األمرا

عقوبتهم، وَمن بعَدهم مل تكن هلم هذه املنزلُة بل كانوا يرتكون كثرًيا من احلق؛ خوًفا من والة 

ء اجلَوْ الظلم  َرَمه أصحاُب رال أن يوفىَق هؤالء للصر؛ فمن املحوأمرا سول  اهلل واب وحُيْ

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلص(

ومهام يكن من خالف بني العلامء يف مسألة اخلروج عَّل أئمة اجلور يف ظ لِّ اخلالفة وحكم 

وهو  اإلسالم، فإنى ما يدعو له الريُس بعيٌد كلى البعد من أقوال هؤالء العلامء والفقهاء، كيف

جاء  عَة الرمحن، أو منالطاغوت الذي يرُفُض رشيم لُيْثب َت وجوَب طاعة يف هذا الكالجيادُل 
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 (.4/144إعالم املوقعني )(3) 
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به االحتالُل، ويدعي أنه إمام رشعي جتب طاعته وحيرم اخلروج عليه باإلمجاع، وأنى من يقول 

ون القتل والقتال!   غري ذلك فهو من اخلوارج واملبتدعة الذين يستحقُّ

 ت املنصب:حمض ذلاتعبدي  أمرأنه ، وخلروج لعلَّةٍ من ا املنعكوَن ي أن نكارإشبهة 
الفاسدة أنكر أن تكوَن طاعُة اإلمام يف اإلسالم وحتريُم اخلروج  وألجل مترير هذه العقيدة

َد اإلسالم يف اإلمامة هي طاعُة احلاكم لذاته؛ فهي عنده طاعٌة  ر أنى مقص  عليه معلىلًة، وقرى

الُل، لطاغوت ومن جاء به االحتما يدعو له برشعية حكم امتاشًيا مع  علىلة؛ وهذاتعبُّديٌة غرُي م

ضوا عن أحكام اإلسالم ومقاصده وغاياته، وجَعل املفسدَة الكربى هي يف حتى وإن أعر

اخلروج عَّل الطاغوت دائاًم وأبًدا، وأنى الصرَب عليه هو املصلحُة الكربى، وغري ذلك يكون 

ن! ولذا انزعج عندما إلسالم وعال حكُم الطغياعطىل حكُم انة، حتى لو تمن املصالح املظنو

َثبون عَّل السلطة دون خوٍف من رمٍي ببدعة أو ظلُّ د. حاكم: ) قال أصحاُب املطامع يتوا

فْسٍق، ما داموا سيصبحون بعد الوصول للسلطة أويل أمر جتب طاعُتهم، وحيرُم اخلروُج 

ُم دقة واإلحلاد، وشاع الظلن ُرمي بالزنوصل للسلطة معليهم، وجيب الدعاُء هلم! حتى 

ة إىل الضعف والفساد، فآل أمُر األ واالنحالل، والسقوط  حتت سيطرة االحتالل. لقد كان مى

املنُع من اخلروج حكاًم معلىًل؛ وهو أن يأَمَن الناُس، وُتقاَم احلقوُق، واحلدوُد، واجلهاُد...إلخ. 

 . (1)(ةُ إذا استطاعت األمى  –لسلطةع من تغيري ا معنَى للمنفإذا فاتت هذه املقاصُد فال
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 َ َبه! واستدرك عليه قائاًل: فعدى هذا الكالَم البنيِّ ترٌة ومتكاثرٌة يف من الشُّ )النصوُص متوا

َك هذه النصوُص   عَّل جوره، فال جيوُز أن ُترْتَ
السمع والطاعة للحاكم املسلم الفاسق، والصرب 

 .(1) ملظنونة(هذه املصالح اوخُتاَلَف ألمثال 

 ر:وْ أئمة اجلَ قائق اتلارخيية يف خروج الصحابة ىلع حلسدنة الطغاة ل إنكارُ 
أيًضا: َسْعُيه بالباطل والتأويالت الفاسدة لنفي احلقائق التارخيية التي ُتْثب ُت ه ومن شذوذات

لة عَّل حابة والتابعني والعلامء يف القرون املَفضى ف أئمة اجلور،  خروج السلف من الصى فحرى

ر اعيٌة قطعيٌة ال خيالف فيها أهنا مسألٌة إمج عَّل ُحْرمة اخلروج، وحتى خيُرَج بحكم قطعيي  وزوى

؛ فقال: )ال خالَف بني 1400إال مبتدٌع، فتوصل بعد أكثر من  حابة مل خيرجوا سنة إىل أنى الصى

حابة يف ُحْرمة اخلروج، وإنام حصل اخلالُف عند التابع ن (2)اإلمجاُع(ني، ثم انعقد الصى . فم 

ة غلوِّ  ام وحرصه عَّل سدِّ طاعيف ه شدِّ الذرائع التي تقَدُح يف رشعيتهم: أنه نفى ما كان ة احلُكى

حابة، حتى قال ابن حزم: ) ة كلِّها من خروج الصى ُل معروًفا لألمى قد ُعل َم أنى أفاضَل وال يزا

ة خر حابة وبقيىَة الناس يوم احلرى بري ومابن معاوية،  جوا عَّل يزيدَ الصى ن اتبعه من وأنى ابَن الزُّ

وَلَعْمري لو عليه أيًضا ريض اهلل عن اخلارجني عليه ولَعن َقَتَلَتهم...  ار املسلمني خرجوا خي

كان اختالًفا خيفى لعَذْرناه، ولكنه أمٌر مشهوٌر يعرفه أكثُر العوامِّ يف األسواق، واملُْخَدراُت يف 

ه إال بعد حتقيٍق ومَ  عَّل املرء أن خيط َم كالَمه، د حقى ، فلقالشتهارهُخدورهنى  ْيٍز، وأن وأن َيُزمى

يعلَم أن اهلَل تعاىل باملرصاد، وأنى كالَمه حمسوٌب مكتوٌب، مسئوٌل عنه يوَم القيامة، وعن كل 

ه ر َمن اتبعه عليه وَزرى
 .(3)(تابٍع له إىل آخ 
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حاب ْسَبْق بام مل يُ  -ور، فقالاجل روج عَّل أئمةة يف مسألة اخلكام نفى أيى خالف بني الصى

ة،  بن عيلي  خروج احلسني بنفي -إليه  يزيَد بن معاوية، والعمل  عَّل إرجاع احلق لألمى
عَّل إْمرة 

فأوقعْته هذه املحاوالُت يف تناقضات وإشكاالت، حتى توصل يف آخر األمر إىل أنى احلسني 

عة واخلنىة، ورجع عقيدة أهل السُّ تاب قبل موته بقليٍل عَّل ع ه! قال: ن عقيدة املبتد  وارج بزْعم 

نىة، فإنه أراد بيعَة يزيد بن معاويَة، لكنه  يرى بيعةَ  ◙ )احلسنيُ  الفاسق كبقية أهل السُّ

 !(1)ُقت َل(

ر ه أيًضا قوُله بأنى احلسنَي ال يعدُّ خارًجا عَّل يزيد؛ ألنه مل يبايْعه، مع أنى ه ومن تناُقضات قرى

حة اإلمامة  ُيْشرتُط يف صده تلزُم اجلميَع، وأنه اليف تعيني ويل العهد من بعيَة اإلمام أن وص

 والبيعة أن يبايَع اجلميُع! 

دعا لنفسه  ومن عجائبه: أنه نفى خروَج ابن الزبري أيًضا، فقال: )إنى عبَد اهلل بن الزبري 

ُع معاوية، وقبل ذلك مل يدْ ة بن يزيد بن بعد موت معاويباحلكَم ملىا انفلت األمُر من بني أميىَة 

! ومن املعلوم أنى احلسنَي وابَن الزبري رفضوا مع من رفض من (2) نفسه باخلالفة ومل خيرج(ل

ن بعده، وبع َد به معاويُة باخلالفة البنه يزيَد م  حابة ما عه  د موت معاوية رفضوا بيعَة يزيَد، الصى

وملا : )كثري بني املسلمني، قال ابن لعودة الشورى ديَد، وعملوا ورفضوا هذا النظاَم اجل

َذت  الَبيعُة ليزيد يف حياة معاوية كان احلسنُي ممن امتنع من مبايعته هو وابُن الزبري وعبُد  ُأخ 

ٌم عَّل ذلك، فلام  الرمحن بن أيب بكر وابن عمر وابن عباس، ثم مات ابن أيب بكٍر وهو مصمِّ

 املخالفة احلسنُي م عَّلعمَر وابُن عباس، وصمى  يد، بايع ابنُ تني وبويع ليزمات معاويُة سنة س
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َة فأقاما هبا، فعَكف الناُس عَّل احلسني، َيف دون  يَن إىل مكى وابُن الزبري، وخرجا من املدينة فارِّ

ليه مون عليه وجيلسون حوا ، ويستمعون كالَمه، حني سمعوا بموت معاوية وخالفة  إليه وُيْقد 

بري فإنه، وأما ابُن يزيدَ  ه عند  الزُّ َم ُمَصالى ة، وَجعل يرتدد يف غبون ذلك إىل احلسني يف الكعبَلز 

ا يعلُم من تعظيم  َ
 
 مما يف نفسه مع وجود احلسني؛ مل

ٍ
مجلة الناس، وال يمكنه أن يتحرك بيشء

يا والُبعوث إىل مكة بالناس له وتقديمهم إياه  فره سببه، ولكن أظعليه، غري أنه قد تعيىنَت  الْسا

يا عن مكة َمْفلولنَي، وانترص عبُد اهلل بن الزبري انَقَش كام تقدم ذلك آنًفا، ف اهلُل هبم َعت  الْسا

عَّل من أراد هالَكه من اليزيديني، ورضب أخاه عمًرا وسجنه واقتص منه وأهانه، وعُظم 

اًم ليس هو معظى  ، ومع هذا كلهزبري عند ذلك ببالد احلجاز، واشَتهر أمُره وبُعَد صيُتهشأُن ابن ال

بل الناُس إنام ميُلهم إىل احلسني ألنه السيُد الكبري، وابُن بنت رسول سني، عند الناس مثَل احل

، فليس عَّل وجه األرض يومئذ أحٌد ُيساميه وال يساويه، ولكن الدولَة اليزيديَة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ُئهك بري مقتُل (1)(انت كلها ُتناو  ُض عَّل احلسني أخذ حُيَ  . وملا بَلغ ابَن الزُّ ، وأخذ الناُس يزيدَ رِّ

، قاليبا ا ًّ
ُم : )عن ابن الزبريابن كثري  يعونه رس  ع خيُطُب الناَس ويعظِّ ملا بَلَغه مقتُل احلسني رَشَ

ا، وَيعيب عَّل أهل الكوفة وأهل الع ْذالهنم قْتَل احلسني وأصحاب ه جدًّ راق ما صنعوه من خ 

ُم عَّل احلسني بالليل قياُمه، ياًل ا واهلل لقد قَتلوه طوله، ويقول: أمَ  ويلعن من قتاحلسني، ويرتحى

 ما كان يستبدل بالقرآن الغناء واملالهَي، وال بالبكاء من خشية 
 
كثرًيا يف النهار صياُمه، أَما واهلل

َلق الذِّ اهلل اللْغَو واحلُداَء، وال بالصيام رُشْ  م، وال باجللوس يف ح  ْكر طلَب َب املُدام وأْكَل احلرا

ُض يف ذلك بيزيد بن معاوي- يدالص ُب ال -ةُيَعرِّ ناَس عَّل بني أمية فسوف يلقون غيًّا، ويؤلِّ
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وحُيثُّهم عَّل خمالفته وَخْلع يزيد. فبايعه خلٌق كثرٌي يف الباطن، وسألوه أن يظهرها فلم يمكنْه 

 . (1) (وجود عمرو بن سعيدذلك مع 

ة  الزبري علنًا وقد بايع أهُل مكة وأهل احلجاز ابنَ  ُن جرير ويف حياة يزيد، فذكر اببعد احلرى

ًها بجيش الشام من املدينة إىل مكة لقتال ابن الزبري بعد  خروَج ُحَصني بن ُنَمري بالناس، متوجِّ

ة، فقال: )فقدم عَّل ابن الزبري مكَة وقد بايع    .(2)ه أهُلها وأهُل احلجاز(احلرى

ة يوم اوقال ابُن كثري: )كانت َوْقعُة  ة سَبق   ألربعاء لثالثاحلرى جى
نة ثالث وستني، نَي من احل 

ُف بن عقبة إىل مكة قاصًدا عبَد اهلل بن الزبري ليقتله هبا؛ ألنه فرى من بيعة يزيد، ثم  انبعث ُمْْس 

واستفحل أمُر عبد اهلل بن الزبري يف اخلالفة باحلجاز، فامت يزيُد بن معاوية يف غضون ذلك، 

َق ومرَص(ثم أخذ الع  .(3) را

ْسَوُر بُن خَمْ  وممن بايع ابَن الزبري وقاتل معه
 
حابة: امل ، قال ابن َجرير:  َؓرمةَ من الصى

ًة منكرًة، وانكشف أصحاُبه انكشافًة، وعَثَرْت بغلُته  وا عليهم شدى فقال: )ثم إنى أهل الشام شدُّ

ْسوَ 
 
، فأقبل إليه امل َرمَتْعًسا! ثم نزل وصاح بأصحابه: إيلى ُأَهْيب  بن عبد ة بن نوفل بن ُر بن خَمْ

هري، فقاتلوا حتى ُقت لوا مجيًعا، ن زهرة، وُمْصعَ مناف ب ُب بن عبد الرمحن بن عوف الزُّ

 . (4) وصاَبَرهم ابُن الزبري جُيال ُدهم(
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نًا وتأكيَدها البن الزبري بعد هالك يزيد؛ فقال ابن جرير وذكر ابُن جرير بيعَة الناس عل

ها بويع ملعاويَة بن بيع اآلخر، وفيزيَد بن معاوية هلالل رة جاء نعيُّ ي)ويف هذه السنوغريه: 

يزيد بالشام باخلالفة، ولعبد اهلل بن الزبري باحلجاز. وملا هلك يزيُد مَكث احلَُصني بن ُنَمري 

ا بَن الزبري وال يعلمون بموت يزيد أربعني يوًما، وقد حرصوهم حصارً وأهُل الشام يقاتلون ا

 ُحَصينًا، فصاح هبم ابن الزبري: إنى  قبل أن يبُلغَ فبَلغ موُته ابَن الزبريقوا عليهم، شديًدا، وضيى 

َه فْلَيْلَحْق  طاغيَتكم قد هَلَك، فمن شاء منكم أن يدُخَل فيام دخل فيه الناُس فليفعل، ومن َكر 

ه(ب    .(1) َشَئام 

ض الفابن الزبري أْعلن الَعداَء ليزيد بعد مقتل احلس ايع له أهل ناَس عليه، وبني، وحرى

 ًّ
، وكان داعاًم ألهل املدينة يف نزعهم البيعَة من يزيد، وقد التحق به قياداُت أهل ا احلجاز رس 

ة، ومع ذلك كله يرى   خيُرْج عَّل خالفة يزيد بن معاوية!أنى ابَن الزبري مل الريس املدينة بعد احلرى

وا عَّل أ ابُن عبد  عاوية، ومن هؤالءد بن م خرج عَّل يزينى ابن الزبريثم إنى العلامَء قد نصُّ

الرب؛ حيث ذكر خالَف أهل العلم يف مسألة اخلروج، وذكر رأَي من يرى اخلروج، فقال: 

ء والعلامء )ذهب إىل هذا طائفٌة من السلف الصالح، واتبعهم بذلك خلٌف  ا من الُفَضالء والُقرى

العراق ، وخرج خياُر أهل سنُي عَّل يزيدواحل لزبريج ابُن اوهبذا خرمن أهل املدينة والعراق؛ 

اج؛ وهلذا أخرج أهُل املدينة بني أمية عنهم وقاموا عليهم، فكانت وعلامئ هم  عَّل احلَجى

ُة( احلَرى
ا َمن خرجوقال احلافُظ ابُن حجر: ) .(2) عن طاعة إمام جائٍر أراد الغَلبَة عَّل ماله  وأمى

قته... اله وأهله بقدر طاله أن يدفَع عن نفسه وملُّ قتاُله، وعذوٌر وال حي  أو نفسه أو أهله، فهو م

                                                           

 (.6/23(، املنتظم البن اجلوزي )5/501تاريخ الطربي )1) )

 (.5/16( االستذكار )2(
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ة،  بري،وعَّل ذلك حُيَْمُل ما وقع للحسني بن عيل، ثم ألهل املدينة يف احلرى ثم  ثم لعبد اهلل بن الزُّ

ء الذين خرجوا  ا اج يف قصة عبد الرمحن بن حممد بن األشعثللُقرى   .(1)(عَّل احلَجى

ل الشيُخ ابن باز: )بعض ن ابُن باز وابن عثيمني، فقد ُسئشيخان الاملعارصي ومن أمثلة

ستدل يف قصة ابن الزبري عَّل خروج عَّل الوايل إن كان ظامًلا أو فاسًقا؛ فام الشباب ي

الزبري اعتقد أنى يزيَد بن معاوية ليس بمسلٍم، واعتقد أنى له كلمُتكم؟(، فأجاب الشيخ: )ابن 

ُر عَّل زبري بُن الهلل يعفو عن اجلميع، فاالزبري حملُّ نظٍر، وا ة، فخروُج ابنإقامة اخلالف قوًة تقد 

) . وُسئل الشيُخ ابن عثيمني نفَس السؤال، فقال: (2) صحايب  له اجتهاُده وله عذُره الرشعيُّ

لِّه، ولكن نرجو له العفَو واملغفرة؛ ألنى )إنى اجتها  َد عبد اهلل بن الزبري هبذه ليس بمح 

ة  املجتهدين من . وُسئل أيًضا (3)إن أصابوا فلهم أجران(إن أخطأوا فلهم أجٌر، وهذه األمى

هل صحى أنى عبَد اهلل بن الزبري خرج عَّل يزيد بن معاوية؟ وكيف الردُّ الشيخ مقبل الوادعي: )

ل بيعُة يزيَد بن معاوية مل تكن مأخوذًة عن أهل احلاملستدلني هبذه القصة؟ اجلواب: عَّل 

يق، وقال: هذه بيعٌة َقيرَصيٌة. بمعنَى أيبن لبيعَة عبُد الرمحن بن أنكر هذه اوالعقد، ومم  بكر الصدِّ

بون خليفًة من كان أهاًل  َرثون املُْلَك، وأما املسلمون فينصِّ م هم الذين يتوا ، والذهبيُّ لذلكأهنى

، ولكنه ال يبلُغ إىل حد الُكفر. وقد خرج ع
ٍ
حابة ليه بعُض أفاضيقول: إنه رجُل سوء ل الصى

                                                           

 (.12/301فتح الباري )( )1

 خرج عَّل يزيد(.اليوتيوب بعنوان: )اإلمام ابن باز : عبد اهلل بن الزبري  موقعمقطع صويت للشيخ ابن باز يف 2) )

 https://www.youtube.com/watch?v=yr6uEzPNeJU 

ليوتيوب بعنوان: )الشيخ ابن عثيمني : الرد عَّل من يستدل بخروج عبد اهلل ا موقعيف  ن عثيمنيمقطع صويت للشيخ اب3) )

 بن الزبري(.

https://www.youtube.com/watch?v=8jMCFlrxmAQ 

https://www.youtube.com/watch?v=yr6uEzPNeJU
https://www.youtube.com/watch?v=8jMCFlrxmAQ
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ٌة يف خروج عبد اهلل بن الزبري وخروج احلسني ألَف مرًة، لذين هم خرٌي من يزيَد ا وليس هلم ُحجى

مات؛ عَّل أن عدَم اخلروج والصربَ كذلك  .(1)( كان َأْوىل، فإنه ارتكب كثرًيا من املحرى

 ر:وتضحيتهم يف مواجهة أئمة اجلوواتلابعني جهاد الصحابة  إنكارُ 
ن نفي اخله َسَدنة افام يسعى ل  ، وابن الزبري عَّل يزيدَ روج عن احلسني بن عيلي لطُّغاة اليوَم م 

من  يلزمهم يف احلقيقة ال ينفون احلقائَق التارخيية التاريخ فقط لنرصة الطُّغاة، بل  ،بن معاويةا

حابة من املهاجرين واألنصار واملوايل الذين خرجوا الطعن  قوهلم ة، يف الصى وبايعوا يوم احلرى

ة احلق وإرجاعه إىل أهله، ومن أمثلة ذلك أنه يوم ل ُنرصة ملوت، واستشهدوا يف سبيعَّل ا احلرى

)جيء بيزيَد بن عبد اهلل بن وهب بن َزْمعة الُقَريش ملسلم بن عقبة فقال له: بايْع، فقال يزيد: 

ْهٍر بينهأبايُع عَّل سنة أيب بكر وعمَر، فقَتَله، وشَفع فيه مرواُن  . وأيًضا من (2) ْعه(ام فلم ُيَشفِّ ل ص 

حابة إلرجاع اخلالفة راشدًة من أألمثلة عَّل تضا يدي أئمة اجلور أهنم )جاءوا بسعيد حية الصى

: بايْع، فقال: أبايُع عَّل سرية أيب بكر وعمَر، فأمر برضب ا بن املسيِّب إىل مسلم بن عقبة، فقالوا

د له رجٌل أنه جم  .(3)عنه(نوٌن، فخَّلى عنُق ه، فَشه 

ة عَّل املوت يف مواجهة يزيدن يبايعون الغسيل يوم احلقد كان الصحابة والتابعوو    رى

ة، والناُس يبايعون وجيشه، ف في "صحيح البخاري" عن َعبىاد بن متيم، قال: )ملا كان يوُم احلرى

                                                           

 (.212: ص)احلارض والغريب حتفة املجيب عَّل أسئلة 1) )

(، سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل 2/88جتارب األمم وتعاقب اهلمم )(، 5/493تاريخ الطربي )2) )

(3/205.) 

 (.6/16املنتظم )3) )
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ل: عَّل املوت، قااَس؟ قيل له: لعبد اهلل بن َحنَْظلَة، فقال ابن زيد: عَّل ما يبايع ابن حنظلة الن

 .(1) وكان شهد معه احلديبيَة(، ملسو هيلع هللا ىلصحًدا بعد رسول اهلل ال أبايُع عَّل ذلك أ

هري يف عدد القتَّل من الشخصيات املعروفة: )سبُع مئة من وجوه الناس من  وقال الزُّ

لٌق من . وقال ابُن كثري: )وقد تويف يف هذه السنة خ(2) املهاجرين واألنصار، ووجوه املوايل(

حابة وغريري واألعيان ماملشاه ة مما يطول ذ ْكُرهم(وقعة اهم يف ن الصى حلرى
 وقد ذَكرهم أهُل  .(3)

ة عَّل  العلم ونعتوهم بالشهداء، فقال الذهبي: )حوادُث سنة ثالث وستني، وفيها َوْقعُة احلرى

َد فيها خلٌق باب طيبةَ  حابة ، واستُْشه  ن هؤالء:(4)(ومجاعٌة من الصى د اهلل بن بعاحلارُث بن  . م 

. قال العدكعب بن عمرو بن عوف بن مب َد احلديذوٍل األنصاريُّ األويسُّ : شه  بَيَة وما ويُّ

ة( د باحلرى بعدها، واسُتْشه 
(5) . 

وممن بايع الصحايبى األمرَي عبَد اهلل بن حنظلة عَّل َخْلع يزيد وقتال جيشه: الصحايبُّ 

د وقد املشهور، الوضوء حديث حُب صا املازين، معاص بن زيد بن اهلل اجلليُل عبد  حًدا،أُ  شه 

اب بالسيف بعد أن طعنه َوْحيش  : وَبْدًرا، وبايع حتت الشجرة، وهو وقيل قات ُل مسيل مَة الكذى

ة( َد يوم احلرى ة أيًضا ُعَمري (6) بالرمح، قال عنه الذهبي: )واسُتْشه  د معه ابناه يف احلرى . واسُتْشه 

 وأبو حسن.

                                                           

 (.4167صحيح البخاري )1) )

 (.8/242البداية والنهاية )2) )

 (.8/246البداية والنهاية )3) )

 (.5/23سالم )تاريخ اإل4) )

حابة )اإلصابة يف مت5) )  (.1/675ييز الصى

 (.5/146تاريخ اإلسالم )6) )
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حا   ُل بة الذين قاتلومن الصى ة: معق  ناٍن األشجعي، قا وا يوم احلرى ل ابن حجر يف بن س 

ة(ترمجته: )ا د باحلرى . وقال يف ترمجة الصحايب معاذ بن احلارث األنصاري قال هو: (1) سُتْشه 

ة سنة ثالث وستني( د باحلرى  بن عمرو . ومنهم: )َحبيُب بُن أيب الُيْْس  (2) )صحايب  صغرٌي اسُتْشه 

: له و عيل نصاري، قال أباأل ة(صحبة، واستشهد بااجليىاينُّ يف ترمجة: . وقال ابن حجر (3) حلرى

ة وقيل مع ابن الزبري(  .(4) )عامرة بن عمرو بن حزم األنصاري املدين ثقة استشهد باحلرى

حابة والتابعني؛ الذين نرصوا اإلس عملفهذا  م من الصى را
هداء الك  الَم، هؤالء الشُّ

و يَل، غاة اليوَم عليهم من أباطُجه َسَدنُة الطُّ نُفس؛ بخالف ما ُيَروِّ ا من أجله باألوَضحى

وأبنائهم بالطىْيش والضالل؛ ألجل ُنرْصة ملسو هيلع هللا ىلص ويريدون أن حيكموا عَّل أصحاب رسول اهلل 

 الطاغوت ونظامه!

 :╚موقُف الصحابة من خروج احلسني 
حابَة قد أ ر أيًضا أنى الصى وأثىموه وضلىلوه وهذا غرُي  ◙ سنينكروا عَّل احلوصوى

ٌء بعض حيح البتىَة، فص حابة نصحوا احلسنَي ُمْشف قني عليه من اإلقدام عَّل هذا األمر، سوا الصى

ُد له، أو املخالُف له يف اخلروج من األصل، أو املعارُض له يف الوقت واملكان  منهم املؤيِّ

ٌق عليه ره َسَدنة الطُّ  عوه أو يؤثِّموه؛ كاما عليه أو يبدِّ ، ومل يشنِّعوواجلاهزية، فكلُّهم ُمْشف  غاة يصوِّ

اليوَم، قال ابن تيمية: )أشار ُعقالء املسلمني وُنصحاؤهم عَّل احلسني أن ال يذهب إليهم 

مثُل: عبد  اهلل بن عباس، وعبد  اهلل بن عمر، وأيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام 

                                                           

 (.540: ص)تقريب التهذيب 1) )

 (.536: ص)تقريب التهذيب 2) )

 (.2/23إلصابة )ا3) )

 (.409: ص)التقريب 4) )
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هم، لعلمهم مر كام وا له إليه؛ وكان األ، وال يوفون له بام كتبه وال ينرصونهبأهنم خيذلون وغري 

 .(1)رأى هؤالء(

روه منه، وأشار  وقال ابن كثري: )وملىا استشعر الناُس خروَجه أشفقوا عليه من ذلك، وحذى

روه ما عليه ذوو الرأي منهم واملحبة  له بعدم اخلروج إىل العراق، وأمروه باملُقام بمكة، وذكى 

ق عبُد اهلل بن ُمطيٍع؛ الذي دم الذهاب للعرا . وممن ناصحه بع(2) هم(بيه وأخيه معجرى أل

ة يف املدينة عندما خرجوا عَّل يزيَد، قال ابن األثري: )ملا خرج احلسنُي  قاد كتيبَة قريش يوم احلرى

ْلُت ف داك َيه عبُد اهلل بن ُمطيٍع فقال له: ُجع  ال: أما اآلن ! أين تريد؟ قمن املدينة إىل مكة َلق 

داك! فإذا أتيت مكَة فإيىاك أن تخري اهلَل. قالأما بعد فإين أسوفمكة، 
: خار اهلُل لك، وجعلنا ف 

َل أخوك، واْغت يَل بطعنة كادت تأيت عَّل  تقَرَب الكوفَة فإهنا بلدة مشؤومٌة، هبا ُقت ل أبوك، وُخذ 

ُل بك أهسيُد العرب، ال يَ  نفسه، الزم احلََرَم؛ فإنك  داعى إليك الناُس ويتحلجاز أحًدا، ُل اْعد 

قىنى بعدك(من كل جانب ي وخايل! فواهلل لئن َهَلْكَت لنُْسرَتَ داك عمِّ
ق  احلرَم، ف   .(3) ، ال تفار 

وجاء ابُن عباس إىل احلسني ناصًحا له أن تكون قاعدُته وُمنَْطَلُقه يف التغيري واإلصالح 

ُ  إين! عمِّ  ابنَ  ال: )يامن اليمن بدَل العراق، فق ، وال أتصربى ُ ُف  إين أْصرب   هذا يف عليك أختوى

نى  فال َغْدٌر، قومٌ  العراق أهَل  إن اهلالَك، الوجه أق ْم يف هذا البلد حتى ينفَي أهُل  هبم، تغرتى

عاًبا، وألبيك به ْ إىل اليمن؛ فإن به ُحصوًنا وش 
هم ثم اْقَدْم عليهم، وإال َفْس  ، شيعةٌ  العراق عدوى

ٍل، واكتب إليهم وبُ  يف ن الناسوكن ع و إذا فعلت ذلك أن ثى دعاَتك فيهم، فإين أرجمْعز 
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بُّ 
! واهلل إين ألعلم أنك ناصٌح شفيٌق(، يكوَن ما حت  فقال احلسني: يا ابَن َعمِّ

وقال له ابُن  .(1) 

هم  ْ وضَبطوا بالدَ عباس: )أخربين إن كان قد َدَعْوك بعد ما قتلوا أمرَيهم ونَفْوا عدوى
هم، َفْس 

ُله جَتْبي بالَدهم، فإهنم إنام دَعْوك قاهٌر هلم، وعُ يًّا وهو مقيٌم عليهم، يهم، وإن كان أمرُيهم حإل امى

الناَس وُيَقلِّبوا قلوهَبم عليك، فيكون الذي  للفتنة والقتال، وال آَمُن عليكم أن يستفزوا عليك

 .(2) َدَعْوك أشدى الناس عليك(

 يف مكة: )فجعل ابن الزبريعبُد اهلل بن الزبري وهم وج بة باخلرمن الصحاده وممن أيى 

ُض عَّل بني أمية، وكان يغدو ويروح إىل احلسني، ويشري عليه أن َيْقَدَم العراق، ويقول:  حُيَرِّ

جئ حئ مئ ىئ )قال أبو بكر بن عيىاش: )كتب األحنُف إىل احلسني:  .(3) شيعُتكم(هم 

 ، فقد سألهاهلل بن عمرو عبدُ ده وأيّ  .(4) ([60:روم]ال(  يئ جب حب خب مب ىب يب

عن اخلروج مع احلسني، فقال: )أرى أن خترَج معه، فإنك إن أردت ُدْنَيا أصْبَتها، وإن  رجٌل 

هذا يدل عَّل تصويب عبد اهلل بن عمرو للحسني أردت آخرًة أصْبَتها(. قال ابن كثري معلًقا: )

حيف َمسريه، وهو رأُي ابن الزبري ومجا دوا اعٍة من الصى ةابة َشه   . (5)(حلَرى

ة للخروج أو اجلهاد هذا راجٌع للرأي واالجتهاد، واخلطُأ فيه ال الوقت وافتقديُر  لُعدى

َيْقَدُح يف أصل املرشوعية أو دين  فاعله، وكذلك لو حصلت هزيمٌة أو استسالٌم للعدو، 

وا احل ، فلم يُعدُّ
حابة راَعْوا هذه االجتهادات  ا؛ كام يصوره الًّ أو مبتدعً سنَي بفعله ضافالصى
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وأمثلُة ذلك كثريٌة: منها ما كان من أصحاب زيد بن عيل يف الكوفة ممن بايعوه، غاة، سدنة الط

فقد كانوا يمنعونه من اخلروج عَّل هشام بن عبد امللك؛ تقديًرا للزمان واملكان، قال ابن 

: )مجاعٌة من وجوه أهل الكوفة بايعوه   ، وَنرْص ُة بُن ُكَهيلٍ فة منهم َسَلمحني كان بالكواجلَْوزيُّ

رأى ذلك داوُد بن  ، ثم إنى سَلمَة أشار عَّل زيد أالى خيُرَج، فلامبن ُخَزيمة، وُحَجيىُة بن اأَلْجَلح  ا

ْذالن  رْبٌة، ويف خ  نىك هؤالء من نفسك، ففي أهل بيتك لك ع  عيل قال له: يا ابَن عم، ال يُغرى

. ف، إن بني أميةَ قال: يا داودُ هؤالء إياهم، ف حتى َشَخص إىل ه داوُد لم يزل ب قد عَتْوا

 .(1)القادسية(

 ُة، وقد سأل العمريُّ العابدُ فمسألُة اخلروج كمسألة اجلهاد ُيراعى فيها االستعداُد والُعدى 

مالَك بن أنس،  -╚اهلل بن عمر بن اخلطاب  عبد بن العزيز عبد بن اهلل وهو عبدُ -

 عز وجل وحكم ن خرج عن أحكام اهللالتخلُُّف عن قتال مَ ُعنا اهلل، أيََس )يا أبا عبد  فقال له:

 .(2) بغريها؟ فقال مالك: األمُر يف ذلك إىل الكثرة والقلة(

يقول ابُن الوزير اليامين: )فإن قلَت: فقد َيعيبون اخلروَج عَّل بعض من خرج عَّل بني و

ُف ذلك عَّل معنى إنام َيعيبون أميَة وبني العباس؟ قلت:  ، كام رياألَْوىل يف الرأي والتدبأنه خال 

عاب أصحاُب احلسن  بن عيل عليهام السالم ُصْلَح معاويَة عليه، وكام فعل ابُن عباس عند 

ا عندهم  ْمنا من جتويزهم له يف أحد أقواهلم، وكوهن  خروج احلسني عليهم السالم؛ بدليل ما قدى

بالء"، فقال عند املعنى الذهبيُّ يف "الن قد رصح هبذايها ُمصيٌب. ومسألًة ظنيىًة، كلُّ جمتهٍد ف

َم عليه، َد بن عيل ذكره لزي ل شهيًدا رمحه اهلل، ولْيَته مل خيُرْج. فرتحى
: إنه خرج متأواًل، وُقت 
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ا مما ناله ً ، ونصى عَّل أنه عنده مظلوٌم شهيٌد، ومتنى أنه مل خيرْج؛ شفقًة عليه، وصيانًة له، وتأملُّ

َقه يف كتاب َمن فيه أدنى مقاٍل أو خاليزان" الذي ذكر فيه كلى كره يف "املولذلك مل يذ ٍف، ووثى

 .(1) "التذهيب" الذي يف الثقات، واهلُل أعلم(

ا احلسنُي فإنىه ملىا ظهر ف ْسُق يزيَد عند الكافىة من أهل عرصه، بعثَْت وقال ابُن ُخْلدوٍن: ) أمى

 أنى اخلروَج عَّل يزيد قوموا بأمره، فرأى احلسنيُ يأتيَهم في وفة للحسني أنشيعُة أهل البيت بالك

ا  متعنيِّ من أجل ف ْسقه؛ ال سيىام َمن له القدرُة عَّل ذلك، وظنىها من نفسه بأهليىته وَشْوكته، فأمى

وكُة فَغل َط يرمحه اهلل فيها؛ ألنى ع ا الشى  كانت يف صبيىَة ُمرَضَ األهليىُة فكانت كام ظنى وزيادًة، وأمى

ة... فقد تبنيى لك َغَلُط احلسني إال أنىه يف أمر إنىام كانت يف بني أميى  ريش وعصبيىَة عبد  مناٍف ق

ه الغلُط فيه،  عيُّ فلم يغَلْط فيه؛ ألنىه َمنوٌط بظنِّه، وكان ظنُّه دنيويي ال يرضُّ ا احلكُم الرشى وأمى

فيىة أخوه وغرُيه يف بري وابن عمر وابن احلنوابُن الزُّ  سابُن العبىا ، ولقد َعَذَلهالقدرَة عَّل ذلك

ا غرُي مسري ا أراده اهلُل... وأمى َ
 
موا غلَطه يف ذلك، ومل يرجع عامى هو بسبيله مل

ه إىل الكوفة، وَعل 

ن التىابعني هلم: 
ام والعراق وم  حابة الذين كانوا باحلجاز ومع يزيَد بالشى وا احلسني من الصى فرأ

ا ينشأ عنه من ازيَد وإن كان فاسًقا ال جيروَج عَّل يأنى اخل َ
 
ماء، وز؛ مل فأْقرَصوا عن هلَْرج والدِّ

، وال ذلك، ومل يتابعوا احلسنَي وال أنكروا عليه وال أثىموه؛ ألنىه جمتهٌد، وهو ُأْسوُة املجتهدين

م أك هم عن َنرْصه،يذهب بك الغلُط أن تقوَل بتأثيم هؤالء بمخالفة احلسني وقعود ثُر فإهنى

حابة، وكانوا مع ليه، وكان احلسنُي يستشهد هبم وهو بَكرَبالَء عَّل يزيَد ومل يروا اخلروج ع الصى

ه، ويقول: َسُلوا جابَر بن عبد اهلل وأبا سعيد اخلُْدريى وأنس بن مالك وسهل بن  فضله وحقى

ْر عليهم  ض لذلك؛ لعلمه ه، وال تعرى قعوَدهم عن نرصسعيد وزيد بن أْرَقَم وأمثاهَلم، ومل ينك 
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حابة اجتهاد وإن كان هو عَّل ا أنىه عن َم من يظن أنى الصى جتهاد(. ثم قال ابن خلدون دافًعا توهُّ

وَسَدنة الريس الذين خالفوا احلسني يف خروجه جُييزون ليزيد وُجنده قتاَل احلسني؛ كام ينظر له 

ح ف ْعَل  فقال: حقي يف خروجه واجتهاده، ، وأنه عَّل احلسني رشًعا الطُّغاة اليوَم، بل صحى

ر ليس كذلك، وقتاُله مل يكن عن اجتهاد هؤالء وإن كان خالُفه عن اجتهادهم، )واعَلْم أنى األم

: إنى يزيَد وإن كان فاسًقا ومل جُي ْز هؤالء اخلروَج  وإنىام انفرد بقتاله يزيُد وأصحابه، وال تقولنى

وق تاُل  ل الفاسق ما كان مرشوًعا،ه إنىام ينُفُذ من أعام، واعلم أنى عندهم صحيحةٌ  عليه فأفعاُله

فال جيوُز قتال الُبغاة عندهم من رشطه أن يكوَن مع اإلمام العادل؛ وهو مفقوٌد يف مسألتنا، 

دة لف سقه، واحلسنُي فيها شهيٌد ُمثاٌب  ؛ وهو احلسني مع يزيَد وال ليزيد؛ بل هي من َفْعالته املؤكِّ

 .(1)( واجتهادعَّل حقي 

قْسٌم خرجوا غضًبا للدين من أجل أئمة اجلور: )أقسام اخلارجني عَّل وقال ابن َحَجٍر يف 

نىة النبوية:   عملهم بالسُّ
، ومنهم احلسنُي بن عيل، وأهُل َجْور الوالة وترك  فهؤالء أهُل حقي

اء الذين خرجوا عَّل احلَجى  ة، والُقرى  .(2) (اجاملدينة يف احلرى

ْبط   يخ حممد رشيد رضا: )خروُج اإلمامالش وقال عَّل يزيَد الظامل  الفاسق  احلسني السِّ

َته الكافيَة، بل َخَذَله من عاهدوه عَّل َنرْصه( ف ًقا للرشع، ولكنه ما أعد له ُعدى ا موا  .(3) كان حقًّ
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 عن مذهبه يف اخلروج: تاب ◙ أنَّ احلسنيَ ب القولالردُّ ىلع 
َأ بعد أن  : ف التي يسري عليها، قالوحاَكمه عَّل قواعد الدين املحرى  ◙ احلسنيَ خطى

أو  ◙ مل جيرْؤ أن ُيضلَِّل احلسنيَ ه . إال أن(1) : يف عدم املُبايعة ليزيَد( ؓ)فخطؤه

َقه بأهل البدع، وُعْذُره يف ذلك أنى احلسنيَ  نىة  ◙ ُيْلح  تاَب ورجع إىل عقيدة أهل السُّ

بيعَة الفاسق كبقية ى ير ◙ )فدلى هذا عَّل أنى احلسنيَ ل: ته بزعمه! يقوواجلامعة قبل مو

نىة، فإنه أراد بيعَة يزيَد بن معاويَة، لكنه ُقت ل(  .(2) أهل السُّ

رأى  مل يكن متوليا وإنام كان طالبا للوالية حتى - ◙ -واحلسنُي قال ابن تيمية: )

، وقاتل ذلكإىل  سوًرا فلم جيبإىل يزيَد مأ وُطلب منه أن يستأرس نفسه؛ ليحملأهنا متعذرة، 

 .(3) (ال شهيًدا مظلومً حتى قت

وقد كان  وقد جاء يف بعض الروايات أنى ُعبيد اهلل بن زياد كان يطالب احلسني بالبيعة

ابن زياد الذي كتبه لعامله عمر بن ، فقد ذكر ابُن جرير ما جاء يف كتاب احلسني يرفض ذلك

إذا فعل ابه، فبن معاوية هو ومجيع أصحيبايع ليزيد  عَّل احلسني أنسعد وقال فيه: )فاعرض 

 .(4) ذلك رأينا رأينا، والسالم(

 من الروايات التي ذكرها  ◙ أنى احلسنيَ  هَزْعمُ ف
ٍ
ْد يف يشء أراد أن يبايَع يزيَد مل َير 

ئه، والنزوُل عَّلاملؤرخون، والذي ورد  َل عَّل حكم يزيَد دون أمرا ُحْكمه ال  أنه أراد أن ينز 

بَعث اد مرشوع للعدو، قال ابن كثري: )يوش يف جهكان عليه، كاستسالم اجلني بطالَن ما يع
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نِّي إحدى ثالث  عبيُد اهلل بن زياد عمَر بن سعد لقتاهلم، فقال له احلسني: يا عمُر، اخرَتْ م 

صاٍل، إما أن ترت ين إىل يزيَكني أرجُع كام جئُت، خ  ْ يف يده، َد فأضَع يدي فإْن َأبَيَت هذه فَسريِّ

ك  فُأقات َلهم حتى أموَت. فأرسل إىل ابن زياد  يَت هذهفإن أب ا رأى،َم يفى مفيحكُ  ْ ين إىل الرتُّ ْ فَسريِّ

: ال! إال  ُر بن ذي اجلَْوَشن  ه إىل يزيَد، فقال َشم  َ َل عَّل ُحْكمك، بذلك، فَهمى أن ُيَسريِّ أن ينز 

 .(1) (لواهلل ال أفع فأرسل إىل احلسني بذلك فقال احلسنُي:

كان  ◙ دل عَّل أنى ف ْعَل احلسنيأن يبايَع يزيَد، فهذا ال ي ثم لو ثبت أنى احلسنَي أراد

ه أو الصلح، كام بايع أخوه احلسُن معاويَة بعد  تنازله عن باطاًل، وإنام هو من باب اإلكرا

 فهذا ال يعني أنى احلسَن وأباه عليًّا كانوا عَّل الباطل.اإلمامة، 

 :◙يف خروج احلسني  للريسن موجهاالن اسؤ
، والذي ""العواصم، من القواصمتحياء إىل خطأ ابن العريب يف كتابه ار عَّل اسبدايًة أش

ر فيه ابُن العريب قتاَل جيش يزيد للحسني بأنه كان عَّل َوفق الرشيعة؛ استدالاًل بحديث   برى

ستدلُّ به اليوَم عَّل ومثُله يُ  ، وهذا احلديُث "َمن أتاكم وأنتم عَّل رجل فاقُتلوه كائنًا من كان"

، ويف من قول الريس يىُأ لذلك كام مر معناالطُّغاة، أو من يتهاملعارضني اخلارجني عَّل  قتل

ته ذاهتا!هنا املقابل خُيَطُِّئ   صاحَب "العواصم" يف تقريرا

ة عَّل أنه إن ك ان اخلارُج وعندما قال د. حاكم: )وال خالَف بني األئمة وسلف األمى

 .(2) اجلائر( مع القتاُل  حيُرمُ  أنه -كيزيد-جائًرا  إلمامُ او -بن عيل وابن الزبري كاحلسني-ْداًل عَ 

                                                           

 (.4/366(، سري أعالم النبالء )8/183(، البداية والنهاية )5/413تاريخ الطربي )1) )

 (.71: ص)الفرقان 2) )
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قال مستدرًكا: )هذه مبالغٌة من حاكم العبيسان، وال ُيستْغَرُب من مثله هذه االندفاعاُت 

 واحلاَمساُت واملبالغاُت(. 

ور ة اجلالعدل عَّل أئممن خروج أهل  ن وصف د. حاكم خروَج احلسني بأنهفانزعج م  

 "َمنبه صاحُب "العواصم" وهو حديُث: الم بام استدلى ل بمعارضة هذا الككيزيد، ثم استد

ة وهي مجيٌع، فارضبوه بالسيف؛ كائنًا من كان( َق هذه األمى  يرى مرشوعيةَ  هو. ف(1) أراد أن يفرِّ

ويف  -سنيكاحل-أهل العدلارُج عليه من وإن كان اخل -كيزيد-قتال  اخلارجني عَّل أئمة اجلور

فقه عليه، فحَصل التناقُض نفس الوقت ضلى  ل صاحب العواصم يف تقريره الذي يوا

 واإلشكاُل!

ُه للريس  كان عَّل احلق يف ¶  : هل يرى أنى احلسنَي بن عيلي فالسؤاُل األوُل املوجُّ

لإلمجاع اطل وخمالًفا ه كان عَّل البرفضه بيعَة يزيَد، ويف خروجه إلسقاط خالفة بني أمية؟ أم أن

ا جاء يف احلديث؟وارج، وأوعَّل طريقة اخل َ
 
ن يزيد وجنده؛ مل ا للقتل م   نه كان مستحقًّ

طأ يف : إنى احلسنَي مل خيُرْج عَّل البيعة؛ ألنه مل يبايْع يزيد، وأنه أخقولك: والسؤال الثاين

يسَلُم بذلك من بدعة ُج عليه، فهل َمن َثمى خيرعدم البيعة فقط، فهل من مل يباي ْع حاكاًم يف بلده و

نىة، وإن كان خمطًئا يف تركه للبيعة؟وارج، واخل  اخلروج  من أهل السُّ
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 وعدم  اعتباره:يف مسألة اخلروج مذهب اتلابعني  هالردُّ ىلع تسفي
دَ -أنى اخلالَف يف مسألة اخلروج  مَ َزعَ  حابة، ف -إن ُوج  قال: فهو عند التابعني دون الصى

حا)ال خالَف  حصل اخلالُف عند التابعني ثم انعقد  إنامج، وبة يف ُحْرمة اخلرو بني الصى

 .(1)اإلمجاُع(

حابة قبَلهم، وَرك بوا عقيدَة اخل  وارج!فهذا طعٌن يف التابعني؛ إذ إهنم خالفوا إمجاَع الصى

اهُ  ْمهم من عقيدة اخلوارج وا وأيُّ علٍم تلقى اه  ف ْقٍه تلقى ملبتدعة؟! وأيُّ التابعون الذي مل َيْعص 

اج والظىَلمة من اجلهاد واحلق التابعون من الصى  مون بأن قتاَل احلَجى حابة؛ الذي جيعلهم جيز 

 الذي ال ريَب فيه؟!

 للطغاة: يف إبطال نقوهل وأقواهل نرصةً  ةرأاجليف ابن حزم و نُ َطعْ ال
حابة والتابعني بل شكىك  بنفي خروج الصى

بقوهلم عنهم وحيتجُّ فيمن ينُقُل  ومل َيْكَتف 

، فقال: )وكْشُف هذه الشبهة هو بياُن أنى الذين َنَسَب هلم اخلروَج عامتُّه حزموف ْعلهم، كابن 

 ظنىه ابُن حزم خروًجا وليس كذلك أو أخطا يف ال يصحُّ االستدالُل به... فإهنم فعلوا فْعاًل 

ُل عليه... فأخطأ ابُن حزم يف لِّ من معه، وكذلك إىل عيلي وك  نسبة اخلروجنسبته، فال يعوى

حزم يف نسبة اخلروج إىل  حاكم... وأخطأ ابنُ  هؤالء مل خيرجوا عَّليُة وكلُّ من معه، فإن معاو

ْعُلهم  بري وعائشَة، فف  . ثم توصل للنتيجة النهائية يف (2) ليس خروًجا عَّل حاكم(طلحَة والزُّ

امُد عَّل هذا أنه ال يصحُّ االعتفنَْخُلُص من اطٌل، فقال: )حكم االعتامد عَّل نقل ابن حزم وأنه ب

 .(3) ابُن حزم ألهل العلم فيام تقدم نْقُله عنه(ما نسبه 
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ره له؛ فضاًل عن احلكم عليه،  هواستدراكُ  هنا يدل عَّل جهله بكالم العلامء وعدم تصوُّ

ه، وقد يكون هذا من تضليله؛ وهو  ر  دليٌل  األرجُح، وفيهواحلكُم عَّل اليشء فرٌع من تصوُّ

ته يف إبطال كالأيًضا  ته الب ْدعية التي م األئمة والعلامء؛ ملعَّل ُجرأ جرد أنه خمالٌف لتقريرا

ُلها يف نىة كذًبا وزوًرا. يؤصِّ  إمامته املنسوبة ألهل السُّ

 مذهب من رأى محل السيف يف األمر باملعروف وانليه عن املنكر:
من مسألة األمر طلق ور بالسيف ينج عَّل أئمة اجلفكالُم العلامء عَّل مسألة اخلرو

وا بعموم نصوص األمر باملعروف والنهي عن عروف والنهي عن املبامل نكر، فقد استَدلُّ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿املنكر، كقوله تعاىل: 

: ) .[110:عمران آلسورة ] ه بيدهمن رأى منكم منكًرا وحديث  ْ  بنصوصٍ . وأيًضا استدلوا (1) (َفْلُيَغريِّ

: يف املسخاصٍة  ُء مألة، كحديث  ا ال يفعلون، ويفعلون ما ال ن بعدي يقولون م)سيكون أمرا

ُيْؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمٌن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمٌن، ومن جاهدهم 

 .(2) بقلبه فهو مؤمٌن، ال إيامَن بعده(

ْن إزالُته إال ر؛ إذا مل يمك إزالة املنكفاملسألُة الكلية عند العلامء هي: حكُم سلِّ السيوف يف

عله كعيلي وه بالسيف،
 و ما فَعله ابُن حزم هنا؛ حيث ذكر من أوجب ذلك أو أجازه بقوله أو ف 

ن مع من خالفه، وكذلك معاويُة وأهُل الشام وغرُيهم ممن ذكر، ومل يُقل  ابُن حزم أ ◙

فاء بالسيف كام زعم! لخلروَج عَّل اخلكانوا َيَرْون ا╚ عليًّا ومعاويَة وعائشَة والزبري 

ُة من يرى اخلروَج عَّل يف ُحكم محل السيف والقتال يف إزالوإنام كالُمه  ة املنكر، وهذه ُحجى

                                                           

 (.49رواه مسلم )1) )

، وصححه األلباين يف التعليقات احلسان عَّل ( واللفظ له1/403(، وابن حبان )7/374(، وأمحد )50رواه مسلم ) (2)

 صحيح ابن حبان.
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نىة،  حابة والتابعني وأهل السُّ ٌج عندهم حتت حكم األمر  فهوأئمة اجلور بالسيف من الصى مندر 

ته بخالف عقيد وال غرَيه؛ يستثنون حاكاًم باملعروف والنهي عن املنكر لعموم النصوص، وال 

 !رى غرَيهاالتي ال ي

ُة كلُّها عَّل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بال قال ابُن َحْزم: ) اتفقت األمى

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ )خالٍف من أحد منهم؛ لقول اهلل تعاىل 

ن  أهل اإلسالم، ثم اختلفوا يف كيفيته(. ثم ذكر خالَف [104ل عمران:]آ   (ں ں ڻ ڻ ، وم 

ْمن   نىة يف ههم أهُل الض   وأهنم انقسموا إىل قسمني: ذه املسألة، سُّ

حابة األول نىة من القدماء من الصى وهو  -فَمن بعدهم╚ : )ذهب بعُض أهل السُّ

ه، وهو قوُل سعد بن أيب وقىاٍص وأسامَة بن  زيد وابن عمَر وحممد بن  قوُل أمحَد بن حنبل وغري 

همَمْسَلم ، وباللسان ن ذلك إنام هو بالقلب ف أن الغرَض مإىل -ة وغري  إن قَدر عَّل قط وال بدى

الح أصاًل؛ وهو قوُل أيب بكر ذلك، وال  بن َكْيساَن ايكون باليد وال بَسلِّ السيوف ووضع السِّ

، وبه قالت الروافُض كلُّهم، ولو ُقت لوا كلُّهم؛ إال أهنا مل َتَر ذلك إال ما مل ُق، خيُرج  الناط األصمِّ

نىة يف ه معه، وإال فال، واقتدوجب َسلُّ السيوف حينئذٍ فإذا خرج   ذا بعثامنى أهُل السُّ

حابة  ◙  .(1)(وبمن رأى القعوَد منهم╚ وممن ذكرنا من الصى

: فيمن يرى وجوَب استخدام السيف والقوة يف إزالة املنكر إذا مل يكن إزالُته إال والثاين

ٌء كان  ئُف ام أو ممن دونه، قال ابادًرا من اإلمهذا املنكُر صبذلك، سوا  ُن َحْزم: )وذهبت طوا

نىة ومجي ْيدية إىل: أن سلى السيوف يف األمر باملمن أهل السُّ عروف ع املعتزلة ومجيع اخلوارج والزى

: فإذا كان أهُل احلق يف  والنهي عن املنكر واجٌب؛ إذا مل يمكْن دفُع املنكر إال بذلك، قالوا
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انوا يف عدد ال ففرٌض عليهم ذلك، وإن كْيَأسون من الظىَفر، الدفُع وال يَ  ع صابة يمكنهم

لىتهم وضعفهم بَظَفٍر، كانوا يف َسعة من ترك التغيري باليد؛ وهذا قُيْرَجوْ  وُل عيل بن أيب ن لق 

حابة وقول أم املؤمنني عائشة  ◙ طالب وطلحة والزبري  ▲وكل من معه من الصى

حابة، وان معهم من الوكل من ك م ن بن بشري وغريهم ممن معهقوُل معاويَة وعمرو والنعامصى

حابة  أمجعني، وهو قوُل عبد اهلل بن الزبري وحممد واحلسن بن عيل وبقية ╚ من الصى

حابة م ة ريض اهلل عن مجيعهم أمجعني...(الصى ن املهاجرين واألنصار والقائمني يوم احلرى
 (1). 

ج عَّل أئمة اجلور لوضوح يف ذكره أصَل مسألة اخلرواية ايف غ وهوحزم؛ فهذا كالُم ابن 

ل عَّل ابن حزٍم رمحه اهلل!بالسيف، فال ق ب به وجه   يمَة ملا شغى

وأهُل العلم من املتقدمني واملتأخرين غرُي ابن حزم الذين ذكروا مسألَة اخلروج بالسيف 

منهم من يستدل كر، واملن النهي عنعَّل أئمة اجلور؛ أدرجوها حتت باب األمر باملعروف و

الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب احلنبيلِّ النىْجدي؛ ذي استنكره! كبكالم ابن حزم ال

قد اختلف أهُل عند كالمه عَّل مسألة اخلروج عَّل أئمة اجلور وَسلِّ السيوف عليهم؛ فقال: )

نىة واجلامعة يف هذه املسألة، وكذلك أهُل البيت؛  نىة من من أهئفٌة فذهبت طاالسُّ ل السُّ

حابة، فمن  امَة بن زيد، وحممد بن َمْسَلمة، وعبد اهلل بعدهم كسعد بن أيب َوقىاص، وأسالصى

بن عمَر، وغريهم، وهو قوُل أمحَد بن حنبل، ومجاعٍة من أصحاب احلديث، إىل: أن األمر ا

 يكون باليد، ط، واللب فقال فبالقباملعروف والنهي عن املنكر باللسان؛ إْن قَدر عَّل ذلك، وإ

أئمَة َجْوٍر... وذهبت طائفُة أخرى من اخلروج  عَّل األئمة، وإن كانوا وَسلِّ السيوف، و

حابة ومن بعدهم من التابعني، ثم األئمُة بعدهم إىل: أن سلى السيوف يف األمر باملعروف  الصى
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و قوُل عبد اهلل بن .. وهبذلك.نكر إال والنهي عن املنكر واجٌب؛ إذا مل ُيْقَدْر عَّل إزالة امل

اج؛ كعبد الرمحن بن أيب ليَّل، سني بن عيل، وهو قوُل كلِّ من الزبري، واحل قام عَّل الفاسق احلَجى

 .(1)(وسعيد بن ُجَبري...

وإن كان الفاعلون لذلك َيَرْون وقال ابن تيمية مبيِّنا أصَل مسألة اخلروج عَّل أئمة اجلور: )

ة وب َدْير  ، كالذين خرجوا بنهُي عن املنكرف والملعروألمُر باأنى مقصوَدهم ا  اجلاَمجم عَّل احلرى

اج وغريمها(  .(2) يزيَد واحلَجى

وكان أهُل العلم خمتلفني يف ذلك، فمن كان يرى اخلروَج يراه من األمر املعلِّمي: ) وقال

سلمني، شق  لعصا امل ، ومن كان يكرُهه يرى أنهباملعروف والنهي عن املنكر والقيام باحلق

م، وُشْغٌل هلم بقتل بعضهم بعًضا، امعتهم، ومتزيٌق لَوْحدهتيٌق لكلمتهم، وتشتيٌت جلوتفر

هم، وتتعطل ثغوُرهم، فيستويل عليها الكفاُر، ويقتلون من  ُن قوهُتم، وَتْقوى َشْوكُة عدوِّ فَته 

ُم التنازُع بني لُّوهنم، وقد َيْسَتْحك  الفشَل املخزَي وُن نتيجُته املسلمني فتك فيها من املسلمني وُيذ 

 .(3) (اهلم مجيعً 

م السيَف  : )وقد استدل القائلون بوجوب اخلروج عَّل الظىَلمة ومنابذهت  وقال الشوكاينُّ

نىة يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن ومكافحتهم بالقتال،  بعموماٍت من الكتاب والسُّ

 .(4)(املنكر

                                                           

 (.70: ص)لسنة النبوية ( جواب أهل ا)1
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 (.7/208نيل األوطار )4) )
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 وانليه عن املنكر:املعروف سيف يف األمر بمذهب من رأى ترك محل ال
حابة والتابعني واإلمام أمحد نع اخلرووأما من م َج بالسيف عَّل أئمة اجلور، كبعض الصى

ا يرتتُب عليه من مفاسد مقابَل  َ
 
وغريه؛ فقد علىلوا ذلك بأنه من قتال الفتنة املنهيِّ عنه؛ ومل

ة وُحْكم ااملصالح الكلية يف ظ لِّ اخلالفة، وَوْحدة األ ا اإلنكاَر باللسان إلسالم، وأوجبومى

نىة عَّل ترك السيف ما داموا يف دائرة الظلم، قال ابن تيمية: )ا لقلب دونوا ستقر أمُر أهل السُّ

، وصاروا يذكرون هذا يف ملسو هيلع هللا ىلصالقتال يف الفتنة لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 

يف الفتنة خلٌق ن كان قد قاتل ك  قتاهلم، وإعقائدهم، ويأمرون بالصرب عَّل جور األئمة وَترْ 

لعلم والدين، وباُب قتال  أهل الَبْغي واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يشتبه من أهل اكثرٌي 

 .(1)بالقتال يف الفتنة(

نىة  إىل مسألة الصرب عَّل أئمة اجلَْور يف ظل اخلالفة وحكم اإلسالم من باب  فينظُر أهُل السُّ

ا ل األئمة يف غري هذوقد تكلمُت عَّل قتا) قال ابن تيمية: صالح واملفاسد،مراعات امل

املوضع. ومجاع ذلك داخل يف "القاعدة العامة": فيام إذا تعارضت املصالح واملفاسد 

السيئات أو تزامحت؛ فإنه جيب ترجيح الراجح منها فيام إذا ازدمحت املصالح واحلسنات و

 .(2)فاسد(واملفاسد وتعارضت املصالح وامل

أرجَح راية التوحيد واحلسنات الكثرية مصلحُة الوحدة  وقيام اإلسالم وكانت فإْن 

الصرُب عَّل ظلم األئمة وجورهم كام هو من أصول أهل السنة )أوجبوا الصرَب، قال ابن تيمية: 

إنكم ستلقون بعدي )يف األحاديث املشهورة عنه ملا قال: ملسو هيلع هللا ىلص واجلامعة وكام أمر به النبي 

                                                           

 (.4/529منهاج السنة )1) )

 .(28/129الفتاوى )2) )
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 (كرهه فليصرب عليهمريه شيئا يمن رأى من أ)وقال:  (ين عَّل احلوضلقورة فاصربوا حتى تأث

املقصود وهو توحيد اهلل وعبادته ومعهم  وذلك ألن معهم أصل الدينإىل أمثال ذلك؛ 

 .(1)(حسنات وترك سيئات كثرية

ال أما إذا كان الصرب عَّل جورهم أدى ملفسدة أرجح ومفسدٍة أعظم من ترك الصرب ف

عية وظلمها إذا مل رة الصرب عَّل أذى الفكام وجب عَّل األئمقال ابن تيمية: ) يوجبونه حينئذ،

ركه يفيض إىل فساد أكثر منه: فكذلك جيب عَّل الرعية الصرب تتم املصلحة إال بذلك إذ كان ت

 .(2) (إذا مل يكن يف ترك الصرب مفسدة راجحةعَّل جور األئمة وظلمهم 

:سن بن صالح هب احليف مذ لبيساتلكْشُف   بن يحٍّ
ه خطًأ، وال جيمل َيْسَتْثن  من كالم ابن  وُز االعتامُد عليه يف مذاهب من يرى حزم الذي عدى

: )ون ْسبُته إىل احلسن بن صالح اخلروج إال يف شخص واحٍد؛ وهو احلسُن بن صالح، فقال

  .(3)ة واإلمام أمحد(صحيحٌة، ولكن هذا مما أنكره السلُف عليه كالثوري وزائدَة بن قدام

؛ ألنه كان يرى  وقال: )حتذيُر الثوريِّ من احلسن . وقد نرش (4)السيَف(بن صالح بن حيي

؛ أي: بسبب رأيه يف اخلروج عَّل أئمة (5) مقااًل بعنوان: )تبديع  السلف للحسن بن صالح(

 اجلور.

                                                           

 (.28/179)جمموع الفتاوى 1) )

 (.28/180جمموع الفتاوى ) 2) )

 (.177-175)ص: 3) )

 (.379: ص)4) )

 رابط املقال: 5)  )

102094mktba=https://islamancient.com/play.php?cats 

https://islamancient.com/play.php?catsmktba=102094
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يه يف  ؛ فإنى العلامَء إنام َرَموا احلسن بن صالحهوهذا أيًضا من تلبيس التشيُّع، بالبدعة؛ لرأ

: )لذهبكام قال ا ة  وإىل  .(1) إلسالم، لوال تلبُُّسه ببدعٍة(أئمة اهو من يُّ  الَبرْتيى
فنسبوه إىل ف ْرقة 

يعة، مَجَعتا بني التشيُّع  وقول  اخلوارج يف   الشِّ
ة  ْيديى ْرقتان من الزى

؛ نسبًة إليه، ومها ف  احليىة  فرقة الصى

ية: )ُينَْسبون تيمية عن الصاحل ثامَن، قال ابنُ لتوقُّف  يف تكفري عُ برية، واالعتزال، واالتكفري بالك

( إىل احلسن : )احلسُن بن صالح بن حي اهلَْمداينُّ  .(2) بن صالح بن حيي الفقيه  ْكيلُّ
ر  وقال الزِّ

ْيد ن الزى
ة  م   بغداديُّ يفوقد ذكر ال .(3) ية(الثىْوريُّ الكويف، أبو عبد اهلل: من ُزعامء الفرقة الَبرْتيى

ة  كتابه "الَفْرُق بني الف   يديى َة، وقال: )البرتيُة ، فذكر اجلاروديى َرق" أقساَم الزى َليامنيىَة، والَبرْتيى َة، والسُّ

... اجتمعت الفرُق الثالُث الذين ذَكْرناهم من   أحدمها احلسُن بن صالح بن حيي
أتباُع رجَلني 

ة يكونوبأنى أصحاَب الكبا الزيدية عَّل القول الوجه  لنار؛ فهم من هذان خملىديَن يف ائر من األمى

 .(4)كاخلوارج(

عن د نقل الذهبيُّ ما يدل عَّل رجوع ابن  حيي عن هذا املذهب الذي كان عليه، فقال: )وق

، فقال يل احلسُن بن صالح: إن َلق يَت أبا عبد اهلل ر  بن سليامَن قال: أردت احلجى
 سفياَن زاف 

ه  م الثىْوريى  َة، فأْقر  الَم، وبمكى  .(5) ألمر األول(ُقْل: أنا عَّل اني السى

من كان قبله من  هبا ابن حيي يف اخلروج عَّل أئمة اجلور، فهو مل يأت  ببَدٍع خيال ُف أما رأُي 

دثنا احلسن وكيع قوَله: )ح األئمة والعلامء، فهو شبيٌه هبم وعَّل طريقهم؛ ولذا نقل الذهبيُّ عن

                                                           

 (.3/12منهاج السنة )1) )

 (.3/12منهاج السنة )2) )

 (.2/193األعالم للزركيل )3) )

 (.25: ص)الفرق بني الفرق 4) )

 (.7/363)سري أعالم النبالء 5) )
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َبري. أو: َشبىْهَته رأيَته ذَكْرَت سعيَد بن ُج  ل: احلسُن بن صالح، الذي لوحلسُن؟ قاقيل: من ا

ْلُم، والعبادة،  : )بينهام َقْدٌر مشرتٌك؛ وهو الع  واخلروُج عَّل بسعيد بن ُجَبري(. قال الذهبيُّ

 .(1)(الظىَلمة تديُّنًا

َز اولذا نجد حتى العلامَء الذين ال َيَروْ  ة اجلور، قد أثْنَوا عَّل يف عَّل أئمخلروج بالسَن جوا

وا َمن ُقت  مَ  هداءن خرجوا وعدُّ عوهم أو ُيضلِّلوهم،  -كام مرى معنا- ل يف ذلك من الشُّ ومل ُيَبدِّ

نه يف مذهبه باخلروج عَّل أئمة  ، وردى عَّل من تكلىم فيه من أقرا وقد دافع ابُن َحَجٍر عن ابن حيي

عَّل أئمة اجلور؛ : كان يرى اخلروَج بالسيف سيَف؛ يعنيكان يرى ال)وقوهُلم:  اجلور، فقال:

 للسلف  قديٌم، لكن استقر األمُر عَّل َتْرك  ذلك ملا رأوه قد أْفىض إىل أشدِّ منه؛ وهذا مذهٌب 

َر،  َظٌة ملن َتَدبى
ة وَوْقعة ابن األشعث وغريمها ع  ْثل هذا الرأي ال ُيقْ ففي َوْقعة احلرى َدُح يف وب م 

رْشُ بن احلارث  (2)(والَوَرع  التاماْشَتَهر باحلفظ واإلتقان عدالتُه، و قد ثبتت رجلٍ 
َع ب  . وَسم 

ْيَف من أهل  زمانك كلِّهم   َمن مل َيَر السى
احلايف من يقول: إنى ابن حيي يرى السيَف، فقال: )هات 

 . (3)إال قليٌل(

ه يف اخلروج، قال الذهبي: مذهبيف  ابن حيي طْعنه يف  كام ورد أنى سفياَن الثىوريى تراجع عن

 ُعبيدَة، أبو رآه وقد -صاحلًا عبًدا وكان -اخلَبىازَ  رشيًدا سمعت سامل، بن حممد بن اهلل د)عن عب

َة، إىل موالي مع خرجُت : قال يان: يا أبا لُسف فقال إنسانٌ  جاء يوم ذاُت  كان فلام فجاورنا، مكى

م اليومَ  ا أين مها؟ قال: يف الطىوافلح. قال: و حَسٌن وعيل  ابنا صاعبد اهلل! قد  . قال: إذا َمرى

                                                           

 (.7/367عالم النبالء )سري أ1) )

 (.2/285هتذيب التهذيب )2) )
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ني ، ومرى اآلَخُر، فقلت: هذا حسٌن. فقال: أما األوُل فَأر  هام، فمر أحُدمها، فقلت: هذا عيل 

رٍة، وأما اآلَخُر فصاحُب سيٍف، ال يمأُل َجْوَفه  ُب آخ  يشٌء. قال: فيقوم إليه رجٌل ممن فصاح 

عليه. فقال له ليه، وجاء سفياُن يسلُِّم الي إىل عيلي ُيَسلُِّم عثم مىض مو ان معنا، فأخرب عليًّا،ك

نُك أن تبُلَغ هذه  : يا أبا عبد اهلل، ما مَحََلك عَّل أن ذكرَت أخي أمس  بام ذكرته، ما ُيْؤم  عيل 

، ُر اهللوهو يقول: أستغف فنظرُت إىل سفيان، فيقتَله؟ قال: الكلمُة ابَن أيب جعفر، فيبعث إليه

 .(1)(َدتا َعيْناهوجا

مة الُمَعل يم يف مسألة اخلروج عنيستدبمن  طعنُ ال د السلف، ونيُف لُّ بكالم العالَّ
 :كونَها معلَّلةً 
ن غُلوِّ 

ا من املسائل القطعيىة املجَمع ه  م  عليها عند السلف، يف مسألة اخلروج َزْعُمه أهنى

ك يف َنْقل املعلِّ  َم من يست، و(2)ميفشكى ء، ومتىب عٌ مسألة اخلروج أنه متى  دلُّ بكالمه يفاهتى  ب ٌع هلوا

ت العلامء وأخطائهم، بل زعم أنى كالَم الشيخ املعلِّمي َهْفوٌة منه!  لَزالى

َح الدكت ًبا عَّل نقل د. حاكم لكالم املعلِّمي: )َفر  ور حاكٌم هبذا النىْقل عن الشيخ فقال ُمَعقِّ

ف  محن املَعلِّمي؛ َفَرَح عبد الر باَد  يصحُّ رشًعا؛ فإنى ُق هواه، وهذا ما الَمن وَجد ما يوا  الع 

ت العلامء وَهَفواهتم، وكالُم  ف ُقها من َزالى  عامى يوا
ئهم ال البحث  ك أهوا الصادقني مطاَلبون برَتْ

ٌة(  .(3)املعلِّمي هذا هفوٌة وزلى

                                                           

 (.7/364نبالء )سري أعالم ال1) )

مة املحدث أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن حييى بن عيل بن أيب بكر املعلمي اليامين تويف سنة 2) )  .ـه1386هو العالى

 (.396 )ص:3) )
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اخلروج أن يف مسألة  ي يف مسألة اخلروج: )ذَكروقال عن نْقل  املَعلِّمي للخالف الفقه

نىة(سق الظامل قولني، وهذا عَّل احلاكم الفا ٌف إلمجاع أهل السُّ
 .(1)خطٌأ خُمال 

وعندما نَقل املعلِّمي عن أهل التحقيق أهنم جَيَْمعون بني النصوص يف مسألة اخلروج عَّل 

كا بناحلاكم فرَي  فلو  هؤالء املحققني،قله: )أمْجََل ومل ُيسمِّ اعون املصلحَة واملفَسدَة، قال مشكِّ

َف  هم لُعر   .(2)حاهُلم( سامى

ح عدَم جواز اخلروج عَّل أئمة اجلور من خلفاء  وقال مؤكًدا ختطئَته للمعلِّمي الذي رجى

مة املعلمي ال جيوز أن ي ثم حاول إبطاَل  .(3) تابع عليها(املسلمني: )وهذه هفوٌة وزلة من العالى

نىة( واَفقهلذا  نى له كالًما آخَر خمالًفا)أ َعمعلِّمي بجهل وحتريٍف، فزكالم امل  .(4) فيه أهَل السُّ

 من وجوه:  التشكيك  بنقول املعل يمالردُّ ىلع
مذهًبا للسلف، : مل ينُقْل د. حاكم كالم املعلِّمي لالحتجاج به عَّل أنى اخلروج كان أواًل 

هَلم عند ذكره للمسألة فهذا أمٌر معلوٌم، وقد نقل د. حاكم الَم ، وإنام نقل د. حاكم كأقوا

لىة لبيان أنى مس املعلِّمي ألَة اخلروج عند السلف ُحْكُمها معلىٌل، يدور فيها احلكُم مع وجود الع 

ها؛ ولذا كانت آراُء األئمة واجتهاداهُتم من الصحابة وا لتابعني خمتلفًة بني جميز ومانع، وَعَدم 

ح هبذا الكالم؛ . حاكاًم : إنى دهُ فقولُ  من تأصيل هذا ه  يكشف مدى انزعاجال معنَى له، وإنام فر 

ُم إمجاعات   ق؛ الذي هيد  عاة عَّل ُحْرمة اخلروج عند السلف.ه  العامل املحقِّ  املدى

                                                           

 (.220)ص: 1) )
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 (.220: ص)3) )
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عى أنى للمعلمي كالًما آخر يف كتابه "العبا: ثانيًا دة" خيالف كالَمه الذي يف "التنكيل؛ ادى

فُق فيه أ نىة عنديوا  الكتابني يرجح عدمَ  ، فاملعلِّمي يف كالكالعادة هن تلبيس، وهذا مههَل السُّ

ُر َمن يرى اخلروَج، ويرى  ز اخلروج عَّل أئمة اجلَْور؛ َخْشيَة املفسدة الكربى، إال أنه يعذ  جوا

 السلف، وهذا هو الشاهُد الذي استدلى به د. حاكم.أنى هذا قوٌل معترَبٌ من أقوال 

ا ُيْبط ُل عليه من كتاب "العبادة" مالذي نقله عنه ي من كالم املعلِّمالريس َذف وقد ح

أقول: وهذا هو الذي يدلُّ عليه سياُق تلك يَسه؛ وهو قول املعلِّمي يف كتابه "العبادة": )تلب

َ يف بعضها أن املر َد الطاعُة يف غري معصية اهلل تعاىلاألحاديث، وقد ُبنيِّ ك ، وقد دلىت عَّل ذلا

ًحا مري ال جيوز إالى أن يكُفرَ ألحاديث أنى اخلروَج عَّل األيف بعض اوُبنيِّ اآليُة السابقة،   كفًرا بوا

 أو يرُتَك الصالة.

َمُل عمُل احلسني بن عيلي  الزبري عليهام السالم، ثم خالُف ابن  وعَّل هذا أو ما يف معناه حُيْ

؛ كسعيد بن ُجَبري والوأهل املدينة ثم ابن األشعث ومن خرج معه من األئ ة  ْعبي وغريمهامى  .شى

 عَّل األصل اإل سالمي املشهور؛ وهو أنه إذا  هذه املسألة مبني  وباجلملة: فالنظر يف

غرى لَدْرء  تعارضت مفسدتان ومل يكن بد  من ارتكاب إحدامها، وجب ارتكاُب الصُّ

 .(1)ى(الُكرْب 

ام يف َمن رأى اخلروَج من السلف كفام حتته خط حَذفه؛ ألنى فيه إثباًتا ألقوال 

 ل".كتابه"التنكي
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لونه عَّل خلفاء املعلِّ  : كالمُ ثالًثا مي وغريه من أهل العلم يف مسألة اخلروج عَّل احلاكم ُينَزِّ

، وقد أوضح هذه املسألَة املَُعلِّمي تهاملسلمني؛ ال عَّل ُدَوْيالت احلملة الصليبية؛ كام هي دعو

يَث ابن جرير: )حاصُله: أن أحادقل الشاطبي يف االعتصام عن يف نفس الصفحة؛ فقال عن ن

ٌة بمسألة اإلمارة، واملعنى: أنه إذا اجتمع أكثُر املسلمني عَّل تأمري األعظم  دا السو خاصى

هم، وَجب عليهم وعَّل غريهم طاعُته  .(1) (أحد 

نَّة: لكُّ ما يُذَكُر يف كتب العقيدة يُعدُّ من األصول الُمْجَمع عليها عندليس   أهل السُّ
اع، وأنى يف كتب العقيدة، فهو يدلُّ عَّل اإلمجالباطلة زْعُمه أنى كلى ما ُذك ر  هومن قواعد

بُع:  اإلمجاُع: املخال َف فيه مبتدٌع، ومن ذلك ُحرمُة اخلروج عَّل أئمة اجلور، قال: )الدليُل الرا

نىة يف كتب العقائد اإلمجاع عَّل و ر كثرٌي من أهل السُّ ملسلم، جوب السمع والطاعة للحاكم اقرى

َلم، فدل هذا عَّل أن املخالَف يف هذا هم أهُل الب َدع َق وظَ ه؛ ولو فَس وُحْرمة  اخلروج علي

اَلل( ُ شذوَذ هذا القول، وأنه خمالٌف بإمج(2) والضى اع السلف: ما تقدم نْقُله . وقال: )ومما يبنيِّ

 .(3) يف كتب العقائد من وجوب السمع والطاعة(

حيٍح؛ فليس كلُّ ما وهذا غرُي صالقطعيىة، كتب العقائد من املسائل  فجَعل كلى ما ُينَقُل يف

ُيذكر يف كتب العقائد هو من املسائل القطعية اإلمجاعية، فهناك مسائُل تذكر يف كتب العقائد 

، هاُيقصد هبا املشهور عند أهل السنة وليس املجمع عليه عندهم، وهناك مسائُل أخطأوا في

مسألُة اجلهر  -مثاًل -لك زمانه، من ذتعرب عن واقع املؤلِّف و وهناك مسائُل اجتهاديةٌ 

يا ُشعيَب بَن َحْرٍب، وال ينفُعك ما كتْبَت حتى )بالبسملة، قال سفياُن الثىْوريُّ يف بيان عقيدته: 
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، يا شعيَب بَن ايف الصالة أفضَل عندك من أن جتَْهَر هب« بسم اهلل الرمحن الرحيم»يكوَن إخفاُء 

َن بالقينفُعَك الذي كتبَت حتى  َحْرٍب ال ه ورَشِّ تؤم  ه(در خري  ه وُمرِّ ه وُحلو 
(1). 

َة يف عقيدته:  نىة:)من وذكر ابُن َبطى وقال وكيٌع:  .(2) أال جتهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم( السُّ

ْثَل ذلك عن أمحَد (3) )اجلُهر بالبسملة ب ْدعٌة( َي م  من وقد صارت هذه املسألُة  ه.وغري. وُرو 

نة وقعت عليها يف زم واىل ويعادىمسائل العقيدة التي يُ  اهنم، كام قال ابُن األثري: )يف هذه السى

ء، وابن التميمي،  ا م احلنابلة أيب َيْعَّل بن الفرى الفتنُة بني الفقهاء الشافعية واحلنابلة ببغداَد، وُمَقدى

ة اجلَمُّ   ، ومنَعوا من«بسم اهلل الرمحن الرحيم»، وأنكروا اجلْهَر بـفريُ الغَ وتبعهم من العامى

ْل حاٌل، وأتى الرتجيع يف  األذان، والقنوت  يف الفجر، ووصلوا إىل ديوان اخلليفة، ومل ينفص 

عري، فنَهْوا إماَمه عن اجلهر بالبسملة، فأخرج مصحًفا وقال:  احلنابلُة إىل مسجد بباب الشى

 .(4)تى ال أتُلَوها( حَحف  أزيلوها من املُْص 

ن جيهُر بالبسملة، وَينْهى عن الصالة ْجر  ميفتي هبَ ه عُت كلمًة لشخص من أمثالسم وقد

 . (5) خلَفهم؛ ألهنم مبتدعةٌ 

الذي عليه أئمة مع أنى اجلهَر بالبسملة هو مذهُب اإلمام الشافعي؛ قال ابُن تيميَة: ) 

وأصول . وال غريهمأهل البدع: ال الرافضة  فعلرد اإلسالم أن ما كان مرشوًعا مل يرتْك ملج

                                                           

 (.1/170رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة أليب القاسم الاللكائي )1) )

 (.315: ص)اإلبانة الصغرى 2) )

 (.13/444اإلسالم للذهبي )تاريخ 3) )

 (.8/129تاريخ ابن األثري )4) )

 .بعنوان )ال يصَّل خلف اإلمام الذي من بالسملة(اليوتيوب  موقعتسجيل يف 5) )

 https://youtu.be/u7U3aNc2KqA 

https://youtu.be/u7U3aNc2KqA
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ف فإن مذهب أيب حنيفة وأمحَد أن  ، منها مسألة التسطيح الذي ذكرها،ق هذااألئمة كلِّهم توا

؛ وألن ذلك أبعد «كان مسناًم ملسو هيلع هللا ىلص أن قرب النبي »تسنيم القبور أفضل، كام ثبت يف الصحيح 

ملا روي  والشافعي يستحب التسطيح ور.لقبعن مشاهبة أبنية الدنيا، وأمنع عن القعود عَّل ا

ة هي التسطيح، ثم إن بعض أصحابه قال: إن هذا أى أن التسوية القبور، فرمن األمر بتسوي

: بل هو املستحب وإن فعلته  شعار الرافضة فيكره ذلك، فخالفه مجهور األصحاب وقالوا

 الرافضة.

الشافعي بسببها، يف لم وكذلك اجلهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تك

روف يف العراق أن اجلهر كان من ية؛ ألن املعرافضة والقدرلقنوت، ونسبه إىل قول الوبسبب ا

وقال: )وكذلك اجلهُر بالبسملة هو مذهُب الرافضة، وبعُض الناس تكلىم يف  .(1)شعار(

عروَف يف العراق الشافعي بسببها، وبسبب القنوت، وَنَسبه إىل قول الرافضة والَقَدرية؛ ألنى امل

حتى جر كان من شعار الَقَدرية الرافضة، َت يف الفنى القنوَر كان من شعار الرافضة، وأأنى اجله

؛ ألنه كان عندهم سفياَن الثىْوريى وغرَيه من األئمة يذُكرون يف عقائدهم َتْرَك اجلهر بالبسملة إنى 

ني   الرافضة، ومع ؛ ألنى ترَكه كان من شعار من شعار الرافضة، كام يذُكرون املْسَح عَّل اخلفى

نىُة كان ذلك مذهَبه وإْن واَفقأى أنى  ملىا رهذا فالشافعيُّ  وكذلك  قوَل الرافضة،  هذا هو السُّ

م أهل العراق من العقيق يستحب عنده، وإن كان ذلك مذهب الرافضة، ونظائر هذا  إحرا

  .(2)كثرية(
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ُر ع ها من الب َدع، برسالٍة ، وَيُعدُّ َّل من َيرى اجلهَر بالبسملةوقد ردى الشوكاينُّ عَّل من ينك 

َل أهل العلم ممذكَ  ْثُل هذه املسألةن يرون اجلهَر، ثم قال: )ر فيها أقوا  -اجلهر بالبسملة-وأما م 

ٍة، وال  ة نريِّ فليس اإلنكاُر فيها إال من باب إنكار املعروف، وتفريق  كلمة عباد اهلل بغري ُحجى

 .(1) (برهاٍن واضٍح 

 أهنى وقال الشيُخ ابُن ب
ُع فيا مسألٌة اجتهاديةٌ اٍز يف بيان  ها املخالُف: )لعلى الشافعيى  ال ُيَبدى

َغ من  -إذا ثبت عنه: أنه قال ذلك -رمحه اهلل ى وَجَهر، وملا َفر  أخذ برواية أيب هريرَة حني َسمى

ُرُه أفهذا ظاملسو هيلع هللا ىلص. الصالة قال: إين ألَْشَبُهكم صالًة برسول اهلل  نى أبا ر؛ ألَجهَ  ملسو هيلع هللا ىلصنى النبيى ه 

اجلْهُر هبا جائٌز، ولكن األفضَل عدُم أْشَبُهكم صالًة برسول اهلل. ف هريرَة جَهر، وقال: إين

ُع، ينبغي أن يكوَن األمر فيها خفيًفا(  .(2) اجلهر، وال ينبغي فيها النِّزا

 لعزيز:بن عبد اأنَّ د. حاكًما ُيْثين ىلع من خرج ىلع عمَر  ةإبطاُل ُشْبه
 حركة خروٍج ومنازعٍة للحاكم؛ ولو عَّلقوله: )الدكتور حاكم ُيْثني عَّل كل  هومن أباطيل

ْثل  عمر بن عبد العزيز( حاكاًم: )يدوُر مع اخلروج والثىْورات حيث  .. وقال: إنى د(3) م 

َب له (4)دارت( فُ . وقد نقل هذا الكالم من كتاب "الَغْوغائية" حيث َبوى ن  ه باًبامؤلِّ بعنوا

 . (5) زيز(دى عمَر بن عبد الع)اخلروُج ض  
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غري صحيح؛ فالدكتور حاكم قد نصى يف كتابه "احلرية" عَّل وجوب وباطٌل عاُء االدِّ وهذا 

الطاعة للسلطة؛ إذا قامت بواجبها، وحيُرُم اخلروُج عليها وإْن َصَدر منها ظلٌم وَجْوٌر؛ كام مرى 

 .معنا

ْثَله ُيقاَتُل اإلمام مالك بأنى م  نقل الدكتور كالَم  ر بن عبد العزيز فقدراشد عميفُة الأما اخلل

عَّل َمن خرج عليه يف أكثر من موضع؛ ولذا عنون د. محد العثامن يف كتابه "الغوغائية"  معه

 ُيْثني حاكاًم  . أما القوُل بأنى د.(1) بأنى د. حاكاًم يرى )السمَع والطاعَة فقط لعمر بن عبد العزيز(

َك اباطٌل، فالدكتور حا بن عبد العزيز فهذا عَّل من خرج عَّل عمر را ُ ح  ة السيايس كم يبنيِّ ألمى

لطة، ومن ذلك ما كان من احلركة العباسية ملواجهة الظلم  َك الفقهاء ملواجهة ظلم السُّ را
وح 

ُك يف عهد الوليد بن عبد امل ل وصول عمر موي قبلك األُ يف حكم بني ُأَميىَة، وقد بدأ هذا احلرا

َب عيلُّ بن عبدالعزيز بن عبد ا َد من الشا للحكم، فقد ُعذِّ راكه اهلل بن عباس وُأبْع  م؛ بسبب ح 

َك يواصل عمَله السيايس، وكذلك كان  السيايس، ثم ُأعيَد يف عهد سليامن بن عبد امللك، وُتر 

 والية قبل العباس بني وطاعة   ةَ ُأَميى  بني َخْلع   إىل عباس بن اهلل  يدعو حممُد بن عيل بن عبد

 إىل العباس بني ُدعاة ابتداءُ  كان: اخلَُطبيُّ  إسامعيُل  قال) :الذهبيُّ  قال العزيز، عبد بن عمر

يد إىل أن مات يف  َينْمى األمرُ  َيَزل   فلم الوليد، زمنَ  وذلك ألمره، وطاعُتهم حممدٍ  وَيْقوى ويتزا

وعَّل إثر ذلك  .(2)يعُته(وقد انترشت دعوُته وكُثرت شمستَهلِّ ذي القعدة سنَة أربع وعرشين، 

َل العمُل  ، وقد انطلقت هذه احلركُة املنظىمُة به حممد بن عيلي  املنظىُم الْسيُّ الذي قام ُشكِّ

ه حممد بن عيل بن ـه؛ كام نصى عَّل ذلك د. حاكم يف كتاب ا103سنة حلرية حيث قال: )وجى
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 بني ُأَميى راق وُخراسان؛ للدعوة إىل آعبد اهلل بن عباس رُسَله إىل الع
َة، وقد ل البيت وإسقاط 

ـه اثني عرش نقيًبا من سبعني رجاًل، وكتب هلم كتاًبا يسريون َوْفق ُخطىته 103نَة ار ساخت

ُيَعدُّ من الفقهاء والُعبىاد ومن املجاهدين . وقد كان حممد بن عيل (1)ويمتثلون ما فيه(

 رج قال عمُر:عمر بن عبد العزيز، فلام خ إنه دخل عَّل )أمري املؤمننيواملحدثني الثِّقات، حتى 

هاهتا (2) كان إيلى من اخلالفة يشٌء لقمصتها هذا اخلارج(لو  . وقد كانت املعاَرضُة بجميع توجُّ

ُر عمَر بن عبد العزيز وحت  املعاَرضةَ  العزيز فُظ له مكانَته وعْدَله، كام أنصف عمُر بن عبدُتَقدِّ

ض له، ُخْطبةٍ  لأو يف  بن عمرُ  اسُتْخلف ملا: )ثريكَ  ابنُ  قال أمية، بني من الظىَلمة فاءباخلل وعرى

د الناس، يف قام العزيز عبد ، القرآن بعدَ  كتاَب  ال إنه الناُس، أهيا: قال ثم عليه وأثنى اهللَ  فَحم 

ٍذ، وإين لست بمبتدوال نبيى بعَد حممد  ، إنى ٍع، ولكني ُمتىب عٌ ، وإين لست بقاٍض ولكني ُمنَفى

هو العايص، أال ال طاعَة  املٍ، أاَل إنى اإلماَم الظاملَ اهلارَب من اإلمام الظامل ليس بظالرجَل 

العزيز ُيْؤوي املعارضَة عندما كان . وكان عمُر بن عبد (3)(ملخلوٍق يف معصية اخلالق عزى وجلى 

: )َحجى ع ْهريُّ ه، فجاءين سعيُد بن ُجَبري مُر بُن عبد العزيز وأنا معأمرًيا عَّل املدينة، قال الزُّ

. وممن (4) يل فقال: هل ختاف عَّل صاحب ك؟ فقلت ال، بل آَمُن(منزخوفه، فدخل  لياًل وهو يف

يبت ه والطعن  حف ظ لعمَر بن عبد العزيز مكانَته قياداُت  الثورة العباسية، فقد كانوا ينَهْون عن غ 

القربى بني العزيز قَسم بينهم سهَم ذي طبقاته" )أنى عمَر بن عبد فيه، كام روى ابن سعد يف "

ومل ُيْعط  نساَء بني عبد املطلب من غري بني عبد املطلب، وأعطى نساَء بني ب، ني عبد املطلب
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ْز بني  عبد املطلب، أخربنا حممد بن ُعمَر قال: فحدثني إسامعيُل بن عبد عبد املطلب، مل جياو 

فر حممد بن ن عبد اهلل بن عباس وأيب جعْبٍل، قال: جلسُت مع عيل بامللك عن حييى بن ش  

، فجاءمهع َم علينا مُخٌْس منذ زمن  ا آيلي ٍت، فوقع بعمَر بن عبد العزيز. فنهياه وقاال: ما ُقس 

 عمر بن عبد العزيز قَسمه عَّل بني عبد املطلب. فقلت: فهل أعطى بني معاويَة إىل اليوم. وإنى 

ن هؤالء اإلماُم التاب(1) املطلب( قاال: ما جاَوَز به بني عبدعبد املطلب؟ ف عيُّ َعْوُن بن . وم 

؛ خطيٌب كان يقول باإلرجاء، ثم رجع عن هذه العقيدة  عبد اهلل بن عتبة بن مسعود اهلَُذيلُّ

الفة عمُر بُن عبد العزيز رَجع وخرج مع ابن ا ألشعث، وهَرَب بعد اهلزيمة، وعندما توىلى اخل 

 .(2)َبهوَصح  

وا عن قتا املتطرفَة كاخلوبل إنى اجلامعات    لطة يف زمن عمرارج قد َكفُّ بن عبد العزيز،  ل السُّ

: ما ينبغي ل ن املظامل، قالوا  .(3)نا أن نقات َل هذا(وذلك )ملا بَلغ اخلوارَج سريُة ُعَمَر وما ردى م 

ُك أنى ما يقوم به عمُر بن عبد   رْي عَّل ُخطإال أنى املعارضَة ُتدر  ى الشيخني العزيز من السى

ٌء كان ، ليس إالالراشدي طابأيب بكر وعمر واخل  عماًل فرديًّا ال يمثُِّل ُحْكَم بني أمية، سوا

لك إىل اخلليفة عمَر بن عبد العزيز ذلك يف إمارته أو يف خالفته؛ ولذا كتب عمُر بن عبد امل

ًدا له بسبب حكمه الراشدي، فقال ابن عب  عَّل من كان َقْبَلك د امللك: )إنك قد َأْزَرْيَت ُمَهدِّ

بْ من اخل ْ لفاء، وع 
 بغري سريهتم ُبْغًضا هلم وسبًّا ملن بعدهم من أوالدهم، َت َت عليهم ورس 

إىل أموال قريش ومواريثهم، فأدخلَتها يف بيت  قَطْعَت ما أمر اهلُل به أن يوَصَل؛ إذ عَمدت
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ها وعمَلها ملجرد لُّ نفَس ملعارضُة حَت  . فلم تكن ا(1)َك عَّل هذا(املال؛ َجْوًرا وُعدواًنا، ولن ُترْتَ 

ة احلكم، كام يتصوره وصول عمر بن عبد ا والدكتور محد العثامن، فعْدُل عمَر  هولعزيز لسدى

بىُص ملآالت األمور؛ ولذا بن عبد العزيز موجوٌد يف ا حكمه، واملعارضة موجودٌة بعملها، وَترَتَ

ْجن؛ خشيًة منداٌت من املعارضة عزيز َهَرَبْت قيابن عبد الويف عمُر عندما تُ  َبْطش  بني  من السِّ

ض  هم يزيُد بن املَُهلىب  الذي حبسه عمُر بن عبد العزيز عَّل أموالٍ أمية، ومن عليه، فعندما مر 

ْجن ك إال له ب يزيُد من السجن، وكتب لعمَر معتذًراعمُر هر  ما خرجُت من س 
 
: )إين واهلل

َهلىب عَّل يزيَد . ثم خرج يزيُد بن املُ (2)اَتك ما خرجُت(لغني مرَضك، ولو رَجْوُت حيحني ب

بن عبد امللك، واستوىل عَّل البرصة وأقام فيها العدَل، وكان النىرْضُ بن أنس بن مالك حُيثُّ ا

 ما رأينا  بيعته ويقول: )يا عباَد اهلل ما تنق مون من أن جُتيبوا إىل كتاب اهلل وسنة نبيه، فوعَّل
 
اهلل

دتُّم إال هذهذلك وال رأي
. فقال احلسن: والنىرْضُ ارة عمَر بن عبد العزيزإم م ناألياَم  تموه منذ ُول 

، وهم يات  د. ومرى احلسُن بالناس وقد نَصبوا الرا ينتظرون خروَج يزيَد، وهم  أيًضا قد َشه 

 .(3)(َتْدعونا إىل ُسنىة الُعَمَرين  يقولون: 

 ر: ىلع أئمة اجلو لكَّ من ال يرى اخلروجَ أنَّ د. حاكًما يَُضل ُل ب سلبياتلكشُف 
يقوُل يف استدراكه: )قال الدكتور حاكم ذاكًرا أسباَب اعتقاد عقيدة  الصرب عَّل جور 

احلاكم: )ومن األسباب أيًضا شيوُع ُروح اجلرَْب من جهة واإلرجا ء من جهة، بشيوع املذهب 

ُن عق ل  احلقيقة، بنساَن غرُي فاعل ألفعاله عَّليديت اجلرَْب؛ وهو أنى اإلاألشعريِّ الذي يتضمى

رب عَّل جور ع َّل سبيل املجاز(، ثم قال: )هذه َسخافٌة فاضحٌة ُخالصُتها: أنى عقيدَة الصى
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ٌب وَدَجٌل... قاَتَل اهلُل اهلوى! كيف  احلاكم املسلم الظامل مل تظَهْر إال بعد األشاعرة، وهذا كذ 

َك، وجيعله هَيْ ُيْرد ي صا
ُف بام َيْضَحُك عليه احَبه امَلهال  ل: )ذكر هذه املسألَة قا لصبياُن(. ثمر 

نىة؛ كاإلمام أمحد وابن امَلديني؛  نىة قبل خروج األشاعرة، وحَكوا عليها إمجاَع أهل السُّ أئمُة السُّ

هات  َعل م قدَر  ى  والرتُّ
خافات  اهلوى الذي عند حاكم وقد تقدم بعُضه، وإنى من قرأ هذه السى

ئه( سان، وعل م َقْدَر استخفافهالُعبي ا بُقرى
(1). 

هم أنى د. حاكاًم حيُكُم عَّل كل من يرى عدَم  -كعادته -حياول  َ
َء وُيومه  ا َل الُقرى أن يضلِّ

َدٌث، وهذا من  اخلروج عَّل أئمة اجلور أنه عَّل عقيدة املُْرجئة واملتكلِّمني، وأنه قوٌل حُمْ

ال هبذا ه إع أن يناق َش غاية الوضوح، والذي مل يستطلتزييف، فكالُم د. حاكم يف التضليل وا

حول الفصل الثاين من الكتاب، وهو العهُد حاكم التضليل وهذا التزييف، فكالُم الدكتور 

ل وهي: َل، وذَكر أهمى مراحل  العهد املؤوى ُل، بعد أن ذكر العهَد املُنَزى  املَُؤوى

ة يف اختيار اُمصاَدرُة حقِّ األ -1  حلاكم.مى

ة يف املشاركة والشُّ صامُ  -2  ى.ورَدرُة حقِّ األمى

ة يف الرقابة عَّل بيت املال. -3  غياُب دور األمى

ها. -4 لطة وُظْلم  ة يف مواجهة انحراف السُّ ُجُع َدور األمى  ترا

ْت إىل هذا الرتاجع؛ وهي:   ثم ذكر األسباَب التي أدى

 ث التارخيية بنظرة ُجزئية.نظرُة أصحاب هذا اخلطاب إىل احلواد -1

 اخلروج العقائدي.وم َخْلُطهم بني مفهوم اخلروج السيايس ومفه -2
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 شيوُع أحاديث الف تن دون َفْهٍم ملعناها الصحيح. -3

ل الف َتن. -4 وح الفردية بسبب الفهم اخلاطئ ألحاديث اعتزا  شيوُع الرُّ

 شيوُع ُروح اجلرَْب من جهة واإلرجاء من جهة أخرى. -5

لطةتعظيم طاعة الالُغُلوُّ يف  -6  .(1) سُّ

البنود من األدلة وأقوال أهل العلم، ثم ذكر ل القوَل حتت كلِّ بنٍْد من هذه د فصى قو

ة، فقال: )وهبذا دخل اخلطاُب السيايس  خطورَة هذا اخلطاب عَّل املستوى االسرتاتيجي لألمى

ضفاء الرشعية عَّل الفقهيُّ مرحلًة جديدًة، قام كثرٌي من الفقهاء فيها بتأويل النصوص إل

ُل طاُب السيايسرسيخه... فام أن شاع هذا اخلالواقع وت لطة هالًة  - املؤوى الذي أْضفى عَّل السُّ

فها واستبدادها ها يف انحرا ة، وإذا  -من الُقْدسية حتى بلغت أَوجى  الكارثُة باألمى
حتى حلىت 

ُط عاصمَة الدول كارثة كرب يف أـه 656ة اإلسالمية سنة بالغزو التىتاريِّ وباجليوش اهلََمجية ُتْسق 

وكذا ما حصل يف األندلس ويف غريها من األقاليم، ثم انتهى  عَرَفها املسلمون يف تارخيهم،

ة وفساد األنظمة،  ة إىل السقوط حتت سيطرة الغرب الصليبي؛ بسبب غياب دور األمى أمُر األمى

ل  الذي ُيْضفي ال بحاميتها،  رشعيَة عَّل وجودها، بل يقوموشيوع  هذا اخلطاب السيايس املؤوى

فاًظا عَّل مصالح عروشها!ادها وَتْفريمهام بلغت يف فس ة؛ ح   طها بمصالح األمى

ل إىل حركات االحتجاج السيايس نظرًة سلبيًة من  لقد نظر أصحاُب هذا اخلطاب املؤوى

األموال، دون نظر زاوية واحدة؛ هي ما حيُدُث بسببها من فتنٍة قد يذهُب هبا بعُض النفوس و

ْثل هذه احلركات ال إىل رضورة ْلم واالستبداد تي حَتوُل بنيقيام م  لطة وبني الظُّ  السُّ

ها اخلارجي! ة كلها حتت سيطرة عدوُّ ي إىل سقوط األمى  واالنحراف؛ الذي قد يؤدِّ
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ُة ال متلك الُقدرَة عَّل الد ْعاًل، فقد وقع املحذوُر؛ إذ أصبحت األمى
فاع وهذا ما حصل ف 

أصبحت غائبًة تعيش عَّل هامش ها، وبعد أن حتطيُمها واْست الهُبا حقى عن نفسها، بعد أن تمى 

ها   حتى يف تقويمها نفَسها ونْقد 
ٍ
لطة أن تقوم عنها بكل يشء أحداث الواقع، تنتظر من السُّ

 .(1)لسياساهتا(

والزهد، والرضا وقال: )وإذا اجتمعت كلُّ هذه النظريات )اإلرجاء، واجلرب، االعتزال، 

ُة لن تكون النتدم مقاومته إال بالدعاء(، فبالبالء، وع ائُج إال عَّل هذا النحو الذي تعيُشه األمى

اإلسالميُة منذ قرون، فلم يكن سقوُطها حتت أقدام جيوش املغول إال نتيجًة منطقيًة طبيعيًة 

ُل يف طيىاهتا بذوَر املوت و
ْثل هذه النظريات التي حتم  َتروُج  الفناء أليِّ حضارة إنسانيةلشيوع م 

ةٍ   .(2) وتعتن ُقها(  َتديُن هبافيها، وأليِّ أمى

ُة كلُّها اليوَم رْأَي العني، فأربع مئة مليون عريب  ه األمى لقد صدق الشيخ حاكم، فهذا ما ترا

لنساء من املحيط إىل اخلليج بلغ هبم الوَهُن أال يستطيعوا أن ُيغيثوا املستضعفني من الرجال وا

ر   د املسلمني؛ ريها من بالوأراكاَن وغ  يف العراق وسوريا وفلسطنيواألطفال من املجاز 

َلها العدوُّ وُيديُر شؤوهنا  التي َشكى
ُدها ويدعو لطاعة - بسبب أنى هذه احلكومات  والتي ُيَمجِّ

 متنُع هذه الشعوَب من ُنرْصة إخواهنم! -أوامرها
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ُن حوهلا فقال د. حاكم ماوأما مسألُة اخلروج التي ُيَدنْ  َلت  النصُّ  د  قضيُة ه: )وهكذا حتوى

جتهادية إىل قضية إمجاعيٍة قطعيىٍة! ومن مسألٍة فقهيٍة إىل أصل عقائديي ية خالفية امن قض

ئيليات(  . (1) ُيستدلُّ عليه بمثل هذه اإلرسا

أخذ بقول املنع من  فأشار د. حاكم هنا إىل أنى مسألَة اخلروج مسألٌة اجتهاديٌة، وأنى من

 يصوره، ومن هؤالء اإلماُم أمحُد، فقد الطُّغاة كامالظىَلمة و ال يعني أنه أصبح من َسَدنةاخلروج 

خاَلف علامَء بلده ممن رأى اخلروَج عَّل الواثق، عندما أظهر القْوَل بخلق القرآن، ورأى اإلماُم 

ْر من قال هبا، وأمحُد أنى هذه املسألَة من املسائل العلمية اخلاصة، و مل َيَر اخلروج عليهم، مل ُيَكفِّ

لطة وردى باطَلها، ومل ُيَسلِّْم هلا أو يداهنها، وكذا أئمة السنة، قال ابن اَوَم السُّ نه مع ذلك قأإال 

ا من أبعد الناس عن مداهنة امللوك  نىة كاملٍك وأمحَد وغريمه  تيمية: )من املعلوم أنى علامَء السُّ

 .(2)أو مقاربتهم(

َد بن نرص كَوْصف ه أمحثنى عليهم؛ ن بل أد َمن خرج عَّل املأمووقد َعَذَر اإلماُم أمح

 اخلُزاعيِّ بالشهيد.

ل  فمعلوٌم؛ قال َقتادُة: )إنام   عَّل هذه الرتاجع يف العهد املؤوى
أما تأثرُي العقائد الكالميىة 

) َث اإلرجاُء بعد هزيمة  ابن األْشَعث  بعد هزيمة ُروح التسليم كان اإلرجاء و. فظهوُر (3) ُأْحد 

 مع ابن االُقرى 
 
ء والعلامء ًة يف ا ؛ خاصى

البرصة، قال حممد بن عيل بن عبد اهلل بن العباس: ألْشَعث 

                                                           

 (.165)ص: احلرية أو الطوفان 1) )

 (.5/130منهاج السنة )2) )

 (.7/395) الفتاوى جمموع ،(1/319) أمحد بن اهلل السنة لعبد3) )
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، تقول: كْن عبَد اهلل املقتوَل، وال تُكْن عبَد اهلل  ُدها فعثامنيٌة ترى الَكفى )أما البرصُة وَسوا

 .(1) القاتَل(

ن  ْدمًة والتي ظهرت يف الع-تي ذكرها د. حاكمرْب  الُصَور  اجلَ وم  ل  خ  ما  -للسلطةهد املؤوى

؛ أهنام جاءا إىل احلسن البرصي يسأالنه ويقوالن: )يا أبا جاء عن عطا ء بن َيَساٍر وَمْعَبٍد اجلَُهنيِّ

َل، ويفعلو ، ن ويفعلونسعيٍد، إن هؤالء امللوَك َيْسف كون دماَء املسلمني، ويأخذون األموا

 .(2) داُء اهلل(اهلل. فقال: َكَذَب أعُلنا عَّل َقَدر  : إنام جَتْري أعامويقولون

؛ الذي  ل  لطة واإلمام  مما مل ُيْعَرْف يف العهد السيايس املنزى وقد ظهر الغلوُّ يف تعظيم السُّ

ة: )أهيا  ديُق لألمى ُد أبو بكٍر الصِّ
ييقوُل فيه اخلليفُة الراش  ُت عليكم ولْسُت الناُس، فإين قد ُولِّ

َله، فإذا موين، أطيعوين ما أطْعُت اهلَل ورسوحسنُْت فأعينوين، وإْن أسْأُت فقوِّ ْن أ، فإبخريكم

. قال ابُن تيميَة مبيِّنًا منزلَة اإلمام يف العهد (3)عصيُت اهلَل ورسوَله، فال طاعَة يل عليكم(

يُق: أطيعوين ل: )قال الصدِّ َب ليكميل ععصيُت اهلَل فال طاعَة ما أطعُت اهلَل، فإذا  املنزى ، وغض 

ًة عَّل رجٍل فقال له  ُب ُعنُقَ َمرى ه، فقال له: أكنَت فاعاًل، قال: نعم. فقال: أبو ُبْردَة: َدْعني أرْض 

رُّ عَّل نفسه يف مواضع ملسو هيلع هللا ىلص... ما كانت ألحد بعد رسول اهلل 
وكذلك عمُر بُن اخلطاب كان ُيق 

ُع عن أقوال كثريبمثل هذه،  ج  َ له احلقُّ فرَيْ حابَة عن  خال يفة إذا تبنيى ف ما قال، ويسأُل الصى

                                                           

 (.7/56ظم )املنت1) )

 (.441)ص: ن قتيبة املعارف الب2) )

 (: إسناده صحيح.5/269النهاية )(، وقال ابن كثري يف البداية و3/210(، تاريخ الطربي )2/157الثقات البن حبان )3) )
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نىة حتى يستفيَدها منهم، ويبع  ما َيْدري عمُر أصاب احلقى أو ض السُّ
 
قول يف مواضَع: واهلل

ٌة أصاَبْت ورجٌل أخطأ(  .(1) أخطأه. ويقول: امرأ

 عته حتى قيل: إنه ُيطاعُ مام وشاع الغلوُّ يف طاوبعد هذا شاع الغلوُّ يف تعظيم منصب اإل

، وأنى اهلَل يتجاَوُز عن اإلمكل  يف
ٍ
ُبه! قال شيُخ اإلسالم يشء ابُن تيميَة: )كثرٌي من ام وال حياس 

كانوا يعتقدون أنى اإلماَم ال حساَب عليه وال عذاَب، وأنى اهلَل ال  -أو أكثرهم- أتْباع بني أمية

ُذهم عَّل ما ي ، واهلُل أمرهم   كلام يفُب عليهم طاعُة اإلمطيعون فيه اإلمام، بل جَت  يؤاخ 
ٍ
يشء

 يف ذلك معروٌف كثرٌي. بذلك، وكالُمهم

وقد أراد يزيُد بن عبد امللك أن َيسري بسرية عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه مجاعٌة من 

َل اهلُل منه  الناس إماًما، تَقبى شيوخهم، فحلفوا له باهلل الذي ال إهل إال هو، أنه إذا وىلى اهلُل عَّل

ألمر كثري من كبارهم األمَر بطاعة ويل ا  عنه السيئات. وهلذا جت ُد يف كالماَوزَ وجت احلَسنات  

مطلًقا، وأن من أطاعه فقد أطاع اهلل. وهلذا كان يرضب هبم املَثُل، يقال: )طاعٌة شاميىٌة(، 

 ه، وليس فيهم شيعٌة، بلإال بام أمرهم اهلُل ب وحينئذ فهؤالء يقولون: إن إماَمهم ال يأمُرهم

ُض عليًّا ويُسبُّه. منكثري
 هم ُيْبغ 

تقاُده أن كل ما يأمر اإلماُم به فإنه مما أمر اهلُل به، وأنه جتب طاعُته، وأن اهلل ان اعومن ك

رٌي من الناس ُيثيبه عَّل ذلك، ويعاق ُبه عَّل َتْرك ه مل حيَتْج مع ذلك إىل معصوم غري  إمامه... بل كث

ېئ ىئ )وله: يف ذلك، كائنًا من كان، ويتأولون ق  لهذْنَب ن َمن يطيع امللوَك ال يعتقدون أ

. وقال: )وأما غاليُة الشاميني أتباُع بني أمية، (2)([59]النساء:(  ىئ ىئ ی ی ی ی

                                                           

 (.35/123جمموع الفتاوى )1) )

 (.431-6/430منهاج السنة )2) )
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، وجتاوز له عن  السيئات، وربام فكانوا يقولون: إنى اهلَل إذا استخلف خليفًة تقبىَل منه احلسنات 

: إنه ال ُبه(قالوا  .(1)  حُياس 

أوجب م، فإهنم كانوا يرون أنى اهلل فيهم طاعٌة مطلقٌة ملتويل أمره م: )كانتوقال عنه

 .(2) عليهم طاعَة ويل أمرهم مطلًقا، وأنى اهلل ال يؤاخذه عَّل سيئاته(

ولشيوع هذا الرأي بأنى اخللفاَء ليس عليهم حساٌب وال عذاٌب، فقد كان خلفاُء بني أمية 

أمري الوا له: يا العلامء، فق ُد بن عبد امللك عن ذلك بعضعن هذا األمر، )فسأل الولي يسألون

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )، أنت أْكَرُم عَّل اهلل أم داوُد، وقد قال له: املؤمنني

خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

( . وكذلك سؤاُل سليامن بن عبد امللك عن ذلك أليب حازم[26]ص:  (ىث يث حج  املدينِّ
(3). 

َ يزيُد بالرمحن بن زيد بن أْسَلَم أ كثري عن عبدونَقل ابُن  ن عبد امللك قال: نه قال: )ملا َويل 

 َ
بأربعني َشْيًخا، فشهدوا له أنه ما عَّل سريوا بسرية عمَر، فمكث كذلك أربعني ليلًة، فُأيت 

: ُشَمْيٍل عن اإلرجاء، فقال . وقد سأل املأموُن النىرْضَ بن(4) اخللفاء من حساب وال عذاب(

ف ُق امللوَك()دي  .(5)ٌن يوا

لطة ب ْدعٌة ُمنَْكرٌة، مل تكن يف عهد ر جليًّا وبذلك يظه أن الغلوى يف طاعة اإلمام والسُّ

 .╚الصحابة 

                                                           

 (.2/477منهاج السنة )1) )

 (.2/200منهاج السنة )2) )

 .(2/478منهاج السنة )3) )

 (.9/244البداية والنهاية )4) )

 (.10/303البداية والنهاية )5) )
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لطة وطاعة اإلمام كان يف ظ لِّ اخلالفة وراية اإلسالم، فال ُيقاسون كام  أنى هذا الغلوى يف السُّ

ل، كام يفعل الطُّغاة اليوَم يف العهد ا بَسَدنة   جون الذين يُ  سدنة الطغاةملبدى وجوَب الطاعة َروِّ

َم  ملن جاء هبم االحتالُل، وطاعة  َمن أعلنوا مواالَة الكافرين عَّل املسلمني، واستباحوا ما حرى

 اهلُل، وأْعَرضوا عن حكم اإلسالم!

ى  هذا ليس إال سخافاٍت ه فظهر بذلك أنى استدراكَ  يىًة عَّل الرتُّ
يل  والتضلهات  مْبن 

 واجلهاالت!
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 :اإلمام وخلعه أحاكم عزليف  فصل  
غاة من أحاكم اخلَلْع عند الفقهاء: ةصيان  عروش الطُّ

ة ونائٌب عنها كام سيأيتاستنفر وأنكر  ، يف سياق كالَم الفقهاء بأنى اإلماَم وكيٌل عن األمى

هم من حسدِّ الذرائع؛ لتحصني عرو ْلطة وحماسبتها قِّ األمى ش الطُّغاة وقصور  قبة السُّ ة يف مرا

ة، مهام فرى ولو بَعْزل  احلاكم، وهذا ما يمنع ل عَّل األمى َط احلاكُم ه أصحاُب اخلطاب الديني املبدى

ُة،  وحَكم بغري رشيعة اإلسالم ورَفض أحكاَمه، أو جاء به االحتالُل، فلهم احلَصانُة التامى

فيعُة، فال خُيْ واملكا !م، وال ُيْعَزلون مرج عليهم وال ينَكُر عليهنُة الرى  هام فعلوا

ها بالتصدي للطغاة واملفسدين يف األرض؛ باسم عقيدة أ ة حقى موا عَّل األمى نىة فحرى هل السُّ

 واجلامعة، ولو بالَعْزل الذي هو دون اخلروج والثورات!

عَّل  رتيُب جواز عزلهلعقد َوكالًة باطٌل، ثم تيقول يف استدراكه عَّل د. حاكم: )َجْعُل ا

نىة ولألذلك باطٌل أيًضا، خمال    .(1) دلة الرصحية(ٌف إلمجاع أهل السُّ

نىة؛ وقال: )القوُل بأن عقَد اإلمامة عقُد َوكا لٍة يلزم عليه ما هو خمالٌف إلمجاع أهل السُّ

ا يف عزل احلاكم ة حقًّ  .(2) (وهو أنى لألمى

ة عزُله عند فيحُرُم عَّل عي اإلسالمَ احلاكَم يدى  فام دام أنى  نىة أنه ر أهُل السُّ ؛ قال: )قرى هاألمى

عدى من يقول . و(3) ومبتدًعا بام أنه ُمْسل ٌم(ال ينعزل اإلماُم والسلطاُن؛ ولو كان فاسًقا وظامًلا 

)تقدمت : أنه متبع لألوهام وخمالف لإلمجاع؛ قال -فضال عن أئمة اجلور-بخلع الطغاة 

                                                           

 (.305)ص: 1) )

 (.305)ص: 2) )

 (.44)ص: 3) )
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ُك هذا م وفَسق؛ بام أنه معية لإلمام مهام ظلُت يف ُحْرمة َخْلع الرى األدلُة واإلمجاعا سلٌم، فال ُيرْتَ

ُن إىل ظنون  ٍة، بل أوهاٍم؛ ألهنا خمالفٌة للنصوص واإلمجاع(املتيقى ة  .(1) متومهى وعدى حقى األمى

ة  امل قِّ للعزل من األقوال الشاذى  إلمجاع أهل السُّ بعزل احلاكم املستح 
نىة؛ فقال: )مما يبنيِّ خالفة 

م نْقُله يف كتب العقائد من وأنه خمشذَوذ هذا القول، و جوب الٌف إلمجاع السلف: ما تقدى

رب عَّل  رُة بالصى
َفُق مع القول بالعزل، وكذلك األدلُة الكثرية اآلم  السمع والطاعة، وهذا ال يتوا

 .(2) لعزل(جور احلاكم ال تتوافق مع القول با

ُة يه  مَّ
ُ
:َعْزل  الوالة يف اخلطاب الرابصاحبة احلق  األ  شدي  ملن يستحقُّ

ل، وأفام قرره  ُة هي َوْفق اخلطاب السيايس املبدى ما يف اخلطاب السيايس الراشدي فاألمى

ْلطة، وهي صاحبُة احلقِّ يف اختيار اإلمام وتنصيبه ابتداًء، كام قال تعاىل:  ں )َمْصدُر السُّ

حابُة عَّل ذلك، كام قال اخلليفةُ د وق. [38]الشورى:   (ں ڻ   الراشُد عمُر بن اخلطابأمجع الصى

فال يبايع هو وال  باَيَع رجاًل عن غري مشورٍة من املسلمني؛َمن يف حرضة املسلمني: ) ◙

َة أن ُيْقَتال( رى
 .(3) الذي بايعه؛ َتغ 

الية، وهي كام أنى ف ُة هي صاحبُة الو  ُب اإلمامَ األمى ُمه، وهي التي ف ًء،تدااب التي ُتنصِّ هي التي ُتقوِّ

: وحسبتها بكم واليتها ا رقابة األمةنً مبيِّ ال تعاىل وختلعه إن استحق العزل أو اخللَع، قتعزله 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): . وقال[55]المائدة:(  ې ې ې ى ى ائ)

ًها اخلطاَب واألمر لأل .[105]التوبة:  (ې  ة يف احلسبة: وقال تعاىل موجِّ ٺ ٺ ٺ )مى

                                                           

 (.311)ص: 1) )

 (.45)ص: 2) )
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نبيُّ . وقد بنيى ال[110]آل عمران:( ٿ ٹ ٹٿ ٿ ٿ  ٺ

ْسبة عَّل اإلمام واحلاكم؛ بدايًة من اإلنكار يف نصوملسو هيلع هللا ىلص  ة يف احل  ترة مسئوليَة األمى ص كثرية متوا

َمن رأى )ملسو هيلع هللا ىلص: الَقْلبي؛ وهو األدنى، إىل اخللع واخلروج عليه؛ وهو األعَّل، فمن ذلك قوله 

همنكم ُمنْكَ  ْ َعُف قلبه، وذلك أْض مل يستط ْع فب  يستط ْع فبلسانه، فإنفإن مل بيده، ًرا فْلُيَغريِّ

َئ، ومنملسو هيلع هللا ىلص: وقوُله . (1)(اإليامن فون وُتنْك رون، فمن َعَرَف َبر  ُء فَتْعر  أنَْكَر  )ستكون أمرا

) : أفال ُنقات ُلهم؟ قال: ال، ما صلوا َ وتاَبَع. قالوا
ٍث آخَر حدي ويف .(2)َسل َم، ولكن من ريض 

ًحا، عندكم من اهللأن َتَرْوا ُكْفًرا بَ )إال ملسو هيلع هللا ىلص: قال   .(3)فيه برهاٌن( َوا

ة وبرضاها، وال  ُب َوفق عقٍد واختياٍر من األمى فاإلماُم يف اخلطاب النبوي والراشدي ُينصى

راثي و ُب َوفق نظرية احلق اإلهلي وال احلق الو   ينوُب مني ، وإنام هو َفرٌد من املسلالتملكُينصى

ئعه، فعنهم يف إقامة أحكا موه وَعَدلوه ومل إن زاغ وماَل عن احلق، م اإلسالم ورشا يطيعوه َقوى

يُق   أو يتابعوه، وقد أعلن هذا الدستوَر الراشديى خليفُة املسلمني األوُل أبو بكر الصدِّ

يُت عليكم ولْسُت  عندما يف أول خطاب له ◙ كم، بخريقال: )أهيا الناُس، فإين قد ُولِّ

موينفإن أحسنُْت فأعينوين   ورسوَله، فإذا عصيُت ، أطيعوين ما أطعُت اهللَ ، وإن أسأت فقوِّ

 .(4)اهلَل ورسوَله، فال طاعَة يل عليكم(

ا عَّل  ◙ هذا احلديُث من أكرب فضائل الصديققال شيُخ اإلسالم ابُن تيميَة: ) وأدهلِّ

ا يف األرض وال  نه إنام ان ظامًلا، وإرياسٍة، وال كيكن طالَب  فساًدا، فلمأنه مل يكن يريد ُعُلوًّ

                                                           

 (.49رواه مسلم )1) )

 (.1854صحيح مسلم )2) )

 (.7055صحيح البخاري )3) )

 (.5/269(، وقال ابن كثري يف البداية والنهاية: إسناده صحيح )3/210(، تاريخ الطربي )2/157ن حبان )قات البالث (4)
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تقمُت عَّل طاعة اهلل فأعينوين عليها، اهلل ورسوله، فقال هلم: إن اس كان يأمر الناَس بطاعة

موين، كام قال أيًضا: أهيا الناُس أطيعوين ما أطعت اهلَل، فإذا عصيُت اهلَل  ْغُت عنها فقوِّ وإن ز 

.؛ ملسو هيلع هللا ىلصا كالرسول ين لست معصومً ديق بذلك: إومقصوُد الصفال طاعَة يل عليكم.   وهذا حقُّ

ستعني عَّل تقويمه بالرعية؟ كالُم جاهٍل بحقيقة جتوُز إمامُة َمن يوقوُل القائل: كيف 

ا لرعيته حتى يستغنَي عنهم، وال هو رسوُل اهلل إليهم حتى  اإلمامة، فإن اإلماَم ليس هو ربًّ

عَّل مصلحة  عاونون هم وهورُشَكاُء، يت هو والرعية اهلل؛ وإناميكوَن هو الواسطَة بينهم وبني 

 .(1) (الدين والدنيا

ة ر عيلُّ التي هي صاحبيته وقد ظهر أبو بكر للناس، وعَرض رجوَع األمر لألمى ، عندما تأخى

عنُق ه، وهو بن أيب طالب يف بيعته، فقال: )أهيا الناُس، هذا عيلُّ بن أيب طالٍب، فال َبْيعَة يل يف ا

كم إيىاي، فإن رأيتُ يار مجتم باخلر من أمره، أال وأنباخليا
ُل َمن يًعا يف َبْيعت  م هلا غريي فأنا أوى

، ال نرى هلا غرَيك، ُيبايعه،  لى َع ذلك عيل  من قوله حَتلىَل عنه ما كان قد دخله فقال: ال ح 
فلام َسم 

ْثَل ذلك، فردُّ ه، وقال مجيُع النافَمدى يَده فبايعه هو والنفُر الذين كانوا مع
ىل أيب مَر إوا األس م 

 .(2)بكر(

: )وقد روي عنه أيًضا أنه قال:  ؓأيب بكر ُن تيميَة عن اخلليفةوقال شيُخ اإلسالم اب

 .(3)َأقيلوين! أقيلوين! فاملسلمون اختاروه وبايعوه(

                                                           

 (.5/463منهاج السنة النبوية )1) )

 (.350)ص: االعتقاد للبيهقي 2) )

 (.2/51منهاج السنة النبوية )3) )
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ة يف اخلالف الذي حصل بني عيل بن أيب أيب  طالب ومعاوية بن وقد رجع األمُر إىل األمى

 عيلي ¶سفيان 
ام، )ف من اخلالفة ومع، عَّل عْزل   -احلََكامن -اصطلحااويَة من إمارة الشى

كا األمَر شوَرى بني الناس؛ ليتىف قوا عَّل من خيتاروه ألنفسهم خَيَْلعا معاويَة وعليًّا، عَّل أن  ويرْتُ

 .(1) (َمن أَحبُّوا 

 ذلك، عوا إىل التحكيم واتفقوا عَّلقال شيُخ اإلسالم ابُن تيميَة: )ُرف عت املصاحُف ودُ 

ومعاوية، وأن يكوَن األمُر شوَرى بني  عزل عيلي َكامن عَّل واتفق احلَ م القابل، وأمجعوا يف العا

 .(2)(املسلمني

كام قال أبو املعايل  ،ابتداًء وانتهاءً  فريجع احلكُم إىل من أبرمه ابتداًء؛ فهم أصحاُب احلق

. وقال: )الذي يقتضيه استداُد النظر (3)ُد(اخلَْلُع إىل من إليه الَعقْ اجلُوينيُّ يف هذه القاعدة: )

ُض صفًة مرعيىًة يف اإلمامة ويتضمن بتداًرا قبل االفتكار، وإنعاُم االعتبا
ار أنى كل ما يناق 

ٌر يف اخلَْلع  واالنخالع(  .(4)انتفاءها، فهو مؤثِّ

َ حاُله: ) وقال املاَوْرديُّ يف بيان حق أهل االختيار يف عزل مل يكن ألهل اإلمام إن تغريى

ْ حاُله(عْزُل َمن بايعوه إذا االختيار  : )ولو عَزل نفسه(5) مل يتغريى  -اإلمامُ - . وقال الَقْلَقَشنديُّ

ها أنه ال ينعزل؛ ألن احلقى يف  من غري ُعْذٍر من َعْجٍز أو طلب ختفيف ففيه ثالثُة أوجٍه: أصحُّ

                                                           

 (.4/256)(، الطبقات الكربى البن سعد 5/70تاريخ الطربي )1) )

 (.6/334ج السنة )منها2) )

 (.126)ص: غياث األمم 3) )

 (.98)ص: غياث األمم 4) )

 (.32)ص: األحكام السلطانية 5) )
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،الُة الثانيُة: أن خيلَعه أذلك للمسلمني ال له... احل قد  قال املتويل: إن كان هُل احلَلِّ والَعْقد 

 .(1)ٌل فلهم َعْزُله، وإن كان مستقيَم احلال فليس هلم ذلك(حدث يف حاله َخلَ 

اإلماُم عن الظلم ولو بالعزل وقال الشيخ رشيد رضا: )إن كان اإلماُم ظامًلا، فإن كفى 

؛ الذين هم حملُّ ثقة األمى فهو حقُّ أهل  احللِّ والَعقْ 
َي د  لذين العامى فيها، اة، الذين يمثِّلون الرأ

 .(2)بقوله يف خطبته األوىل عق َب مبايعته(ملسو هيلع هللا ىلص فُة رسول اهلل َعناهم خلي

، فال جيوز َخْلُعه؛ كام قال وأما يف حال عدم إخالل اإلمام برشوط اإلمامة وَعْقد  الَبيعة  

: )اإلماُم إذا مل أن خيلعوه، مل م العاقدون له عقَد اإلمامة خُي لى عن صفات األئمة، فرا  اجلُوينيُّ

لِّه من غري سبٍب دوا إىل ذلك جَي   سبياًل باتفاق األئمة؛ فإنى عْقَد اإلمامة الزٌم، ال اختياَر يف ح 

 .(3)فيد الغرَض املقصوَد منها إال مع القطع بلزومها(يقتضيه، وال تنتظ ُم اإلمامُة وال ت

 ن يف َعْزل  الوالة:واخللفاء الراشديملسو هيلع هللا ىلص انليب ُة ُسنَّ 
ن  اخلطاب السيايس النبوي فكان العمُل عَّل هذا يف ء، وم  والراشدي مع الوالة واألمرا

ًة فسلىْحُت ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ما جاء عن ُعْقبَة بن مالك أنه قال: )بَعَث النبيُّ  يى  رجاًل منهم سيًفا، رَس 

 منكم فلم ذ بعْثُت رجاًل )أَعَجْزُتم إ؛ قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فلام رجع قال: لو رأيت ما المنا رسوُل 

قال الطيبي يف رشح احلديث: )أي:  .(4) علوا مكاَنه من َيْميض ألمري(َيْمض  ألمري، أن جت

                                                           

 (.66)ص: مآثر اإلنافة، يف معامل اخلالفة 1) )

 (.12/153تفسري املنار )2) )

 (.128)ص: غياث األمم 3) )

وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود  (،2539)عَّل رشط مسلم (، وقال احلاكم: صحيح 2672سنن أيب داود )4) )

(7/377.) 
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إذا أمرُت أحًدا أن يذهَب إىل أمٍر فلم يذَهْب إليه فأقيموا مكاَنه غريه، أو إذا بَعْثُته ألمر ومل 

 .(1)، فاعزلوه(َيْمض  إلمضاء أمري وعصاين

: أي: فاعزلوه واجعلوا مكاَنه رشح احلديث: )قال ابُن امَللَ عيل القاري يفوقال ُمالى   ك 

ْفظ هم، جاز هلم أن ا آَخَر يمتث ُل أمري، أمريً  وعَّل هذا إذا ظَلَم األمرُي رعيىتَه، ومل يُقْم بحقِّ ح 

لوه ويقيموا غرَيه مكاَنه  .(2)(َيْعز 

ريُّ  )وهذا احلديُث َمعموٌل به أبًدا  احلديث: يف رشحه عَّلـه( 727احلَنفيُّ )وقال املُْظه 

َله املسلمون، ويقيموا ُمقاَمه ذا كان األمرُي ال حيَفُظ إ أْمَر الرعيىة، ويظل ُم عليهم، جاز أن َيْعز 

)
ٍ
 .(3)آَخَر إن أمكن العزُل بغري إثارة فتنة، وإراقة د ماء

َد منهم تقصوكان اخللفاُء الراشدون َيْعزلو  أو شكوى من الناس، فقد ريٌ ن الوالَة إن ُوج 

ْله عن سع ◙ لمني عمُر بُن اخلطابعَزل خليفُة املس َد بن أيب وقاص وقال: )فإين مل أْعز 

 .(4)َعْجٍز وال خيانٍة(

هَلم أمرًيا  وعن احلسن البرصي أنى عمر بن اخلطاب قال: )هان يشٌء أصلح به قوًما أن ُأبَدِّ

َز الناُس أن عمر بن اخلطاب قال: )فلن. وعن موسى بن ُعقبة أن (5)(مكاَن أمري وا  َيْعج  ُيولُّ

                                                           

 (.8/2659رشح املشكاة )1) )

 (.6/2490مرقاة املفاتيح )2) )

 (.4/364) املفاتيح يف رشح املصابيح3) )

 (.3700صحيح البخاري )4) )

 (.3/284ابن سعد يف الطبقات )5) )
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َج م، فإرجاًل منه ن استقام اتىبعوه، وإن َجنََف قتلوه، فقال طلحُة: وما عليك لو قلت: إْن َتَعوى

 .(1)عَزلوه! فقال: ال، القتُل أنَْكُل ملن بعده(

لوالُة عن واجبهم  اون عَّل هذه السنة، فمتى ما قرصى وقد كان العلامُء واألئمُة املجتهد

ه  لسالطني لك ما جاء عن شيخ اإلسالَسَعوا لتغيريهم، ومن ذ م ابن تيمية يف خطابه املوجى

إْن كنتُم أعرْضُتم عن الشام مرَص حُيثُّهم عَّل واجباهتم، قال ابن كثري: )وقال هلم فيام قال: 

َدت  زمن األمن ُطه وحَيْميه، وَيْسَتغ لُّه يفومحايته، أَقْمنا له سلطاًنا حَيو . ومل يَزْل هبم حتى ُجرِّ

اَم الشام وال ملوَكه، واستنرصكم أهُله، عساكُر إىل الشام، ثم ال َر أنكم لستم ُحكى قال هلم: لو ُقدِّ

اُمه وسالطينُه وهم رعاياكم وأنتم مسئولون  وجب عليكم النرُص، فكيف وأنتم حكى

 .(2)عنهم؟!(

ُب للخلع السبُب الرشعيُّ ا: )بد الكبري الَكتىاينُّ حاف ُظ املغرب عبُد احلي بن ع لوقا ملوج 

ُفه عن القيام باململكة من كل جهة، وعدُم انتظام أمور املسلمني مع وجوده، وَمن ضعْ  هو:

الفة السامي، أو يكوُن سلطاًنا رشعيًّا؟!  ب  اخل  ُل ملنص   يكون كذلك؛ كيف يؤهى
 
أن معاَذ اهلل

مثل هذا؛ إال وجب عَّل  وصل احلاُل يف عرص إىل  ُمَتهال ٌك. ومهامعليه ذلك إال هال ٌك ُيْطل َق 

وها أنا أنُقُل نصوَص أئمة اإلسالم،  الكلِّ إقامُة َمن ينظر يف مصالح املسلمني من غري تراٍخ،

حَة بام سَلَكْته هنالك؛ فأق  احلديث والكالم، الشاهدَة بذلك، املرصِّ
 
ثم ساق  .(3) (ول...وعلامء

َل أهل  ن ذ العلم وفتاوهيمأقوا ن فتَوى لإلمام احلافظ لك قوُله: )يف خلع أئمة اجلَْور؛ وم  وم 

                                                           

 (.4/213تاريخ الطربي )1) )

 (.17/736والنهاية )البداية 2) )

 (.4)ص: صار مفاكهة ذوي النبل واإلجادة اخت3) )
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ويرحُم اهلُل علامَء األندلس أواخَر املئة اخلامسة؛ حيث أْفَتوا )أيب العباس املقري ما نصه: 

 بن َعبىاٍد؛ حيث أعطى بعَض املعاقل للكفار
د  ناد، بل أفت بَخْلع  املعتم  يغ والع  ى أهل  الزى

ت، ولعلى ابن تال ه واإلراحة منه، فهو من أعمجهوُرهم بقتْ  امى َشفنَي أَخذ بفتوى األقلِّ ظم امله 

ه؛ فخَلَعه ونقله إىل أْغامَت   .(1)(بَصْون  َدم 

مراء عزل أئمة اجلورحكم أقواُل الفقهاء يف 
ُ
 :واأل

حابة والتابعني وَمن بعدقد ذكرنا سابًقا خالَف أئمة اإلسالم م اخلروج هم يف ن الصى

ُب عَّل عزل اإلماالسيف عَّل أئمة اجلور، وهذا اب م وَخْلعه، فإنى أهَل العلم قد خلالُف ينسح 

ة  ُل إىل الكفر والردى
ٌف وَزيٌغ ال َيص  اختلفوا يف حكم َخلع اإلمام اجلائر أو من طرأ عليه انحرا

م أمحَد يف أئمة  جاء عن اإلمان الُعلامء من أوجب اخللَع؛ كاميف ظ ل اخلالفة ودولة اإلسالم، فم  

مَة، وإن قَدْرُتم عَّل ، فقالالب دع اجلور من أهل : )من دعا منهم إىل بدعٍة فال جتيبوه وال كرا

)  .(2)َخْلع ه فافعلوا

 منهام 
ٍ
ُمن َع من  -ملسو هيلع هللا ىلصهلل وسنة نبيه ا كتاب–وقال ابُن حزم يف اإلمام: )فإن زاغ عن يشء

، فإْن مل ذلك َ  وأقيم احلَدُّ واحلقُّ َع وُويلِّ
 .(3)غريه(ُيْؤَمن أذاه إال بخلعه، ُخل 

وقال: )والواجُب إن وقع يشٌء من اجلور وإن قلى أن يكلىَم اإلماُم يف ذلك وُيْمنََع منه، فإن 

نى ن الَبرَشة أو من األعضاء، وإلقامة حد الزِّ والقذف  امتنع وراجع احلقى وأْذَعن للَقَود  م 

 ىل خلعه، وهو إماٌم كام كان ال حي لُّ َخلْ إواخلمر عليه، فال سبيَل 
ٍ
ُعه، فإن امتنع من إنفاذ يشء

؛ لقوله تعاىل من هذه الواج ْع، وَجب خْلُعه وإقامُة غريه ممن يقوم باحلقِّ بات عليه ومل يراج 

                                                           

 (.6)ص: اختصار مفاكهة ذوي النبل واإلجادة 1) )

 (.125)ص: (، عقيدة اإلمام أمحد من رواية اخلالل 2/305نابلة )طبقات احل2) )

 (.4/84الفصل، يف امللل واألهواء والنحل )3) )
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، وال جيوُز تضييُع يشء من [2]المائدة:(  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )

ئع(واجب  .(1)ات الرشا

ة اخللفاء الراشدين ء من سنى مقرًرا حكم عزل أئمة اجلور بام جا اديالبغد القاهروقال عبد 

فقة الرشيعة كان أمُره يف اإلمامة  :يف العزل مع عامهلم )فمتى أقام اإلماُم يف الظاهر عَّل موا

يَاًرا عليه يف العدول بهمنتظ اًم،  ُة ع  أو يف ، من خطئه إىل الصواب ومتى زاغ عن ذلك كانت األمى

له وُسَعاته، إن زاغوا مع ُخَلفائه وُقضاته وُعامى وسبيُلهم معه فيها كسبيله غريه،  ول عنه إىلالعد

َل عنهم َل هبم أو ُعد   .(2) (عن َسنَن ه، ُعد 

ب ثم فَسق بعد انربام ناقال قول اجلمهور بخلع أئمة اجلور وقال القرطبي : )اإلماُم إذا ُنصِّ

أن اإلماَم قد ثبت ؛ ألنه ُع بالفسق الظاهر املعلوممتُه وخُيلَ تنفسخ إما فقال اجلمهوُر: إنهقد الع

ْفظ أموال األيتام واملجانني والنظر يف أمورهم؛  إنام ُيقام إلقامة احلدود، واستيفاء احلقوق، وح 

ُده عن القيام هبذه ا ألمور والنهوض هبا. إىل غري ذلك مما تقدم ذ ْكُره، وما فيه من الفسق ُيْقع 

ْزن ى إىل إبطال ما ُأق يمَ ا أن يكون فافلو َجوى ْز أن ُيْعَقَد  ألجله، أال ترى يف االبتداء أسًقا أدى نىام مل جَيُ

ي إىل إبطال ما ُأق يَم له، وكذلك هذا مثُله(  .(3) للفاسق؛ ألْجل  أنه يؤدِّ

ٍم معروف  رجي  عَّل إماخرج خا: )لو وبنيى أنى حق عزل أئمة اجلور راجع لألمة؛ فقال

هاُده، فإن كان اإلعدالة، وَجب ال رً عَّل الناس ج  ا للعدل، مل ينَبغ  مام فاسًقا واخلارجيُّ ُمْظه 

                                                           

 (.4/135لنحل )الفصل، يف امللل واألهواء وا1) )

 (.378)ص: ين صول الدأ2) )

 (.1/271تفسري القرطبي )3) )
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َ أمُره فيام يظهر من العدل،  ؛ حتى يتبنيى عوا إىل ُنرْصة اخلارجيِّ أو تتىف ُق كلمُة للناس أن ُيْْس 

 .(1)(اجلامعة عَّل َخْلع األول

: )اإلمباق الى وقال ال ُب إلقاماُم إنام ُينَ ينُّ عها الرسوُل ة األحكام واحلدود وأمور قد رَش صى

م ع  ، ملسو هيلع هللا ىلص ة ونائٌب عنها، وهي من ورائه وقد تقدى ه وكيٌل لألمى ة هبا، وهو يف مجيع ما يتوالى لُم األمى

به متى  واالستبدال  ه يف تسديده وتقويمه وإْذكاره وتنبيهه وأْخذ  احلقِّ منه إذا وجب عليه، وَخْلع  

ف م ُب َخْلَعهاْقرَتَ  .(2)(ا يوج 

بات  ذكروقال يف  مام املجَمع  عليها واملخَتَلف  فيها: )إن قال قائٌل: ما الذي خْلع  اإلموج 

ُب ذلك أموٌر؛ منها: ُكفٌر بعد اإليامن، ومنها ترُكه  يوجب خلَع اإلمام عندكم؟ قيل له: يوج 

 ُقه وظلُمه بَغْصب  األموالومنها عند كثري من الناس ف ْس ، لكإقامَة الصالة والدعاء إىل ذ

ب  األبْش ، وتضييع  احلقوق، وتعطيل  احلدودار وتناول النفوورَضْ مة   .(3)(س املحرى

ئُف من األصوليني والفقهاء إىل أن الف سَق إذا  : )قد ذهب طوا وقال أبو املعايل اجلَُوينيُّ

و(4) م كاجلنونماحتقق َطَرياُنه؛ أوجب انخالَع اإل واَم باال. وهؤالء يعترب  بتداء، ن الدى

َق يمنُع َعقْ ويقولون: اقرتاُن ال َد اإلمامة. فطرياُنه يوجب انقطاَعها؛ إذ السبُب فسق إذا حتقى

املانُع من العقد عدُم الثقة به وامتناُع ائتامنه عَّل املسلمني، وإفضاُء تقليده إىل نقيض ما ُيْطَلُب 

ن َنْصب  ا ُق يف ألئمة. وهذا املم  َقه عنى يتحقى ُح الدوام حتقُّ ذلك أنه ال  يف االبتداء. والذي يوضِّ

                                                           

 (.1/273تفسري القرطبي )1) )

 (.476)ص:  دالئلمتهيد األوائل يف تلخيص ال2) )

 (.163)ص:  متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل3) )

تاج كانت حتبنفسه كاجلنون، بخالف ما االنخالع يكون يف الصفات الظاهرة الواضحة والتي توجب انفساخ العقد 4) )

 لنظر وتدبر للتحقق منها كإثبات الفسق.
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ُ ذلك، فرْبُط األمر جيوُز تقريره؛  بل جيب عند من مل حيُكْم بانخالعه َخْلُعه، وإذا كان يتعنيى

ه ال معنَى له مع أنه ال بدى منه. 
ئُف من العلامء إىل أن البإنشاء َخْلع  فسَق بنفسه ال وذهب طوا

ُن االنخالعَ ي َق َخْلُعه ا أهل احلَلِّ والَعْقد  إذ، ولك ْن جيب عَّلتضمى  .(1)(حتقى

َمن مَنع من عزل أئمة اجلور علَّل احلكَم بالَمْفَسدة، وليس لصيانة ذات  احلاكم 
ب ه:  ومنص 

َد، كام نقله ابُن ومن منَع من أهل العلم َخْلَع أئمة اجلور، َنَظر ملا يرتتىُب عليه من مفاس

ظم وبني غريه؛ ألن ذلك ال يمكن عاألاإلمام  والقوُل الثالُث: هو الَفْرُق بنيتيمية، فقال: )

ه، فإنه يمكن عزُله بدون  ذلك؛ وهو فرٌق عزُله إذا َفَسَق إال بقتال وف ْتنة؛ بخالف احلاكم ونحو 

وكة ال يمكن عزُله  ه ذو الشى ْعُي يفإال بفتنة، ضعيٌف؛ فإنى احلاكَم إذا والى عزله  ومتى كان السى

فسادين لدْفع  أدنامها، وكذلك اإلماُم ز  اإلتياُن بأعظم المفسدة  بقائه، مل جَيُ  مفسدًة أعظَم من

 .(2)(األعظمُ 

ُد  لفاسق ابتداًء؛ فلو طرأ عَّل اخلليفة ف ْسٌق؛ قال بعُضهم: وقال القايض عياض: )وال تنعق 

 .(3)َب عليه فتنٌة(جيب َخْلُعه إال أن ترتتى 

ُب ف ْسُقه، أ عَّل اإلمام أو السلطان ما يواعَة: )إذا طروقال ابُن مَج  ُل ج  فاألصحُّ أنه ال َينَْعز 

ا فيه من اضطراب األحوال؛ بخالف القايض إذ َ
 
ا طرأ عليه الف ْسُق، عن اإلمامة بذلك؛ مل

ُل   .(4)(فاألصحُّ أنه َينَْعز 

                                                           

 (.100)ص: غياث األمم 1) )

 (.3/391منهاج السنة )2) )

 (.12/229ح مسلم للنووي )رش3) )

 (.72)ص: حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم 4) )
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يلُّ يف هض هلذا األمر َمن فيه الرشوط انت )فلوإمام مل َيْسَتْوف  الرشوَط:  وقال أبو حامٍد الَغَزا

امَء، ويعمُل بقوهلم؛ فامذا َتَرْون فيه، ى رشوط  القضاء ولكنه مع ذلك يراجع العلكلُّها سو

َر عَّل أنأجيب َخْلُعه وخمالفُته أ ه ونقطع به أنه جيب خلُعه إْن ُقد   م جتب طاعُته؟ قلنا: الذي نرا

ن  قتال، وإن مل يكمن غري إثارة فتنٍة وهتييج  ن هو موصوٌف بجميع الرشوط  عنه مَ ُيستبَدَل 

قتاٍل، وجَبْت طاعُته وُحك م بإمامته؛ ألنى ما َيفوتنا من املُصاَرفة  بني كونه ذلك إال بتحريك 

ن غريهعامًلا  فتنٍة ال ندري دون ما َيفوتنا بتقليد غريه إذا افتَقْرنا إىل هتييج  ،بنفسه أو مستفتًيا م 

ينعزل بكل صفة لو قارنت إلمام الفاسق: ) مبيِّنًا العلىَة من منع عْزل  االغزايلُّ . وقال (1)عاقبَتها(

نه؛ إذ فيه التوليَة المتنع، كالَعمى واجلنون والنسيان، أما الف ْسُق  فاإلماُم األعظُم ال ينعزل بطرآ

 .(2)(َخَطٌر، وجُيرُّ ذلك فساًدا

َع رى الَعْثرة ال يوجب خللفسَق الذي جيري جَمْ : )ولكنا ذكرنا أن ايل اجلَُوينيُّ وقال أبو املعا

َض مثُل ذلك يف حق بعض املستنابني فاإلماُم خيلعه، وال جيري اإلمام، وال انخالَعه ، فلو ُفر 

َض خلَْلعه ملادت املم املستناب الذي هو يف َقْبضة اإلمامأمرُ  رِّ
لكُة ، جَمْرى اإلمام الذي لو ُتع 

 .(3)(ُة اإلسالم بأعطافهابأكنافها، والْرجَتىْت ُخطى 

اكم يف ظل دولة اإلسالم؛ إن لم يرتتَّْب ىلع عزهل ين أوجبوا عزل احلأقواُل العلماء اذل
 مفسدة  أعظُم:

أما مع األمن من املفسدة األكرب يف خلع أئمة اجلور، فأهُل العلم عَّل وجوب خلعه 

َب من أجله، قال أبو املعايل اوَعْزل ه؛ ألنه خاَلف ما نُ  َصَل منهصِّ : )فأما إذا توا ُن، الع ْصيا جلَُوينيُّ

                                                           

 (.129)ص: االقتصاد يف االعتقاد 1) )

 (.7/295املذهب )الوسيط يف 2) )

 (.163)ص: غياث األمم 3) )
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داُد، وتعطىَلت  احلقوُق واحلدود،منه العدواُن، وظهوفشا  وارتفعت  ر الفساُد، وزال السى

اعى الصيانُة، ووضحت اخليانُة، واسَتْجَرأَ الظىَلمُة، ومل جيد املظلوُم ُمنَْتَصًفا ممن ظلمه، وتد

..راك هذا ا من استداألمور، وتعطيل  الثُّغور، فال بدى اخلََلُل واخلََطُل إىل عظائم  . ألمر املتفاق م 

ُة واإل عامى يالُة، فيجب استدراُكه ال حمالَة، وَتْرُك فإذا أفىض األمُر إىل خالف ما تقتضيه الزى

ى عليهم من تقريرهم عَّل اتباع أْجد -الناس ُسًدى ُمْلَتطمنَي ال جامَع هلم عَّل احلق والباطل

فإن املارقني النىامجني...  مجني، وُمْعَتَصمُ ئ ُل اهلاني، وَموْ هو عوُن الظاملني، وَماَلُذ الغاشمَمن 

تبها، ومَتيَل من مناصبها، ومتيَد أمكن استدراُك ذلك، فالب دا َر الب داَر قبل أن تزول األموُر عن مرا

غري  ، فال َيثُوُرنى عَّل األمراء منيس اخلوُض يف ذلك باهلنيِّ اللىنيِّ ُخطىُة اإلسالم بمناكبها... ول

َ ة  دين. فبصري ٍع للخصال املرضية، واخل الل املعترب أقول: إن تيَْسى ة يف رعاية َنْصُب إمام مستجم 

َ الب داُر إىل اختياره ستقامة، ، فإذا انعقدت له اإلمامُة، واتىَسقت له الطاعُة عَّل االالرعية، تعنيى

ت وقد بان اآلن أن تقديمَ فهو إذ ذاك يدرأ من كان،  امى اك، أموره، فإن أْذَعن، فذ َدْرئه يف مه 

الُبغاة. وال مطمَع للخوض يف هذا، فإنى أحكاَم وإن تأبىى عاَمَله معاملَة الطُّغاة، وقاَبَله ُمقابلَة 

إمام  ها، وإن علمنا أنه ال يتأتى َنْصُب الُبغاة حَيْوهيا كتاٌب من كتب الفقه، فلُتْطَلْب من موضع

، ومصادون اقتحام داهيٍة وإراقة دم
ٍ
ٍل مَجىة  األهوَدمة  أحواء ال، وإهالك  أنُفٍس، وَنْزف  أموال، ا

ا الناُس مدفوعون إليه، ُمْبَتَلْوَن به بام ُيْفَرُض وقوُعه يف حماولة َدْفع ه، فإن فالوجُه أن ُيقاَس م

زُ  قُع الناج  ُر وقوُعه يف رَ كان الوا ء ع  البالع له لدفْ ْوم  الدفع، فيجب احتامُل املتوقى  أكثَر مما ُيَقدى

. وإن ك ز  ا اخللُق مدفوعون إليه، فال يسوُغ ان املرَتَقُب املتطلىُع َيزيُد يف ظاهر الظُّنون إىل مالناج 
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قع، وقد ُيَقدِّ  ُر عَّل األمر الوا ُ االستمرا ُر آخالتشاُغُل بالدفع، بل يتعنيى ، ويؤخِّ امًّ َر. ُم اإلماُم مه 

هاُل إىل اهلل، وهو ويلُّ 
 .(1)ة( الكفايواالبت 

الفة ودولة وقال النوويُّ معلًقا عَّل كالم اجلَُوينيِّ يف وجوب خلع أئمة اجلور يف ظل اخل

 .(2)اإلسالم إذا انترش ظلُمهم: )هذا حمموٌل عَّل ما إذا مل خُيَْف منه إثارُة مفسدٍة أعظَم منه(

اخلليفة معترَبٌ يف  وهذا الرشطُ   يف اخلليفة أن يكون عداًل...وقال ابن عبد اهلادي: )ُيْعَترَبُ 

َكُر، أو يزين، أو َيلوُط، أو يفعل الذي هو اإلماُم، فال يصح كوُنه فاسًقا... فلو كان اخلليفة َيْس 

ُل بذلك( حى له واليٌة، وينعز 
 .(3)كبريًة، مل تص 

ء اجل)الذي عليه العلام وعن الداوديِّ قال: رَ ُء يف أمرا  عَّل خلعه بغري فتنة وال ور أنه إن ُقد 

 .(4) لٍم، وجب(ظُ 

: ) وقال  .(5) (اجلامعة، وجبت مفارقُتهمفارقته إذا أمكنَْت بغري َنْقض  احلَليميُّ

ة خْلَع اإلمام وعزَله بسبٍب  ه" قوُله: )إنى لألمى
وجاء عن اإلجييِّ يف "املواقف" و"رشح 

كام كان  ور الدين،تالَل أحوال املسلمني، وانتكاَس أموجبه، مثل  أن يوجد منه ما يوجب اخي

َتنيوإن أدىى َخْلعُ َنْصُبه وإقامُته النتظامها وإعالئها،  هلم َل أدنى امَلرَضى  .(6) (ه إىل فتنٍة احتُم 

                                                           

 (.110-106 :ص)غياث األمم 1) )

 (.2/26رشح مسلم )2) )

 (.60)ص: ية واإلمامة إيضاح طرق االستقامةـ يف بيان أحكام الوال3) )

 (.13/8فتح الباري البن حجر )4) )

 (.10/12شعب اإليامن للبيهقي )5) )

 (.4/264)حاشية ابن عابدين 6) )
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: )وإذا وقال التىْفتازاينُّ يف إمام اجلور: )يستحقُّ العزَل باالتفاق(. وقال ا بن اهلاُمم احلنفيُّ

 .(1) (َل إن مل يستلزم فتنةً قُّ الَعزْ ولكن يستحعْداًل ثم جاَر وفَسَق ال ينعزُل، قلىد 

يه رشوط يف نقل اإلمجاع عَّل عزل أئمة اجلور ومن اختلت ف وقال ابن َعطيىَة األندليسُّ 

ورى من قواعد الرشيعة واإلمامة، إن كان بغري فتنة أكرب َمن ال عزائم األحكام، : )والشُّ

 .(2) (َف فيهُله واجٌب. هذا ما ال خال العلم والدين فعزْ يستشرُي أهَل 

: )الظلُم الطارُئ والفسُق العارُض يمنع عن اإلمامة بقاًء كام  وقال شهاب الدين األلويسُّ

قٌة يف كل آٍن، وبه قال بعُض السلمنع عنها ابتد  .(3) ف(اًء؛ ألن املنافاَة بني الوصفني متحقِّ

ع بقاء إمامته جب إرجاُعه عنها م)وأما الظلُم واملعايص في وقال السيد حممد رشيد رضا:

َب غرُيه(وطا َع وُنصِّ
 .(4) عته يف املعروف دون املنكر، وإال ُخل 

 ا الكفَر:اإلمجاُع ىلع َعْزل الوالة إذا أظهرو
باته واخللع وأسبابه؛ فهو يف حق أئمة اجلور يف ظل  وكلُّ ما ُنق ل من ُحْكم العزل وموج 

ا ما يداخلالفة و الطُّغاة الذين أعرضوا عن حكم اعة من طالريس عو له دولة اإلسالم، وأمى

صابته،  ئعه، وامتنعوا عن فرائضه وشعائره، أو من كانوا من رجال  االحتالل وع  اإلسالم ورشا

ة اليوَم، مما ال خالَف بني أهل اإلسالم يف وجوب دفعه عن األمة؛ كام مرى  فهذا ، وهو واقُع األمى

م عزهَلم، وهؤ  خلضوَع هلم!ويوجب طاعَتهم واواخلروَج عليهم، الء هم من حُيرِّ

                                                           

 املصدر السابق.1) )

 (.4/249) تفسري القرطبي2) )

 (.1/376روح املعاين )3) )

 (.6/304تفسري املنار )4) )
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أمْجََع العلامُء عَّل أنى اإلمامَة ال تنعقد لكافر، وعَّل أنه لو طرأ عليه قال القايض عياض: )

قال: وكذلك عند مجهورهم  قال: وكذا لو تَرَك إقامَة الصلوات والدعاَء إليها، انعزل، رُ الكف

قطت طاعُته، ٌة، خرج عن حكم الوالية وسكفٌر وتغيرٌي للرشع أو بدع... فلو طرأ عليه الب ْدعةُ 

ك ووجب عَّل املسلمني القياُم عليه وخْلُعه ونصُب إماٍم عادٍل إن أمكنهم ذلك، فإن مل يقع ذل

 .(1)ه(ملبتدع إال إذا ظنُّوا القدرَة عليإال لطائفة وجب عليهم القياُم بَخْلع  الكافر، وال جيب يف ا

 .(2)لك(اًعا؛ فيجب عَّل كل مسلم القياُم يف ذوقال ابُن َحَجٍر: )ينعزل بالكفر إمج

ل   ُم فيام إذا مل يص  : )وهذا الذي قالوه إنام ُيَسلى ْلُم إىل حد وقال شهاب الدين األلويسُّ الظُّ

 .(3)اخلليفُة قطًعا(َة بقاًء أيًضا بال ريٍب، وينعزل به الُكفر، أما إذا وصل إليه فإنه ينايف اإلمام

: )أمج فاقيسُّ  .(4) عا إىل كفر أو بدعٍة ُيقاُم عليه(عوا أن اخلليفَة إذا دوقال السى

 سؤال  يف مسألة عزل احلاكم:
 ـه16/8/1383به علامُء اململكة العربية السعودية يف تاريخ وُيسأل هنا عن رأيه فيام أفتى 

يز شيُخ عبد العزبن إبراهيم مفتي اململكة، وال عامًلا، وعَّل رأسهم الشيخ حممدنا عرش وهم اث

ز َعْزل  امللك سعود بن عبد العزيز، لصالح أخيه فيصل ا بن باز، عندما أصدروا فتوى بجوا

العلامُء يف فتواهم عَّل أنى هذا هؤالء حَصل بينهم، وقد نصى بن عبد العزيز، يف اخلالف الذي ا

ة.لازَل وهذه الفتوى مما تقتضيه النصوُص الع  رشعيُة املُراعيُة للمصالح العامى

                                                           

 (.12/229رشح مسلم للنووي )1) )

 (.13/123ري )فتح البا2) )

 (.1/376روح املعاين )3) )

 (.10/217) إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري4) )
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أنى هؤالء العلامَء كانوا عَّل عقيدة اخلوارج، وخالفوا إمجاعات  أهل الريس رى فهل ي

نىة، وجاءوا باألقوال  ُل دوهَنا ختتلف السُّ ُ هبا ويناض  ة؟ أم أنى هذه العقيدَة التي ُيَبرشِّ الشاذى

 ب  الزمان واملكان واألعيان؟!بحَس 

 

 

 

 اإلنكار ىلع السلطات:أحاكم يف  ل  صف
 ديدةُ وحتريُم َنْقد  حكومات االحتالل:يَُّة اجلالقاديان

ن الب َدع املْحَدثة التي يقررها أصحاُب اخلطاب  ل من َسدنة الطُّغاةم  حتريَم  :الديني املبدى

ْلطة باللسان، وأنى ذلك م : )أوى اإلنكار عَّل السُّ م، حتى قالوا (! ُل اخلروج كلمةٌ ن اخلروج املحرى

كمه، ومن هؤالء الريُس الذي جعل مساوًيا للخروج بالسيف ويف حفجعلوا اإلنكاَر باللسان 

نىة واجلامعة  ام، ووجوَب صيانة من أصول عقيدة أهل السُّ ْلطة واحلُكى حتريَم اإلنكار عَّل السُّ

األمور وإظهارها يح! فقال: )ُحْرمُة إشاعة عيوب والة ذواهتم وعروشهم من النقد والتصح

 إظهاَر عيوهبم وأخطائهم سبٌب لشحن النفوس عليهم، ذا أنى ويدل هل ولو باسم النىصيحة،

ي للخروج عليهم؛ والوسائُل املؤدِّ  مٌة؛ ألنى للوسائل أحكاَم الغايات(املؤدِّ رى م  حُمَ . (1) َيُة للمحرى

                                                           

 (.46)ص: 1) )
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عاء لل ب بالدُّ م عقيدة السلف، فقال:  والعلن باسُل يف الْسِّ طغاة ومن جاء هبم االحتالثم رغى

ر غريُ  نىة ممن ك)قرى  للسلطان( واحد من أهل السُّ
 
 !(1) َتب يف االعتقاد مرشوعيَة الدعاء

ُن تقريَر أمرين خطريين، ليسا من فروع  -ومن عَّل طريقته-ه وهذا التأصيُل من يتضمى

 اغوت؛ ومها:عتقاد يف الوالء والرباء ومواالة الطالفقه، وإنام من أصول اال

لون احلاكَم ماألول وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) نزلَة الربِّ سبحانه الذي:: أهنم ينزِّ

فليس للحاكم عندهم إال التبجيل والتعظيُم، مهام يصُدُر منه من  .[23]األنبياء: (ۆئ

َته واتباَعه، مناقضات للرشيعة، وموب قاٍت يف حق اإلسالم وأهله، فإهنم يوجبون طاع

مون معارضَته وا ع ْقُده، يه أو ننتقاَده، وليس ألحد حقُّ االعرتاض علوحيرِّ إال من َترَبى

ة  يف َجلْ   يسمعهم فيها أحٌد إال اهلُل، ثم يسرُي هذا الناصح ُمْعل نًا طاعَته سٍة البالنصيحة الْسيى

 وامتناَنه، ويسرُي هذا احلاكُم بإفساده وطغيانه!

ْلطة يفيفاهتم يف موهذا من حتر يعُة، وحثىت اإلسالم الذي أوجبته الرش سألة حماسبة السُّ

 ب عَّل ذلك إزهاُق النىْفس.القيام به؛ ولو ترتعَّل 

عوا به يف كيف وقد   حابُة والتابعون وعلامُء اإلسالم هبذا األمر حقى القيام، وصدى قام الصى

 ة وأهل الطغيان.كل مكان! إال من أكره وقلُبه يدعو عَّل الظىَلم

لون هذا الكالَم عَّل احلاَّل طرومن عه : أنى الثاين كم واإلمام يف ظل دولة اإلسالم يقته ال ينزِّ

لون هذاوأحكامه عى اإلسالَم بلسانه، فيشمُل عندهم أيًضا  ، بل ينزِّ التأصيَل عَّل كلِّ حاكم ادى

عي اإلسالَم ويرُفُض رشيعَته بل حياربه!   الطاغوَت الذي يدى

                                                           

 (.48)ص: 1) )
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مون ويشمل أيًضا حكومات  االحتالل التي ن بها يف بالد املسلمني! فيحرِّ فضاًل  نقَدهم؛صى

ق، وهذا يف احلقيقة هو َعَمُل القاديانية عن وجوب قتاهلم وجهادهم كام نصى عَّل ذلك فيام سب

مع حكومات االحتالل من قديم، وذلك بعملهم عَّل محايتها واإلخالص  هلا؛ لَصدِّ املسلمني 

يف ُعُمري ْعَظَم  قال أمحد القادياين: )لقد قضيُت مُ التحريض عليها وجهادها ودْفع ها، كام عن

. (1)ْفُت يف منع اجلهاد ووجوب طاعة أويل األمر(د ألى تأييد احلكومة اإلنجليزية وُنرْصهتا، وق

َف قلوب املسل نِّي أجاهُد بلساين وقلمي؛ ألرْص  مني إىل وقال: )لقد ظَلْلُت منُذ حداثة  س 

التي َيدين د اجلها النصح هلا والعطف عليها، وأنْفي فكرةَ اإلخالص للحكومة اإلنجليزية و

اهلم، والتي متنُعهم من   .(2) اإلخالص هلذه احلكومة(هبا بعُض ُجهى

ُم نقَد  فلن جيد املحتلُّون اليوَم لبالد املسلمني أفضَل من هذه التقريرات التي حُتَرِّ

نىة عوهنا؛ فضاًل عن إعالن اجلهاد عليها وحكوماهتم التي يصن ها، وهذا كلُّه باسم السُّ
إخراج 

 ية!والسلف

 َمن ُيْنك ُر ىلع احلاكم: عيبدّ   منالردُّ ىلع
قال يف استدراكه عَّل د. حاكم: )قال حاكم: )فكذا هلا احلقُّ يف نقده ومناصحته 

قام عليها اخلطاُب السيايس  واالعرتاض عَّل سياسته، فاحلريُة السياسية إحدى األسس التي

ن بيِّنٍة؛ فقد  الراشدي(،
لف يف عدم صحة األدلة وأقوال السْكُر تقدم ذ  وهذه دعاوى عاريٌة م 

ٌم وب ْدعة، وتقدم  ن ورائه باسم النصيحة حمرى
مناصحة اإلمام إال أمامه ال وراءه، وأنى الكالَم م 

ٌم، وما ذكره رى  : الدكتور حاكم ال خيرج عن أحوال ثالثةٍ  بياُن أنى َسبىه وانتقاَصه حُمَ

                                                           

 ديانية للندوي.اب القاترياق القلوب لغالم أمحد القادياين، من كت1) )

 القاديانية للندوي.2) )
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  : كالُم محاسة وعاطفة.احلال األوىل

د  النزاع؛ ألهنا يف النصح أمامه؛ وهذا جائٌز وليس : أنى الثانيةال احل أدلَته أدلٌة خارَج مور 

 : )أْفضُل اجلهاد كلمُة َحقي عند سلطاٍن جائٍر(.ممنوًعا؛ فقد ذَكَر حديث

ٌة يف إنكار املنكر؛ فق أدل: أنى احلال الثالثة : )من رأى منكم د ذكر حديَث َته عامى

)...  .(1)ُمنَْكًرا

ْسبَة عليها باليد واللسان إنى أْمَر احلا ْلطة واحل  كم باملعروف وهنَيه عن املنكر ونقَد السُّ

نىة عليه، ومل خيال ْف يف ذلك إال أهُل البد ع، وأنه من بالْسِّ والعلن، ال خيتلف أحٌد من أهل السُّ

ٺ )عاىل: قال اهلل تن العواطف واحلامسات كام يزُعُم! الفروض والواجبات، وليست م

]آل ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ

ه بيده، فإن مل يستط ْع فبلسانه، فإن )ملسو هيلع هللا ىلص: . وقال النبيُّ [110عمران: ْ من رأى منكم منكًرا فليغريِّ

ُء من بعدي يقولوملسو هيلع هللا ىلص: وقال . (2) (مل يستط ْع فبَقْلب ه، وذلك أضعُف اإليامن ن )سيكوُن أمرا

بيده فهو مؤمٌن، ومن جاهدهم بلسانه ن جاهدهم  ُيْؤمرون، فمما ال يفعلون، ويفعلون ما ال

  .(3) فهو مؤمٌن، ومن جاهدهم بقلبه، فهو مؤمٌن، ال إيامَن بعده(

ْسبة عَّل  ْلطة كام يف الصحيح ومن بنود بيعة العقبة الثانية يف إقامة الدولة: الَبْيعُة عَّل احل  السُّ

ْمع واعَّل الملسو هيلع هللا ىلص قال: )باَيْعنا رسول اهلل  ◙ الصامتعبادة بن عن  لطاعة يف املنَشط  سى

َع األمر  حيثام كنىا، ال نخاف يف اهلل لومَة  -أو نقوَل باحلقِّ  -أهَله، وأن نقومَ واملْكَره ، وأال نناز 

                                                           

 (.314، 313 :ص)1) )

 (.49رواه مسلم )2) )

( واللفظ له، وصححه األلباين يف 1/403(، وابن حبان يف صحيحه )7/374، وأمحد يف املسند )(50أخرجه مسلم ) (3)

 (.177التعليقات احلسان عَّل صحيح ابن حبان )
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موا ع إليه فرَحلر بن عبد اهلل: )جاب. ويف رواية عن (1) الئٍم( ليه منا سبعون رجاًل، حتى َقد 

، فواعدناه بيعةَ  م  َفْينا، فقلنا: يا جتمعنا عندهالعقبة، فا يف املوس  ا من رجل ورجلني، حتى توا

)تبايعوين عَّل السمع والطاعة يف النشاط والكسل، والنىَفقة  رسول اهلل، عالم نبايعك؟ قال: 

يبايل يف اهلل لومَة لنهي عن املنكر، وأن يقوهَلا ال وف وااملعريف الُعْْس والُيْْس، وعَّل األمر ب

 .(2)الئم(

حابُة وقد امتثل ال ْدع  به حقى ╚ صى هلذه البيعة، وَوَفْوا هبا، وقاموا باحلق والصى

ام و املحكومني، ومن ذلك ما أنكره عبادة بن  ٌء أمام احلكى وهو من رواة الصامت القيام؛ سوا

ٍة وهو  - العقبةاحلديث وممن بايَع بيعةَ  يف الناس وكان أمرًيا عليهم؛  طبخيعَّل معاويَة بشدى

ثون عن رسوحيث قال معا أحاديَث قد كنا نشهُده ملسو هيلع هللا ىلص ل اهلل ويُة: )أال ما باُل رجال يتحدى

ة، ثم  صى
ثنى بام سمعنا وَنْصَحُبه، فلم نسَمْعها منه، فقام ُعبادُة بُن الصامت فأعاد الق  قال: لنَُحدِّ

َه معاويُة؛ أو ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل من رسو َم( ل:قا، وإْن َكر  باحلق  . قال النووي: )فيه القوُل (3)وإن َرغ 

 .(4)كبرًيا( وإن كان املقوُل له

ُل اخلمَر، فقال: ما هذه؟  ْت عليه ُقطارٌة وهو بالشام حتم  وجاء أن عبادة بن الصامت )مرى

ًة إال ويراالسوق فقام إليها ومل َيَذْر منها  مَخٌْر ُتباع لفالن، فأخذ َشْفرة منأَزْيٌت؟ قيل: ال، بل 

ْ َبَقرها، وأبو هريرة إذ ذاك بالشام ُك عنا أخاك ُعبادَة ، فأرسل فالٌن إىل أيب هريرة فقال: أال مُت س 

ة متاجَرهم،ا مى د عَّل أهل الذِّ
وإما بالعيشِّ  بَن الصامت: إما بالَغَدوات فيغدو إىل السوق فُيْفس 

                                                           

 (.7199صحيح البخاري )(1) 

 مسلم.(، وإسناده صحيح عَّل رشط 6274، وابن حبان يف صحيحه )(22/347محد يف املسند )رواه أ (2)

 (.1587رواه مسلم ) (3)

 (.11/14رشح مسلم )4) )
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ْك عنا أخاك، فأقبل أبو هريرة ، ناه عَمٌل إال َشْتُم أعراضنا وَعْيبُ فيقعد باملسجد ليس ل فأْمس 

: يقول اهللَ  فإن مُحَِّل؛ وما َذْرهُ  وملعاويَة؟ لك ما ُعبادةُ  حتى دخل عَّل ُعبادَة فقال: يايميش 

: يا قال .[134]البقرة:   (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ)

له وسلم؟ باَيْعناه عَّل السمع  آوعَّلاَيْعنا رسوَل اهلل صَّل اهلل عليه أبا هريرَة، مل تكن معنا إذ ب

والُيْْس، وعَّل األمر باملعروف والنهي عن النشاط والكسل، وعَّل النفقة يف الُعْْس  والطاعة يف

َب  َة الئٍم،املنكر، وأن نقوَل يف اهلل ال تأُخُذنا يف اهلل لوم َم علينا َيْثر  ه إذا قد  ، وعَّل أن ننرُصَ

 اهلُل له اجلنة بام بايَع عليه وأهَلنا ولنا اجلنىُة، ومن َوىَف َوىَف َجنا فنمنَعه ما نمنُع منه أنفَسنا وأزوا

اهلل صَّل اهلل عليه وعَّل آله وسلم، ومن َنَكَث فإنام َينُْكُث عَّل نفسه. فال ُيَكلُِّمه أبو  رسوَل 

 
ٍ
 أهله،دَة بن الصامت قد أفسد عيلى الشاَم و، فكتب فالٌن إىل عثامن باملدينة: إن ُعباهريرة بيشء

َ بينه وبني الشام، ففإما أن يُكفى عنا ُعبادُة بن الصامت كتب عثامُن إىل فالٍن: ، وإما أن أَخيلِّ

َم املدينة، فدخل عَّل عثامنَ  ْله إىل داره من املدينة، فبعث به فالٌن حتى قد  الداَر وليس فيها  أْدخ 

فريَن، فلم هَي مى عثامُن به إال متوا  ينه ومن التابعني الذين أدركوا القومَ إال رجٌل من السابقني بع

: ما لنا ولك يا ُعبادُة؟ فقام ُعبادُة قائاًم وانتصب قاعٌد يف جانب الدار، فالتفت إليه فقالوهو 

ن بعدي لقاسم يقول: أبا املسو هيلع هللا ىلص هلم يف الدار، فقال: إين سمعُت رسوَل اهلل  )َسييل أموَركم م 

لُّوا  تعرفون، فال طاعَة ملن عىص اهلل، فاليكم ما رون علَيْعرفون ما ُتنْكرون، وُينْك   رجاٌل  َتض 

ْن أوئلك. فام راَجَعه عثامُن بَحْرٍف( بربكم(،
 
لذي نفُس ُعبادَة بيده، إن فالًنا مَل  .(1)فوا

، يف قال: خرْجُت مع مرواَن وهو أمرُي املدينة  ويف "الصحيح" عن أيب سعيد اخلُْدريِّ

ْلت، فإَّلى أْضَحى أو الف طر، فلام أتينا املص ذا مروان يريد أن َيْرق َيه قبل إذا منرٌب بناه َكثرُي بن الصى

                                                           

 (.4162، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )(4/95(، ويف خمترص تاريخ دمشق )5530احلاكم يف املستدرك )(1) 
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؛ فقال: أن يصيلَ 
 
ُتم واهلل ْ ، فَجَبْذُت بثوبه، فَجَبذين، فارتفع فخطب قبل الصالة، فقلُت له: َغريى

 خأبا سعيد ق
 
 .(1)رٌي مما ال أعَلُم(د ذَهب ما تعلُم، فقلُت: ما أعلُم واهلل

، فقام لصالة يف يوم العيدب مرواُن وايل املدينة قْبَل اهاٍب قال: خطوعن طارق بن ش  

َك ذلك يا أبا فالن، فقام أبو سعيٍد اخلُْدريُّ  رجٌل فقال: إنام كانت الصالُة قبل اخلُْطبة، فقال: ُتر 

 )من رأى منكم ُمنَْكًرا  يقول:ملسو هيلع هللا ىلص فقد قىض ما عليه؛ سمعت رسوَل اهلل  فقال: أما هذا

ه ْ موا من هذه عَّل هذا احلديث: )فلقد كانوا فَ . قال أبو حامد الغزايل معلًقا (2)بيده...( فلُيَغريِّ ه 

الطني  حتتها(  دخوَل السى
احلديَث من  أنى هذاليه عندما زعم ويف هذا رد  ع، (3)العمومات 

ء، و ُل عَّل األمرا ة التي ال ُتنَزى هذا من التحريف الذي خيالف ما جاء عن النصوص العامى

حابة وعَمَلهم!  الصى

 لْطة اجلائرة: ىلع اإلنكار ىلع السُّ نصوص  نبويَّة  يف احلث  
َمٌع عليه وُمَرغى  ٌب فيه عند فاإلنكاُر عَّل الوالة من آحاد الرعية يف الْس والعالنية أمٌر جُمْ

حابة والتابعني، قال إماُم احلَ  ة من الصى لمني؛ فإنى َرَمني: )والدليُل عليه إمجاُع املسسلف األمى

يأمرون الوالَة باملعروف وينهوهنم عن وا لعرص الذي يليه كانيف الصدر األول  واغرَي الوالة 

؛ مع تقرير املسلمني إياهم التشاغل باألمر باملعروف والنهي عن ، وترك توبيخهم عَّل املنَكر 

 .(4)املنكر من غري والية(

                                                           

 (.965رواه البخاري )(1) 

 (.78م )واه مسلر (2)

 (.2/316اإلحياء ) (3)

 (.2/23رشح مسلم )4) )
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ْدع  باحلق أمام أ اَبه عَّل ما يف بيعة العقبةأصحملسو هيلع هللا ىلص لنبي وقد حثى ا ء اجلور، من الصى مرا

)أاَل ال يمنَعنى رجاًل َمهابُة الناس أن يقوَل باحلق إذا دة بن الصامت: كام يف حديث عبا فقال

 .(1)(َل اجلهاد كلمُة حقي عند سلطان جائرٍ عل َمه، أاَل وإنى أفض

ر النبيُّ  عدى ذلك ي هلم، و بالتصدِّ جلور الذين يأتون بعده، وأوىصمن أمراء املسو هيلع هللا ىلص وحذى

عبد اهلل بن مسعود:  امن؛ فقال كام يف "الصحيح" من حديثمن اجلهاد ومن مراتب اإلي

ُء من بعدي يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال  ُيْؤمرون، فمن جاهدهم بيده )سيكوُن أمرا

 من جاهدهم بقلبه فهو مؤمٌن، ال إيامنَ فهو مؤمٌن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمٌن، و

ء  هلذا احلديث: )وهذا يدلُّ رجب احلنبيلُّ عند رشحه  . قال ابن(2)بعده( عَّل جهاد األمرا

 .(3)باليد(

ُء َيْعرفون وُينْكرون، فمن ملسو هيلع هللا ىلص: وعن ابن عباس قال: قال رسوُل اهلل  )سيكون أمرا

ى(4) َك(ناَبَذهم نجا، ومن اعتزهلم َسل َم، ومن خاَلَطهم َهلَ   . وقوُله: )نابذهم( أي: تصدى

 عليهم.القيام باحلق ي عن املنكر وجلورهم باألمر باملعروف والنه

                                                           

)هذا حديث حسن(، وصححه األلباين  (:170)ص: األمايل املطلقة  (، وقال ابن حجر يف5843احلاكم يف املستدرك )(1) 

 (.1100يف صحيح اجلامع )

( 177حبان يف صحيحه )، وابن (، وقال أمحد شاكر: إسناده صحيح7/374(، أمحد يف املسند )50أخرجه مسلم ) (2)

(، وقال ابن 5/281أخرجه البزار )(، و2/82الظمآن عند باب )األئمة املضلني( ) واللفظ له، وصححه األلباين يف موارد

 : حديث حسن.(212)ص: حجر يف األمايل املطلقة 

 (.2/248جامع العلوم واحلكم )(3) 

 (.3661لباين يف اجلامع )ححه األ(، وص11/39أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )(4) 
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سيكون بعدي ُخلفاُء يعملون بام يعلمون، ويفعلون قال: )ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة عن النبي 

، فمن ما يؤمرون، ثم يكوُن من بعدهم ُخَلفاُء يعملون بام ال يعلمون، ويفعلون ماال ُيْؤمرون

َئ، ولكن مَ  َ وتاَبعَ أنكر عليهم فقد َبر 
 .(1)(ن َريض 

َ عليه أمرٌي ملسو هيلع هللا ىلص  يقوُل: سمعت رسوَل اهللوعن َعْوف  بن مالك،  يقول: )أاَل وَمن ُويلِّ

 .(2)واٍل، فرآه يأيت شيًئا من معصية اهلل، فْلُينْك ر ما يأيت من معصية اهلل(

داء؛ ق عَّل أئمة اجلور يف أعَّل منازل الشهمن ُقت ل بسبب قيامه باحلملسو هيلع هللا ىلص وقد عدى النبيُّ 

 قال: )سملسو هيلع هللا ىلص النبي أنى ام يف حديث جابر ك
 
هداء محزُة بن عبد املطلب، ورجٌل قام إىل يُد الشُّ

 .(3)إمام جائر فأمره وهناه فَقَتله(

ُلطات اجلائرة من أسباب اللعنات التي حَتُلُّ عَّل املجتمعات، كام  والتخاُذُل عن َرْدع  السُّ

يقول: )إنى الناَس إذا رأوا الظاملَ ملسو هيلع هللا ىلص هلل ديث أيب بكر الصديق قال: سمعت رسوَل ايف ح

مرو، ويف حديث عبد اهلل بن ع .(4) هم اهلُل بعقاب منه(فلم يأُخذوا عَّل يديه أْوَشك أن َيُعمى 

َع ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل قال: قال رسوُل  )إذا رأيت أمتي هَتاُب فال تقوُل للظامل: يا ظاملُ، فقد ُتُودِّ

 .(5)نهم(م

                                                           

 (.3007ه األلباين يف الصحيحة )(، وصحح6660صحيح ابن حبان )1) )

 .إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح( واللفظ له، قال حمققه: 39/406(، وأمحد يف املسند )1855م )رواه مسل(2) 

 .سبق خترجيه(3) 

 (.4/88(، وصححه األلباين يف السلسلة )2168الرتمذي )(4) 

صححه ( وقال: صحيح. و7036إسناده أمحد شاكر، ورواه احلاكم )(، وصحح 11/394رواه أمحد يف املسند )(5) 

 الذهبي.
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أُمُرنى باملعروف، والذي نْفُس حممٍد بيده، لتقال: )ملسو هيلع هللا ىلص النبيى وعن عبد اهلل بن مسعود أنى 

ُرنىه ولَتنْهَ 
َبنى اهللُ ُونى عن املنكر، ولتأُخُذنى عَّل يدي الظامل، ولتأط  ، أو ليرْض   عَّل احلقِّ أْطًرا

 .(1)قلوَب بعضكم عَّل بعض، ثم لَيْلَعنَنىكم كام لَعنَهم(

حابة ىلع اخللفاء الرا  شدين أفراًدا ومجااعت:إنكاُر الصَّ
لْ  ْسبُة عَّل السُّ

ٌر عناحل  حابة طة أمٌر متقرِّ ، ومن ذلك إنكاُرهم عَّل اخللفاء ╚د الصى

يُق الراشدين، فقد   مبدكيف خطبة اإلمامة عَّل هذا األمر  ◙ نصى أبو بكر الصدِّ
ٍ
 ء

؛  دستوريي  ولسُت عليكم يُت فقال: )أهيا الناس، فإين قد ُولِّ يف النظام السيايس الراشديِّ

موين، أطيعوين ما أطعُت بخريكم، فإن أحسنُت فأعينوين، و اهلَل ورسوَله، فإذا  إن أسأُت فقوِّ

 .(2)عصيُت اهلَل ورسوَله، فال طاعَة يل عليكم(

، كام  بن اخلطاب َعَلنًا أمام الناسعَّل أمري املؤمنني عمرَ  ◙ وقد أنكر أيبُّ بُن كعب

له:  شعريى ذكر حديث االستئذان لعمر، فقالسى األأبا موجاء يف "صحيح مسلم" أنى 

َينِّي عَّل هذا ببيِّنةٍ 
، وإال فعلُت وفعلُت، فذهب أبو موسى، قال عمر: إْن وجد بينًة جتدوه )َلَتْأت 

يىَة، وإن مل جيد بيِّنًة فلم جت
وه، قال: يا أبا موسى، دوه، فلام أن جاء بالعيشِّ وجدعند املنرب َعش 

، ما يقول ال: نعم، أيبُّ بُن َكْعٍب، قال: َعدْ جدت؟ قأقد و ما تقول؟ َفيل  هذا؟ ٌل، قال: يا أبا الطُّ

فال تكوَننى عذاًبا عَّل أصحاب يقوُل ذلك يا ابن اخلطاب، ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعُت رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 
. قال أبو العباس (3) ن أتثبىَت(! إنام سمعُت شيًئا، فأحببُت أ، قال: سبحاَن اهلل

ئد هذا االقُ  ةحلديث: )يدلُّ عَّل ما رطبيُّ يف فوا يف دين اهلل، وعَّل قول احلق،  كانوا عليه من القوى

                                                           

 (.10268والطرباين يف الكبري ) ( وحسنه،3047(، والرتمذي )4336رواه أبوداود )(1) 

 (.5/269بداية والنهاية: إسناده صحيح )ل(، وقال ابن كثري يف ا3/210(، تاريخ الطربي )2/157الثقات البن حبان ) (2)

 (.2154صحيح مسلم )(3) 
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ومن َقبوله والعمل  به، فإنى ُأبيًّا أنكر عَّل عمَر هتديَده أليب موسى، فقام بام عليه من احلق. وملا 

ْرقاينُّ يف (1) عني(هم أمجذر عام صَدَر عنه؛ رىض اهلُل عنحتقق عمُر احلقى َقب َله، واعت . وقال الزُّ

حابُة عليه من القوة يف دين اهلل وقول  احلق : )ويف القصة دليٌل عَّل ما كان الصى رشح احلديث

ه؛ فإن ُأبيًّا أنكر عَّل عمر هتديَد أيب موسى، 
ه مع أنه اخلليفُة بـ: يا وخاَطبَ والرجوع إليه وقبول 

، أو: يا عمُر؛ ألنى ا ابنَ   .(2)(ُم إنكارٍ  ُمقاملُقامَ اخلطاب 

ام الناس عندما عَزم عَّل قتال مانعي الزكاة، حتى بكر أم عَّل أيب ◙ واعرتض عمرُ 

وكان أبو ملسو هيلع هللا ىلص أقنعهم أبو بكر ورَضْوا بقوله، كام يف "الصحيحني": )ملا تويف رسوُل اهلل 

 .(3): كيف ُتقات ُل الناَس؟!( ؓ، وكَفَر من كفر من العرب، فقال عمرُ  ؓبكر

ْمركام اعرت  ُن بن ُحَصنيض ع  اخلطاب يف مسألة عمَر بن  املسلمني عَّل خليفة ◙ ا

لت آيُة املتعة يف كتاب اهلل ففعلناها مع رسول اهلل  ْل قرآٌن ملسو هيلع هللا ىلصُمْتعة احلج، فقال: )ُأنْز  ، ومل َينْز 

يه ما  ُمه ومل ينَْه عنها حتى مات، قال رجٌل برأ رِّ  . (4) شاء(حُيَ

بن ا عَّل خليفة املسلمني عثامنَ  ◙ بن أيب طالب وأيًضا ما صدر من اعرتاض عيلِّ 

اَن يف املسألة نفسها، فقال: )ما ُتريُد إىل أْمٍر فَعَله رسوُل اهلل  ، تنهى عنه؟ فقال عثامُن: ملسو هيلع هللا ىلصعفى

 .(5) مجيًعا(دعنا منك، فقال: إين ال أستطيُع أن أَدَعك، فلام أن رأى عيل  ذلك أَهلى هبام

                                                           

 (.17/41) سلماملفهم، ملا أشكل من تلخيص صحيح م (1)

 (4/466رشح املوطأ )(2) 

 (.20(، ومسلم )1399البخاري ) (3)

 (.4246صحيح البخاري ) (4)

 (.1223صحيح مسلم )(5) 
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ٌة عَّل ُخ  فقالت:  َّل املنرب يف مسألة املهور،وهو ع ◙ ْطبة عمروقد اعرتضت امرأ

. نعم: قال درهٍم؟ مئة أربع عَّل صداَقهم النساءَ  يزيدوا أن الناَس  هنيَت  املؤمنني، أمري )يا

: يقوُل  اهللَ  سمعَت  أما: فقالت ذلك؟ وأيى : قال القرآن؟ يف اهللُ  أنزل ما سمْعَت  أما: فقالت

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

، كلُّ ال[20ساء:الن](ٿ ن عمَر(، قال: فقال: مهللا ُغْفًرا  .(1)ناس أْفَقُه م 

 من املعارضة اجلماعية يف زمن اخللفاء الراشدين: صور  
ْلطة، كام حصل من  حابة أيًضا عَّل شكل مجاعي منظىٍم عَّل السُّ وكان هناك معارضٌة للصى

لب؛ يف عيلِّ بن أيب طااخلليفة الراشد يف اعرتاضهم عَّل  -╚-ائشة طلحة والزبري وع

ْلطة التي  َتلة عثامَن،تأخريه القصاَص من قَ  وا املبادرَة يف تنفيذ القصاص من واجبات السُّ وعدُّ

 ال ُتْعَذُر بتأخريها. 

 - ؓ -وكذلك من ُصَور املعارضة اجلامعية ما حصل من اعرتاض بالل بن َرباٍح 

ٍم: ومة، قال أبو عبشأن األرض املقسؤمنني عمَر يف َّل أمري املومن معه ع يدُة القاسم بن سالى

ْمها بيننا، وُخْذ مُخَُسها، فقال  ل بالٌل لعمَر بن  اخلطاب يف)قا الُقرى التي افتتحها َعنْوًة: اقس 

ٌل عمُر: ال، هذا عنُي املال، ولكني أْحب ُسه فيام جيري عليهم وعَّل املسلمني، فقال بال

ْمها بين ضة من ة املعار. ومن شدِّ (2) بالاًل وذويه( مهللاى اْكف نينا، فقال عمر: )وأصحابه: اْقس 

ومن معه وَصَل األمُر بأن يدعَو عمُر عليهم، قال ابُن تيميَة: )كان عمُر قد دعا  ◙ باللٍ 

 .(3) ملىا عاَرضوه يف ق ْسمة األرض فقال: مهللا اكفني بالاًل وذويه(

                                                           

 (.23)ص: ( ورفع املالم 8/63وي، ونقله ابن تيمية يف منهاج السنة )ق(، وقال: إسناده جيد 2/244تفسري ابن كثري )(1) 

 (.71)ص: األموال 2) )

 (.6/6لسنة )منهاج ا3) )
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ح فلم يرَ  ْقهالتسليَم املْطَلَق للسلطة وإابُة الصى أخر السلطاين املت ن كانت عادلًة؛ بخالف الف 

 جاء من َسَدنة الطاغوت؛ الذين يوجبون االنقياَد ألوامر الطُّغاة دائاًم وأبًدا!وأهل  اإلر

حابة ىلع اخللفاء واألمراء بعد العهد الراشدي:  إنكاُر الصَّ
حابة عَّل  ٌء يف عهد الراشدين - مراءاخللفاء واألوأما إنكاُر الصى األربع أو َمن سوا

ا، وقد ف -بعَدهم ملسو هيلع هللا ىلص: عَّل أكمل وجه؛ حيث قال  ملسو هيلع هللا ىلص وقد عملوا بقول النبيهو كثري جدًّ

فقاموا بالنصيحة حق القيام مل  الدين النصيحة، قيل ملن؟ قال: ألئمة املسلمني وعامتهم.

رسوَل  بايْعنا :(1) وغريهقاله عبادة بن الصامت  تأخذهم يف اهلل لومة الئم؛ قال ابن القيم: )ما

حن نشهُد باهلل أهنم ، وال نخاَف يف اهلل لومَة الئم. ونعَّل أن نقوَل باحلق حيث كنىاملسو هيلع هللا ىلص هلل ا

ومل تأُخْذهم يف اهلل لومَة الئم، ومل يكتموا شيًئا  َوَفْوا هبذه البيعة، وقالوا باحلق وَصَدعوا به،

م وسريهتم؛  ا، وال أمرٍي وال واٍل؛ كام هو معلوٌم ملنمنه خمافَة سوٍط وال عًص  ن َهْدهي  له م  تأمى

مْرواَن؛ وهو أمرٌي عَّل املدينة، وأنكر عبادُة بن الصامت عَّل معاوية؛ و سعيد عَّل فقد أنكر أب

اج مع َسْطوته وبأسه، وأنكر عَّل عمرو بن سعيد؛ وهو وهو خليفٌة، وأنكر ابن  عمر عَّل احلَجى

ا من إنكارهم عَّل أمري عَّل ا ، مل األمراء والوالة إذا خرجوا عن العدلملدينة، وهذا كثرٌي جدًّ

م وال عقوبتهم، وَمن بعَدهم مل تكن هلم هذه املنزلُة بل كانوا يرتكون كثرًيا من فوا سوطهخيا

َرَمه احلق؛ خوًفا من  ء اجلَْور؛ فمن املحال أن يوفىَق هؤالء للصواب وحُيْ والة الظلم وأمرا

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص(صحاُب رسول  اهلل أ

                                                           

 أي: من أوجه بيان وجوب اتباع الصحابة.1) )

 (.4/144إعالم املوقعني )(2) 
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معة ورأى أمري ؛ أنه دخل املسجد يوَم اجلعن كعب بن ُعْجرةَ ويف "صحيح مسلم" 

 . (1) جالًسا، فقال: )انظروا إىل هذا اخلبيث؛ خيُطُب قاعًدا!(الكوفة خيطب 

رْشَ  ؓوكذا ما روى مسلم يف "صحيحه" عن الصحايب ُعامرَة بن ُرَؤْيبةَ 
: ملا رأى ب 

رأيُت ح اهلُل هاتني اليدين! لقد ، فقال له: )قبى نرب رافًعا يديه أمرَي الكوفة وهو عَّل املبن مْروانَ 

(ما َيزيدُ ملسو هيلع هللا ىلص رسوَل اهلل   .(2)  عَّل أن يقوَل بيده هكذا، وأشار بإْصَبعه املسبِّحة 

حابة عَّل معاوية عندما طلب البيعَة بوالية وهو خيطب  ◙ وقد أنكر عدد من الصى

بن الزبري، وعبُد اهلل بن عباس، وعبُد  يَد، منهم عبُد اهلل بُن عمَر، وعبُد اهللالعهد البنه َيز

إنك ، حتى قال عبُد الرمحن بن أيب بْكٍر له: )╚ن بن أيب بكر، واحلسنُي بن عيلي الرمح

 لَ 
 
نَ واهلل دى  لرُتَ

 
 ال نفعُل، واهلل

 
ْدَت أنىا َوَكْلناك يف أمر ابنك إىل اهلل، وإنىا واهلل

 هذا األمَر ُشوَرى َود 

ا عليك َجَذعًة، ثم وثب فقاميف املسلمني، أو َلنُع  .(3) (يَدهنى

ويف "صحيح البخاري" عن يوسف بن ماَهَك، قال: )كان مْرواُن عَّل احلجاز   

معاويُة، فخطب فجعل يذُكُر َيزيَد بَن معاوية لكي يباَيَع له بعد أبيه، فقال له عبُد استعمله 

هذه الروايُة  .(5) ((4) م يقدروابكر شيًئا، فقال: خذوه، فدخل بيَت عائشة فلالرمحن بُن أيب 

يب َيْعَّل وابن أيب حاتم من طريق إسامعيل بن أيب خالد: قد قال ابُن َحَجٍر: )وألخمترصٌة، و

، قال: كنُت يف املسجد حني خطب َمْرواُن، فقال: إنى اهلَل قد أرى أمرَي  حدثني عبد اهلل املدينُّ

                                                           

 (. 864صحيح مسلم ) (1)

 (. 874صحيح مسلم )(2) 

 (.4/149يخ اإلسالم للذهبي )ر(، تا214تاريخ خليفة بن خياط )ص:3) )

 .▲أي: امتنعوا من الدخول خلفه إعظاًما لعائشة 4) )

 (.4827صحيح البخاري ) (5)
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رمحن: بكٍر وعمُر. فقال عبُد اله، فقد استخلف أبو ؤمنني رأيًا حسنًا يف يزيَد، وإن يستْخل فْ امل

َرْقليىٌة؛ إنى 
 ما جعلها يف أحد من ولده وال يف أهل بيته، وما جعلها معاوية إال  ه 

 
أبا َبْكٍر واهلل

 .(1)كرامة لولده(

واَن، فرأى فيها تصاويَر، فقال وعن أيب ُزْرعَة قال: دخلُت مع أبى هريرَة يف دار َمر

ْلقي،  ممن ذهب خيلق خلًقا كخَ هلُل عز وجل: وَمن أْظَلمُ : )قال ايقولملسو هيلع هللا ىلص هلل سمعت رسول ا

ًة، أو لَيْخُلقوا َحبىًة، أو لَيْخُلقوا َشعريًة( فلَيْخُلقوا َذرى
(2.) 

اج بن يوسف وهو خيطب يف احلرم املكي، فقا ◙ وقد قام عبُد اهلل بن عمر ل للحجى

لى ! اهلل عدوى  له: )يا َب بيُت اهلل، وُقت َل أولياُء اهلل( ،اهلل حرمُ  اسُتح   .(3) وُخر 

ل كالَم اهلل،    َبري َبدى اُج وهو خيطب يف الناس عند الكعبة: )إنى ابَن الزُّ وعندما قال احلجى

َل كالمَ  بري يستطيُع أن يبدِّ اهلل وال أنت، قال إنك  فقام ابُن عمر فقال: كذْبَت مل يُكن  ابُن الزُّ

ْفَت،   .(4)قعد! قال: أَما إنك لو ُعْدَت ُعْدُت(اشيٌخ قد َخر 

: )وُيْكث ُر من األمر باملعروف والنهي عن  ؓوقال الذهبي يف ترمجة ُحْجر  بن َعديي  

ًة( ُب زياَد ابَن أبيه األمرَي عَّل املنرب، وَحَصَبه مرى  .(5) املنكر، وكان يكذِّ

                                                           

 (.8/557فتح الباري ) (1)

 (.2111(، صحيح مسلم )7559صحيح البخاري )2) )

 (.3/230أعالم النبالء )سري (3) 

 (.3/230سري أعالم النبالء )(4) 

 .(4/193تاريخ اإلسالم ) (5)
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َة هي من ُل العلم عَّلوقد نصى أه ق ُب ا أنى األمى قاله ابن  َطته؛ من ذلك ماحلاكم وُسلْ ُترا

 منهاماإلمام: ) حزم يف
ٍ
يَم احلدُّ  -أي: الكتاب والسنة- فإن زاغ عن يشء

ُمن َع من ذلك، وًأق 

)  . ( 1)واحلقُّ

ْلطة، واإل ْسبة عَّل السُّ
حابة ُمْستفيضٌة يف احل  نكار عَّل األئمة، فالنصوُص واآلثاُر عن الصى

طف، أو السلف، وليست من احلاَمسات والعوا اجبٌة عند وفريضٌة و وهذا مبدٌأ راسٌخ 

عاوى العارية من البيِّ   وَسَدنُة الطُّغاة! هونة؛ كام يزُعُم الدى

 األنظمة الطاغوتية: اليت حتيميف اإلنكار ىلع احلاكم قواعد ابلدعية ال هدم
ْسبة ملُْحَكمة، واآلثاَر حياول أن يُردى هذه النصوَص ا ْلطة، واإلنكار  البيِّنَة، يف احل   عَّل السُّ

بات ُشَبٍه وقواعَد مبتدعَّل أئمة اجلور، ب عٍة، ونقٍل آلثاٍر يف غري حم لِّها، مما أدت به إىل االضطرا

  والتناقضات!

ز َنْقد  احلاكم واإلنكار -عَّل َمَضضٍ  -فقد أقرى  عليه  أمام هذه النصوص املستفيضة بجوا

ا عألمر عن السلف كام مرى الناس، وذلك لثبوت هذا اَعالنيًة أمام  َّل من يقول: معنا، فقال رادًّ

ٌة، وُيْسَتْثنى منها ويلُّ األمر لألدلة اخلاصة، إنى املُ  نَْكَر الَعَلني ُينَْكُر َعَلنًا: )هذه القاعدُة عامى

ٌم عَّل العام، هذا إذا كان وراءه األصُل اإلنكاُر عليه ا إذا كان أماَمه فأم، واخلاصُّ ُمَقدى

 .(2)اَلنيًة(عَ 

ر  أنىه استدلى بام يناقض ذلك، فوضع َلني عَّل احلاكم إالبجواز اإلنكار العَ ه ومع إقرا

عَد لطريقة ُمناصحة احلكام واإلنكار عليهم، لتكوَن أْصاًل ُيْرَجُع إليه، منها تأصيالُته  قوا

                                                           

 (.4/84الفصل، يف امللل واألهواء والنحل )1) )

 (.56)ص: 2) )
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َفة  ُمناصحة والة األمور املسلحتت عنوان  الب ْدعيىُة يف هذه القواعد . فذكر أدلًة (1) مني()ص 

 لإلنكار بزعمه، وهي تُصبُّ لطريقة املناصحة السُّ 
ة  يف النصح، فذكر  نِّيىة  يى يف وجوب الْسِّ

يُن النصيحةُ قال: )ملسو هيلع هللا ىلص الدليَل األوَل؛ وهو حديُث مَتيٍم الداريِّ أنى النبي  ، قلنا: ملن؟ قال: الدِّ

ت هم(ه ولرلكتابهلل و  غاَيَر يفملسو هيلع هللا ىلص . فقال: )وْجُه الداللة: أنه (2) سوله وألئمة املسلمني وعامى

لى عَّل أن ُنْصَحهم خيتلف عن غريهم، وهذا مفهوٌم النصيحة بني والة األمور وبني غريهم، فد

نىة"؛ فإنه ملا ذكر حديَث  ن صنيع اإلمام ابن أيب عاصم يف كتابه "السُّ
ب  ُة()الديُن النصيحم  بوى

عيىة للُوالة(، ثم ذكر حديَث بعد ذلك بقوله: )باُب كيفية نصيحة  يحٌة عنده نص )َمن كان الرى

ه َعاَلنيةً  . فيقرر خصوصيَة النصيحة لإلمام، وأهنا ال تكوُن َعاَلنية (3) (لذي ُسْلطان فال ُيْبد 

ز هذا املفهوَم بالدليل الثاين؛ لبيان امل د هبذه كبقيىة املسلمني، ثم عزى اخلصوصية، فقال: را

َياُض بُن َغنٍْم: )من أراد )الدليُل الثاين:  بأمر، فال ُيْبد  له عاَلنيًة، ولكن لسلطاٍن  أن ينَصَح قال ع 

ى الذي عليه له(  .(4) يأُخُذ بيده، فَيْخلو به، فإْن َقب َل منه فذاك، وإال كان قد أدى

َياٍض هذا ذكره مرتني، وهو دليٌل يس لُّون بوحديُث ع  ه عَّل وجوب اإلنكار الْسيِّ يف تد 

 اخلَْلوة باحلاكم. حال

فقال: )الدليُل الثالُث: قال سعيد بن  صفة اإلنكار عَّل احلاكم؛ثم أتى بدليٍل ثالٍث يف 

ُجَبري: قلُت البن عباس: آُمُر إمامي باملعروف؟ قال: إن خشيَت أن يقُتَلك فال، فإن كنَت وال 

                                                           

 (.50)ص: 1) )

 (.55رواه مسلم )2) )

 (.50)ص: 3) )

 (.51)ص: 4) )



  349                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ية يٌد خلصوصي. وهذا تأك(1) ال َتْغَتْب إماَمك(ك وبينه، وبدى فاعاًل، ففيام بين ة املُناصحة الْسِّ

 تي ال تكون بالَعلن.للحاكم، وال

بُع: قال أبو وائل: قيل  ية، فقال: )الدليُل الرا ثم استدل أيًضا بدليٍل رابٍع يدل عَّل الْسِّ

ْونَ  ُعكم، إين أكلِّ  أين ال أألسامَة بن  زيد: لو أتيَت عثامَن فكلىْمَته، قال: إنكم لرَتَ ُمه كلُِّمه إال ُأْسم 

، دون أن أفتح باًبا  َل َمنال أكون أيف الْسِّ  .(2) فتحه( وى

َة يف اإلنكار عَّل  ُد تأصيالته التي يوجب فيها الْسيى ثم نقل كالًما للشيخ ابن عثيمني يؤيِّ

وجل؛ أن يأُخَذ  ين اهلل عزاحلاكم؛ وهو قوُله: )الطريُق السليُم الذي هو النصيحُة، وهو من د

ًّ اإلنساُن بيده، وي
، أو ُيكات َبه رس  ا ًّ

(كلَِّمه رس   .(3)ا

حًة أن يردى األحاديَث واآلثاَر التي تدل عَّل جواز اإلنكار العلني عَّل  هوف مل جَيُْرْؤ رصا

 بعد أن نقل بعَض هذه األحاديث 
ٍ
احلاكم؛ لوضوحها وكثرهتا، لكنه استدرك عليها بخفاء

ل العلامء؛ ال ليقوَل بمضموهنا  وهذه  وداللتها الظاهرة؛ بل ليقوَل: إنى الطريقةَ اآلثار  وأقوا

يُة، وما عداها فطرٌق ب ْدعيىٌة! وهذا من تناقضه ا نيىَة يف اإلنكار عَّل احلاكم هي الْسِّ لسُّ

َره أواًل بجواز اإلنكار العلني عَّل احلاكم به؛ ألنى إقرا ته طال استدالالَكفيٌل بإب أمامه واضطرا

يىَة!هذه التي توجب فيها النصيحَة ا  لْسِّ

                                                           

 (.51)ص: 1) )

 (.51)ص: 2) )

 (.51)ص: 3) )
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ية  يف وجوببها  يُستدلآلثار اليت واابلياُن اتلفصييل ىلع األحاديث  نكار ىلع لإلالرس 
 احلاكم:
ه  ؓـــ استدلى بحديث عياض  بن َغنْمٍ  1 : )من أراد أن ينَصَح لذي سلطاٍن فال ُيْبد 

 .(1) ي عليه(يخلوا به فإن قبل منه فذاك وإال كان قد أدى الذَعاَلنيًة، ولكن يأخذ بيده ف

من وجوهٍ؛ ىلع فرض صحة هذا ن غنم عياض بحبديث ىلع االستدالل واجلواُب 
 :(2) احلديث
حُّ للريس االستدالل أواًل 

، فهو خاص  يف النصيحة عياض  بن َغنْمٍ بحديث  : ال يص 

ية يف الَفْهم الدالِّ عَّل الْسٍم هبذا احلديث وهذا األمري عياُض بُن َغنْ  الْسية؛ ولذا استدلى 

 َعاَلنيًة بحرضته وهو َيْسَمُع أماَم الناس.أنكر هشاٌم عليه ن َحكيٍم، عندما باالنُّْصح عَّل هشام 

ُز اإلنكار العلني عَّل احلاكم إذا كان  الريسو َز هذه الصورة، وهي جوا يرى جوا

 ؛(3)َعاَلنيًة( عليه اإلنكارُ  فاألصُل  -احلاكم :أي–بحرضته! لقوله: )أما إذا كان أمامه

 ته!فاالستدالُل هبذا احلديث ال يصح عَّل تأصيال

 ،اُل األحاديث  املستفيضة: َحرْصُ اإلنكار عَّل األمراء يف الْسِّ فقط يلزم منه إبطثانيًا

؛ كام مرى  ءوإلغا حابة الكثرية يف اإلنكار الَعَلنيِّ  الصى
 سابًقا.  أفعال 

ًما وال ممثالًثا نوًعا؛ خاصًة إذا كان فيه مصلحٌة، أو كان : اإلنكاُر الْسيُّ جائٌز وليس حمرى

اخلليفة الراشد عمُر بن عبد وُح من األئمة العدول الذين يقبلون النصيحَة؛ كام قال نصامل

                                                           

 (.2/521(، السنة البن أيب عاصم )24/49املسند )أمحد يف 1) )

 كتامن يف مناصحة السلطان( أليب مروان السوداين.لراجع رسالة )اجلهر واإلعالن بضعف حديث ا2) )

 (.56)ص: 3) )
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َم اهلُل رجاًل أهدى إيلى عيويب(العزيز: )
حايب األمري (1) َرح  َياض  . وكذلك هو احلاُل مع الصى ع 

َد َبْدًرا  ؓبن َغنْمٍ ا ْضوان، وُيرضب، فهو ممن َشه  رع والزهد، به املثُل يف الو وبيعَة الرِّ

ن خري  َمن أَجنى وقد قا
ياُض بن َغنٍْم!...كان م  َياٌض وما ع  ل الشاعر يف الثناء عليه ومدحه: )ع 

ْون العد. فاإلنكاُر الْسيُّ عَّل احلاكم جائٌز، ال سيام إن كا(2)النِّساُء( فوا به، ن ممن يتحرى َل وُعر 

 غريها من الصور. دائام وأبدا ومنع احلاكم يف الْسية إلشكال يف حرص اإلنكار عَّلوإنامى ا

ا : حُيَْمُل هذا احلديُث عَّل املنكر اخلاص الصادر من احلاكم؛ بخالف ما لو كان منكرً رابًعا

ا متعدًيا عَّل النظام اإلسالمي وعَّل الناس، و فق هذا احلديُث مع أدلة الرشيعة عامًّ هبذا يتوا

ة ، )فإنه جيب اإلنكاُر عليه بحَسب  القدر تتعطىُل النصوُص، كام قال ابن تيمية: ى والاألخر

ه بيده، فإن مل يستط ْع فبلساملسو هيلع هللا ىلص: كام قال النبي  ْ نه، فإن مل يستط ْع )َمن رأى منكم منَكًرا فلُيَغريِّ

ً وذلك أْضَعُف اإليامن(، فبقلبه،  ا ا له ُأنْك ر عليه رسًّ ا بذلك؛ وليس مْعل نً فإن كان الرجل ُمَتَسرتِّ

َ عليه؛ كام 
ى )َمن ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبيُّ وُسرت  نيا واآلخرة(؛ إال أن يتعدى َسرَت َعْبًدا سرته اهلُل يف الدُّ

ُره واملتعدي ال ُبدى من َكفِّ عد ، فَعَل رَضَ ا فلم َينَْته  ًّ
 ما ينَكفُّ به من هجٍر وانه، وإذا هناه امَلْرُء رس 

رات  َوَجَب اإلنكاُر عليه َعاَلنيًة، الدين. وأما إذا أظهر الرجُل املُنْكَ  َع يفوغريه إذا كان ذلك أنف

 .(3)ومل َيْبَق له غيبٌة(

                                                           

 (.34)ص:  األمثال أليب عبيد القاسم بن سالم(1) 

 .قال يف االستيعاب: البيت البن الرقيات فيمن ذكره من أرشاف قريش (2)

 (.28/217جمموع الفتاوى )(3) 
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حابُة من عمومات اآليات  َم الصى ة وعَّل الوالة؛ كام فه  وهذا التفصيُل ينطبق عَّل العامى

ْثُل واألحاديث التي فيه وجوُب  العقوبات   األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي م 

حُّ وال جيوز رشعً 
 .احلاكم واملحكوم؛ كام َمرى معنا التفريُق فيها بنيا واحلدود، فال يص 

 حبديث ادلين انلصيحة:اب ىلع االستدالل اجلو
؛ أنى النبي  2 اريِّ يُن النصقال: ملسو هيلع هللا ىلص ـــ استدل بحديث مَتيٍم الدى ن؟ قال: يحُة، قلنا: مل)الدِّ

ت هم(هلل ولكتابه ولرسوله وألئمى   املسلمني وعامى
 أنى النبيى . وقال: )ووجُه الدى ة 

غاَيَر ملسو هيلع هللا ىلص  اللة 

 وغريهم، فدلى عَّل أن ُنْصَحهم خيتل ُف عن غريهم(.بني ُوالة األمور 

ُبه ه أيُّ ُمغاَيرٍة أو اختالٍف بنيوجوا
 طريقة النصيحة : أنه ليس يف نص احلديث وال منطوق 

ة املسلمني كام تومهه  !لألئمة وعامى

مام الناس نًية أعَّل أن الُوالَة ال ُينَْكُر عليهم َعاَل  كام أنه ال يوجد يف نص احلديث أيُّ داللة 

 إال بحرضهتم؛ كام يتومهه أيضا!

قوا يف اإلنكاف ل أهنم فرى َلها ُدعاُة اخلطاب الديني املبدى ن الب َدع التي أصى
ر بني الوالة وبقية م 

حابة والتا فقد ،  املُْحَدَث ا هذا التفريَق بعني من السلف الصالح مل يعرفوالناس، مع أنى الصى

ء كانوا ينكرون عَّل اخللفاء واأل  ومن دوهنم.مرا

– واألهم من ذلك: ليس املقصوُد بالنصيحة يف هذا احلديث هو املعنى املتعارَف عليه

 الُوْسع ببذل اإلخالص عَّل تدل عظيمة، ملعانٍ  جامعةٌ  كلمةٌ  يحةُ نصال بل -فقط باللسان كوهُنا

يَن كلىه ه وكتابه وأئمة املسلمني سولرو اهلل حق يف جيب بام بالقيام تهم؛ ولذا َحرَصَ الدِّ وعامى

 يف النصيحة.
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وقد عدى احلافُظ ابُن َحَجٍر من أعظم معاين النصح ألئمة املسلمني التصدَي جلورهم 

 .(1)(ْلم بالتي هي أحسنُ وم ن أعظم  نصيحتهم دْفُعهم عن الظُّ من الظلم، قال: )ومنَعهم 

يَن يف حق  قياَم بام جيب يففاإلسالُم جعل ال ة من الدين، حتى حرَص الدِّ اإلمام واألمى

ن السياسة َتْرُك السياسة(؛ كام َيعيبُ  عَّل الدكتور ُه النصيحة هلم، وهذا بخالف ما يقال: )م 

 اَله بالسياسة بزعمه!حاكم انشغ

ء يف ط وأئمُة املسلمني من األمرا رهم ون الذين اختااحلديث هم يف األصل املُْقس 

باإلسالم وعَدلوا بني الناس، فمن الدين  النُّْصُح هلم بالطاعة والنُّرْصة، وقاموا املسلمون 

ال النووي: )وأما وأيًضا من النصيحة هلم القياُم عليهم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ق

ه(ملسو هيلع هللا ىلص : ٌح باإلنكار أيًضا من أبى سعيد، وأما قوُله قوُله: فقد قىض ما عليه؛ ففيه ترصي ْ  )فْلُيَغريِّ

ة، وقد تطابق عَّل وجوب األمر باملعروف والنهى عن املنكر  فهو أمُر إجياٍب بإمجاع األمى

ة،  نىُة وإمجاُع األمى يُن، ومل خيال  وهو أيًضا من النصيحة التالكتاُب والسُّ ْف يف ذلك إال ي هي الدِّ

ة املسلمني من العلامء ين النُّصح لعا.  كذلك من الدِّ (2)(، وال ُيْعتَدُّ بخالفهمبعُض الرافضة مى

ْلطَة  واملصلحني؛ ببيان احلق وكشف الباطل هلم، وُنرصة مظلومهم؛ ولو كان الظاملُ هي السُّ

 يف صدر اإلسالم.╚ ُة نفَسها، وهذا ما كان عليه السلُف والصحاب

 كما يوىل عليكم تكونوا:
ر عدول  والقيام بئمة املسلمني السالُم عَّل النُّصح ألثى اإلوكام ح حقوقهم، يف املقابل حذى

ت ه منهم؛ بل حرَص اخلوَف فيهم،  لِّني، وبنيى خوَفه عَّل أمى
أمَته من أئمة اجلَْور واألئمة املُض 

                                                           

 (.1/138فتح الباري )1) )

 (.2/22رشح مسلم )(2) 
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َته عَّل التصدي هلم  فكيف  وجهاد هم، ولو كانوا يف ظ لِّ حكم اإلسالم واخلالفة،وحثى أمى

 بغري اإلسالم؟! ن الذين حيُكمونبالطُّغاة واجلَبىاري

ف  املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص كام عند ابن حبان يف "صحيحه" عند باب: )ذكر ختوُّ

ت ه جُماَنَبَتهم الطريَق املستقيَم بانقيادهم لألئمة املضلني(: عن اد بن أْوٍس، أنى نبيى  عَّل أمى َشدى

لِّني(إال األئمَة ا أخاف عَّل أمتيقال: )إين ال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   أيب ذري أنى النبيى (1) ملُض 
. وكام يف حديث 

لُّون(ملسو هيلع هللا ىلص  ُة املُض  تي من الدجال: األئمى  أْخَوُف عَّل أمى
ال  جى . وحديث  أيب (2) قال: )غرُي الدى

َْجٍن الثىَقفيِّ أنى النبيى 
تي من بعدي ثالًثا: َحيْ ملسو هيلع هللا ىلص  حم   .(3) ة...(ألئمى َف اقال: )أخاف عَّل أمى

يلُّ يف ك
ة  املضلِّني يف كتاب اإلمارة.تابه "إحتاف اخلرية" حديَث وقد ذكر امَلْوص   األئمى

ر النبيُّ  لِّني وخاف منهم عَّل أمته أْكَثَر من الدجال، بل ملسو هيلع هللا ىلص وإنام حذى من األئمة املض 

ة مجيًعا يف دينها ودنياهحرَص خوَفه فيهم؛   ُيوىلى عليكم ا؛ ولذا قيل: )كامألنى فساَدهم فساٌد لألمى

ٌة من أمْحََس يقاُل هلا: زينُب، أبا َبْكٍر يف "صحيح البخاري": سأَلت  تكونون(. و امرأ

يق ، فقالت: )ما بقاؤنا عَّل هذا األمر الصالح الذي جاء اهلُل به بعد اجلاهلية؟  ؓالصدِّ

ُتكم، قالت: وما األئمى اؤبققال:  أَما كان لَقْوم ك رؤوس ُة؟ قال: كم عليه ما استقامت بكم أئمى

 .(4) ال: فهم أوئلك عَّل الناس(أمروهنم فيطيعوهنم؟ قالت: بَّل، قوأرشاف ي

                                                           

  (، وصححه األلباين.10/431(، صحيح ابن حبان )28/340د )مسند أمح (1)

 .(، وصححه األلباين35/223أمحد يف املسند ) (2)

 (. 215(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )2/795ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ) (3)

 (.3834البخاري ) (4)
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لوا بخري ما استقامت هلم والهُتم  ◙ وقال عمرُ  عند موته: )اعلموا أنى الناَس لن يزا

ى للمدينة: )إنى قوًما أدى  ًضا عندما. وقال أي(1) وُهداهتم( ْْسَ
وا هذه أَلَُمناُء، فقال جيء بكنوز ك 

( املؤمنني: يا أمريَ  ؓعيل   ْت رعيىُتك، ولو َرَتْعَت لَرَتعوا  .(2)، عَفْفَت فَعفى

الذين حيُكمون يف  وقال شيُخ اإلسالم ابُن تيميَة: )ومعلوٌم أنه إذا استقام والُة األمور

ُة الناس، كام قال أبو بكٍر الصديق..موال استقنفوس واألال نْفان إذا ام عامى . ويف األثر: )ص 

؛ كام دلى عليه قوُله: اصَلحوا صَلَح الن ُء: أهُل الك تاب وأهُل احلَديد  ٱ )ُس؛ الُعَلامُء واألمرا

 (ىئ ىئ ی ی ی ېئ ىئ)اآليَة. وهم أولو األمر  يف قوله:  .[25]احلديد: (ٻ

ن . وكذل[59]النساء: َهت هم يقُع الَفساُد؛ كام جاء يف احلديث مرفوك م  ًعا وعن مجاعة من ج 

حابة: إنى أْخَوَف م لُّون. ا أخالصى ٌة ُمض  ٍق بالقرآن وأئمى
داُل ُمناف  ُة عاملٍ وج  ُة اف عليكم َزلى فاألئمى

لُّون  ءُ املُض   .(3) (هم األمرا

 وقد قال عبد اهلل بن املبارك: 

ينَ  َد الـــــدِّ    إال امللوُك وهـــــل أْفســـــــــــــــَ
 

 
ا! بـــــــاهنـــــــُ  وُرهـــــــْ

ٍ
ْوء بـــــــاُر ســـــــــــــــــَ  وأحـــــــْ

 

ُب فوا  لْ ج   كبرٌي للحفاظ عَّل صالح السُّ
ة  طة وتقويمها بكل وسيلة مرشوعة، فإن  األمى

ْلطُة عادلًة يكون األصُل تقويَمها بالنصح  كانت والرفق؛ ألنى احلقى غايُتها، وإن كانت السُّ

ى النبيُّ جائرًة، فيكوُن تقويُمها باليد أو باللِّ   ا.ذلك كلىه جهادً ملسو هيلع هللا ىلص سان أو بالقلب، وقد سمى

                                                           

 .37العادلني ح  و نعيم يف فضيلة، وأب16428البيهقي يف الكربى ح  (1)

 (.28/268(، فتاوى ابن تيمية )6/357السنن الكربى للبيهقي ) (،7/78البداية والنهاية ) (2)

 (.10/355جمموع الفتاوى )3) )
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ف؟ قال: قلت البن عباس: آُمُر إمامي باملعروــــ استدل بام جاء عن سعيد بن جبري: ) 3

نَة: قال: إن َخشيَت أن يقتُلَك فال، فإن كنَت وال  بدى فاعاًل، ففيام بينك وبينه(، )وزاد أبو َعوا

نَة: وال َتع ْب إمامَ  .(1) وال َتْغَتْب إماَمك(  .(2)ك(وعند البيهقي قال: )وزاد أبو عوا

 بن عباس: عبد اهلل اجلواب ىلع االستدالل بأثر
ة  يف اإلنكار عَّل احلاكم أواًل  دائاًم وأبًدا : أنى االستدالَل هبذا األثر عَّل وجوب الْسيى

حابة، وإمجاَعهم عَّل جواز اإلنك ار العَلنيِّ عَّل احلاكم، خيالف عموَم النصوص، وعَمَل الصى

  مر معنا.ممن يقرُّ هبذا اجلواز كام هوو

 :يف سبيل اهلل ة اجلور من اجلهاد واالستشهاداتلعريض بانلفس باإلنكار ىلع أئم
: كالُم ابن عباس هنا من باب التوجيه وُمراعاة املصلحة يف حق تلميذه ابن ُجَبري، ثانيًا

ا لكل أح د ولكل زمان، فهي حالُة عنٍي لألخذ بالرخصة فال وليس ذلك منه ترشيًعا عامًّ

مُ  َعْت طرُق اإلنكار يف ، ويس فرَض َعنْيٍ ، واإلنكاُر عَّل أئمة اجلور باليد واللسان لتعمى قد تنوى

، وابُن ُجَبري هنا يستشري شيَخه عبد اهلل الرش يعة من اليد إىل اللسان إىل القلب وبالْسِّ والَعَلن 

حابة، فأرشده بالرتكار العيف اإلن¶  بن عباس ا ْعُل كبار الصى
ك إْن ترتىب لني كام هو ف 

ه ابن عباس؛ وذلك لئاملصعليه القتُل والتعذيُب، ولعدم  ال خْتَْسَ لحة يف حق ابن جبري كام يرا

ْرَص تلميذه عَّل هذه  ْلَمه الذي تلقاه من ابن عباس، وقد َعَرف ابُن عباس بفطنته ح  ُة ع  األمى

وال ُبدى فاعاًل ففيام بينك ظيمة؛ فقال موجًها له للمرتبة األخفِّ رضًرا: )فإن كنت الشعرية الع

ة بالسيف من غري لذي تسلىط فيه أئمُة اجلَور عَّل لزمن اعباس أدرك اوبينه(، وابُن  حقِّ األمى

َع فيه العلامُء واملصلحون، وأُ  َذ ُشوَرى، وُمن ع األمُر باملعروف والنهُي عن املنكر، وُقم  خ 

                                                           

 (.746سنن سعيد بن منصور ) (1)

 (.7186شعب اإليامن للبيهقي )(2) 
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ُل يف االقتصار عَّل إبالرخصة والتقيىة واإلنكار القلبي، كام قال اجلَصى  نكار اُص: )احلديُث األوى

وف عَّل النفس، وَلَعْمري إنى أياَم عبد امللك ب دون اليد واللسان؛ للتقيىة واخلبالقل املنكر

م كانت من األيام التي َسَقَط فيها فرُض  هب  اج  والوليد وأرْضا  اإلنكار عليهم بالقول واحلَجى

ر  ذلك واخلوف  عَّل  .(1) النفس(واليد؛ لتعذُّ

لطان أقوُم إىل هذا رجٌل إىل ابن عباس، فقال: أال وجاء عن طاووٍس أنه قال: )أتى  السُّ

ه (2) فآُمُره وأهناه؟ قال: ال، تُكْن لك فتنًة( . فتعليُل ابن عباس كان خلشية الفتنة واالبتالء؛ فدلى

عاَة أئمة اجلور، وأنى عَّل الرخصة هم وجو ، وال يريد ابُن عباس من ذلك مرا ُب النصيحة حقى

ه ه هو الدين؛ كام يف تأصيالت االبتداع يف م يف غري حرضهتم، أو أنى هذا منالْسية وعدُم َنْقد 

وَسَدنة الطُّغاة البدعية؛ ولذا فإنى طالَب ابن عباس أنفسهم كانوا من قيادات املعارضة، وممن 

ٌء يف احلجاز أو العراق، ومنهخ  م: سعيد بن ُجَبري كام مر معنا.رجوا عَّل أئمة اجلَْور سوا

ن عَّل طريقته من وجوب ومَ  الريسعباس مل يفهموا ما فهمه  طالب ابن فهؤالء كبارُ 

يىة، وأن تكوَن بينهم وبني احلاكم، أو أنى نصيحَة ابن عباس كانت ترشيًعا، وإنام  النصيحة الْسِّ

ة اجلَْور الذين يقُتلون الذين ُحْكم أئميف ظ لِّ  اجتهاًدا منها منه حثىهم عَّل األخذ بالرخصة فهمو

 القياَم باحلق واألْخَذ بالعزيمة باإلنكار عَّل ، وإال فإنى رون بالق ْسط من العلامء واملصلحنييأم

ت ب الشهادات، كام أئمة اجلور جائٌز بل من اجلهاد، والقتُل يف سبيل ذلك شهادٌة من أعَّل مرا

                                                           

 (.4/157أحكام القرآن )(1) 

 (.7187شعب اإليامن البيهقي ) (2)
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هداء محزةُ ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبيُّ   وهناه فأمره جائرٍ  إمام إىل قام ورجٌل  املطلب،  بن عبد)سيُِّد الشُّ

 .(1)فقَتَله(

ث به سعيد بن ما والثبات عَّل ذلك مواجهة الطغاة واألرباب البرشية ومن فضيلة  حدى

 رسي يب فيها، أتت عَّلى أُ تي ال )ملا كانت الليلةُ ملسو هيلع هللا ىلص: جبري عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل 

 فرعونَ  حة ماشطة ابنة  لرائحة الطيبة؟، فقال: هذه رائيل، ما هذه ا، فقلت: يا جربطيبةٌ  رائحةٌ 

ها، قال: قلت: وما شأهنا؟، قال: بينا هي متشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت وأوالد  

!، قالت: ال، ولكن ريب من يدهيا، فقالت: بسم اهلل، فقالت هلا ابنة فرعون: أيب (2)املدرى

النة، وإن ؟، قالت: نعم، فأخربته، فدعاها، فقال: يا فكلورب أبيك اهلل، قالت: أخربه بذ

: من نحاس فأمحيت، ثم أمر هبا أن (3)ك اهلل، فأمر ببقرة وربُّ ا غريي؟، قالت: نعم، ريبِّ بًّ لك ر

حاجتك؟، قالت: أحب أن يل إليك حاجة، قال: وما  تلقى هي وأوالدها فيها، قالت له: إنى 

فأمر  من احلق، قال:د وتدفننا، قال: ذلك لك علينا ع عظامي وعظام ولدي يف ثوب واحجتم

ا ع، وكأهنى رض  ا، إىل أن انتهى ذلك إىل صبي هلا مُ ا واحدً ا فألقوا بني يدهيا واحدً بأوالده

ب اآلخرة، عذاب الدنيا أهون من عذا ، اقتحمي، فإنهْ مى تقاعست من أجله، قال: يا أُ 

 .(4)فاقتحمت(

                                                           

 .خترجيهسبق (1) 

من أسنان املشط وأطول  َّل شكل سني يعمل من حديد أو خشب ع يشءٌ : املدرى واملدراة قال ابن األثري يف النهاية: )2) )

 (.منه يْسح به الشعر املتلبد

ة، ولكنه شيئا مصوغا عَّل صورة البقر قال احلافظ أبو موسى: الذي يقع يل يف معناه أنه ال يريد)قال ابن األثري يف النهاية: 3) )

 (.شيئا يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلكا كبرية واسعة، فسامها بقرة، مأخوذا من التبقر: التوسع، أو كان ربام كانت قدرً 

 ، وصحح إسناده أمحد شاكر.ال بأس به إسنادٌ (، قال ابن كثري: 2903يح ابن حبان )(، صح5/30مسند أمحد )4) )
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 يل: )ال خالَف و حامد الغزا  مقام اجلهاد باإلمجاع، قال أبوتعريُض النفس للتهُلكة جائٌز يف

 .(1) يف أن املسلَم الواحَد له أن هَيُْجَم عَّل صفِّ الكفار ويقات َل وإن َعل َم أنه ُيْقَتُل(

ي عن  اُص: )ُرو   الناس قال: قلت: يا رســــــــــوَل اهلل، أيُّ أيب ُعبيدَة بن  اجلراح أنه وقال اجلَصــــــــــى

 قرأ  َر بمعروف وهنى عن منكر(، ثمرجٌل قَتل نبيًّا أو رجاًل أمَ لقيامة؟ قال: )أشــــــدُّ عذاًبا يوم ا

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  )ملسو هيلع هللا ىلص رســــــــــوُل اهلل 

ُز إنكــار املنكر مع  .[21]آل عمران: (ې َخْوف  القتــل، وأنــه منزلــٌة ثم قــال: ويف هــذه اآليــة جوا

 .(2)رشيفٌة(

حتى مات، دخل الناَر؛ وذلك ألنه وقال ابُن تيميَة: )قال مْسوٌق: من اضطر فلم يأُكْل  

ُر عليه من األكل املباح له يف هذه احلال، فصار بمنزلة َمن قَتل  ْتل  نفسهأعان عَّل قَ  برتك ما يْقد 

َل جماهًدا، ففي بحقي عند سلطان جائٍر؛ فإن ذلك ُقت   بخالف املجاهد بالنْفس ومن تكلىمنفَسه؛ 

 .(3)(اهلل تعاىل قْتل ه مصلحٌة لدين

ْلطةل أبو بكر األْحَوُل اإلماَم أمحَد عن موسأ وقد ، قفه إذا ُحكم عليه باإلعدام من السُّ

ْضَت عَّل السيف، جُتيُب؟ قال: ال( ْضُت . وقال: (4) فقال له: )يا أبا عبد اهلل، إن ُعر  )إن ُعر 

ُ تقيىًة واجلاهُل بَجْهٍل؛ عَّل السيف ال ُأجيُب، إذا أ
ُ احلجاب العامل  (فمتى يتبنيى . فقد راعى (5) قُّ

مانه يف هذا الفرض؛ وهو عدُم التناُزل  عن داهنة والتىقيىة من العلامء يف زاإلماُم أمحُد خطورَة امل

                                                           

 (.2/319ياء علوم الدين )إح(1) 

 (.2/286أحكام القرآن ) (2)

 (.26/181جمموع الفتاوى )(3) 

 (.11/241سري أعالم النبالء )(4) 

 (.1/204اآلداب الرشعية ) (5)
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ْلط  السُّ
ا احلقِّ أو املداهنة  فيه أمام َجْور 

 
ٍن وصعوباٍت؛ مل َ ن حم  يرتتب عَّل هذه ة؛ مهام كانت م 

ذه إلماُم أمحد بن حنبٍل يف هسلمني؛ ولذا ثبت اعَّل اإلسالم وامل املداهنة من مفاسَد عظيمةٍ 

َبْت َمن املحنة، وكان موقُفه مو ْلطُة َمن قَتَلْت، وعذى قَف األنبياء والرسل، بعد أن قتلت السُّ

 نَْت من العلامء.عذبت، وَسَجنَْت َمن َسجَ 

َع ابُن طاهر شيُخ  ْضُت عَّل السيف مخَس مرات اإلسالم اهلََرويُّ وُسم  ، ال يقال يقول: )ُعر 

 .(1) عمن خالفك. فأقوُل: ال أْسُكُت(اسُكْت ال يل: يل: ارجع عن مذهبك، لكن يق

ه اإلنكاُر عَّل اخلليفة معاويَة بن  أيب سفيانثالًثا َعَلنًا  ◙ : ثبت عن ابن عباس نفس 

عيد بن جبري: ري، كام عند ابن ُخزيمة يف "صحيحه"، قال سويف غيبته، ورواه عنه سعيُد بن جب

بُّون؟ فقلت: خيافون من ما يل ال أسمُع الناَس ُيل بعَرفَة فقال يل: يا سعيُد،ا مع ابن عباس )كنى 

ْسطاطه فقال: لبىْيَك مهللا لبيىَك؛
نىَة  معاوية، قال: فخرج ابُن عباس من ف  فإهنم قد تركوا السُّ

ن ُبْغض  عَ  (م   يلي
َم أنُْف معاويَة((2)  .(3). ويف رواية عند البيهقي: )رغ 

لْطة   :املحرمة ن الغيبةد وليس ممن اجلهاونقدها اإلنكاُر ىلع السُّ
ْب إماَمك( أو )وال َتْغَتْب إماَمك(، فعَّل فْرض  صحة هذه رابًعا : أما قوله: )وال َتع 

عباس؛ من اإلرشاد برتك املجاهرة باإلنكار فُتْحَمُل عَّل زيادة تأكيد ما بدأه ابُن  الزيادة،

ض  لالعَلني؛ َخشيَة ا ة عَّل سبيل اللهلكة، وأما ذ ْكُر األمرا لقتل والتعرُّ عيب والتنقص ء أو العامى

ر ٍت ُمْشَته  ٍة عَّل سبيل والغيبة بغري حقي رشعيي فال جيوز، وأما ذ ْكُر ما صدر منهم من منَكرا

                                                           

 (.18/509)سري أعالم النبالء (1) 

ه األلباين يف ( وقال: صحيح عَّل رشط الشيخني، وصحح1706(، واحلاكم يف املستدرك )2830صحيح ابن خزيمة )(2) 

 (.3006)سنن النسائي 

 (.9230السنن الكربى )(3) 
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م، وقالتحذير، فجائٌز، وليس من الغ ص  املحرى مة وال التنقُّ لم من د استثنى أهُل العيبة املحرى

َة مسائل دلى الغيبة املح  عدى
مة  نىةُ رى  ، وقد مُج َعْت يف البيت:عليها الكتاُب والسُّ

ةٍ  بـــــٍة يف ســـــــــــــتـــــى يــــْ ْدُح لــــيــــس بــــغــــَ  الــــقـــــَ

ا  قـــــً ســــــــــْ
ٍر ف  ُْظه 

 
ٍت وَمنومل َتفـــــْ  وُمســــــــــْ

  
 

 

 
ر   ذِّ َ ٍف وحمــــــــُ رِّ عــــــــَ ٍم ومــــــــُ  مــــــــتــــــــظــــــــلــــــــِّ

ر  َب طــــلـــــَ    اإلعـــــانـــــَة يف إزالـــــة  مــــنــــكــــَ

 

ُتباح لغرض صحيح  رمُة، وقد جتب أو: )األصُل يف الَغيبة احُلْ قال ابُن َحَجٍر اهليتميُّ 

ُل إليه إال هبا(  .(1) رشعي ال ُيَتَوصى

اُص: ) َمن ال يستحق وليس بَمعيٍب؛ فإنى من كان وإنام هنى بذلك عن عيب  وقال اجلَصى

اُج قال احلسنَمعيًبا فاجًرا فعيبُ   أنت أَمتىه فاْقَطْع : مهللاه بام فيه جائٌز، وروي أنه ملا مات احلَجى

َش يُمدُّ بيعنا سنىَته، فإن
َق فيها َعناٌن يف سبيل ه أتانا ُأَخْيف َش ُأَعْيم   ما َعر 

 
د قصرية الَبنان، واهلل

ُل مُجىَته وخْيط ُر يف مشيته، ويصعُد املنرَب فَيهْ اهلل ُر حتى تفوَته الصالُة، ال من اهلل يتىقي، ، ُيَرجِّ
ذ 

 .(2)تحي(َيْس وال من الناس 

ة املسلمنيفهذا االستثناُء من الغيبة عام   ء وعامى ، قال القرطبي يف تفسريه: )ليس  يف األمرا

ْلباَب احلياء فال  من هذا الباب َغْيبُة الفاسق املعل ن   ؛ فإن يف اخلرب: )َمن أْلقى ج  ر  َغْيبَة به املجاه 

 فالَغيبُة إذن يف املرء الذي يسرُتُ  الناُس(.)اذكروا الفاجَر بام فيه كي حَيَْذَره ملسو هيلع هللا ىلص: له(. وقال 

ثٌة ليس هلم ُحْرمٌة: صاحُب اهلوى، والفاسُق املعل ُن، نفَسه. وروي عن احلسن أنه قال: ثال

" لإلمام أمحد أنى . وروي عن احلسن الَبرْصي كام جاء يف كتاب "الزهد(3) اجلائُر( واإلمامُ 

ه،  اهلوى الذي يدعو اخلائُن، وصاحُب م: اإلماُم ال غيبَة هلاحلسن البرصيى قال: )ثالثٌة  إىل هوا

                                                           

 (.2/248الزواجر، عن اقرتاف الكبائر )(1) 

 (.8/286لقرآن )أحكام ا(2) 

 (.16/339)تفسري القرطبي (3) 



  362                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 هلم (1) سُق املعل ُن ف ْسَقه(والفا
 
َلمة والدعاء ر من الظى بالبقاء وطول العمر، . وكان احلسن حيذِّ

 َ  .(2)  اهلَل عز وجل(فيقول: )من دعا لظامل بالبقاء فقد أحبى أن َيْعىص 

ُق املُ هلم َغْيبٌة: )ثالثٌة ليست وقال سفيان بن ُعَيْينة: 
ْعل ُن بفسقه، اإلماُم اجلائُر، والفاس 

 .(3) ي يدعو الناَس إىل ب ْدعته(واملبتدُع الذ

هيُم  : )وقال إبرا ، وذو رُ كانوا يقولون: ثالثٌة ليست هلم غيبٌة: السلطاُن اجلائالنىَخعيُّ

ُق املُعْ اهلوى، و  .(4) ل ُن لفسقه(الفاس 

ْدعٍة جائُر، وصاحُب ب   بَة فيهم: إمامٌ أيب َكثرٍي: )ثالثٌة ال َغيْ وعن األوزاعي: قال حييى بن 

 .(5)وفاسٌق(

ْرماينوجاء يف مسائل َحْرٍب  عن عبد الرمحن بن ُأَذْينَة قال: )حدثنا أشياُخنا قال:  (6) الك 

 والفاسُق املُْعل ُن بفسقه، وصاحُب  ، الوايل الظاملُ اجلائُر،ثالثٌة ال ُحْرمَة هلم وال َغيبةَ 

 .(7)الب ْدعة(

؛ فق ْرماينُّ
َب الك  وه بام فيه حْيَذْره الفاجر متى يعرُفه الناُس، اذكرال: )أتَْرَعْوَن عن ذ ْكر ثم بوى

لإلنسان أن  الناُس. سألت إسحاَق عن َغْيبة  السلطان اجلائر قال: ال يكوُن فيهم إال ما ُيْكرهُ 

                                                           

 (.1666الزهد لإلمام أمحد )(1) 

 (.8986شعب اإليامن البيهقي )(2) 

 (.6374شعب اإليامن البيهقي )(3) 

 (.13/142لسنة للبغوي )رشح ا(4) 

 (.4/217ذم الكالم للهروي )(5) 

 احلنابلة.به املسائل: من أفضل كتب ـه، قال الذهبي عن كتا280إمام من تالميذ أمحد بن حنبل ت (6) 

 (.2/884مسائل حرب الكرماين )(7) 



  363                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

َد لساَنه. حدثنا األخرض، قال: حدثنا عارٌم،  قال: حدثنا خالد، سمعت عبيَد اهلل يقول يف يعوِّ

ٌب وهو حيبُّ أن اخلوارج والسلطان الذي قد أْعَلَن: مل َيَر هلم َغْيببة غي
ًة، فأما من ُيعَلم أنه ُمْذن 

َ فرأى ذلك منهم غيبًة(
 .(1) يسترت 

عاء هلم والثنْور كان معروًفا عنفالَقْدُح يف أئمة اجلَ   عليهم؛ د السلف، بل ينهون عن الدُّ
 
اء

ناء عليهم اليوَم عَّل املنابر يف اجلَُمع واألعياد واملحافل، لثى وا بخالف ب ْدعة الدعاء للطُّغاة

نىة زوًرا عليهم، فكان إ :لُيَزيىَن هذا الباطُل باسم السلفية وعقيدة السُّ هيُم النىَخعيُّ )إذا ُذك َر  برا

: )كفى به َعًمى: أنه ُيْعمى قوُل . وي(2)(.[18]هود:(  ىئ ىئ ىئ ی ی)اُج قال: احلَجى 

ُجُل  اج حلاه اهلُل(الرى . وقال عاصُم بُن هَبْدلَة عن شيخ الكوفة اإلمام  شقيق  بن سَلمة (3) يف احلَجى

ًة، فقال: )مهللاشيًئا قط، إال أنه ُذك َر ا: )ما رأيت أبا وائل سابى (4) أيب وائل اُج مرى  أطع ْمه حلَجى

ن رَضيٍع ال ُن وال يغني من جوع( طعاًما م   .(5) ُيْسم 

. وهذا (6) رمحه اهلل: )من دعا لظامل بالبقاء فقد أَحبى أن ُيْعىص اهلُل(  الثوريُّ وقال سفيانُ 

ننا من د ظهور اإلرجاء: )َعَجًبا إلكُدعاء احلسن البرصي، وقال طاووُس بن َكْيساَن بع خوا

نًا(أهل العراق ُيَس  اَج مؤم  ون احلَجى مُّ
(7). 

                                                           

 (.2/886مسائل حرب الكرماين ) (1)

 (.6/164مصنف ابن أيب شيبة )(2) 
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 (.7/46نعيم ) حلية األولياء أليب (6)

 (.6/163رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ) (7)
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ٌخ  َهنىا: سألت أمحَد بن حنبل عن إبراهيمَ ل مُ وقا فقلت: ما ، اهلََروي؛ فقال: )رجٌل وس 

ٌخ؟ ٌخ(. قال ابن  قولك إنه َوس  ًقا: قال: َمن َيتىب ُع الوالَة والُقضاة؛ فهو وس  ُمْفل ٍح احلنبيل معلِّ

لصالح . وهذا من السلف ا(1) (ف، وكالُمهم يف ذلك مشهورٌ مجاعة من السلكان هذا رأَي )

َة اجلور، فكيف بأفيمن يتىب   بالطاغوت ومن جاء به االحتالُل ئمة اجلور أنفسهم! بل كيف ُع أئمى

 الذين يدعو هلم!

 
ُ
 :ريًايوال تع مة من خطورة الطغاة ليست سبًّاانلصيحة لأل
ن تضليل ة َة والنصوَص وأقأنىه جعل األدلى ه فم  ُل حقى األمى َل السلف التي تؤكد وتؤصِّ وا

ْلطة ونقدها واالا ْسبة عَّل السُّ
رتاض عَّل سياستها: من السبِّ والتنقُّص علرشعي يف احل 

ية للخروج، كلُّ ذلك   العيوب املؤدِّ
َذْوًدا عن أنظمة الطاغوت وحكومات والَغيبة، وإشاعة 

 مني منهي  عنه؛ ألنه من الَغيبة، فكيف بويلِّ خطاء وعيوب املسل: )إنى َنرْشَ أاالحتالل، قال

، فكيف إذا كا ًبا أو مباَلًغا فيها( نتاألمر! هذا عَّل فرض أهنا حق   .(2) َكذ 

ويقول أيًضا: )التأصيُل السابُع: ُحْرمة إشاعة عيوب والة األمور وإظهاُرها ولو باسم 

ن النفوس عليهم، املؤدي أخطائهم سبٌب لشحإظهاَر عيوهبم و النصيحة، ويدل هلذا أنى 

مٌة؛ ألنى للللخروج عليهم؛ والوسائ م حمرى َيُة للمحرى   .(3) ائل أحكاَم الغايات(وسُل املؤدِّ

ة والتحذيُر من فساد احلاكم  ْلطة هو تقويُمها والنصُح لألمى د من نقد السُّ فإن قلَت: إن املرا

ْلطة كام هو  ٌر يف الرشيوالسُّ ة الناس عدا ويلى األمر(عة، فيقول: )هذا حق  ُمَقرى  .(4)  لكنه يف عامى

                                                           

 (.3/476اآلداب الرشعية البن مفلح )1) )

 (.46)ص: 2) )

 (.46)ص: 3) )

 (.47)ص: 4) )
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حابة من اإل ع  واألعياد داخاًل نكار العَلني يف املساجد وُخَطب  اجلُمَ فهل َيُعدُّ ما قام به الصى

ُن النفوَس وُتَسبُِّب اخلروَج؟
 يف إظهار العيوب واألخطاء التي َتْشح 

عاة واملشاوإذا كان  ء يخ عَلنًا واجًبا حلامنْقُد الدُّ ية الدين؛ فإنى نْقَد امللوك واألمرا

  الدنيا والدين!عَّل رهماحلكومات أدعى وَأْوىل؛ لعموم فسادهم ورضو

 :عبد اهلل بن ُعَكيمٍ ستدالل بأثر الاجلواب ىلع ا
ْلطة واإلنكار عليها َعَلنًا بأثرُه ـ استداللُ  4 )ال ُأعنُي  عبد اهلل بن ُعَكيٍم: عَّل حتريم نقد السُّ

َعْوًنا  وئهمساَعنَْت عَّل دمه؟ قال: إين أُعدُّ ذ ْكَر ليفٍة بعد عثامَن أبًدا، قال: فقيل له: أعَّل قتل خ

 .(1)عَّل دمه(

ضة نوٌع  ء بنَْقل  اإلشاعات الباطلة واألكاذيب املُْغر  فُيقاُل: إنى ذ ْكَر مساوئ اخللفاء واألمرا

رى   ٌم يف اإلسالم، وال سيىام إن كان ذ ْكُر املساوئ يف حق اخللفاءمن اإلفساد والظُّْلم؛ وهو حُمَ

، والذين  ؓعثامنَ لناُس ورُضوا هبم؛ كالراشدين واألئمة املهديني الذين اختارهم ا

بري: )يا أبا عبد اهلل، ما جاء  حابُة للزُّ جيب الدفاُع عنهم وُنرصهُتم باليد واللسان؛ ولذا قال الصى

ناها عَّل يفَة عثامَن حتى ُقت َل، ثم جئُتم تطُلبون بدمه؟ فقال الزبري: )إبكم! ضيىْعُتم اخلل ا قرأ نى

ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ۇئ ۆئ ۆئ)، وعمَر، وعثامَن: ، وأيب بكرملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول اهلل 

. فلم يكن (2)مل نكن نحَسُب أنىا أْهُلها حتى وقَعْت منا حيث وقَعْت( ،[25]األنفال: ( ېئ

َل املؤا حابُة أن تص  ل املنافقون مرُة إىل قتل اخلليفة الراشد عثامَن، وقد استغيتوقىُع الصى

ونواملند د، ومما استغلوه عَّل خليفة املسلمني الراشكلى وسيلة للثورة  -غريهكابن  سبأ و -سُّ

خلالفة يف آخر ما كان من مطالبات مرشوعة وإصالحات لألقاليم؛ فيام َطَرأ من تقصري يف ا

                                                           

 (.6/362يب شيبة يف املصنف )رواه ابن أ1) )

 (.3/31مسند أمحد )(2) 
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 هذه الوفود التي جاءت تطال ُب باإلصالحات، ا عَّلخريً  ◙ أيامها، وقد أثنى عثامنُ 

َد هلم  حابة جمالَس وَتَعهى باُر الصى
وا هذا األمَر  الوفود املعارضبام طلبوه، وقد حرَض ك   وعدُّ

ة 

املعارضة من الُوَسطاء بني ¶  مرشوًعا، وكان عيلُّ بن أيب طالب وجابر بن عبد اهلل 

َرٌج، قال: فَعَرفهاواخلليفة، قال ابن جرير: )أخذوه بأشي ، فقال: أستغفر اَء مل يكن عنده منها خَمْ

قال: وأْحَسُبه قال: وكتبوا - ل: فأخذوا ميثاَقهفقال هلم: ما تريدون؟ قا  وأتوب إليه قال:اهللَ 

وا َعىًص وال يفارقوا مجا -عليه رشًطا عًة؛ ما قام هلم برشطهم أو كام قال: وأخذ عليهم أال يُشقُّ

: نريد أال يأُخ أخذوا عليه، قا اًء؛ فإنام هذا َذ أهُل املدينة عطل: فقال هلم: ما تريدون؟ قالوا

يوخ  من أصحاب اُل ملن قاَتَل عليه، وهلامل ، قال: فَرُضوا بذلك ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ؤالء الشُّ

 َوْفًدا يف األرض هم  وأْقَبلوا معه إىل املدينة راضني، قال: فقام فخطب فقال:
 
إين ما رأيُت واهلل

موا عيلى خريٌ 
 .(1)ملرصيون راضنَي(.. ثم رجع الوفُد ا حلَْوبايت من هذا الوفد  الذين قد 

طتم، فأقبل معه ناٌس طون كت: )ُتع ؓوقال هلم عيل   اَب اهلل، وُتعتىبون من كلِّ ما َسخ 

ُر الَفْيُء،من وجوههم، فاصطلحوا عَّل مخٍس: أن   املنفيى ُيْقَلُب، واملحروَم ُيعطى، وُيَوفى

ة ، و ، وُيستعمُل ذو األمانة والقوى  عامر عَّل البرصة، وأبو موسى دى ابنُ أن ُيرَ وُيعَدُل يف الَقْسم 

 .(2) كوفة. َكَتبوا ذلك يف كتاب(عَّل ال

وا عَّل عثامن كتاًبا مُ  ضون أن يُدسُّ ًرا عَّل لسانه كان سبًبا يف ثم استطاع املنافقون واملُْغر  َزوى

امن: ضني لعثاملعار لراشد؛ ظلاًم وعدواًنا، كام قال األْشرَتُ النىَخعيُّ أحدالفتنة وقْتل  اخلليفة ا

 .(3) )لعلىه َمْكٌر به وبكم(
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 - ◙-ل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن األشياء التي أنكرها املعرتضون عَّل عثامَن اق

ا: )من  ، وكا - ◙ -وعثامُن  ،مجلتها أمور ُتنكر من مروانَ وأسباهب  نوا يفعلون كان قد َكرُبَ

ي أنكرمتوها عليه، بل كان يأمر بإبعادهم ُيعلمونه هبا، فلم يكْن آمرا هلم باألمور الت أشياَء ال

 م، فتارة يفعل ذلك، وتارة ال يفعل ذلك. وقد تقدم اجلواب العام.هلوعز

ادوا قتل عثامن، وشكوا أموًرا، أزاهلا كلىها عثامن، حتى أنه وملا قدم املفسدون الذين أر

ونه، وأنه ال رتضن ياهبم إىل عزل من يريدون عزله، وإىل أن مفاتيح بيت املال تعطى ملأج

وهلذا قالت عائشة شورة الصحابة ورضاهم، ومل يبق هلم طلٌب؛ يعطي أحًدا من املال إال بم

 م عمدتم إليه فقتلتموه ".مصصتموه كام يمص الثوب، ث: " - ▲ -

ر عليه كتاٌب بقتله ن الكتاَب، وهو م، وأهنم أخذوه يف الطريق، فأنكر عثاموقد قيل: إنه ُزوِّ

 م يسلمه.ليمه إليهم، فلاهتموا به مرواَن، وطلبوا تس الصادق. وأهنم

د وهذا بتقدير أن يكون صحيحا، ال يبيح شيئا مما فعلوه بعثامن. وغايته أن يكون مروان ق

ن ومل يقتله، مل جيب قتله. أذنب يف إرادته قتلهم، ولكن مل يتم غرضه. ومن سعى يف قتل إنسا

ديبه. االحرتاز ممن يفعل مثل هذا، وتأخريه وتأ بغيين فام كان جيب قتل مروان بمثل هذا. نعم

 .(1) أما الدم فأمر عظيم( ،ونحو ذلك

ظاهرة من األمور التي صاروا تاب توبة  - ◙ -وقال أيًضا: )وعثامن بن عفان 

 .(2) (- ◙ -ثور مشهور عنه ينكروهنا، وَيْظهر له أهنا منكر. وهذا مأ

                                                           

نىةمنهاج 1) )  (.6/249) السُّ

نى منهاج 2) )  (.6/208) ةالسُّ
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حابة غائبني عن ا أو جِّ ملدينة ودار  اخلالفة، فمنهم من خرج للحوقد كان كثرٌي من الصى

وا أيدهَيمل ويرتكوهم،  لثغور واألمصار، ومن كان منهم يف املدينة أْقَسَم عليهم عثامُن أن يُكفُّ

حابُة املتواجدون يف املدينة؛ ى هلم الصى دفاًعا عن خليفتهم الذي اختاروه  ولوال ذلك لتصدى

ْلطة، قال اإلمام مالٌك: )إ رورُضوا به؛ وهذا بخالف أئمة اجلَوْ  ذا خَرج عَّل ومغتصبي السُّ

ْفُع عنه؛ مثل  ُعَمَر بن عبد العزيز، فأوَجب  -اإلمام الَعْدل  خارٌج  ما غرُيه فَدْعه ينتق م  اهلُل الدى

ْم من كليهام(  .(1) من ظامل بمثله، ثم ينتق 

ص  ب جها فأثَُر ابن  ُعَكيٍم فيه التحذيُر من اإلساءة والتىنقُّ األقاويل الباطلة التي ُيَروِّ

ض فعلوا دى والعدل؛ الذين يقبلون النُّْصَح وكلمَة احلق وينقادون هلا، كام ون عَّل أئمة اهلُ املُْغر 

التي يسيطرون حني كانوا يتآمرون عليه وَيكيدون يف األقاليم البعيدة  ◙ مع عثامنَ 

يُّ يف بيان سيٍم، وقد أوْ اهلل بن ُعكَ عليها، كالكوفة التي كان يْسُكنُها عبُد  بب َضَح ذلك اآلُجرِّ

حابةُ  ، ملسو هيلع هللا ىلصكلهم كانوا عَّل ُهًدى، كام قال النبي ╚  يف وقتهم قتل عثامن، فقال: )الصى

َقَتَلت ه أهنم يف  دوا عَّل، وَشه   ؓوكلُّهم أنكر َقْتَله، وكلُّهم اسَتْعَظَم ما جرى عَّل عثامَن 

ئُف أشقاهم اهلُل عز وجل بقتله؛ النار، فإن قال قائٌل: فمن الذي قَتَله؟ حسًدا  قيل له: طوا

ا سَبق عليهم من ، ململسو هيلع هللا ىلصوَبْغًيا، وأرادوا الفتنَة وأن يوق عوا الضغائَن بني أمة حممد منهم له 

ْقوة يف الدنيا وما هلم يف اآلخرة أعَظُم. فإن قال:  ُل فمن أين اجتمعوا عَّل قتله؟ قيل له: أوى  الشِّ

ْوداء، وُيعْ بعَض اليهود يقال له: ابذلك وَبْدُء شأنه أنى  سبأ لعنة اهلل َرُف بعبد اهلل بن ُن السى

ولصحابته، ولإلسالم، ملسو هيلع هللا ىلص احلسُد للنبي عليه، َزَعم أنه أْسَلَم، فأقام باملدينة، فحمله 

اليهود بولس بن شاوذ يف النصارى حتى أَضلىهم،  فانغمس يف املسلمني، كام انغمس مل ُك 

                                                           

 .(7/175)آن البن العريب أحكام القر1) )
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َقهم ف َرًقا، ن فيهم البالُء وصارو وفرى ًبا، فلام متكى والكفر تركهم، وقصُته تطول، ثم عاد ا أحزا

د بعد ذلك، فهكذا عبُد اهلل بن سبأ، إىل أظهر اإلسالَم، وأظهر األمَر باملعروف والنهَي  التهوُّ

ء، ثم أظهر الطىْعَن عَّل عن املنكر، وصار له أصحاٌب   يف األمصار، ثم أظهر الطىْعَن عَّل األمرا

، وقد  ؓظهر أنه يتوىل عليًّا م أ، ث¶، ثم طعن عَّل أيب بكر وعمَر  َؓن عثام

َته أعاذ اهلُل الكريُم عيلى بَن أيب طالب وولَده وذر من مذهب ابن سبأ وأصحابه ╚ يى

اَل  ل يف ابن سبأ وأصحابه، صار إىل الكوفة، فصار له هبا السبئية، فلام متكنت الفتنُة والضى

مرص، فصار له هبا أصحاٌب،   البرصة فصار له هبا أصحاٌب، ثم ورد إىلإىل وردأصحاٌب، ثم 

ا يف موضع، ثم يصريوا كلُّهم إىل اللة، ثم تواعدوا الوقَت، وتكاتبوا ليجتمعوكلُّهم أهُل ض

، ثم ساروا إىل املدينة، فقتلوا عثامَن املدينة، لَيْفت نوا املدينَة وأهَلها،  . وقال (1)( ؓففعلوا

َل يف بعنه: )ث جاز، ثم البرصة، لدان املسلمني حياول ضاللَتهمم تنقى ثم الكوفة، ثم ، فبدأ باحل 

من أهل الشام، فأخرجوه، حتى أتى مرَص، فاْغتَمَر الشام، فلم يقدر عَّل ما يريد عند أحد 

 .(2) فيهم(

رهم عثامَن فلم يتخلف عنها أحٌد مع كثرة املسلمني وانتشا: )وأما بيعُة وقال ابن تيمية

 اليمن، ومع كوهنم كانوا ظاهرين عَّل إىل أقىص من إفريقية إىل خراسان، ومن سواحل الشام

لوهنم، وهي يف زيادة فتح وانتصار، ودوام دولة، عدوهم من املرشكني وأهل الكتاب يقات

والرضا عنه ست سنني نصف خالفته، معظمني له مادحني له، ودوام املسلمني عَّل مبايعته 

 التكلم فيه بسوء. حٍد منهمال يظهر من أ

                                                           

 (.4/1978الرشيعة )(1) 

 (.4/1984الرشيعة )(2) 
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وكانت قد طالت  ومجهورهم ال يتكلم فيه إال بخري،تكلم فيه بعضهم، ثم بعد هذا صار ي

نه بقي اثنتي عرشة سنة مل تدم خالفة أحد من األربعة ما دامت خالفته، فإنى عليهم إمارته، فإ

ألخرى، خالفة الصديق كانت سنتني وبعض الثالثة، وخالفة عمر عرش سنني وبعض ا

كرها فكان  ونشأ يف خالفته من دخل يف اإلسالم، خالفة عيلي أربع سنني وبعض اخلامسةو

 لذين سعوا يف الفتنة بقتله.منافقا مثل ابن سبأ وأمثاله، وهم ا

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) ويف املؤمنني من يسمع املنافقني كام قال تعاىل:

أي: وفيكم من يسمع  .[47]التوبة: (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 عليه.ويقبل منهم ألهنم يلبسون منهم فيستجيب هلم، 

بى 
عثامن ويبغض من وهكذا فعل أوئلك املنافقون: لبىسوا عَّل بعض من كان عندهم حُي 

 كان يبغضه حتى تقاعد بعض الناس عن نرصه.

ممن ال يعرف له يف اإلسالم ذكر ه عامتهم من أوباش القبائل وكان الذين اجتمعوا عَّل قتل

 .(1)ال الفتنة ملا ذكروا(بخري ولو

هم فئة قليلة شذت عن  ◙ وا عَّل عثامنَ ة أنى الذين خروجوقد أوضح ابن تيمي

وأما عثامن فلم يتفق عَّل قتله إال طائفة قليلة، ال يبلغون نصف عرش عرش : )قالفأكثرية األمة، 

كونوا من قتلة والذين قاتلوه والذين قعدوا عن القتال مل ي مة؛ كيف وأكثر جيش عيلي عرش األ

واألمة كانوا يف خالفة عثامن مئي . فرقة يسرية من عسكر عيلي عثامن؟ وإنام كان قتلة عثامن 

، وقد قال عبد اهلل بن الزبري يعيب قتلة عثامن: ألوف، والذين اتفقوا عَّل قتله األلف أو نحوهم

                                                           

نى 1) )  (.8/316ة )منهاج السُّ
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ا منهم حتت قتلة، ونجا من نج رجوا عليه كاللصوص من وراء القرية، وقتلهم اهلل كل"خ

 .(1)لكواكب"(بطون ا

وهذه ظروُفه، فال جيوز أن ُتعطىَل النصوُص الرصحيُة  عبد اهلل بن ُعَكيمٍ ا أثر فهذا سبُب هذ

ْلطة؛ بحجة أ ْسبة عَّل احلاكم والسُّ
ترُة وإمجاُع السلف يف وجوب احل  نى املنافقني املتوا

َتَن، كام ال جيوز أن ُنَعطَِّل واملغرضني أظهروا األمَر باملعروف والنهَي عن املنكر و أحدثوا الف 

ة باسم اجلهاد، وكام ال جيوُز أن ُننكر اخلالفَة ن اخلوارج قاجلهاَد بسبب أ دياًم خرجوا عَّل األمى

الفَة وقَتلوا الناَس اليوَم بسبب أنى تنظيامٍت رسيىًة صنعتها استخباراٌت دو ليٌة أعلنوا اخل 

 باسمها!

حابة فرْتُك النصوص املْحكَ  عَّل الوالة؛ ألجل هذا وطريقت هم يف اإلنكار مة وإمجاع  الصى

ْيغ والب َدع، كام قال تعاىل:  -األثر املحتمل ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )طريقُة أهل الزى

 .[7]آل عمران: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ

لو أتيت فالًنا ه قيل ألسامة بن زيد: )بن زيد عن أيب وائٍل؛ أناستدلى بحديث أسامَة  -5

وْ فكلىمْ  ُعكم، إين َن أين ال أكلُِّمه َته! قال: إنكم َلرَتَ أكلُِّمه يف الْس دون أن أفتح باًبا ال إال ُأْسم 

َل َمن فتحه(  .(2) أكوُن أوى

 جوه:من والرسي اجلواب ىلع االستدالل بأثر أسامَة بن زيد يف اإلنكار 
جاء من إمجاع : االستدالُل عَّل وجوب النصيحة الْسية هبذا األثر خيالف ما أواًل 

حابة عَّل جواز اإلنكار ال ؛ كام يقالصى  نفُسه. هورُّ به عَلنيِّ

                                                           

نىة )1) )  (.8/356منهاج السُّ

 (.3267رواه البخاري )(2) 
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ٌة، ثانيًا : النصيحُة الْسية أو اإلنكاُر الْسيُّ جائٌز، بل هو األَْوىل إن كان فيه مصلحٌة َمْرُجوى

 ٍل؛ كاخلليفة الراشد عثامَن، ويف مسائل اجتهادية كام يف هذاإلمام عاد كأن تكوَن النصيحةُ 

َله الوليَد بن ُعْتبَة، وكان أسامُة  ◙ امنَ احلديث، فاألمُر املنَتَقُد عَّل اخلليفة عث خيصُّ عام 

ه يف أمر يمكن تدارُكه،  بن زيد من خاصة اخلليفة، فرأى أنى النصَح الْسيى هو األَْوىل يف حقِّ

ه )أراد أن يكلَِّمه يفقال العيني يف رشح البخاري:  إثارة الناس عليه،ُم وعد  شأن أخيه ألمِّ

َد عليه بام شهد، فقيلوليد  بن ُعْتبَة ملا َش ا  .(1)ل ألسامة ذلك؛ لكونه كان من خواصِّ عثامَن(ه 

ُر باملنَكرات كأئمة اجلور أو الطاغوت الذي أعرض عن اإلسالم وأحكامه،  أما من جياه 

ْكمُة وامل -لذين ال يقبلون النصيحَة وال يقبلون قوَل الناصحنيوا صلحُة تكون يف اإلنكار فاحل 

ذا إوهذا كلُّه باطل، قال النووي يف رشح احلديث: )ن احلق للناس، وردِّ الالعَلني عليهم؛ لبيا

ا واإلنكاُر فليفعله عالنيًة؛ لئالى َيضيعَ   .(2) ُل احلق(أص أمكن ذلك، فإن مل يمك ن  الوعُظ رسًّ

ز نقد أئمة اجلور علنًا؛ومما يدلُّ عَّل ذلك أنى أهَل العلم نقلوا مذهَب أسا  مَة بن  زيد بجوا

: )قد اختلف السلُف قبَلنا يف تأويل هذا احلديث فقال بعُضهم: إنام َعنَى النبيُّ ل قا الطربيُّ

َن عَّل نفسه ا (كلمُة حقي عند سلطان جائرٍ بقوله: )ملسو هيلع هللا ىلص  من البالء ما لقتَل أو أن َيْلَحَقه إذا َأم 

 .(3) ( بن  زيدهذا مذهُب أسامةَ ال ق َبَل له به؛ 

ع   عَّل الطُّغاةوالرسل عليهم السالم الدعاءُ وأيًضا من َهْدي  األنبياء  وهو نوع من أنوا

ْفق واللِّني، ، فقد دعا موسى اإلنكار العلني وعندما َعَرَف عناَده  ملَك مرَص فرعوَن بالرِّ

                                                           

 (.15/166عمدة القارئ رشح صحيح البخاري )1) )

 .(18/118رشح مسلم )2) )

 (.10/50بطال )البخاري البن رشح صحيح 3) )



  373                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )يستحقُّ ودعا عليه، فقال:  وُطْغيانه، عاَمَله بام

ء:   (ې ى ى ائ ائ ەئ ن دعاء مو .[102]اإلرسا أيًضا عَّل  سى وم 

ائ ائ ەئ ەئ وئ )فرعون وَمَلئه الذين َطَغْوا يف البالد وأْكَثروا فيها الفساَد: 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 .[88]يونس:  (جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

ْل كالَم : أنى راوَي األثر عن أسامة هو شيُخ الكوفة أبو وائل َشقيُق بثالًثا ُن َسَلمَة، مل ُينْز 

اَج َعَلنًا؛ ئأأسامَة عَّل  مة اجلور، وهو أعلُم بَداللة قول أسامَة، فقد كان أبو وائل َيُسبُّ احلَجى

ًة؛ كام نقل عنه عاصُم بُن هَبَْدلَة، قال: )ما رأيُت أبا وائل سابى  اُج مرى َر احلَجى
، إال أنه ُذك   شيًئا قطُّ

مْ  ُن وال ُيْغنفقال: )مهللا أطع  ن رَضيٍع ال ُيْسم   .(1) من جوع( يه طعاًما م 

عَّل مرشوعية عقد  -الذي استدل به - ◙ ُيستفاد من حديث أسامَة بن زيد :رابًعا

ه الناُس من أخطاَء ظاهرٍة؛ مع  ْلطة بام يرا السعي بام أمكنهم إلصالحها، املجالس لنقد السُّ

، اخلليفةَ أن يكلم  نهم من حديث، حتى طلبوا منهوهذا ما حصل مع أسامة بن زيد، فيام دار بي

ُله كلمٌة؛ كام فلم  ه من الغيبة والفتنة، أو اخلروج  الذي أوى ْر أسامُة عليهم هذا األمَر، ومل يُعدى
ُينْك 

ل! ين املبدِّ  يف الدِّ

ئد احلديث: قال احلافُظ ابُن حج   -)تبليُغهم ما يقوُل النىاُس فيهمر يف فوا
 
ء  -أي األمرا

ْذَرهم(ل وا ويأُخذوا ح  ُ الناَس بذلك؛ أسامَة  أنى . إال(2) يُكفُّ اعتذر بأنه يكلُِّم اخلليفَة وال خيرب 

 ملا يراه من مصلحة.

                                                           

 (.5/328مصنف ابن أيب شيبة )(1) 

 (.13/53فتح الباري ) (2)
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 أو االكتفاء بانلصيحة الرسية: الطغاةمفاسُد سكوت العلماء ىلع منكرات 
من أخطاء  يستفاُد من احلديث أنى الناَس تنُظُر ملواقف العلامء واملصلحني :امًس خا

 ُ ْلطة، وتعترب  ها من اخلطأ؛ لذا عن احلق وعد أنى سكوهَتمالسُّ ْلطة وتقويم  َم اإلنكار عَّل السُّ

ا لكو ْن، وإنام ينصح اخلليفَة رسًّ َ أنه مل يسُكْت وُيداه  هم أسامُة عَّل ذلك، وبنيى نه من أقرى

حُيمَل ذلك عَّل السكوت  خاصته، وهذا كلُّه يف أمٍر يمكن تدارُكه بالنصيحة الْسية، ال أن

ْلطةعَّل جرا   ي تستوجب رشًعا التصدَي هلا!العلنية الت ئم السُّ

 مفاسد انلصيحة الرسية ىلع املنكرات العلنية:
اكم عَّل منكرات فيتبني من ذلك أنى اكتفاَء العلامء واملصلحني بالنصيحة الْسية للح

ْلطة العلنية فيه مفاسُد كثريٌة منها:  السُّ

َة عَّل املنَكرات النصيحَة كتفاء بالاـ أنى  1  وعدم األخذ عَّل يدي السلطة اجلائرة العَلنيةالْسيى

تكون سبًبا لتقبُّل  هذه املنكرات، وتقبُّل املجتمع للظلم والطغيان الظاهر، وهذا يؤدي 

ٹ ) ت  اهلل وعقابه؛ بسبب سكوهتم عَّل املنكر، كام قال تعاىل:الستحقاق املجتمع مَلقْ 

ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڌ ڌ ڇ ڍ ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ  چچ 

)والذي َنْفُس حممٍد بيده، لتأُمُرنى باملعروف، ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبيُّ  .المائدة[سورة ](ڎ

َبنى اهلُل ولَتنَْهُونى عن املنكر، وَلَتْأُخُذنى عَّل يدي الظامل، ولَتأْ  ، أو َلَيرْض  ُرنىْه عَّل احلقِّ َأْطًرا
ط 

كم ع )إنى الناَس إذا رَأُوا الظاملَ ملسو هيلع هللا ىلص: . وقال (1)َلَيْلَعنَنىُكم كام لَعنَهم(َّل بعض، ثم قلوَب بعض 

هم اهلُل بعقاب منه( فلم يأخذوا عَّل يديه أْوَشَك أن يُعمى
(2). 

                                                           

 (.10268والطرباين يف الكبري ) ( وحسنه،3047رتمذي )(، وال4336رواه أبوداود )(1) 

 (.1973أبوداود والرتمذي وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )(2) 
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ة  واإلصالح أهل العلماالكتفاء بالنصيحة الْسية جتعل ـ  2 يف موضع التَُّهمة أمام األمى

 .باملُداَهنة والنفاق واجلبن

َلف  من قول احلق والصدع به حيثام كانـ أنى هذه الطريقَة خمال فٌة لطريقة ال 3 .سى  وا

ْلطة وسكوت الناس عليها، تكون سبًبا  النصيحةُ  ـ4 يُة عَّل املنَكرات العَلنية من السُّ الْسِّ

ترك املنكر،  باطلها، أما الوقوُف يف وجهها فيكون سبًبا يف َرْدعها وإعانتها عَّل يف متادهيا يف نرش

َن خملوٌق(َيزيَد بن  لوال مكاُن ُن: )كام قال املأمو  .(1) هارون، ألظهرُت أنى القرآ

ا،  5 ْلطة يف نرش باطلها ال يمنع باطاًل وال ينرش حقًّ ر السُّ يُة مع استمرا ـ النصيحُة الْسِّ

ر هبم؛ وهلذا قال اإلمام أمحُد عندما طُ  ويكونُ  لب منه السكوُت سبًبا يف تضليل الناس واإلرضا

ْلطة يف تقروُمداَهنُة  ْضُت عَّل السيف ال أجيُب؛ إذا أجاب ير باطلها: )إْن السُّ ُ تقيىًة ُعر 
العامل 

ُ احلقُّ واجلاهُل بجهٍل،  َيْت مل عصيَة إذا أُ : )إنى امل(3) . وقال بالُل بُن سعد(2) (فمتى يتبنيى ْخف 

ة(ترُضى إال صاحَبها، فإذا ُأْعل نَْت ومل ُتغ ْت بالعامى ، أرَضى ْ  .(4) ريى

كوا الناَس ُة الْسِّ ـ النصيح 6 ْلطة دون أن َيرْشَ يُة إذا كانت بني العلامء واملُْصلحني والسُّ

ْلطة اجلائرة بالعلامء املخلصني داع واألكاذيب، معهم، فإهنا تكون سبًبا يف تالعب السُّ  باخل 

ا، منها أنى املأمونَ ومن َثمى تضليُل الناس معهم، واألمثلُة عَّل ذل ا عَّل كان حريًص  ك كثرية جدًّ

هار مسألة خلق القرآن، ولكنه كان خيشى ثورَة الناس عليه بسبب طاعتهم ليزيد بن إظ

                                                           

كان يعدُّ من اآلمرين باملعروف والناهني عن بن هارون من أئمة احلديث، و(، ويزيد 11/237سري أعالم النبالء ) (1)

 الصادعني باحلق. املنكر

 (.1/204)اآلداب الرشعية (2) 

 إمام من التابعني كان ألبيه صحبة.(3) 

 (.2/311إحياء علوم الدين )(4) 
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ْدع باحلق وعدم املداهنة فيه، وعندما أ َف بالصى داَع ابن  هاروَن؛ الذي ُعر  راد املأموُن خ 

َك معه  يزيَد لوال مكانُ الناَس يف األمر، قال املأموُن: ) هارون، َفط َن ابُن هارون لذلك، ورَش 

َن ا  خملوٌق. فقال بعُض ُجَلسائه: يا أمرَي املؤمنني، وَمن َيزيُد حتىبن  هارون، ألظهرُت أنى القرآ

دُّ عيلى خيتل ف  الناُس، وتكون فتنُيتىقى؟ فقال: َوحْيََك! إين أخاف إْن أظهرتُ  ٌة، وأنا أْكَرُه ه فرُيُ

ُ ذلك منه، قال . فقال الرجُل: فأنا الفتنةَ  ٍط، فجاء إىل يزيَد، وقال: له: نعم. فخرج إىل واس  ُأْخرب 

َر َخْلَق القرآن، فق ُئك السالَم، ويقول لك: إين أريد أن ُأْظه  ال: يا أبا خالد، إنى أمري املؤمنني ُيْقر 

ُل الناَس عَّل كنت صادًقا، ما ال يعرفونه. فإن  َكَذْبَت عَّل أمري املؤمنني. أمرُي املؤمنني ال حيم 

. فقام، فقال جلس، فُقْل إذا اجتمع الناُس يف املفاقُعْد، ف . قال: فلام أن كان الَغُد، اجتمعوا

ُل النا َس عَّل ما ال يعرفونه، وما مل كمقالته، فقال يزيد: كَذْبَت عَّل أمري املؤمنني، إنه ال حَيْم 

َم، وقال: يا  ل: َوحْيََك ُيْلَعُب أعلُم، وَقصى عليه، قاأمرَي املؤمنني، كنت يُقْل به أحٌد. قال: فَقد 

 .(1)ك!(ب

ُ هذا املعنى؛ حيث قال: )كان  وأذكُر قصًة سمعُتها من الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تبنيِّ

ام الطُّغاة  قد حَكم  َب الناُس عَّل هذا احلكم أحُد احلُكى بإعدام أحد الدعاة املصلحني؛ فَغض 

، ويطُلُب الشى خلصني ملُناصحة الطاغيدخل أحُد العلامء امل الظامل، ثم ا فاعَة يف العفو، ة رسًّ

ره بعد غَضب  الناس بتالُعب ه هبذا العامل الشافع، فوافق  وأراد هذا الطاغيُة أن يرتاجَع عن قرا

ق هذا ؛ برشط أن يقوَم هذا العامل بجْلد  الداعية أمام الناس، فوافمن القتل الطاغيُة عَّل العفو

ُ، واجت ُ بَجْلد  الداعية املصلح، هاج تنفيذ، وعندما بدأ هذا مع الناُس يف الساحة للالعامل  العامل 

 َ
 (!بدل الطاغية الناُس وأخذوا يلعنون هذا العامل 

                                                           

 (.11/237سري أعالم النبالء )(1) 
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 وده جلواز اإلنكار عليه:الردُّ ىلع ب ْدعة اشرتاط حضور احلاكم وشه
ره حلظة اإلنكار عليه، َز بوجود احلاكم وحضووأما َحرْصُ َسَدنة  الطُّغاة اإلنكاَر اجلائ

وا إليها؛ حلامية َجناب  الطُّغاة، وحتريُم ما عداها من ال صور؛ فهذه من الب َدع التي اْضُطرُّ

ة ال ق  مثل هذا الرشط، وملواجهة كثرة األد لى ة عَّل جواز اإلنكار العلني عَّل ولصعوبة حتقُّ دالى

يكون إال  هم واإلنكاَر عليهم الاملسلمني أنى ُنْصحَ  احلاكم، قال: )إنى من خصائص والة

. وقال: )عدُم صحة مناصحة اإلمام إال أمامه ال وراءه، وأنى الكالَم من ورائه (1) أمامهم(

ٌم وب ْدعٌة(  .(2) باسم النصيحة حمرى

َدٌث يلزم منه  ٌط حُمْ ْلطة واإلنكار عليها فهذا رَشْ ة يف احلسبة عَّل السُّ تعطيُل حق األمى

رًة باألمر باملعروف وال ًة آم  نهي عن بالوسائل املرشوعة، كيف وقد جاءت النصوُص عامى

َعْت لتحقيق هذه الغاية وهذا املقصود َشتىى الوسائل؛ من استخدام اليد واللسان ، املنكر، ونوى

ْلطة واحلاكم بالْسية أو بحضور وجعلت أَقلىها اإلنكاَر بالق لب، فحرُص اإلنكار عَّل السُّ

ة الذين بايعوا النبيى  ،احلاكم ٌف ملا كان عليه سلُف األمى
ملسو هيلع هللا ىلص فهذا رشٌط باطٌل حُمَْدٌث، خمال 

لقيام بحسب حال بالقيام باحلق حيثام كانوا ال خيافون يف اهلل لومَة الئم. فقد قاموا باحلق حقى ا

ٌء كان أمااحلاكم وحسب امل ٌء كان يف الْسِّ أو العلن، وسوا ٌء تيْسِّ  هلم، سوا مه أو خلفه، وسوا

ة.  كان باللِّني أو بالشدى

                                                           

 (.50)ص: 1) )

 (.313)ص: 2) )
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قال النووي عند حديثه عن مراتب اإلنكار: )قال القايض عياٌض رمحه اهلل: هذا   

 َ ؛ قواًل كان أو ه بكل وجٍه أمكنه زواُله بهاحلديُث أصٌل يف صفة التغيري، فحقُّ املغريِّ أن يغريِّ

 . (1)ف ْعاًل(

ُد اإلنكار هو َرْدُع ال ْلطة والضغُط عليها إلزالة املنكر وحتذير الناس، وهذا فمقص  سُّ

ة  منه، أما تعطيُل هذه الشعرية    امَلْرُجوى
بحسب الوسائل املتاحة يف كل زمان ومكان واملصلحة 

ةٍ  حلاكم أو حدوث الفتنة وغري ذلك كشحن نفوس الناس أو إهانة  ا -خوًفا من مفاسد متومهى

 بة استدراٍك عَّل الرشيعة.فهي بمثا -من الرشوط املحدثة

جبواز اإلنكار ىلع األمراء بغري واتلابعني عن الصحابة  وآثار   ة  نبويَّ  أحاديث  
 حضورهم:

ُة املستفيضُة وآثاُر الصحابة  ز اإلنكار عَّل تدل عَّل جو╚ واألحاديُث النبويى ا

 َّل سبيل املثال:املُْحَدَث، منها عه ه ملن تتبىَعها، والتي ُتْبط ُل تأصيلاحلاكم دون حضور

َر عليهم أسامَة بن زيدملسو هيلع هللا ىلص قال: )بعث رسوُل اهلل ¶  ـ عن ابن عمر1 ، بعًثا وأمى

َرت ه، فقد فقال: )إْن كنتم تطُعنون يف إمْ ملسو هيلع هللا ىلص فَطَعن بعُض الناس يف إْمَرت ه، فقام رسوُل اهلل 

ْن أَحبِّ الناس ليًقا لإلمارة، وإن رة أبيه من قبل، وايُم اهلل إن كان خَلَ كنتم تْطُعنون يف إم
 
كان مَل

ْن أَحبِّ الناس إيلى بعده(
 
، وإن هذا مَل إيلى

(2). 

                                                           

 (.2/25م )رشح مسل(1) 

 (.2426(، ومسلم )6627) رواه البخاري(2) 
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ٌر من النبي  حابة من انتقادات ملسو هيلع هللا ىلص ففي هذا احلديث إقرا عَّل ما كان يصُدُر من بعض الصى

ْم  ملسو هيلع هللا ىلصري حرضهتم، وإنام بنيى النبيُّ لألمراء يف غ رِّ أن انتقاَدهم يف حقِّ أسامة يف غري حمله، ومل حُيَ

 يهم أصَل الفعل، ومل يُقْل هلم: ال تعودوا ملثله؛ فإنه يسبب الفتن واخلروج. عل

ُيستفاد منه أيًضا أنى احلاكَم واحلكومات  عليها تفنيُد ما يصدر من الناس من انتقادات و

ا ُقب َل منها، وإن كان باطاًل تراجعت عنه وخَضَعْت بالتوضيح والبيانات، فإن كان حقًّ يف حقها 

َس الَقْمَع والسجون واملحاكامت!للحق، ب  دون أن متار 

)خياُر أئمتكم من يقول: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  ـ حديُث عوف بن مالك قال: سمعت 2

بُّوهنم وحيبونكم، وُتَصلُّون عليهم وُيَصلُّون عليكم،
ُر أئمتكم الذين ُتْبغ ضوهن حُت  ا م ورش 

أفال ُنناب ُذهم عند ذلك؟ قال: ال،  وُيْبغ ضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم، قلنا: يا رسوَل اهلل،

َ ع ْر ما ما أقاموا لكم الصالَة، أال ومن ُويلِّ ليه أمرٌي واٍل، فرآه يأيت شيًئا من معصية اهلل، فلُينْك 

عَ   .(1) نى يًدا من طاعة(يأيت من معصية اهلل، وال َينْز 

ء اجلَ ملسو هيلع هللا ىلص يُر النبي ففيه حتذ حابُة عن استعامل ر، وقد سأل الصى وْ ممن سيأيت بعده من أمرا

َم  ء الذين تأزى َخط  من اخلروج املسلح ملواجهة هؤالء األمرا ة معهم، ووصل إىل السى وضُع األمى

ْل أمرهم لنقض قواعد عن اخلروج بالسيف مملسو هيلع هللا ىلص أفعاهلم ولْعن  ذواهتم، فنهاهم النبيُّ  ا مل يص 

هم الم، وأوصاهم باستمرار اإلنكار عليهم مع عدم نقض البيعة، وملاإلس  ينههم عن ُبْغض 

ء ونقدهم الذي هو من مظاهر اإلنكار  وإفشائه يف املجتمع. وَسبِّهم لألمرا

                                                           

 إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح.حمققه:  ( واللفظ له، قال39/406(، وأمحد يف املسند )1855رواه مسلم )(1) 
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ْك عنىا أخاك عُ  3 بادَة بَن الصامت: ـ كلىَم أمرُي الشام معاويُة أبا هريرة، فقال له: )أال مُتْس 

ُد عَّل أهل الذمة متاجَرهم، وإما بفيغدو إىل السوق  إما بالَغَدوات الَعيشِّ فيقعد باملسجد فُيْفس 

ْك ليس له عمل إال َشْتُم أعراضنا وَعْيُبنا، فأمْ  عنا أخاك، فأقبل أبو هريرة يميش حتى دخل  س 

ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ): يقول اهللَ  فإن مُحَِّل؛ اوم َذْرهُ  وملعاويَة؟ لك ما ُعبادةُ  عَّل ُعبادَة فقال: يا

 اهلل رسوَل  باَيْعنا إذ معنا كنت مل هريرَة، أبا يا: قال .[134]البقرة:  (ىئ ىئ ىئ ی ی ی

عَّل السمع والطاعة يف النشاط والكسل، وعَّل النفقة  باَيْعناه وسلم؟ آله وعَّل عليه اهلل صَّل

أُخُذنا يف اهلل ن املنكر، وأن نقوَل يف اهلل ال تيف الُعْْس والُيْْس، وعَّل األمر باملعروف والنهي ع

 .(1)لومَة الئٍم(

كان ينكر عَّل ملسو هيلع هللا ىلص الذي بايع النبيى  ◙ دة بن الصامتفهذا الصحايب اجلليل ُعبا

ه أبو هريرة وعثامن  ◙ معاوية ╚ حيثام كان؛ عَّل ما يراه من منَكراٍت، وقد أقرى

نىة يف نقدك ع : إنك خالْفَت السُّ ، ومل خيط ْر بباهلم َّل ما يصُدُر من الوالة يف املساجدومل يقولوا

 املُْحَدثُة!ُه اشرتاطاتُ 

ًة معها صبياٌن هلا وق ْدٌر املشهورة عندما رأى  ◙ مري املؤمنني عمرَ ـ يف قصة أ 4 امرأ

َه  ، وَكر 
 
ْوء منصوبٌة عَّل النار، وصبياهُنا يَتضاَغْوَن، فقال عمُر: السالُم عليكم يا أصحاَب الضى

دنا وعليك السالُم، قال: أَأْدنو؟ قالت: اْدُن بخرٍي أو َدْع، فأن يقوَل: يا أصحاَب النار، قالت: 

َ بنا  ْبية  َيَتضاَغْوَن، قالت: فقال: ما باُلكم؟ قالت: َقرصى ُد، قال: فام باُل هؤالء الصِّ الليُل والرَبْ

، قالت: ماٌء ُأَسكِّ  ْدر   يف هذه الق 
ٍ
وبني ُعَمَر!  ، اهلُل بينَناُتهم به حتى يناموا اجلوُع، قال: وأيُّ يشء

َك اهلُل، ما يدري ُعَمَر بكم! (. وبعد أن أكرمها قالت: َيَتوىلى أْمَرنا وَيْغُفُل عنا! قال: أْي َرمح 

                                                           

 (.4162وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) (،4/95(، خمترص تاريخ دمشق )5530احلاكم يف املستدرك )(1) 
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ْفه بعُد قالت: )جزاك اهلُل خرًيا؛ أنت أْوىل هبذا األمر من أمري  وأطعمها وعياهَلا ومل َتْعر 

 .(1)املؤمنني(

ُد اخلفهذه  ُة يف صدر اإلسالم تنتق  ْلطة بام هو متاٌح هلا، ومل يُقْل املرأ  ليفَة العادَل رأَس السُّ

م هلا أمرُي املؤمنني عمُر: أال تْعَلمي ي  أنى َنْقَد الوالة وبياَن أخطائهم يف غري حرْضهت 
 
ا أَمَة اهلل

مٌة يف اإلسالم!  ب ْدعٌة حمرى

هلل بن الزبري عَّل اويَة بن مسلٍم، قال: )رأيت عبَد اـ يف "الصحيح" عن أيب َنْوَفٍل مع 5

اُس، حتى مرى عليه قال: فجَعَلْت ُقَريٌش متُرُّ عليه والن -أي: مصلوًبا بعد قتله -َعَقَبة  املدينة

عبُد اهلل بُن عمر، فوقف عليه فقال: السالُم عليك أبا ُخَبيٍب، السالُم عليك أبا ُخَبيٍب، السالُم 

 لقد كنت أهناك عنعليك أبا ُخبَ 
 
 لقد كنت أهناك عن هذا، أَما  يٍب، أَما واهلل

 
هذا، أَما واهلل

 لقد ك
 
 إن كنَت نت أهناك عن واهلل

 
م،  -ا علمُت م -هذا، أَما واهلل ح  ًما، َوصواًل للرى ا ما، َقوى ا َصوى

ها ألمُة خريٍ  ٌة أنت أرَشُّ  أَلُمى
 
اَج موقُف عبد اهلل  ، ثم نَفَذ عبُد اهلل بن عمر، فبَلغأَما واهلل احلَجى

ب ◙ . فابُن عمر(2)(وقوُله ري ويثني عليه، ويثبت يقف بموقف بطويل وينرُصُ أخاه ابن الزُّ

ْلطة املتغلبة التي قتَلْته، قال النووي:  ا عَّل السُّ ه عاَلنيًة أمام الناس، رادًّ إيامَن ابن الزبري وَتْقوا

ُمه م أنه يبُلُغه َمقاأل وعدم اكرتاثه باحلجاج؛ ألنه يعل)فيه َمنَقبٌة البن عمر لقوله باحلق يف امل

ذلك أن يقوَل احلقِّ ويشَهَد البن الزبري بام يعلمه فيه من  عليه وقوُله وثناؤه عليه، فلم يمنْعه

 .(3) نه عدوُّ اهلل وظاملٌ، ونحُوه(إاخلري، وُبْطالن  ما أشاع عنه احلجاُج من قوله 

                                                           

 (.2/568جرير ) تاريخ ابن (1)

 (.2545لم )رواه مس (2)

 (.16/98رشح مسلم ) (3)
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ع  مري، وأنكر عليه يف غيبته دون حضورهأبطل كالَم األ¶  فابُن عمر ، ومل ُيرا

 !الريس َط املُْحَدَث الذي يؤصلهالرش

اء يف "الصحيح" أنى عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة، قال لعبد اهلل بن عمرو بن ا جم ـ 6

َلنا بيننا  ك معاويُة يأمرنا أن نأُكَل أموا م بني الناس: )ابُن َعمِّ العاص وهو يف املسجد احلرا

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )ول: بالباطل، ونقُتَل أنفسنا، واهلُل يق

(  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ه يف معصية اهلل( .[29]النساء: . ومل يقل (1)قال: فسكت ساعًة، ثم قال: أط ْعه يف طاعة اهلل، واْعص 

 له عبُد اهلل بن عمرو: ال تتكلىْم عَّل اخلليفة يف غيبته.

ْرَملَة قال: )ما سمعُت سعيَد بن لتابعيِّ سعيد بن املسيب، عن ابن َح ـ ما جاء عن ا 7

َ أحًدا من ااملسيِّب  سبى  َل َمن َغريى ؛ إال أين سمعته يقوُل: قاَتَل اهلُل فالًنا، كان أوى ألئمة قطُّ

، وللعاهر  احلََجُر(ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قضاَء رسول  اهلل  .(2) : الولُد للف راش 

مع سعيد بن املسيِّب بالسوق، قال: )كنت جالًسا  طىل ب  بن السائب بن أيب َوَداعةَ وعن املُ 

ن ُرُسل بني مرواَن أنت؟ قال: نعم، قال: فكيف فمر َبريٌد  لبني مروان، فقال له سعيد: م 

أَ ترْكَت بني مروان؟ قال: بخري. قال: ترْكَتهم جُييعوَن الناَس وُيْشب عون الك الَب. قال: ف بى ارْشَ

ُر اهلُل لك مَ  الرسوُل. قال: اهلَل! فلم أَزْل  ْشَيك أناجيه حتى انطلق، ثم أتيت سعيًدا فقلت: يغف 

 ال يسأُلني اهلُل بام أَخْذُت بَجْفوت ه(
 
 .(3) بدم ك بالكلمة ُقْلَتها. قال: اسكْت يا أمْحَُق، فواهلل

                                                           

 (.1844صحيح مسلم )1) )

 (.4/238 أعالم النبالء )(، سري2/167حلية األولياء )2) )

 (.2/130التاريخ الكبري البن أيب خيثمة )3) )
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ف  بن عبد اهلل قال: )سمعت مالًكا يقول: م لُب سعيد بن املسيِّب إال ا كان قوعن ُمَطرِّ

ن حديدٍ   .(1) !(م 

ْلطة   أمام الناس ويف السوق بغري حضورها.فهذا سيٌِّد من سادات التابعني ينكر عَّل السُّ

اَج بَن يوسَف يقول وهو خيُطُب عَّل املنرب: ألُِّفوا  8 ـ عن األعمش، قال: )سمعت احلَجى

ورُة التي ُيذْ  َن كام ألىَفه جربيُل، السُّ ْذَكُر فيها النِّساُء، َكُر فيها البقرُة، والسورُة التي يُ القرآ

وقال: حدثني  ه بقوله فَسبىه،فَلق يُت إبراهيَم فأخربتران. قال: والسورُة التي ُيْذَكُر فيها آل عم

دَي،  عبد الرمحن بن يزيد، أنه كان مع عبد اهلل بن مسعود، فأتى مَجْرَة العقبة، فاسَتْبَطَن الوا

ُ مع كل حصاة، قال فقلت: يا أبا َضها، فرماها من بطن الوادي بسبع َح فاْسَتْعرَ  َصَياٍت، ُيَكربِّ

فقال: هذا، والذي ال إهَل غرُيه، ُمقاُم الذي أنزلت ن، إنى الناَس يرموهنا من فوقها! عبد  الرمح

اَج (2) عليه سورُة البقرة( يقول(:  . قال العينيُّ يف رشح البخاري: )قوُله: )قال سمعت احلَجى

ْد به الروايَة عنه(هذا حكايٌة عن األعمش عن احل  .(3)جاج؛ ألجل إظهار خطئه، ومل يقص 

 اجلليل إبراهيم النخعي عَّل احلجاج يف غري حرضته.ي هذا األثر إنكاُر التابعي فف

نْهال سيىار  بن َسالمَة قال: )ملا كان ابُن زياد ومرواُن بالشأْ  ـ 9
 
م يف "الصحيح" عن أيب امل

بري بمكَة، وَوثَ  ُء بالبرصة؛ فانطلقت مع أيب إىل أيب َبْرزة األسلووَثَب ابُن الزُّ ا  -ميِّ ب الُقرى

يىٍة له من َقَصٍب، فجلسنا إليه فأنشأ حتى دخْلنا ع -الصحايب
ليه يف داره وهو جالٌس يف ظ لي َعل 

                                                           

 (.2/131البن أيب خيثمة )التاريخ الكبري 1) )

 (.3192صحيح البخاري ) (2)

 (.10/90لقاري رشح البخاري )عمدة ا (3)
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ُمه احلديَث؛ فقال يا ُل  لناُس؟ا فيه وقع ما ترى أال َبْرزَة، أبا أيب يستطع    فأوى
ٍ
َم تكلى  سمعُته يشء

 .(1)يٍش(به: إين احتَسْبُت عند اهلل أين أصبحت ساخًطا عَّل أحياء ُقرَ 

حابُة يف غيبتهم، قال ابن َحَجٍر يف فهؤالء  ء وينتقدهم الصى التابعون يسألون عن األمرا

عليه؛ ليَتىع َظ َمن يسمعه  فيه االكتفاُء يف إنكار املنكر بالقول ولو يف غيبة من ينَكرُ رشح األثر: )

 .(2)( من الوقوع فيهفيَْحَذرَ 

ْسورُ  .10
 
 عَّل شديًدا وكان ، ؓعمرَ  الزم وممن حابةالصى  من ◙ خَمْرمةَ  بن امل

ف اخلوارج، مَ  وعندما ، ؓمعاوية اخلليفة عَّل اإلنكارُ  عنه ُعر   يا: له قال معاوية عَّل َقد 

ْسَوُر، ْسوُر: فلم لَِّمنِّي بذات نفسك بام َتعيَلُتكَ  ئمة؟األ عَّل َطْعن ك ف ْعُل  ما م 
 
! قال امل ُب عيلى

 .(3) أتُرْك شيًئا إال بيىنُْته

ْسور: لقد ابتدْعَت يف اإلسالم يف نقدك للخليفة يف غري  ◙ فلم يُقْل معاويةُ  للم 

 حضوره!

 ُ  ستدلُّ بها ىلع رشطية حضور احلاكم جلوازإبطاُل االستدالالت اخلاطئة اليت ي
 اإلنكار عليه:

ل عَّل هذا الرشط املْحَدث بحديث: يستدلُّ دعاُة اخلطاب الد )أفضُل اجلهاد يني املبدى

 .(4)  حقي عند سلطان جائر(كلمةُ 

                                                           

 (.6579البخاري )(1) 

 (.13/73فتح الباري )(2) 

 (.3/391سري أعالم النبالء ) (3)

 .خترجيهسبق (4) 
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: قوُله: )عند( رشٌط جلواز اإلنكار عَّل احلاكم وعمل ه أن يكوَن بحرضته، وما سوى  فقالوا

مة، نْديىة( قيم للحديث مل ُيْسَبقوا إليه، فاشرتطوا وهذا الَفهم الس ذلك فهو من الب دع املَحرى
)الع 

قيىدوا هبذا الرشط مجيَع ُطُرق  اإلنكار عَّل  احلقيقة بمكان احلاكم جلواز اإلنكار عليه، ثم

ْلطة من نقدها وبيان أخطائها بني الناس!  ْلطة؛ صيانًة جلناب احلاكم والسُّ  السُّ

 من وجوه:( جائر عند سلطانديث )حباجلواُب ىلع االستدالل 
حابأواًل  ء وأئ: وَرد عن الصى م أنكروا عَلنًا عَّل اخللفاء واألمرا مة اجلور يف ة والتابعني أهنى

عاء عليهم؛ كام مرى معنا.  غيبتهم؛ إما بأقواهلم أو أفعاهلم أو الدُّ

َة وهذه السطحيىَة يف َفهم احلديث وهذا القيَد املْحَدَث ثانيًا مل ُيْعَرْف عن : أنى هذه الظاهريى

ُن بن شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا احلديَث عَّل ما كان يقوم به حسا أهل العلم؛ ولذا فقد أنزل

يقول حلسان بن ثابت: ملسو هيلع هللا ىلص ثابت من هجاء لصناديد املرشكني واليهود، فقال: )و كان 

ْم(،)اهْ  ه  ه بش  ملسو هيلع هللا ىلص وكان ُينَْصُب له منرٌب يف املسجد يناف ُح عن رسول اهلل  ُجهم وهاج  ْعر 

)مهللا أيِّْده بروح القدس(،  وقال: )إنى جربئيَل معك ملسو هيلع هللا ىلص: وهجائه للمرشكني، وقال النبيُّ 

(، وكانملسو هيلع هللا ىلص(ْمَت ُتناف ُح عن رسول اهلل ما دُ  ن النىْبل  عدُد من  ، وقال: )هي أنْكى فيهم م 

 حساَن؛ حتى إنى 
 
جاء ون عن أشياَء ممن يؤذي املسلمني؛ َخشيَة ه  كعَب بَن املرشكني َيُكفُّ

ام نزل عند أهل البيت هجاهم حساُن بقصيدة،، فيخرجونه األرشف ملا ذهب إىل مكَة كان كل

ن عن  عند سلطان دهم حتى مل يْبَق له بمكَة َمن ُيْؤويه، ويف احلديث: )أفضُل اجلهاد كلمُة حقي م 

 محزُة بن عبد املطلب ورجٌل تكلىَم بحقي عند سلطان
 
هداء جائر فأَمَر به  جائٍر، وأفضُل الشُّ

ار دين اهلل اجلهاد باللسان هذا الشأَن يف َشْتم املرشكني وهجائهم وإظه فُقت َل(، وإذا كان شأنُ 
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عاء إليه ذلك، وذكر كتاَب اهلل بالسوء عاَلنيًة،  ُعل َم أنى َمن َشَتم ديَن اهلل ورسول ه وأظهر ،والدُّ

 .(1)فقد جاهد املسلمني وحاَرهَبم؛ وذلك نقٌض للعهد(

اليهود ككعب بن األرشف أمام الناس من كلمة  فعدى ابُن تيميَة هجاَء حساَن لسالطني

 املْحَدث  يف املثول أمامهم.ه جائر، ومل يلتف ْت لرشطاحلق عند سلطان 

د بالكلمة: ما أفاد أْمًرا بمعروف أو هنًيا عن  وقال املناويُّ يف رشح هذا احلديث: )واملرا

ن لفٍظ أو ما يف اللجنُة الدائمُة يف السعودية:  . وهبذا أفتت(2)  معناه؛ ككتابة ونحوها(منكر؛ م 

عظم اجلهاد كلمَة حقي عند سلطان جائٍر(: ما املقصوُد هبذا احلديث )السؤاُل السابُع: )إن من أ

 ُيَطبىُق؟ومتى 

 ُل أنواعاجلواب: معناه: أن إبالَغ السلطان الظامل احلق باملُشاَفهة أو الكتابة ونحومها: أفض

لطان َيْْسي إىل َجمي غَ اجلهاد؛ قال املناويُّ يف "رشح  فرٍي، فإذا اجلامع الصغري": )ألنى ظلَم السُّ

ه فقد أوصل النفَع إىل خلق كثرٍي؛ بخالف قتل الكافر(. ـها . وهو من ُمناصحة والة األمور كفى

 .(3) يف كل زمان ملن قَدَر عليه مع العلم واحللم والصرب(

يىَة فالكتا نْدية احلسِّ
بفهمه اخلاطئ  -وغريه-هوواملكانية التي يشرتطها بُة ونحوها تنايف الع 

 فاظ ومعانيها.لداللة األل

( َقْيٌد أْغَلبي  خَرج خَمَرَج الغالب؛ فال مفهوَم له، عند سلطان جائر)ملسو هيلع هللا ىلص: : قوُل النبيِّ ثالًثا

نىة وكالم العرب ى ى )، ومن ذلك قوله تعاىل: وهلذا أمثلٌة كثريٌة يف الكتاب والسُّ

                                                           

 (.213)ص: الصارم املسلول (1) 

 (.1/182)التيسري برشح اجلامع الصغري (2) 

 .(8502فتوى رقم: )(3) 



  387                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

قيٌد أْغَلبي  (  وئ وئ ۇئ)فـ ،[130]آل عمران:  (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

: )هنى أن ُيقيَم الرجُل ملسو هيلع هللا ىلص النبيى ، وال يؤثر يف احلكم. ومنه قوُل ابن عمر: إنى ليس له مفهومٌ 

ه وجيل َس فيه( ل َس فيه. فقوله: )(1) أخاه من مقَعد  له، فلو جَلس يف ( قْيٌد أغلبي  ال مفهوَم َوجَيْ

ُ احلكم،  ولكن هذا هو الغالُب؛ أن ُيقيَمه وجيلَس هو مكاَنه. غريه ال يتغريى

؛ ألنىه كان عند سلطان جائر) فقوله: ْدَع به أمام ( قيٌد أغلبي  الغالب  أنى قوَل احلق والصى

ة، وهو األمُر املتاُح  ٌء يف جمالسهم اخلاصة أو األماكن العامى يف ذلك الوقت،  أئمة اجلور؛ سوا

به ُل اإلنكار عَّل احلاكم، والتي هلا حكُم كلمة احلق بحضورهم وأما اليوم فقد تنوعت وسائ

لنقابات والكتب والرسائل والقناة حيصل املطلوب، وهذا كاألحزاب والتجمعات وا

التلفزيونية أو عرب اإلنرتنت وبرامج التواصل وغري ذلك، وقد بنيى أهُل العلم يف رشح هذا 

 احلديث أنى هذه الفضيلَة حتُصُل ألمرين:

ٌق فيمن ينكرون عَّل الطُّغاة ـ تعريُض املنك ر نفَسه للخطر واهلََلكة، وهذا األمٌر مت 1 حقِّ

سائل احلديثة؛ فهم يف َقْبَضت هم وحتت أيدهيم؛ وهلذا نجد أنى من َيْصَدُع باحلق عرب هذه الو

ق ْرضًة للبطش والسجون! وقد صارت كلمُة احلعليهم عرب هذه الوسائل هم أكثُر الناس عُ 

: )عند سلطان جائر ظامل؛ فإن يف هذا احلديث أفضَل اجلهاد بسبب املخاطرة؛ كام قال املنا ويُّ

 .(2) (ألنه أعظُم َخَطًرا ن جهاد الكفار؛ ذلك أفضُل م  

َن يف بيان معنى الفضيلة يف احلديث:  ن أمروقال ابُن َعالى بمعروف  )كلمُة عدٍل(؛ أي: م 

وإنام  من نفس أو مال أو نحو ذلك، )عند سلطان جائر(: أو هني عن منكر أو ردِّ عن حمرتم

                                                           

 (.869رواه البخاري )(1) 

 (.1/236ح اجلامع الصغري )التيسري برش (2)
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ة إيقانه، حيث تكلىم بتلك ضَل اجلهاد؛ ألنه يدل عَّل كامل يقني  كان أف  إيامنه، وشدى
فاعله، وقوة 

وال من جوره  الكلمة عند ذلك األمري اجلائر املْهل ك  عادًة بجوره وظلمه، ومل خَيَْف منه

ه عَّل حق نفسه، وهذا بخالف املوبطشه، بل باع نفَسه من اهلل َم أْمَر اهلل وحقى د  ، وَقدى جاه 

 .(1)كُمخاطرة من تكلىم بكلمة حقي عند سلطان جائر(للقرن؛ فإنه ليس يف املُخاطرة 

ٌق يف مثل هذه الوسائل بعيًدا من  2 قرص السلطان، ـ إظهاُر احلق للناس وبياُن الباطل متحقِّ

: )إن كان  ُز دين  اهلل تعاىل، وإظهاُر كلمة احلقال املاَوْرديُّ ق، حُسَن منه يف إظهار النىكري إعزا

ر والتلف، وإن مل جيب عليه إذا كان الغرُض قد حيُصُل له بالنىكري، النكرُي مع خشية اإلرضا 

ن )ملسو هيلع هللا ىلص: وإن انترص أو ُقت َل. وعَّل هذا الوجه قال النبي  أفضل األعامل كلمَة حقي عند إنى م 

 .(2)سلطان جائر(

ظلم السلطان َيْْسي يف مجيع َمن  وقال الطيبيُّ يف رشح احلديث: )وإنام كان أفضَل؛ ألنى 

حتت سياسته وهو َجم  غفرٌي، فإذا هناه عن الظلم فقد أوصل النفَع إىل خلق كثرٍي؛ بخالف قتل 

 .(3)كافر(

للناس، وشحٌن للنفوس هذه الوسائَل فيها إهانٌة للحاكم، وهتييٌج وقوُل َسَدنة الطُّغاة: إنى 

ها )ُحْرمُة إش: الريس عَّل الوالة كام قال ولو باسم النصيحة، اعة عيوب والة األمور وإظهار 

ي للخروج  ويدلُّ هلذا أنى إظهاَر عيوهبم وأخطائهم سبٌب لشحن النفوس عليهم، املؤدِّ

َيُة  مٌة؛ ألنى للوسائل أحكاَم عليهم؛ والوسائُل املؤدِّ م  حمرى فيقاُل له: إنى  .(4) الغايات(للمحرى

                                                           

 (.2/184الفاحلني، رشح رياض الصاحلني )دليل  (1)

 (.96)ص: أدب الدنيا والدين  (2)

 (.8/2581املشكاة )رشح  (3)

 (.46)ص:4) )
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ُز من حدوثها موجودٌة يف  هذه االحرتازات  التي ختافون الصورة التي جتيزوهنا؛ وهي: جوا

اإلنكار العلني عَّل احلاكم برشط حضوره ولو بني اجلامهري، وكذا يكوُن احلاُل لو كان اإلنكاُر 

، فسقطت بذلك قواعُدهم بواسطة بثي تلفزيوين مبارش يشاهده املالينيعليه يف حضوره 

سوا عليها با  طَلهم!واحرتازاهُتم التي أسى

وَ  غيان: ،ُل بالعدل اذلي جاء اإلسالُم لقيمهحُتَْفُظ ادلُّ لم والطُّ  وليس بالظُّ
َتَن ال ُتدفع بإبطال ما جاءت به الرشيعُة وحثىْت عَّل فعله، أو بردِّ ما كان عليه  ثم إنى الف 

ة، بل الفتن ، ُة تكمن يف إمهال هذه النصوص، والسكوت  عن مواجهة الظىَلمةسلُف األمى

 (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)كام قال تعاىل: واألخذ  عَّل أيدهيم، 

إنى الناَس إذا رأوا الظاملَ فلم يأخذوا عَّل يديه أوشك أن )ملسو هيلع هللا ىلص: وكام قال النبيُّ  ،[25]األنفال:

هم ا  .(1)هلُل بعقاب منه(َيُعمى

ًرا هي التي يوجد فيها نقٌد للسلطة ومعا وهلذا نجد اليوَم أنى  َرضٌة أكثَر الدول استقرا

ٌء عن طريق املجالس التي انتخبوها، أو إعالمهم احلر أو حقيقيٌة هلا،  وفيها َرقابة شعبية سوا

راك الشارع، ومل يكن ة ومنظامت املجتمع املدين وح  ر  املنتديات العامى هلم ذلك االستقرا

، بل حدث  والقوة لو أهنم استمروا ، وصربوا عَّل طغياهنم قهًرا ا ًّ
هلم ذلك بنصح الظىَلمة رس 

ْوا للملوك الظىَلمة، وختلىصوا من ُظلمهم واستبدادهم،  بعدما أخذوا بسنن اهلل الكونية، وتصدى

قال عن الروم كام يف  واختاروا حكوماهتم التي متثُِّلهم، وصَدق عمرو بن العاص حينام

 .(2)سنٌة مجيلٌة: وأْمنَُعهم من ظلم امللوك("الصحيح": )وخامسٌة ح

                                                           

 .هسبق خترجي (1)

 (.2898صحيح مسلم ) (2)
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ر الدول: )وأموُر الناس اإلسالم ابُن ولذا قال شيُخ  تيميَة مبيِّنًا أمهيَة العدل يف استقرا

لم يف تستقيم يف الدنيا مع العدل الذي فيه االشرتاُك يف أنواع اإلثم: أكثَر مما تستقيم مع الظ

يل: إن اهلَل يقيم الدولة العادلَة وإن كانت كافرًة؛ وال احلقوق وإن مل تشرتك يف إثم؛ وهلذا ق

إن كانت مسل مًة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر  وال تدوم مع الظلم يم الظاملَة ويق

؛ فإذا أقيم أمُر الدنيا بعدل قامت،
ٍ
وإن مل يكن  واإلسالم... وذلك أن العدَل نظاُم كل يشء

متى مل تقم بعدل مل تقم، وإن كان لصاحبها من اإليامن ما لصاحبها يف اآلخرة من خالٍق، و

 .(1)خرة(زى به يف اآلجُيْ 

كام يف  -وكام أنى السكوَت عن الظلم وعدم األخذ عَّل أيدي الظىَلمة يورث اللىَعنات

يمية: )إنى عاقبَة الظلم وخيمٌة، فإنى العدَل يورث الربكات والرمَحات، قال ابن ت -احلديث

 ينرص ت كافرًة، واللعدل كريمة، وهلذا يروى: اهلُل ينرص الدولة العادلة وإن كانوعاقبَة ا

 .(2)الدولة الظاملَة وإن كانت مؤمنًة(

ْلطة خشيَة الفتنة أدخلها املبتدعُة من املرجئة  ثم إنى ُشبهَة املنع من اإلنكار عَّل السُّ

ٍح احلنبيلُّ عند حديثه عن اإلنكار عَّل يل: إن بدايَة اخلروج كلمٌة! قال ابُن ُمْفل  وغريهم، حتى ق

قد َيَرْون ترَك األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ظنًّا أن ذلك  أهُل الفجوراحلاكم: )املرجئُة و

 .(3)من باب ترك الفتنة(

                                                           

 (.28/146جمموع الفتاوى )(1) 

 (.28/63جمموع الفتاوى )(2) 

 (.1/201) اآلداب الرشعية (3)
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العندية احلسية دائاًم، وهذا ما : أن كلمة )عند( يف لغة العرب ال َتْعني ظرَف املكان ورابًعا

، ا تكون ل؛ حيث قال: إنى كلمة )عند( كام أهنى وغريه العربية ابُن هشامبيىنه عاملُ  لحضور احليسِّ

ڑ ک ک ک ک )تكون للحضور املعنوي، والغائب، وظرًفا للمعاين، نحُو قوله تعاىل: 

لقول ، وتقول: )هذا ا[47]ص: (چ ڇ ڇ ڇ ڇ )، وقوله: [40]النمل: (گ

 .(1)(اعندي صواٌب( و )عندي ماٌل وإن كان غائبً 

ٌة لإل: إذا سلىْمنا أنى )العندية احلسية( رشٌط خامًسا نكار عَّل احلاكم، فيقال: إنى هذه مزيى

وفضيلة زائدة يف احلديث تدلُّ عَّل أنى اإلنكاَر عَّل احلاكم بحضوره أفضل اجلهاد، ولكن هذه 

اجلهاد لعموم  فضيلَة اإلنكار عليهم بغري حضورهم، وأنه من الفضيلَة هبذا الرشط ال تنايف

هتم، ولفعل السلف الصالح كام مر معنا، ولذلك ابذاألدلة احلاثىة عَّل جماهدة أئمة اجلور ومن

نًىأمثلٌة يف نصوص الرشيعة؛ كام جاء يف احلديث: ) . فكون أفضل  (2)(أفضُل الصدقة ما َتَرَك غ 

نًى ال   سيىام أنى هذا احلديَث ينايف فضيلَة أنواع الصدقات األخرى الكثرية؛ الالصدقة ما ترك غ 

ا بأئمة اجلور من امل مني، بل يشمل بعمومه سالطنَي الكافرين واملحاربني، كام سلليس خاصًّ

استدل بذلك شيُخ اإلسالم ابن تيمية، وأنزله عَّل هجاء حسان بن ثابت لرئيس اليهود كعب 

ز نقد الكافرين وأئمة الكفر من املحاربال خيا هوو بن األرشف، ني من غري لف بجوا

ُض  ويلعن فرعونَ  حضورهم، وقد كان نبيُّ اهلل موسى  ، وحُيَرِّ مأله يف الْسِّ والعَلن 

 عليهم.

                                                           

 .206ريب ص مغني اللبيب، عن كتب األعا(1) 

 (.5040رواه البخاري )(2) 
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ــــ نقل كالًما للشيخ ابن عثيمني يستدل به عَّل النصيحة الْسية دائاًم، واحلقيقُة أنى للشيخ  7

، وأنى النصوَص جاءت باإلنكار املوضوع، بنيى فيها أنى املسألَة اجتهاديةٌ  فتوى تفصيليًة يف هذا

خ: )هناك من يقول: إنى اإلنكاَر عَّل الوالة عَلنًا من منهج لشيالْسي والعلني، فقد سئل ا

م  السلف، ويستشهد بحديث أيب سعيد اخلدري يف إنكاره عَّل مرواَن بن احلكم؛ حينام قدى

ُء، فتعرفون وُتنْك روملسو هيلع هللا ىلص: ، وبقوله اخلطبة عَّل الصالة َئ، )ستكون أمرا ه فقد َبر  ن، فمن َكر 

ُد الشهداء رجٌل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله(، )سيومن أنكر فقد َسل َم(، وبحديث 

فهل هذا كالم صحيح؟ وكيف اجلمُع بني هذه اآلثار الصحيحة وبني قوله عليه الصالة 

ه َعاَلنيًة(، نرجو الوالسالم: )من أراد أن ينَص   تفصيَل يف هذه املسألة،َح لذي سلطان فال ُيْبد 

وة جيهكثرًيا من شباب حيث إن  ل احلكَم الصحيح يف هذه املسألة، وبخاصة أنى هناك الصحى

عاة من يقول: إنى اإلنكاَر عَّل الوالة َعَلنًا من منهج السلف، مما جيعل الشباَب يثور  من الدُّ

 ذلك، وملا هلذه املسألة من خطورة، املداهنة يف الدين وغري  اإلنكار عَلنًا دليٌل ويظنُّ أنى عدمَ 

  خرًيا؟يل وجزاكم اهللنرجو التفص

به أهمُّ منه يف الواقع، وال شكى أن إنكاَر املنكر واجٌب اجلواب ، وجوا : هذا السؤال مهم 

 مثل هذه األمور هلا جماٌل، عَّل كل قادر عليه،... ولكن جيب أن نعلم أن األوامَر الرشعية يف

ْر وحيصل به اخلرُي امل احلكمة، فإذا رأينا أن اإلنكاَر علنًا يزول به املنكُر وال بدى من استع فلنُنْك 

، وال حيصل به اخلرُي بل يزداد ضغُط الوالة  علنًا، وإذا رأينا أنى اإلنكاَر عَلنًا ال يزول به الرشُّ

، وهبذا جتتمع األدلُة، فعَّل املنكرين وأهل اخلري، فإن ا ا َر رسًّ تكون األدلُة الدالُة خلري أن ننك 

صلحَة، وهي حصوُل اخلري وزواُل الرش، نا نتوقع فيه املعَّل أن اإلنكار يكون علنًا فيام إذا ك

ا فيام إذا كان إعالُن اإلنكار يزداد به الرشُّ وال  والنصوُص الدالة عَّل أنى اإلنكار يكون رسًّ
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لى َمن َضلى من حيصل به اخل ة إال بسبب أهنم يأخذون رُي. وأقول لكم: إنه مل َيض  هذه األمى

ٌء ك بجانب من النصوص وَيَدعون ان يف العقيدة أو يف معاملة احلكام أو يف معاملة جانًبا، سوا

يأخَذ  الناس، أو يف غري ذلك... كذلك أيًضا يف مسألة مناصحة الوالة، من الناس من يريد أن

َض عنه من املفاسد، ن النصوص وهو إعالُن النىكري عَّل والة األموربجانب م ، مهام متخى

؛ كام جاء يف نعل َن مطلًقا، وومنهم من يقول: ال يمكن أن  ا ًّ
َح والَة األمور رس  الواجب أن نناص 

ُب بعُضها بعًضا، وال يصادم بعُضها  النص الذي ذكره السائل، ونحن نقول: النصوُص ال ُيَكذِّ

لحُة هي أن يزوَل الرشُّ وحُيلى اخلرُي، ويكون ا، فيكون اإلنكار معَلنًا عند املصلحة، واملصبعًض 

ا إذا ك  .(1)(ر ال خيدم املصلحة، ال يزول به الرشُّ وال حُيلُّ به اخلريان إعالُن اإلنكارسًّ

عاة يف دولة البحرين الشيخ عبد الرمحن  وقد سأل جمموعٌة من املشايخ والقضاة والدُّ

عن إظهارهم اإلنكاَر عَّل امللك البحريني، وعَّل  )2( الرَبىاك وهو من كبار العلامء يف السعودية

ا زمنًا طوياًل دولتهم عَ  ة وأمام الناس بعد أن كانوا ينكرون عليهم رسًّ اَلنيًة يف الساحات العامى

عارة وغريه ا من الكبائر، وقد يف مسائَل؛ منها ترخيُص بيع اخلمور واستباحُتها، وتقننُي الدِّ

: إهنا طريقُة خمال فةٌ ته طريق اعرتض عليهم بعٌض ممن هم عَّل وهم من اخلوارج! وقالوا  وعدُّ

)إن للسلف وتثري الفتن، فكتب هؤالء املشايخ بياًنا قرأوه عَّل الشيخ الرباك جاء يف مستَهلِّه: 

، باحلكمة  ا ا يكون اإلنكار عليه رسًّ فق واللِّني، قام ويلُّ األمر باملنكر رسًّ واملوعظة احلسنة والرِّ

ا أيًضا، باملوعظة  لقبول، أما إن قام باملنكر عاَلنيًة، فيبدأ باإلنكار عليهل فإنه أدعى رسًّ

، أنكر عليه َعاَلنيًة  ا والتحذير من العاقبة يف الدنيا واآلخرة. فإن مل يستط ع  اإلنكاُر عليه رسًّ

                                                           

 (.62/10اللقاء املفتوح ) (1)

ـه وكان ينيب الشيخ ابن باز يف اإلفتاء يف أثناء غيابه، وقد عرض 1379تدريس يف املعهد العلمي بالرياض سنة توىل ال (2)

 إلفتاء ورفض وانشغل بالتدريس.عليه الشيخان ابن باز وآل الشيخ العمل يف دار ا
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ال يسقط،  ؛ لئالى يضيَع أصُل احلق؛ فإن حقى اهلل تعاىلأمامه، فإن عَجز أنَْكر عليه كيف أمكنه

عارة وبيع  خاصًة يف املوب قات العظيمة، والتي خطُرها يتعدى ة الناس، كتقنني الدِّ إىل عامى

اخلمور، وبناء املعابد الوَثنية والكنائس التنصريية، التي تستهدف أبناَء وبنات اجلزيرة 

 .العربية...إلخ

ُب الش  اك بعد سامعه للبيان: )فكان جوا  . )1((ٌن مباَرٌك طيٌِّب ياأقول: حسٌن، بيخ الربى

نَّة لعُن الطاغوت أم اعُء هل: هل من السُّ  ادلُّ
مة،  نىة الدعاَء للسالطني، بعد أن عدى نقَدهم من الغيبة املَحرى ر أنى من عقيدة أهل السُّ قرى

نىة ممن كتب يف : )قرى وأنى الدعاَء عليهم طريقُة أهل البدع، فقال ر غرُي واحد من أهل السُّ

عاء للسلطان(اال  .(2) عتقاد مرشوعيَة الدُّ

لطاُن عند َبه االحتالُل، هه والسُّ و من توىلى احلكَم بأي وسيلة وأعلن الشهادتني، وإن نصى

  .كام سبق بيانه وجاء بام يناقضهومل يعمْل باإلسالم، بل لو حاربه 

 :واجلواُب عليه من وجوه

ز الدعاء: جاأواًل  نىة بجوا عَّل الظىَلمة ومنهم احلكام  ءت النصوُص من الكتاب والسُّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )ك قوله تعاىل: وأئمة اجلور، ومن ذل

قال ابن عباس يف تفسري اآلية: )ال حيب اهلُل أن يدعَو أحد عَّل أحد، إال أن . [148النساء:](ڀ

                                                           

 قع الشيخ عبد الرمحن الرباك عَّل النت: مو(1) 

http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-

and-guardians.mp4 

 (.48)ص: 2) )

http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-and-guardians.mp4
http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-and-guardians.mp4
http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-and-guardians.mp4
http://www.albrrak.net/media/Barrak-praised-the-approach-gradient-in-denial-and-guardians.mp4
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ظلمه(. وقال قتادة: )عَذر اهلُل املظلوم كام  يكون مظلوًما، فإنه قد أرخص له أن يدعو عَّل من

 .(1)تسمعون أن يدعو(

 لدعاء عَّل الظاملني، وأول من يدخل فيهم أئمة اجلورفهذا ترخيٌص بنصِّ القرآن با

ْق بني حاكم وحمكوم يف الدعاء عَّل املستحقني، بل إنى أوَل من يتوجه  والطُّغاة، والرشيعة مل تفرِّ

ء وغريهم، ولذا كان النبله هذا التهديد هم أصح ر أمراءه ملسو هيلع هللا ىلص يُّ اُب الواليات من األمرا حيذِّ

واتىق  دعوَة املظلوم؛ اخلطري الذي رشعه اهلل للمظلومني فيقول: )عَّل األقاليم من هذا السالح 

 .(2) فإنه ليس بينه وبني اهلل حجاٌب(

ىئ ىئ )وقال تعاىل:  .[44]األعراف:( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) ومن األدلة قوُله تعاىل:

اج أو سألقال منصور بن املعتمر: ) .[18]هود: (ىئ ی ی ت إبراهيم عن لعن احلجى

 .(4) ((ىئ ىئ ىئ ی ی)فقال: أمل يُقل  اهلُل  .(3) بعض اجلبابرة

خياُر أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم، وتصلُّون عليهم ويصلُّون ملسو هيلع هللا ىلص: )وقال النبيُّ   

ُر أئمتكم الذين ُتْبغ ضوهنم وُيبْ  ا  .)5( غ ضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم(عليكم، ورش 

األئمة العدول حُيبُّون، وُبْغضهم، فعن الدعاء عَّل أئمة اجلور ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فلم ينههم

قال الشيخ ابن عثيمني: )هؤالء األئمة الذين هم والُة أمورنا  والظىَلمة ُيبَغضون وُيلَعنون،

                                                           

 (.9/344تفسري ابن جرير الطربي )1) )

 (.1496رواه البخاري )2) )

اخللق يأيت بمعنى السب والدعاء، قال ابن األثري يف النهاية: )وأصل اللعن: الطرد اهلل الطرد واإلبعاد، ومن اللعن من 3) )

 والدعاء(. السبُّ  :ومن اخللق ،من اهلل واإلبعاد

 صحيح. ( بإسناد5/1482ن أيب حاتم يف تفسريه )(، وأورده اب6/279طبقات ابن سعد )4) )

 .(1855رواه مسلم ) (5)
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بُّهم وحيبوننا، فتجدن
ا ناصحنَي هلم وهم ناصحون لنا، ولذلك ينقسمون إىل قسمني: ق ْسٌم ُنح 

هم اهلل عليه، ومعلوٌم أن من لنصيحة ملن هنم يقومون بام أوجب اهلل عليهم من انحبُّهم أل والى

قام بواجب النصيحة فإن اهلل تعاىل حيبه، ثم حيبه أهُل األرض، فهؤالء األئمُة الذين قاموا بام 

الصالُة هنا  يصلُّون عليكم وتصلُّون عليهم(وجيب عليهم حمبوبون لدى رعيىتهم، وقوله: )

م بأن هيدهَيم اهلل ويصلَح ب طانتهم م؛ تدعون هلنى الدعاء؛ يعني: تدعون هلم ويدعون لكبمع

ويوفَِّقهم للعدل؛ إىل غري ذلك من الدعاء الذي ُيْدعى به للسلطان، وهم َيْدعون لكم: مهللاى 

ح رعيىَتنا! مهللا اجعْلهم قائمني ب
ُر األئمة فهم الذأمرك؛ وما أشبه ذلك، أْصل  ا ين أما رش 

بام أوجب اهلُل عليهم من النصيحة للرعية  م مل يقوموا تبغضوهنم ويبغضونكم، تكرهوهنم ألهن

وإعطاء احلقوق إىل أهلها، وإذا فعلوا ذلك فإن الناَس ُيْبغ ضوهنم، فتحُصُل البغضاُء من هؤالء 

غضاُء من عاة؛ ألهنم مل يقوموا بواجبهم، ثم حتُصُل البوهؤالء، حتصل البغضاء من الرعية للرُّ 

عاة للرعية؛ ألن الرعية َهْته ومل تطع أوامَره، ومل تتجنب إذا أبغضت  الرُّ يَل متردت عليه وكر  الوا

ما هنى عنه، وحينئذ تلعنوهنم ويلعنونكم والعياُذ باهلل يعني: يُسبُّونكم وتسبوهنم، أو يدعون 

؛ ق ْسٌم ُوفِّقوا وقاموا ن عليهم باللعنة. إذن األئمُة ينقسمون إىل قسمنيعليكم باللعنة وتدعو

م الناُس وأحبوا الناَس، وصار كلُّ واحد منهم يدعو لآلخر، وق ْسٌم آخُر يهم فأحبىهبام جيب عل

ضون الناَس والناُس يبغضوهنم، ويُسبُّون الناَس والناُس 
ُر األئمة ُيْبغ  ا بالعكس؛ رش 

 .(1)(يُسبُّوهنم

عاء للحاكم باخلري أو الدعاء عل اُس شهوٌد يه بالرش هو أفعاُل احلاكم نفسه، والنفمعيار الدُّ

، قال املاَوْرديُّ معلًقا عَّل ليه، وهذه ُس ع
نىة اجتامعية ف ْطرية، فلن متنعهم مثل هذه الشبهات 

                                                           

 (.3/646رشح رياض الصاحلني )( )1
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ا رشي أبغضهم هذا صحيٌح؛ فإنى اإلمام إذا كان ذا خري أحبهم وأحبوه، وإذا كان ذاحلديث: )

هم عَّل هم َتْبَعثُ  تبعث عَّل طاعته يف خلقه، وطاعُته فيوأبغضوه، وأصُل ذلك أن خشيَة اهلل

قبته(  .(1) حمبته؛ فلذلك كانت حمبىُته دلياًل عَّل خريه، وبغُضهم له دلياًل عَّل رشه وقلة مرا

َ )مهللا َمن َويَل من أمر أمتي شيًئا فَشقى عليهم فاشقُ ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبيُّ  ْق عليه، ومن َويل 

ديث: )قال يف األذكار: املناويُّ يف رشح احل . قال)2(  هبم فاْرُفْق به(من أمر أمتي شيًئا فَرَفَق 

هم، وأشار الغزايل إىل حتريمه وجعله يف معنى  ُز الدعاء عَّل الظىَلمة ونحو  ظاهُر احلديث جوا

َّل األَوىل، وأما األحاديُث فتدل عَّل اللعن. ـها. قال احلافظ: واألَْوىل محُل كالم الغزايل ع

 .(3)اجلواز(

حابة واثانيًا ام : وَرد عن أئمة اإلسالم من الصى عاُء عَّل احلُكى لتابعني ومن تبعهم الدُّ

بل كان من أسباب هالك الظىَلمة الدعاُء عليهم، ال سيىام دعاُء األولياء والظىَلمة وأئمة اجلور، 

 من ذلك: والصاحلني،

محاد بن سلمة، ان، عن لك بن مروجاء عن سعيد بن املسيِّب من الدعاء عَّل عبد املـ ما  1 

: )قلنا لسعيد بن املسيِّب: يزعم قوُمك أنام يمنُعُك من احلج أنك جعلت عن عيل بن زيد قال

وما أصيلِّ هلل هلل عليك إذا رأيت الكعبَة أن تدعَو اهلَل عَّل بني مروان؟ قال: فام فعلُت ذلك، 

ين مرًة، وإنام ْضًعا وعرشاعتمرُت ب  جل يف صالة إال دعوُت عليهم، وإين قد حَجْجُت وعز و 

َبْت عيلى 
ٌة واحدٌة وعمرٌة، وإين أرى ناًسا من قومك يستدينون فيحجون ويعتمرون ثم ُكت   َحجى

                                                           

 (.3/463فيض القدير )( )1

 (.1828رواه مسلم ) (2)

 .(2/76فيض القدير، رشح اجلامع الصغري )3) )
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يموتون وال يفي عنهم، واجلمعُة أحبُّ إيلى من حج أو عمرة تطوًعا، قال عيل  فأخربت بذلك 

 .(1) وال اعتمروا(ملسو هيلع هللا ىلص ُب رسول اهلل جى أصحاحلسَن فقال: ما قال شيًئا، لو كان كام قال ما َح ا

عن ابن َحْرَملَة قال: )ما سمعت سعيد بن املسيِّب عن ابن املسيِّب يف الدعاء أيًضا وجاء 

َل َمن غريى   قضاَء رسول سبى أحًدا من األئمة قط إال أين سمعته يقول: قاَتَل اهلُل فالًنا، كان أوى

 .(2) (للف راش، وللعاهر احلََجرُ ُد الول)ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقد قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

اج لسعيد بن جبري قال: ) ـ ملا بَلغ 2 َم اجلبابرة، احلسَن البرصيى قتُل احلَجى مهللا يا قاص 

َي إال ثالثٌة حتى وقع من َجْوف ه دوٌد، فأنَْتَن منه، فامت( اَج، فام َبق  م  احلَجى
 .(3) اقص 

عاء للظلمة  ر من الدُّ  قول: )من دعا لظامل بالبقاء، فقد أحبى أن ُيْعىصفيوكان احلسُن حيذِّ

 .(4) اهلُل عز وجل(

ـ وقال عاصُم بن هَبَْدلَة عن شيخ الكوفة اإلمام َشقيق  بن سلمَة أيب وائل، قال: )ما  3

اُج مرى  ر احلَجى
ًة، فقال: )مهللا أطعمه طعاًما من رَضيٍع رأيُت أبا وائل سابى شيًئا قط، إال أنه ُذك 

ُن وال يغني من جوع(يُ ال   .(5) ْسم 

عبد الرزاق قال: )بعث أبو جعفر ثوري عَّل أيب جعفر املنصور، عن ـ دعاُء سفيان ال 4

ارون،  ، فاصُلبوه. فجاء النىجى ابنَي حني خرج إىل مكَة، وقال: إن رأيتم سفياَن الثىْوريى اخلَشى

ْجر  الفضونَصبوا ا بن عياض، ورجاله يف حجر ابن  يلخلشب، ونودي عليه، فإذا رأُسه يف ح 

                                                           

 (.4/226عالم النبالء )(، وسري أ2/167(، وأبو نعيم يف احللية )5/128الطبقات الكربى البن سعد )1) )

 (.4/238النبالء )(، سري أعالم 2/167ياء )حلية األول2) )

 (.9/117البداية والنهاية )3) )

 (.8986شعب اإليامن البيهقي ) 4))

 (.5/328رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ) (5)
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ْت  ال اهلل، اتق! اهلل أبا عبدَ عيينة، فقيل له: يا   أخذه، ثم األستار، إىل فتقدم. األعداءَ  بنا ُتْشم 

ْئُت : وقال  بذلك فُأْخرب   مكَة، يدخَل  أن قبل جعفر أبو فامت: قال. جعفر أبو دخلها إنْ  منه بر 

هبيُّ  .(1) شيًئا( يقل فلم سفياُن، مٌة ثابتٌة، سمعها احلاكُم من أيب بكقال الذى ر حممد : )هذه كرا

َج، عنه(ا ا ي، سمعت الْسِّ  .(2) بن جعفر املزكِّ

، فقد أحب أن ُيْعىص اهلُل( وكان
ٍ
 .(3) سفياُن الثوري رمحه اهلل يقول: )من دعا لظامل بالبقاء

ء خرُب احلكم املأمون؛ عندما جايف قصة دعاء اإلمام أمحد عَّل ابن كثري ما جاء عن  ـ 5

ْلُمك َّل ركبتيه وَرَمَق بَطْرف ه إىل السامء َجَثا اإلماُم أمحد عبإعدامه قال: ) وقال: سيدي َغرى ح 

ُن كالُمك غرَي  أ عَّل أوليائك بالرضب والقتل، مهللا فإن يُكن  القرآ هذا الفاجَر حتى جَتَرى

يُخ بموت املنا ُمْؤَنَته. قال: فجاءهم اخملوٍق، فاْكف   ث األخري من الليل، قال أمون يف الثللرصى

ْح   . )4(نا(أمحد: فَفر 

وقد نقل أبو يعَّل يف "األحكام السلطانية" عن اإلمام أمحد قوَله يف املأمون: وأيُّ بالء كان 

ن الذي كان أحدث عدوُّ اهلل وعدوُّ اإلسالم من إماتة للسنة؟!
املأموُن وكان إذا ُذك َر  أكرَب م 

 .(5) (يقول: كان ال مأمونٍ 

لطان ُبخاَرى عندما )بعث إليه بعَض السالطني دعاُء اإلمام البخاري رمحه اهلل عَّل سـ  6

ْلُم يؤتى ْلُم واحل  يعنى: إن كنتم تريدون  -ليأتيه حتى َيْسَمَع أوالُده عليه فأرسل إليه: يف بيته الع 

                                                           

 (.2/41حلية األولياء )1) )

 (.7/251سري أعالم النبالء )2) )

 (.7/46حلية األولياء )(3) 

 (.10/332البداية والنهاية ) (4)

 (.20)ص: 5) )
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وا إيلى  ْهيلُّ نائُب الظاهرية هم. والسلطاُن خالد بن أمحد اوأبى أن يذهَب إلي -ذلك فَهُلمُّ لذُّ

ْهيل بأن ببخارى، فَبق َي يف نف س األمري من ذلك، فاتفق أن جاء كتاُب من حممد بن حييى الذُّ

ْهيلِّ وبني البخاري  -البخاريى يقوُل: لفُظه بالقرآن خملوٌق  وكان قد وقع بني حممد بن حييى الذُّ

َف الناَس عن  -العباد" البخاريُّ يف ذلك كتاب "أفعالك كالٌم، وصنىَف يف ذل فأراد أن َيرْص 

ا، وحني رجع إليهم نثروا عَّل رأسه  السامع من البخاري، وقد كان الناُس ُيَعظِّمونه جدًّ

، الذهَب والف ضَة يوم دَخل ُبخاَرى عائًدا إىل أهله، وكان له جملٌس جيل ُس فيه لإلمالء بجامعها

فخرج منها ودعا عَّل خالد بن تلك البالد،  ألمري، فأمر عند ذلك بنفيه منفلم يقبلوا من ا

لم َيْمض  شهٌر حتى أمر ابُن طاهر بأن ينادى عَّل خالد بن أمحد عَّل َأتاٍن، وزال ملُكه، أمحد؛ ف

َ ببالء شديد
َن يف بغداد حتى مات، ومل َيْبَق أحٌد يساعده عَّل ذلك إال ابتيُل  وصدق  .(1)(وُسج 

 .(2) (لظامل حتى إذا أخذه مل ُيْفل ْتهإن اهلَل َلُيْميل ل)ملسو هيلع هللا ىلص: رسوُل اهلل 

ء يف ظل دولة اإلسالم باهلداية والصالح، : كثالًثا ان دعاُء أهل العلم للخلفاء واألمرا

والذين هم َقريبون منه؛ فقد كانوا يقيمون اإلسالَم ويطبِّقون أحكاَمه وجياهدون يف سبيله، 

لثناء كفرعون وملئه؛ الذين قال فيهم اؤهم للطُّغاة وأكابر املجرمني بالبقاء واكن دعومل ي

ېئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ائ ائ): موسى 

 .[88]يونس:  (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

                                                           

 (.11/27( البداية والنهاية )1(

 (.4686( رواه البخاري )2(
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 لإلمام:ادلاعء  يفاجلواب عن مقولة الفضيل بن عياض 
هي من أكثر العبارات استخدمها عبارٌة رمحه اهلل : جاء عن الُفَضيل بن عياض رابًعا

يها ما يدل عَّل دعواهم هذه، الدعاء للطغاة والظىَلمة والثناء عليهم، وليس ف الَسَدنُة لتسويغ

َل عبارته ، )1( فالُفَضيُل من متصوفة أهل احلديث كام قاله شيخ اإلسالم ابُن تيمية ومن تأمى

َده، قال الُفضيل:   ما صريهُتا إال يف اإلمام! قيل له: وكيف )لو أن يل دعوًة مستجابةً عَرف مرا

هُتا يف نفيس مل جَتْ ذلك  ْ هُتا يف اإلمام فصالُح اإلمام يا أبا عيل؟ قال: متى ما صريى ْ ين، ومتى صريى
ز 

ْ  ؟عيلي  أبا صالُح العباد والبالد. قيل: وكيف ذلك يا ا صالُح البالد فإذا قال هذا، لنا فْسِّ : أمى

َن الناُس ُظلَم ا ، ونَزلوا األرَض، وأأم  بات  روا اخلرا باُد فينظر إىل قوم من أهل إلمام، َعمى ما الع 

 د شَغلهم طلُب املعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلُّم القرآن وغريه،اجلهل فيقول: ق

مخسنَي أقلى أو أكثَر؛ يقول للرجل: لك ما ُيْصل ُحك وَعلِّْم هؤالء أمَر فيجمعهم يف داٍر مخسنَي 

ه عليهم. قال: فكان وانظر ما أخرج اهلُل عز وجل من فيهم مما يزكي ادينهم،  ألرَض فَردى

ُن هذا غرُيك!(بالدصالُح العباد وال . فقبىل ابُن املبارك جبهته، وقال: يا معلَِّم اخلري َمن حُيْس 
(2). 

يا ف طريقُة الفضيل رمحه اهلل هنا هي عَّل طريقة أهل السلوك وأهل اخلري من أهل النوا

ْلطة صال ُح للبالد والعباد كام مر معنا، وليس يف كالمه احلسنة واألماين الصادقة؛ فصالُح السُّ

جاء  ه يدعو للظىَلمة بالبقاء أو الثناء عليهم والتمجيد هلم، أو ينهى عن اإلنكار عليهم، بل ماأن

كوَن إليهم، ويسم  مُمَاأَلَهَتم والرُّ
َلمَة، قال: )ال عنه أنه يويص أصحاَبه بمجانبتهم وترك  يهم الظى

َثنا فالٌن عن فالن( َذ ماَل هؤالء الظىَلمة ثم ُيْسن َد ظهَره يقول:يستحي أحُدكم أن يأُخ   .(3)حدى

                                                           

 (.267الصفدية ) (1)

 (.8/91حلية األولياء )( )2

 (.2/241صفة الصفوة البن اجلوزي )3) )
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وهذا الكالم منه يعدُّ  .(1) اهلل ُبْعًدا(ما ازداد رجٌل من ذي سلطان قرًبا إال ازداد من ويقول: )

الل واخلروج عَّل والة األمر عند سد  نة الطغاة!من الضى

 اري:ستدالل بمقولة الرببهالاجلواب ىلع ا
هَباريِّ خامًسا وإذا رأيَت الرجَل يدعو عَّل السلطان رمحه اهلل: ) (2) : االستدالُل بقول الرَبْ

سمعت الرجَل يدعو للسلطان بالصالح فاعلم أنه صاحُب فاْعَلْم أنه صاحُب َهًوى، وإذا 

إن جاروا عَو هلم بالصالح؛ ومل نؤَمْر أن ندعَو عليهم، وسنىٍة إن شاء اهلل... فأَمَرنا أن ند

؛ ألنى جوَرهم وظلَمهم عَّل أنف    .(3) وصالَحهم ألنفسهم وللمسلمني( سهم،وَظَلموا

هباريِّ  ُد الرَبْ بالسلطان والنهي عن التحذير من الدعاء عليه هو اإلماُم رمحه اهلل فُمرا

 ، أما مَحُْل كالمه عَّل النهي بالدعاء عَّل أئمةوإن صدر منه يشٌء من اجلور والظلم العادل

ٌل، وقد جاءت النصوُص بالدعاء عَّل اجلور والظىَلمة؛ فهذا غرُي صحيح وليس عليه دلي

الٌف أيًضا لفعل السلف يف ُدعائهم عَّل الظىَلمة، وحتذيرهم من الظىَلمة كام مر معنا، وهو خم

جيوز هلم بالصالح واهلداية فال إشكاَل فيها، بل إنه الدعاء هلم بالبقاء أو الثناء، أما الدعوُة 

 .(4)(مهللا اْهد  َدْوًسا وْأت  هبمة َدْوٍس فقال: )لقبيلملسو هيلع هللا ىلص الدعاُء للكافر به؛ كام دعا النبيُّ 

َب ال  باُب الدعاء للمرشكني باهلُدى ليتألىَفهم(.بخاريُّ عليه فقال: )وبوى

                                                           

 (.2/500إحياء علوم الدين )1) )

كم مطارًدا منها بعد أن ُح  سلطة، فقد ظلى نابلة يف العراق، مل يسلم من طغيان الاحلأبو حممد احلسن بن عيل الفقيه شيخ 2) )

ري أعالم ومل يصلِّ عليه إال خادمه! راجع ترمجته يف س ـه328ا مسترًتا سنة لاًم، حتى تويف رمحه اهلل وحيدً عليه بالسجن ظُ 

 النبالء.

 كتاب رشح السنة للربهباري.3) )

 (.2937)صحيح البخاري 4) )
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ه من عل ء امء اإلسالم هو اجتهاٌد منهم يف تنزيله عَّل خلفافكالُم الربهباري رمحه اهلل ونحو 

ْصنَ  اإلسالم وعقيدَته ورشيعَته، فال يمكن أن  املسلمني الذين جياهدون األعداء، وحيمون ح 

ُر له اليوم َسَدنُة الطُّغاة  لونه عَّل حكم الطاغوت، وحكومات االحتالل، كام ُينَظِّ ُينَزِّ

 والقاديانيون اجلُدُد!
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 ي:يف احلرية السياسية يف العهد انلبوي والراشد فصل  
غاة: مدفاُعهلحرية يف زمن اخللفاء وسدنة الطغاة ل استناكرُ   عن قمع احلاكم والطُّ
ل وعهد الطُّغاة غضًبا من  وهواستشاط  تقريرات د. حاكم الذي حيامي عن العهد املبدى

ن َترْ  للمنافقني وعدم إبادهتم، ملسو هيلع هللا ىلص ك  النبي للحرية السياسية يف العهد النبوي والراشدي، م 

ن ترك اخل ُض عَّل سياساهتم؛ كام تركوم  اخلوارَج  ◙ عيل   لفاء الراشدين ملن يعرت 

وأعطاهم حقوَقهم، فلم يستطع تقبَُّل هذه التقريرات ووصفها بحرية الشيطان! فقال: )فهو 

لرشيعة الرمحن أن تأيت بام  يتكلم عن حرية شيطانيىٍة، ويزُعُم أن الرشيعة جاءت هبا، وأنىى

 .(1) يوسوس به الشيطان(

والعلامَء من رجال ونساَء بالتقتيل  وأما يف رشيعة الطُّغاة الذين استباحوا املصلحني

والسجن والتهجري؛ ملجرد كلمة أو بالظنون والتُّهم؛ فهذه عند َسَدنة الطُّغاة من احلكمة 

يانُة!والسياسة واحلزم، وليس هلم يف كل ذلك إال ا  لتعظيُم والتىْبجيُل والصِّ

فً  ءبَ و ا من هذه التقريرات الراشدية عَّل عروش الطُّغاةويقول متخوِّ  :الطات األمرا

االنقالَب عَّل احلكم  يريد من السلطانُ  عَرف إذا –الدكتور زعم يف– )بمقتىض احلرية احلقة

 .(2) واملكيدة له، ولو كانوا مجاعًة؛ فإنه يرتُكهم(

َه االستدالالت  الراشديَة إال باملشاغَ ثم مل يستط بات والتهويالت والتخبطات، ع أن يواج 

َء يف استدالالته، فقال: )إنى هذه األسطُ  َر من حاكم العبيسان تدلُّ عَّل أنه يتخبىُط َخْبَط َعْشوا

قريب ها؛ ال من وأنه ال يعرف العالقَة بني الدليل ومدلوله، فيستدل عَّل دعاويه بام ال داللَة في

                                                           

 (.318)ص: 1) )

 (.318)ص: 2) )



  405                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ة السياسية باعرتاض عمَر يف صلح احلديبية، . وقال: )استدالله عَّل احلري(1) وال من بعيد(

ٌم فهو ممنوٌع يف الرشيعة، فال داللَة وهذا ال رى ٌم... فإذا ثبت أنه حُمَ  داللَة فيه؛ ألنه اعرتاض حمرى

 .(2) فيه عَّل احلرية السياسية املزعومة(

ْلطة وتقويمها يف العهد اعن حرية الكلمتقريُر د. حاكم  ل ة وحق االعرتاض عَّل السُّ ملنزى

ٌر يدل عَّل مرشوعيته؛ وخلفائه الراشدين؛ من حيث اململسو هيلع هللا ىلص عهد النبي  ُز أمٌر مشته  بدُأ واجلوا

ل اليوَم. ُج له َسَدنُة الطُّغاة يف العهد املبدى  بخالف ما يروِّ

التي تدل عَّل مرشوعية  صوص املستفيضةفالشيخ حاكم أثبت بالنُّقول واآلثار والن

ْلطة  وأنه مل يكن هناك -ر عن صحة هذا االعرتاض أو عدمهبغض النظ -معارضة السُّ

أو خلفائه ملسو هيلع هللا ىلص اضطهاٌد أو قمٌع أو إبادٌة أو إحلاق أًذى للمعرتضني يف العهد املنزل من النبي 

أصل املسألة؛  عالقَة له بالراشدين، أما يف صحة هذا االعرتاض أو بطالنه فهو شأٌن آَخُر ال

 د.وهي مرشوعيُة االعرتاض والكلمة والنق

َء وَرك ب َمْتَن َعْمياَء، ورَتَع يف وقد اضطرب  ب َط َخْبَط عشوا أمام جمَهلة  َظْلامَء؛ فحق أن خَيْ

ْلطة، وردى هذه  هذه النصوص واآلثار الكثرية؛ حتى أنكر مرشوعيَة االعرتاض أصاًل أمام السُّ

حمله، أو هو خطأ من  والعلامء؛ بُحجة أنى هذا اإلنكاَر أو ذاك يف غري وكالَم األئمةاآلثاَر 

لقرار أيب  ◙ ل: عندما استشهد د. حاكم بمعارضة عمرصاحبه أو أنه تراجع عنه، مثا

يق يف قتال املرتدين وجمادلته يف ذلك  دِّ يدل عَّل مرشوعية املعارضة، فلم يُقْل له  بأنهبكر الصِّ

 معارضة  عمر ليست  لك يف اإلسالم معارضُة قرارات اخلليفة، وأما كونُ إنه ال حي قُّ  أبو بكر:
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كصنيع من ه هذا ال ُيْبط ُل األصَل يف حق االعرتاض، فصنيعصحيحًة، أو أنه تراجع عنها؛ ف

حر أو يوجد َمن يتعلمه، أو كمن ينكر اجلها م تعليَم السِّ َد ينكر حقى التعليم؛ بُحجة أنى اهلل حرى

  بسبب وجود ممارسات خاطئة من املجاهدين!يف سبيل اهلل

ب الراشدي املنزل، فإن اإلمام وتقويمه من األمة هذا أمر معلوم يف اخلطا فمعارضة

أقاموا عليه احلجة واحلق رجع اإلمام لقوهلم، وإن أقام عليهم احلجة رجعوا لقوله وأطاعوه، 

م احلجة حتى يرجعوا إليه، كام أقام أقام عليه عوهفإن أبا بكر كانوا إذا نازقال ابن تيمية: )

 .(1) (يف قتال مانعي الزكاة وغري ذلكاحلجة عَّل عمر 

موا ىلع ذلك: من يزعم الردُّ ىلع  أن الصحابَة قد أخطأوا يف مرشوعية املعارضة، ونَد 
املعارضة عَّل استدالل د. حاكم عَّل مرشوعية قيام ه ومن مثل هذه االستدراكات ردُّ 

حابة ألمري املؤمنني عيلي  املنظمة؛ كام حصل لبت هم له ومطا ◙ من معارضة الصى

حابة قد ندموا وتابوا  بالقصاص من َقَتلة عثامَن، فزعم بطالنَ  هذا االستدالل؛ بُحجة أنى الصى

عن خطئهم، فقال: )استدل الدكتور حاكم العبيسان بف ْعل طلحَة والزبري وعائشَة، فقال: 

(: تقدم سلطةلعمل السيايس واملعارضة اجلامعية املنظىمة لل)وكلُّ ذلك يدخل ضمن دائرة ا

موا عَّلأهنم ما أرادوا القتاَل،   َفْعلتهم؛ كام بنيى ذلك ابُن تيمية، فكيف حيتجُّ بفعل ندم وأهنم ند 

 .(2)(صاحبه عَّل فعله

م من الساه وهذا استدراٌك قبيٌح من حابة الكرا نىة يف حق الصى بقني ال جيرؤ عليه أهُل السُّ

ين باجلنة، كطلحة بن عبي م، وعَّل أعلم  نساء العاملنيد اهللاألولني املبرشى   والزبري بن العوا
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حابة  فقة أمهات املؤمنني، والكثري  من األخيار والصاحلني من الصى هم عائشَة وبموا
وأفق 

ة  أهل البرصة ،والتابعني َقَتلة  أمجعني، الذين طالبوا بالقصاص من╚  وعامى

 . ؓعثامنَ 

 عَّل قواعده البدعية املحدثة، ورأى أهنم والتابعني بناءً فحاَكَم كلى هؤالء من الصحابة 

ه قواعد عَّل– وا يف اعرتاضهم عَّل احلاكم، وعدم خضوعهم املْطَلق له، وأهنمقد ضلُّ 

نىة، أهل عقيدةَ  خالفوا  -املبتدعة  والذي املبتدعني، واحلََركيني اخلوارج منهج عَّل وساروا السُّ

 ! منه التوبةُ  جيب

وا للصحابة وجد هلم خمرًجا من التبديع؛ بأهنم قد تاباالهتامات الباطلة ثم بعد هذه 

، والتوبة جتب ما قبلها! موا  وند 

حابة  ْر ببال الصى
كام افرتاه عليهم، فزْعُمه بأهنم ╚ وهذا أمٌر مل ُيْسَبْق إليه، ومل خيط 

موا عَّل املعارضة واملطالبة إنام هو م حابُة ند  ندموا عَّل أصل مل ي╚ ن تلبيساته، فالصى

ْلطة واإلصالح، ومل جيْ املع ْسبة عَّل السُّ
عي، كيف وهم َهلوا أهنا حق  هلم، كام يدى ارضة أو احل 

 عَّل قول احلق والقيام به حيثام كانوا؟!ملسو هيلع هللا ىلص الذين بايعوا رسوَل 

بن تيمية: )أهل العلم بل كان يف خروجهم خرٌي كثرٌي وإصالٌح لوال كيد املفسدين، قال ا

مل يكن ابتداء. وكذلك أهل الشام  كونا قاصدين قتال عيلي طلحة والزبري مل ي يعلمون أن

 مل يكن قصده قتال هؤالء وال هؤالء. قصدهم قتاله وكذلك عيل  

ولكن حرب اجلمل جرى بغري اختياره وال اختيارهم، فإهنم كانوا قد اتفقوا عَّل املصاحلة 

خرا كام أقاموها أوال، فحملوا عَّل إقامة الفتنة آَّل قتلة عثامن، فتواطأت القتلة وإقامة احلدود ع
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 ا أهنام محال عليه، فحمل عيلٌ أصحاهبام فحملوا دفعا عنهم وأشعروا عليًّ عَّل طلحة والزبري و

 دفعا عن نفسه، وكان كل منهام قصده دفع الصيال ال ابتداء القتال.

 َّل وجه ال مالم فيهفإن كان األمر قد جرى عبالسري. هكذا ذكر غري واحد من أهل العلم 

 .(1)وال كالم(

موا عَّل القتال  أهل الفتنة، وليس عَّل املعارضة واملطالبة  الذي أعدهفالصحيُح أهنم ند 

موا عَّل ما  ُة السابقني ند  ْلطة، قال ابُن تيميَة: )وهكذا عامى بام هو مرشوٌع هلم؛ كاحلسبة عَّل السُّ

بري وعيل  دخلوا فيه من ا َم طلحُة والزُّ
مل يكن يوَم اجلََمل هلؤالء أمجعني، و ╚لقتال، فند 

 .(2)قتتال بغري اختيارهم(كن وقع االقصٌد يف االقتتال، ول

حابة، حيث قال فيام  ◙ فأمرُي املؤمنني عيل   م الصى
م أيًضا كام ند  نفسه قد تاب وند 

ةً لود دُت أين مُ )صح عنه يوَم اجلمل البنه احلسن:   قال أبو املعايل .(3)(تُّ قبل هذا بعرشين َحجى

 إىل ما أفىض إليه، ومعظُم تلك املعارك جَرْت عن اجلَُوينيُّ عنه: )ما ظن عيل  أنى األمر ُيْفيض

َم( م عَّل ما قدى
ٍة، ثم اشَتَهر منه أنه ند   . (4)اتفاقات َرديى

فِّ  ؓوقال ابُن تيميَة عن عيلي  كراهُته والندُم نَي فقد ظهر منه من : )وأما القتاُل يوَم ص 

  .(5)(عليه ما ظهر

                                                           

 (.4/363منهاج السنة )1) )

 (.4/316منهاج السنة )( )2

 (.7/546مصنف ابن أيب شيبة )3) )

 (.114)ص: ث األمم غيا4) )

 .(28/516جمموع الفتاوى )5) )



  409                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

مه يف القتا ه به ومراجعة احلسن ابنه له يف ذلك، وقال: )ظاهٌر من حاله يف تلوُّ م  ل وتربُّ

ه: هلل َدرُّ ُمقاٍم قامه سعُد بن مالك وعبُد اهلل بن عمر، إن كان 
؟ وقول  وقول ه له: أمَلْ أهْنََك يا أبَت 

ا إنى   . (1) ذا يعارض وجوَب طاعته(ن إثاًم إن خطأه َليسرٌي. وهأْجَره لعظيٌم، وإن كاب رًّ

نَي: يا حسُن، يا حسُن، ما َظنى أبوك أنى : )و ؓوقال عن عيلي  فِّ
كان يقوُل ليايَل ص 

ا إنى أجَره لَ  عظيٌم، األمَر يبلغ هذا! هلل َدرُّ ُمقاٍم قامه سعُد بن مالك وعبُد اهلل بن عمر، إن كان برًّ

 .(2) واه املصنفون(إثاًم إنى خطَره َلَيسرٌي. وهذا روإن كان 

َم عَّل  ◙ يلى بن أيب طالبفهل يرى أن خليفَة املسلمني ع كان عَّل ضالٍل حني َند 

 ما فَعل من مواجهة املعارضة؟!

فاملعاَرضُة التي حَصَلْت من معاويَة وَمن معه من أهل الشام، وكذلك التي حصلت من 

ن املدينة من أهل ا حابة ومن أصحاب الشورى، وم  ين باجلنىة، ومن عائشَة؛ كبار الصى ملبرشى

فقة أمهات املؤمنني، كانوا بمعارضتهم اجلامعية كحزٍب وهي أْفَقُه نسا ء العاملني، وبموا

ٍض للسلطة التنفيذية ولقرارات اخلليفة، ورَأْوا أن بيعَتهم لإلمام ال تعني  سيايس معار 

هم، احلق إذا عَجز عنه، وقد استقطبوا كثرًيا ن القيام بالسكوَت ع ه  من الناس ملوقفهم وتوجُّ

قنَي من الدين ومبتدعٍة وقد عاملهم اخلليفةُ  ْلهم كخوارَج مار   عَّل هذا األساس، ومل يعام 

ل الذي يسري عليه مع كل املعارضني  خارجني عن اجلامعة؛ كام هو اخلطاُب الديني املبدى

 ْصلحني!للسلطة واملُ 
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الجتهادية بني الفريقني، كاخلالف الذي حصل د كان األمُر كلُّه داخاًل ضمن املسائل اوق

حابة املهاجرين واألنصار يف َسقيفة بني ساعدَة؛ كحزَبني سياسيني متنافسني، قال بني ال صى

اد بيل االجتهعَّل سثم كان ما كان بينه وبني عيلي بعد قتل عثامَن؛ ابُن َكثري يف معارضة معاوية: )

 .(1)(والرأي

ا، ولو كان احلق بيِّنًا فاخلالف بينهم كان سياسيًّ  جليًّا النقاد له اجلميُع؛ ا وليس دينيًّا َعقديًّ

د من اعتزل الفريقني مجيًعا، بل هم أكثر السابقني  وهلذا ُوجد من عارضه وهم كثرٌي، وُوج 

عن القتال مع عيل من املسلمني ختلىفوا  من املعلوم أن الذيناألولني كام قال ابُن تيميَة: )

ن عيل عَّل ثالثة أصناف: صنٌف ن أمجعوا عَّل قتل عثامَن؛ فإن الناَس كانوا يف زمأضعاُف الذي

وأكثُر السابقني األولني كانوا قاتلوا معه، وصنٌف قاتلوه، وصنف ال قاتلوه وال قاتلوا معه. 

 .(2)(من هذا الصنف

، َلك ن  ابتدَأ بالقمل خَيُ  - ◙ –وعيل  وقال: )
ٍ
ْن أقاربه ب عطاء تال  مَلن مل يكن صى أحًدا م 

، حتى ُقتل بين هم ُألوف مؤلفة من املسلمني، وإن كان ما فعله هو متأول فيه مبتدًئا بالقتال 

: إن هؤالء بغاة، واهلل تعاىل أمر بقتال البغاة بقول ه: تأوياًل وافقه عليه طائفٌة من العلامء، وقالوا

  (  ہ ہ ہ)
 
 .(3)(َلك ْن نازعه أكثُر العلامء
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ْلطةفلم َيَر امل ْلطُة عادلًة عرتضون واملعتزلون أن احلقى دائاًم مع السُّ ، وإن كانت هذه السُّ

راشدة، فضاًل عن أن تكون جائرًة ظاملًة؛ فضاًل عن حكم الطاغوت ومن جاء هبم االحتالُل؛ 

ل! بل رأوا جوا كام هو الفقُه الديني   هُد.َز معارضتها وعدم  االنقياد هلا دائاًم؛ وهذا هو الشااملبدى

ما ليس من ذلك بل حيمد عليه املحرم: ) ونقل عن ابن تيمية صوَر املعارضة ومنها غريُ 

 .(1) (صاحُبه أو ال حُيَْمدُ 

ا وال كلُّ اعرتاض باطاًل، فعمرُ  ندم  ◙ وهذا فيه رد  عليه، فليس كلُّ اعرتاض حقًّ

نَدْم عَّل أصل صلح احلديبية؛ ألنى هذا الصلَح من الوحي، لكنه مل ي عَّل اعرتاضه يف

ه أنه حق  ل  .ال خيالف قواعد اإلسالم هاالعرتاض الذي كان يرا

 :يف االستدالل بانلصوصقلُّبات اتلو ضطراباالأمثلة  ىلع 
للخارجي الذي اعرتض عليه، ومل ملسو هيلع هللا ىلص واستدرك عَّل ما استدل به د. حاكم برتك النبي 

َم رسوَل اهلل كَفرَ ملسو هيلع هللا ىلص ْله، فقال: )الرجُل الذي اعرتض عَّل رسول اهلل يقتُ  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألنه اهتى

َة باهتام رسول اهلل  بالظلم، فهو مستحق   ْل، ويف لفظ ملسو هيلع هللا ىلص للقتل؛ ألنه أْظَهر الردى أنه مل َيْعد 

 .(2)رصيح للبخاري: ما َعَدْلَت(

، مع أنه سَبق ملسو هيلع هللا ىلصلنبي عن سبب تكفريه للرجل الذي اعرتض عَّل اه وأود هنا أن أسأل

أَه من الكفر؟! قال يف أ َف والتكفرييى بزعمأن َبرى ه يف أثناء احلملة ثناء مواجهته الفكَر املتطرِّ

الصليبية عَّل بالد املسلمني، وهو َيذوُد عمن َتَلبىس بالكفر وظاهر املرشكني املحتلني 

هم؛ ليحتلُّوا  م!وتوالى فقال يف أثناء تقريره هلذه القواعد اإلرجائية  بالد املسلمني وَينَْهبوا َثَرواهت 
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َيْرَض به ويسلِّْم، ووجد يف نفسه  ومل ملسو هيلع هللا ىلصهذا الرجُل اعرتض عَّل ُحْكم رسول اهلل ه: )ما نصُّ 

ْره الرسول  ا يف ، وامتنع عن قتله؛ َخشيَة أن يكون ُمَصلًِّيا، ولو كان واقعً ملسو هيلع هللا ىلصحَرًجا، ومل ُيكفِّ

تنفع الصالُة  نى الرشَك والكفَر األكربين حُيْب طان األعامَل، فالأمر كفريي مل تنفْعه صالُته؛ أل

، أن خالًدا أراد ملسو هيلع هللا ىلصَل مل يقع يف أمر كفري عند رسول اهلل معهام، وأيًضا مما يدل عَّل أن الرج

، ولو كان قوُله كفًرا، ملسو هيلع هللا ىلص أن حُييَله عَّل أمر كفريي خفيي يف القلب، فلم َيْرَتض  هذا رسوُل اهلل

ك ب َب عن قلوب إين مل أ: )ملسو هيلع هللا ىلصه خالُد بن الوليد، وملا قال رسوُل اهلل لتَمسى ؤَمْر أن ُأنَقِّ

رٌ  -لقوَل ...(؛ ألن هذا االناس عى أنه ُمَكفِّ قد ظهر منه، ومما يوضح أن هذه الكلمَة  -املدى

ْدْنه العدَل ملسو هيلع هللا ىلص النبي ليست كفًرا أنه ثبت يف "الصحيحني" عن عائشَة؛ أن أزواَج  جئنْه ُيناش 

 .(1) (بنت أيب ُقحافَة، ومل يكن هذا منهنى كفًرا يف 

أْتَه من الكفر هناك؟ هل فلام ْرَته هنا وبرى ء؟!ذا كفى ُم أم االضطراُب وختبُُّط العشوا  هو التحكُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص:يف قصة الهودي مع انليب يه الردُّ عل
َف حديَث ه ومن َتْشغيبات ا ملعناه، استنكارً ملسو هيلع هللا ىلص اليهوديِّ الذي استلف منه النبيُّ أنه ضعى

 .(2) وقال: )ليس نصيحًة وإنام بغٌي وفتنٌة(

معه، ملسو هيلع هللا ىلص هد بطريقة تعاُمل  النبي فالدكتور حاكم عندما نقل قصَة اليهودي كان يستش

ْق ملقولة اليهودي وال سبب  قوله، و هنا يعرتض عَّل هذا احلديث وال َيْقَبُله؛ قياًسا  هوومل يتطرى

 لذي ُينظِّر هلم وَيذوُد عنهم!منه عَّل رشع الطُّغاة واملستبدين ا

                                                           

 (.25ل التكفري والتفجري للريس )ص: الربهان املنري يف دحض شبهات أه( )1

 (.320)ص: ( )2
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ن أكثرهم مااًل، فاليهودي هو زيُد بُن  أسلم فحُسَن إسالُمه، َسْعنَة، )أحُد أحبار هيوَد، وم 

د مع النبي  اًل إىل املدينة. روى عنه عبُد اهلل مشاهَد كثرية، وتويف يف غزوة تبوَك ُمْقب  ملسو هيلع هللا ىلص وشه 

وة يشٌء إال وقد عَرفُته يف وجه حممد حني نظرت بن َساَلٍم أنه قال: مل َيْبَق من عالمات النبا

ْلُمه غإليه،  مها منه: يسب ُق ح  ْلاًم. فكنت إال اثنتني مل ُأْخرَبْ ُة اجلهل عليه إال ح  ضَبه، وال َيزيده شدى

ْلَمه وجهَله، قال: فخرج رسوُل اهلل أتلطىُف له ألن أخالطه،  َف ح  يوًما من األيام ملسو هيلع هللا ىلص وأعر 

ال: يا رسوَل يلُّ بن أيب طالب، فأتاه رجٌل عَّل راحلته كالبدوي، فقمن احلجرات، ومعه ع

 اهلل، إنى قريَة بني فالن قد أسلمو
ٍ
، وقد أصابتهم َسنٌَة وشدٌة، فإن رأيَت أن ترسَل إليهم بيشء ا

فلم يكن معه يشٌء، قال زيد: فدنوُت منه فقلت: يا حممُد، إن رأيت أن  ُتعينهم به فعلَت،

)ال يا أَخا هيوَد، ولكن أبيُعك : فقال ؛ا معلوًما من حائط بني فالن إىل أجل كذا وكذاهَتَْيَعني مترً 

ي حائَط بني فالن(،متًرا معلوًما إىل فقلت: نعم، فبايَعني وأعطيته   أجل كذا وكذا، وال ُأَسمِّ

سول نني ديناًرا، فأعطاه رجل، قال زيد: فلام كان قبل حملِّ األجل بيومني أو ثالثة، خرج رثام

نازة  رجل من األنصار، ومعه أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  وعمُر وعثامُن؛ يف نفر من أصحابه، فلام يف ج 

جلنازة أتيُته، فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرُت إليه بوجه غليظ، ثم قلت: صَّل عَّل ا

ْمُتكم يا بني عبد املطلب لسيُِّئ القضاء ُمْطٌل أال ت
 ما َعل 

 
ي؟ فواهلل . قال: قيض يا حممُد حقِّ

أْي عدوى اهلل، أتقُول لرسول اهلل ما أسمع!  فنظرت إىل عمر وعيناه تدوران يف وجهه، ثم قال:

ىل ينظر إملسو هيلع هللا ىلص الذي بعثه باحلق لوال ما أحاذ ُر فوَته لرضبت بسيفي رأَسك. ورسوُل اهلل فو 

ٍم، ثم قال: يا عمر، أنا وهو إىل غري هذا منك أحوُج، أن تأُمرَ  ه بُحْسن عمر يف سكون وتبسُّ
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ْده عرشين صاًعا مكان االقتضاء، وتأُمَرين بُحْسن القضاء، اذهب به ه، وز  ه حقى  يا عمُر فاْقض 

 .(1) ما َروْعته. قال زيٌد: فذهب يب عمر، فقضاين وزادين، فأسلمُت(

ح إسناَده بعُض أهل العلم، قال احلاكم: )هذا حديٌث صحيُح اإلسناد ومل واحلديث صحى 

  .(3) بن حجر: )ورجاُل اإلسناد موثىقون(قال او .(2) خيرجاه(
 
: )هذا حديٌث حسٌن وقال امل يُّ زِّ

 .(5) يثمي: )رجاُله ث قاٌت(وقال اهل . (4) مشهوٌر(

ْفه ألجل  ؛ وهلذا يستدل الريس املعنى الذي ذهب إليهومن ضعىف هذا احلديَث مل ُيَضعِّ

 استشهاده عندما قال: )وتقاضاه غريٌم له به أهُل العلم يف تأصيالهتم بال حرٍج، كابن القيم يف

عمُر، كنُت أحوَج إىل أن تأُمرين غلظ عليه، فَهمى به عمر بن اخلطاب فقال: )مه يا ، فأَدْينًا

لصرب(، وباعه هيودي  بيًعا إىل أجل، فجاءه قبل األجل بالوفاء، وكان أحوَج إىل أن تأُمَره با

َهمى به اليهودي: إنكم ملُْطٌل يا بني عبد املطلب، ف (، فقاليتقاضاه ثمنه، فقال: )مل حَي لى األجُل 

ْده ذلك إال ح  منه قد عَرْفُته من عالمات أصحاُبه، فنهاهم، فلم َيز 
ٍ
: كلُّ يشء لاًم، فقال اليهوديُّ

َيْت واحدٌة؛ وهي أنه ال َتزيده شدُة اجلهل عليه إال حلاًم، فأردت أن أْعَرَفها، فأْسَلم النبوة، وبق

(الي  .(6) هوديُّ

                                                           

 (.2/137أسد الغابة )1) )

 (.2237املستدرك )( 2(

 (.2/501اإلصابة )( )3

 (.7/347هتذيب الكامل )4) )

 (.8/433جممع الزوائد )5) )

 (.1/166زاد املعاد )6) )
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النبوة، كام جاء يف "دالئل النبوة" للبيهقي وقد ُذك رت القصُة يف كتب السري ودالئل 

ه الذي جاء وكامل عْدل ه وإنصافه وكامل دينملسو هيلع هللا ىلص بهاين؛ للداللة عَّل معايل ُخُلق النبي واألص

 .[45]ق:(  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)، [4]القلم:(  ڱ ڱ ڱ ں )به، 

ٌة يف هذ دى
 عن أيب هريرة: )أنى رجاًل ا املعنى كام يف "الصحيحني" وقد جاءت أحاديُث ع 

 .(1) (: )َدُعوه؛ فإن لصاحب احلق مقااًل الفأغلظ له فَهمى أصحاُبه فق ملسو هيلع هللا ىلصتقاىض رسوَل اهلل 

 )دعوه، فإن لصاحب احلق مقاال(؛يف رشح احلديث: )قوله:  محزة حممد قاسمقال الشيخ 

، فإن 
ٍ
ضوا له بيشء ٌء كان دائنًا أو -اهلل قد جعل لصاحب احلق أي: اتركوه، وال تتعرى سوا

رً   .(2) (م التعدي عَّل غريهاحلقى يف املطالبة بحقه؛ رشيطَة عد -ا أو أجرًيا مؤجِّ

وا به ملسو هيلع هللا ىلص وقال الشيخ ابن عثيمني: )أغلظ للرسول  حابُة(؛ يعني: مهُّ القوَل، فَهمى به الصى

؛ فإن لصاحب احلق مقااًل صلوات اهلل فقال: دعوه ،يرضبوه أو ُيْسك توه أو ما أشبه ذلكأن 

ْبط ُش اجلنود، ماذا يفعل به؟ يَ  ظنُّكم لو تكلىَم مثُل هذا األعرايب عَّل جندي منما  وسالمه عليه،

به، أو عَّل أمرٍي من األمراء، أو عَّل قاٍض من القضاة، أو عَّل وزير من الوزراء، لو جاء يطلب 

ملسو هيلع هللا ىلص ، هذا ُيْغل ُظ القوَل ملحمد رسول اهلل شاء اهلل حقه ولو بسهولة ربام َيْفت ُك به إال من

ن هنا نع : )دعوه؛ فإن لصاحب احلق مقااًل(،قولوي ُف أن اإلنساَن إذا كانوم  عليه حق  ر 

 ، لشخص وكان الشخُص جاء يطلبه فلصاحب احلق أن ُيْغل َظ له القوَل؛ ألنه صاحُب حقي

                                                           

 (.1601(، ومسلم )2306البخاري )1) )

 (.3/319لبخاري )منار القاري رشح خمترص صحيح ا2) )
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، لكن قد ال يكون عندهملسو هيلع هللا ىلص والرسوُل  تلك الساعَة يشٌء، ولذلك أمرهم  سيوفيه ال شكى

 .(1) بقضاء بكرة(

ةُ وامتناُع الطوائف عن رشائع اإلسالم ليست مالر    السياسية:ن احلرية دَّ
حابة للمرتدين يف إبطال احلرية السياسية واملعارضة يف العهد ه وأما استدالل يف قتال الصى

ل؛ فهو استدالٌل يف غري حملِّه، يقول: )قاتل أبو  ين، ومل يرتك هلم احلريَة املنزى بكر املرتدِّ

عاَة( َل الرافضة حتى هَرب بن سبأ أ . وقال: )عيل بن أيب طالب طلب أن يقُتَل عبد اهلل(2)املدى وى

 .(3)منه(

ئع اإلسالم أو ارتدادها عن اإلسالم، أو محُلها السالَح  امتناُع طائفة من املسلمني عن رشا

كتور عة؛ ال يدخل يف احلرية السياسية أبًدا؛ ومل يقله الدعَّل اإلمام احلق واخلروج عَّل اجلام

ة لقانون، وحاكم أبًدا؛ بل هو تقويٌض للنظام، وَخْرٌق ل خروٌج عن الدين، وتفريٌق لألمى

 وتشغيباته!ه ومجاعة املسلمني؛ فهذه من تشويشات

 يف قصة عمر بن اخلطاب مع َصب يٍغ العرايق: لبيساتاتلكشُف 
رية السياسية ال يدخُل يف احل -عَّل فرض صحتها -قصة َصب يٍغ العراقيوكذا ما ذكره يف 

ْلطة التي كَفلها اإلسالمُ  ء عن َصبيغ أنه كان ُيْلقي بالشبه والتشويش عَّل ، فام جاونقد السُّ

ْلطة تأديَبه ومنَعه من هذا الباطل يف التشكيك يف القرآن، قال  القرآن بني الناس، فرأت السُّ

َّل مصادرة هذا األصل؛ وال حُيْتجُّ ع": )حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان  "يفشيخنا د. حاكم 

عمر مع َصب يٍغ العراقي، والذي جاء فيها أنه كان يسأل عن  وهو حريُة إبداء الرأي بقصة

                                                           

 (.5/405)رشح رياض الصاحلني 1) )

 (.322)ص: 2) )

 (.331)ص: 3) )
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ة  حتى أوجعه رضًبا، فهذه القصُة رواها الدارميُّ  رى متشابه القرآن، فاستدعاه عمُر ورضبه بالدِّ

. وكالمها مرسٌل يسار؛ أن عمر..( عن نافع، وعن سليامن بن 148( و)144ح)من طريقني 

ام عند املعارضة، وإسناُد رواية سليامن أقوى، وليس فيها غرُي متصل، فال يصلح االحتجاُج هب

أكثُر من أنه رَضَبه بعصاُه، وليس فيها ما يف رواية نافع من زيادات منَكرٍة، وعَّل فرض صحة 

َبه حول متشاب ه  القصة فهي خاصٌة  رد يف القصة أهنا الَقْطعية القرآن؛ حيث و بمن يريد إثارَة الشُّ

نىة ُض للقرآن بقصد  من الكتاب والسُّ بمثلها، وهي حادثٌة ال عموَم هلا، أو خاصٌة فيمن يتعرى

ة من باب التأديب؛ هذا عَّل فرض صحة  رى إثارة الشك فيه، ومل يتجاَوْز عمُر تعزيَره بالدِّ

  .(1)ة(القص

 ، ؓعمر مع َصبيغٍ  قصة يف حجر ابن احلافظ عَّل - كعادته–الريس وقد دلىس

ُح سنَده وزعم ْسٍل: )لو وجدتُّك حملوًقا أنه يصحِّ
ا، فنقل عن عمر أنه قال لَصبيغ بن ع 

عيها  ُ أن احلريَة املزعومَة التي يدى لرضبُت الذي فيه عيناك(، ثم قال: )وهذا من أوضح ما ُيبنيِّ

 .(2)( بن عسل ملىا ظنىه خارجيًّاأراد قْتَل َصب يغ   ◙ عبيسان حريٌة باطلٌة؛ ألنى عمر حاكم

اإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر يف ختريج األثر فقال يف احلاشية: ) وقد نقل كالم

ائب بن يزيد، 3/371] [: "أخرجه ابن األنباري من وجه آخر عن يزيد بن ُخَصيفة، عن السى

 .(3)أن كان سيًِّدا فيهم(. ـهاٍد صحيح، وفيه: فلم يَزْل َصبيٌغ وضيًعا يف قومه بعد عن عمر بسن

                                                           

 (.366ص:حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان )1) )

 (.332)ص: 2) )

 (.195)ص: 3) )
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حه احلافُظ ابن حجر ليس فيه التهديُد بالقتل؛  فاألثر الذي أخرجه ابن األنباري وصحى

َء هبذا الرتكيب، وإنام فيه التأديُب بالرضب والتعنيف؛ كام يف باقي  كام حاول أن يضلَِّل القرا

: ه"، فقال: )قال أبو بكٍر األيات، وقد نقل القرطبيُّ روايَة ابن األنباري يف "تفسريالروا نباريُّ

اهلل بن ناجيَة، حدثنا يعقوُب بن إبراهيم، حدثنا مكيُّ بن إبراهيم، حدثنا اجلَُعيُد حدثنا عبد 

: إين  ؓبن عبد الرمحن، عن يزيد بن ُخَصيفَة، عن السائب بن يزيد؛ أنى رجاًل قال لعمرا

نِّي منه،  مررُت برجل يسأل عن تفسري ُمْشك ل القرآن، فقال فدخل الرجُل عمر: مهللا أْمك 

غ قام إليه الرجُل فقال: يا عَّل عمر  اممًة، وعمر يقرأ القرآن، فلام فر  يوًما وهو البٌس ثياًبا وع 

: ؟ فقام عمر فحَْس عن ذراعيه وجعل جْيل ُده، ثم قال﴾ې ې﴿أمري املؤمنني، ما 

العلَم  قل: إنى َصبيًغا طلبيىه، ثم ليُقْم خطيًبا فليأْلب سوه ثياَبه، وامح لوه عَّل َقَتٍب، وأبلغوا به َح 

 .(1)فأخطأه، فلم يَزْل وضيًعا يف قومه بعد أن كان سيًِّدا فيهم(

ح سنَدها ابُن حجر التهديُد بالقتل؛ كام دلىس!  فليس يف رواية ابن األنباري التي صحى

عساكَر يف ، وابُن (2)حابة"الرواية توافق ما رواه عبد اهلل بن أمحد يف "فضائل الص وهذه

زيد بن ُخَصيفة، عن السائب بن يزيَد، عن عمر، ومل يذكروا فيها ، عن ي(3)"تاريخ دمشق"

 التهديَد بالقتل.

بالتهديد بالقتل، فإنه حُيَْمُل قوُله عَّل  ◙ ثم عَّل فرض صحة ما جاء عن عمر

عَّل سعد بن ما اجتمع الناُس والوعيد ال عَّل القتل حقيقًة، وهلذا أمثلة: من ذلك عند التهديد

                                                           

 (.17/29تفسري القرطبي )1) )

 (.1/446فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل )2) )

 (.23/412تاريخ دمشق )3) )
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قيف ْد بذلك عمُر حقيقَة القتل (1) ة، فقال عمر هلم: )اقتلوه قَتَله اهلُل(ُعبادة يوَم السى ، فلم ُير 

دْ  ومل: )اخلطايب سليامن بأمره، قال أبو ؛ بمعنى: ال تبالوا ل: اقتلوهقا وإنام الفعل، إيقاعَ  هبا يقص 

 .(2) شأنكم، وأْحك موا أمَر البيعة(ا عَّل بام ناله من الضغط واألمل، وأْقب لو

د بالقتل يف حديث َعْرَفجَة وأثر  عمر بن اخلطاب باألمر وقال ا حلافظ ابن حجر يف املرا

قيفة: َد بقتله )وحديُث اخلارج عن املسلمني تقدم تأويُله بأن امل بقتل سعد بن ُعبادة يوم السى را

وا . وقال )فقال قائٌل من األنصار: أبْق(3) (لالقبي وأثُر عمر من هذاحْبُسه ومنُعه من اخلروج، 

ْد عمُر األمَر بقتله حقيقةً سعَد بن ُعبادَة ال َتَطؤوه، فقال عمر: اقتلوه قتله اهلُل،   .(4)(نعم مل ُير 

ُد من قول عمر: )اقتلوه( حقيق د منه اإلعراُض وقال العيني: )ليس املرا َة القتل، بل املرا

ْذالُنه( ء اجلور: )إن استق. (5) عنه وخ  َبعوه، وإن َجنََف ومن أمثلة ذلك قوُل عمر يف أمرا ام اتى

َج عزلوه! فقال: ال، القتل أنَْكُل ملن بعده(  . (6) قتلوه، فقال طلحُة: وما عليك لو قلت: إْن تعوى

ْد عمرُ   ام أراد التهديَد بالقتل والتخويف.حقيقَة القتل، وإن ◙ فلم ُير 

دمه  مجاعات الرصحية جاءت بتحريم قتل املسلم واستباحةفالنصوُص الصحيحة واإل

ُق من الدين التارُك للجامعة(إال بإحدى ثالث  .(7): )النْفُس بالنفس، والثيُِّب الزاين، واملار 

                                                           

 (.3/222)(، تاريخ الطربي 7/431شيبة )مصنف ابن أيب 1) )

 (.2/128غريب احلديث )2) )

 (.12/204ي )فتح البار3) )

 (.7/32فتح الباري )4) )

 (.16/186عمدة القاري رشح صحيح البخاري )5) )

 (.4/213تاريخ الطربي )6) )

 (.1676(، مسلم )6878البخاري )7) )
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ف عن عمر عه يف الدماء، فهو الذي اعرت ◙ وقد ُعر  ُة تورُّ ض عَّل أيب بكر شدى

يق عندما عزم عَّل قتال مانعي  دِّ ُة عمر أهنم مسلمون يشهدون أن ال الزكاالصِّ ة، وكانت ُحجى

ياَم من يمُرقون من الدين  ◙ هَل إال اهلل؛ فعمرُ إ يف حادثة َصب يغ كان قد سمع عن س 

م عند بقتاهلملسو هيلع هللا ىلص ويستحلُّون قتل املؤمنني، وأنى سيامهم التحليُق، وهم الذين أمر النبي 

أنى َصب يًغا منهم، فلام مل جيده حملوًقا، عمر  خروجهم ومْحل هم السيَف عَّل أهل اإلسالم، فظن

بَ  يف قوم خمصوصني بأعياهنم، وهم ملسو هيلع هللا ىلص ه عَّل إثارته الشبه بالقرآن؛ فاحلديُث عن النبي أدى

عهد  اخلوارُج الذين يقتلون أهَل اإلسالم ويستبيحون دماءهم، والذين ظهروا بعد ذلك يف

وخرجوا عَّل املسلمني، فقاتلهم  صالوا ، ومل يقاتْلهم عيل  حتى  ؓأمري املؤمنني عيل 

مل ُيب ْح دماءهم وال َقْتَل الواحد املقدور  عليه منهم، ومل يقات ْل مجاعتهم دفًعا لعدواهنم، و

ْز عَّل جرحيهم،  هم حتى بدأوا بالقتال، وأيًضا عندما قاتلهم مل جُيْه  ومل ُيْتب ْع ويمنْعهم حقى

ْلَجٍم الذي قتله، ويف كل معصو ُمْدب َرهم، وعاَملهم معاملَة املسلمني مي الدم، حتى مع ابن م 

ما قام به يف معاملة هذه الفرقة مل خيالفه أحٌد من الصحابة يف سنته الراشدية معهم؛ فكان إمجاًعا 

 منهم.

ن اخلوارج: م╚  قال ابُن تيميَة يف موقف اخلليفة الراشد عيل والصحابة

 هلم قاَتَلهم أمرُي املؤمنني عيل بن أيب طالب أحدُ بقتا ملسو هيلع هللا ىلص)واخلوارُج املارقون الذين أمر النبيُّ 

اخللفاء الراشدين، واتفق عَّل قتاهلم أئمُة الدين من الصحابة والتابعني وَمن بعدهم، ومل 

ْرهم عيلُّ بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص وغرُيمها من الصحابة، بل جعلوهم مسلمني  يكفِّ
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َم، وأغاروا عَّل أموال املسلمني؛ فقاتلهوا المع قتاهلم، ومل يقاتْلهم عيل حتى سفك م دَم احلرا

 .(1) (وهلذا مل َيْسب  حريَمهملدفع ظلمهم وَبْغي هم ال ألهنم كفاٌر. 

روا اخلوارَج الذين ملسو هيلع هللا ىلص وقال: )وأصحاُب الرسول  عيل بن أيب طالب وغريه مل يكفِّ

َل ما خرجوا عليه وحتيىزوا بحروراَء، وخرجوا عن الطاقاتلوهم، بل  عة واجلامعة، قال هلم أوى

كم من الفيء. ثم : إنى  ؓعيلُّ بن أيب طالب لكم علينا أن ال نمنَعكم مساجدنا، وال حقى

ومع هذا مل ابُن عباس فناظرهم فرجع نحُو ن ْصف هم، ثم قاتل الباقَي وَغَلَبهم، أرسل إليهم 

يف املرتدين، كُمَسيلمة  م ذريًة، وال غن َم هلم مااًل، وال سار فيهم سريَة الصحابةَيْسب  هل

والصحابة يف اخلوارج خمالفًة لسرية الصحابة يف أهل  سريُة عيلي  الكذاب وأمثاله، بل كانت

ن ة، ومل ينكر أحٌد عَّل عيلي ذلك، فُعل م اتفاُق الصحابة عَّل أهنم مل يكونوا مرتدين عن ديالردى 

 .(2)اإلسالم(

عيل  رىض اهلل عنه يه من اخلوارج: )من الواحد املقدور عل ◙ وقال يف موقف عيلي 

بَن ا، بل مل يقاتْلهم حتى قتلوا عبَد اهلل ُرهم، وال أمر بقتل الواحد املقدور عليه منهممل يكن يكفِّ 

ح  الناس(  .(3) خبىاٍب، وأغاروا عَّل رَسْ

ْلَجٍم اخلارجي الذي قتله: )إنه أسرٌي؛ فأحسنوا عند موته يف  ◙ وقد قال عيل   ابن م 

ه، فإن بقيُت قتلُت أو عفوُت،ُنزُ  وإن متُّ فاقتلوه ق ْتلتي وال تعتدوا؛ إن اهلل  َله، وأكرموا َمْثوا

                                                           

 (.3/282جمموع الفتاوى )1) )

 (.5/241منهاج السنة )2) )

 (.4/17)منهاج السنة 3) )
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. وقال: )ال تقتلوا الرجَل، فإن َبَرأُْت فاجلروُح ق صاٌص، وإن ُمتُّ (1) ال حيب املعتدين(

 .(2) فاقتلوه(

ارج، قال القايض يف معاملته للخو ◙ ع العلامُء عَّل سنة اخلليفة الراشد عيلوقد أمج

وارَج وأشباَههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا عَّل عياٌض: )أمجع العلامُء عَّل أن اخل

وا العصا، وجب قتاهُلم بعد إنذارهم واالعتذار اليهم، قال  اإلمام وخالفوا رأَي اجلامعة وشقُّ

، وال جُيَْهُز عَّل جرحيهم، لكن ال [9]الحجرات:(  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ہ)اهلل تعاىل: 

ُمهم، وال ُيقَتُل أسرُيهم، هُلم( ُيْتَبُع ُمنهز   .(3)وال ُتباح أموا

والصحابة معه يف إثبات احلقوق الرشعية  ◙ فهذا موقف اخلليفة الراشد عيل

ًدا، حتى مع من بارش قتَل اخلل يفة، فهل يقول: إنى هؤالء والقانونية للخوارج مجاعًة وأفرا

 طلة واملزعومة؟! أصحاب احلريات البا الصحابَة من

 يف تعامله مع املنافقني:ملسو هيلع هللا ىلص بسنة انليب  األْخذ   ستناكرُ ا
ُر العداوَة له ملسو هيلع هللا ىلص قال: )قال الدكتور حاكم: )فقد كان مع النبي  يف املدينة من كان ُيْضم 

ُفهم ومل يعرتْض ملسو هيلع هللا ىلص   .(4) هلم(، وهذا غرُي صحيح( وَيكيده كاملنافقني، وكان يعر 

لمه للمنافقني مع عملسو هيلع هللا ىلص تدل به الشيخ حاكم من ترك النبي يستطع أن جياوَب عَّل ما اسمل 

مل يقُتل  املنافقني، ملسو هيلع هللا ىلص : )رسوُل اهلل بكيدهم وإضامر عداوهتم له، إال أنه قال عَّل استحياء

                                                           

 (.3/649إلسالم )(، تاريخ ا3/25الطبقات الكربى البن سعد )1) )

 (.5/245(، ومنهاج السنة )2/545) تعظيم قدر الصالة2) )

 (.7/170رشح مسلم للنووي )3) )

 (.318)ص: 4) )
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أنى َر الكفاَر من الدين؛ لظنِّهم ومنهم عبُد اهلل بن أيبي ابُن َسلوَل حلكمة عظيمة، وهي أال ُينَفِّ 

 .(1)حممًدا يقتل أصحاَبه(

 رشعية وسنٌن نبوية وراشدية متىَبعة، مع املنافقني هي أحكامٌ ملسو هيلع هللا ىلص كيفيُة تعامل النبي 

( : به! قال أبو املعايل اجلَُوينيُّ ُيداري املنافقني؛ مع القطع ملسو هيلع هللا ىلص كان رسوُل اهلل وليست من الشُّ

تر الوحي بنفاقهم و  .(2) (وهو القدوُة واألسوةُ شقاقهم، وتوا

التعرض  ما نقله د. حاكم من كالم اإلمام الشافعي يف حرمة ومل يستطع أن جياوب عَّل

ريه من الفقهاء للمنافقني إال ببيىنٍة، كام مل يستطيع أن جييَب عن استدالل ابن قدامة املقديس وغ

ض هلم؛ لفعل الن واخللفاء الراشدين مع ملسو هيلع هللا ىلص بي عَّل قوهلم برتك اخلوارج، وعدم التعرُّ

 املنافقني!

فقال: )فكم للمنافقني، ملسو هيلع هللا ىلص حتريُف كالم  الشافعي يف ترك النبي وإنام الذي استطاعه  

يى أبعُد أتعجب كيف يستشهد حاكم العبيسان بكالم الشافعي وهو عليه ال له! ثم إنى الشافع

 ُ عيها حاكم العبيسان، فكيف يتومهى ُ بأمور:ما يكون عن احلرية التي يدى  ه سلًفا له؟!، وهذا يتبنيى

أظهروا الكفر، لعاملهم إلمام الشافعي السابَق واضٌح يف أن املنافقني لو األوُل: أن كالَم ا

 معاملة الكفار ال معاملَة املؤمنني يف الظاهر.

                                                           

 (.319)ص: 1) )

 (.231)ص: غياث األمم 2) )



  424                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ماَم الشافعي يف كتابه "األم" يقرر قتل املرتد؛ وهو الذي ترك ديَن األمر الثاين: أن اإل

 .(1) إلسالم إىل دين الكفر(ا

فعي؟! يدعيها حاكم العبيسان ويريد أن ينُسَبها إىل الشا)أين هذا من احلرية التي وقال: 

عاة أنه ال يستطيع  لو كان حلاكم العبيسان عقٌل وعلٌم راجٌح، لكفاه يف ترك هذه احلرية املدى

 .(2) نْقَلها عن عامل معترَبٍ من علامء اإلسالم(

 ام الشافيع يف معاملة املنافقني:أقواُل اإلم
ُب أنى كالَم اإلما ة اإلسالم للطوائف يف دولملسو هيلع هللا ىلص م الشافعي يف بيان معاملة النبي واجلوا

املدينة، كاملنافقني من أهل املدينة وَمن حوهَلم من األعراب املُْرتابني وَمن يف قلبه مرٌض؛ ممن 

مهم النبيُّ 
ُن، وقد عل  حابة، وظهرت بعُض  وعل مهمملسو هيلع هللا ىلص َنصى عليهم القرآ بعض الصى

م، حكَم اإلسالم الظاهر، وأعطاهم حقوقهملسو هيلع هللا ىلص م النبيُّ هتم وبانت، ومع ذلك أثبت هلعالما

ْل عليهم السيَف، ومل يرشع بإبادهتم ونفيهم ما داموا مع املسلمني، وقد نصى اإلماُم  ومل حيم 

، وسنة متبعة  ة للنبوهي الشافعي عَّل أنى هذا حكٌم رشعي  وملن بعده من اخللفاء، ملسو هيلع هللا ىلص ي عامى

ا بالنبي وليست  الشافعيُّ  حكاًم مصلحيًّا مؤقًتا  كام يزعم! قال اإلماُم ، والملسو هيلع هللا ىلصأمًرا خاصًّ

ڑ  )أخرب اهلُل عز وجل عن قوم من األعراب فقال وهو يذكر أحوال املنافقني يف القرآن: )

فأْعَلم ، [14الحجرات:](ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

جماهٌد يف قوله:  ، قالوأهنم أظهروه وحَقن به دماءهمل  اإليامُن يف قلوهبم، أنه مل يدُخ 

باء، وأخرب عن طائفة غريهم فقال:  ، قال: أسلْمنا خمافَة القتل(ڳ) ڱ ں )والسِّ

وهذه حكايٌة عنهم  .[12]األحزاب:( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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يدخل قلوَب وُحكي من أن اإليامَن مل وعن الطائفة معهم مع ما ُحكي من كفر املنافقني منفرًدا، 

جل ثناؤه خالَفه من لِّ من ُحق َن دمه يف الدنيا بام أظهر مما يعلُم من ُحكي من األعراب، وك

ئر غرَيه، وإن قد وىلى نبيىه احلكَم عَّل الظاهر،  رشكهم؛ ألنه أبان أنه مل ُيَولِّ احلكَم عَّل الْسا

 ه ومل يمنعه سهَمه يف اإلسالم إذاا ومل حيب ْسه ومل يعاق بْ ومل  يقتْل منهم أحدً ملسو هيلع هللا ىلص وعارشهم النبي 

الصالَة عَّل موتاهم، ومجيَع ُحْكم  اإلسالم، حرض القتاَل، وال مناكحَة املؤمنني وموارثَتهم و

وهؤالء من املنافقني والذين يف قلوهبم مرٌض واألعراب  ال يدينون دينًا يظهر بل ُيظهرون 

ڤ ڤ ڤ ڤ ) وجل: ، قال اهلل عزك والتعطيلاإلسالَم، ويستَْخفون بالرش

 .(1)([108النساء:](ڃ ڃ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ُل امل نافقني وثبَتْت عَّل بعضهم، قال الشافعي: )فإن قال قائٌل: أخرب وقد كانت خترج أقوا

د عليه بالكفر بعد  رهم، ولعله مل يعلْمه اآلدميون. فمنهم من شه  اهلُل عز وجل عن أرسا

هم من أنكر بعد الشهادة، منهم من أقرى بعد الشهادة، ومنهم من أقرى بغري شهادة، ومناإليامن، و

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )بقول ظاهٍر؛ فقال عز وجل  وأخرب اهلُل عز وجل عنهم

، فكلهم إذا قال ما قال، وثبت عَّل قوله أو [12]األحزاب:( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

َك بإظهار  ، وأظهَر اإلسالَم، ُتر   .(2) اإلسالم فلم ُيْقَتْل(جَحد أو أقرى

ًكا سمعه منه آدمي  وقال الشافعي: )فإن قال قائٌل:  ْ
ْر رش  ، وإنام فلعلى من سميَت مل يظه 

د به عند النبي  ع من عدد منهم الرشُك وُشه  َرهم. فقد ُسم  ، فمنهم من ملسو هيلع هللا ىلصأخرب اهلل إرسا

، فرتكه رسول اهلل  د شهادَة احلقِّ ، بام أظهر، ومل َيق  ملسو هيلع هللا ىلص جحده وشه  رُّ
فه عَّل أن يقوَل: أق 
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َد به عليهو د شهادة احلق، فرتكه منهم من أقر بام ُشه  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  وقال: ُتْبُت إىل اهلل، وشه 

َف النبيُّ  ، عن أسامَة ملسو هيلع هللا ىلص بام أظهر، ومنهم َمن َعرى عليه. أخربنا سفيان بن ُعَيينة، عن الزهريِّ

 اهلل بن ُأيبي ا
 .(1) ثالثَة جمالَس( بن زيد، وقال: شهدت من نفاق عبد 

)فإن قال ملسو هيلع هللا ىلص: صالة عَّل املنافقني من النبي وقال الشافعي فيام جاء من النهي عن ال

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )ملسو هيلع هللا ىلص فقد قال اهلُل عز وجل لرسول اهلل قائٌل: 

ُ ما قلنا [85]التوبة: (ۆئ ۈئ)إىل قوله  ،[84]التوبة:( ۈ ٴۇ ۋ . قيل: فهذا يبنيِّ

و وأمي خمالفٌة صالَة  ُيَصَّلى عليهم؛ فإن صالَته بأيب هَفنا، فأما أمُره أالى وخالَف ما قال َمن خالَ 

ه، وأرجو أن يكون قىض إ َر له، غري  َ عَّل أحٍد إال ُغف  ذ أَمَره برتك الصالة عَّل املنافقني أالى ُيَصيلِّ

ُر له. فإن ق َر للمقيم عَّل رشٍك، فنهاه عن الصالة عَّل من ال يغف  ال قائٌل: ما دل وقىض أالى يغف 

، صالة عليهم مسلاًم، ومل يقتْل منهم بعد هذا أحًدامن الملسو هيلع هللا ىلص مل يمنْع رسوُل اهلل ذا؟ قيل: عَّل ه

وَتْرُك الصالة مباٌح عَّل من قامت بالصالة عليه طائفٌة من املسلمني، فلام كان جائًزا أن يرُتَك 

ُ يكن يف ترك الصالة معنً الصالَة عَّل املسلم إذا قام بالصالة عليه بعُض املسلمني، مل  ى يغريِّ

رشهم مع أيب بكر يا، وقد عارشهم ُحذيفُة فعَرَفهم بأعياهنم، ثم عاظاهَر حكم اإلسالم يف الدن

َعْت جنازٌة، فرأى حذيفَة  ◙ وهم ُيَصلُّون عليهم، وكان عمرُ ¶  وعمر  إذا ُوض 

أبو بكر قبَله ، وال يمنُع هو وال فإن أشار إليه أن اْجل ْس، َجَلَس، وإن قام معه صَّلى عليها عمرُ 

 َدُعها َمن تركها بمعنى الصالَة عليهم وال شيئًا من أحكام اإلسالم، ويَ وال عثامُن بعَده املسلمني

ما وصفُت من أهنا إذا أبيح ترُكها من مسلم ال ُيعرُف إال باإلسالم، كان أْجَوَز َتْرُكها من 

 .(2)املنافقني(
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يف ترك قتل املنافقني: ملسو هيلع هللا ىلص للنبي  من ادعى اخلصوصية وقال الشافعي يف اجلواب عَّل

 قُتْل أبو بكر وال عمر وال عثامن وال عيل  خاصًة. قيل: فل َم مَلْ يملسو هيلع هللا ىلص : فلعلى هذا للنبيِّ )فإن قال

أن  ▲، وقد أعلمت عائشُة وال غريهم منهم أحًدا، ومل يمنْعه حكَم اإلسالم╚ 

أَبى النفاُق ملسو هيلع هللا ىلص النبيى   .(1) باملدينة( ملا تويفِّ ارْشَ

كاذبون، وحَقن دماءهم بالظاهر... إنام حكم أن املنافقني  ملسو هيلع هللا ىلصقد عل م رسوُل اهلل وقال: )

ئَر، ولئال يكوَن حلاكم بعده أن يَدَع ُحْكاًم له مثل يف كلي   بالظاهر وتوىل اهلُل عز وجل منهم الْسا

نه عام  حتى يأيت عفهو  ملسو هيلع هللا ىلصما وصفت من علل أهل اجلاهلية، وكلُّ ما حكم به رسول اهلل 

ا، أو عن مج نىًة، أو اعة املسلمني الذين ال يمكن فيهم أن جيهلوا له سداللٌة عَّل أنه أراد به خاصًّ

 .(2) (يكون ذلك موجوًدا يف كتاب اهلل عز وجل

خاصًة. فذلك يدخل عليه ملسو هيلع هللا ىلص فإن قال قائٌل: فإنى َتْرَك قتلهم ُجعل لرسول اهلل وقال: )

ه من األحك وليس اصًة، قْتَله أو َقَتَله، ُجع ل هذا له خ - -ام، فيقال فيمن ترك فيام سوا

، وإال فام صنع عام  عَّل ملسو هيلع هللا ىلصأمًرا ُجعل خاصًة لرسول اهلل هذا ألحد إال بأن تأيت داللٌة عَّل أن 

، أو كانت عليه داللٌة بخرب،  االقتداُء به يف مثله،الناس  وقد عارشوا أبا إال ما بنيى هو أنه خاص 

ا منهم أحًدا، ومل يمنعوه حكَم ْكٍر وعمر وعثامن أئمَة اهلدي وهم يعرفون بعَضهم، فلم يقتلوبَ 

؛ إذ كانوا ُيظهرون اإلسالم، وكان عمر يمر بُحذيفة بن الياَمن  إذا مات ميٌت، اإلسالم يف الظاهر

عليه مسلاًم، وإنام  يمنع من الصالة فإْن أشار عليه أن اْجل ْس، َجَلَس، واستدل عَّل أنه منافٌق، ومل

م الصالة عليه مباٌح له يف غري املنافق إذا كان هل جيلس عمر عن الصالة عليه؛ ألن اجللوس عن
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ه ... وأحكاُم اهلل ورسوله تدل عَّل أْن ليس ألحد أن حيكم عَّل أحد إال من ُيصيل عليهم سوا

فيام وصفنا من املنافقني ويف  ُبت عليه، فاحلُجةبظاهر، والظاهر ما أقر به أو ما قامت به بيِّنٌة تث

النبي ، وقد قطع يَده عَّل الرشك، وقوُل ملسو هيلع هللا ىلصُد رسوَل اهلل الرجل الذي استفتى فيه املقدا

يف ملسو هيلع هللا ىلص يعنى: أنه مل يكن لك إال ظاهره، ويف قول النبي  فهالى كشفَت عن قلبه()ملسو هيلع هللا ىلص: 

 : يها، وإن جاءت به ُأَدْيع َج ه إال قد كَذَب علإن جاءت به أمحَر كأنه َوْحرٌة، فال ُأرااملتالعننَي 

)إنى ملسو هيلع هللا ىلص: فجاءت به عَّل النْعت املكروه، فقال رسول اهلل  (،َجْعًدا، فال أراه إال قد صَدق

ٌ لوال ما حكم اهلُل(، ، )ملسو هيلع هللا ىلص: ويف قول رسول اهلل  أمَره َلبنَيِّ إنام أنا برٌش، وإنكم ختتصمون إيلى

عَّل نحو ما أسمع منه، فمن قضيُت  ه من بعض وأقيض لهفلعلى بعَضكم أن يكون أحلَن بحجت

 من حق أخيه، فال 
ٍ
 .(1) (يأُخذ به؛ فإين إنام أقطع له قطعًة من النارله بيشء

فكالُم اإلمام الشافعي الذي استدل به الدكتور حاكم يف غاية الوضوح يف الداللة عَّل أنى 

مل يتعرض ملسو هيلع هللا ىلص بيى الم؛ كام أنى النالدولَة يف اإلسالم ال تتعرض للطوائف املنتسبة لإلس

م؛ فضاًل عن أن يستبيحوا دماءهم؛ إال بُحّجٍة للمنافقني وال اخللفاُء الراشدون تعرضوا هل

 نية وبيِّنٍة رشعية.يقي
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 يف اتلعددية يف اإلسالم: فصل  
 موقُف دولة اإلسالم من الف َرق والطوائف املنتسبة لإلسالم: 

ملسو هيلع هللا ىلص ائف التي تنسب لإلسالم؛ ألنى النبي وكذا يكون االستدالُل عَّل ترك الف رق والطو

ْض هلم هو ما استدل به العلامُء، قال ابُن ترك املنافقني ومل  وإذا أظهر ُقدامَة املقديس: )يتعرى

قوٌم رأَي اخلوارج مثَل تكفري من ارتكب كبريًة وترك  اجلامعة واستحالل دماء املسلمني 

م؛ إال أهنم مل خيرجوا عن قبضة اإلماموأم هل  َم؛ فحكى القايض عن أيب  وا ومل يسف كوا الدَم احلرا

(. نيفة والشافعي ومجهور أهل الفقهال حيلُّ بذلك قتُلهم وال قتاهلم، وهذا قول أيب حبكر أنه 

لكم علينا ثالٌث: ال نمنُعكم مساجَد اهلل أن تذكروا للخوارج ) ◙ والدليُل قول عيلي 

وألن النبيى دامت أيديكم معنا، وال نبدُأكم بقتال...  فيها اسَم اهلل تعاىل وال نمنُعكم الفيء ما

ْض للمنافقني الذين معه يف املدينة َفأَلَ  ملسو هيلع هللا ىلص َض لغريهم َأْوىلمل يتعرى  .(1) (ْن ال يتعرى

ْبكي يف "املهذب":  كانوا معه يف مل يتعرْض للمنافقني الذين ملسو هيلع هللا ىلص وألنى النبي )وقال السُّ

َض ألهل  .(2) (البغي وهم من املسلمني َأْوىل املدينة، َفأَلَْن ال نتعرى

عطائهم هذه املسألة يف األخذ بظاهر الناس عَّل اإلسالم وإوقد أوضح ابن تيمية 

واخلوارج يف عهد ملسو هيلع هللا ىلص ، كاملنافقني يف عهد النبي ، وأهنا أحكام رشعية يعمل هباحقوَقهم

 يكونون حمافظني فإن كثرًيا من الناس؛ بل أكثرهم يف كثري من األمصار الالراشدين، فقال: )

لة، بل يصلون أحياًنا وَيَدعون أحياًنا؛ فهؤالء عَّل الصلوات اخلمس وال هم تاركوها باجلم

ها من األحكام؛ ف يهم إيامٌن ون فاٌق، وجتري عليهم أحكاُم اإلسالم الظاهرُة يف املواريث ونحو 
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َفأَلَْن جترَي  -املنافقنيكابن أيبي وأمثاله من  - إذا جرت عَّل املنافق املحضفإن هذه األحكامَ 

بل من ال  ن يف املنافقني من يعلُمه الناُس بعالمات ودالالت... وكاعَّل هؤالء َأْوىل وأحرى

ُن ببيان نفاقه ون يف نفاقه، ومن نزل القرآ ومع هذا فلام مات هؤالء  -كابن ُأيبي وأمثاله -يُشكُّ

َثهم َوَرَثُتهم املسلمون، وكان إذا مات هلم ميت آوَ  َثه، وكانت ُتعصم دماؤهم حتى ر  توهم مريا

 عية عَّل أحدهم بام يوجب عقوبَته.تقوم السنىُة الرش

واعتزلوا مجاعة املسلمني، قال  ◙ روريُة عَّل عيل بن أيب طالبا خرجت احلَ وملى 

املساجد، وال نمنَعكم نصيبكم من الفيء، فلام استحلُّوا قتَل هلم: إن لكم علينا أال نمنَعكم 

الب وغرَيه من أصحابه مل  وأْخَذ أمواهلم، قاَتَلهم... واملقصوُد أن عيل بن أيب طاملسلمني

هم حتى بدأوهم بالقتال... فإن قيل: فاهلُل قد أمر بجهاد الكفار حيكموا بكفرهم وال قاتلو

ن، فإذا كان املنافُق جَتْري عليه أحكاُم اإلسالم يف الظاهر، فكيف واملنافقني يف آيتني من القرآ 

 مكن جماهدُته؟ي

ُبدى أن يظهر موَجُبه يف القول والعمل، كام قال قيل: ما يستقر يف القلب من إيامن ونفاق ال 

بعض السلف: ما أرَسى أحٌد رسيرًة إال أبداها اهلُل عَّل صفحات وجهه وَفَلتات  لسانه، وقد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )تعاىل يف حق املنافقني:  قال

يستحق  فإذا أظهر املنافُق من ترك الواجبات وف ْعل املحرمات ما .[30]حممد:   (ڀ ڀ ٺ

عاقب عَّل ما ُيعَلُم من باطنه بال حجة ظاهرة؛ وهلذا عليه العقوبَة، عوق َب عَّل الظاهر، وال يُ 

َفه اهلل هبم، وكانوا حيلفون له وهم كاذبون؛ وكان يقبُل يعلم من املنافقني َمن َعرى ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ 

ئَرهم إىل اهللعالنيََته عليه أن املنافَق ال بد أن ختتلف . وأساُس النفاق الذي ُبن َي م وَيك ُل رسا

ُفهم اهلل يف كتابه بالكذب، كام يصف املؤمنني رسيرُته وعالنيتُ  ه وظاهره وباطنه، وهلذا َيص 
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ڱ ں ں ). وقال: [10]البقرة: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک): بالصدق؛ قال تعاىل

ھ ھ ے )ثاُل هذا كثرٌي، وقال تعاىل: . وأم[1]المنافقون:( ڻ ڻ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )، وقال: [15الحجرات:](ۋ

. [177البقرة:](ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)إىل قوله: ،  [177البقرة:](پ

املسائل أن تعلَم أن الكفر نوعان: كفٌر ظاهٌر وكفٌر نفاٌق، فإذا ُتُكلَِّم يف فأصُل هذه وباجلملة: 

لدنيا فقد جتري عَّل املنافق ام اآلخرة كان حكُم املنافق حكَم الكفار، وأما يف أحكام اأحك

 .(1)(أحكاُم املسلمني

ُتهم مل يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثُبُت عليهم ملسو هيلع هللا ىلص: وقال يف املنافقني يف عهد النبي  )عامى

لمة يسمعها الرجُل املؤمُن فينُقُلها بالبيِّنة بل كانوا ُيظهرون اإلسالم ونفاُقهم ُيعرف تارًة بالك

هم عن  باهلل: إهنم ما قالوها، أو ال حيلفون، وتارًة بامفيحلفون ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي  ر  ن تأخُّ يظهر م 

الصالة واجلهاد واستثقاهلم للزكاة وظهور الكراهة منهم لكثري من أحكام اهلل، وعامُتهم 

 ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )ُيعرفون يف حَلْن القول؛ كام قال اهلُل: 

فأخرب .  حممد[سورة]  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ

فهم رسوَله بالسِّ  پ پ پ )يامء يف وجوههم، ثم قال: سبحانه أنه لو شاء لَعرى

فأقسم أنه ال ُبدى أن يعرَفهم يف حلن القول، ومنهم من كان يقول القوَل أو  .[30حممد:](ڀ

ُن خيرب أن ص ءة، يعمل العمَل فينزل القرآ احَب ذلك القول والعمل منهم؛ كام يف سورة برا

ئن  ان املسلمون أيًضا يعلمون كثرًيا منهم بالشواهدك وبينهم من والدالالت والقرا

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ )واألمارات، ومنهم من مل يكن ُيْعرُف؛ كام قال تعاىل: 

                                                           

 (.621- 617 /7جمموع الفتاوى )1) )
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ثم مجيُع هؤالء املنافقني  .[101]التوبة:(  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

نىًة، وإذا كانت هذه حاهَلم هرون اإلسالم وحيلفون أهنم مسلمون، وقد اختذوا أيامهَنم ُج ُيظْ 

د فالنبيُّ عليه الصال ة والسالم مل يكن يقيم احلدوَد بعلمه، وال بخرب الواحد، وال بمجرى

ُب للحدِّ   .(1) ببيِّنٍة أو إقرار(الوحي، وال بالدالئل والشواهد؛ حتى يثُبَت املوج 

م من دعاة العلامء فاقدو العقل وهؤالء أنى هؤالء األئمَة والريس رى فهل ي العلم، وأهنى

 ة؟!احلرية الشيطانية املزعوم

بسنة اخللفاء الراشدين وما أمجع عليه الصحابُة يف ترك قتال اخلوارج؛  األخذ   استناكرُ 
 ما لم حيملوا السالح:

من الطوائف يف دولة اإلسالم والتي  نن اخللفاء الراشدين يف املوقفاستشهد د. حاكم بس

دية الدينيةاستقرار كانت سبًبا يف  والسياسية، والتي  نظام اإلسالم السيايس عَّل أسس التعدُّ

ة والدولة من االقتتال واحلروب األهلية؛ بسبب اخلالف يف الدين واملذهب مَحَْت األمى
(2) ،

عاملة الطوائف والفرق، ومن هذه الف رق السنن العلامُء والفقهاء من بعدهم يف موقد أخذ هبذه 

روهم عَّل ما هم عليه من عقائد وأفكارفرقُة اخلوارج، فلم  وأعطوهم حقوَقهم،  ،باطلة يكفِّ

، وأوجب قتَلهم الريس وتركوا قتاهلم حتى يبدؤوا بحمل السالح والقتال، وهذا ما استنكره

ر الدكتور حاكم العبيسان أمًرا منكًرا ئدهم وما هم عليه من ب َدٍع، فقال: )قرى وقتاهلم ألجل عقا

االعتقاد، وأنى قتاَل عيلي ليس ألجل عقائدهم( للغاية؛ وهو حريةُ 
. وقال: )دلت األدلُة عَّل (3)

                                                           

 (.356ص:ملسلول )الصارم ا1) )

 .اخلالفة أحكامها وأيامهاانظر كتاب: 2) )

 (.332)ص: 3) )
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عاُة؟( ، فأين احلريُة املدى ٌع خارجي 
؛ ألنه مبتد  ضُة )إن كانت املعار. وقال: (1) قتل اخلارجيِّ

ُض يتبنىى عقيدَة إلسقاط حكم احلاكم وتفريق الكلمة ف إن املعارَض يقتل، أو كان املعار 

 .(2) ٌع(عَّل احلاكم املسلم، فإنه يستحق القتل؛ ألنه مبتد اخلروج

 موقف ادلولة الراشدة من اخلوارج والفرق اإلسالمية:
لوا السالَح ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ئعه، ومل حيم  ترك املنافقني ما داموا ملتزمني بأحكام اإلسالم ورشا

نىة ة، ومل يعملوا عَّل تقويض أحكام اإلسالم ونظامه العام؛ فهذهعَّل األمى  النبويُة املتَبعة  السُّ

 ◙ الراشدون، وأئمُة اإلسالم املهديون من بعدهم، وقد أعلنها عيل   استضاء هبا اخللفاء

ه رونه، وبنيى أنى اخلالفة تتقبلهم وُتويف هلم حقى م ما وهو عَّل منرب اجلمعة للخوارج الذين يكفِّ

ة ومل حيملوا السالَح عليها،  ٍر، قال: بينا أنا يف اجلمعة وعيل بن فعن َكثريداموا مع األمى  بن َنم 

قام آخُر؛ فقال: ال حكَم إال هلل، إذ جاء رجٌل فقال: ال حكَم إال هلل، ثم : ) طالب عَّل املنربأيب

مون اهلل،  ، نعم ال ُحكَم إال هلل، فأشار عليهم بيده: اجلسثم قاموا من نواحي املسجد حيكِّ وا

اللٍ كلمُة حقي ُيبْتغى هبا باطٌل،  ما كنتم معنا:  حكم اهلل ينتظر فيكم اآلن، لكم عندي ثالُث خ 

، وال نمنُعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا، وال لن نمنَعكم مساجَد اهلل أن ُيذكَر فيها اسُمه

 .(3) (نقات ُلكم حتى تقاتلوا 

ريج، عن ابن جبقتال إال بعد أن محلوا السالَح عَّل املسلمني، ف ◙ فلم يبدْأهم عيل  

دوا عليه قال: أخربين عبد الكريم، قال: )خرجت احلروري ُة فنازعوا عليًّا وفارقوه، وشه 

                                                           

 (.331)ص: 1) )

 (.356)ص: 2) )

( يف قصة عيل مع اخلوارج: )وهذا أمر 4/129(. قال احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري )7/562ن أيب شيبة )رواه اب 3) )

 حل(.مشهور عنهم مرصح به يف التواريخ الثابتة وامللل والن
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زون من الكوفة، فقال:  َ فأخرب أهنم يتجهى
بالرشك، فلم هُيَيِّْجهم، ثم خرجوا إىل َحروراَء، فُأيت 

، فنز ، دعوهم ثم خرجوا : ال حتى هُيَريقوا ن، فقالفقيل له: اْغُزهم اآللوا بنَْهرواَن فمكثوا شهًرا

ماَء، ويقطعوا السبيل، و ، قال: فقلُت الدِّ ، فغزاهم، فقتلوا خُييفوا األمَن، فلم هييْجهم حتى قَتلوا

، أيُْقتلون؟ قال: ال ذوا ومل َيْقُربوا  .(1)(له: خارجٌة خرجت من املسلمني مل ُيرْشكوا فُأخ 

يل  قتاَل احلرورية حتى قَتلوا ابن التابعي: )مل يستحلى عمُحَْيُد بن هالل الَعدويُّ وقال 

 .(2)خبىاٍب(

قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فق فوا يقول للخوارج: ) ◙ وكان عيل  

ًما، وال تملسو هيلع هللا ىلصحيث شئتم، حتى جتتمع أمُة حممد  قطعوا ، بيننا وبينكم؛ أال تسف كوا دًما حرا

ًة، فإنكم إن فعلتم فقد نبَ  مى
ء، إن اهلل ال حيب سبياًل، وال تظلموا ذ  ْذنا إليكم احلرَب عَّل سوا

اٍد فقد قَتَلهم يا ابنَ : ▲ئنني(، فقالت عائشة اخلا  ما بَعث إليهم حتى ! َشدى
 
فقال: واهلل

آهلل الذي ال إهَل اال قطعوا السبيَل، وسفكوا الدَم، واستحلُّوا أهَل الذمة، فقالت: آهلل؟ قال: 

 .(3)(هو لقد كان

خيُرْج، فقال:  احلسن أنه سئل )عن رجل كان يرى رأَي اخلوارج ومل أْسند الطربيُّ عنو

: ويؤيده أن النبيى العمُل أْمَلُك بالناس من الرأي وصف اخلوارج بأهنم ملسو هيلع هللا ىلص ، قال الطربيُّ

                                                           

 (.18574مصنف عبد الرزاق )1) )

 (.18577مصنف عبد الرزاق )2) )

( وقال: صحيح عَّل رشط الشيخني ومل 2657اكم يف املستدرك )شاكر، احل(، وصحح إسناده أمحد 2/86د )مسند أمح3) )

(، ويف السلسلة 8/111(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )7/312خيرجاه، وصحح إسناده ابن كثري يف البداية والنهاية )

 (.1/305الصحيحة )
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ا من جهة القول؛ فإنه قوٌل ال  يقولون احلقى بألسنتهم، ثم أخرَب أن قوهَلم ذلك وإن كان حقًّ

 .(1)ُز حلوَقهم(جياو  

َلٍز قال: )هنى عيل  أصحابه أن َيْبس  و ْ
ثوا حَدًثا(عن أيب جم  طوا عَّل اخلوارج حتى حُيْد 

(2). 

 موقُف خليفة املسلمني عمر بن عبد العزيز من اخلوارج:
ئه يف امل وقف من اخلوارج مسَتنًّا بسنة وقد كتب اخلليفُة الراشد عمُر بن عبد العزيز ألُمرا

ئمة ي القوم أن َيسيحوا يف األرض من غري فساد عَّل األإن كان من رأ؛ فقال: ) ؓعيلي 

ة، وال يتناولون أحًدا وال قْطع  سبيل من سبل املسلمني، فليذهبوا  مى وال عَّل أحد من أهل الذِّ

مجاعة َوَلدي خرجوا رغبًة عن  حيث شاؤوا، وإن كان رأهَيم القتاُل، فواهلل لو أن أبكاري من

ُس بذلك وجَه اهلل والداَر اآلخرةاملسلمني، ألَرْقُت دماءهم ألْ   .(3) (َتم 

اين وكتب ل- عمر بن عبد العزيز إىل حييى بن حييى الغسى يف شأن  -وكان عَّل املوص 

ْرهم ما مل يسف كوا دًما أو يقطعوا سبياًل أو خُييفوا معاَهًدا ، فإن فعلوا شيًئا من اخلوارج: )أن َأْقر 

فأمسكوا بأيدهيم حتى تويف عمُر بن عبد  ك فهم العدو، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم،ذل

 .(4)العزيز(

                                                           

 (.12/299فتح الباري )1) )

 (.7/554أيب شيبة )مصنف ابن 2) )

 (.75)ص: (، سرية عمر البن عبد احلكم 23/336التمهيد )3) )

 (.46كتاب املحاربة من موطأ ابن وهب )ص: 4) )
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وكتب عمر بن عبد العزيز لعامله يف العراق عبد احلميد بن عبد الرمحن يف شأن اخلوارج: 

َكهم إال أن يسفكوا دًما، أو يفسدوا يف األرض، فإن فعلوا فحُ   .(1)ْل بينهم()أال حترِّ

 اإلمام الشافيع من اخلوارج:موقف 
بوا مجاعات الناس ولو أن قوًما أظهروا رأي اخلوارج وجتنى الشافعي: ) وقال اإلمام

وكفروهم، مل حَيْل ْل بذلك قتاهلم؛ ألهنم عَّل حرمة اإليامن مل يصريوا إىل احلال التي أمر اهلل عز 

اهلل تعاىل عنه بينام هو خيطب إذ سمع حتكياًم من ناحية بلغنا أن عليًّا ريض  وجل بقتاهلم فيها؛

تعاىل عنه: كلمُة حقي ُأريَد هبا باطٌل، ريض اهلل  د: ال حكم إال اهلل عز وجل، فقال عيل  املسج

لكم علينا ثالث: ال نمنُعكم مساجد اهلل أن تذكروا فيها اسَم اهلل، وال نمنُعكم الفيء ما كانت 

 نبدؤكم بقتاٍل. أيديكم مع أيدينا، وال

، عن أبيه أن  قال الشافعي: أخربنا عبد الرمحن بن احلسن بن اينُّ القاسم األزرقيُّ الَغسى

ا كتب لعمر بن عبد العزيز أن اخلوارج عندنا يُسبُّونك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: َعد   يًّ

روا إْن َسبُّوين فُسبُّوهم أو اعفوا عنهم، وإن أشه عليهم، وإن رضبوا روا السالح فأْشه 

 فارضبوهم.

يء  حيل للمسلمني بطعنهم دماؤهم، وال أن يمنعوا الفوهبذا كله نقول، والقال الشافعي: 

ما جرى عليهم حكُم اإلسالم وكانوا أسوهَتم يف جهاد عدوهم، وال حُيال بينهم وبني املساجد 

قاد أو بعده وكانت ْظهرون هلذا قبل االعتقال: ولو شهدوا شهادة احلق وهم مُ  واألسواق،

َيهم بأن يسأل عنهم، فإن كانوا حاهُلم يف العفاف والعقول  حسنًة، انبغى ل لقايض أن حُيْص 

، يس تحلون يف مذاهبهم أن يشهدوا ملن يذهب مذهَبهم بتصديقه عَّل ما مل يسمعوا ومل يعاينوا
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ادَة بالباطل ذريعًة م شيًئا، جيعلون الشهأو يستحلوا أن ينالوا من أموال من خالفهم أو أبداهن

وهكذا من بغى من أهل يستحلون ذلك جازت شهادهتم، مل جَتُْز شهادهتم، وإن كانوا ال  ،إليه

ُق بينهم وبني غريهم فيام جيب هلم وعليهم من أخذ احلق واحلدود ا ألهواء، وال يفرى

 .(1)واألحكام(

وهي يف غاية الوضوح  وتأصيالته يف املوقف من اخلوارج، فهذه تقريراُت اإلمام الشافعي

 والبيان.

 عقائدهم: بسببرج اإلمجاع ىلع حرمة اتلعرض للخوا
عَّل عدم جواز تعرض اإلمام للخوارج مامل واآلخرين  األولنيونقل ابن بطىال إمجاع  

خرجوا عَّل اإلمام إذا قال املَُهلىُب وغريه: أمجع العلامء أن اخلوارج ينصبوا حرًبا، فقال: )

هم هْدٌر، صا املسلمني ونصبوا رايَة اخلالف؛ أن قتاهلم واجٌب، وأن دماء، وشقوا عالعدل

ُمهم، وال جُيْ  َز عَّل وأنه ال ُيْتَبُع ُمنَهز  َهُز عَّل جرحيهم. قال مالك: إن خيف منهم عودٌة ُأْجه 

. قال الطربى: والدليُل اجلامعة وإنام يقاَتلون من أجل خروجهم عَّلجرحيهم وُأتْب َع ُمْدب ُرهم، 

ُرُج يف آخر الزمان قوٌم خيإنام أذ ن يف قتلهم عند خروجهم لقوله: ) ملسو هيلع هللا ىلصعَّل ذلك أن النبي 

فبان بذلك أنه ال سبيَل لإلمام عَّل من (، فأينام لقيتموهم فاقتلوهمال: )(، ثم قُسفهاُء األحالم

هذا إمجاٌع  ب حرًبا أو خُي ْف سبياًل. وقال:كان يعتقد اخلروج عليه أو ُيْظهر ذلك بقول، ما مل ينص

ة وَخَلف هم  .(2) (من سلف األمى
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ل البدع والبغي ض: )أمجع العلامُء عَّل أن اخلوارج وأشباههم من أهقال القايض عياو

وا العصا، وجب قتاهلم بعد إنذارهم  متى خرجوا عَّل اإلمام، وخالفوا رأي اجلامعة، وشقُّ

، لكن ال [9الحجرات:](  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)واالعتذار اليهم، قال اهلل تعاىل: 

هلُ ُيْتَبُع ُمنْهَ جُيَْهُز عَّل جرحيهم، وال  ُمهم، وال ُيقَتُل أسرُيهم، وال ُتباح أموا  .(1)م(ز 

فيه الكّف ُعن قتل من يعتقد : ) ؓوقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل عام جاء عن عيلي 

ْب لذلك حرًبا أو يستعدى لذلك؛ لقوله: فإذا خرجوا فاقتلوهم،  اخلروج عَّل اإلمام، ما مل ينص 

ز ، وأسند عن عمر بن عبد العزيمن ال يكفر باعتقاده اإلمجاَع عَّل ذلك يف حقوحكى الطربيُّ 

ًما أو يأخذوا مااًل، فإن فعلوا فقاتلوهم  أنه كتب يف اخلوارج بالكف عنهم ما مل يسفكوا دًما حرا

تال اخلوارج؟ قال: إذا قطعوا قلُت لعطاء: ما حيل يف قولو كانوا ولدي. ومن طريق ابن جريج: 

 .(2) (وأخافوا األمنَ السبيَل 

 يف املوقف من اخلوارج: أصيالت األئمة والفقهاء للسنن انلبوية والراشدية ت
ابن جريج قال: )قلت لعطاء: ما حي لُّ يل من قتال احلرورية؟ قال: إذا قطعوا السبيَل، عن و

 .(3) وأخافوا األمَن(

وغرُيه عن األوزاعي؛ أنه قال يف أخربين َمْسَلمة بن ُعيَلي وقال عبد اهلل بن وهب: 

. قال: وسمعت من أرىض من أهل العلم احلرورية: )إذا خرجوا فسفكوا الدماء فقتاهلم حالٌل 

 .(4) يقول ذلك(
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ا ما مل ُيْظهروا )إم: قال أبو عبيد القاسم بن سالى و نى عليًّا رأى للخوارج يف الفيء حقًّ

ب، إال أهنم كانوا أهنم يُسبُّونه ويبلغون منه أكثر من الساس، وهو مع هذا يعلم اخلروج عَّل الن

 .(1) (م، حتى صاروا إىل اخلروج بعدُ مع املسلمني يف أمورهم وحمارضه

رُج املارقون الذين أمر النبيُّ وقال شيُخ اإلسالم ابُن تيميَة يف اخلوارج: )  ملسو هيلع هللا ىلصواخلوا

اء الراشدين، واتفق عَّل قتاهلم أئمُة ن أيب طالب أحد اخللفبقتاهلم قاتلهم أمري املؤمنني عيل ب

حابة والتابعني ومن بعدهم، ومل يكفرهال م عيل بن أيب طالب وسعد بن أيب دين من الصى

حابة؛ بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم،  حتى سفكوا  ومل يقاتلهم عيل  وقاص وغريمها من الصى

َم، وأغاروا عَّل أموال املسلم ال ألهنم كفاٌر. وهلذا  ني، فقاتلهم لدفع ظلمهم وَبْغيهم؛الدم احلرا

الء الذين ثبت ضالهُلم بالنص واإلمجاع مل َيْسب  حريمهم ومل َيْغنَْم أمواهلم، وإذا كان هؤمل 

ين اشتبه عليهم احلقُّ يف يْكفروا مع أمر اهلل ورسوله بقتاهلم فكيف بالطوائف املختلفني الذ

َر األخرى، مسائل غل ط فيها من هو أع لُم منهم؟! فال حيل ألحد من هذه الطوائف أن تكفِّ

قةٌ وال تستحلى دَمها وماهلا؛ وإن كانت فيها بدعٌة حم  .(2) (قى

نىة مع أهل البدعة بالعكس إذا قَدروا عليهم ال َيْعتدون عليهم وقال: ) بالتكفري أهل السُّ

هلل به ورسوله، كام فعل عمر بن والقتل وغري ذلك، بل يستعملون معهم العدَل الذي أمر ا

 احلروريَة بعد ◙ ، وإذا جاهدوهم فكام جاهد عيل  ةوالقدري باحلرورية العزيز عبد

ة ما كانوا يستعملون معهم اهل جران واملنَع من األمور التي تظهر  اإلعذار إقامة للحجة وعامى

إىل مخود بدعتهم، وإذا بسببها بدعتهم، مثل ترك خماطبتهم وجمالستهم؛ ألن هذا هو الطريُق 
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كان سلُف  احلق الذي بعث اهلل به نبيه؛ كام عجزوا عنهم مل ينافقوهم، بل يصربون عَّل

منني يفعلون، وكام أمرهم اهلل يف كتابه؛ حيث أمرهم بالصرب عَّل احلق، وأمرهم أال املؤ

َلهم شنآُن قوم عَّل أال يعدلوا(  .(1)حيم 

انوا داخلني يف الطاعة واجلامعة قتاَل اخلوارج: )ك وقال ابُن تيميَة يف أسباب ترك عيلي 

 .(2) (حياربوا أهل اجلامعة ظاهًرا مل

  عنه مل يكن يكفُرهم وال أمر بقتل الواحد املقدور عليه منهم، بل ملرىض اهلل عيل  وقال: )

ح الناس(  .(3) يقاتلهم حتى قتلوا عبد اهلل بن َخبىاٍب، وأغاروا عَّل رَسْ

نَي واتفقوا عَّل حتكيم حَكَمني  خرجت اخلا اوملى وقال: ) فِّ وارج عَّل قتتل املسلمون بص 

ه وفارقوا مجاعة املسلمني إىل مكان يقال له: َحروراُء؛ املؤمنني عيل بن أيب طالب، وفارقوأمري 

كم من الفيء، وال نمنَعكم  فكف عنهم أمري املؤمنني، وقال: لكم علينا أن ال نمنَعكم حقى

ب، وأغاروا عَّل استحلوا دماء املسلمني وأمواهلم؛ فقتلوا عبد اهلل بن َخبىا املساجد، إىل أن

 .(4) (رسح املسلمني

لتفرق واالبتداع يف اإلسالم بعد مقتل عثامَن وافرتاق املسلمني؛ فلام اتفق أوُل اوقال: )

: ال حكَم إال هلل، وفارقوا مجاعة ا عيل   ملسلمني؛ ومعاوية عَّل التحكيم أنكرت اخلوارج وقالوا
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ون أغاروا عَّل ماشية الناس واآلخرفأرسل إليهم ابَن عباس فناظرهم؛ فرجع نصفهم، 

: كلُّنا َقَتله؛ فقاتلهم عيل  واستحلُّوا دماءهم؛ فق  .(1) (تلوا ابَن َخبىاٍب وقالوا

أما كفٌر: ) يقول: الطعُن بإمامة عيلي ملسو هيلع هللا ىلص عَّل الشيعي الذي يزعم أنى النبيى  وقال يف الردِّ 

مسلمني، ورشُّ من قاتلهم فإنه مل يعمل بموَجب هذه النصوص، بل كان جيعلهم مؤمنني  يل  ع

م أمواهلم وَسْبيَهم، وكان ومع هم اخلوارُج،  عيل   هذا فلم حيكم فيهم بحكم الكفار، بل حرى

كم من فيئنا، وملا قتل يقول هلم قبل ه ابُن قتاهلم: إنى لكم علينا أال نمنَعكم مساجَدنا، وال حقى

ْلَجٍم قال: إن عشُت فأنا ويل دمي، ومل جيعله مرتدًّ 
 .(2) (ا بقتلهم 

وأما إذا مل يكونوا ملرتدين واخلوارج  أعظُم من رش الظامل، وقال: )ومعلوٌم أن رشى الكفار وا

يظلمون املسلمني، واملقاتُل هلم يريد أن يظلمهم، فهذا عدواٌن منه، فال يعاَوُن عَّل 

 .(3)(العدوان

حابة وسائر امل ◙ أما الغاليُة يف عيلي قال: )و ، سلمني عَّل كفرهمفقد اتفق الصى

رهم عيل بن أيب طالب نفسه  قهم بالنار. وهؤالء الغاليُة ُيقتل الواحد منهم املقدور وكفى وحرى

حتى قتلوا واحًدا من املسلمني، وأغاروا عَّل أموال الناس  وأما اخلوارج فلم يقاتْلهم عيل  عليه، 

حابة بحكم املرت فأخذوها، فأوئلك حَكم فيهم عيل   دين، وهؤالء مل حيُكموا فيهم وسائر الصى

 .(4) (بحكم املرتدين
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الذي َيْقوى يف النظر وبحسب األثر عدُم القطع بتكفريهم. وقال الشاطبيُّ يف اخلوارج: )

رج؟ وكون ه يف اخلوا  ◙ والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم، أال ترى إىل صنع عيل  

ڳ ڱ ڱ ڱ )قول اهلل تعاىل: عاملهم يف قتاهلم معاملَة أهل اإلسالم عَّل مقتىض 

فإنه ملا اجتمعت احلَروريُة وفارقت اجلامعة، مل هُيَيِّْجهم  ،[9]الحجرات:(  ڱ ں ں ڻ

ن موال قاتلهم، ولو كانوا بخروجهم مرتدين مل يرتْكهم، لقوله عليه الصالة والسالم: ) عيل  

ْكهم، فدل ذلك عَّل خرج لقتال أهل الردة ومل يرت ◙ وألن أبا َبْكرٍ  نه فاقتلوه(،بدل دي

ا، فحني ظهر معَبٌد اجلَُهنيُّ وغريه من أهل الَقَدر  مل يكن من اختالف ما بني املسألتني. وأيًض 

ُن، ولو كانوا خرجوا إىل كفر  حمٍض السلف الصالح هلم إال الطرد واإلبعاد والعداوة واهلجرا

ًضا ملا خرج يف زمانه احلرورية اموا عليهم احلد املقام عَّل املرتدين، وعمر بن عبد العزيز أيألق

 .(1) (، ومل يعامْلهم معاملة املرتدين ؓعنهم عَّل ما أمر به عيل   باملوصل أمر بالكف

لوا هلا يف تفريعاهتم، ومن  ذلك ما قاله وقد نصى الفقهاء عَّل هذه املسألة يف كتبهم وأصى

علم برتك اخلوارج؛ ألن النبيى استدالالت  أهل ال"؛ فنقل بُن قدامة املقديس يف كتابه "املغنيا

للخوارج، ونسب ذلك  ◙ وكذلك َتْرُك اخلليفة الراشد عيلترك املنافقني، ملسو هيلع هللا ىلص 

وإذا أظهر قوٌم رأَي اخلوارج مثَل تكفري من ارتكب كبرية وترك جلمهور أهل الفقه؛ فقال: )

م ومل يسفكوا إال أهنم مل خيرجوا عن قبضة اإلمال دماء املسلمني وأمواهلم؛ جلامعة واستحالا

ر أنه ال حيلُّ بذلك قتُلهم وال قتاهلم، وهذا قوُل أيب حنيفة الدم احلرام، فحكى القايض عن أيب بك

لكم علينا ثالٌث: ال للخوارج  ) ◙ (، والدليل قول عيلي والشافعي ومجهور أهل الفقه

دامت أيديكم معنا،   اهلل أن تذكروا فيها اسَم اهلل تعاىل، وال نمنُعكم الفيء مانمنُعكم مساجدَ 

                                                           

 (.1/466االعتصام )1) )



  443                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ْض للمنافقني الذين معه يف املدينة، َفأَلَْن ال ملسو هيلع هللا ىلص النبي وال نبدُأكم بقتال... وألنى  مل يتعرى

َض لغريهم َأْوىل  .(1)(ُيَتَعرى

املنافقني وعدم ملسو هيلع هللا ىلص  برْتك  النبي -وينسبه للجمهور- ني"فهنا يستدل صاحُب "املغ

مية وأهل القبلة من باب َأوىل، وأنه ال جيوُز التعرض هلم، عَّل أنى غريهم من الفرق اإلسال

سلطة يف اإلسالم التعرُض هلم، وانتهاُك حقوقهم بغري حق، وهذا عني ما استدل به شيخنا لل

 د. حاكم والذي شنىَع عليه!

ْخيسُّ احلنفي: )وقال  َ ُض فيه دليل عَّل أالْسى هنم ما مل يعزموا عَّل اخلروج فاإلمام ال يتعرى

اخلروج عند ذلك؛ فلهذا قال: والقتل، فإن املتكلمني بذلك ما كانوا عازمني عَّل هلم باحلبس 

لن نمنَعكم مساجد اهلل، ولن نمنَعكم الفيء، وفيه دليل عَّل أن التعريَض بالشتم ال يوجب 

ضالت ْرهم، وقد عرى وا بنسبته إىل الكفر، والشتُم بالكفر موجٌب للتعزير، وفيه عزيَر، فإنه مل ُيَعزِّ

ون من  ل عَّل أن اخلوارَج إذا كانوا يقاتلون الكفاَر حتتدلي راية أهل العدل، فإهنم يستحقُّ

اهلم، فإنه الغنيمة ما يستحقه غرُيهم؛ ألهنم مسلمون، وفيه دليل عَّل أهنم يقاَتلون دفًعا لقت

ع والتحيُّز عن أهقال: ولن نقاتلكم حتى تقاتل ل ونا؛ معناه: حتى تعزموا عَّل القتال بالتجمُّ

 .(2)(العدل
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 (.10/125املبسوط )2) )
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لوا وقال أبو عمَر بُن عبد الرب املالكيُّ   عن ترك اخلوارج وعدم التعرض هلم، مامل حيم 

يفة وأصحاهبام وهذا مذهُب الشافعي وأيب حنالسالَح ويبغوا وحياربوا عَّل املسلمني: )

 .(1) من أهل احلديث(ومجهور أهل الفقه وكثري 

وإن أظهر قوٌم رأي ذهب الشافعي: )وجاء يف كتاب "املجموع رشح املهذب" يف امل

ْض هلم، ألنى عليًّا كرم اهلل وجهه سمع رجاًل اخلوارج ومل خي رجوا عن قبضة اإلمام، مل يتعرى

ني، فقال: كلمن اخلوارج يقول: ال حكَم إال هلل تعريًض  فِّ مُة حقي ُأريَد هبا ا له يف التحكيم يف ص 

 ُعكم مساجَد اهلل أنه تذكروا فيها اسَم اهلل، والباطٌل(، ثم قال: لكم علينا ثالٌث: ال نمن

ْض ملسو هيلع هللا ىلص وألنى النبيى  ؛نمنُعكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا، وال نبدؤكم بقتاٍل( مل يتعرى

َض ألهلللمنافقني الذين   .(2)(البغي وهم من املسلمني َأْوىل كانوا معه يف املدينة، َفأَلَن ال نتعرى

أظهروا رأَي فيه دليل عَّل أن قوًما لو قصة عيل مع اخلوارج: ) وقال الشوكاين معلًقا عَّل

 .(3) (اخلوارج مل حيلى قتُلهم بذلك، وإنام حيل إذا كثروا وامتنعوا بالسالح واستعرضوا الناَس 

ومن أظهر رأَي اخلوارج يش: )ال الشيخ ابن قاسم العاصمي النىْجدي صاحب احلوا وق

لشافعي ْض هلم؛ وهو مذهُب مجاهري العلامء أيب حنيفة واومل خيرج عن قبضة اإلمام، مل يتعرى 

 . (4) (وأمحد وغريهم، وجتري األحكاُم عليهم فيام هلم وعليهم كأهل العدل

                                                           

 (.338 - 23/336التمهيد البن عبد الرب )1) )
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وإن أظهر قوٌم رأي اخلوارج ومل لروض املربع": )وقال تعليًقا عَّل قول صاحب "ا

ْض هلم، وجتري األحكاُم عليهمخي (: قال ابن كأهل العدل رجوا عن قبضة اإلمام، مل يتعرى

وا عن قبضة اإلمام(؛ أي: مل جيتمعوا للحرب، )مل يتعرض اإلمام ومل خيرجقاسم يف حاشيته: )

نيفة والشافعي ومجهور الفقهاء، وجتري هلم(: حيث مل خيرجوا عن قبضته، وهذا مذهب أيب ح

 .(1) (ُم أهل العدل يف ضامن نفٍس ومالعليهم أحكا

 َحل والطوائف حتت ظل خالفة اإلسالم:تعايُُش ال َملل وانل  
قاله أئمة اإلسالم وعلامؤه يف ترك فرقة اخلوارج ما مل حيملوا السالح، أو  كلُّ ذلك مما

ارج؛ مع املنافقني واخلوملسو هيلع هللا ىلص وُيْفسدوا يف األرض؛ كام فعل النبي يعملوا عَّل تقويض النظام، 

سالم؛ كام يف قوله تعاىل: من اخلوارج، وهذا موافق لقواعد اإل ◙ وكام هو موقف عيلي 

 . (ی جئ حئ مئ ىئ)

 النار، والصليب واليهود الذين هم أشدُّ الناس عداوًة فاإلسالمُ 
 يقرر عدَم التعرض لَعَبدة 

 من الفرق اإلسالمية من باب  َأْوىل. للمؤمنني، فغرُيهم

ل
 
ُل والطوائف يف ظل اخلالفة اإلسالمية عَّل مر العصور من غري وقد عاشت هذه امل

حابُة يَصلُّون خلفاض اخلوارج خيالطوهنم ويناقشوهنم؛ كام كان  طهاد وال إبادة، وقد كان الصى

 يقاتلون معه أهل الشام ومل فقد كان اخلوارُج يف عهد اخلليفة الراشد عبد اهلل بن الزبري، 

دافعون وقد كان اْلَتفى عَّل عبد اهلل بن الزبري مجاعٌة من اخلوارج ييتعرض هلم، قال ابن كثري: )

 .(2) رؤوسهم( من ومجاعة إباٍض، بن اهلل عنه، منهم نافُع بن األزرق، وعبد

                                                           

 (.7/396املربع ) حاشية الروض1) )

 (.8/263البداية والنهاية )2) )
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اخلطايب: )أمجع علامُء وقد ُنقل اإلمجاع عَّل عدم تكفريهم وجواز خمالطتهم، كام قال 

من فرق املسلمني، وأجازوا مناكحتهم وأْكَل املسلمني عَّل أن اخلوارج مع ضاللتهم فرقٌة 

 .(1) يْكفرون ما داموا متمسكني بأصل اإلسالم(ذبائحهم، وأهنم ال 

روا اخلوارج أهنم كانوا يصلُّون خلفهم، ومما يدل ل ابُن تيميَة: )وقا حابة مل يكفِّ عَّل أن الصى

حابة يُ  ، وكانوا أيًضا ون خلف َنْجدَة صلُّ وكان عبد اهلل بن عمر وغرُيه من الصى احلروريِّ

جُييب اطب املسلُم املسلَم، كام كان عبد اهلل بن عباس حيدثوهنم ويفتوهنم وخياطبوهنم، كام خي

ملا أرسل إليه يسأله عن مسائل، وحديثه يف البخاري. وكام أجاب نافَع بن َنْجدَة احلَروريى 

ن، كام يتناظر املْسل امن، وما األزرق عن مسائل مشهورة، وكان نافع يناظره يف أشياَء بالقرآ 

يقزالت سريُة املسلمني عَّل هذا،  دِّ ذا ، ه ؓ ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصِّ

)رشُّ قْتَّل حتت اهلم يف األحاديث الصحيحة، وما روي من أهنم بقت ملسو هيلع هللا ىلصمع أمر رسول اهلل 

الرتمذُي وغريه: ورواه أديم السامء، خرُي قتيٍل َمن قتلوه(، يف احلديث الذي رواه أبو ُأمامة 

ا عَّل املسلمني منهم: ال الأي: إهنم رش  عَّل املسلمني من غريهم،  يهود فإهنم مل يكن أحد رشًّ

فْقهم، مستحلني لدماء املسلمني وال النصارى؛ فإهنم ك انوا جمتهدين يف قتل كل مسلم مل يوا

رين هلم، وكانوا متدينني بذلك  لىة. وأمواهلم وقْتل  أوالدهم، ُمَكفِّ لعظم جهلهم وبدعتهم املض 

حابة  روهم، وال جعلوهم مرتدين، والتابعو╚ ومع هذا فالصى ال ون هلم بإحسان مل يكفِّ

، بل اتقوا اهلل فيهم، وساروا فيهم السريَة العادلة، وهكذا سائُر وال فعلاعتدوا عليهم بقول 

 .(2) (فرق أهل البدع واألهواء من الشيعة واملعتزلة وغريهم
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 يزعم كام– ألئمَة والعلامءالذي ُينظِّر للطغيان بإبادة الفرق اإلسالمية يرى أن هؤالء ا فهل

 استدالالهتم، يف العشواء خْبطَ  ويتخبىطون الشيطان، حلرية رونُينظِّ  -ذلك ُيقرر فيمن

 ! عقائدهم؟ ألجل ليس عيلي  قتاَل  وأن االعتقاد، حرية وهو للغاية؛ منكًرا  أمًرا  ويقرون

ُر عقيدة اخلروج وإن مل خيرج أو يعمل لذلك: )فإنه ه وقول يستحقُّ القتل؛ ألنه فيمن ُيْضم 

اليوَم عَّل دويالت اخلليج العمَل عَّل إبادة اإلسامعيلية الريس : فهل يوجب (1)مبتدٌع(

واإلمامية والزيدية واإلباضية من مواطني بلداهنم؟! أم هو أمٌر خاص  بالدكتور حاكم وكتابه 

 و الطوفان"؟!"احلرية أ

َق دويسدنة الطغاة يعزز  َق املسلمني وتفرُّ األحزاَب  ونالتهم املصطنعة، وحياربتمزُّ
ة:اليت تدعو لوَ   حدة األمَّ

حاكم لتقريره مرشوعيَة إقامة األحزاب السياسية يف اإلسالم  شنى حرًبا عَّل د.

ر من االستدالل بام حصل بني عيل ومومرشوعية االنتامء إليها، و عاوية عَّل مرشوعية َسخ 

! فقال: )استدالُله عَّل تقسيم املسلمني يفاألحزاب السياسية، وعدى ذلك من اهلََوس  و  اخلََرف 

ب السيايس. وهذا االستدالُل استدالٌل َهَويس   ز التحزُّ قصة التحكيم إىل صنفني عَّل جوا

  .(2)وَخَرٌف(
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 (.327)ص: 2) )



  448                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ة: )هذا التقسيم من  املسلمني مذموٌم ال جائٌز حمموٌد؛ وقال متباكًيا عَّل انقسام األمى

حابة اعتزلوه، وأثنى  ليستدلى به؛ ويدلُّ عَّل أنه اهلل عَّل احلسن أنى رسوُل مذموٌم أن أكثر الصى

 .(1) اهلل سيصلح به بني املسلمني؛ فيكونون أمة واحدة(

ٌم يف الرشيعة ٌع حمرى ؛ ألنه ال بيعَة وقال يف ُحْرمة األحزاب السياسية وتبديعها: )التجمُع جتمُّ

 اهلل المنازعٌة له، وكذا احلبُّ والبغُض هلل ويف  يف الرشيعة إال للحاكم العام، والبيعُة اخلاصة

م فهو بدعٌة أيًضا(  .(2) األحزاب والتجمعات، وزيادٌة عَّل أنه حمرى

هنا يف حربه عَّل األحزاب السياسية وحتريم عملها يمثُِّل نظرة األنظمة اخلليجية  هوو

 األنظمَة فيها واحلكومات ي متنع وجوَد األحزاب السياسية يف بلداهنا وال تعرتف هبا؛ ألنى الت

راثيٌة عَّل أرس ُع يف ذلك، فقال مبيِّنًا حكَم وجود األحزاب ومبيِّنًا سبَب ختوفه  احلكو  م، ال ُتناز 

زب مهام ، فكل ح(3)منها: )هذا التحزب للتعاون عَّل اإلثم والعدوان من مناطحة السلطان(

ة ملا كان عليه النبيُّ  ه واخللفاء الراشدين، فهو عندملسو هيلع هللا ىلص  محل من مرشوع إصالح لعودة األمى

ُح احلاكم وتقيُِّمه وتعارضه! قال: )األحزاُب ن عَّل من التعاو
اإلثم والعدوان؛ ما دام أهنا تناص 

مٌة( السياسية إذا كانت تعمل ملناصحة احلاكم أو إظهار عيوبه وأخطائه، فهي أحزاٌب  حمرى
(4). 

                                                           

 (.327)ص: 1) )

 (.358 )ص:2) )

 (.358)ص: 3) )

 (.358)ص: 4) )



  449                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

السياسية يف انلظام السيايس رشوعية األحزاب واملعارضة م من ينكرالردُّ ىلع 
  اإلساليم:

يمثِّل يف حتريم األحزاب وتبديعها نظرَة احلكومات واألرس الوراثية، التي ه فإنى  كام ذكرُت 

ْلطة واملال هلا!  متنع وجوَد األحزاب السياسية وحتتكُر السُّ

َب السياسية واملعارضة اأما يف أحكام  جلامعية النظام السيايس اإلسالمي، فإنى األحزا

ُز واإلوالعمل املنظىَم األصُل فيه اجل باحُة، وال دليَل عَّل حتريمه، فإن كان هذا التجمُع ألمر وا

ۆئ ۈئ ۈئ )فيه نرصٌة هلل ولرسوله وللمؤمنني، فهو أمر واجٌب وحمموٌد، كام قال تعاىل: 

. وكذا إن كان قائاًم للدعوة لسنن اخللفاء [56]المائدة:(  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ەئ وئ )يف عموم قوله تعاىل:  وداخٌل شدين يف األحكام السياسية، فهو أمر واجٌب الرا 

ْسبة فهو داخٌل [2]المائدة:(  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ، وإن كان لإلصالح واحل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )يف عموم قوله تعاىل: 

حابة  .[011]آل عمران:(  ٹ ؛ كام ╚وقد ثبتت املعاَرضُة السياسية من فعل الصى

حابة ألمري املؤمنني اإلمام؛ وكام يف معاَسقيفة بني ساعدة عند اختيار يف  رضة الصى

ها من احلوادث يف تاريخ اخلالفة اإلسالمية كام مرى معنا.  ؓعيلي   ، وغري 

َل بأمر  طائفٍة فإنه يقال: هو : )وقال ابُن تيميَة يف مرشوعية العمل اجلامعي احلزيب فمن تكفى

َل بخري كان حمموًدا عَّل زعيم؛ فإن كان قد تك ا كفى ان مذموًما عَّل ذلك. ذلك، وإن كان رشًّ

ْزًبا،  ُب؛ أي: تصري ح  فإن كانوا جمتمعني عَّل ما وأما رأُس احلزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزى

. وإن قصان، فهم مؤمنون؛ هلم ما هلم وعليهم ما عليهمأمر اهلل به ورسوله من غري زيادة وال ن

ب  ملن دخل يف حزكانوا قد زا ؛ مثَل التعصُّ هبم باحلق والباطل واإلعراض دوا يف ذلك ونقصوا
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ه اهلل تعاىل   الذي ذمى
ق  ٌء كان عَّل احلق والباطل؛ فهذا من التفرُّ عمن مل يدخل يف حزهبم؛ سوا

ف، وأَمَرا جلامعة واالئتالف وهَنَيا عن التفرقة واالختالورسوله، فإن اهلل ورسوله أمرا با

 .(1) (ثم والعدوانون عَّل الرب والتقوى، وهَنَيا عن التعاون عَّل اإلبالتعا

فالتحزب والعمل اجلامعي فيه سلبياٌت كام يف غريها من األعامل وإن كانت مرشوعًة يف 

ُث الريا َب املذموم هلؤالء األصل؛ كطلب العلم عند الشيوخ؛ الذي قد ُيور  َء أو التعصُّ

لك يف وال يتعني ذبيان سلبيات طلب العلم عَّل الشيوخ: ) ال ابُن تيميَة يفقكام الشيوخ، 

شخٌص معنٌي، وال حيتاج اإلنسان يف ذلك أن ينتسَب إىل شيخ معني، كلُّ من أفاد غرَيه إفادًة 

له وأعامله وآثاره ما انتفع به يف دينية هو شيُخه فيها، وكلُّ ميٍِّت وصل إىل اإلنسان من أق وا

ة شيوخ اخللفاء قرًنا بعد قرن، شيُخه من هذه اجل دينه، فهو وليس ألحد أن هة، فسَلُف األمى

يَل كلى من كان من أهل  ينتسب إىل شيخ يوايل عَّل متابعته ويعادي عَّل ذلك، بل عليه أن يوا

ف منه التقوى من مجيع الشيوخ وغريهم ، وال خيص أحًدا بمزيد مواالة؛ إال اإليامن ومن ُعر 

َم اهلُل تعاىل ورسوله علمزيُد إيامنه وتق إذا ظهر له ُم من قدى ه، فُيَقدِّ َله اهلل وا ُل من فضى يه، وُيَفضِّ

بوا الناَس ويفعلوا ما ُيلقي بينهم العداوَة . وقال: )(2)(ورسوله ليس للمعلمني أن حيزِّ

ەئ )ملتعاونني عَّل الرب والتقوى؛ كام قال تعاىل: والبغضاَء، بل يكونون مثَل اإلخوة ا

أحد . وليس ألحد منهم أن يأخذ عَّل [2]المائدة:(  ېئ ېئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ليه؛ ومعاداة من يعاديه( فقته عَّل كل ما يريده؛ ومواالة  من يوا  .(3) عهًدا بموا

                                                           

 (.11/92جمموع الفتاوى )1) )

 (.11/512فتاوى )جمموع ال2) )

 (.28/15جمموع الفتاوى )3) )
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ورات فيه، فطلب العلم عَّل الشيوخ األصُل فيه اإلباحُة؛ مع إمكانية وجود هذه املحظ

حزب والتنظيامت السياسية فال يقال بمنع طلب العلم وحتريمه، فكذلك ُيقال يف الت

 اإلصالحية. 

شيُخ ابن باز العمل السيايسى واملشاركة مع األحزاب السياسية اإلسالمية وقد عدى ال

مظلتها لإلصالح من أهم الواجبات وأعظم اجلهاد يف سبيل اهلل، فقد ُسئل والعمل حتت 

االجتاهات احلركية قد قامت يف السودان جبهٌة إسالمية بني خمتلف لشيخ هذا السؤال: )ا

لفية، وقامت بع  وجماهبة واسعة مع الشيوعية والتغريبيني عموًما. مل سيايسوالصوفية والسى

 رأيكم يف مثل هذا العمل الذي يضم تياراٍت مثل هذه؟(.هل يمكن أن نعرف 

امة فقال الشيخ يف اجلواب: )ال  ريب أن التعاون بني املسلمني يف حماربة املذاهب اهلدى

ن أهمِّ الواجبات، ومن أعظم وات املضللة والنشاط التنصريي والشيوعي واإلباحي والدع
م 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ەئ )؛ لقول اهلل عز وجل: اجلهاد يف سبيل اهلل

 .(1)(.[2]المائدة:(  ېئ ېئ

 سيايس اإلساليم:ال وجوَد لألحزاب الاكفرة يف انلظام ال
زاب الكافرة، فقال: )حماولُة جتويز االنتساب لألح بجواززعم أنى د. حاكاًم يقول: و

ت الكافَر عَّل كفره إذا كان حتت حكمها؛ وهذا االنتساب لألح زاب الكافرة؛ ألن الرشيعَة أقرى

                                                           

 (.4/166فتاوى ابن باز )1) )
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إىل احلرية  . وقال: )أرص الدكتور حاكم العبيسان يف كتابه "الفرقان" عَّل دعوته(1) مردوٌد(

ُك ألهل األ  .(2) هم يف الدعوة إىل ما شاؤوا(حزاب والبدع حقُّ املزعومة، وهي أنه ُيرْتَ

ْز إقامَة األحزاب الكافرة وال االنتساَب إليها، وإنام بنيى وهذا من االفرت
اء؛ فالدكتور مل جُي 

َة السياسية والعمل احلزيب السيايس يف ظل دولة اإلسالم يُ  سمُح هبا؛ ما دامت تلتزم أنى التعدديى

اَب َن املرجعيىُة هي اإلسالَم، ومصدُر الترشيع الكتلدولة اإلسالم، بأن تكوبالنظام العام 

نىَة، ومن ذلك قوُله عن رشط عمل األحزاب أالى ُتصاد َم ديَن الدولة: )ف من باب أوىل والسُّ

ْلطة االنتامُء للجامعات السياسية التي تطرح برامَج إصالحيًة، و تسعى للوصول إىل السُّ

 إطار . وقال: )التعددية هي تعدديٌة سياسيٌة يف(3) (دولةدون مصاَدمٍة لدين الة بالطرق السلمي

ة وخيارها، فديُن الدولة  َ عن إرادة األمى النظام العام للدولة ودستورها، الذي جيب أن يعربِّ

عام للدولة، فال بد أن يلتزَم أيُّ اإلسالم يمنع من قيام حزب سيايس يريد تقويَض النظام ال

ة، ويايس يف النظام العام، حزب س ، هذا إذا كانت الشوكة لألمى كانت إرادهتا وهو أمٌر بدهي 

 .(4)نافذًة(

جاء اإلسالُم بالتعددية السياسية َوْفق نظامه السيايس، ودون خروج عن نظامه وقال: )

ْلطة بالشورى ترشيعيةالعام؛ الذي حتكُمه املرجعيىُة الدستورية وال ، حيث جعل أمر السُّ

َح هلا يوَم اواالختيار، بال إكراه و لسقيفة سعُد بن ُعبادة، ثم ال إجبار، وهلذا تنافس عليها وُرشِّ

َح هلا  ة، وكذا ُرشِّ َح هلا أبو بكر، واختارته األمى اح وعمر بن اخلطاب، ثم ُرشِّ أبو عبيدة بن اجلرى

                                                           

 (.359)ص: 1) )

 (.333)ص: 2) )

 (.102)ص: احلرية أو الطوفان 3) )

 (.146)ص: نحو وعي سيايس راشد 4) )
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َن عمُر ستٌة، وتن اُء ن وعيل، ثم تم االستفتافسوا فيها، ثم انحرصت املنافسُة بني عثامحني ُطع 

؛ كام قال عبد الرمحن بن عوف يف  ؓ العام بني أهل املدينة، فاختار األكثر عثامنَ 

لون بعثامَن أحًدا، فال جتعل  "صحيح البخاري": يا عيلُّ إين نظرُت يف أمر الناس، فلم أرهم َيْعد 

 .(1)عَّل نفسك سبياًل(

نِّي محد عثامن ألنني قال يف كتاب "الفرقان": )كلُّ هذا الفجور والقول الزور  أشاعه عو

؛ الذي يسمح بوجود غري السياسية يف ظل النظام السيايس اإلسالميأدعو إىل احلرية والتعددية 

مل ملسو هيلع هللا ىلص ، ولكون النبيِّ (  ی جئ حئ مئ ىئ)املسلمني من أهل الكتاب واملجوس؛ لقول اهلل 

ْض لل كغريهم، ملسو هيلع هللا ىلص نافقني الذين كانوا مع املسلمني الذين كانوا يشاورهم النبيُّ ميتعرى

املخالفني يف الرأي من املسلمني؛ كام فعل عيل   ويعرتضون عليه فال يتعرض هلم من باب أوىل

ء،  فام باُلك باألحزاب السياسية التي تلتزُم بالنظام وعمُر وعثامُن مع اخلوارج وأهل األهوا

 .(2)( اإلسالم وتتنافس عليه فيام بينها يف الربامج السياسية!يفالعام للدولة 

ز إقامة األحزاب السياسيةو ، وإذا كان يرى ذلك، فهل تكون قد ُسئ ل د. حاكم عن جوا

نىة أم ُيسَمُح لكل من أراد تكويَن حزب سيايس ولو كان من أهل البدع  قارصًة عَّل أهل السُّ

 والضالل بل والكفر؟

قيام  ْلُت القول يف "احلرية" و"التحرير" و"الفرقان" يف بيان مرشوعيةفقال: )لقد فصى 

يايس اإلسالمي، وهناك فرٌق بني األحزاب األحزاب السياسية يف ظل الدولة والنظام الس

دية الطائفية،  ُر بأن األحزاب السياسية والتعددية السياسية واألحزاب  الدينية والتعدُّ فأنا أقرِّ

                                                           

 (.155)ص:  اشدنحو وعي سيايس ر1) )

 (.34)ص: 2) )
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زاب يف ظل نظام اخلالفة الراشدة واحلكومة الراشدة؛ بحيث تتنافس األح السياسية مرشوعةٌ 

ُن بالنظام السيايس السياسية عَّل برامج سياسية يف ظل النظام السي ايس اإلسالمي، أما من ال يؤم 

ة بإرادهتا  َض نظاَم الدولة العام الذي اختارته األمى اإلسالمي فال يمكن السامُح له بالعمل ليقوِّ

نام تكون يف إطار وهي من أبجديات العلوم السياسية؛ وهو أن التعدديَة السياسيَة إ ،ورضاها

ذا ال َتسمُح الدوُل اللِّربالية باألحزاب التي تريد تقويَض دستور الدولة ونظامها العام؛ وهل

! أما وجود التعددية الدينية نظامها العام كالشيوعية أو النازية أو الفاشية، والعكُس صحيٌح 

مي، فاإلسالم أقرى وجوَد لطائفية واملذهبية فهذا أمٌر موجوٌد، وله أحكامه يف الفقه اإلسالاو

ر الفقهاء  أهل الكتاب من النصارى م، وقرى واليهود واملجوس، ومحى هلم حقوَقهم وحرياهت 

 سنىَته ◙ قاعدَة )هلم ما لنا، وعليهم ما علينا(، وملا خرج أهُل البدع واألهواء سنى عيل  

م بقتال، وال نمنَعهم مساجد الراشدة هبم فقال يف شأن اخلوارج: هلم علينا ثالٌث: أال نبدَأه

ْلُت ذلك اهلل أن يذكروا هبا ا َمهم من الفيء؛ ما دامت أيدهيم مع أيدينا. وقد فصى سَمه، وال َنْحر 

 .(1) (( ی جئ حئ مئ )يف كتبي املذكورة آنًفا، وكلُّ ذلك قائٌم عَّل قوله تعاىل 

َز إقامة األحزا ف ب الكافرة واالنتساب أين ما يزُعُمه ويفرتيه عَّل د. حاكم أنه يرى جوا

عوة إىل ما شاؤوا؟!إليها! أو أن يسمح ألهل البد  ع بالدى

هو الذي يعطي الرشعيَة والطاعَة لألنظمة الطاغوتية التي حتُكُم بغري اإلسالم، ه بل إنى 

ُض عن أحكامه،  َبها اوُتْعر    الحتالُل!والتي نصى
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 حرمات وترشيعها:ة واملحرية االعتقاد يف اإلسالم ال تعين إباحة الردَّ 
ماُته الباطلةُ ه ومن تلبيسات ا قرره د. حاكم من حرية االعتقاد يف اإلسالم، فقال: إلزا

 
 مل

عاة ختالُف كلى نصي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ الذي هو سبُب  )حرية االعتقاد املدى

ة، وما خالف أمًرا واجًبا مثل هذا، فهو ليس من رشخري ع اهلل وال جتيزه الرشيعُة، ية هذه األمى

نى، وهكذا(وخيالف آيات  احلدود   .(1) يف رشب اخلمر والزِّ

ُم هذا التقرير واالستدالل بقوله تعاىل:  ال تنَكَر أماكُن أ.    (ی جئ حئ مئ ىئ)وقال: )الز 

عارة والربا... وهالزنى  زُم باطلٌة، فالدكتور ما بنْي أن يلتزمها، فيكون مصادًما والدِّ ذه لوا

يربالية والعلامنية، أو أالى يلتزمها فيعود هذا عَّل للرشيعة متابًعا لُدعاة احلرية املكذوبة؛ وهم الل

عاَة()قاتل أبو بكر املرتدين، ومل يرتك هلم احلريَة امل. وقوله: (2) كالمه بالنقض(   .(3) دى

مني، وإباحَة املحرمات ة االعتقاد التي َيْكُفُلها اإلسالم ال تعني إباحَة الردة للمسلإنى حري

م هذه  وترشيَعها يف دار اإلسالم، وال يقول ذلك أحٌد من أهل العلم، واإلسالُم الذي حرى

َه الناس للدخول يف اإلسالم؛ بقوله  م إكرا  هو من أباح حريَة االعتقاد، وحرى
تعاىل: املحرمات 

دية الدينية يف اإلسالمهو . وقد أقرى ( ی جئ حئ مئ ىئ)  بعد أن  نفسه بالتعدُّ
ٍ
عَّل استحياء

آيُة اإلكراه يف سورة البقرة، فقال: )بقاء الكافر عَّل دينه وهو حتت  حاول إبطاَل ما دلىْت عليه
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بَط معيىنٍة أجازته الرشيعُة ملصلحٍة أكرَب إذا كا ا، وأحلق هبم ن كتابيًّ ُحكم املسلمني ذلياًل بضوا

ا ورد فيهم من دليل(
 
 .(1) العلامُء املجوَس؛ مل

َر املرشكنيف ار وعَبدَة النار يف بالد هل الذي يقول بحرية األديان ويبيح إقرا  والُكفى

مات  وُيْبط ُل األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟!  املسلمني يبيح املحرى

ة اإلسالم هلم حقوٌق وعليهم واجباٌت، مواطنون يف دولوأما ما يتعلق بأهل الذمة فهم 

 أحكام مفصلة يف ت واملعامالت وما جيوز اجلهُر هبا وما ال جيوُز يفوكلُّ ما يتعلق يف العبادا

ة يف ظل اخلالفة جيوز ألهل اإلسالم؛ وهذا (2) كتب الفقه . وليس كل ما كان جائًزا ألهل الذمى

ون عَّل ديمعنى قول ابن تيمية: )هؤالء يُ  ، واملنسوخ، ُمْسترتيَن به، واملسلُِّم ال َقرُّ نهم املبتَدع 

ا وال عالنيًة( يقر عَّل  .(3) مبتدٍع وال منسوٍخ؛ ال رسًّ

: )فالدكتور ما بني أن يلتزمها، فيكون مصاد ًما للرشيعة متابًعا لدعاة احلرية هوقول

ُره أن دعا والعلامنية اليوم يف العامل َة الليربالية املكذوبة؛ وهم الليربالية والعلامنية(، فأذكِّ

با واخلمر و يهم والَة اإلسالمي ومن يبيح الرِّ األمر، دوَر الب غاء بني املسلمني هم من يسمِّ

نىة والعقيدة السلفية!  وجياهد ليَل هناَر إلخضاع الناس لطاعتهم باسم السُّ
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 ن.راجع ما كتبه شيخنا د. حاكم فيام يتعلق بأحكام أهل الذمة يف دولة اإلسالم يف كتابه: حترير اإلنسان، وجتريد الطغيا2) )

ط املستقيم )3) )  (.1/531اقتضاء الرصا



  457                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 يف الوسطية والعدل مع الفرق اإلسالمية: فصل  
نَّة م ن وسطيَّة أهل  أنهم أعلُم باحلق وأرحم باخللق:  :السُّ

من الطُّغاة وأكابر  رق امللىة وللرشيعة اإلسالمية من أهل البدع خريٌ ال شكى أن املنتسبني لف  

لون املجرمني واملنافقني، الذين حياربون اهلل ورسوله واملؤمنني،  ويرفضون اإلسالَم ويوا

َرُق أقرُب  ُجه َسَدنة الطُّغاة؛ قال أعداءه وينرصوهنم؛ فهذه الف  لإلسالم منهم؛ بخالف ما يروِّ

ون للهوى، وملا تشابه من الكتاب إنا وإن قْلنا: إهنم متىب عه الفرق اإلسالمية: )الشاطبيُّ يف هذ

ب عني للهوى بإطالق، وال متبعني ملا تشاَبَه من ابتغاَء الفتنة وابتغاَء تأويله؛ فإهنم ليسوا بمتى 

ه، ولو فرضنا أهنم كذلك لكانوا كفاًرا، إذ ال يتأتى ذلك من أحد يف الكتاب من كل وج

ق بالرشيعة ومن جاء هبا، وبلغ فيها  يعة إال مع رد حُمَْكامهتا عناًدا، وهو كفر. وأماالرش من صدى

، ال يقال: إنه صاحُب هًوى بإطالق؛ بل هو متبٌع للرشع مبلًغا يظن به أنه متبٌع للدليل بمثله

َبه يف املُْحكامت؛ بس يف نظره لكن بب اعتبار بحيث يامزجه اهلوى يف مطالبه من جهة إدخال الشُّ

اهلوى يف ن ْحَلته، وشارك أهَل احلق يف أنه ال يقبل املتشاهبات، فشارك أهَل اهلوى يف دخول 

نىة عَّل إال ما دلى عليه الدليُل عَّل  اجلملة. وأيًضا، فقد ظهر منهم احتاُد القصد مع أهل السُّ

ف مثاًل: مسألُة اجلملة من مطلب واحد؛ وهو االنتساُب إىل الرشيعة. ومن أشد مسائل اخلال

، فإنا إذا نظرنا إىل مقاصد الفريقني وجدنا كلى واحد إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها

ى التن زيه ونفي  النقائص وسامت احلدوث؛ وهو مطلوُب األدلة. وإنام وقع منهام حائاًم حول مح 

لة من اخللفاء . ومن أمثلة ما ذكره الشاطبيُّ ما كان من املعتز(1) (تالُفهم يف الطريقاخ

 ق  القرآن.العباسيني الذين أعلنوا بدعَة َخلْ 
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ما أمجع عليه املسلمون من دينهم الذي حيتاجون إليه أضعاُف أضعاف  وقال ابُن تيميَة: )

يُّ 
هم متفقون عَّل وجوب اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ما تنازعوا فيه، فاملسلمون: ُسنِّيُّهم وب ْدع 

ومتفقون عَّل ومتفقون عَّل وجوب الصالة والزكاة والصيام واحلج، ورسله واليوم اآلخر، 

ُب، وعَّل أن من مل يؤمن بأن حممًدا رسول أن من أطاع اهلل ور سوله فإنه يدخل اجلنَة وال يعذى

التي هي أصول الدين وقواعد اإليامن التي اتفق  إليه فهو كافٌر، وأمثاُل هذه األمور ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

لوعيد أو بعض سالم واإليامن، فتنازُعهم بعد هذا يف بعض أحكام اعليها املنتسبون إىل اإل

أمٌر خفيٌف بالنسبة إىل ما اتفقوا عليه، مع أن املخالفني للحق البنيِّ من  معاين بعض األسامء

ة  نىة هم عند مجهور األمى معروفون بالبدعة؛ مشهوٌد عليهم بالضاللة؛ ليس هلم يف الكتاب والسُّ

ة لساُن صدق ، كاخلوارج والروافض والقدرية ون األمى  .(1)(حوهموال قبوٌل عام 

كافًرا  -ولو دعا الناَس إليها -بمجرد ذنب يذنبه وال ببدعة ابتدعهاال جيعل أحٌد وقال: )

لبه اإليامن بالرسول وما جاء به وقد غل َط يف يف الباطن إال إذا كان منافًقا. فأما من كان يف ق

ناس بدعًة وقتااًل واخلوارُج كانوا من أظهر الهذا ليس بكافر أصاًل، بعض ما تأوله من البدع؛ ف

ة وتكف حابة من يكفرهم ال عيل بن أيب طالب وال غرُيه بل حَكموا لألمى رًيا هلا، ومل يكن يف الصى

 املعتدين؛ كام ذكرت اآلثاَر عنهم بذلك يف غري هذا فيهم بحكمهم يف املسلمني الظاملني

كافر يف الباطن، ومن  الثنتني والسبعني فرقًة من كان منهم منافًقا فهو . وكذلك سائراملوضع

افًقا بل كان مؤمنًا باهلل ورسوله يف الباطن مل يكن كافًرا يف الباطن؛ وإن أخطأ يف مل يكن من

يكون يف بعضهم شعبٌة من شعب النفاق وال يكون فيه  التأويل كائنًا ما كان خطؤه؛ وقد

ثنتني والسبعني فرقًة حُبه يف الدرك األسفل من النار. ومن قال: إنى الالنفاق؛ الذي يكون صا
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ن  كلُّ واحد حابة رضوا نىة وإمجاع الصى منهم يكفر كفًرا ينقل عن امللة، فقد خالف الكتاب والسُّ

األئمة األربعة وغري األربعة؛ فليس فيهم من كفر كل واحد من  اهلل عليهم أمجعني؛ بل وإمجاعَ 

 .(1) بعني فرقًة(الثنتني وس

نىة وإن كانوا يدْ    م من شوائب البدع؛ فإهنم عون للسنة املحضة وتنقية اإلسالفأهُل السُّ

نىة دون غريهم من أهال ينقضون بذلك والَء اإلسالم ومحيىَته ل ، وهذا ما اختص به أهُل السُّ

نىة أعلُم باحلق وأ ء، وهو معنى قوهلم: إنى أهَل السُّ رحُم باخللق، قال ابُن تيميَة: البدع واألهوا

ر املسلمني؛ يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم يف بدعتهم واخلوارُج هم أوُل )  من كفى

 ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعًة ويكفرون من خالفهم فيها.

نىة ويطيعون اهلَل ورس نىة واجلامعة يتبعون الكتاب والسُّ وله؛ فيىتبعون احلق ويرمحون وأهُل السُّ

 .(2)(لقاخل

اًل جيعلوهنا واجبًة يف الدين، بل جيعلوهنا موقال: ) ن شأن أهل البدع أهنم يبتدعون أقوا

؛ كف ْعل اخلوارج من اإليامن الذي ال بدى منه، ويكفرون من خالفهم فيها، ويستحلون دمه

نىة  اجتهد  ال يبتدعون قواًل وال يكفرون منواجلهمية والرافضة واملعتزلة وغريهم، وأهُل السُّ

حابة اخلوارَج، مع  فأخطأ، وإن ًرا هلم مستحالًّ لدمائهم، كام مل تكفر  الصى كان خمالًفا هلم مكفِّ

م لدماء املسل  .(3)(مني املخالفني هلمتكفريهم لعثامن وعيل ومن واالمها، واستحالهل 
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نىة واجلامعة وأهل العلم واوقال: ) محة؛ فيعلمون إليامن فيهم العلم والعدل والروأئمُة السُّ

لون عَّل من خرج منها ولو احلق  ف قني للسنة ساملني من البدعة، ويعد  الذي يكونون به موا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  )ظلمهم، كام قال تعاىل: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

واهلدى لق فرييدون هلم اخلرَي ، ويرمحون اخل[135]النساء:(  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

الرشى هلم ابتداًء؛ بل إذا عاقبوهم وبيىنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم؛ كان والعلم، ال يقصدون 

وأن يكون الديُن  قصَدهم بذلك بياُن احلق ورمحُة اخللق، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،

نىة كلُّه هلل، وأن تكون كلمُة اهلل هي العليا... فلهذا كان رون من  أهُل العلم والسُّ ال يكفِّ

؛ فليس لإلنسان أن يعاقب خالفهم، و إن كان ذلك املخالف يكفرهم، ألن الكفَر حكم رشعي 

ألن الكذَب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذَب عليه وتزيَن بأهله، 

ٌم حلق اهلل.  والزنى حرا

ره اهلل ورسووكذلك التكفري حقُّ هلل، فال يكُفُر إ خص له، وأيًضا فإن تكفرَي الشال من كفى

َز قتله موقوٌف عَّل أن تبُلَغه احلجة النبوية التي يكُفُر َمن خالفها، وإال فليس كل  املعني وجوا

 .(1) (من جهل شيًئا من الدين يكفر

نصاف ابن تيمية للفرق اإلسالمية، وإنصافه للخوارج يف بيان عدم مشاهبتهم ومن أمثلة إ

شد عيل بن أيب طالب فيهم من عدم إباحة قْتل  ة، وبيان سنة اخلليفة الرا لشيعة الغالية املؤهلِّ ل

واخلوارُج أكثُر وأعقُل وأْدَيُن من الذين ادعوا فيه الواحد املقدور عليه من اخلوارج؛ فقال: )

بغضني له َة، فإن جاز االحتجاج بمثل هذا، وُجع لت هذه الدعوى منَقبًة كان دعوى املاإلهلي
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ارج من الرافضة الغالية؟ فاخلوارُج من أعظم الناس َمْثَلبًة وأقوى، وأين اخل ودعوى اخلوارج

ءًة للقران، وهلم جيوش وعساكر، وهم متدينون بدين اإلسالم باطنًا  صالًة وصياًما وقرا

عون لإلهلية إما أن يكونوا من أجهل الناس، وإما أن يكونوا و، وظاهًرا  من أْكَفر  الغالية املدى

اٌر بإمجاع العالناس، والغ ُر اإلمامية، فإهنم اليُة ُكفى لامء، وأما اخلوارج فال يكفرهم إال من يكفِّ

ُرهم، وال أمر بقتل الواحد امل وعيل  خرٌي من اإلمامية،   قدور عليه منهم،رىض اهلل عنه مل يكن يكفِّ

اهلل بن خبىاٍب، وأغاروا عَّل رسح الناس. كام أمر بتحريق الغالية، بل مل يقاتْلهم حتى قتلوا عبد 

ن عيلي فثبت با
حابة والعلامء أن اخلوارَج خرٌي من الغالية إلمجاع م   .(1) (ومن سائر الصى

َلْت من هذا شيًئا، بل كانوا هم يقاتلونوقال: ) انوا الناَس لكن ما ك واخلوارج ما عم 

، ودخل يف الرافضة من الزنادقة يسلطون الكفار من املرشكني وأهل الكتاب عَّل املسلمني

عيلية والنُّصريية وغريهم ممن مل يكن جيرتُئ أن يدخل عسكر اخلوارج؛ ألن املنافقني اإلسام

عني؛ كام قال فيهم النبي  هتم، كم صالَته مع صال)حيق ُر أحدُ ملسو هيلع هللا ىلص: اخلوارَج كانوا ُعبىاًدا متورِّ

من اخلوارج؟ والرافضة فيهم من هو  ... احلديَث، فأين هؤالء الرافضةُ وصياَمه مع صيامهم

ء، فاملعتزلُة أعَقُل منهم متعبٌِّد متورِّ  ٌع زاهد، لكن ليسوا يف ذلك مثَل غريهم من أهل األهوا

خري منهم يديُة من الشيعة وأعلُم وأْديُن، والكذب والفجور فيهم أقلُّ منه يف الرافضة، والز

ء أصدُق وال أْعَبُد من اخلوارج، ومع أقرب إىل الصدق والعدل والعلم، وليس يف أهل األ هوا

ٌم مطلًقا؛  هذا فأهل نىة يستعملون معهم العدل واإلنصاف وال يظلموهنم؛ فإن الظلم حرا السُّ

نىة لكل طائفة من هؤالء خرٌي من بعضهم لب ة خرٌي عض، بل هم للرافضكام تقدم بل أهل السُّ

فوننا ما ال  وأعدُل من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعرتفون هم به ويقولون: أنتم ُتنْص 

ُف بع ُضنا بعًضا، وهذا ألن األصل الذي اشرتكوا فيه أصٌل فاسد مبني  عيل جهل وظلم، ُينْص 
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ملشرتكني يف ظلم وهم مشرتكون يف ظلم سائر املسلمني، فصاروا بمنزلة ُقطىاع الطريق ا

 بعضهم من بعض، واخلوارُج الناس، وال ريب أن املسلم العامل العادل أعدُل عليهم وعَّل

ُر أهل اجلامعة،  رون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن مل تكفِّ وكذلك أكثُر املعتزلة يكفِّ

رون من خالفه ء يبتدعون رأيًا ويكفِّ ْر َفَسَق، وكذلك أكثر أهل األهوا نىة م فيه، وأهُل السُّ يكفِّ

رون من خالفهم فيه، بل هم أعلم باحلق يتبعون احلق من رهبم الذي جاء به الرسوُل، وال يك فِّ

 ]آل( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)خللق؛ كام وصف اهلُل به املسلمني بقوله: وأرحم با

 .(1)(.[110عمران:

يعة الذين ومعلوٌم باتفاق املسلمني أن من هو دون األشعرية كاملعتزلة والشوقال: )

مون ما رواءه َن بدين فهم خري من الفالسفة الذ -يوجبون اإلسالَم وحَيرِّ غون التديُّ ين يسوِّ

نىة واجلامعة املسلمني واليهود وال نصارى، فكيف بالطوائف املنتسبني إىل مذهب أهل السُّ

مية والساملية وغريهم؟ فإن هؤالء مع إجياهبم ديَن اإلسالم وكاألشعرية والَكرى  هم ما ا حتريم 

نىة وا ون عَّل أهل البدع املشهورين بمخالفة السُّ جلامعة، كاخلوارج والشيعة خالفه يردُّ

ٌع وتفصيل، فمن جعل الفيلسوف الذي يبيح والقدرية واجلهمية، وهل م يف تكفري هؤالء نزا

ن والنصارى خرًيا من اثنتني وسبعني فرقًة؛ فليس بمسلٍم، فكيف بم ديَن املرشكني واليهود

نىة واجل  .(2) (امعة؟!جعله خرًيا من طوائف أهل الكالم املنتسبني إىل الذبِّ عن السُّ

نىة يف وص رون أحًدا وقال: )قال علامُء السُّ نىة واجلامعة(: إهنم ال يكفِّ فهم )اعتقاد أهل السُّ

رة بمطلق الذنوب، فأما أصُل من أهل القبلة بذنٍب  اإليامن ؛ إشارًة إىل بدعة اخلوارج املكفِّ
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ر بام جاءت به الرسل عن اهلل تصديًقا به وانقياًدا له؛ فهذا أصُل اإليامن الذي  الذي هو اإلقرا

 .(1) مؤمن(من مل يأت به فليس ب

ُة بام  وقال: )كلُّ من أقرى باهلل فعنده من اإليامن بحسب ذلك، ثم من مل تُقمْ  عليه احلُجى

َة أهل الصالة مؤمنون باهلل ورسوله؛ جاءت به األخباُر: مل يكُفْر بجحده. وهذا  يبني أن عامى

إليامن بلسانه وُيْبط ُن يف معبودهم وصفاته؛ إال من كان منافًقا ُيْظهر ا وإن اختلفت اعتقاداهُتم

مل يكن منافًقا، فهو مؤمٌن، له الكفَر بالرسول؛ فهذا ليس بمؤمن. وكلُّ من أظهر اإلسالم و

ٍة من من اإليامن بحسب ما أوتَيه من ذ لك، وهو ممن خيرج من النار؛ ولو كان يف قلبه مثقاُل ذرى

عَّل اختالف عقائدهم؛ ولو كان يدخل يف هذا مجيُع املتنازعني يف الصفات والقدر؛ اإليامن، و

ُته اجلنَة؛ فإهنم أو أكثَرهم ال ملسو هيلع هللا ىلصال يدخل اجلنَة إال من يعرف اهلَل كام يعرفه نبيُّه  ، مل تدُخْل أمى

املعرفة؛ بل يدخلون اجلنَة، وتكون منازهلم متفاضلًة بحسب إيامهنم  يستطيعون هذه

َ آخُر بأكثر من ذلك عَجز عنه  هم. وإذا كان الرجل قد حصل له إيامٌن يعُبُد اهللومعرفت
به، وُأيت 

ْل ما ال ُيطيُق، وإن حي ْث بحديث يكون له فيه فتنٌة. فهذااألوُل، مل حيمى  صل له بذلك فتنٌة: مل حُيَدى

ا يف سامعها؛ أصٌل عظيٌم يف تعليم الناس وخماطبتهم واخلطاب العام بالنصوص التي اشرتكو

 .(2) ون يف معنى ذلك(كالقرآن واحلديث املشهور، وهم خمتلف
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الفاسق باعتقاده إذا كان اإلسالمية: )وقال ابن القيم يف قبول شهادة املنتسبني للفرق 

ء الذين ال متحفًظا يف دينه؛ فإن شهادته مقبولٌة،  وإن حكمنا بفسقه كأهل البدع واألهوا

 .(1) واملعتزلة ونحوهم؛ هذا منصوُص األئمة( نكفرهم؛ كالرافضة واخلوارج

هم احلقى واإلنصاَف مع امل فهذه نىة وقصد  وافق املواقف تدل عَّل َعدل أهل السُّ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )واملخالف، كام قال تعاىل: 

ووجه االستدالل باآلية أنه تعاىل أخرب أنه جعلهم أمًة يم: ). قال ابن الق[143البقرة:](ڦ

أقواهلم وأعامهلم وإرادهتم ؛ هذا حقيقُة الوَسط، فهم خرُي األمم وأعدهلا يف خياًرا عدواًل 

 .(2)(شهداَء للرسل عَّل أممهمونياهتم، وهبذا استحقوا أن يكونوا 

نَّة واجلماعة: وجوُب مواالة أهل اإل سالم، وخالفهم يف ذلك من أصول أهل السُّ
 الوعيدية واملرجئة:

نىة للفرق اإلسالمية وقال ابُن تيميَة رمحه اهلل يف  ة بيان وجوب مواالة أهل السُّ واألخوى

ن وعيدية ومرجئة: ) اإليامنية التي دعا إليها اإلسالُم، وأنه ال يقطعها وكثرٌي من إال املبتدعُة م 

الرجَل مطلًقا، وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما الناس إذا علم من الرجل ما حيبه أحب 

ذا من وأعرض عن حسناته حماط؟ وحال من يقول بالتحافظ؟ وهُيْبغضه أبغضه مطلًقا، 

نىة واجلامعة يقولون: ما دل عليه أقوال أهل البدع واخلوارج واملعتزلة واملرجئة، وأهل السُّ 

نىة واإلمجاع؛ وهو أن املؤمن يس تحق وعَد اهلل وفضَله؛ الثواَب عَّل حسناته، الكتاُب والسُّ
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َقب عليه، ن الشخص الواحد جيتمع فيه ما ُيثاب عليه وما ُيعاويستحق العقاب عَّل سيئاته، وإ

 .(1) (ه وما ُيْبَغُض منهوما حُيْمُد عليه وما ُيَذمُّ عليه، وما حُيَبُّ من

َل ومن كان فيه ما يواىل عليه من حسنات وما يعاوقال أيًضا: ) دى عليه من سيئاٍت، ُعوم 

اق أهل امللة؛ إذ هم مستحق ون للثواب والعقاب، واملواالة واملعاداة، بموَجب ذلك، كُفسى

ڎ ڈ ڈ ژ ژ )البغض؛ بحسب ما فيهم من الرب والفجور، فإن واحلب و

نىة [8-7 ]الزلزلة:( ک ک ک گ گک  ڑ ڑ . وهذا مذهب أهل السُّ

زلة، وبخالف املرجئة واجلهمية؛ فإن أوئلك يميلون إىل واجلامعة؛ بخالف اخلوارج واملعت

نىة واجلامعة وَسٌط(جانب، وهؤالء إىل جا  .(2) نب. وأهُل السُّ

فأما احلمد والذم واحلب والبغُض واملواالة واملعاداة: فإنام تكون باألشياء التي )وقال: 

واالته من أي صنف كان، ومن أنزل اهلُل هبا سلطانه، وسلطاُنه كتاُبه؛ فمن كان مؤمنًا وجبت م

ې ې ې ى ى ائ ائ )عاىل: كان كافًرا وجبت معاداته من أي صنف كان، قال ت

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ) ،[55]المائدة:(  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

... ومن كان فيه إيامن وفيه فجوٌر ُأْعط َي من املواالة بحسب إيامنه، ومن [56]المائدة:(  ی ی 

من اإليامن بالكلية بمجرد الذنوب واملعايص؛ كام يقوله  الُبْغض بحسب فجوره، وال خيرج

 .(3)(اخلوارج واملعتزلة

نىة واجلامعة،  اولشيخ اإلسالم رمحه اهلل فتاوى تطبيقية هلذ األصل العظيم عند أهل السُّ

مع أنى اهلل أمر باجلامعة واالئتالف وهنى عن وخالفهم فيه أهُل البدع، ومن ذلك قوله: )
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، [159]األنعام:(  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)الف؛ وقال: البدعة واالخت

لشيطاُن مع الواحد، م باجلامعة؛ فإن يَد اهلل عَّل اجلامعة(، وقال: )ا)عليكملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي 

وهو من االثنني أبعُد(، وقال: )الشيطاُن ذئُب اإلنسان كذئب الغنم، والذئُب إنام يأخذ 

عَّل املسلم إذا صار يف مدينة من مدائن املسلمني أن  القاصيَة والنائيَة من الغنم(. فالواجُب 

يَل املؤمنني وال يعادهَيم، وإن رأعَة ويصيَل معهم اجلم ى بعَضهم ضااًل أو غاوًيا اجلامعَة، ويوا

َده، فعل ذلك، وإال فال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها، وإذا كان قادًرا  وأمكن أن هيديه وُيْرش 

َ يف إمامة امل ه، وإن قدر أن يمنع َمن ُيْظهر البدع والفجور،عَّل أن يويلِّ  سلمني األفضَل، والى

ب اهلل وسنة نبيه األسبق إىل طاعة ، وإن مل يقدر عَّل ذلك، فالصالُة خلف األعلم بكتامنعه

 .(1)اهلل ورسوله أفضُل(

وليعلْم أن املؤمن جتب مواالُته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر ) وقال ابُن تيميَة:

؛ ليكون معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن اهلل سبحانه بعث الرسَل وأنزل الكتَب  جتب

ُم ألوليائه، واإلهانُة الديُن كلُّه هلل؛ فيكون احلبُّ ألوليائه ، والُبغض ألعدائه، واإلكرا

وإذا اجتمع يف الرجل الواحد خرٌي ورش  ، والعقاُب ألعدائه. ألعدائه، والثواُب ألوليائه

ن اخلري، وطاعٌة ومعصيٌة وُسنٌة وبدعٌة: استحق من املواالة والثواب بقدر ما فيه م وفجورٌ 

من الرش، فيجتمع يف الشخص الواحد  واستحق من املعادات والعقاب بحسب ما فيه

م واإلهانة، فيجتمع له من هذ باُت اإلكرا ا وهذا كاللص الفقري ُتْقَطُع يُده لْسقته، وُيْعطى موج 

نىة واجلامعة، من بيت املال م وخالفهم ا يكفيه حلاجته. هذا هو األصُل الذي اتفق عليه أهُل السُّ

 .(2)(اخلوارُج واملعتزلُة ومن وافقهم عليه
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وإذا قال فقال: )وقد عدى ابن تيمية منَع صالة اجلمعة خلف أهل البدع قواًل مبتدًعا، 

م حمرٌم، قائله يستحق العقوبَة، الرجل: ال ُأَصيلِّ إال خلف من يكون من أهل مذهبي، فهو كال

فقه يف مذهبه فإنه ليس من أئمة املسلمني من قال: ال تُ  رشع صالُة املسلم إال خلف من يوا

و قوٌل مل يقْله عني، ومن قال: ال جتوز الصالة خلف من ال تعرف عقيدَته وما هو عليه؛ فهامل

نىة كالشافعي وأمح، أحد من املسلمني د وإسحاق وغريهم متفقون عَّل فإن أهَل احلديث والسُّ

تى إن أهل البدع كاجلهمية الذين يقولون بخلق أن صالة اجلمعة ُتصَّلى خلف الرب والفاجر، ح

ئمة باإلمامة يف وهو أشهر األ- آن وأن اهلل ال ُيرى يف اآلخرة، ومع أن أمحد ابُتيل  هبمالقر

نىة خلف اجلهمي والقدري والرافيض،  ومع هذا فلم ختتلف نصوُصه أنه ُتَصَّلى اجلمعة -السُّ

 .(1)(اموليس ألحد أن يدَع اجلمعَة لبدعٍة يف اإلم

 فضيلة اجلامعة: )إذا كان اإلمام قد رتبه وقال يف الصالة خلف املبتدعة للمحافظة عَّل

والُة األمور ومل يكن يف ترك الصالة خلفه مصلحٌة، فهنا ليس عليه ترُك الصالة خلفه بل 

ام األفضل أفضُل، وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسٌق أو بدعة تظهر الصالُة خلف اإلم

نىة كبدعة الرافضة واجلهمية ونحو ا للكتابخمالفُته هم... وأما الصالة خلف املبتدع والسُّ

ٌع وتفصيٌل. فإذا مل جتد إماًما غرَيه، كاجلمعة التي ال ُتقام إال بمكان واحد،  فهذه املسألة فيها نزا

صلوات احلج خلف إمام املوسم، فهذه تفعل خلف كلِّ َبري وفاجر باتفاق أهل وكالعيدين وك

نى  ات خلف األئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم؛ ة واجلامعة، وإنام َتَدُع مثَل هذه الصلوالسُّ

ممن ال يرى اجلمعة واجلامعَة، إذا مل يكن يف القرية إال مسجٌد واحٌد، فصالته يف اجلامعة خلف 

َ إىل ترك اجلامعة مطلًقا. وأالفاجر خريٌ 
مكنه أن ما إذا أ من صالته يف بيته منفردا؛ لئالى ُيْفيض 
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ٌع يصيَل خلف غري املبتدع فهو أحسن  وأفضُل بال ريب، لكن إن صَّل خلفه ففي صالته نزا

ع  بني العلامء. ومذهب الشافعي وأيب حنيفة تصح صالُته، وأما مالك وأمحد ففي مذهبهام النزا

نىة، مثُل وتفصيل رافضة  بدع ال، وهذا إنام هو يف البدعة التي ُيعلُم أهنا ختالف الكتاب والسُّ

 .(1) واجلهمية ونحوهم(

َض عليه وعاداه: )وأنا واهلل من أعظم الناس وقد قال يف  خصومه من أهل البدع ممن حرى

ل مهام عمل  معاونًة عَّل إطفاء كلِّ رش فيها ويف غريها وإقامة كل خري، وابُن خملوف لو عم 

 ما أقدر عَّل خري إال وأعَمُله معه، وال ُأعنُي علي
 
هواهلل قط. وال حول وال قوة إال باهلل.  ه عدوى

ي وعزمي، مع علمي بجميع األمور؛ فإين أعلُم أن الشيطان ينَزُغ بني املؤمنني، ولن هذه نيت

 .(2) أكون عوًنا للشيطان عَّل إخواين املسلمني(

ْلطة، دافع وعندما أراد السل طاُن معاقبَة خصوم ابن تيمية وخمالفيه بسبب وقوفهم ضد السُّ

د السلطان، فأخذ يف ابن تيمية،هم عن  تعظيم القضاة والعلامء، وينكر أن ينال )وفهم الشيُخ مرا

أحًدا منهم بسوء، وقال له: إذا قتلت هؤالء ال جت ُد بعدهم مثَلهم، فقال له السلطاُن: إهنم قد 

، ومن آذى اهلل ورسولهآذوك وأراد لي ًرا، فقال الشيخ: من آذاين فهو يف ح  هلُل فا وا قتلك مرا

 به حتى حُلَم عنهم السلطان وصَفح. ينتقم منه، وأنا ال أنترص لنفيس، وما زال

ْضنا عليه فلم نقدْر  وكان قايض املالكية ابُن خملوف يقول: ما رأينا مثَل ابن تيمية؛ حرى

 .(3)صفح عنىا وحاَجج عنىا(عليه، وقَدَر علينا ف
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دَمه إن اكن من  ونحلاكم ويستبيحوا مبتدع إن اكن من الوالةلسدنة الطغاة ل تمجيد
ة املسلم  ني:اعمَّ

به يف تقرير املسائل أنه يدعو لطاعة املبتدع من احلكام ومتجيدهم، ه من تناقضات واضطرا

ة حتى وإن كانوا دعاًة لبدعتهم، ويف الوقت نفسه يستبيح قتَل   املبتدع إن كان من عامى

نىة واجلامعة يقرراملسلمني، قال أو حرمَة اخلروج عَّل احلاكم الفاسق الظامل ون : )أهل السُّ

 .(1)ويوجبون له السمع والطاعة يف غري معصية اهلل( بتدع ما دام ُمْسل اًم،امل

ها من األقوال بل خُيطِّئ كلى من يرى عدم رشعية احلاكم املبتدع والداعي للبدعة ويعترب

َ الرشَع؛ هذا لفٌظ جمَمٌل؛ إن أراد الشاذة؛ فيقول: )ذكر القايض عياض: أنه خُيَْرُج عليه إذا  غريى

ه تغيرًيا بدعيًّا بأن صار احلاكم أنه غري ا؛ بأن صار احلاكم كافًرا فصحيٌح. وإن غريى ه تغيرًيا كفريًّ

ٌة(  من -املبتدع عزل –فيه: )وتعترب هذه املسألة . وقال(2)مبتدًعا ال كافًرا فكالمه خطٌأ وَزلى

ذِّ   .(3)(عياض القايض شوا

ة املسلمني! قالالوقت نفسه يستبيح دَم املبتدع من الفرق اإلسالم ويف : ية إن كان من عامى

؛ ألنه مبتدٌع خارجي   )إن كانت املعارضة إلسقاط . وقال: (4)()دلىت األدلُة عَّل قتل اخلارجيِّ

َض ُيقتل، أو كان املعارض يتبنىى عقيدَة اخلروج عحكم احلاكم وتف َّل ريق الكلمة فإن املعار 

 .(5) ٌع(احلاكم املسلم، فإنه يستحقُّ القتل؛ ألنه مبتد
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فصار امليزان عنده يدور حول احلاكم، لكنه ال يعني احلاكَم يف النظام السيايس اإلسالمي، 

ة واجتمعت عليه؛ بل كلُّ من حكم املسلمني وهو خليفُة املسلمني العدُل الذي اختارته األمى 

ُة واملحتلون!أمرنا اهللُ ولو كان الطاغوَت الذي    بالكفر به، أو من نصبه الُغزا

 بعدهل مع أهل اإليمان: واألديان املللاإلسالم مع  ياُس عدل  ق
يف  نقل د. حاكم األدلة الرشعية والتارخيية من النظام اإلسالمي بتقبُّل التعددية الدينية

العقلية؛ عَّل أن اإلسالَم ارخيية وظل اخلالفة اإلسالمية، واستدلى بالقياس واألدلة الرشية والت

َلَل الكف ر والرشك وأعطاهم حقوَقهم وعدل معهم، ومل َيْسَع إلبادهتم الذي احتوى م 

ب وَقْمَعهم، ومل يأمر بذلك، فإنه حيتوي أهَل اإلسالم ويعطيهم حقوَقهم ويعدُل معهم من با

ُر الرشيعة أله واملجوس إذا أعطوا  ل الكتابأوىل، فعدى هذا من احلرية الغالية، فقال: )إقرا

ُب املخالُف للرشيعة، وهذا  -صلحةاجلزيَة عن يٍد وهم صاغرون مل ال يعني أال ينَكَر التحزُّ

ر حاكم العبيسان من قيود احلرية الغالية املزعومة( بدهي  لو حترى
قتىض إنكار وقال: )إنى م .(1)

ض للفرق . ثم قال معرتًض (2) املنكر أال ُتَقرى األحزاُب غرُي الرشعية( ا عَّل حرمة التعرُّ

حابة يف ترك اخلوارج: )هذا تناقٌض؛ ألنه اإلسالمية مع كوهنم ع َّل بدعة؛ كام حصل مع الصى

ًما فيجب إنكاُره، فإنى هذا أعظُم مقصٍد من مقاصد ُر باملعروف الوالية؛ األم إذا كان حمرى

ايُة األمر أهنم تركوا قتاهَلم والنهي عن املنكر، فكيف يكون منكًرا ويرتكان إنكاره؛ وإنام غ

ز إنكاَره ورْدَعهم إذا زالت املصلحُة(ملصلحة؛ وهذا ال ي  .(3) عني أنه ال جيوِّ
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 أنى اإلسالَم ي
ٍ
 الدينية، قَبُل التعدديةَ فال يزال يدور يف حلقة ُمْفرغة، ويقرُّ عَّل استحياء

وال يظلمهم، مع أنه وحيمي الطوائف الدينيَة من أهل الكفر والرشك، ويعطيهم حقوقهم 

ك هم، فعَّل حيُكُم عليهم بالكفر واخللود  ْ
ن رش  ر منهم وم  يف النار ملن مات عَّل ذلك، وحيذِّ

ُن االنتساب ألديان ه َفْهم ُل للحرية الغالية، وُيزيِّ الرشك وعبادَة الكفر، ويقرُّ اإلسالُم يؤصِّ

 النار!

ه هونْقص إلهم سبانت من ظلم جتّوز ال اإلسالمية للفرق االنتساب حرمة  :حقَّ
يان: أنى احلقى الذي يثُبُت للجامعات الفكرية يف اإلسالم هو: مل يقبل قول د. حاكم يف ب

ْلطة مصادرَته، وال ترتتب عليه عقوبٌة،  جلواز ديانة ال ا)احلقُّ القضائي الذي ال تستطيع السُّ

هم وتطرفهم  .(1) (وإفتاًء؛ إذ حيرم االنتامُء للخوارج لغلوُّ

َل  حابُة كعثامن وعيلي وهبذا عم  ة اجلامعية، ومعاملتهم للفرق اإلسالمية مع املعارض الصى

بعد ظهورها يف زمنهم، وليس عمُلهم هذا من باب التقيىة  أو املصلحة املؤقتة؛ بل هو سنٌة ملن 

ل عليه الفقهاُء أقواهلم؛ كام قال اإلمام الشافعي يف اخلوارج ويف ف رَ بعدهم، وقد أ ق أهل صى

وارج( دماؤهم، وال أن يمنعوا الفيء ما جرى وال حيل للمسلمني بطعنهم )أي: اخل: )القبلة

عليهم حكُم اإلسالم، وكانوا أسوهَتم يف جهاد عدوهم، وال حُياُل بينهم وبني املساجد 

ُق بينهم وبني غريهم؛ فيام جيب هلم واألسواق... وهكذا  ء وال يفرى من بغى من أهل األهوا

ن أْخذ  وعليه  .(2) (احلق واحلدود واألحكام م؛ م 
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مٍ وقال أ ا، ما مل ُيْظهروا : )إبو عبيٍد القاسُم بن َسالى ن عليًّا رأى للخوارج يف الفيء حقًّ

، إال أهنم كانوا اخلروَج عَّل الناس، وهو مع هذا يعلم أهنم يُسبُّونه ويبلغ ون منه أكثَر من السبِّ

 .(1)(صاروا إىل اخلروج بعدُ حتى  مع املسلمني يف أمورهم وحمارضهم،

ْخيسُّ  َ فيه دليٌل عَّل أهنم ما مل يعزموا عَّل اخلروج، فاإلماُم  احلنفي يف اخلوارج: )وقال الْسى

عَّل اخلروج عند ذلك،  ال يتعرض هلم باحلبس والقتل، فإن املتكلمني بذلك ما كانوا عازمني

يَء، وفيه دليٌل عَّل أن التعريض بالشتم الففلهذا قال: لن نمنَعكم مساجد اهلل، ولن نمنَعكم 

ٌب ال يوجب ا ْتُم بالكفر موج  ضوا بنسبته إىل الكفر، والشى ْرهم، وقد عرى لتعزير، فإنه مل يعزِّ

اَر حتت راية أهل العدل، فإهنم للتعزير، وفيه دليل عَّل أن اخلوارج إذا كانوا يقات لون الكف

ه غريهم؛ هنم مسلمون، وفيه دليٌل عَّل أهنم يقاَتلون دفًعا أل يستحقون من الغنيمة ما يستحقُّ

ع   لقتاهلم، فإنه قال: ولن نقاتَلكم حتى تقاتلونا؛ معناه: حتى تعزموا عَّل القتال بالتجمُّ

 .(2)(والتحيُّز عن أهل العدل

ًماهوقولُ  فيجب إنكاُره، فإن هذا أعظُم مقصد من مقاصد الوالية(؛ ليس  : )إذا كان حمرى

ْلطة بقتل اجلامعات نكار أو النصيحة واملجادلة، وإنام هو يف حرمة استاإلاألمُر يف  باحة السُّ

السياسية؛ التي مل خترج عَّل دين الدولة ونظامه، وال جيوز أن تسعى الستئصاهلم وظلمهم، 

هم وتصاد َر انت امءاهتم، فام هو ثابٌت ألهل الديانات يف ظل دولة اإلسالم هو ثابٌت ومتنَعهم حقى

بلة من باب أوىل، فاإلسالم الذي يقبل ال ائفلطو تعددية الدينيَة ال َيضيُق َذْرًعا أهل الق 
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حابُة مع املعارضة من اخلوارج وغريهم أو للجامعات  له الصى
بالتعددية املذهبية، وهذا ما عم 

 تصادم دين الدولة ونظامه العام.السياسية؛ التي ال 

ٌم  منُعه بالقوة؛ ومن أمثلة ذلك )حق اإلنسان يف أن  ديانًة للسلطةثم ليس كلُّ ما هو حمرى

ُس عليه أو مصادرُة هذا احلق، وإن كان حيُرُم  قُّ للسلطة التجسُّ
يفعَل يف داره ما يشاء، وال حي 

ًما رشعً  ا، وال حي قُّ للسلطة أن تصاد َر مثل هذا احلق؛ عليه ديانًة أن يفعل يف داره ما كان حمرى

 .(1)الذريعة( بُحجة سدِّ 

ْبلة  أوىل من ترك أهل األديان: )غاية دليل وقال يف قياس د. حاكم من أن تْرَك أهل الق 

الدكتور هو القياُس؛ فقياُس جتويز الرشيعة انتساَب الكفار إىل دينه عَّل االنتساب لألحزاب، 

ه التجمعات ألنه مصاد ٌم للدليل، وقد تقدم ذ ْكُر الدليل عَّل بطالن هذ وهذا قياس فاسٌد؛

 .(2)ألحزاب(وا

ض  ألهل القبلة واملعارضني بالقتل والظلم ما ذكره شيخنا د. حاكم من  حتريم الت عرُّ

ة بالسيف، ومل  واإلبادة وتركهم والصفح عنهم، والعدل معهم ما داموا مل خيرجوا عَّل األمى

حابة يف ترك املن -نظام الدولةخيرجوا عَّل  نىة وإمجاُع الصى رج، افقني واخلوا هو ما دلىْت عليه السُّ

ديان يف ترك أهل القبلة؛ هو من باب القياس اجليلِّ وقياس وما جاء من قياٍس عَّل ترك أهل األ

 األَْوىل، وال يزال أهُل العلم يستدلون بمثل هذا القياس؛ فقد أوجب ابُن تيمية عَّل والة

ة الذين ن أهل الذمى املسلمني أن يمنعوا البغَي والتظامل بني طوائف املسلمني؛ ألهنم َأْوىل م

الكفار، وهذا من قياس األوىل الذي يستنكره عَّل د. حاكم،  جيب منُع الظلم عنهم؛ وهم من
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ى بعضهم عَّل بعض  قال ابُن تيميَة: )وعَّل والة األمر أن يمنعوهم من التظامُل ، فإذا تعدى

ا بمنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهوديُّ  ينمنعوهم العدوان؛ وهم قد ُأْلزمو  يف   والنرصا

ُمه أحد برتك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب  بالدهم إذا قام بالرشوط املرشوطة عليهم ال ُيْلز 

ئَف املسلمني من اعتداء بعضهم عَّل نوا طوا  العذاَب، فكيف ُيَسوُغ لوالة األمور أن يمكِّ

َ الدول و نه انتقاضها؛ فإبعض، وُحكم بعضهم عَّل بعض بقوله ومذهبه؟! هذا مما يوجب تغريُّ

 .(1) ال صالَح للعباد عَّل مثل هذا(

نىة من الفرق اإلسالمية وعدهلم معها: ) يردُّون عَّل كل وقال ابن القيم يف موقف أهل السُّ

ْلمُ  فقونه فيام معه يف احلق، فهم يف احلق س  ه، ويف الباطل َحْرُبه، ال يميلون مع طائفة باطلٍة ويوا

ه ہ )هلل تعاىل: بل هم ممتثلون قوَل اا ملا قالته من باطٍل سواه؛ عَّل طائفة، وال جيحدون حقى

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

، فإذا [8]المائدة:  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

َلهم ُبْغُضهم ألعدائه  أالى يعدلوا عليهم مع ظهور عداوهتم وخمالفتهم كان قد هنى عباَده أن حيم 

عي اإليامن أن حيمَله بغُضه ل وتكذيبهم هلل ورسوله، فكيف ُغ ملن يدى طائفة منتسبٍة إىل ُيَسوِّ

ُد هل رِّ َل فيهم؛ بل جُيَ
م العداوَة وأنواع األذى، ولعله ال الرسول تصيب وختطئ عَّل أال يعد 

جاء به منه علاًم وعماًل ودعوًة إىل اهلل عَّل بصرية، وصرًبا يدري أهنم أوىل باهلل ورسوله، وما 

ة اهلل، ومعذرًة مل من قومهم عَّل ن خالفهم باجلهل؛ ال كمن نصب األذى يف اهلل، وإقامًة حلُجى

اقب عليها، وعادى َمن خالفها بالعصبية ومحيىة  مقالًة صادرًة عن آراء الرجال، فدعا إليها وع

 .(2)(اجلاهلية

                                                           

 (.35/380جمموع الفتاوى )1) )

 (.2/165بدائع الفوائد )2) )
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مٌة، فأقوُل: إنى األد: لهوقو ة أن التجمعات حمرى ها إنى هذا القياس فاسٌد؛ بُحجى ياَن التي أقرى

عاٌت دينية ع  وجوَدها! جزتَّل الرشك وعبادة النار، ومع ذلك أاإلسالُم هي جتمُّ

 :وليس من العدل مذموم الفرق اإلسالمية جتاهغلوُّ يف املوقف ال
ة وقال يف التفريق بني معاملة أهل الق َقت الرشيعُة وسلُف هذه األمى بلة وأهل الكفر: )فرى

ار وأهل ْد يف الك بني الُكفى فار؛ ألنه ُيْغرَتُّ هبم أكثُر من البدع؛ وشددت يف أهل البدع ما مل تشدِّ

 .(1)غريهم(

ْمحة التي أمرْت بالعدل والقسط مع املخالفني  وهذا من الغلو والتزييف عَّل الرشيعة السى

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )واألعامل؛ كام قال تعاىل: يف األقوال 

، وقال: [8المائدة:](  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

چ چ چ ڇ  )، وقال: [152األنعام:](ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 . [90]النحل:(  ڇ

نىة يف مواالة أهل اإلسالم مهام وهذا الطى  ُض أصوَل أهل السُّ
ْرُح كام أنه من الغلوِّ فهو يناق 

 عم.من ب َدٍع وانحراف، ومن مواالهتم عدُم الشدة عليهم أكثَر من الكافر كام يزكان فيهم 

نىة: جهاُد املرشكني مع   األئمة وإن كانوا من أهل البدع، وقد مر  ومن أصول أهل السُّ

له شيُخ اإلسالم سابقً  نىة يف إنصافهم لفرق أهل القبلة، ومن ذلك ما أصى ُل علامء أهل السُّ ا أقوا

نىة وإنصاَفهم مع املخالفني؛ بخالف ما يدعيه منابن تي غلو؛ فقال:  مية موضًحا عدَل أهل السُّ

أسلم ن الرافضة واجلهمية وغريهم إىل بالد الكفار، فوقد ذهب كثرٌي من مبتدعة املسلمني م)

                                                           

 (.359)ص: 1) )
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، وصاروا مسلمني مبتدعني؛ وهو خرٌي من أن يكونوا عَّل يديه خلٌق كثري وانتفعوا بذلك

اًرا  .(1)(كفى

 واحلروب الصليبية كوُنه يف الوقت الذي ُتشنُّ فيه احلَمالُت ه وأخَطُر ما يف هذا الطرح من

ُه سهاَمه وحرَبه لفرق أهل واليهودية عَّل أهل اإلسالم، ف اإلسالم ومجاعات أهل هو يوجِّ

َرَق ُيغرَتُّ هبم أكثُر من الكافرين!
ة أن هذه الف  نىة املخالفني له؛ بُحجى  السُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.13/96) جمموع الفتاوى1) )
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 :ابليعة واختيار اإلمامأحاكم يف  فصل  
نَّ لُسنَن  القيارص ةعوإبطال ادل  ة:ة واألكارسة وبيعة  حكومات االحتالل باسم السُّ

عندما يتكلم دعاُة اخلطاب الديني املبدل وَسَدنة الطُّغاة يف أحكام اإلمامة وأحكام 

لون الطغاة شووحتصني عر ورالسياسة الرشعية، فهم يدورون حول محاية القص ، ويؤصِّ

رونلذلك سنَن اجلاهلية يف  باسم رشيعة اإلسالم احلقى اإلهليى لأُلرَس   األحكام السياسية، ويقرُّ

عون اغتصاَب احلكم والتغلَُّب عليه احل اكمة الوراثية، واألنظمة القائمة الطاغوتية، فُيرَشِّ

دون حكَم الفرد ويؤصلون لصيانة ذا ُرَث فيه، ويَمجِّ ته ومحاية جنابه، ويْدعون للطاعة والتوا

ُة عندهم أمام احلاكم وسلطانه ليس عله، وإن مل حيكم برشيعة اإل املْطَلقة ليها إال سالم، واألمى

ة العظيمة، فيتحكم هبم  اخلضوُع واالنقياُد التامُّ له؛ ليصبح احلاكُم وصيًّا عَّل هذه األمى

 تاَع!وبثرواهتم بام شاء ثم يتوارثوهنم كام يرثون امل

ة الغربية، أو من وغرُي ذلك إما من الديمقراطيفهذه هي السياسُة الرشعية عندهم،   

 لسنُّة والسلفية!األفكار الب ْدعية التي ختالف ا

ومن هؤالء الريس الذي َنَفَر وأْرَعَد وأْزَبَد مما جاء من جتديٍد للخطاب الراشدي يف 

" وبام ذكره د. حاكم يف األصل الثالث من السياسة الرشعية يف كتاب "احلرية أو الطوفان

ل،أص ةبأنى اإلمامة يف اإلسالم تقوم عَّل عقد البيعة ب ول اخلطاب السيايس املنزى وهي  -ني األمى

ًضا وُشوَرى ة ونائٌب  -األصيُل التي ختتار احلاكم وتبايعه عن ر  ؛ وهو الوكيُل عن األمى واحلاكم 

 عنها. 

واعرتاًضا يل الراشدي انتصاًرا ملنصب احلاكم املقدس، فاستشاط غضًبا من هذا التأص

ة للحاكم ورضاهم به!عَّل اشرتاط عقد ال  بيعة واختيار األمى
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م يصولون وتكُمُن  خطورُة ما يدعو له ومن عَّل طريقته من َسَدنة الطُّغاة اليوَم أهنى

بني عَّل ديار وجيولون لنسف النصوص واألدلة التي تعارُض رشعيَة حكم املغتصبني واملتغل

بالطاغوت والطغيان، ما داموا  دبىابات االحتالل، وحَكموا  املسلمني، ولو جاؤوا عَّل ظهور

عون اإلسالَم و  لو مل يعملوا به! يدى

ة يف عقد  ا أصوَل اخلطاب السيايس النبوي والراشدي يف اشرتاط رضا األمى فقال رادًّ

ة ال -زوًرا وهبتاًنا وتدليًسا-البيعة: )زعم الدكتور  حابَة جممعون عَّل عدم صحى والية أنى الصى

حابة يف أنه ال ُبدى لصحة البيعة للمتغلب فقال: )وال خ   ة واختيارها الَف بني الصى من رضا األمى

ه أو إجبار(  . وقال مستدرًكا عَّل د. حاكم عند قوله: )كام يدل حرُص معاوية(1) دون إكرا

تتمُّ إال  وأن رشعيَة أي إمام ال عقد البيعة وأمهيته،ليزيَد عَّل رضورة عَّل أخذ البيعة  ◙

ُله حقى فرض ابنه عَّل األبه، وأن كوَنه خل ة، وأن عْهَده إىل ابنه دون عقد يفًة للمسلمني ال خيوِّ مى

. فقال مستدرًكا: )هذا الكالُم رصيٌح يف أنه ال يرى صحَة بيعة  اإلمامة (2) البيعة له ال قيمَة له(

خمالٌف تتم إال به(، وهذا القوُل باطٌل تغلب ملا قال: )وأن رشعيَة أي إمام ال والوالية للم

نىة يف ة والية املتغلب( للنصوص الرشعية، وإلمجاع أهل السُّ  .(3) صحى

أن اخللفاَء الراشدين  -الذي يعتمد عليه يف كتابه -وقد ذكر صاحب كتاب "الغوغائية"

 أخذها من غري إْمرٍة وال عهد! ◙ يًّامل يأخذوا اإلمامَة بالشورى، وأنى عل

                                                           

 (.308)ص: 1) )

 (.25)ص: احلرية أو الطوفان 2) )

 (.308)ص: 3) )
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ه هذهف ة وأهل  ردى عليه د. حاكم عَّل دعوا نىة عَّل يف كتابه "الفرقان"، وبنيى إمجاع األمى السُّ

 أن بيعَة خالفة اخللفاء الراشدين األربعة كانت بالشورى والرضا واالختيار. 

ُف مستدرًكا: )هذه أيًضا من املسائل التي يبالغ فالريس فقال  يها حاكم عبيسان وجياز 

 .(1) اعات فيها(بحكاية اإلمج

نىة بأن إمامة اخللفاء الراشدين وبيعَتهم متفأنكر قوَل أهل  ت باالختيار والرضا، كل السُّ

ذلك ليوافق تأصيالت ه الباطلَة يف رشعية حكومات االحتالل، والتغلب، واالنقالبات، 

قُّ األمة يف الشورى يف اخلطاب النبوي والتوريث، فصار رشط الرضا وعقد البيعة وح

ْلطوالراشدي مصاد ًما ألصله الب ْدع ؛ الذي يقوم عَّل رشعية كلِّ من اغتصب السُّ ة وتغلىَب يِّ

عي اإلسالم وإن مل يعمل به ويطبِّْقه!عليها؛   ما دام أنه يدى

ل للبدع واملحدثات يف األحاكم السياسية، وترُكهم  اتباُع داعة اخلطاب ادليين املبدَّ
 ضا به:الراشدين يف الشورى واختيار اإلمام والرسنَن انلبوة واخللفاء 
 القرآن بفعله وقوله عن أسس إقامة الدولة يف غايَة البيان بام جاء يفملسو هيلع هللا ىلص وقد بنيى النبي 

، التي امتثل فيها ألوامر ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم ونظامه السيايس، كلُّ ذلك جاء واضًحا جليًّا يف سريته 

هيه ل: قال ابن جرير: )عن جماهد قا. [45]ق:    (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)، كقول اهلل تعاىل: ربه ونوا

 ْ م فيها. وقال عليهم. وعن قتادة قال: فإنى اهللَ ال تتَجربى َة، وهنى عنها، وقدى َه اجلرَْبيى  عزى وجلى َكر 

ُء: وْضُع اجلبار يف موضع السلطان من اجلرَْبية( ا  .(2) الفرى

                                                           

 (.311ص: )1) )

 (.22/384تفسري الطربي )2) )



  480                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ہ ہ ھ ھ ھ )تحذير ربه من سنن اجلبابرة، كام قال تعاىل: لملسو هيلع هللا ىلص وامتثل النبيُّ 

ومن ذلك  . فامتثل هلذا األمر يف شأنه كلِّه،[59]هود:   ( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ْلسُة؟ ملسو هيلع هللا ىلص أنه ُأْهديت له شاٌة، فجثا رسول اهلل  : ما هذه اجل  عَّل ركبتيه يأكل، فقال أعرايب 

 .(1) ، ومل جيعلني جباًرا عنيًدا(جعلني عبًدا كرياًم )إنى اهلَل ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال 

ٺ ٺ ٿ ٿ )رب واإلكراه واالستكباَر؛ بقوله: وأَمَره اهلُل بالشورى التي تنايف اجل

. فامتثل [159]آل عمران:(  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ

الدولَة ملسو هيلع هللا ىلص وطبق أعَّل درجات الشورى؛ وهي يف شأن إقامة الدولة، فأقام النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

املدينة فَرُضوا  وعقد يف بيعة العقبة الثانية، بعد أن عَرَض أمَر إقامة الدولة عَّل أهل َوْفَق اتفاق

ين طائعني، وقد قال أن تشاوروا فيام بينهم ورضوا به خمتار به من غري إكراه وال إجبار، بعد

ل لقاء هلم بالنبي  وة والرش )إنا قد تركنا قومنا، وال قوَم بينهم من العداملسو هيلع هللا ىلص: أهُل املدينة يف أوى

ُم عليهم، فندعوه ُض عليهم ما بينهم، فعسى أن جيمعهم اهلُل بك، فسنُْقد  م إىل أمرك، وُتْعر 

ين، فإن جيمْعهم اهلُل عليه  الذي أجبناك إليه من  .(2)فال رُجلى أَعزى منك(هذا الدِّ

، املدينة بناًء عَّل عقد البيعة والرضا وليس بالغلبة والسيف والقهرملسو هيلع هللا ىلص ثم دخل النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص.فهذه سنُته وهذا َهْديه 

يعة القبائل والوفود التي تدخل اإلسالَم يف سريته بعد ذلك يف مباملسو هيلع هللا ىلص واستمر النبيُّ 

َّل الطاعة لدولة اإلسالم باالختيار والطوع والرضا؛ من غري إكراه وال إجبار؛ كام وتبايع ع

 .[99]يونس: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )قال تعاىل: 

                                                           

 (.7/27(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )3262رواه ابن ماجه )1) )

 (.2/433(، دالئل النبوة للبيهقي )1/429سرية ابن هشام )2) )
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 النبيُّ 
َة  طريقة النبوة واإلسالم إلقامةلبيان ملسو هيلع هللا ىلص ومل يكَتف  ر األمى الدولة بفعله، بل حذى

فأمر بالتمسك بسنته وسنة اخللفاء دثات يف اخلطاب السيايس التي ختالف سنَته بقوله، من املح

ر من املحدثات يف األحكام السياسية؛ فقال: )فإنه من َيع ْش منكم  الراشدين من بعده، وحذى

وا عليها ، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء اختالًفا كثرًيا يرى بعدي  الراشدين املهديني، وَعضُّ

َدثات  األمور؛ فإن كلى حْمَدثةٍ بالنوا  قال ابُن  .(1) بدعٌة، وإن كلى بدعٍة ضاللٌة(جذ، وإياكم وحُمْ

باتباع سنته، وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة ملسو هيلع هللا ىلص رجب احلنبيل: )ويف أمره 

بخالف غريهم  دليٌل عَّل أنى سنَة اخللفاء الراشدين متىبَعٌة، كاتباع سنته؛ -عموًمالوالة األمور 

 .(2)(من والة األمور

ُحذيفة كام يف  عندما سأله املحدثات  يف األحكام السياسيةملسو هيلع هللا ىلص يُّ وقد بنيى النب

، فهل بعد يا رسوَل اهلل، إنا كنىا يف جاهلية ورش، فجاءنا اهلُل هبذا اخلري"الصحيحني" قال: )

، قلت: نعم، وفيه َدَخنٌ  ، فقلت: هل بعد ذلك الرش من خري؟ قال:نعمهذا اخلري رش؟ قال: 

ُر، فقلت: نُّون بغري سنتي، وهَيْدون بغري قوٌم يستَ وما دخنه؟ قال:  َهْديي، تعرف منهم وُتنْك 

ذفوه فيها، هل بعد ذلك اخلري من رش؟ قال: نعم، ُدعاٌة عَّل أبواب جهنَم من أجاهبم إليها ق

ْلدتن ْفهم لنا، قال: نعم، قوٌم من ج  ا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت: يا فقلت: يا رسول اهلل، ص 

َة املسلمني وإماَمهم، فقلت: فإن مل تكن رى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم مجاعرسوَل اهلل، فام ت

َرَق كلىها، ولو أن تَعضى  ْل تلك الف   عَّل أصل شجرة حتى هلم مجاعٌة وال إماٌم؟ قال: فاْعَتز 

َكك املوُت وأنت عَّل ذلك ر النبيُّ  .(3)(ُيْدر  هنا من مرحلتني يف االنحراف السيايس ملسو هيلع هللا ىلص  فحذى

                                                           

 (.2548(، وصححه األلباين يف اجلامع الصحيح )28/373)املسند رواه أمحد يف 1) )
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 (.1847(، ومسلم )3606البخاري )3) )
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ة خلالفة الراشدة: املرحلة األوىل: من بعد ا ل؛ وذلك يف اخلالفة العامى مرحلُة اخلطاب املؤوى

ر من املرحلة الثانية؛ ل  وما طرأ عليها من حْمدثات وَدَخٍن، وحذى وهي مرحلُة العهد املبدى

جهنم، قال احلافظ ابن حجر: )قال عياٌض: وحكم الطاغوت واجلبابرة والدعاة إىل أبواب 

د با ُد باخلري الذي بعده ما وقع يف خالفة  لرشِّ األول الفتُن التي وقعت بعداملرا عثامَن، واملرا

ُر؛ ا ُف منهم وتنك  د بالذين َتْعر  ُء بعده؛ فكان فيهم من يتمسك عمر بن عبد العزيز، واملرا ألمرا

نىة والعدل وفيهم من يدعو إىل د بالسُّ بالرش  البدعة ويعمل باجلور، قلت: والذي يظهر أن املرا

َخن  األول ما أشار إليه من الف   َتن األوىل، وباخلري ما وَقع من االجتامع مع عيلي ومعاوية، وبالدى

قال القايض عياٌض يف التعريف بالدعاة عَّل أبواب . و(1)ما كان يف زمنهام من بعض األمراء(

ء والسالطني يدعو إىل بدعةٍ  -لمواهلل أع -جهنم: )هؤالء  .(2) أو ضاللة( َمن كان من األمرا

د النبيُّ  عَّل التحذير من هذه البدع وهذه املحدثات يف اخلطاب السيايس، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأكى

ُل ُسنىتي رجٌل من بني أم ُل َمن ُيَبدِّ َد باحلديث تغيرُي نظام . (3) ية()أوى قال األلباين: )ولعلى املرا

راثةً اختيار اخل  .(4) ليفة، وجْعُله و 

يف التحذير من االنحراف يف اخلطاب السيايس والتغلب عَّل اإلمارة  ملسو هيلع هللا ىلصومما قاله النبيُّ 

َّل يدي ما جاء عن أيب هريرَة قال: سمعت الصادَق املصدوَق يقول: )َهَلكُة أمتي ع واخلالفة،

ْلمٍة من ُقَريش(. اَن حني ملكوا بالشْأم، الراوي: )فكنت أخرج مع جدي إىل بني مرو قال غ 
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لامًنا أحداثً فإذا  . قال (1) ا، قال لنا: عسى هؤالء أن يكونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلُم(رآهم غ 

ُد بعُض قريش؛ وهم األحداُث منهم ال كلُّهم، واملرا  ُد أهنم هُيْل كون احلافُظ ابُن َحَجٍر: )املرا

ُل الناس ويكُثُر اخلَْبُط بتوايل الناَس بسبب طلبهم امللَك والقتال  ألجله؛ فتفُسُد أ حوا

لمَة سفهاُء، وأن املو. (2)الفتن( َب هلالك الناس وقال ابُن َبطىال: )فبان هبذا احلديث أن الغ  ج 

ُء متغلِّبني(  .(3) هبم أهنم رؤساُء وأمرا

ْلمة: )وقد ُيطلق الصبيُّ والُغَلْيُم بالتصغري عَّل الضعيف وقال ابن حجر يف امل
د بالغ  را

ُد هنا؛ فإنى اخللفاَء من بني أمية مل يكن فيهم عقل والتدبري والدين، ولو كان حمتلاًم، وهو املرا ال

روه عَّل األعامل(من اسُتْخل َف وهو  دون البلوغ، وكذلك من أمى
 (4) . 

مُة بن دينار األعرُج للخليفة سليامن بن عبد امللك: )إن آباءك وقد قال اإلماُم التابعيُّ سلَ 

 مشورٍة وال اجتامٍع من الناس، وقد الناَس هذا األمَر، فأخذوه َعنْوًة بالسيف من غري َغَصبوا 

 .(5) عظيمًة(قتلوا فيه مقتلًة 

ر النبيُّ  من اتباع سنن اجلاهلية وسنن فارس والروم؛ فيام َسنُّوه من ملسو هيلع هللا ىلص وقد حذى

 .(6) سنىَة اجلاهلية()أبَْغُض الناس إىل اهلل ُمْبَتٍغ يف اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص: سياسات، فقال النبيُّ 
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؛ أنى النبيى ويف "الصحيح" عن أيب هريرة )لَتتىب ُعنى َسنََن قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، وأيب سعيد اخلدريِّ

ا بشرب، وذراًعا بذراع، حتى لو سلكوا ُجْحَر َضبي لسلكتموه، فق رْبً
: يا رسوَل يلَمن قبلكم ش 

َس والروم؟ فقال: وَمن  الناُس إال أوئلك( . قال احلافُظ ابن حجر: )حيث قال: (1) اهلل، كفار 

و َس والرُّ
 .(2) س وسياسة الرعية(م  كان هناك قرينٌة تتعلق باحلُْكم بني النافار 

ام  بن احلارث، قال: )كنا عند ُحَذيفة فذكروا  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )وعن مهى

ئيل، فقال [44ئدة:]الما (ھ ھ ھ ، فقال رجٌل من القوم: إنام هذا يف بني إرسا

ئيل إْن كان لكم احلُلوُ حذيفة: ن   ! كال والذي نفيس بيده حتى ْعَم اإلخوُة لكم بنو إرسا  وهلم املُرُّ

ة( ة  بالُقذى  .(3) حُتَذى السنىُة بالسنىة  َحْذَو الُقذى

 سنته واقتَفْوا أثَره يف األحكام عَّلملسو هيلع هللا ىلص وقد سار اخللفاء الراشدون من بعد النبي 

اًما هلم َوفق عقد االختيار والبيعة والرضا؛السياسية، فأصبحوا خلفاَء للمسلمني  من  وحكى

، وأوضحوا أنى حقى اختيار اخلليفة هو غري إكراه وال إجبار، وال تَغلٍُّب وال  انقالٍب عسكريي

ة مجيًعا بالشورى والرضا؛ ألنى األرَض أر ُضهم واملاَل ماهُلم، وهم املخاَطبون من ربِّ لألمى

ڌ ڌ ) وإقامة اإلسالم ورسالته وأحكامه، كام قال تعاىل: العباد بالتمكني يف األرض

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

دوا بالتمكني واالستخالف، كام قال تعاىل: [41الحج:](ک ڤ ڤ ڦ ). فهم الذين ُوع 

                                                           

 (.7319(، )3456رواه البخاري )1) )

 (.5/261فتح الباري )2) )

صحيح عَّل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ( وقال: 2/342ملستدرك )، واحلاكم يف ا(.25)ص: رواه املروزي يف السنة 3) )

 ووافقه الذهبي.
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 . [55النور:](  چ چ چ ڇ ڇ ڇ

َة هي التي متلك وَتْس ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبيُّ  وُد، وليس احلاكُم وال األمرُي: )إنى اهلَل مبيِّنًا أنى األمى

َي يل منها، وُأْعطيُت ومى يل األرَض، فرأيت مشارَقها َزوَ  تي سيبلغ ُمْلُكها ما ُزو  هَبا، وإنى أمى
غار 

ٍة(الَكنَْزين األمحَر واألبيَض، وإين سألُت ريب  َكها بَسنٍة عامى
 .(1) ألمتي أالى هُيْل 

ل الصحابُة  ن أهمِّ ماب -╚-وقد َعم 
 الشورى يف األمور كلها فيام بينهم، وم 

ْلطة واإلمام؛ كام قال تعاىل:  . فأعلن [38]الشورى:(  ں ں ڻ)تشاوروا به اختياُر السُّ

ة وحدها أمرُي املؤمنني عمَر بن اخلطاب للناس مجيًعا، ونصى عَّل أنى  ْلطة حق  لألمى اختيار السُّ

أمري املؤمنني،  )يا ق، وذلك عندما قال له عبُد الرمحن بن َعْوف:احل ال َيْفَتئ ُت عليهم أحٌد هبذا

 ما كانت بيعُة أيب بكر إال هل لك يف فالن؟ يقول
 
: لو قد مات عمُر لقد بايعت فالًنا، فواهلل

َب عمُر، ثم قال: ْت، فغض  ُرهم هؤالء  َفْلتًة فتمى إين إن شاء اهلُل لقائٌم العشيىَة يف الناس؛ فُمَحذِّ

بوهم أموَرهم(لذيا )إين لقائٌم إن شاء اهلل الَعشيىَة يف الناس؛  . ويف رواية:(2) ن يريدون أن َيْغص 

َة أمرهم ُرهم هؤالء الذين يغتصبون األمى . فجعل االفتئاَت عَّل األمة باختيار اإلمام (3) (فُمحذِّ

ها!اغ  تصاًبا حلقِّ

ألمة يف الشورى ليؤكد حقى ا◙ ثم خطب أمري املؤمنني عمُر بن اخلطاب   

َر من َسنَن اجلبارين واملتغلبني، ويأُمَر  واختيار اإلمام يف اخلطاب السيايس الراشدي، وحيذِّ
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 األمة بالتصدي هلم، والناُس يسمعون ويقرون، فكان منهم إمجاًعا، فقال: )من بايع رجاًل عن

َة أمشورٍة من املغري  رى
. ويف رواية )إنه ال (1) ن ُيْقَتال(سلمني فال ُيباَيُع هو وال الذي بايَعه؛ َتغ 

الفَة إال  َة أن خ  رى
ُر واحٌد منهام َتغ  عن َمشورٍة، وأيُّام رجٍل باَيَع رجاًل عن غري مشورة، ال ُيَؤمى

  .(3) اإلمارُة شورى(. وقال: )(2) يقتال(

ل  - اخلالفةَ ◙  اخلطاب: )جعل عمُر بن قال القرطبيُّ  ز   -وهي أعظُم النىوا

 .(4)شورى(

د اخلليفُة عمُر بن اخلطاب  ح  عَّل هذا األصل◙ وأكى الراشدي عمليًّا عندما رشى

َر منكم عَّل غري مشورٍة من املسلمني الستىَة للخالفة  بعد استشارة الناس فيهم؛ فقال: )من تأمى

بوا ُعنَُقه(   .(5)فارْض 

يق لإلمامة عن شورى ورًضا:اختياُر   املسلمني أليب بكر الصد 
ل امل  والف طرُة، وهو الشورى يف سلمون هبذا احلق الذي كَفله هلم اإلسالُم والعقُل عم 

يَق   بعد التشاور والبيعة له والرضا به.◙ اختيار اإلمام، فاختاروا أبا َبْكٍر الصدِّ

د النبيُّ  حقى اختيار اخلليفة بعده، فلم َينُصى النبيُّ ترك لألمة  هذا األمَر عندماملسو هيلع هللا ىلص وأكى

يأبى اهلُل )ملسو هيلع هللا ىلص: ، وإنام قال أيب بكر وال غريه، وَتَرَك األمَر شورى بني الناسعَّل بيعة ملسو هيلع هللا ىلص 
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قال  .(2)(معاذ اهلل أن خيتل َف الناُس عَّل أيب بكر. ويف رواية: )(1)(واملؤمنون إال أبا َبْكرٍ 

( : بام ملسو هيلع هللا ىلص ، وإخباٌر منه  ؓداللٌة ظاهرٌة لفضل أيب بكر الصديقهذا احلديُث النوويُّ

إشارٌة إىل أنه سيقع  فة لغريه، وفيه، وأنى املسلمني يأبَْون عقَد اخلالقبل بعد وفاتهسيقع يف املست

ٌع، ووقع كلُّ ذلك ة أليب بكرملسو هيلع هللا ىلص . وقد وقع ما أخرب به النبيُّ (3) (نزا  ، ؓباختيار األمى

حابُة وأمجعوا عَّل ذلك، قال   .(4)أمجعوا عَّل اختيار أيب بكر(╚ النووي: )الصى

ه بم ابُن تيميَة: )قال شيُخ اإلسال أن يكُتَب أليب بكر كتاًبا هذا احلديُث الصحيُح فيه مهُّ

الرسوُل أنى ثم قال: )يأبى اهلُل ذلك واملؤمنون(، فلام علم باخلالفة؛ لئالى يقول قائل: أنا َأْوىل، 

تاب، فأبعد تار إال أبا َبْكٍر، واملؤمنون ال خيتارون إال إياه، اكتفى بذلك عن الكاهلَل تعاىل ال خي

 .(5) (سوُله واملؤمنوناهلُل من ال خيتار ما اختاره اهلُل ور

وقال: )والرسوُل َعل م أنى اهلل ال خيتار غريه، واملؤمنون ال خيتارون غريه، ولذلك قال: 

فكان فيام دهلم به من الدالئل الرشعية، وما علم بأنى اهلل  ى اهلُل واملؤمنون إال أبا بكر""يأب

 ة يف خلقه وأمره، قدًرا ورشًعا.اخلري املوافق ألمره ورضاه ما حيصل به متام احلكمسيقدره من 
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وقد ذكرنا أن ما اختاره اهلل كان أفضل يف حق األمة من وجوه، وأهنم إذا ولوا بعلمهم 

الوالية عند اهلل ورسوله كان يف ذلك من املصالح الرشعية واختيارهم من علموا أنه األحق ب

 .(1) ن ذلك(ما ال حيصل بدو

البيعة وعقدها لإلمام واختياره قبل دفنه يف ملسو هيلع هللا ىلص فانشغل املسلمون بعد موت النبي 

وبايعوه ورُضوا به مجيًعا يف السقيفة ◙ ، وذلك ألمهيتها، فاختار املسلمون أبا َبْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص

ة يف املسجد للناس كلهمأواًل ثم البيعة الع عوه كانت طائفٌة منهم قد باي، قال أنس: )ثانًيا امى

ة عَّل املنرب. وقال، وكانت بيعُة العيف سقيفة بني ساعدةقبل ذلك  : سمعت عمَر يقول أليب امى

ةبكر يومئذ: اصعد املنرب، فلم يزل  د املنرب، فبايعه الناُس عامى
قال احلافظ  .(2) (به حتى صع 

صبيحُة يوم كان هذا يف بقية يوم االثنني، فلام كان الغُد ري عن حدث السقيفة أنه: )ابُن كث

ت  البيعُة من املهاجرين واألنصار قاطبًة، وكان ذلك الثالثاء اجتمع الناُس يف املسجد، فتمى 

 .(3) (تسلياُم ملسو هيلع هللا ىلص قبل جتهيز رسول اهلل 

، ملسو هيلع هللا ىلص الذين هم ب طانُة رسول اهللأبو بكر بايعه املهاجرون واألنصار، وقال ابُن تيميَة: )

ًة، و َر املرشكون، وهبم ُفت َحت جزيرُة العرب،والذين هبم صار لإلسالم قوًة وعزى  هبم ُقه 

 .(4) (هم الذين بايعوا أبا َبْكرٍ ملسو هيلع هللا ىلص فجمهوُر الذين بايعوا رسول اهلل 

الفة أيب بكر الصديق دلىت النصوص الصحيحُة عَّل صحتها وثبوهت وقال أيًضا: ا )فخ 

هم إياه اختياًرا له هبا، وانعقدت بمبايعة املسلمني له واختيارملسو هيلع هللا ىلص ورضا اهلل ورسول اهلل 
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هم هبذا األمر عند اهلل ورسوله، استندوا فيه إىل ما عل موه من ت فضيل اهلل ورسوله، وأنه أحقُّ

، واإلمجاع مجيًعا، ولكن النصى دلى عَّل رضا اهلل ورسوله هبا، وأهنفصارت ثابتًة بالنص  ا حق 

َرها، وأنى املؤمنني خيتاروهنا، وكا ن هذا أبلَغ من جمرد العهد هبا؛ ألنه وأنى اهلل أمر هبذا وقدى

َد العهد، وأما إذا كان املسلمون قد اختاروه من غري عهٍد، حينئذ كان ي كون طريُق ثبوهتا جمرى

ن ذلك دلياًل عَّل أنى ودلىت  النصوُص عَّل صواهبم فيام فعلوه ورضا اهلل ورسوله بذلك، كا

يَق كان فيه من الفضائل التي بان هبا عن غ هم باخلالفة، الصدِّ ريه ما علم املسلمون به أنه أحقُّ

(وأ  .(1)ن ذلك ال حيتاج فيه إىل عهد خاصي

واله الناس باختيارهم للخاصة والعامة أنه  وقال يف بيعة أيب بكر الصديق: )من املعلوم

 .(2) َب أحًدا ال بسيف وال عصا(من غري أن َيرْض  ورضاهم

بوه فبعد هذا االتفاق وهذه البيعة  واالختي ار من املسلمني كلِّهم، الذين رُضوا به ونصى

ر أنى  املسلمني مل خيتاروا أبا َبْكٍر عليهم؛ فأصبح أبو بكر الصديق خليفًة للمسلمني، أما لو ُقدِّ

َب نفَسه عليهم بالقوة ومل يرضوا به ومل يبايعوه مجيًعا، لن يصبح إمامً  ا عليهم، ولن ُينَصِّ

ه واإلجبار، وهذا مع ار أبو بكر صنى الشورى واالختيار والرضا، قال ابُن تيميَة: )واإلكرا

ر أن عالصديق إماًما بمبايعة أهل  مَر وطائفًة معه بايعوه، وامتنع سائُر الُقدرة له. ولو ُقدِّ

ْ إماًما بذل
حابة عن البيعة، مل يرص  حابة، الذين همالصى  ك، وإنام صار إماًما بمبايعة مجهور الصى
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ن ذلك ال يقدح يف مقصود لشوكة. وهلذا مل يرُضى ختلُُّف سعد  بن عبادة؛ ألأهُل القدرة وا

فقة اجلمهور عَّل   .(1)(ذلك الوالية، وذلك قد حصل بموا

يق باختيار املسلمني مجيًعا ورضاهم؛ كام قال أبو س عيد اخلدري: )ملا فكانت بيعُة الصدِّ

: مل حيرُضْ  ، بويع أبو بكر قال: أين عيل  ال أراه؟ قالوا : مل حيرُضْ برُي؟ قالوا ما  قال:، قال: فأين الزُّ

كبيع الثوب ذي  كنُت أحَسُب أن هذه البيعَة إال عن رضا مجيع املسلمني، إن هذه البيعَة ليس

برُي ومدى يَده ...حتى جاء عيل  اخللق، إن هذه البيعَة ال َمردوَد هلا  فمدى يَده فبايعه، وجاء الزُّ

 .(2)فبايعه(

َ عثامُن: )إنى رسول اهلل وقال عبدُ 
فنظر املسلمون ُقب َض، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل بن عمر حني ُحرص 

هم فاْسَتْخلفوه  .(3) ، وهو أبو بكٍر(َخرْيَ

 يف الصالة، قد قدم أبا َبْكرٍ ملسو هيلع هللا ىلص وقال عيلُّ بُن أيب طالب: )نظرنا يف أمرنا فوجدنا النبيى 

َ رسوُل اهلل
ينا لُدْنيانا من َريض   .(4) ْمنا أبا َبْكٍر(لديننا، فَقدى ملسو هيلع هللا ىلص  فَرض 

حابة أل باُر الصى
، فلم ملسو هيلع هللا ىلصمري املؤمنني معاويَة وهو يف احلج: )ُقب َض رسوُل اهلل وقال ك 

  .(5) (فارتىض املسلمون أبا َبْكرٍ  عهًدا، ومل يستخل ْف أحًدا، َيْعَهدْ 

 بن حممد بن أيب بكر قال: )تويفِّ رسوُل اهلل وعمرو بن العاص بُعامَن أووعن القاسم 

 الناس عَّل أيب بكر، فقال له أهُل األرض: واجتامعُ ملسو هيلع هللا ىلص بالبحرين، فبَلَغْتهم وفاُة رسول اهلل 
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: عليهَمن هذا الذي اجتمع الناُس  : فأخوه؟ قال: ال، قالوا ؟ ابُن صاحبكم؟ قال: ال، قالوا

: فام شأنه؟ فأْقَرُب الناس إ روه، فقالوليه؟ قال: ال، قالوا هم فأمى لوا قلت: اختاروا َخرْيَ : لن يزا ا

 .(1) (بخري ما فعلوا هذا

َن: )ُقب َض رسوُل اهلل وقال ميمونُ  ْهرا م أبا كلُّهملسو هيلع هللا ىلص فبايع أصحاُب رسول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بن م 

 .(2) (َبْكٍر ورضوا به؛ من غري قهٍر وال اضطهادٍ 

اء أنه قال: )ونَقل اخلطيُب البغداد قى أمجع املهاجرون واألنصار عَّل ي عن احلافظ ابن السى

ثنَي ألَف مسلٍم، كل  قال أليب بكر: يا خليفَة عن ثالملسو هيلع هللا ىلص ، وقيل: إنىه ُقب َض النبيُّ فة أيب بكرخال

 .(3) (ورضوا به من بعدهرسول اهلل، 

امد بىاَن: )نظر املسلمون إىل أعظم أركان الدين وع 
اإلسالم للمؤمنني،  وقال ابُن ح 

 إقامتها يف األوقات أبا َبْكرٍ  وىلى ملسو هيلع هللا ىلص فوجدوها الصالَة املفروضَة، وأن رسوَل اهلل 

َ املعلومات،  ، فبايعوه طائعني يف سائر ملسو هيلع هللا ىلص املسلمون للمسلمني ما َريض  هلم رسوُل اهلل فَريض 

 .(4) (األركان وبايعوه يف الْسِّ واإلعالن

 روق  لإلمامة عن شورى ورًضا:اختياُر املسلمني لُعَمَر الفا
أيب ملسو هيلع هللا ىلص ن من خليفة رسول اهلل ، فقد طلب املسلمو ؓوكذلك كانت بيعُة عمر 

يق  دِّ ر السيايس يف الدولة؛ بسبب األوضاع أن ◙ بكر الصِّ خيتاَر هلم؛ ُبغيًة منهم لالستقرا

روم، اخلطرية التي حُتيط باخلالفة، فقد كان املسلمون يف مواجهات خارجية مع فارس وال
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ح هلم عمَر بعد أن كان يريد أن يرتَكهم خيت ، فرُضوا ملسو هيلع هللا ىلصتركهم النبيُّ اروا ألنفسهم كام فرشى

هٍ  ملا ثُقل أبو بكر  وال إجباٍر وال اضطهاٍد، قال احلسن البرصي: )بعمَر وبايعوه بال إكرا

، واستبان له من نفسه، مَجَع الناَس إليه فقال: إنه قد نزل يب ما قد َتَرْون وال أظنُّ  ْأيت  ني إال مَلَ

روا عليكم من يعتي، وحلى عنكم وقد أْطَلق اهلُل أيامَنكم من ب عْقدي، وُردى عليكم أمُركم، فأمِّ

ْرُتم يف حياة مني كان أجَدَر أالى ختتلفوا بعدي، فقالوا يف ذلك وَخلىْوا عنه،  حَبْبتُم،أ فإنكم إن أمى

ْم هلم،  : رأيْ فلم يستق  ن، نا رأيَك يا خليفَة رسول اهلل، قال: فلعلىكم ختتلفوفرجعوا إليه فقالوا

: ال قال: : نعم، قال: ف قالوا لوين، أنُظْر هلل ولدينه ولع بادهفعليكم عهُد اهلل عَّل الرضا، قالوا ، أْمه 

 إنك عندي هلا ألهٌل 
 
ْ عيلى برجل، وواهلل

اَن، فقال: أرش  فأرسل أبو بكر إىل عثامَن بن عفى

َ وموضٌع، فقال:  قال:  عليه ثم أفاق فعمُر، فقال: اكُتْب، فكَتب حتى انتهى إىل االسم فُغيش 

 . (1)(اكُتْب: عمرُ 

ا اْسَتَعَر بأيب بكر الوجُع أرسل إىل عيلي وعثامَن ورجال من وعن املدائنيِّ قال: )مل

ال  فإن شئتم اخرتُتماملهاجرين واألنصار، فقال: قد حرض ما ترون، وال بد من قائم بأمركم، 

ْ لن
: بل اخرت   .(2) (انفسكم، وإن شئتم اخرتُت لكم، قالوا

َفروعن أيب ا لسى
َكُته، أرشف أبو بكر عَّل الناس من َكنقال: ) (3)  يفه وأسامُء ابنُة ُعَميس مُمْس 

 ما آلوُت من جهد 
 
موشومُة اليدين، وهو يقول: أتْرَضون بمن أستخلُف عليكم؟ فإين واهلل
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وابن عمرو وابن لتابعي سعيد بن حيمد اهلمدانى الكوىف، ثقة، روى عن ابن عباس والرباء بن عازب هو ا :أبو السفر3) )

 ومسلم وأهل السنن.عمر، وروى له البخاري 
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ْيُت ذ بة، وإين قد استخلفُت عمَر بن اخلطاب، الرأي، وال ولى ، فقالوا ا قرا : فاسمعوا له وأطيعوا

وا بذل(1) (سمْعنا وأطْعنا  .(2) ك مجيًعا ورضوا به وبايعوا(. ويف رواية: )فأقرُّ

يَق اطى  دِّ ح الفاروَق هلم، ويف رواية عن أنس: أنى الصِّ حابة واملسلمني عندما رشى لع عَّل الصى

 . (3) ملسو هيلع هللا ىلص(اهلل ون بام أصنع؟ قلنا: بَّل يا خليفَة رسول وقال: )أليس َتْرَض 

ةٍ : أنى أبا َبْكٍر ملا ثُقل أْطَلَع (4) احلَكم   وعن َسيىار أيب ، فقال: )يا (5) رأَسه إىل الناس من ُكوى

ينا، فقام عيل  فقال: 
: قد َرض  َضون به؟ فقام الناُس فقالوا أهيا الناُس، إين قد عهدت عهًدا، أفرَتْ

 .(6) اخلطاب، فكان عمَر(نرىض إال أن يكوَن عمَر بَن ال 

ْ باجلن وعن ابن عباس قال:
َن، فقلت: أبرْش  ة يا أمري املؤمنني، )دخلت عَّل عمَر حني ُطع 

أسَلْمَت حني كفر الناُس، وجاهدت مع رسول اهلل حني َخَذله الناُس، وُقب َض رسوُل اهلل 

 .(7) شهيًدا(، وُقت ْلَت ن  ومل خيتلف يف خالفتك اثناوهو عنك راٍض، 

َ عثامنُ 
ُقب َض فنظر املسلمون ملسو هيلع هللا ىلص : )إنى رسوَل اهلل وقال عبُد اهلل بُن ُعمَر حني ُحرص 

هم فاستخلفوه، وهو أبو بكر، فلام ُقب َض أبو بكر نظر املسلمون خرَيهم فاستخلفوه، وهو خريَ 

                                                           

 (.3/428)(، وتاريخ الطربي 1/276السنة للخالل )1) )

 (.4/156 )(، أسد الغابة البن األثري30/411(، تاريخ دمشق )3/149الطبقات الكربى البن سعد )2) )

د يف خيرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن سعصحيح عَّل رشط مسلم ومل ( وقال: 3/85رواه احلاكم يف املستدرك )3) )

 (.3/143الطبقات )

 ، عارص صغار التابعني، روى له البخاري ومسلم وأهل السنن.ي الواسطياإلمام الثقة الثبت سيار العنزهو 4) )

ةُ 5) )  ُة يف احلائط.هي النافذ :الُكوى

 (.3/666بة )(، أسد الغا44/253(، تاريخ دمشق )6/395مصنف ابن أيب شيبة )6) )

 (.44/429(، تاريخ دمشق )4515(، واحلاكم يف املستدرك )7/100مصنف ابن أيب شيبة )7) )
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ْلُتموه فهاتوا خرًيا ثامُن، فإن قتَ عمُر، فلام ُقب َض عمُر نظر املسلمون خرَيهم فاستخلفوه، وهو ع

 .(1)منه(

َر أنى املسلمني فلن ُيْصب َح عمُر إماًما   مل يقَبلوا ترشيَح أيب بكر لعمَر ومل يرضوا به،فلو ُقدِّ

َد إليه أبو بكر، إنام صار إماًما ملىا بايعوه وأطاعوه، عليهم،  قال ابن تيمية: )وكذلك عمُر ملا َعه 

َر أهنم مل ْ إماًما(  ينُفذوا عهدَ ولو ُقدِّ
عمُر فإن أبا  . وقال: )وأما(2) أيب بكر ومل يبايعوه مل يرص 

َد إليه وبايعه املسلمو ن بعد موت أيب بكر، فصار إماًما ملىا حَصلت له القدرُة والسلطاُن َبْكٍر َعه 

 .(3) بمبايعتهم له(

ُن: )ثم إن أبا َبْكٍر استخلف عمَر، وا ْهرا املسلمني يف ذلك، فبايعه ستأمر وقال ميموُن بن م 

 .(4) غري َقْهٍر وال اضطهاٍد(أمجعون ورضوا به من ملسو هيلع هللا ىلص أصحاُب رسول اهلل 

الفة عموقال أبو ُنَعيٍم ا ض املخالُف فقال: مل يكن  ؓرَ ألصبهاينُّ يف خ   اعرَتَ
: )فإن 

َض أمَر اخلالفة إىل عمر دون املسلمني. قيل له: ملا َعل َم  دِّ له أن يفوِّ من فضل ◙  يُق الصِّ

ت ه عَّل ما ُيَقلُِّده، وما كان ُيعين ◙ عمر ه عليه يف أيامه من املعونة الثاقبة، ونصيحته وقوى

َل هذا األمَر إىل غريه، وملا كان يعَلُم مل يُكْن يَ  َسُعه يف ذات اهلل ونصيحته لعباد اهلل تعاىل أن َيْعد 

حابة  ُل عليهم يشٌء من أمره، َف، والأهنم يعرفون منه ما َعرَ ╚ من شأن الصى  ُيْشك 

َض إليه ذلك، فريض املسلمون له ذلك  ، وَسلىموه، ولو خالطهم يف أمره ارتياٌب أو ُشبهةٌ فوى

 حَم لُّه االجتامُع، وإن إمامتَه ◙ ألنكروه ومل يتابعوه كاتباعهم أبا َبْكٍر 
 
ضا اهلل فيها، فر 

                                                           

حابة البن حنبل )1) )  (.214 فضائل اخللفاء )(، ورواه أبو نعيم يف392رواه عبد اهلل بن أمحد يف زياداته عَّل فضائل الصى

 (.1/530منهاج السنة )2) )

 (.1/532منهاج السنة )3) )

 (.39/495دمشق ) (، وتاريخ1/369معجم ابن األعرايب )4) )
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يقوخالفتَه تثبُُت عَّل الوجه الذي تثبُُت ل ، لصدِّ ، وإنام كان الدليَل هلم عَّل األفضل واألكمل 

 .(1)( له راضنَي بهفَتب عوه عَّل ذلك مستسلمنيَ 

يق عندما ك دِّ ان خيتار لرتشيح من خْيُلفه يف اإلمامة مل يكن اختياُره وترشيُحه ثم إنى الصِّ

د بالرأي وال التشهي واملحاباة، وحاشاه من ذلك! بل كان  صلحَة يراعي معَّل سبيل االستفرا

بن سهيل، وأيب سلمة ن يرىض به الناس، فعن عبد املجيد ملاملسلمني بعد التشاور والتحري 

أيب النرض، وحممد بن إبراهيم التيمي، وعمرو بن عبد اهلل بن بن عبد الرمحن، وَبرداَن بن ا

، وغريهم، دخل حديُث بعضهم يف حديث بعض: )أنى   َعنَْبسَة، وأيب النرض، وعبد اهلل الَبهيِّ

زى به دعا عبَد الرمحن بن عوف فقاأبا َبْكٍر 
يق ملا اْسُتع  دِّ ين عن عمر الصِّ ْ بن اخلطاب، ل: أْخرب 

ما تسألني عن أمر إال وأنت أعلُم به مني، فقال أبو بكر: وإْن! فقال عبد  فقال عبد الرمحن:

ان فقال: أ ن رأيك فيه، ثم دعا عثامَن بَن عفى  أفضُل م 
 
ين عن عمر،الرمحن: هو واهلل ْ فقال:  خرب 

 ْلمي به أن رسيرَته خرٌي منفقال عثامُن: مهللا ع  أنت أخرُبنا به، فقال: عَّل ذلك يا أبا عبد اهلل، 

 لو َتَرْكُته ما َعَدْوُتك، وشاَور 
 
ْثُله، فقال أبو بكر: يرمُحك اهلُل، واهلل عاَلنيته، وأنه ليس فينا م 

 .(2) يَد بَن احلَُضري وغرَيمها من املهاجرين واألنصار(معهام سعيَد بن زيٍد أبا األعور  وُأَس 

 ين لإلمامة عن شورى ور ًضا: لعثماَن ذي انلُّورَ اختياُر املسلمني
ن أمري املؤمنني عمرَ  ؓوكذلك كانت َبْيعُة عثامن  ◙ ، فقد طلب املسلمون م 

ن بينهم املسلمو حابة ليختاَر م  َح ستًة من الصى َح هلم، فرشى ن، فاختاروا كلُّهم عثامَن أن ُيَرشِّ

"الصحيح": قيل لعمَر رٍة حلق أحد، ففي وال ُمصادَ  ورضوا به؛ من غري إكراه وال اضطهاد

                                                           

 (.274)ص: كتاب اإلمامة 1) )

(، الثقات البن حبان 30/410، تاريخ دمشق )268(، مناقب عمر البن اجلوزي ص3/199الطبقات الكربى )2) )

 (.3/428تاريخ الطربي )(، 2/191)
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، قال: ما أجد أحًدا أحقى هبذا األمر أْوص  يا أمري املؤمنني، استْخل ْف راش املوت: )وهو عَّل ف

ْهط   -من هؤالء النىَفر ى عليًّا،  ملسو هيلع هللا ىلصالذين تويفِّ رسوُل اهلل  -أو الرى وهو عنهم راٍض، فسمى

بري، وطلحَة، وسعًدا، وع يس له يشهُدكم عبُد اهلل بُن عمر، ولبَد الرمحن، وقال: وعثامَن، والزُّ

 التىْعزية له -من األمر يشءٌ 
ْن به أيُّكم  -كَهْيئة 

فإن أصاَبت  اإلمرُة سعًدا فهو ذاك، وإال َفْلَيْسَتع 

ْله عن عَ   .(1)ْجٍز وال خيانٍة(ما أمر؛ فإين مل أْعز 

؛ أن عمَر ب نى الناَس قال: )إ◙  ن اخلطابوعن َمْعداَن بن أيب طلحة الَيْعُمريِّ

ُيَضيَِّع دينَه وال خالفَته التي بعث هبا نبيىه يأمرونني أن أسَتخْ 
، وإن ملسو هيلع هللا ىلصل َف، وإنى اهلَل مل يكن ل 

وهو عنهم ملسو هيلع هللا ىلص ن مات نبيُّ اهلل َيْعَجْل يب أمٌر؛ فإن اخلالفَة شورى يف هؤالء الستىة  الذي

 .(2)راٍض(

ق ٌف ◙ وعن ُحَذيفَة  وَمك مَتَسُّ ركبتي ركبَته، فقال: َمن ترى ق مع عمَر قال: )إين لوا

اَن( رون؟ قال: إنى الناَس قد أسندوا أمَرهم إىل ابن َعفى . ويف رواية: أنى عمَر قال حلُذيفَة (3) ُمَؤمِّ

ر  .(4)ون بعدي؟ قلت: قد نظر الناُس إىل عثامَن وَشَهروه هلا(يف احلج: )َمن ترى قوَمك ُيَؤمِّ

ْرنا ؓ بن مسعودوقال عبُد اهلل َف عثامُن، أمى
 .(5) خرَي َمن َبق َي ومل َنْأُل( : )ملا اسُتْخل 

                                                           

 (.3700صحيح البخاري )1) )

 (.1/250أمحد )(، ومسند 567صحيح مسلم )2) )

 (.306)ص: اإلمامة أليب نعيم 3) )

(، وصححه احلافظ يف الفتح 39/186(، تاريخ دمشق )3/932ة )تاريخ املدينة البن شبى (، 3/253الطبقات الكربى )4) )

(13/198.) 

 (.6/154(، منهاج السنة )2/384(، السنة للخالل )3/46الطبقات الكربى )5) )
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يف صفة بيعة اخللفاء الراشدين: )نظر املسلمون يف ◙ وقال عيلُّ بُن أيب طالب 

ْوه أمَر دنياهم، قد وىلى ملسو هيلع هللا ىلص أمرهم فإذا رسول اهلل  ون فبايعه املسلمأبا َبْكٍر أمَر دينهم فولى

وكنُت سوًطا بني يديه يف إقامة ، فكنت أغزو إذا أْغزاين، وآُخُذ إذا أعطاين، عهموبايعتُه م

فبايعه املسلمون احلدود، فلو كانت حماباًة عند حضور موته جلعَلها لولده، فأشار بعمَر ومل يأُل، 

ة سوًطا بني يديه يف إقامفكنت أْغزو إذا أْغزاين، وآُخُذ إذا أعطاين، وكنت ، وباَيْعتُه معهم

َب منىا معرَش قريش احلدود، فلو كانت حماباًة عند حضور موته جلعَله ه أن ينتخ  ا لولده، وَكر 

َقْت عمَر يف قربه، فاختار منى  ة، فال يكون فيه إساءة ملن بعده إال حَل  َيه أمَر األمى ا ستىًة رجاًل فيولِّ

ة رجاًل منا، فل الرمحن فوهب لنا نصيَبه منها؛ عَّل  ام اجتمعنا َوَثَب عبدُ أنا فيهم؛ لنختار لألمى

ثيَقنا فأخذ بيد أن ُنْعط َيه  ة، فأعطيناه موا َيه أمَر األمى ثيَقنا عَّل أن خيتاَر من اخلمسة رجاًل فيولِّ موا

نظرت يف أمري فإذا عهدي قد سَبق َبْيَعتي، عثامن فبايعه، ولقد عَرَض يف نفيس عند ذلك، فلام 

 نظرت يف أمري إذا أغزاين، وآُخُذ إذا أعطاين، فلام ُقت ل عثامنُ وسلىْمُت، فكنت أغزو  فبايعُت 

ْبقة التي كانت أليب بكر وعمر يف عنقي قد انحلىْت، وإذا العهُد لعثامَن قد وفىْيُت به،  فإذا الرِّ

ْثيل؛  س ألحد عندي دْعَوى وال طلٌب، فوَثَب فيها َمن ليسوإذا أنا برجل من املسلمني لي م 

 .(1)(يعني: معاويةَ 

بداية األمر أن يرشح للمسلمني،  يف◙ وقد رفض أمرُي املؤمنني عمر بن اخلطاب 

َح هلم الستة  وا عليه، فرشى وأردا أن يرتكهم ليختاروا ألنفسهم من شاءوا، ولكنهم أرصُّ

ن بينهم َمن يرض حني  ونه، كام يف "الصحيح" عن ابن عمر، قال: )حرضُت أيبليختاروا م 

                                                           

هذا  ( وقال:4/216إحتاف اخلرية املهرة )ي يف (، وذكره البوصري42/434، تاريخ دمشق )371االعتقاد للبيهقي ص1) )

 إسناد صحيح، روى أبو داود والنسائي طرًفا منه من حديث احلسن عن قيس بن عباد.
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: استْخل ْف، فقال: يه، وقالوا: جزاك اهلل خرًيا، فقال: راغٌب وراهٌب ُأصيَب، فأثنوا عل ، قالوا

ُل أمَركم حيًّا وميًِّتا  .(1) ، لوددت أن حظِّي منها الَكفاُف، ال عيلى وال يل(أحتمى

هم عليه بعد ذلك، قال ابُن تيمإماًما بانتخاب ◙ وصار عثامُن  ية: األكثرية له وإمجاع 

( ْ
بن اُع املسلمني بايعوا عثامن إماًما باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له، ومجيعثامُن مل َيرص 

، قال اإلمام أمحد يف رواية محدان بن عيل: )ما كان يف القوم عفان، ومل يتخلىْف عن بيعته أحدٌ 

وكة والقدأوكُد بيعًة من عثامنَ  و رة صار إماًما، وإال فل، كانت بإمجاعهم(، فلام بايعه ذوو الشى

َر أن عبد حابة من غرُيه وال عيل   يبايْعه ومل بايعه، الرمحن ُقدِّ ... إماًما يرص مل الشوكة أهُل  الصى

ْض  مل أنه حلف ثالًثا الرمحن عبد وأقام لاأل السابقني يشاور نوٍم؛ بكبري فيها َيْغَتم  ني والتابعني وى

وا مع ع َء األنصار، وكانوا قد َحجُّ مر ذلك العاَم، فأشار عليه هلم بإحسان، ويشاور أمرا

موا عثامَن فبايعوه، ال عن رغبٍة أعطاهم إياها، وال ، املسلمون بوالية عثامنَ  وذكر أهنم كلىهم قدى

ْختياين وأمحَد بن  ب ال. وهلذا قال غرُي واحد من السلف واألئمة كأيوعن رهبة أخافهم هبا سى

ْم عثامَن  ، فقد أْزَرى باملهاجرين واألنصار. حنبٍل، والدارقطني، وغريهم: من مل يقدِّ عَّل عيلي

موه باختيارهم واْشت وارهم وهذا . وقال: (2)(من األدلة الدالة عَّل أن عثامَن أفضُل؛ ألهنم قدى

ىًض )فبايعه عيل  وعبد الرمحن وسائر املسلمني:  واختيار؛ من غري رغبة أعطاهم إيىاها،  بيعَة ر 

َفهم هبا (، وهذا إمجاوال رهبة خوى ٌع منهم عَّل تقديم عثامن عَّل عيلي
(3). 

ُنعيم األصبهاينُّ يف بيعة عثامَن: )فاجتمع أهُل الشورى ونظروا فيام أمرهم اهلل  وقال أبو

َياطَة والنصيحَة للم ن العرشة به من التوفيق وأبْدَوْا أحسَن النظر واحل  سلمني، وهم البقيىُة م 
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ة واحلياطة  هلم عثاماملشهود هلم باجلنة، واختاروا بعد التشا َن بَن ور واالجتهاد يف نصيحة األمى

اَن  بق الكريم◙عفى ه اهلُل به من كامل اخلصال احلميدة والسوا ا خصى َ
 
ة، وما عَرفوا من ؛ مل

ختاروه وتشاوروا فيه أحٌد، وال طَعن فيام علمه الغزير وحلمه الكبري، ومل خيتلف عَّل ما ا

 بكر وال بيعته، ومل يتخلىْف عن بيعته َمن ختلىَف عن أيب اتفقوا عليه طاعٌن، فأرسعوا إىل

ٌط؛  طها متسخِّ بِّنَي لهَسخ 
 .(1)(بل اجتمعوا عليه راضني به حُم 

ة؛ مها عثامُن وعيل  عثامَن كان فيها انتخاٌب من األمة بعد تنافس بني مرشحني لإلمام فبيعةُ 

َة لعثامَن هو رأي الناس الذ¶ فى ح الك  ل له عبُد الرمحن بن عوف، ، والذي رجى ي توصى

ام حني استشار النا َة أهل املدينة، حتى إنه استشار الَعذارى يف ُخدورهنى أهيُّ َس واستفتى عامى

، قال ابن تيمية: )مل خيتلف أحٌد يف خالفةي َي عبُد الرمحن  قدمون عثامُن أم عيل  عثامن، ولكن بق 

ُر الناَس ثالثة أيام، وأخرب أن الن لون بعثامَن، وأنه شاَور حتى العذاريشاو  ى يف اَس ال َيْعد 

) (، وا عَّل بيعة عثامنَ مل جيتمعوا عَّل بيعة أحد ما اجتمع. وقال: )قال اإلمام أمحد: )(2) ُخدورهنى

نت باملدينة(، وهو كام قال؛ فإهنم كانوا يف آخر وسئل عن خالفة النبوة فقال: )كلُّ بيعة كا

بال رغبة َبَذهلا هلم وال  وكلُّهم بايع عثامنَ وا وأظهَر ما كانوا قبل ذلك، والية عمَر أَعزى ما كان

ه  ومل ُيْعط ه رهبة ؛ فإنه مل يعط  أحًدا عَّل واليته ال مااًل وال واليًة. وعبُد الرمحن الذي بايعه مل يولِّ

مع أنى عبد الرمحن شاور مجيَع ان عبد الرمحن من أبعد الناس عن األغراض، مااًل، وك

مع يستشري الناَس فيهام، وجي ◙عوف . وقال ابن كثري: )هنَض عبُد الرمحن بن (3)(الناس

ا  َدى، وجمتمعني، رسًّ رأَي املسلمني برأي رؤوس الناس وأجنادهم مجيًعا وأشتاًتا، َمْثنَى وُفرا
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ْلدان يف املكاتب، وَجْهًرا، حتى خلَ  ، وحتى سأل الو  رات يف حجاهبنى
ص إىل النساء املُْخد 

ْكبان واألعراب إىل  ُد من الرُّ ة ثالثة أيام بوحتى سأل َمن َير  لياليها، فلم جيد اثنني املدينة، يف مدى

ٍر واملقداد أهنام أشارا بعيلِّ  اَن، إال ما ُينقل عن عامى بن أيب طالب، ا خيتلفان يف تقدم عثامَن بن عفى

ُض ثم بايعا مع الناس عَّل ما سنذكره، فسعى يف ذلك عبُد الرمح ن ثالث أيام بلياليها ال َيْغتم 

ُل ال صالًة ودعاًء واستخارًة، وسؤبكثري  نوٍم إ ااًل من ذوي الرأي عنهم، فلم جيد أحًدا يْعد 

اَن(  .(1) بعثامَن بن عفى

َن: )ملا حرض عمرَ  ْهرا املوُت جعل األمر إىل شورى ستة نفٍر من  وقال ميموُن بن م 

وأصحابه واحلواريِّني، ومل يأُل ملسو هيلع هللا ىلص ول اهلل من أهل بيت رسملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول اهلل 

َ منهم رجاًل؛ فال تكْن إساءٌة وللمؤمنني جهدَ ملسو هيلع هللا ىلص َة هلل ولرسوله النصيح ه عمُر أن يويلِّ
ه، وكر 

َقْت عمَر يف قربه،  ملسو هيلع هللا ىلص عفاَن، فبايعه أصحاُب رسول اهلل  فاختار أهُل الشورى عثامَن بنإال حَل 

 .(2) (ه من غري قْهٍر وال اضطهادأمجعون والتابعون هلم بإحسان، ورضوا ب

ْسور بن  ويف "الصحيح" عن
 
َرمَة؛ أن عبَد الرمحن بن عوف قال: )امل ، إين قد خَمْ يا عيلُّ

لون بعثامن بياًل، فقال: أبايُعك ، فال جتعلنى عَّل نفسك سنظرُت يف أمر الناس، فلم أَرهم َيْعد 

ن بعده، فبايعه  عبُد الرمحن، وبايعه الناُس املهاجرون عَّل سنة اهلل ورسوله، واخلليفتني م 

ُء األجنواألنصار،  .  وكانت بيعُة بقية األمصار واألقاليم بعد بيعة أهل (3)اد واملسلمون(وأمرا

 املدينة.
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حابة؛  ◙وما قاله عبد الرمحن بن عوف  قال احلافُظ ابُن َحَجٍر: هو إمجاُع الصى

ء األجناد دليٌل عَّل )فسكوُت َمن حرض من أهل الشورى واملهاجرين واأل نصار وأمرا

 . (1) بعثامَن( الرضا وعَّل قال، فيام نالرمح تصديقهم عبد

 بن أيب طالب )أيب تُراٍب( لإلمامة عن شورى ور ًضا: اختياُر املسلمني لعيل  
ورى واختيار الناس له ورضاهم به، عن حممد بن كانت عن ش◙ وكذلك بيعُة عيلي 

صحاُب أ، فقام فدخل منزله، فأتاه  ؓ حني ُقت ل عثامُن احلنفيىة، قال: )كنُت مع أيب

َل، وال بدى للناس من إمام، وال نجد اليوَم أحًدا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
: إنى هذا الرجَل قد ُقت  ، فقالوا

، فإين ملسو هيلع هللا ىلص، وال أقرَب من رسول اهلل أحقى هبذا األمر منك، ال أْقَدَم ساب َقةً  ، فقال: ال تفعلوا

 ما نحن بفأكوُن وزيًرا خرٌي م
 
: ال، واهلل علني حتى نبايَعك، قال: ففي ان أن أكون أمرًيا، فقالوا

وال تكون إال عن رضا املسلمني، فلام دخل املهاجرون  املسجد، فإنى بيعتي ال تكون خفيًّا،

 .(2)(الناُس واألنصار فبايعوه، ثم بايعه 

وأثنى عليه بام هو أهله، ثم  وجاء يف بيعته أنه: )خرج إىل املسجد وصع د املنرب ومح د اهلل

يتُم مني أن أكون عليكم أمرًيا؟ يا أهيا الناُس قال:   .(3) (رض 

)كنت باملدينة حني ُقت ل  وساق ابُن َجرير بسنده عن أيب َبشرٍي العابدي، قال:

: يا أبا ، واجتمع املهاجروعثامُنؓ بري، فأتوا عليًّا فقالوا ن واألنصار، فيهم طلحُة والزُّ

كم فمن اخرتتم فقد رضيُت به، أنا معمى نبايْعك، فقال: ال حاجَة يل يف أمركم، حسٍن، هل

                                                           

 (.13/197فتح الباري )1) )

حابة البن حنبل من زوائد عبدالله )2) ) (، 4/427(، تاريخ الطربي )2/416(، السنة للخالل )2/573فضائل الصى

 (.5/63م البن اجلوزي )املنتظ

 (.2/268الثقات البن حبان )3) )



  502                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

: ما نختار غريك، قال: فاختلفوا إليه، فاختاروا ًرا، ثم أتوه  ◙ بعد ما ُقت َل عثامنُ  فقالوا مرا

 ه: إنه ال يصُلُح الناُس إال بإْمرٍة، وقد طال األمُر، فقال هلم: إنكم قدآخر ذلك، فقالوا ليف 

: اختلفتم إيلى وأتيتم، وإين قائٌل لكم قواًل إن  قبلتموه َقب ْلُت أمركم، وإال فال حاجة يل فيه، قالوا

 َقب ْلناه إن شاء اهلل. فجاء فَصع د املنرب، فاجتمع الن
ٍ
 قد كنت إيناس إليه، فقال: ما قلُت من يشء

ٌر دوَنكم، إال أن مفاتيَح مال كم كارًها ألمركم، فأبيتُم إال أن أكوَن عليكم، أال وإنه ليس يل أم

: نعم، قال: مهللا اشَهْد عليهم، معي، أال وإنه  ليس يل أن آُخَذ منه درمًها دونكم، رضيتُم؟ قالوا

 .(1) (ثم باَيَعهم عَّل ذلك

ن يوم ُقت َل عثامُن وقال ابن سعد: )ُبويَع لعيل بن أيب  طالب رمحه اهلل، باملدينة الغَد م 

بري، وسعُد بن أيب وقاص، وسعيُد بن زيباخلالفة، بايعه ط ُر لحُة والزُّ د بن عمرو بن ُنَفيل، وعامى

ْسَلمة، وزيُد بن يارس، وأسامُة بن زيد، وسهُل بن ُحنَيٍف، وأبو أيوب األنصاري، وحممد بن مَ ا

، ملسو هيلع هللا ىلصومجيُع َمن كان باملدينة من أصحاب رسول اهلل ن ثابت، بن ثابت، وُخَزيمة با

 .(2)(وغريهم

: نبايعُ ابُن جرير: ) وقال َى الناُس عليًّا فقالوا
ك فقد ترى ما نزل باإلسالم، وما ابُتلينا َغش 

سوا غريي، : دعوين واْلَتم  لون أمًرا له وجوٌه وله فإنا مستقب   به من ذوي القربى، فقال عيل 

ٌن، ال : ننُشُدَك اهلَل! أ ألوا اَل ترى ما نرى! أال تقوم له القلوُب، وال َتْثُبُت عليه العقوُل، فقالوا

َة! أال ختاف اهلَل! فقال: قد أجبُتكم ملا أرى، واعلموا إْن أجبُتكم ترى اإلسالَم! أال ترى الفتن

ْيُتموه  أنا كأحدكم، إال أين أْسَمُعكم وأرك ْبُت بكم ما أعلُم، وإن تركتموين فإنام ْطَوُعكم ملن ولى
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َعدوا الغَد. ن يوم اجلمعة، حرض الناُس أمَركم، ثم افرتقوا عَّل ذلك، واتى .. فلام أصبحوا م 

عن مأٍل وإذن، إن هذا أمُركم ليس َد، وجاء عيل  حتى صع د املنرب، فقال: يا أهيا الناس املسج

أمر، فإن شئُتم قعدت لكم، وإال فال  ، وقد افرتقنا باألمس عَّلَأَمْرُتم ألحد فيه حق  إال َمن

: نحن عَّل ما فار ... ثم جيء بقوم كانوا قد ختلى أجد عَّل أحد، فقالوا فوا ْقناك عليه باألمس 

ُة  : نبايُع عَّل إقامة كتاب اهلل يف القريب والبعيد، والعزيز والذليل، فبايعهم، ثم قام العامى فقالوا

 .(1)(يعوا فبا

هري قال: )ملا قُ  َل عثامُن بَرَز عيلُّ بن أيب طالب للناس ودعاهم إىل البيعة، فبايعه وعن الزُّ
ت 

لوا به طلحَة وال غرَيه، وهذا ألن ا سائَر َمن بقي من أصحاب الشورى كانوا قد لناُس ومل يعد 

، وكان تركوا حقوَقهم عند بيعة عثامن كام مىض ذْكُره، فلم َيْبَق أحٌد منهم مل يرُتْك  ه إال عيل  حقى

حابة، فلم يكن  قد َل، وكان أفضَل من بقي من الصى
أحٌد أحقى باخلالفة َوىَف بعهد عثامن حتى ُقت 

كونه أحقى الناس به؛ حتى جرت له بيعٌة وبايعه مع سائر الناس َمن َبق َي ثم مل يستب دى هبا مع منه، 

 .(2) (من أصحاب الشورى

واجتمع عَّل ،  ؓ ُقت ل عثامنُ باخلالفة يومَ  ◙ ويَع لعيلوقال ابُن عبد الرب: )بُ 

 .(3) (بيعته املهاجرون واألنصار

، فاجتمع املسلمون مروأنا أرى أين أحقُّ هبذا األملسو هيلع هللا ىلص : )ُقب ض النبيُّ  ؓوقال عيل  

ْعُت وأَطْعُت، ثم إنى أبا َبْكٍر أصيب فظننُت أنه ال َيعْ  هُلا عني، فجعلها يف عَّل أيب بكر، فسم  د 
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ْعُت وأَطْعُت  هُلا عني، فجعلها يف ستىٍة أنعمَر، فسم 
ا ، ثم إنى عمر أصيب، فظننُت أنه ال َيْعد 

ْوها عثامَن، فسمعُت وأطعُت، ثم إ فجاءوا فبايعوين طائعني غرَي نى عثامن ُقت َل، أحُدهم، فولى

 .(1)(ُمْكَرهني

سول ملا ُأصيب عثامُن نظرت يف أمري فإذا اخلليفتان اللذان أخذاها بعهد روقال أيًضا: )

َذ له امليثاُق قد ُأصملسو هيلع هللا ىلص  فباَيَعني أهُل احلَرمني يب، إليهام بالصالة قد َمَضيا، وهذا الذي قد ُأخ 

رْصَ 
 
 .(2) (ين  وأهُل هذين امل

عثامُن فاجتمع الناس عَّل خريهم ُقت ل أمرُي املؤمنني وقال احلسن البرصيُّ رمحه اهلل: )

 .(3)(فبايعوه

بيعَة األمصار كلِّها، فقد قال ألبيه:  ◙ أبوه عيل   يرى أن ينتظر وكان احلسُن بن عيلي 

 ببيعتهم؟ فقال عيل  باي َع الناَس بعد قْتل  عثامَن حتى يبعَث إليك )أمل آُمْرك أالى تُ 
رْصٍ : أهُل كل م 

ْهُت أن َيضيَع هذا األمُر(أما مبايعتي قبل جميء   .(4) بيعة األمصار فكر 

جوين من هذه البيعة، واختاروا  وقال عيل  حينام رأى اختالف بعضهم عليه: )أخر 

 .(5)ألنفسكم َمن أحببُتم(

                                                           

 (.4/102ة )(، أسد الغاب42/439تاريخ دمشق )1) )

 انظر كتاب اخلالفة للدكتور حاكم املطريي.(، 42/442تاريخ دمشق )2) )

 (.2/431السنة للخالل )3) )

 (.7/261البداية والنهاية )4) )

 (.2/271الثقات البن حيان )5) )
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ة يف الشورى واالختياروأحا وهو عَّل فراش املوت عندما قيل  ل عيل  عَّل مبدأ حق األمى

د  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص علينا؟ قال: ما استخلف رسوُل اهلل له: )أال تستخل ُف  فأستخل ُف، ولكن إن ُير 

 .(1) عدي عَّل خريهم، كام مَجعهم بعد نبيِّهم عَّل خريهم(بالناس خرًيا، فسيجمعهم ب

تى نبايع  احلسوقال أيًضا عندما 
َن؟ فقال: ال آُمُركم وال قيل له: )يا أمرَي املؤمنني إن م 

 .(2)أهناكم، أنتم أبرُص(

 حقيقة االستخالف والعهد الراشدي وأنه ال ينايف الشورى:
د أنى بيعَة اخلل ْ ة واختيارها ورضاها، فاتضح هبذا الْسى فاء الراشدين كانت عن عقد األمى

ٌء ما كان يف بيعة  يق واختيارهم املبارش له عن طريقسوا دِّ أهل احلل والعقد يف  أيب بكر الصِّ

قيفة وامجاع الناس عليه ضا  السى بعد ذلك، أو عن طريق االستخالف كام كانت بيعُة عمَر ور 

ة للرتشيح وليس للتعينيفاالستخالُف والعهُد هو الناس به،  ، فهو متوقٌِّف عَّل رضا األمى

حكام السلطانية": قال أبو يعَّل احلنبيل يف كتابه "األُب احلق، كام وَقبوهلم له، فهم أصحا

عهُده ) وقال أيًضا:( للمعهود إليه بنفس العهد، وإنام تنعقد بعقد املسلمنياإلمامُة ال تنعقد )

د إليه أبو بكر إنام ، وكام قال ابن تيمية: )(3) (إىل غريه ليس بعقد لإلمامة وكذلك عمُر ملا عه 

َر أهنم مل ينُفذواصار إماًما   .(4)(اعهد أيب بكر ومل يبايعوه مل يرص إمامً  ملا بايعوه وأطاعوه، ولو ُقدِّ

فهذا االستخالف الراشدي ال ينايف الشورى التي أمر اهلل هبا؛ ألنه ليس فيه مصادرٌة حلق 

ة يف ٌه وال اضطهاٌد وال اغتصاٌب؛ فقد تم األمى هذا  الشورى والرضا واالختيار، وال فيه إكرا

                                                           

 ( وصححه إسناده، وقال الذهبي: صحيح.4467رك )املستداحلاكم يف 1) )

 (.7/362البداية والنهاية )2) )

 (.25)ص:  (3)

 (.1/530مناهج السنة ) (4)
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حابة، فهم أهل احلق برضاهم أواًل، ثم باستشارهتم ثانًيا، ثم  االستخالُف بطلب من الصى

 وبيعتهم.

أو ما كان عن طريق الرتشيح واختيار الناس كام حصل مع عثامَن، أو االجتهاد والشورى 

ة واختيارها واجتامعها.كام كان م ، ففي كل الصور األمر راجٌع لرضا األمى  ن عيلي

ُ ╚ ال الصحابة وأقو اشدين، وأهنا بشورى كيف متت خالفُة اخللفاء الرتبنيِّ

حابة والن ٌه وال الصى اس ورضاهم، ومل يكن فيها تنصيٌص وال توريٌث وال استبداٌد وال إكرا

 قهٌر.

 اكنت عن اختيار األمة ورضاها: بيعُة خليفة املسلمني معاويةَ 
َب هذا اخلطاُب الراشدي فيام بع د عهد اخللفاء الراشدين، فقد كانت بيعُة كام اسُتْصح 

ة  -خرًيا  ملسو هيلع هللا ىلصالتي أثنى عليها النبيُّ - أيًضا ◙ معاوية عَّل االجتامع عليها باختيار األمى

لعل اهلَل أن يصل َح به بني إنى ابني هذا سيٌد، و: )عن احلسن بن عيلي ملسو هيلع هللا ىلص ورضاها؛ عندما قال 

األمَر ¶  َة: )وَسلىم إليه احلسُن بن عيلي . قال ابُن تيمي(1) (فئتني عظيمتني من املسلمني

. وهذا ُيقاُل له: عاُم اجلامعة؛ الجتامع الكلمة وزوال الفتنة بني املسلمنيأربعني؛ الذي عام 

ن أْصَلَح اهلُل تعاىل به بني فئتني عَّل أملسو هيلع هللا ىلص... مما أثنى عليه النبيُّ  ◙ الذي فعله احلسنُ 

 .(2) األمَر إىل معاويَة(عظيمتني من املسلمني؛ وذلك حني َسلىَم 

                                                           

 (.2704صحيح البخاري )1) )

 (.4/466جمموع الفتاوى )2) )



  507                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

خلليفة املسلمني معاويَة: )عَّل أين أدخل بعدك فيام جتتمع عليه بُن عمر  عبد اهللوقال 

، لدخلُت فيام تدخ ة اجتمعت بعدك عَّل عبٍد حبيشي  لو أن األمى
 
ُة، فواهلل ُة(األمى ُل فيه األمى

(1). 

ر هذا األصل الراشديى معاويُة بن يزيَد يف خط خليفًة بته يف الشام، عندما بايعوه وقد قرى

 .(2) ترْكُت لكم أمَركم، فولُّوا عليكم من يصُلُح لكم(عليهم فقال: )

د إليه باخلالفة عَّل املنرب أمام ال ناس وقال اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بعد أن ُعه 

ي 
 ما سألت اهلل يف رس 

 
وال عالنية قط، فمن كره يف أول كلمة قاهلا: )يا أهيا الناُس، إين واهلل

 .(3) جٌل من األنصار فبايعه وبايعه الناُس(فأمُره إليه، فقام ر منكم

ٌذ، ولست بمبتدع، ولكني متىب ٌع،  وقال أيًضا: )أهيا الناُس، إين لست بفارٍض، ولكني ُمنَفِّ

، فلستوإنى  لكم  من حولكم من األمصار إن أطاعوا كام أطعتم، فأنا واليكم، وإن هم أبَْوا

ٍل(  .(4)بوا

م ن غري رأي كان مني الناُس، إين قد ابُتليُت هبذا األمر؛  : )يا أهيابة اخلالفةطوقال يف ُخ 

الناُس فاختاروا ألنفسكم، فصاح ، وإين قد خَلْعُت ما يف أعناقكم من بيعتي، فيه، وال مشورة

 . (5)بالُيمن والربكة( ، َفيل  أْمَرناصيحًة واحدًة: قد اخرتناك يا أمري املؤمنني ورضينا بك

                                                           

 (.5/304تاريخ الطربي )1) )

 (.8/241( تاريخ ابن كثري )2)

 (.5/299)حلية األولياء 3) )

 (.6/121(، سري أعالم النبالء )9/207(، البداية والنهاية )45/161شق )تاريخ دم4) )

 (.9/238داية والنهاية )(، الب7/33(، املنتظم )45/357خ دمشق )تاري5) )
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ُة؛ فهو حق  أصيٌل ضح من هذه النصوص أن افات ملرجعيىَة الختيار اإلمام واخلليفة هي األمى

ل من حقوقها؛ كام هو متقرر يف اخلطاب السيايس النبوي والراشدي؛ بخالف اخلطاب  املؤوى

ل وُسنَن  اجلاهلية.  واملبدى

ا  وا من ال سدنة الطغاةأمى ء دعوة للخطاب السيايس النبوي السيايس، وسنن اخللفافقد اشمأزُّ

ْرنا باتباعها، فاســــتنكرها  رت يف كتاب "احلرية أو الطوفان"؛ وهي التي ُأم  الراشــــدين؛ التي ُقرِّ

َلفْت ســــــــــبيَل املؤمنني والســــــــــلف الصــــــــــاحلني، قال هؤالء، واتبعوا املْحدثات  والب َدَع التي خا

چ چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ )تــــــعــــــاىل: 

 .[115النساء:](چ

نَّة أنَّ   بيعة اإلمام باالختيار والرضا: عقيدةُ أهل السُّ
نصى العلامُء يف كتب العقيدة والسياسة الرشعية عَّل هذا األصل الراشدي يف اختيار 

وا يف َلَف فيه أهُل الب دع يف املحدثات السياسية والرشعية، فناخللفاء الراشدين، والذي خا صُّ

لفيى واجُب االتباع،  كتب العقائد والذي خالف فيه الشيعُة اجلَْعفرية عَّل أنى هذا األصَل السى

 واإلسامعيلية وغرُيهم من أهل البدع.

ُت أصحاُب احلديث أبو عثامن إسامعيُل الصابوينُّ يف عقيدته: )وُيْثب  ومن ذلك ما قاله   

حابة ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة رسول اهلل  ◙ خالفَة أيب بكر ... ثم واتفاقهم عليهباختيار الصى

حابة عليه  ◙ ستخالف أيب بكرٍ با؛ ◙ خالفَة عمَر بن اخلطاب  الصى
إياه، واتفاق 

ورى وإمجاع األصحاب كافًة ورضاهم به؛  ؓ... ثم خالفَة عثامن بعده ؛ بإمجاع أهل الشُّ
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حابة إيىاه، عَرَفه ورآه كل  مببي؛  ؓل األمُر إليه، ثم خالفَة عيلحتى ُجع    نهمعة الصى

 .(1)(ومل َيْستجيزوا عصياَنه وخالَفه فة،أحقى اخلَْلق  وأوالهم يف ذلك الوقت باخلال ◙

اإلمامُة ال جتوز إال برشوطها: النسُب، واإلسالُم، واحلاميُة، وقال اإلماُم أمحُد يف عقيدته: )

ُة التنفيذ، والتىقووا ى، وإتياُن لبيُت، واملْحت ُد، وحْفُظ الرشيعة، وعلُم األحكام، وصحى

د له بذلك أهُل احلَلِّ والَعْقد من علامء املسلمني فإن َش الطاعة، وضبُط أموال املسلمني،  ه 

 .(2) (ذلك لنفسه ثم رضيه املسلمون، جاز له ذلكوث قاهتم، أو أخذ هو 

، رُضوا به، واجتمعوا عليهملسو هيلع هللا ىلص أصحاُب رسول اهلل  يف خالفة عيل: )وقال اإلماُم أمحدُ 

ْر ذاك، وكانوكان بعُضهم حي ونه خليفًة، وخيُطب ويقسم رُضُ وعيل  ُيقيُم احلدوَد فلم ينك  وا يسمُّ

والغنائم فلم ينكروا ذلك...   .(3) (نه أمرَي املؤمنني راضني بذلك غرَي ُمنك رينوكانوا يسمُّ

ن األشعري ُمَبيِّنًا عقيدته يف كتابه "اإلبانة، عن أصول الديانة": )وثبتت وقال أبو احلس

مَة من أصحاب الشورى؛ ؛ بعقد  َمن عَقَد له اإلما ؓبعد عمر ◙ مُة عثامنإما

بإمامته، وأمجعوا عَّل فضله وعدله. وتثبت ، فاختاروه ورضوا ؓ الذين نصى عليهم عمرُ 

حابة  لَعْقد   ◙ بعد عثامن ◙ إمامُة عيلي  من أهل ╚ َمن عقدها له من الصى

ها أحاحللِّ والَعْقد   ع   . (4)ٌد من أهل الشورى غرُيه يف وقته(، وألنه مل َيدِّ

                                                           

 (.290)ص: عقيدة السلف وأصحاب احلديث (1) 

 (.124)ص: العقيدة رواية اخلالل 2) )

 (.2/413)السنة للخالل 3) )

 (.258)ص: ديانة اإلبانة عن أصول ال4) )
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نىة: )وأمجعوا عَّل أن خرَي  وقال أيًضا حابة، ثم يف بيان عقيدة أهل السُّ القرون قرُن الصى

حابة أهُل بدر، وخرَي أهل أن خرَي  )خرُيكم َقْرين(، وعَّل: ملسو هيلع هللا ىلصالذين يلوهنم عَّل ما قال  الصى

، وخرُي العرَشة األئمُة األربعُة:  رضوان اهلل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثامن، ثم عيل   بدر الَعرْشُ

ًضا من عليهم،   .(1) (مجاعتهموأنى إمامتَهم كانت عن ر 

نىة وا جلامعة بالبيعة ونقل أبو املعايل اجلَُوينيُّ اإلمجاَع عَّل أن تنصيَب اخلليفة عند أهل السُّ

فنقول: اتفق املُنَْتمون  واالختيار؛ فقال: )ونحن بعد تقديم ذلك نخوض يف إثبات االختيار؛

مامة، ثم أطبقوا عَّل أن عَّل ثبوت اإل -ق املذاهب، وتباُين  املطالبعَّل تفرُّ  -إىل اإلسالم

الالمعة بطالُن مذاهب سبيَل إثباهتا النصُّ أو االختيار، وقد حتقق بالطُّرق القاطعة والرباهني 

حلكُم بصحة االختيار، وإن أردنا فال يبقى بعد هذا التقسيم واالعتبار إال اأصحاب النصوص، 

عي النصوص، أسندناه إىل االختيار من غري التفات إىل إبطال مذاهب  أن نعتمَد إثباَت  مدى

َمْت نُ  َوهُبم، وانسحبت عَّل ق َمم  اإلمجاع قائلني: إنى اخللفاَء الراشدين انقضت أياُمهم، وترَصى

 . (2)(عةاملسلمني طاعُتهم، وكان مستنَد أمورهم صفقُة البي

هباريُّ رمحه اهلل يف عقيدته َ اخلالفة وقال الرَبْ ورضاهم به، بإمجاع الناس عليه : )ومن َويل 

 .(3) فهو أمرُي املؤمنني(

                                                           

 (.71)ص: رسالة إىل أهل الثغر 1) )

 (.54)ص: غياث األمم 2) )

 (.56)ص: رشح السنة 3) )
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َة رمحه اهلل يف بيعة عثامنَ  إال بعد اجتهاد  ◙ ُته: )فلم تكن بيع ؓوقال ابُن َبطى

حابة، من املهاجرين واألنصار، من السابقني األوى  رين، رأي الصى هم من اآلخ  لني، وغري 

 . (1) واستخالفه(اقهم كلِّهم عَّل فضله وإمامته واجتامع كلمتهم واتف

بيعَة اجتامع ورمحة، مل َيْدُع إىل نفسه،  ◙ : )كانت بيعُة عيلي  ؓوقال يف بيعة عيلي 

هم عَّل بيعته بسيفه، ومل َيْغل بْهم بعشريتهومل جُيْ  ْ َف اخلالفَة بنفسرب  ه، وزاهنا برشفه، ، ولقد رشى

َة البهاء بعدله، و ه، ولقد أباها وكساها ُحلى فأجربوه، وتقاَعَس عنها رفعها بعلو قدر 

 .(2)فأكرهوه(

ُق ابُن قدامَة يف عقيدته عن سنن اخللفاء الراشدين يف البيع ة وأهنا باالختيار، وقال املوفى

حابة عَّل تقديمه ومبا يعته، ومل يُكن  اهلُل ل َيْجَمَعهم عَّل وأهنا واجبُة االتباع: )وإمجاُع الصى

؛ لتقديم  ؓأيب بكر إليه، ثم عثامنُ ؛ لفضله وعهد  ؓم من بعده عمرُ ضاللة، ث

لراشدون هؤالء اخللفاُء ا؛ لفضله وإمجاع أهل عرصه عليه.  ؓأهل الشورى له، ثم عيل  

َ ين عليكم بسنىتي وسنىة  اخل»فيهم: ملسو هيلع هللا ىلص املْهديُّون الذين قال رسوُل اهلل  لفاء الراشدين املهديِّ

وا علي ن بعدي، َعضُّ
 .(3) (هام 

ورى  ◙ النوويُّ يف خالفة أيب بكروقال  أهنا ليست بالنصِّ أو التعيني، وإنام بالشُّ

بل أمجعت عَّل خالفته رصحًيا؛ ملسو هيلع هللا ىلص  خالفُة أيب بكر ليست بنصي من النبيواالختيار: )

حابُة عَّل عقد اخلالفة له وتقديمه لفضيلت ولوكان هناك نص  عليه أو عَّل غريه مل تقع   ه،الصى

                                                           

 (.8/80كربى )اإلبانة ال1) )

 (.2/346لوامع األنوار )2) )

 (.36)ص: ملعة االعتقاد 3) )
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نصار وغريهم أواًل، ولَذَكَر حافُظ النصِّ ما معه وَلَرجعوا إليه، لكن تنازعوا ناَزعُة من األامل

، ثم اتفقوا عَّل أيب  بكر واستقر األمر، وأما ما تدعيه الشيعُة من النص أواًل ومل يكن هناك نص 

  .(1)(ن دعواهمطٌل ال أصَل له باتفاق املسلمني واالتفاق عَّل بطالعَّل عيل والوصيىة  إليه فبا

 .(2) وقال: )أمجعوا عَّل اختيار أيب بكر وعَّل تنفيذ عهَده إىل عمر(

زِّ احلنفيُّ يف "رشح الطحاوية": )
 ثب ُت اخلالفَة بعد أيب بكٍر لعمرَ ونُ وقال ابُن أيب الع 

ة بعده عليهوات ؛ وذلك بتفويض أيب بكر اخلالفَة إليه،¶  األمى
 .(3) (فاق 

نىة يف اإلمامة، والتي خاَلَف فيها أهُل اوقال عبُد القاهر  لبغدادي يف بيان عقيدة أهل السُّ

ة االبدع: ) : بأنى طريَق عقد اإلمامة لإلمام يف هذه األمى  .(4) (الختياُر باالجتهادوقالوا

( : ستاينُّ
ْهر  نىة يف اإلمامة، وأهنا باالخ واجلُبىائيُّ وأبو هاشم قدوقال الشى ، يارتواَفقا أهَل السُّ

حابَة مرتتبون يف الفضل ترتَُّبهم يف اإلمامة  .(5) (وأنى الصى

: )والدليُل عَّل إثبات اإلمامة للخلفاء األر ينُّ عَّل ╚ بعة وقال أبو بكر الباقالى

حابَة  أهل اليقني شاهدوا  كانوا أعالَم الدين ومصابيَح ╚ الرتتيب الذي بيناه: أنى الصى

د هلم النبيُّ التأويَل، والتنزيَل وعَرفوا   ، )خري القرون قرين) :بأهنم خرُي القرون فقالملسو هيلع هللا ىلص َشه 

موا هؤالء األربعَة عَّل غريهم ورتىبوهم عَّل الرتتيب املذكور، عَ  مل ╚ ل ْمنا أهنم فلام قدى

                                                           

 (.15/155رشح مسلم )1) )

 (.2/206رشح مسلم )2) )

 (.2/710رشح الطحاوية )3) )

 (.340)ص: ق بني الفرق الفر4) )

 (.1/85امللل والنحل )5) )
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موه ال موا من قدى يًا منهم، وإنام قدى موا أحًدا تشهِّ لإلمامة م ن عتقادهم كونه أفضَل وأصلَح يقدِّ

 .(1)(قَت تولِّيهغريه يف و

( : قال القايض: وال تنعق ُد اإلمامُة إال باالختيار، ويلزم أهَل وقال ابن عبد اهلادي احلنبيلُّ

، ألنه عقٌد ال يتم إال بعاقدٍ  االختيار عقُد اإلمامة، فإن ؛ كالقضاء ال يصري قاضًيا توقىفوا أث موا

، وال يصري قاضًيا بغريحتى ي دْت صوىلى  .(2) (اإلمامةُ فُته، كذلك  والية وإن ُوج 

وأوضح ابُن ُخْلدوَن أنى إمامَة اخللفاء الراشدين كانت باالختيار واالجتامع والرضا؛ 

ره املؤرخون يف التأليف عنهم ألمرين: فقال: )واحلقُّ أن معاويَة  داد اخللفاء، وإنام أخى يف ع 

ْمناه مناألول أن اخل وأما ه، العَصبيىة التي حدثت لعرص الفَة لعهده كانت مغاَلبًة ألجل ما قدى

 .(3) (ًعاواجتامقبَل ذلك كانت اختياًرا 

ومل َتْثبُت  اخلالفُة )وقال الشيُخ عبد العزيز الراجحيُّ يف "رشح العقيدة احلََموية": 

ا بعدهم فكلُّها بالقوة والَغَلبة؛ فُخلفاُء أم باالختيار واالنتخاب إال يف زمن  اخللفاء الراشدين،

 .(4) (كلُّها بالقوة والَغَلبة إىل اآلنأمية، وُخلفاُء بني العباس واألتراك واملامليك: بني 

يعي ابن ه أن اخللفاَء الراشدين  وقد ردى شيُخ اإلسالم ابُن تيمية عَّل الشِّ ِّ بدعوا يلِّ
ر  احل  املَُطهى

يَق ملأخذوا اخلالفَة من غري ش دِّ ضا ورى من املسلمني! وأنى أبا َبْكٍر الصِّ  يباي ْعه إال عمُر وب ر 

                                                           

 (.27)ص: ه وال جيوز اجلهل به اإلنصاف فيام جيب اعتقاد1) )

 (.80)ص: اح طرق االستقامة، يف بيان أحكام الوالية واإلمامة إيض2) )

 (.2/650تاريخ ابن خلدون )3) )

 العزيز الراجحي.رشح احلموية للشيخ عبد 4) )
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حابة، وأنى خالفَة عمَر كانت بنصِّ أيب بكر  عليه، وخالفَة عثامن كانت بنص أربعة من الصى

حابةعمر مع مخسة معه واخت  !(1) يار  بعض الصى

أبو ملسو هيلع هللا ىلص إنى اإلماَم بعد رسول اهلل فقال ابُن تيميَة: )وأما قوُل الرافيض: إهنم يقولون: 

نىة، وإن كان بعُض أهل ر برضا أربعة: بكر بمبايعة عم فيقال له: ليس هذا قوَل أئمة أهل السُّ

هم: تنعقد ببيعة اثنني، وقال بعُضهم: ون: إنى اإلمامةَ تنعقد ببيعة أربعٍة، كام قال بعضالكالم يقول

َل أئ نىة.تنعقد ببيعة  واحٍد. فليست هذه أقوا يف كون .. والكالم هنا يف مقامني: أحُدمها مة السُّ

ثابٌت بالنصوص  أيب بكر كان هو املستحقى لإلمامة وأن مبايعَتهم له مما حيبه اهلُل ورسوُله؛ فهذا

َد إليه أنه متى صار إماواإلمجاع، والثاين:  ًما فذلك بمبايعة أهل الُقدرة له، وكذلك عمُر ملا َعه 

ر أهنم أبو بكر إنام صا مل ينُفذوا عهَد أيب بكر ومل يبايعوه مل ر إماًما ملىا بايعوه وأطاعوه، ولو ُقدِّ

َر أن عمَر وطائفًة مع ْ إماًما... ولو ُقدِّ
ْ يرص  حابة عن البيعة، مل َيرص   إماًما ه بايعوه وامتنع سائُر الصى

حابة؛ الذين هم أهُل ال وكة؛بذلك، وإنام صار إماًما بمبايعة مجهور الصى وهلذا مل يرُضى  ُقدرة والشى

ن ُعبادَة؛ ألن ذلك ال يقدُح يف مقصود الوالية؛ فإن املقصوَد حصوُل القدرة ختلُُّف سعد  ب

فقة اوالسلطان اللذ جلمهور عَّل ذلك... ين هبام حتصل مصالُح اإلمامة وذلك قد حصل بموا

، والذين هبم صار ملسو هيلع هللا ىلصهلل وأبو بكر بايعه املهاجرون واألنصار الذين هم ب طانُة رسول ا

ٌة، وهب زى
َر املرشكون، وهبم ُفت حت جزيرُة العرب، فجمهور الذين بايعوا لإلسالم قوٌة وع  م ُقه 

د إليه وبايعه املسلمون ين بايعوا أبا َبْكٍر... وأما عمُر فإن أبا َبْكٍر هم الذملسو هيلع هللا ىلص رسوَل اهلل  َعه 

وأما قوُله: ثم  رُة والسلطاُن بمبايعتهم له،بعد موت أيب بكٍر، فصار إماًما ملىا حصلت له القد

اَن بنصِّ عمَر عَّل ستٍة هو أحُدهم؛ فاختاره بعُضهم: عثام رص فيقال: أيًضا عثامُن مل يُن بن عفى

                                                           

 (.1/126منهاج السنة )(1) 
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اَن ومل يتخلىْف إماًما باختيار بعضهم؛ بل بمبايعة الناس له، ومج يع املسلمني بايعوا عثامَن بن عفى

ا بمبايعة اخللق له دون فتخصيُصه عليًّ ه: ثم عيل  بمبايعة اخلَْلق  له: ... وأما قولُ عن بيعته أحدٌ 

م لكل من عَرَف سريَة القوم أن أيب بكر وعمَر وعثامَن كالٌم ظاهُر البطالن، وذلك أنه من املعلو

وعنهم  ◙ يعَتهم أليب بكر وعمَر وعثامَن أعظُم من اتفاقهم عَّل بيعة عيلي اتفاَق اخلَْلق ومبا

 .(1)(أمجعني

يد به اإلمجاع الذي ينعقد به اإلمامة، فهذا يعترب فيه أما اإلمجاع عَّل اإلمامة، فإْن ُأروقال: )

فقة أهل الشوكة بحيث يكون  متمكنا هبم من تنفيذ مقاصد اإلمامة حتى إذا كان رءوس موا

ب وكة عددا قليال، ومن سواهم موافق هلم حصلت اإلمامة بمبايعتهم له. هذا هو الصوا الش

ه. وأما أهل الكالم فقدرها كل منهم الذي عليه أهل السنة وهو مذهب األئمة كأمحد وغري

عَّل االستحقاق واألولوية، فهذا يعترب فيه إما بعدد، وهي تقديرات باطلة. وإن أريد به اإلمجاع 

 .(2) ا اجلمهور وهذه الثالثة حاصلة يف خالفة أيب بكر(اجلميع وإم

ام هبم األمر اخلالفة إال اتفاق أهل الشوكة واجلمهور الذين يق وقال: )فإنه ال يشرتط يف

 .(3) بحيث يمكن أن يقام هبم مقاصد اإلمامة(

كيفية تنصيب اخللفاء الراشدين، ورد  لكالم املبتدعة فهذا توضيُح شيخ اإلسالم ل

 تكلمني، وأهنا متىْت عن بيعة واختيار؛ ال عن نصي وال قهٍر وال استبداٍد.وامل

                                                           

 (.534-1/526منهاج السنة )(1) 
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 السيايس املزنَّل: خلطابا ويرفضبكالم املاَوْردي  من يستدل ردُّ ىلعال
واخللفاء الراشدين يف سنىت هم ملسو هيلع هللا ىلص مل جيد إال كالَم املاَوْرديِّ لرُيدى به ما جاء عن النبي 

ة، ولينرُصَ القوَل الباطَل إلقامة الدولة؛ لينرُصَ حكْ  ين واملغتصبني بغري رضا األمى َم املستبدِّ

ز التوريث لألبناء واإلخوة واألرس.املْحدَ   َث بجوا

كحال من يستدل بكالم اخللف من املتكلمني؛ لرُيدى به إمجاَع السلف الصاحلني يف ه فحال

 ائل اإليامن؛ بإثبات صفات اهلل عَّل ظاهرها دون حتريفها!مس

ل الذين ملاَوْرديُّ هو كبرُي القضاة يف الدولة العباسية، وهو كغريه من فقهاء العهد املفا ؤوى

ل انتقدهم الشيخ حاكم يف كتابه، وبنيى   خمالفَتهم للخطاب النبوي والراشدي يف العهد املنزى

ْرنا باتباعه، فه  خطاب  أصاًل فكرة كتاب "احلرية أو الطوفان"؛ الذي ميىز بنيهي ذه الذي ُأم 

ل، فكيف حيتج  ل وبني خطاب العهد املؤّول واملبدى املْحَدثات التي حَدَثْت بالريس العهد املنزى

ل واملب ل عَّل النصوص واألحكام التي يف جاءت يف اخلطاب السيايس النبوي يف العهد املؤوى دى

 هد املنزل؟!والراشدي يف الع

َس خلَفه؛ لرُيدى به ُسنََن اخللفاء الراشدين، قد انتقده بل إنى نفس ما نقله عن املاَوْرديِّ وَترَتى 

حابة؛ وهو أن عقَد البد. حاكم وبنيى بطال ة َنه وخمالفَته إلمجاع الصى يعة ال يتم إال برضا األمى

َف بني الفقهاء يف أنه: هل ُيشرتُط رضا وقد ذكر املاَوْرديُّ اخلالواختيارها، قال د. حاكم: )

ند استخالف اإلمام لغريه من بعده؟ فقال: )ذهب بعُض علامء أهل أهل احلل والعقد ع

ة، ألالبرصة إىل أن رض هنا حق  يتعلىُق هبم، فلم ا أهل االختيار لبيعته رشٌط يف لزومها لألمى

ُح الذي ال يسوُغ غريه، وهو ما كان وهذا هو الصحي تلزْمهم إال برضا أهل االختيار منهم(؛

حابُة  حابُة  ؛ فقد╚عليه الصى البيعَة أليب بكر، ثم عمر، ثم عثامن، ╚ عقد الصى
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ة بالرضو ثم عيل، دون إكراه وال رة الَقْطعية التي ال إجبار، وهذا من املعلوم من تاريخ األمى

ة عَّل ذلكجَيَْحُدها إال مكابٌر، فلم يصبح أحٌد منهم خليفًة  ... بالسيف أو القوة أو القهر لألمى

َ هلماملاَوْرد وهلذا نصى  اهم  -أي: أهل  احللِّ والعقد  - يُّ عَّل ذلك فقال: )فإذا تعنيى َمن أدى

ها بايعوه عليها، وانعقدت ببيعتهم له الجتهاُد إىل اختياره، عرضوها عليه، فإن أجاب إليا

ْب إليها مل جُيْرَبْ عليها؛ ألهنا عقُد مراضاة واختيار، ال، وإن امتنََع من اإلمامة واإلمامةُ 
يدخله  مل جُي 

ٌه وال إجبارٌ  ي هنا باشرتاطه الرضا وعلىق الشيخ حاكم يف احلاشية عَّل كالم املاورد. (1)(إكرا

؛ إذ سيأيت يف املرحلة الثانية ما يؤكِّ يف عقد اإلمامة، فقال: )وال ْظ هذا التعليَل من املاَوْرديِّ
ُد ح 

 .(2) !(تراجَع اخلطاب السيايس عن هذا املبدأ بتأويل املاَوْرديِّ نفسه

ره املاَوْرديُّ أيًضا بالتأويل من أنى اإلمامَة حقُّ للحاكم ُثها ألبنائه وغريهم من  وما قرى ُيَورِّ

ة وخلفاؤه الراشدون وما أمجع عليه ملسو هيلع هللا ىلص خيالف ما كان عليه النبيُّ  ،ورضاها غري شورى األمى

ُم كالَم املاَوْردي عليهم كام يفعله  حابُة أمجعون، فهل ُنَقدِّ  الريس ويدعو له؟!الصى

 يار األمة لإلمام:دلعوة للخطاب الراشدي يف اختل داعة اخلطاب املبدل أسباُب رفض
راشدية املهجورة يف األحكام السياسية، بل أخذ السنن الومل َيْكتف  برتك الدعوة هلذه 

ة ُ هبا، ال دفاًعا عن اخلالفة العامى ُر منها وممن ُيَبرشِّ ما فيها من حْمَدثاٍت و -يف العهد املؤول- حيذِّ

عاة  عَّل وتأويالٍت، بل دفاًعا عن حكومات االحتالل، واحلُكم اجلرَْب  يِّ الطاغويت، والدُّ

كتاتوريات، وُحْكم  األرس واألنظمة الوراثية، وكلُّ ذلك باسم السلفية والأبواب جهنَم،  دِّ

 ورشعيىة  التغلب يف اإلسالم بزعمه!

                                                           

 (.8)ص: لاموردي األحكام السلطانية ل1) )

 (.27)ص: احلرية أو الطوفان 2) )
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ه الختيار الشعوب وإرادهتم: )فقال يف تسويقه لالستبداد والد ال ُتَقرُّ كتاتوريات ورفض 

رُّ االدولُة املسلمة الديم
ام لدوقراطية؛ ألهنا خمالفٌة للرشيعة، وال ُتق  لُة املسل مُة اخلروَج عَّل حكى

هم بحرية االختيار؛  .(1)(املسلمني والثورة عليهم وقال مبيِّنًا خوَفه من إعطاء الشعوب حقى

ْعُم بأن الديمقراطية َعْدٌل هو َزْعٌم باطٌل؛ ألهنا قائمٌة عَّل حتكيم ) وهم األكثريُة: األكثرية، الزى

؛  ة  ويرتتب عَّل هذا ضياُع حقِّ األقليى  ؛ ألنى العربَة باألكثرية ال باألْمَيز 
 
وإهداُر ُقْدرات األْكفاء

اُر  ًرا  .(2)(ب كل دولةواألكثُر َقَبليًة وأتباًعا بحسففي دول الديمقراطية يسوُد التُّجى وقال حمذِّ

كتاتوريات، وم ُل الدِّ
االستبداَد: ن اختيار الشعوب الذي يبط ُل من االنتخابات التي ُتْبط 

ة بالديمقراطية ُيَلبِّ )  التي حتصل يف الدول املسامى
ُس كثرٌي من أهل الباطل، فيزعم أنى االنتخابات 

صحيح؛ ألن االختياَر الرشعيى راجٌع إىل  هي صورٌة من صور الوالية باالختيار. وهذا غريُ 

ة  املسلمني ة الشعب ُسنِّيِّ ، ويف الديمقراطية يرجع إىل عأهل احلل والعقد ال عامى يِّهم امى
هم وَبْدع 

هم وكافرهم، فهو رجوٌع إىل الكثرة ال إىل األعلم واألْفَهم  واألوجه الذين هم أهُل  ومسلم 

 .(3)(احلل والعقد

عى أن الش ورى حمصورٌة عَّل احلاكم وحاشيته واملأل من حوله، عَّل طريقة سنن وادى

ار قريش، فيستبعدُ الفرعونية واجل َة التي أكراهلية كُكفى َه هلا اخلطاَب باألمر  األمى مها اهلُل، ووجى

والنهي واألحكام! قال اخلليفُة الراشد عمر بن عبد العزيز: )إذا رأيت قوًما ُينْت جون بأمر دون 

 .(4)م، فهم عَّل تأسيس الضاللة(عامته

                                                           

 (.232)ص: ( )1

 (.81)ص: ( )2

 (.66)ص: 3) )

 (.1/343)سنن الدارمي 4) )
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ا ة وإرادهتا:  فقال يف استدراكاته عَّل كتاب "احلرية" مستخفًّ )َجَعل اختياَر احلاكم باألمى

ة والشعب((1)ة!(لألمى  . وقال: )غال يف إرادة األمى
(2). 

وقال مستدالًّ بالقرآن من خطر استشارة األكثرية املضطهدة من املسلمني واختيارهم ملن 

للحق؛ كام بنيى  )واالنتخاباُت قائمٌة ابتداًء وانتهاًء عَّل األكثرية، واألكثريُة خمالفونمهم: حيكُ 

ُن:  ذلك . وقال: (3)([116]األنعام:   (ۅ ۉۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )القرآ

م أن الكثرة ليست معترَبًة ) عدُم اعتبار أهل احلل والعقد سريجع األمَر إىل اعتبار الكثرة، وتقدى

ت  الرشيعُة الكثرَة:  رشًعا وال ۆ ۆ ۈ ۈ )عقاًل؛ أما رشًعا فليس هناك دليٌل؛ بل ذمى

چ چ چ چ ڇ )، وقال: [116]األنعام: (ۋ ۅ ۅ ۉ ٴۇ ۋ

 .(4)([26حلديد:]ا (ڇ

متباكًيا عَّل الرشيعة وخائًفا عليها من الشعوب املُْستعبدة: )احلاكُم سيحاول إرضاَء وقال 

  .(5)ره، فبذلك يتنازل عن رشع اهلل ألجل الشعب(الشعب؛ ليستمروا يف انتخابه واختيا

( حتت اختياره الشعب، فيكون رشُع اهلل غرَي إلزاموقال: )احلاكُم سيجعل رشَع اهلل يي
(6). 

                                                           

 (.299)ص: 1) )

 (.299)ص: 2) )

 (.136: )ص3) )

 (.149)ص: 4) )

 (.136)ص: 5) )

 (.136)ص: 6) )
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لَة بوجوب منع متكني الناس من االنتخابات حتى لو كانت جائزًة؛ ألهنا وناشد العدا

طريقُة االنتخابات؛ ألهنا ال حتقق  ظلٌم! فقال: )لو جاز إحداُث طريقة ثالثة مَلا جازت

 .(1)عداًل(

 حقيقَة د
ٍ
ُر بَجالء  عوته والسبَب الذي من أجله حارب كتاَب "احلرية أوفهنا ُيْظه 

وُد عن األنظمة الفرعونية اجلربية والدكتاتوريات االستبدادية التي الطوفان"؛ وهو  الذى

ر من التحرر من تستعبد الشعوَب املسلمَة اليوَم، وحتُكُمهم باحلديد  والنار؛ لذا فهو حيذِّ

حيكمهم ويدير شئوهنم، ويُردُّ سننى اخللفاء  قبضتهم باملشاركة السياسية يف اختيار َمن

َتها واختياَرها باخلوف  اشدين يف اخلطابالر ُر رفَضه من إعطاء الشعوب حريى السيايس، ويربِّ

أنى هذه الشعوَب املْسل مَة ليست عَّل الرشيعة واإلسالم والعدالة من الشعوب، و -بزعمه-

 ه!يُة ال تأيت إال بالضالل كام يف نصِّ القرآن بزعمأهاًل لالختيار واملشاركة السياسية، فاألكثر

 :وجوه منللحاكم  لرأي األمة واختيارها داعة اخلطاب املبدل فضرالردُّ ىلع 
سلمني هذا من حتريف : تنزيُل اآليات التي جاءت يف ذم األكثرية الكافرة عَّل املأواًل 

ڳ ڳ ڳ ڱ )ال تعاىل: القرآن وسلوك طريقة أهل البدع يف اتباع املتشاهبات، كام ق

ہ ھ ھ ھ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

عة من اخلوارج وغريهم، كام ؛ ف[7]آل عمران:  ( ۓ ۓھ ے ے  هي طريقُة املبتد 

ار،  . فذمُّ (2)فجعلوها عَّل املؤمنني(قال ابُن عمر: )إهنم انطلقوا إىل آيات نزلت يف الكفى

 .[116]األنعام:  ( ۉ ۉۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )األكثرية يف قوله تعاىل: 

                                                           

 (.137)ص: 1) )

 (.9/16لبخاري )صحيح ا2) )
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 .[17]هود:( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )، كام قال تعاىل: جاءت يف الكافرين واملرشكني

ڃ چ چ )، وقال: [103]يوسف:(  خب مب ىب يب جت حت )وقال: 

؛ قال ابُن [7]يس:(  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )، وقال: [89]اإلسراء:(  چ چ

ال ُتط ْع ملسو هيلع هللا ىلص: تعاىل ذ ْكُره لنبيه حممد  جرير الطىربيُّ يف تفسري آية األنعام التي استدل هبا: )يقول

 به وأهلُّوا  آلهلتهم، َذَبحوا  ما أْكل   من إليه دَعْوك فيام حممد، ، ياعادلني باهلل األندادَ هؤالء ال

يغ والضالل،وأشكاهلَ  رهبم، لغري فإنىك إْن ُتط ْع أكثَر من يف األرض يضلوك عن  م من أهل الزى

ة احلق والصو وك عن ذلك. وإنام قال اهلُل لنبيه: دين اهلل، وحَمجى ۆ ۈ ۆ )اب، فيصدُّ

اًل   ( ۈ ٴۇ ۋ  . (1)(من بني آدم، ألهنم كانوا حينئذ كفاًرا ُضالى

: )قوله تعاىل:   . (2)(أي: الكفار؛  ( ۋۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )وقال القرطبيُّ

اًل،  أبو املنصور املاُتريديُّ يف تفسريه: )اآليُة داللٌة أن أكثَر أهل األرض كانوا وقال  ُضالى

 . (3)( ( ۈ ۈ ٴۇ ۋ)قال: أو ُعبىاَد األوثان واألصنام؛ ألنه 

 :  . (4) (الكفاُر؛ ألهنم األكثرون؛ أي: (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۉ)وقال النىَسفيُّ

                                                           

 (.12/64تفسري الطربي )1) )

 (.7/71تفسري القرطبي )2) )

 (.4/228تفسري املاتريدي )3) )

 (.1/532تفسري النسفي )4) )
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: )قوُله تعاىل:  نقيطيُّ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ )وقال الشِّ

ٌل، : َذَكر يف هذه اآلية الكريمة أن إطاعَة أكثر أهل األ[116األنعام:](ۉ وبنيى يف رض ُضالى

َع أخَر أن أكثَر أ  . (1)(هل األرض غرُي مؤمننيمواض 

ًحا يف آيات كثرية،  اُر ال يعلمون، فقد جاء موضى فقد بنيى وقال: )أكثُر الناس وهم الكفى

 .(2) (كثَر الناس هم الكافرونتعاىل يف آياٍت أنى أ

يف األرض قدياًم  كني؛ وهم األكثريةُ فهذه اآلية ومثُلها نزلت يف ذمِّ الكافرين واملرش

فقد ضلُّوا يف مسائل الدين والغيب، واتبعوا فيها  يف الدنيا واآلخرة،تقباًل، ووحديًثا ومس

بوا الرُسَل.  أهواءهم، وَقلىدوا فيها أسالَفهم وكذى

ەئ )) اإلسالم فهم أهُل اهل داية وهم الذين ينُشدوهنا، كام دلى عليه آخُر اآلية وأما أهُل 

ەئ ))بُن عاشوٍر: . قال ا[117]األنعام:(  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ۆ ۆ ۈ ۈ )تعليٌل لقوله:  ،( ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 ضليل منهم؛؛ ألن مضموَنه التحذيُر من َنَزغاهتم، وتوقُُّع الت[116]األنعام: ( ٴۇ ۋ ۋ

. (3)(، وليهتدوا باهلل الذي هَيْدهيموهو يقتيض أن املسلمني يريدون االهتداَء، فْليَْجَتن بوا الضالىني

ابن عثيمنَي: )فكم من أناس َضلُّوا عن احلق مع بيانه ووضوحه؛ وهم كثريون؛ بل قال الشيُخ 

 ( ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)هم األكثُر، كام قال تعاىل: 

الرمحن: ، وانظر إىل الفضل والكرم: هو الذي منى علينا باهلداية، ثم يقوُل يف سورة [161]األنعام:

                                                           

 (.1/491البيان )أضواء 1) )

 (.6/165أضواء البيان )2) )

 (.8/28رير والتنوير )التح3) )
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الذين أْحَسنىا فأحسن إلينا ، فكأنىنا نحن [60]الرحمن:(  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

؛ ولكن  ًرا ؛ هو الذي أحَسَن إلينا أواًل، وأحسن إلينا آخ  ًرا ء؛ مع أن له اإلحساَن أواًل وآخ  باجلزا

ن ُشْكره لسعي عبده( ت ههذه من منى   .(1)سبحانه وتعاىل، وم 

داَد كثرية من املسلمني، وأنى فيه اخلرَي والربكَة واوقد جاءت الرشيعة بمدح رأي األ لسى

ْدَق الشهادة، وأنه معموٌل به يف الدنيا قبل اآلخرة، كام قال تعاىل:  ٺ ٺ ٺ ٺ )وص 

ة[110]آل عمران:( ٿ ووسطيىت ها وشهادهتا عَّل الناس:  ، وقال سبحانه يف فضيلة األمى

تيميَة: )فإذا . قال ابُن [143]البقرة:(  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

وقال: )فُعل م أن شهادهَتم مقبولٌة فيام  .(2)دوا بباطٍل(كان الربُّ قد جعلهم شهداَء مل يشه

اَء دون بام ليس بحٍق مل يكونوا شهديشهدون عليه من األشخاص واألفعال؛ ولو كانوا قد يشه

 .(3)مطلًقا(

جلامعة وإياكم )عليكم باملسو هيلع هللا ىلص: . وقال (4) )يُد اهلل عَّل اجلامعة(ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي 

، وهو من االثنني أبعُد، من أراد ُبْحبوحَة اجلنة فليلزم والُفرقَة؛ فإن الشيطاَن مع الواحد

 باالعتصام يف أحاديَث كثريٍة متعددة األمرُ ملسو هيلع هللا ىلص النبي . قال ابُن تيميَة: )ثبت عن (5) اجلامعَة(

 مع اجلامعة، وأن اهلل مل يكن باجلامعة واملدُح هلا، وذمُّ الشذوذ، وأنى اخلرَي واهلُدى والرمحةَ 

 .(6)َة عَّل ضالل(ليجمَع هذه األمى 
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، وَجَبْت ملسو هيلع هللا ىلص: وعن أنس بن مالك، قال: )مروا بجنازة، فأثنوا عليها خرًيا، فقال النبي 

وا  ، ثم مرُّ ا : ما وجبت؟  ؓفقال: وجبت، فقال عمر بن اخلطاببأخرى فأثنوا عليها رشًّ

، فوجبت له النقال: هذا أثنيتم عليه خرًيا، فوجبت  ا اُر، أنتم له اجلنُة، وهذا أثنيتم عليه رشًّ

  .(1) اهلل يف األرض( شهداءُ 

: )كلُّ مسلم مات فأهلم اهلُل تعاىل الناَس أو معظَمهم الثناَء عليه، كان ذلك  قال النوويُّ

ٌء كانت أفعاُله تقتيض ذلك أم ال، وإن مل تكن أفعاُله  دلياًل  تقتضيه عَّل أنه من أهل اجلنة، سوا

أهلم اهلُل عز وجل الناَس الثناَء عليه، ر املشيئة، فإذا فال حُتَتىُم عليه العقوبُة، بل هو يف خط

 .(2) اسَتْدَلْلنا بذلك عَّل أنه سبحانه وتعاىل قد شاء املغفرَة له(

مبيِّنًا ُحْسَن رأي املسلمني وبركَته يف الشأن السيايس  ◙ هلل بن مسعودوقال عبُد ا

اهلل حسٌن، وما رآه ا فهو عند  الشورى واختيار اإلمام: )ما رأى املسلمون حَسنً العام، ويف

حابةُ    مجيًعا أن يستخلفوا أبااملسلمون سيًِّئا، فهو عند اهلل سيٌِّئ، وقد رأى الصى

 .(3)(َبْكرؓ

حابُة يف النوازل ويف حال اختيار اإل: اثانيًا َل به الصى
مام لرتجيُح باألكثرية الذي ينكره عم 

لعثامَن بناًء عَّل اختيار األكثرية بن عوف وغريها من مسائل، فقد كان ترجيُح عبد الرمحن 

، إين قد ومعرفة  آرائهم، كام يف "صحيح البخاري": أنى عبد الرمحن بن عوف قال: ) يا عيلُّ

أبايُعك  لون بعثامَن، فال جتعَلنى عَّل نفسك سبياًل، فقال: يف أمر الناس، فلم أرهم يْعد  نظْرُت 
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عه عبد الرمحن، وبايعه الناُس؛ املهاجرون ه، فبايعَّل سنة اهلل ورسوله، واخلليفتني من بعد

ُء األجناد واملسلمون  .(1) (واألنصار، وأمرا

ُر الناَس عثامَن، وقال ابُن تيميَة: )مل خيتلف أحٌد يف خالفة  ولكن َبق َي عبُد الرمحن يشاو 

لون بعثامَن، وأنه شاَور حتى العذارى يف ثالثَة أيام، وأْخرَب أن الناس ال  .(2)(دورهنى ُخ  يْعد 

صار أبو بكر ) ابُن تيميَة عن رأي األكثرية باجلمهور وأهل القدرة؛ فقال: وقد عربى 

يُق إماًما بمبايعة أهل القدرة دِّ ر أن عمَر وطائفًة معه بايعوه، وامتنع سائُر  الصِّ له. ولو ُقدِّ

حابة عن البيعة، مل ْ إماًما بذلك، الصى
حابة، الذين هم ة وإنام صار إماًما بمبايع َيرص  مجهور الصى

وكة؛ وهلذا مل يرُضى ختلُُّف سعد بن ُعبادَة؛ ألن ذلك ال يقدح يف مقصود  أهُل القدرة والشى

فقة اجلمهور عَّل ذلك وذلك قدالوالية،   .(3)(حصل بموا

: )ملا بايع عمُر أب د ا َبْكٍر رىض اهلل عنهام انعقدت اإلمامُة له بمجروقال أبو حامٍد الَغَزايلُّ

بيعته، ولكن لتتاُبع  األيدي إىل البيعة بسبب مبادرته، ولو مل يبايْعه غرُي عمَر وبقي كافىُة اخللق 

لوب، مَلا انعقدت اإلمامُة؛ فإنى كافًئا ال يتميىُز فيه غالٌب عن مغخمالفني، أو انقسموا انقساًما مت

ُف القلوب إىل املشارشَط ابتداء  يعة، ومطابقُة البواطن والظواهر االنعقاد قياُم الشوكة وانرصا

ء،  عَّل املبايعة؛ فإنى املقصوَد الذي طلبنا له اإلمام مجُع َشتات اآلراء يف مصطدم تعارض األهوا

ُت اوال تتف  إذا ملتباينُة املتنافرُة عَّل متابعة رأي واحٍد؛ إالق اإلراداُت املتناقضُة والشهوا
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َخْت  ومداُر مجيع ذلك عَّل يف النفوس رهبُته وَمهابُته،  ظهرت شوكُته وعُظَمْت َنْجدُته، وترسى

فقة األكثرين من معترََبي كلِّ زمان  .(1)(الشوكة، وال تقوم الشوكُة إال بموا

إن اختلف ار اإلمام: )يا عبَد اهلل بَن عمر، البنه عبد اهلل يف اختي بن اخلطاب وقال عمرُ 

ْزَب الذي فيه عبُد الرمحن(، وإن كانوا ثالثًة وثالثًة، فقوُم فكن مع األكثرال ب ع  احل   .(2) اتى

وقال ابُن عبد اهلادي: )اإلمامُة تنعقد بوجهني: أحدمها: اختياُر أهل احلل والعقد، كام 

نعقُد إال فأما انعقادها باختيار أهل احلل والعقد، فال تْمنا. والثاين: بعهد اإلمام قبله. قدى 

ذي جُيَْتَمُع أمحُد يف رواية إسحاَق بن  إبراهيم: اإلمام ال بجمهورهم وأكثر  أهل احلل والَعقد. قال

 .(3) (معليه؛ كلُّهم يقول: هذا إماٌم. قال القايض: فظاهُر هذا أهنا تنعقد بجامعته

ن ذلك أخُذه بقول األكثرملسو هيلع هللا ىلص وكان النبيُّ  عندما  يأخذ بقول األكثرية يف الشورى؛ فم 

حابَة يف يوم ُأُحٍد باخلروج لل قُعَد يف عدو، قال ابن كثري: )وشاورهم يف ُأُحٍد يف أن يشاور الصى

 .(4) (فأشار مجهوُرهم باخلروج إليهم، فخرج إليهماملدينة أو خيرَج إىل العدو، 

ل أهُل العلم يف مسائلهمو األخَذ بقول  -يف غري باب السياسة واختيار اإلمام- قد أصى

ن ذلك قوُل اإل مام الشافعي يف مسائل الفتوى: )وإن األكثرية؛ ألنه األقرُب للصواب؛ وم 

بعد األئمة بال داللٍة فيام اختلفوا فيه، نظرنا إىل  -يعني من الصحابة- ْفتونَ اختلف املُ 

 .(5)األكثر(
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فى عنه وقال يف باب الرواية: )وملا كان حديُث اثنني َأْوىل يف الظاهر باحلفظ، وبأن ُينْ 

حديث  لذي هو أشبُه أن يكون َأْوىل باحلفظ من الغلُط من حديث واحد: كان حديُث األكثر  ا

 .(1) َمن هو أحدُث منه، وكان حديُث مخسٍة َأوىل أن ُيصاَر إليه من حديث  واحٍد(

فُظ ابن حجر يف األخذ برأي األكثرية يف مسائل النوازل واالجتهادات عند قصة وقال احلا

حابة: ) الطاعون  عمَر للصى
لرجوع عمر  ثر عدًدا واألكثر جتربًة؛وفيه الرتجيُح باألكواستشارة 

ل مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأهَيم من املهاجرين واألنصار؛ فإن جمموَع لقو

عدد  َمن خاَلفه من كل من املهاجرين واألنصار، وواَزَن ما عند الذين خالفوا  ذلك أكثُر من

فلامى تعاَدلوا من السنِّ والتجارب، ن مزيد الفضل يف العلم والدين ما عند املشيخة من ذلك م

ح بالكثرةهذ  رجى
 .(2) (ه احلَيْثيىة 

 األكثرية ملن تتبىَعها.وهناك الكثرُي من املسائل الفقهية يكون الرتجيُح فيها برأي 

، فلن ختتار إال : الشعوُب املسلمة متى ما حتررت إرادهُتا وأمكنها اثالًثا الختياُر احلُرُّ

ُج للتخويف والتحذير من اختيار  واألقرَب لإلسالم؛ ولذا ال نجد َمن يُ األعدَل واألصلَح  َروِّ

خيلُة عَّل املسلمني املناوئُة األكثرية يف بالد املسلمني إال الطُّغاُة وَسَدَنُتهم، والت ياراُت الدى

 الشعوب املسلمة!  ول إليه اختيارُ ؤلإلسالم؛ لعلمهم بام سي
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حلر يسوقها عقُلها ليوَم كلام سنََحت هلا فرصُة االختيار اوقد رأينا الشعوَب املسل مَة ا

 تركيا وتونس اجلمعيُّ وفطرهُتا السليمُة الختيار األصلح واألقرب لإلسالم، كام رأينا ذلك يف

ها من بالد املسلمني.  واملغرب  ومرَص وغزَة وغري 

ٍة، اس يف االختيار واملشاركة السياسية بني متعلٍِّم وال َفْرَق بني الن وجاهٍل، أو رجٍل وامرأ

م، فرُياعون وكبرٍي  وصغرٍي؛ ألن هذه من األمور الدنيوية التي يدركها الناُس بحياهتم وجتارهب 

ُح واألنفُع هلم، قال العزُّ بن عبد السالم: )وأما مصالُح الدنيا وأسباهُبا فيها ما هو األصل

ولذا كان  ؛(1) نون املعترَبات(ها فمعروفٌة بالرضورات والتجارب والعادات والظُّ ومفاسدُ 

َب يف البوادي؛  عبُد الرمحن بن عوف يسأل يف التخيري بني عثامن وعيلي اجلميَع حتى األعرا

، والنساَء، والصبياَن، ولو كانت آراؤهم ليس هلا الذين قلى العل  يف خدورهنى
ُم فيهم، والبنات 

 رٌي يف االختيار مل يسأهْلم.تأث

اء أكثرية املسلمني حقى اختيار احلاكم واحلكومة ه عَّل الرشيعة من إعطخوفَ َم عَ : زَ رابًعا

ياره، فبذلك يتنازُل عن )احلاكُم سيحاول إرضاَء الشعب؛ ليستمروا يف انتخابه واختيف قوله: 

هلل حتت اختيار الشعب، فيكون ، وقول ه: )احلاكُم سيجعل رشَع ا(2) رشع اهلل، ألجل الشعب(

(رشُع اهلل غرَي إلزا  فهذا من التضليل والتزوير، فإن كان يقصد اختياَر احلاكم حتت : (3) ميي

ُر؛ ألن مصدَر الترشيع يف د ولة اإلسالم هو الكتاُب حكم النظام اإلسالمي فهذا ال ُيتصوى

نىُة والرشيعُة اإلسالميُة، فال يمكن جتاوُزهم بحال . وإن كان يقصد يف الدويالت اليوَم والسُّ

ليست مع األكثرية املستضعفة، وإنام مع األنظمة التي  ةَ شكلاملإنى اإلسالم، ف بعد سقوط دولة
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ُبها ب نىة! وهي التي يدعو لتمجيدها وطاعتها واخلضوع  هلا، والتي ُيَلقِّ أنظمة التوحيد والسُّ

لذين يرفضون اإلسالَم وأحكامه بل حياربونه حيُكُمها الزنادقُة والطُّغُاة والالدينيون؛ ا

 أيُّ رشيعٍة هذه التي خياُف عليها من الشعوب املسلمة؟!ون أهَله، فوحيارب

وي  من توريث احلكم الك رْس  داعة احلطاب املبدل واجلمااعت الوظيفية موقُف 
:  والَقْيرصي 

طوفان" للخطاب الراشدي الذي جاء يف كتاب "احلرية أو اله ومن أسباب رفض

ه منه: أنى اخلطاَب الراشديى ير
فض احلكَم الوراثي لأُلرَس  واملَلكيىات االستبدادية، وانزعاج 

 املجَمَع عَّل منعه وحتريمه من االريس وقد عدى 
 
ملطالب توريَث احلكم لألبناء واألقرباء

 مفسدٍة أعظُم مطلوٍب إثباُت الوالالرشعية، فقال: )
 
. وقال (1) (رشًعاية بالتوارث ألجل َدْرء

لفاء الراشدين عَّل جواز توريث احلكم، ومستنكًرا عَّل من مستدالًّ بفعل من جاءوا بعد اخل

بعة والعرشون: أن معاويَة بن أيب سفيا ومن  ◙ نال ُيْثب ُت رشعيَة التوريث: )الشبهُة الرا

الواليَة بمثل  َة احلُكم بالتوريث، وقد يبالغ بعُضهم فال يثبتبعده أخطؤوا ملا جعلوا تولي

راثيى باملبالغة واخلطأ قطًعا؛ فقال: )من بالغ ومل وقال واصًفا َمن ال ُيثْ  .(2)هذا( ب ُت احلكَم الو 

عَي إثباَت رشعية التوريث وجازف كعادته ليدى  .(3) يعترب الواليَة صحيحَة، فهو خمطٌئ َقْطًعا(

َ احلكم بالتوريث واليُة تَ  فهي واليٌة صحيحٌة َغلٍُّب، وإن كان كذلك باإلمجاع؛ فقال: )إنى تويلِّ

                                                           

 (.138)ص: 1) )

 (.137)ص: 2) )

 (.141)ص: 3) )
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نىة عَّل صحة والية  رشًعا، فيجب السمُع والطاعُة لألدلة املتقدمة، وإلمجاع أهل السُّ

 .(1)املتغلِّب(

 :هويسوغ عن توريث احلكم من يدافع الردُّ ىلع
هلا؛ وجعل : إنى توليَة احلكم بالتوريث هي من سنن اجلاهلية التي جاء اإلسالُم بإبطاأواًل 

حابُة طلَب معاوية البيعَة البنه يزيَد من خالفًة وشوَرى بني املسلمني؛ ولاحلكَم  ذا رفض الصى

، قال له بعده باخلالفة، فعندما ابن عمر: )قد  عزم معاويُة عَّل أن يبايَع البنه يزيَد يف احلجِّ

ما رأيَت يف  َرْوا يف أبنائهمكانت َقْبَلك خلفاُء هلم أبناٌء، ليس ابنُك بخرٍي من أبنائهم، فلم يَ 

. وقَطع عبُد الرمحن بن أيب بكر عَّل (2) روا للمسلمني حيث عل موا اخلياَر(ابنك، ولكنهم اختا

 لَود ْدَت أ
 
نىا َوَكْلناك يف أمر ابنك إىل اهلل، وإنىا خليفة املسلمني معاويَة خطبَته وقال: )إنك واهلل

نى  دى  لرَتُ
 
 ال نفعل، واهلل

 
ا يف املسلمني، هذا األمَر شوَرى واهلل ، ثم وَثب عليك َجْذعةً أو َلنُعيَدهنى

 .(3)ومىض(

ملا جاءت بيعُة يزيَد بن  معاوية إىل املدينة، قال عبُد الرمحن ملرواَن: : )ابن كثريوقال 

 
 
ويىةً جعلتموها واهلل ْْسَ

َرْقليىًة وك 
ن ولده - ه  ْلَك املُْلك  ملن بعَده م   .(4)(يعني: جعلتم م 

حابُة عَّل أمري املؤمنني معاويةَ ودخل  يف موسم احلج، منهم احلسنُي وابُن  ◙ الصى

ا : )له فقالوا ╚  الزبري وابن بكر أيب بن الرمحن عمر وعبد ك بني ثالث خصاٍل، أهيى ُ ُنَخريِّ

، قال: إن شئَت صنعَت ما صنع رسوُل اهلل ما أخذت  ْضهنى  أبوك! اعر 
 
فهو لك، قال: هلل

                                                           

 .(141)ص: 1) )

 (.4/149تاريخ اإلسالم للذهبي )2) )

 املصدر السابق.3) )

 (.8/96البداية والنهاية )4) )
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ع عمُر. قال: ما صنعوا؟ شئَت صنعَت ما صنع أبو بكر، وإن شئت صنعَت ما صن ، وإنملسو هيلع هللا ىلص

فارتىض املسلمون أبا َبْكٍر. ، فلم َيْعَهْد عهًدا، ومل يستخل ْف أحًدا، ملسو هيلع هللا ىلصقال: ُقب َض رسول اهلل 

 لست فيكم اليوَم مثُل أيب بكر، إنى أبا َبْكٍر كان رجاًل ُتْقَطُع دونه األعناُق، وإينفقال: إنه ليس 

 
 
بُّ أن َتَدَعنا، فاصنع ما صنع أبو بكر. قال:  آَمُن عليكم االختالَف. قال: صدقَت، واهلل

ما ُنح 

 أبوَك! وما صنع؟ قال: 
 
ه، فإن جٍل من قاصية  ُقريش، ليس من رْهط ه فاستخلفعَمد إىل رهلل

فالثالثُة ما  . قال:شئَت أن تنظر أيى رجل من قريش شئَت، ليس من بني عبد  شمٍس، فنرىض به

ليس فيهم وما صنع؟ قال: جَعل األمَر شوَرى يف ستٍة، هي؟ قال: تصنُع ما صنع عمُر. قال: 

 .(1) (َرْهط هأحٌد من ولده، وال من بني أبيه، وال من 

حابُة ما طلب ؛ كام ومل يطيعوه ه منهم خليفُة املسلمني من البيعة لولدهفرفض هؤالء الصى

 عمر ابنُ  وال حسنيٌ  الو الزبري ابنُ  يباي ع   مل: )قال عيىاٍش، بن بكر أيبروى اإلماُم أمحُد عن 

 .(2) ليزيَد بن معاوية يف حياة معاوية، فرتكهم معاويُة(

اُر، والتي خالف هبا سنَن اجلاهلية ومما يدل عَّل أنى ما جاء به اإلسالُم هو الشورى واالختي

يب بكر قال: )تويفِّ رسوُل اهلل وعمرو بن يف توريث احلكم: ما جاء عن القاسم بن حممد بن أ

واجتامُع الناس عَّل أيب بكر، فقال ملسو هيلع هللا ىلص بالبحرين، فبلغتهم وفاُة رسول اهلل ُعامَن أو العاص ب

: فأخوه؟ : َمن هذا الذي اجتمع الناُس عليه؟ ابُن له أهل األرض صاحبكم؟ قال: ال، قالوا

                                                           

 (.2/457تاريخ اإلسالم للذهبي )(، 1/216تاريخ خليفة )1) )

 (.3/520السنة للخالل )2) )
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: فأقرُب الناس إليه؟ قال: ال، قالو روه، قال: ال، قالوا هم فأمى : فام شأنُه؟ قلت: اختاروا َخرْيَ ا

: لن ف لوا بخرٍي ما فعلوا هذاقالوا  .(1) (يزا

بة،  : )فاخلالفُة واإلمامة يف اإلسالم ال تكون بالنىسب والقرا  اإلمامةُ قال ابن رجب احلنبيلُّ

حابُة عَّل من بايع لولده. وقال عبالعظمى ال ُتستحقُّ بالنى  ُد الرمحن بن أيب سب، وهلذا أنكر الصى

َرْقليىًة، ت
حابُة ومل ينكروه عليه، فدل بايعون ألببكر: جئتُم هبا ه  نائكم! وسمع ذلك عائشُة والصى

فهي البيعُة ملن هو أفضُل وأصلُح  عَّل أن البيعَة لألبناء ُسنىُة الروم وفارس، وأما سنىُة املسلمني

ة  .(2) (لألمى

قصُد بالعهد حفَظ الرتاث عَّل األبناء، فليس من أما أن يكوَن الوقال ابن خلدون: )

إذ هو أمٌر من اهلل خيص به من يشاء من عباده، ينبغي أن حُتَْسَن فيه النيىُة ما  قاصد الدينيةامل

 .(3) ، وامللُك هلل يؤتيه من يشاء(أمكن؛ خوفا من الَعَبث باملناصب الدينية

وية: )وممن أنكر هذه البيعَة عبُد الرمحن وقال الشيخ مقبل الوادعيُّ يف بيعة يزيد بن معا

يق   بكر يببن أا دِّ م هم الذين يتوارثون امللَك، وأما  ، وقال: هذه َبيعٌة قيرصيٌة.الصِّ بمعنى أهنى

بون خليفًة َمن كان أهاًل   .(4)(لذلكاملسلمون فيُنَصِّ

)وال خالَف بني يف احلكم، قال ابن حزم يف اإلمامة:  : اإلمجاُع عَّل حتريم التوريثثانيًا

رُث فيها(من أهل اإلسالم يف أنه ال جي أحدٍ   .(5)وز التوا

                                                           

 (.1324للطربي )هتذيب اآلثار 1) )

 (.5/279فتح الباري رشح صحيح البخاري )2) )

 (.264)ص: ن ن خلدوقدمة ابم3) )

 .(213)ص: حتفة املجيب 4) )

 (.4/129الفصل، يف امللل واألهواء والنحل )5) )
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وقال عبُد القاهر البغدادي يف بيان مسائل االعتقاد: )كلُّ من قال بإمامة أيب بكر قال: إهنا 

 .(1)ال تكون موروثًة(

ن عدم رشعية التوريث للحكم؛ ومع وضوح هذه املبدأ يف النظام  السيايس اإلسالمي م 

د من الفقهاء من خاَلف سنَة اخللفاء الإال راشدين؛ فأجاز بالتأويل الباطل  ما فرضه  أنه ُوج 

قُع من والية العهد لألبناء واألقارب.  عليه الوا

ل   نىُة والسلفية اتباُع العهد املؤوى وسنة ملسو هيلع هللا ىلص نىة  النبي أم اتباُع س الريس  كام يدعو لهفهل السُّ

؟!  خلفائه الراشدين واإلمجاع 

حريف مل يستنْد عَّل أقوال الفقهاء : التوريث اليوم الذي يربر له بالتضليل والتالًثاث

ل، والتي هي  ، وإنام هو ديٌن ترشيٌح والرشيعة اإلسالمية، كوالية العهد لألبناء يف الفقه املؤوى

ٌل   ختيار اخلليفة بالشورى، وأن تكون طاعُتهم بطاعة اهلل خيالف ما جاء به اإلسالُم من امبدى

ئعه، وإنام  التوريُث الذي يدعو له هو ملٌك َجرْبي  تكون ورسوله؛ لُتقاَم أحكاُم اإلسالم ورشا

 ، الذين صنعتهم القوى اخلارجية واالحتالُل األجنبيواجلبابرة فيه الطاعُة واحلكُم للملوك

نَْت هلذه األنظمة عَّل أنقاض اخلالفة اإلسالمية بع الوراثية د احلرب العاملية األوىل، فمكى

ْت فيهم ح قى احلكم دون الشعوب؛ ليضمنوا مصاحلهم واألرس امللكية بالقوة، وحرَصَ

وا عَّل هذا احلق يف وراثة احلكم بالدساتري  ونفوَذهم وسيطرهتم عَّل املسلمني، وقد نصُّ

عي امللَك عَّل ساسية، فصارت الدوُل ملًكا خاصًّ واألنظمة األ ا هلم، وأصبحت هذه األُرَسُ َتدى

چ چ چ چ ڇ ): لناس واألرض والثروات؛ عَّل طريقة فرعون حينام قالا

 ![51]الزخرف: ( ڇ ڇ ڇ ڍ 

                                                           

 (.284)ص: أصول الدين 1) )
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ز توريَث احلكم اليوَم هو تضليٌل وتزويٌر؛ كام   فكلُّ تسويغ عقيل أو تأويل فقهيي جيوِّ

 وأصحاُب اخلطاب الديني املبدل. هويامرسه 

  اغوتية:لطاعة األنظمة الط ةعومع ادللُقَرشيَّة ل االنتصار

ٌر يف )اعتقاد اإلمامة يف قريش دون : ةقال منترًصا الشرتاط القرشية لإلمامو غريهم مقرى

نىة؛ خالًفا ل نىة، فهو أمٌر عَقدي  جممع عليه عند أهل السُّ بعض أهل كتب العقائد عند أهل السُّ

 .(1)البدع(

ءه  يف الدفاع عن اشرتاط القرشية يف احلاكم، تهتتعجب حني ترى محاسف واستهزا

َته أنه من ُدعاة إقامة  من يقرأ انفعاله ويرى محاسباستدالالت الدكتور حاكم بسببها، ويظنُّ 

مثاله اخلالفة وتنصيب احلاكم القريش، ولكن يبطل العجُب حني ُيعرف أهنا ال متثُِّل له وأل

ثل   إثبات  سوى عقيدة غيبية، كاإليامن بامليزان واحلوض ونحوها من مسائل العقيدة، وم 

يتميزون هبا، مسائل االعتقاد الغيبية التي اخلالفة الراشدة لألربعة وسننهم؛ فهذه من 

ويرجون ثواَب اإليامن هبا يف اآلخرة، فليس هلا عندهم ارتباٌط بالواقع؛ فضاًل عن أن يكونوا 

دون األنظمَة القائمة وُيْضفون عليها الرشعية، وال يرضون من هلا  دعاهتا؛ ولذا جتدهم يمجِّ

ُه هذه األنظمة؛  مهام كان ،مون من يتعرض هلارِّ وجُي بدياًل، ويوجبون طاعَتها واخلضوَع هلا  توجُّ

عي اإلسالَم!  ما دام احلاكُم فيها يدى

عي قال يف استدراكه عَّل د. حاكم حول مسألة اشرتو اط القرشية: )قوُله: إن اإلمجاَع ادُّ

ئبه من ثالثة أوجه؛ الوجه  بعد العرص العبايس بحكم األمر الواقع؛ هذه أيًضا من عجائبه وغرا

                                                           

 .(115:ص)1) )
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قبل العرص األموي والعبايس؛ فهل يصحُّ  ملسو هيلع هللا ىلصألول: أن األحاديَث جاءت من رسول اهلل ا

 .(1)ات والتأويالت اهلزيلة؟!(ألحاديُث الصحيحة والرصحية بمثل هذه التومهُّ أن ُتَردى ا

لشيخ حاكم مل َينْف  أحاديَث القرشية، واجلواب: أنى هذه االستدراكات  يف غري حملِّها! فا

حابة والتابعني يف القرن األول؛ وإنام نفى  أن تكون ترشيًعا، وأن تكون رشًطا معروفاً لدى الصى

عي اإلمجاُع عَّل رشط القرشية يف زمنٍ أن تكون أمًرا جمَمًعا عليه عندهم، وإنام ا فضاًل عن  دُّ

 ستدل به يف حتريم اخلروج عَّل أئمة اجلور، فقد جاءيف العهد العبايس، كاإلمجاع الذي ا متأخرٍ 

حابُة كام سبق بيانه.  ، ومل يعرفه الصى  متأخًرا

ساعدة، وأرجعوا األمَر لقريش؛ ولوال أن  : )األنصار سلىموا هبذا يف سقيفة بنيهوقول

ءُ (2) حَي جاء بذلك ملا سلىموا به(الو ، وهذا استدالل ، وقوله: )أنى أبا َبْكٍر استدلى بأهنم األمرا

، فبمجرد ملسو هيلع هللا ىلصرشًطا أن يذُكَر أبو بكر نسبته لرسول اهلل باألحاديث الدالة عَّل ذلك، وليس 

ع دليٌل عَّل أنه يستدل بحديث عن سول اهلل ذكر ذلك عَّل وجه االستدالل ويف حمل الن زا

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلص(

يق واملهاجرين  أقول: دِّ صار استدلوا عَّل األن╚ غرُي صحيح أنى أبا َبْكٍر الصِّ

 ذلك عنهم يوم السقيفة، ولو كان ذلك بالوحي عَّل رشطية قريش يف اإلمامة، فلم يثُبْت 

كذلك النتهى النقاش واجلدال، بل كانت حجُة املهاجرين عَّل األنصار عقلية معلىلًة؛ وهلذا 

حيتجى  ُف يف الرتشيح ملنصب اخلالفة بني املهاجرين من قريش واألنصار، فلموقع اخلال
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الديني، بل ذكروا ُحَجًجا عقليًة  عَّل األنصار بأنى منصَب اإلمامة حق  هلم بالنصِّ  القرشيون

يقمصلحية، من ذلك قول أيب بكر  دِّ ُء وأنتم الوزراُء، فقال ُحباُب : ) ؓ الصِّ نحن األمرا

ُء وأنتمبن املنذر:   ال نفعل، منىا أمري ومنكم أمري، فقال أبو بكر: ال ولكنا األمرا
 
 ال واهلل

 .(1)(هم أوسط العرب داًرا وأعرهبم أحساًباالوزراُء، 

س هبا من العرب، لي ولكنكم قد عرفتم أنى هذا احليى من قريش بمنزلةٍ ويف رواية: ) 

ُء وأنتم الوزراءغريهم، وأن العرَب لن جتتمع إال عَّل رجل منهم، ف  .(2) (نحن األمرا

كم، وال ينكر حقكم مؤمٌن، وإنا يا معرش األنصار، إنا ال ننويف رواية أنه قال: ) كر حقى

ولكن ال ترىض العرُب وال تقرُّ إال عَّل رجل من صبنا خرًيا إال ما شاركتمونا فيه، واهلل ما أ

وأوسط العرب داًرا، وأكثر الناس قريش، ألهنم أفصُح الناس ألسنًة، وأحسن الناس وجوًها، 

 .(3) (: فقالوا: الوا إىل عمَر فبايعوه، قال، فهلمُّ ُشْجنًة يف العرب

حابة مل يفه ُء( أنه أمر ترشيعي كام ونالحظ أنى الصى موا من قول أيب بكر: )نحن األمرا

ا أمرٌي ومنكم ال واهلل ال نفعل، منى يزعم؛ ولذا اعرتض عليه احلُباب بن املنذر بعدها، فقال: )

ا اعتزل البيعَة سعُد بن ٌر ترشيعي بعد هذا النقاش ملَ (، ولو فهموا أنى رشط القرشيىة أمأمريٌ 

، وخرج من  ؓوختلىف سعُد بن ُعبادة عن بيعة أيب بكرلرب: )عبد ا عبادة. قال ابنُ 

 .(4) (املدينة، ومل ينرصف إليها إىل أن مات بحوراَن من أرض الشام
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الترشيعي كيف ُحسم اخلالف يف السقيفة، وأنه ليس النص  - ؓ-مر وقد بنيى ع

ن أمٍر أقوى من مبايعة وإنا واهلل ما وجدنا فيام حرضنا مخلالفة، فقال: )يف أحقيىة قريش يف ا

أيب بكر، خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة: أن يبايعوا رجال منهم بعدنا، فإما بايعناهم عَّل 

 .(1) (نخالفهم فيكون فسادما ال نرىض، وإما 

يق واملهاجرين يف فالصحيح أنى  دِّ َة أيب بكر الصِّ السقيفة كانت معقولًة ومعلىلة؛ ُحجى

ولكن ال ترىض العرُب وال تقرُّ إال (، وقوله )العرب داًرا وأعرهبم أحساًبا هم أوسطُ كقوله: )

ا، وأوسط العرب عَّل رجل من قريش؛ ألهنم أفصح الناس ألسنًة، وأحسن الناس وجوهً 

، بل عَّل ما لقريش ترشيعيي (، فلم يستندوا فيها عَّل نصي نًة يف العربداًرا، وأكثُر الناس شج

لم يكن العرب يف اجلاهلية ينقادون ألحد إال لقريش ملا هلم من املنزلة، من منزلة بني العرب، ف

عليها املهاجرون، وأهنا  العلىة التي استند مبيِّنًافهم أهل احلرم، وقد أوضح ذلك د.حاكم 

لقد الشورى ورضا الناس، قال: )ء به النظاُم السيايس اإلسالمي الراشدي من داخلٌة فيام جا

األمَر واإلمارة شورى بني املسلمني، ولن يرىض العرب  دأ نفسه، وهو أنى عليهم باملب احتجى 

بخليفة من قريش، ولن يرضوا  إال -يعني: املسلمني؛ إذ مل ُيْسل ْم من األمم آنذاك إال العرب -

هانه املسلمون كافًة وليسوا فقط ألنصار، فردى أبو بكر األمر إىل أهله وهم بخليفة من ا

ار، وقد علم األنصار أن العرب ال تقبل برجل منهم؛ لكوهنم من َقْحطاَن، املهاجرين واألنص

بل بعُضهم بالطاعة بينام عرب احلجاز ونجد من عدناَن، وكانت العرب يف جاهليتها ال يق

م، وأوسط العرب داًرا لكوهنم أهَل البيت احل اكانوا يرضون قريًش  والتبعية لبعض، وإنام را

فكانت العرب حُتجُّ إىل مكة أمِّ القرى من كل مكان عَّل اختالف  ونسًبا؛ كام قال أبو بكر،
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ة العداوة فيام بينهم لكثرة غاراهتم و  مدهنم، وعَّل شدى
ثاراهتم، فإذا دخلوا مكة قبائلهم وتباُعد 

ُم احلاج وتسقيه وتسأمن بعُضهم بعًض  تقبل الوفود وتكرُمهم، فكانوا ا، وكانت قريٌش ُتْطع 

رضاهم، فلم يكن العرب جي دون َغضاضًة يف أن خيتاروا خليفًة منهم؛ حملى قبول العرب و

َة قول بخالف األنصار؛ فإنه مل تكن هلم عَّل العرب يف اجلاهلية ميزٌة، وقد أدر ك األنصاُر صحى

املسلمني، وهم أصحاُب احلق هو الواقع آنذاك، وأن األغلبيَة من العرب  أيب بكر، وأن ذلك

، ومل ُيكابروا يف هذا املوضوع؛ يف االختيار، لن ترىض  إال برجل من قريش، فسلىموا ورُضوا

ه عليه يردوا ومل بكر، إذ هذا هو الواقع، ومل يعرتضوا عَّل ما قاله أبو  بحال ملعرفتهم دعوا

 .(1)(آنذاك العرب

 مامة:أدلة  تُشري إىل أن القرشيَة ليست رشًطا لإل
 للخالفة، من ذلك:وقد جاء ما يشري إىل عدم اشرتاط القرشيىة 

، (2)(أنه سيكون ملٌك من َقْحطانيف "صحيح البخاري" عن عبد اهلل بن عمرو: )ـ  1

ْرَي فنزعوحديُث: ) وسيعود ه اهلل عز وجل منهم، فجعله يف قريش كان هذا األمر يف مح 

اُع اليمن، ويف إنكار معاوية ذلك نظرٌ قوُله: من قحقال ابُن حجر: ). (3)(إليهم ؛ طاَن؛ هو مج 

ألن احلديث الذي استدل به مقيىٌد بإقامة الدين، فيحتمل أن يكون خروُج القحطاين إذا مل تُقْم 

َد ذلك؛ فإن  يف طاعتهم إىل أن اخلالفَة مل َتَزْل يف قريش والناُس  قريٌش بأمر الدين، وقد ُوج 

وا بأمر الدين، فضعُ  سوى اسمها َف أمرهم وتالشى إىل أن مل يبَق هلم من اخلالفة استَخفُّ

د  يف بعض األقطار دون أكثرها، وسيأيت مصداُق قول عبد اهلل بن عمرو بعد قليل من  املجرى
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م بن محىاد يف و: يكون ملٌك من َقْحطاَن( بني ُنعيحديث أيب هريرة، وقول عبد اهلل بن عمر

ر ، أنه َذكَ عمرو بن اهلل رو بن عقبة بن أوس عن عبدكتاب "الفتن"، من وجه قوي عن عم

اخللفاَء ثم قال: ورجٌل من قْحطاَن. وأخرجه بإسناد جيد عن عمرو بن عقبة بن أوس عن 

 من قحطاَن. وأخرجه بإسناد جيد أيًضاعبد اهلل بن عمرو أنه َذَكر اخللفاء، ثم قال: ورجل 

كلُّهم صالٌح، وروى أمحد والطرباين من من حديث ابن عباس قال فيه: ورجل من َقْحطاَن. 

ْرَيَ وسيعود إليهمحديث ذي خَمْ 
 .(1) (َمٍر احلبيش مرفوًعا: كان امللُك قبل قريش يف مح 

دَت إلينا! فقعند وفاته: ) ◙ ـ قيل لعمر بن اخلطاب 2 ال: لو أدركت معاَذ لو عه 

يْ بن جبل ثم  ْمُت عَّل ريب عز وجل فقال يل: من ولى قلُت: ملسو هيلع هللا ىلص َت عَّل أمة حممد وليُته ثم قد 

. ومعاذ (2)(وُل: معاذ بن جبل بني يدي العلامء طائفٌة يوم القيامةيقملسو هيلع هللا ىلص سمعت نبيىك وعبدك 

اَع إىل تأويل وحَيتاج من نَقل اإلمجأنصاري  وليس قرشيًّا، قال ابن حجر: ) ◙ بن جبل

قال: إن أدركني ن ذلك؛ فقد أخرج أمحد عن عمر بسند رجاله ثقاٌت: أنه ما جاء عن عمر م

. فذكر احلديَث، وفيه: فإن أدركني أجيل وقد مات أبو عبيدة أجيل وأبو عبيدة حي  استخلفُته..

 .(3)(شاستخلْفُت معاَذ بن جبل... احلديَث، ومعاذ بن جبل أنصاري  ال نسَب له يف قري

ملا  عمرو بن ميمون األودي قال: )إن عمَر بن اخلطابي عن ـ أخرج ابن جرير الطرب 3

َت! قال: من أستخلُف؟ لو كان أبو عبيدة بن اجلراح َطَعَن قيل له: يا أمري املؤمنني، لو استخلف

ة، ولو كان ساملٌ  حيًّا استخلفُته، فإن سألني ريب قلُت: سمعت نبيىَك يقول: إنه أمنُي هذه األمى
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: إن سامًلا شديُد ا استخلفُته، فإن سألني ريب قلُت: سمعت نبيىك يقولموىل أيب حذيفة حيًّ 

(: ولو كان ساملٌ موىل أيب حذيفَة حيًّا استخلفُته):  ؓمر. والشاهُد قول ع(1) احلب هلل(

د اس ◙ فإن سامًلا تخالُفه من املوايل وليس قرشيًّا، أما ما جاء عن ابن قتيبة بأن املرا

ابُن يف نفس القصة التي ساقها  ◙ خيالف ظاهَر النص؛ حيث قال عمرُ بالصالة، فهذا 

 (. مني، وإن أتُرْك فقد ترك َمن هو خرٌي منيفإن استخلفُت فقد استخَلَف من هو خريٌ جرير: )

َره ملسو هيلع هللا ىلص ما بعث رسوُل اهلل : )▲ـ قول عائشة  4 زيَد بن حارثة يف جيش قط، إال أمى

 ليس قرشيًّا. ◙ . وزيدٌ (2) (بق َي بعده الستخلفهولو عليهم، 

عبد الفة معروًفا يف القرن األول، ومن ذلك ما جاء عن ـ مل يكن اشرتاط القرشية يف اخل 5

ُلنا، فقال رجٌل من بكر بن  اهلل بن أيب اهلُذيل اإلمام  التابعي قال: )كان عمرو بن العاص يتخوى

 قريٌش ليضعنى وائل: 
، فقال عمرو مجهور من مجاهري العرب سواهماهلُل هذا األمَر يف  لئن مل تنْتَه 

خلري والرش إىل قريٌش ُوالُة الناس يف ايقول: )ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل بن العاص: كَذْبَت، 

 . (3) (يوم القيامة

)فهذا خيرج  )قريٌش ُوالُة الناس يف اخلري والرش إىل يوم القيامة(:: ملسو هيلع هللا ىلصوأما قوُل النبي 

فكأنى  باتباع قريش يف اخلري والرش،ملسو هيلع هللا ىلص ال الترشيع، فال ُيتصور أن يأمر النبي ر خَمرَج اإلخبا

                                                           

، 344ـ  3/335، وابن سعد يف الطبقات 583ـ  2/580جرير الطربي يف تارخيه ابن قال د. حاكم املطريي: )أخرجه 1) )

؛ لتطابقها من بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وساقها ابن جرير سياًقا واحًدا مل يفصل بني الرواياتكالمها بأسانيد كثرية 

 الشاذة واملنكرة(.ا عَّل الصحيح وما له شواهد مقبولة دون ما سواه من الزيادات حيث العموم، واقترصت هن

خيرجاه، وصحح إسناده ابن كثري وابن  (، وقال احلاكم يف مستدركه: صحيح اإلسناد ومل7/415مصنف ابن أيب شيبة )2) )

منهم: البخاري ومسلم والرتمذي  بد اهلل البهي من عائشة مجع من األئمةحجر والعيني واألرنؤوط، وقد اعتمد سامع ع

 ن حبان وابن سعد.وابن حبان واحلاكم، ووثقه اب

 (.3/145سلسلة الصحيحة )(، وصححه األلباين يف ال2227( بإسناد صحيح، الرتمذي )29/342مسند أمحد )3) )
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أخرب بأنه سييل اخلالفَة بعده  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي و بن العاص يقول له: لن يكون ما تتمنىاه؛ ألن اعمرَ 

 .(1) اثنا عرش خليفًة كلُّهم من قريش(

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙ ريرةالقرشية ليس رشًطا حديُث أيب هـ ومن األدلة عَّل أن ذ ْكر  6

ملسو هيلع هللا ىلص الشاهُد أنى النبيى  ،(2) (امللُك يف قريش، والقضاُء يف األنصار، واألذاُن يف احلبشة: )قال

ألولوية يف بداية اإلسالم يف هؤالء، وال يقاُل: إهنا رشوط دائمٌة هلم. قال ابن بنيى األهليَة وا

ُد هبذا أن سيَد املؤذنني كانرجب يف رشح احلديث: ) رثونه بعد  واملرا من احلبشة؛ ال أنه يتوا

يقال يف اإلمامة، والقضاء، واألمانة،  ومثله .(3) (بالل، فإنه ال ُيعرف بعده من احلبشة مؤذنٌ 

 ت حمصورًة يف قبيلة.فليس

ـ مبايعُة أهل العراق، وفيهم األئمة والقادة والعلامء القرشيُّون لعبد الرمحن بن  7

طاَن، وهذا مما يدلُّ عَّل أنى رشطيَة القرشية ودعوى اإلمجاع األشعث؛ وهو من ك نْدَة من َقحْ 

 دهم. عليها غرُي معروفة عن

: فهذا غرُي صحيح؛ (4) ال عَّل اإلمارة مطلًقا( : )إن مبايعتهم له عَّل القتالالريس أما قول

نىة وعَّل إ سقاط فقد بايع أهُل العراق عبَد الرمحن بن األشعث بيعَة اإلمارة عَّل الكتاب والسُّ

اج فقط، قال اجلصاص: ) ء أراخلليفة، ومل تكن لقتال احلجى ا بعُة آالف وخرج عليه من القرى

وه مع عبد الرمحن بن حممد بن األشعث باألهواز، رجل هم خياُر التابعني وفقهاؤهم، فقاتل
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وهم خالعون لعبد امللك بن ثم بالبرصة، ثم بدير اجلامجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة، 

 .(1) (انمرو

: إنى وقال ابن كثري عنهم: ) دوا خْلَعنا للحجاج خلٌع البن مروان، فخلعوقالوا ها وجدى

. وهذا ما فهمه ابُن كثري نفُسه (2) (ب اهلل وسنة رسولهالبيعة البن األشعث، فبايعهم عَّل كتا

والعجُب كلُّ العجب من هؤالء الذين بايعوه باإلمارة وليس من واستشكله حيث قال: )

نْدي  من اليمن
 .(3) (قريش، وإنام هو ك 

 فَة يف قريش:اجلواُب ىلع ما جاء من أحاديَث يف أن اخلال
ية يف اإلمامة، فقد بنيى الدكتور حاكم أهنا عَّل سبيل أما ما جاء من أحاديث يف ذكر القرش

قريش يف )الناُس َتَبٌع لقال: ملسو هيلع هللا ىلص اإلخبار ال الترشيع، كام جاء يف حديث أيب هريرة أن النبي 

بن عبد اهلل:  ث جابر. وحدي(4) ، وكافُرهم تبٌع لكافرهم(هذا الشأن، مسلُمهم تبٌع ملسلمهم

العرب كانت تعظُِّم قريًشا يف اجلاهلية . قال ابن حجر: )(5) (الناُس تبٌع لقريش يف اخلري والرش)

: ودعا إىل اهلل توقىف غالُب العرب عن ملسو هيلع هللا ىلص بُسْكناها احلرَم، فلام بعث النبي  اتباعه، وقالوا

العرُب، ودخلوا يف  مكَة وأسلمت قريٌش، تب عتهمملسو هيلع هللا ىلص ننظر ما يصنع قوُمه، فلام فتح النبي 
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ًجا، واستمرت خال صدق أن كافَرهم كان تبًعا لكافرهم، فة النبوة يف قريش، فدين اهلل أفوا

 .(1) (وصار مسلُمهم تبًعا ملسلمهم

واإلسالم وليست ترشيًعا، ومثله حديث  فهذه أحاديُث خترب عن حال العرب يف اجلاهلية

األمُر عزيًزا إىل اثني عرَش خليفًة، كلُّهم من  ال يزال هذاقال: ) ملسو هيلع هللا ىلصجابر بن َسُمرة أن النبي 

ة، إىل اثني  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا إخباٌر من النبي  .(2) (قريش عن قوة اخلالفة، وعزة الدين، ووحدة األمى

 عرش خليفًة كلهم من قريش، وقد كان.

َ يف   ابلاب حديثان، وقد أجاب عنهما د. حاكم أيًضا:وبِق 
ال يزال هذا األمُر يف قريش ما بقي : )قالملسو هيلع هللا ىلص نبي أنى ال : حديُث ابن عمراحلديث األول

قال د.  .(4)(ال يزال هذا األمُر يف قريش ما بق َي من الناس اثنان، ويف لفظ: )(3)(نهم اثنانم

تأويل، ليتوافق مع حديث جابر وأيب هريرة وابن  وهذا إخباٌر أيًضا إال أنه حيتاج إىلحاكم: )

حابة أكثُر وأشهر، فقد رواه عن كل وَسُمرَة، فإنى رواة تلك األحاديث ع احد ن هؤالء الصى

اظ الكتاب، بينام حديث ابن عمر مل يأت عنه إال من طريق  منهم مجاعٌة من أصحابه احلفى

يهم من ييل أمَر الناس ولو يف بعض األرض؛ يشتهر عنه، وحيمل عَّل أنه ال يزال ف واحدة، ومل

ة قد خرجت من قريش منذ تنازل اخلليفة العبايس بمرص عنها  إذ اخلالفة واإلمامة العامى
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فة العثامين سليم األول يف مطلع القرن العارش اهلجري، إال أنه مل يزل من آل البيت من للخلي

ُن احلكمَ   .(1)( يف بعض البلدان إىل اليوميلوِّ

: )هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان(: ل د. حاكم أيًضا يف رشحه للحديث: )قولهوقا

د بقريش هنا أصحاُبه من قريش، وأنه ما بقي منا هم اثنان فلن ينازَعهم أحٌد، ومثله قوله ملرا

موها(ملسو هيلع هللا ىلص:  موا قريًشا وال َتَقدى بأخذ العلم عن أصحابه من  ر، فهو خطاب لألنصا(2) )قدِّ

التقدم عليهم؛ ألهنم أسبق إسالًما وأعلُم، فأطلق قريًشا وأراد أصحابه منهم؛  قريش وعدم

 .(3) ب إطالق العام عَّل اخلاص، والكلِّ وإرادة  البعض(من با

: )إن هذا األمر يف قريش ال يعادهيم قالملسو هيلع هللا ىلص : حديُث معاوية أنى النبي احلديث الثاين

ويف إسناده نظٌر، ال الشيخ حاكم: ). ق(4)قاموا الديَن(إال َكبىه اهلُل يف النار عَّل وجهه؛ ما أأحٌد 

عن معاويَة،  حيدث -ويف لفظ: كان حممد بن ُجَبري -مَد بن جبريإذ رواه الزهريُّ فقال: إن حم

ح  الزهري بالسامع منه، وعَّل فرض ثبوته فمعناه اإلخباُر بأنه ال  يزال األمر يف قريش ومل يرصِّ

يعادهيم أحد ما داموا كذلك عَّل إقامة الدين إال كبىه اهلُل يف النار، ما أقاموا الديَن، وأهنم ال 

َع منهم األمر، وهذا ما حدث فعاًل فإذا مل يقي ، فإهنم ملا ضُعفوا وعَجزوا عن إقامة موا الديَن ُنز 

 .(5)(رب إىل الرتك مدَة أربعة قرون!أمر اإلسالم نزع اهلُل اخلالفة منهم، فخرجت من الع
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 ع االجتمايع والسيايس ىلع الفتوى:تأثري الواق
نىة والعلامء لهأما قو الذين أظهروا اإلمجاَع يف هذه املسألة عَّل أمر : )هذا طعٌن يف أهل السُّ

  .(1) ني خمطئني؛ بسبب تأثر الواقع(دي

الواقع(: هذا من كيسه وحتريٌف خُي لُّ فاجلواب أن ما نقله عن الشيخ قوله: )بسبب تأثر 

كيف بايع فقهاُء العراق وخياُر التابعني ابَن األشعث ومل يكن رة الشيخ هي: )باملعنى، وعبا

عبي وسعيد بن ُجبمن قري ري وكثري من قريش! والسبُب هو ش بل من كندة؟ وفيهم عامُر الشى

عي عليها اإلمجاُع يف العرص ، أن هذه القضيَة مل تكن ظاهرًة أصاًل يف القرن األول وإنام ادُّ

قع اخلالفةاألمر الواقعالعبايس بحكم  عَّل هذا ابتداًء من اخللفاء  (. وهذا صحيٌح، فوا

ُد األُمويني ثم العباسيني واأُلمويني يف األندلس ك الراشدين ثم لُّهم من قريش، وهذا مرا

 الشيخ.

فتاوى الفقهاء والعلامء، فهذا أمر واقٌع أما مسألُة تأثري الواقع االجتامعي والسيايس عَّل 

ءً ومعلوٌم قدي ٌء يف باب العقائد أو الفقه، وهم ليسوا سوا  اًم وحديًثا، ال جيحده إال مكابٌر، سوا

ل ومنهم املكَره املضطر، ُن، وغري ذلك مما هو معلوٌم يف  يف ذلك؛ فمنهم املتأوِّ ومنهم املداه 

ُر أهل العلم من هذا كل زمان ومكان، وقد جاءت النصوُص القر نية واألحاديث النبوية حتذِّ آ

 سلك، فلامذا هذا االستنكاُر وهذا االستنفاُر؟! امل

حابة والتابعومن أمثلة ذلك مسألُة أْخذ  البيع ني، ة للولد؛ فقد أنكرها السلُف من الصى

ن، إال أن ب سعيد بن املسيِّب وُسج  َرْقليًة وقيرصيًة، وبسببها ُعذِّ وها ه  ه بعد ذلك صارت وعدُّ

ور املسلىمة التي ال ينكرها علامُء العرص بدافع التأويل حتى البيعُة لولَدين  فأكثَر من األم
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َد اخلليفُة إىل اثنني أو أكثر، ورتى : )واملصلحة، قال املاَوْرديُّ  ب اخلالفَة فيهم، فقال ولو عه 

 ، جاز،ن مات فاخلليفة بعده فالنٌ اخلليفُة: بعدي فالٌن، فإن مات فاخلليفُة بعد موته فالن، فإ

ذلك يف اإلمارة جاز ملسو هيلع هللا ىلص لة إىل الثالثة عَّل ما رتبها... وإذ فعل النبيُّ وكانت اخلالفة متنق

والياُت ال يقف عقُدها عَّل الفة، فإن قيل: هي عقُد واليٍة عَّل صفة ورشط والمثُله يف اخل

ة التي يتى الرشوط والصفات، قيل ع حكُمها عَّل أحكام العقود : هذا من املصالح العامى س 

 .(1)( الدولتني َمن مل ينكر عليه أحٌد من علامء العرصاخلاصة، فقد عمل بذلك يف

اخلروج عَّل إلمجاع التي ادعاها ابُن جماهد البرصي يف ُحْرمة ومن األمثلة مسألُة ادعاء ا

ها بخرق اإلمجاع، أئمة اجلور كام مر معنا، وكمسألة طالق الثالث التي اهتُّ م ابن تيمية في

مسائل العقائد، وكذلك من املسائل املعارصة  وكمسائل األسامء والصفات وغريها من

انستاَن لدفع االحتالل الرويس، ثم صار جهاُد الفتاوى التي خرجت بوجوب اجلهاد يف أفغ

مات وأعامل اإلرهابيني!املح  تلني األمريكان يف أفغانستان من املحرى

الفقهاء ألهواء كالُم شيخ اإلسالم ابن تيمية عندما ذكر أمثلًة من انحياز وقد مرى معنا 

ء امللوك يدخلون  (3))وهلذا جتد تلك الطائفةَ ، ومما قاله: (2)امللوك واحلكام يف كثري من أهوا

لقتال معهم ألعدائهم؛ بناًء عَّل أهنم أهل العدل وأوئلك البغاة؛ ووالة األمور ويأمرون با

شيخة عَّل زلة املتعصبني لبعض أئمة العلم أو أئمة الكالم أو أئمة املوهم يف ذلك بمن

عني أن احلقى معهم أو أهنم أرجُح هبًوى قد يكون فيه تأوي ئهم؛ ُمدى ٌل بتقصري ال باالجتهاد، نظرا

                                                           

 (.36)ص: األحكام السلطانية 1) )

 (.185)ص: 2) )

 من الفقهاء.3) )



  547                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ئها وأجنادها، وهو من البأس الذي مل ُيْرَفْع من بينها؛وهذا كثرٌي يف علامء األ ة وُعبىاد ها وأمرا  مى

 .(1) فنسأل اهلل العدَل(

لقرشية يف اخلالفة، نجد أن بعَض العلامء قد تأثرت ويف مسألتنا هذه؛ وهي اشرتاُط ا

 ف اخلالفة القرشية أو زواهلا، قال ابُن خلدون عاملنظرهُتم الفقهية بعد ذلك بسبب ضع

ف  والنعيم، وبام االجتامع: ) َ إال أنه ملا ضُعَف أمُر قريش وتالشت عصبيىُتهم بام ناهلم من الرتى

ض، عجزوا بذلك عن محل اخلالفة، وتغلبت عليهم أنفقتهم الدولُة يف سائر أقطار األر

 شتبه ذلك عَّل كثري من املحققني حتى ذهبوا إىل نفيفااألعاجُم وصار احللُّ والعقُد هلم، 

ا أدرك عليه اشرتاط الُقرَ  َ
 
ين، مل شية... ومن القائلني بنفي اشرتاط القرشية القايض أبو بكر الباق الى

الل واستبداد ملوك العجم عَّل اخللفاء، فأسقط رشَط عصبيَة قريٍش من التاليش واالضمح

فًقا لرأي  ا رأى عليه حاَل اخللفاء لعهدهالُقرشية، وإن كان موا
 
 .(2)(اخلوارج، مل

ايل اجلَُوينّي عند ذكر رشط القرشية يف اإلمامة: )وهذا مما خيالُف فيه بعُض وقال أبو املع

 .(3) م بالصواب(، واهلُل أعلولالحتامل فيه عندي جَماٌل الناس، 

ئُط اإلمام، وهي أحَد عرش: األول: أن يكون من صوقال القرطبي: ) ميم قريش؛ رشا

 .(4) (يف هذاوقد اختلف (، األئمة من قريش)ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله 
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وأما الرشوُط املختَلُف فيها؛ فهي ستىٌة: )وقال اآلمديُّ يف رشوط اإلمام املختلف فيها: 

 .(1) األوُل: الُقَرشيىُة(

ل  خليفة عثامين؛ وهو سليثم إن ر خليفة عبايس؛ وهو حممد املتوكل، ألوى م ه بعد تناُزل  آخ 

َح بنفي هذا ال رشط؛ كالشيخ نجم الدين الطىَرسويسِّ األول، وجد من أهل العلم من رصى

ـه، حيث يقول: )وكلُّهم رشطوا أن يكون السلطاُن جمتهًدا 758قايض قضاة الشام املتوىف 

ك، وال يف العجم. فال تصح سلطنُة الرتك عندهم، وال تصح  وهذا قرشيًّا، ال يوجُد يف الرتُّ

يكون سلطاًنا، كيف يصح  م للقضاء من الرتك عَّل مذهبهم. ألن من ال يصلح أنتوليُته

ويف هذا القول من املفاسد ما ال خيفى؛ مع أن فيه اإليذاَء للسلطان برصف الرعية التقليُد منه؟ 

اجلند له، ونحومها مما ال حيىص، وهلذا قلنا: إن مذهَبنا أوفُق للرتك، وأصلُح  تابعةعنه، ومنع  م

 .(2)(ؓ من مذهب الشافعيهلم 
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 :ومنازعة األمة يف حقها ىلع اإلمامة غلبأحاكم اتليف  فصل  
 عداًل:اتلغلُُّب ىلع اإلمامة ظلم  واغتصاب  وإكراه ، وليس ديًنا وال رشاًع وال 

ل اخلطاب الراشدي السيايس يف الشورى عندما ير فض دعاُة اخلطاب الديني املبدى

رون لرشعية الطُّغاة يف استبدادهوالرضا يف اختيار اإل ْلطة، مام، فهم ُيربِّ م وتغلبهم عَّل السُّ

ْلطة رشٌع وديٌن وعدٌل؛ حيث يقول : )طريقُة ومن هؤالء الريس الذي يرى أنى اغتصاَب السُّ

حابة، وإمجاُع أهل العلم؛ التويل بالغلبة د ُل الصى فهي ديٌن ورشٌع؛ لىت عليها األدلُة، وأقوا

 .(1)(ال تأيت بالظلموالرشيعُة 

ُع من خيالف ويرى أنى رشعيَة املتغلب وم ْلطة من األمور املجَمع  عليها، وُيبدِّ غتصب السُّ

اط الرضا يف عقد َّل ما قرره د. حاكم من اشرتيف ذلك ويضلله، من ذلك ما ذكره يف رده ع

بوي والراشدي، فقال: البيعة لإلمام من غري إكراه وال إجباٍر، يف النظام السيايس اإلسالمي الن

 اإلمامة والوالية للمتغلب ملىا قال: )وأن رشعيَة )هذا الكالُم رصيٌح يف أنه ال
 يرى صحَة بيعة 

نىة يف ُل باطٌل خمالٌف للنصوص الرش(، وهذا القوأي إمام ال تتم إال به عية، وإلمجاع أهل السُّ

ة والية املتغلب( ة يف اختيار اإلمام، ويقول يف تبديع من يدعو للشور .(2) صحى ى ورضا األمى

حت واليَة املتغلب بالنصِّ كام كان يف اخل ل: )الرشيعُة صحى طاب السيايس الرشعي املنزى

نىة أن َمن خالف فهو مبتدعٌ واإلمجاع، بل أمجع أهُل  ( السُّ  .(3) ضال 
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اًل وقال مستحسنًا ومست ْلطة والتو دِّ ارث  فيها بالعقل والقياس عَّل رشعية اغتصاب السُّ

ة ورضاها: )مقتىض القيا ؛ ألنى الديَن دون شورى األمى س الصحيح أن واليَة املتغلب تصحُّ

 .(1) وتقليلها(قائٌم عَّل جلب املصالح وتكميلها، ودرء املفاسد 

ه وبُ  ته، وأظهر والءه ثم أظهر غلوى عَده عن اإلنصاف يف حكمه عَّل من خيالفه يف تقريرا

َبه للغاصبني وا ردِّ إمامة املتغلب: هو النقالبيني، فقال مستدرًكا عَّل د. حاكم: )قوله: بوتعصُّ

ة إمامة ووالية   ما دعا له يف كتابه؛ فبمجرد إثبات صحى
املتغلب يسقُط كتاُبه، والفكرُة من أفسد 

جلها ألىفه. وكفى هذا الكتاَب بطالًنا وفساًدا أن يكون قائاًم عَّل مصادمة األدلة التي من أ

نىة عَّل صحة والالرشعي حابة وإمجاع  السُّ  .(2) ية املتغلب(ة وفتاوى الصى

ْلطة وحتريمه وعدم   فعدى ما جاء يف كتاب "احلرية أو الطوفان" يف إبطال اغتصاب السُّ

حكم بناًء عَّل ذلك بسقوط الكتاب وبطالنه؛ مع ما فيه من جتديٍد رشعيته من أفسد األقوال، و

وله انتصاًرا الراشدين يف باب اإلمامة والسياسة، وكلُّ ذلك يق وسنة اخللفاءملسو هيلع هللا ىلص لسنة النبي 

الفة للطُّغاة املستبدين، واجلبابرة املغتصبني، وحكومات  املحتلني الغازين، ولي س يف ظل اخل 

 ومتكني الدين!

 تلغلب ىلع اإلمامة:ايف مسألة ترشيع  ٍت ريراإبطاُل تق
 مامة وتبديعه ملن يرفضه من وجوه:والردُّ عَّل ما قرره يف ترشيعه للتغلب عَّل اإل

ٌم بالنصِّ واإلمجاع، ومل خيتلف السلُف عَّل التغلُّ : أواًل  ْلطة بالقوة والقهر حمرى ُب عَّل السُّ

ة عدم مرش الشورى التي أوجبها اهلل، كام االختيار ويف وعيته، وال عَّل أنه اغتصاٌب حلق األمى

                                                           

 (.135)ص: 1) )

 (.308)ص: 2) )



  551                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ُرهم هؤالء : )إين لقائٌم إن شاء اهلل ؓقال عمُر بن اخلطاب  العشيىَة يف الناس، فمحذِّ

َة أمَرهمالذين ي بون األمى
 .(1) (غتص 

ر دولَة اإلسالم يف املدينة ملسو هيلع هللا ىلص وقد أقام النبيُّ  َوْفَق عقد البيعة والرضا واالختيار، وحذى

ر منازعَة األمر أهَلهمن سنن  ، وحذى ة -اجلبارين والطُّغاة واملُْلك  الَعضوض  يف  -وهم األمى

ون من بعده يف إقامة اخلالفة بالشورى هم باختيار َمن َيسوُسهم، وكذا سار خلفاؤه الراشدحق

ٍه وال إجبار وال  اضطهاد. واالختيار؛ من غري إكرا

مامة يف النظام السيايس اإلسالمي، وكلُّ فالتغلُُّب ليس من ُطُرق إقامة اخلالفة واإل

أعلن ذلك خليفُة املسلمني عمُر بن متغلب من غري شورى املسلمني ال رشعيَة له، كام 

ي فال ُيباَيُع هو وال الذأل، فقال: )من بايع رجاًل عن غري مشورة من املسلمني، اخلطاب عَّل امل

، وال بيعَة للذي مشورة املسلمني فال بيعَة له فَمن بايع أمرًيا عن غريويف رواية: )، (2)(باَيَعه

َة أن ُيْقَتال رى
ر منكم عَّل غري مشورة من املسلمني فارْض   وقال: .(3) (بايعه؛ َتغ  بوا )َمن تأمى

 .(4)عنَقه(

ْلطة من غري رضا املسلمني فقد قام بمنكر عظيم جيب إنكاُره، فليس  فمن تغلىب عَّل السُّ

ل، بل التغلُب التغلُُّب دينًا وال سنى  ُجه َسَدنة الطُّغاة وأصحاُب الدين املبدى ًة يف اإلسالم؛ كام ُيَروِّ

ٌق ه ظاملٌ فاسٌق منازة الطُّغاة واجلبارين واملفسدين يف األرض، وفاعلُ سنى  ها، مفرِّ َة حقى ٌع األمى

                                                           

 (.415األلباين يف التعليقات احلسان )(، وصححه 314(، صحيح ابن حبان )6830) صحيح البخاري1) )

 (.6830صحيح البخاري )2) )

 (.6/452(، مصنف ابن أيب شيبة )1/453مسند أمحد )3) )

 (.7/68، وصححه ابن حجر يف الفتح )(3/262الطبقات الكربى البن سعد )4) )



  552                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

عنَي يف امللك والرياسة مريدو ن تفريَق جلامعتها واجتامعها، قال ابن حزم: )فصحى أن املناز 

عون أهَل األمر أمَرهم،  ة، وأهنم مناز    .(1) (فهم ُعصاٌة بكل ذلكمجاعة هذه األمى

: )فإنى الذي ين تهض هلذا الشأن لو باَدَره من غري بيعة وحاجة وقال أبو املعايل اجلَُوينيُّ

ف ه إىل ه يف استيالئه، وتشوُّ ٍة، أشعر ذلك باجرتائه، وغُلوِّ استعالئه،  حافزٍة، ورضورة مستفزى

ُمه بابتغاء العلو يف األرض بالفساد،  كانت ثورُته إن ، ووال جيوز عقُد اإلمامة لفاسقوذلك يس 

ت ه حماواًل محَل أهل احلل والعقد عَّل بيعته، فهذا أيًضا حلاجة ثم زالت وحالت، فاستمسك بعدى 

طرار، وهذا ظلٌم وَغْشٌم ومحُل أهل  االختيار عَّل العقد له بحكم االضمن املطاَولة واملُصاولة، 

 .(2) (يقتيض التفسيَق 

( : َ وال يؤمَر باإلحمعاَقٌب ٌق املتغلُِّب فاسوقال ابُن حجر اهليتميُّ سان ، ال يستحق أن يبرشى

ْجَر وامَلْقَت واإلعالَم بقبيح أفعاله وفساد  أحواله(  .(3) فيام تغلب عليه، بل إنام يستحقُّ الزى

الطريُق الثالث أن يغل َب عليها ذو شوكة، ولو األنصاري: ) وقال الفقيه الشافعي زكريا

 .(4) (ف ْعل هوإن كان عاصيًا بًقا أو جاهاًل فتنعقُد للمصلحة، كان غرَي أهل هلا؛ كأن كان فاس

 السلطة: اغتصابمن وأهل العلم  والسلفموقف الصحابة الكرام 
لْ التغلب و: مع اتفاق السلف عَّل حرمة ثانيًا ها بالسيف من غري طة اغتصاب السُّ وأخذ 

وإمام اجلور بعد متكنه من  شورى املسلمني، إال أنه وجد خالٌف يف كيفية التعامل مع املتغلب
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ْلطة واستقرار األ مر له، وبعد أن مجع البالَد والناَس حتت سلطته وقهره من غري منازع له، السُّ

ئعه، وحقوق العباد والبالد، ومَح  لَبْيضَة وأقام اجلهاَد، فهذه ى اوقام بأحكام اإلسالم ورشا

 الصورُة قد اختلفوا فيها إىل قسمني:

يَة له، وقام بمنكر رأوا أنى املتغلَِّب غاصٌب ال رشعوذوا بالعزيمة : من أخالقسم األول

ُة عن القيام بذلك؛ فإنى  ها، فإن عَجزت األمى ة القياَم عليه واسرتداَد حقِّ ُب عَّل األمى
يوج 

ة الُفرصُة.بو التكليَف قائمٌ  ة ممن اغتصبها متى ما هتيىَأت لألمى  جوب اسرتجاع حق األمى

ءَ وهبذا املبدأ  حابُة والتابعون وأئمُة اإلسالم أمرا ة يف قاَتل الصى  اجلور عَّل حق األمى

، وهبذا القول  النبوية الشورى واالختيار، كام حصل يف صدر اإلسالم باملدينة ومكَة والعراق 

نىة يف زمانه اإلماُم مالُك بن أنس وأبو حنيفة وغريهم.إلسأفتى أئمُة ا  الم، منهم إماُم أهل السُّ

إىل الرضا َة الَغسيل  كانت دعوهتم: )دما بايع أهُل املدينة الصحايب عبَد اهلل بن حنظلفعن

، وعَّل األنصار عبَد اهلل بن حنظوالشورى روا عَّل قريش عبَد اهلل بن ُمطيٍع الَعَدويى ، لةَ ، وأمى

ناٍن األشجعيى 
لم بن وقد )جيء بيزيَد بن وهب ملس .(1) (وعَّل قبائل املهاجرين معقَل بَن س 

ة فقال له: بايْع، فقال ي وأيًضا  .(2) فقَتَله( أبايُع عَّل ُسنىة أيب بكر وعمَر؛زيد: ُعقبة يوَم احلرى

: بايْع، فقال: أبايُع عَّل سرية أيب بكر  )جاءوا بسعيد بن املسيِّب إىل مسلم بن ُعقبة، فقالوا

د له رجٌل أنه جمنوٌن فَخَّلى عنه(وعمرَ    .(3) ، فأمر برضب عنقه، فشه 
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رية السلف ألجل ه ذا املبدأ، وُقت لوا يف سبيل ذلك، قال وقد قاتل خلٌق كثرٌي من خ 

هري يف عد د القتَّل من الشخصيات املعروفة: )سبع مئة من وجوه الناس من املهاجرين الزُّ

: )وقد تويف يف هذه السنة خلٌق من املشاهري وقال ابن كثري .(1) ار، ووجوه امَلوايل(واألنص

ة مما يطواألع هم يف وقعة احلرى حابة وغري  : )حوادث  .(2) ول ذ ْكُرهم(يان من الصى وقال الذهبيُّ

ة عَّل باب َطْيبَة،  د فيها خلٌق ومجاعٌة منسنة ثالث وستني، وفيها وقعُة احلرى  واسُتْشه 

حابة ه يزيَد: . وقال عبد الرمحن بن أيب بكر ملعاويَة عندما أراد أن يأُخَذ البيعَة لولد(3)(الصى

 لَود ْدَت أنىا َوَكْلناك 
 
نى هذا األمَر هلل، وإنىا واهلل ال نفعل، يف أمر ابنك إىل ا)إنك واهلل دى  لرَتُ

 
واهلل

ا عليك جذعًة،  .(4)وثب ومىض(ثم  شوَرى يف املسلمني، أو َلنُعيدهنى

حممد ذي النفس  وكان اإلماُم مالٌك ُيفتي الناَس بنزع البيعة من أيب جعفر املنصور ومبايعة

غرُي واحد أن مالًكا اسُتْفتي يف اخلروج بن جعفر: )أخربين سعد بن عبد احلميد الزكيىة، قال 

َرهني؛ وليس عَّل ُمْكَرهٍ إنام بايعتم ُمكْ مع حممد وقيل له: إن يف أعناقنا بيعًة للمنصور، فقال: 

ب اإلماُم مالٌك  .(5) (يمنٌي، فأرسع الناُس إىل حممد بسبب هذه الفتوى التي فيها وقد ُعذِّ

ب مالُك بُن أنس: )مكي بن إبراهيم لزكية، قالمنارصٌة حلركة النفس ا يف سنة  ◙ رُض 

قال ابُن ا. سبع وأربعني ومئة؛ رضبه سليامُن بن عيل بن عبد اهلل بن عباس سبعني سوطً 

: والسبُب يف رضبه أهنم سألوه عن مبايع بن حسن، وقالوا ة حممد بن عبد اهلل بن حسن اجلَوزيِّ
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. فقال: إنام بايعتُم ُمْكَرهني؛ وليس عَّل ُمْكَرٍه يمنٌي، فأرسع له: إن يف أعناقنا بيعَة أيب جعفر

 .(1)(الناُس إىل حممد. فلذلك رضب

ُنه، قوت لوا إذا وقد روى ابُن القاسم، عن مالك  أنه قال: )إذا بويع لإلمام فقام عليه إخوا

ُل عداًل،   .(2)(ء فال بيعَة هلم إذا كان ُبوي َع هلم عَّل اخلوففأما هؤالكان األوى

 اإلمامُ وقد نصى اإلماُم مالٌك عَّل أنى رشعيَة اإلمام ال تكون إال عَّل سنىة أيب بكر، فقال: )

يق ريض اهلل تعاىل عنه، فإنه قال: َول يُتكم ال يكون إماًما أبًدا إال عَّل دِّ  رشط أيب بكر الصِّ

إن أْضَعَفكم عندي  أقواكم عندي الضعيُف حتى آُخَذ له بحقه. أال وولست بخريكم، أال وإنى 

. إنام أنا ُمتىب ٌع ولست بمبتدٍع، فإن أحسنُت فأع ْغُت القويُّ حتى آُخَذ منه احلقى ينوين، وإن ز 

موين  .(3)(فقوِّ

اُص يف بيان موقف اإلمام أيب حنيفة من  : حركة حممد ذي النفس الزكيةوقال اجلَصى

وقال أليب إسحَق الَفزاريِّ حني قال  ك أْمُره مع حممد وإبراهيم ابني عبد اهلل بن حسن،)وكذل

َت عَّل أخي باخلروج مع إبراهيم حتى ُقت ل؟ قال: َ أرَشْ
َرُج أخيك أحبُّ إيلى من له: مل   خُمْ

ك، وكان أبو إسحَق قد خرج إىل البرصة(  .(4) خُمَْرج 

( : رضا قهاء واملتكلمني إىل أن إمامَته ال تنعقد إال بالذهب مجهوُر الفوقال املاَوْرديُّ

 .(5)(واالختيار

                                                           

 (.8/106املنتظم )1) )

 (.7/175أحكام القرآن البن العريب املالكي )2) )

 (.3/279 عياض )(، ترتيب املدارك للقايض4/1890ر قطني )املؤتلف واملختلف للدا3) )

 (.1/87أحكام القرآن )4) )

 (.28)ص: األحكام السلطانية 5) )
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ُر بقدرها بحسب  وقال الشيخ حممد رشيد رضا: )أما طاعُة املتغلبني فهي للرضورة، وتقدى

ُح مفسدهَتا عَّل املصلحة، فخروُج املصلحة، وجيب إزالُتها  عند اإلمكان من غري فتنة ترجِّ

ْبط  فًقا للرش اإلمام احلسني السِّ ا موا له ع، ولكنه ما أعدى عَّل يزيَد الظامل  الفاسق  كان حقًّ

َته الكافيَة، بل خذله من عاهدوه عَّل َنرْصه(  .(1) ُعدى

ر عند الرضورة، تنُفُذ بالقهر وتكون أدنى سلطُة التغلُّب  كأكل امليتة وحلم اخلنزي)ويقول: 

لتها عند اإلمكان، وال جيوُز أن توطىَن األنفُس من الفوىض، ومقتضاه أنه جيب السعُي دائاًم إلزا

جُتَْعَل كالُكرة  بني املتغلبني َيَتقاذفوهنا، كام فَعَلت  األمُم التي كانت مظلومًة َّل دوامها، وال أن ع

هتا الكامنة فيهاوراضيًة بالظلم جلهلها   .(2)( بقوى

ر بالصرب عَّل أئمة اجلور : رأوا األخَذ بالرخصة باملبايعة من باب االضطرالقسم الثاين ا

ر  الفة، بعد اجتامع ومن تغلىَب عَّل منصب اخل مني به، واستقرا الناس عليه ورضاهم الضِّ

ُد اهلل بن عمر، إال أنه ال األمر له بعدم االقتتال والنزاع ودعوهتم له باخلالفة، ومن هؤالء عب

امتداُد سلطان املتغلب جَي ُب البيعُة للمتغلبني عند أصحاب هذا املذهب إال برشطني: 

ع  له.س، وعدُم وجود املنوتسميُته باخلالفة عَّل النا  از 

ة ورضاها،   ر الوضع، وَوْحدة األمى وقد نظروا يف هذا التوجه للمصلحة الكربى يف استقرا

ا يف ترك النزاع، ومحاية الَبيضة، وإقامة أحكام اإلسالم ومقاصده وجهاد واجتامع كلمته

 أعدائه.

                                                           

 (.12/151تفسري املنار )1) )

 (.45)ص: اخلالفة 2) )
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بن الزبري أمري  املؤمنني  : ما يمنُعك أن تبايَع لعبد اهلل ؓعبد اهلل بن عمروقد قيل ل

 ما كنُت ألُْعطي بيعتي يف ُفرقة وال أمنُعها من مجاعةقا
 
 .(1) (ل: )واهلل

ان عبُد اهلل بن عمر يف تلك املدة امتنع أن يبايَع البن الزبري أو وكقال احلافُظ ابن َحَجر: )

ة ملىا اصطلح مع احلسن بن ثم باَيَع ملعاوي متنع أن يبايَع لعيل أو معاويَة،لعبد امللك؛ كام كان ا

الجتامع الناس عليه، ثم امتنع وبايع البنه يزيد بعد موت معاوية؛  ، واجتمع عليه الناُس،عيل

له  ؛ إىل أن ُقت ل ابُن الزبري وانتظم امللُك كلُّه لعبد امللك فباَيعَ ة ألحد حاَل االختالفمن املبايع

 .(2)(عبد امللك فهذا معنى قوله: ملا اجتمع الناُس عَّلحينئٍذ، 

ابُن الزبري حممَد بَن احلنفية ومن معه من أهل بيته، وسبعة عرش رجاًل من وعندما دعا 

وقالوا: ال حايبُّ أبو الطَُّفيل عامُر بن واثلة ليبايعوه، امتنعوا وجوه أهل الكوفة، ومنهم الص

ةُ نبايُع حتى جتتمَع األ  مى
(3). 

بري ابَن عباس وحممد بَن جاء نعيُّ يزيَد يف ربيع اآلخر )وملا  سنة أربع وستني، دعا ابُن الزُّ

َع الناُس لهاحلنفية إىل البيعة؛   .(4) (فأبَيَا حتى جيتم 

ع عن البيعة حاَل االختالف والفرقة سعيُد بُن املسيِّب )فقد امتنع من بيعة وممن كان يمتن

 .(5) جيتمَع الناُس(ال: ال أبايُع حتى ابن الزبري وق

                                                           

 (.8/193سنن البيهقي )1) )

 (.13/195فتح الباري )( )2

 (.3/318)الكامل يف التاريخ 3) )

 (.5/441تاريخ اإلسالم )4) )

 (.2/320كامل يف التاريخ )(، ال3/666تاريخ الطربي )5) )
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: )وقال اإلما ى خليفًة، وجيتمَع ُم الشافعيُّ كلُّ من غَلب عَّل اخلالفة بالسيف حتى ُيَسمى

 .(1) (الناُس عليه، فهو خليفةٌ 

 : )فإن تغلىَب َمن له أهليُة اإلمامة وأخذها بالقهر والغلبة، فقد قيل: إن وقال الُقرطبيُّ

 األمر َمن يصُلُح له من غري رابًعا... قال ابن ُخَويز  َمنْداَد: ولو وَثب عَّل ذلك يكون طريًقا

 .(2) مشورة وال اختياٍر، وبايع له الناُس، متىْت له البيعُة(

عَّل سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطاٍن، ُمطاٌع صار قادًرا وقال ابُن تيميَة: )متى 

 إذا أمر بطاعة اهلل.

: )أصوُل اوهلذا قال أمح ُك بام كان ُد يف رسالة ُعْبدوس  بن مالك العطىار  نىة عندنا التمسُّ لسُّ

َ اخلالفَة فأمجع عليه الناُس ورضوا به، ملسو هيلع هللا ىلص( عليه أصحاُب رسول اهلل  إىل أن قال: )وَمن َويل 

ي أمرَي املؤمنني... وقد ُسئ ل عن حومَ  ديث النبي ن َغَلبهم بالسيف حتى صار خليفًة وُسمِّ

ه؟ فقال: تدري ما اإلماُم؟ اإلماُم (: ما معنامن مات وليس له إماٌم مات ميتَة جاهليةٍ )ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(3) (الذي جيمع عليه املسلمون، كلُّهم يقول: هذا إماٌم؛ فهذا معناه

زُّ بن عبد الس
الم: )تصحيُح والية الفاسق مفَسدٌة؛ ملا يغل ُب عليه من اخليانة يف وقال الع 

 إبطال واليتهام من ْحناها يف حق اإلمام الفاسق واحلاكم الفاسق؛ ملا يف، لكنىا صحى الوالية

طني  ف األئمة املُْقس  ُذ من ترصفاهتم إال ما ينُفُذ من ترصُّ ة، ونحن ال ُننْف  تفويت املصالح العامى

ف ه يف املفاسد؛ إواحلكى  َفه يف املصالح ألجل ترصُّ كُ ام العادلني، فال ُنبط ُل ترصُّ احلقُّ  ذ ال ُيرْتَ

                                                           

 (.222)ص: آداب الشافعي ومناقبه أليب حاتم 1) )

 (.1/269تفسري القرطبي )2) )

 (.1/529منهاج السنة )3) )
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فَق للحق مع عدم  املقدوُر عليه ألجل الباطل، والذي أراه يف َفهم املوا ُح ترصُّ ذلك أن ُنَصحِّ

ُح ترصفات  إمام الُبغاة مع عدم أمانته؛ ألن ما ثبت  واليتهم لرضورة الرعية، كام نصحِّ

ها، والرضورُة يف خصوص ترصفاته، فال نحكُ  ُر بَقَدر  ية فيام عدا ُم بصحة الوالللرضورة ُتَقدى

ٌض إىل األئمة(ذلك؛ بخالف اإلمام العادل فإنى واليتَ   .(1)ه قائمٌة يف كل ما هو ُمَفوى

: )املتغلُِّب ال تثُبُت له اإلمامُة إال إن دخل عموُم ا لناس حتت وقال الصاوي املالكيُّ

 .(2) (طاعته، وإال فاخلارُج عليه ال يكون باغًيا كقضية احلسني مع اليزيد

: )ويف ال حُّ سلطنُة متغلٍِّب للرضورةفقه احلنفيِّ
 .(3) (وتص 

الفقهاُء قد أطلقوا القوَل بانعقاد إمامة املتغلب للرضورة، والذي ال وقال ابن الوزير: )

ُل كالَمهم ينكره؛ لظنه أنى  ز يتأمى َدهم أنه إماٌم عَّل احلقيقة، وإنام أرادوا ما ذكرنا من جوا مرا

ر املالوالية منهم لتنفيأْخذ   ة، الضطرا  . (4) (سلمني إىل ذلكذ األحكام املتعلقة باملصالح العامى

هم  وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: )أرى وجوَب السمع والطاعة ألئمة املسلمني َبرِّ

هم، ما مل يأمرو ر  َ اخلالفَة، واجتمع عليه الناُس، ورضوا وفاج  به، ا بمعصية اهلل. وَمن َويل 

 .(5) صار خليفًة وجبت طاعُته، وحُرَم اخلروُج عليه(وغَلبهم بسيفه حتى 

                                                           

 (.1/107) لح األنامقواعد األحكام يف مصا1) )

 (.4/427الرشح الصغري )حاشية الصاوي عَّل 2) )

 (.1/549) عَّل الدر املختار اررد املحت3) )

 (.8/170واصم )الع4) )

 (.1/33الدرر السنية )5) )
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فرق  بني تغلب الطغاة اذلين الحيكمون باإلسالم وبني من تغلب ىلع منصب اخلالفة 
 مع بقاء نظام اإلسالم: 

م اخلروَج عَّل ا ملتغلب علىلوا التحريَم بحفظ الدماء ومحاية البيضة وإقامة أحكام فمن حرى

فائدَة من املحافظة  إذا استحلى احلاكُم الدماَء وعطىل األحكاَم؛ فالاإلسالم وجهاد العدو، ف

 : عَّل هذا املنصب املغتَصب  أصاًل، والذي اسُتغ لى بنقيض مقصده، قال أبو املعايل اجلَُوينيُّ

دافأما إذا توا ) ُد، وتعطلت صل منه العصياُن، وفشا منه الُعدواُن، وظهر الفساُد، وزال السى

يانُة، ووضحت اخليانُة، واستجاحلقوُق واحل رأ الظىَلمُة، ومل جيد املظلوم دوُد، وارتفعت الصِّ

منَتَصًفا ممن ظلمه، وتداعى اخلََلُل واخلََطُل إىل عظائم األمور، وتعطيل الثغور، فال ُبدى من 

لك إن شاء اهلل عز وجل؛ وذاستدراك هذا األمر املتفاقم؛ عَّل ما سنقرر القوَل فيه عَّل الفاهم 

عامُة أن اإلمامَة إنام ُتْعنى لنقيض هذه احلالة، فإذ ا أفىض األمُر إىل خالف ما تقتضيه الزى

م عَّل احلق وَتْرُك الناس ُسًدى ُمْلَتطمنَي ال جامَع هلواإليالُة، فيجب استدراُكه ال حمالَة، 

مني، وَمْوئُل  الظاملني، وَمالُذ الوالباطل أْجدى عليهم من تقريرهم عَّل اتباع َمن هو عونُ  غاش 

قني اهلامجني ني، وإذا ُدف ع اخلَْلُق إىل ذلك فقد اعتاَصت  امَلسال ْك، ، وُمعتَصُم املار  النامج 

ْك، فليتىئ د  الناظُر هنالْك، ولُيْعَلمْ   املدار 
َلت   أن األمَر إذا استمر عَّل اخلَباْل، واخلبط  وُأْعض 

ْة، وتيك هي التي جرت منه هذه الفرتْة، وال لصفة يف املتصدي لإلمر واالختالْل، كان ذلك

ٌر يرتيض  هذه احلالة من نفُسه ذو َحصافة يف العقْل، ودوام التهافت يف القول والفعْل، ُمْشع 

ْة، وهو َخَبٌل، فإن أمكن استدراُك ذلك، فالب داَر بَركاكة الدين يف األصْل، أو باضطراب اجلبلى 

ُة اإلسالأن تزوَل األمور عن مر الب داَر قبل تبها، ومَتيل من مناصبها، ومَتيُد ُخطى   .(1)(م بمناكبهاا

                                                           

 (.106)ص: غياث األمم 1) )
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َب ليأُمَر باملعروف وينهى عن املنكر؛ وهذا هو وقال ابُن تيميَة: ) وويلُّ األمر إنام ُنصِّ

ُن من املنكر بامل يأخُذه، كان قد أتى بضد مقصوُد الوالية. فإذ املقصود، مثُل ا كان الوايل يمكِّ

ْبتَ  ك عليك، وبمنزلةَمن نصى ك فأعان عدوى َد به يف سبيل  ه لُيعينَك عَّل عدوِّ من أخذ مااًل ليجاه 

 .(1) (اهلل فقاَتل به املسلمني

عات واألعياد واجلهاد، وأنصف طاعُة املتغلب واجبٌة؛ ما أقام عَّل اجلمُ وقال ابُن َبطىاٍل: )

ا يف ذلك من تسكني الدمهاْء، وَحْقن ه خرٌي من اخلروج عليه؛ ملاملظلوَم يف األغلب، فإنى طاعتَ 

 . (2)(الدماءْ 

م وقال ابُن الوزير  اليامين:  اشرتطوا يف طاعة املتغلِّب إقامَة اجلُُمعات )روي عن الفقهاء أهنى

 . (3) (ظلوم غالًباواألعياد واجلهاد، وإنصاَف امل

لم والعدالة فيمن توقال ابُن عابديَن احلنفي: )لو  ر وجوُد الع  ى لإلمامة، وكان تعذى صدى

ُتطاُق، حَكْمنا بانعقاد إمامته؛ كي ال تكوَن كمن يبني قرًصا وهيدَم يف رصفه عنها إثارَة فتنٍة ال 

، وإذا تغلىَب آَخُر عَّل املتغلب وقعد مكانه، انعز ا رْصً
ل األوُل وصار الثاين إماًما، وجتب طاعُة م 

؛ إذا مل خيالف الرشى اإلمام عاد  .(4) َع(اًل كان أو جائًرا

املسلمني هو من تغلىب عَّل منصب اخلالفة مع  : املتغلُب عند السلف وعند فقهاءثالًثا

 عَّل اخللفاء صربُ النظام اخلالفة قائاًم، أو عَّل إمارة تابعة للخالفة، فال يمكن أن ُيقاَس  َكون  

                                                           

 (.28/306جمموع الفتاوى )1) )

 (.2/328رشح صحيح البخاري )2) )

 (.2/384ب عن سنّة أيب القاسم )الروض الباسم، يف الذ3) )

 (.4/273) حتار عَّل الدر املختاررد امل4) )
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دويالت  ألحكام بالصرب عَّل حكم الطاغوت، وعَّلاملسلمني يف ظل خالفة اإلسالم وظهور ا

َّل أنقاض اخلالفة بعد احلرب العاملية األوىل، كام احلََمالت الصليبية التي صنعها االحتالُل ع

ُل اليوم!  يفعله أصحاُب اخلطاب الديني املبدى

لذي يوجب عَّل املسلمني طاعَته رشًعا: )اشرَتط يف تعريفه للمتغلب االريس يقول 

 أعظمَ  قوى من خَياف ال الذي القوي سلمامل للحاكم -حاكاًم  د: يعني –السمَع والطاعة

و حلاكم  ال يسري عَّل خُمَطىطات الغرب، وهذا اشرتاٌط باطٌل... فإن أدلَة السمع والطاعة أ ُكْفريٍة،

ْق بني املتغلب بنفسه أو بغري ع(1) (همل ُتَفرِّ  ي اإلسالَم!. يعني: من جاء به االحتالُل وهو يدى

ع  مع وجود احلكومات من أجلها السمُع والطاعة تتحقق؛  وقال: )وأن احلكمة التي رُش 

َبها االحتالُل!(2)(هبذه احلالة  . يعني: التي نصى

د ذلك بقوله: )أنى أدلَة السمع والطاعة    ْق بني املتغلِّب بنوأكى ، فسه أو بغريهمل تفرِّ

نىة(وكذلك إمجاعاُت أهل   .(3) السُّ

ليه فقهاُء اإلسالم يف ظل اخلالفة وحكم اإلسالم فتوصل إىل أنى التغلَُّب الذي تكلم ع

ة لبالد املسلمني وطاعتهم!وسلط ة دليٌل لرشعية حكومات االحتالل والغزا  ان األمى

ُل للقاديانية اجلديدة يف اجلزي هوف م ثرواهتم رة العربية؛ لتعبيد املسلمني وتقسيُينظِّر وُيؤصِّ

نىة والسلفية والدين!أمام الُغزاة واملحتلني وأدواهتم الوظيفية،   ولكن باْسم  السُّ

                                                           

 (.407)ص: 1) )

 (.407)ص: 2) )

 (.407)ص: 3) )



  563                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

 ة اجلور املتغلبني وأئمة العدل املختارين:فرق بني أئم
ها بايف الفقه اإلسالمي املتغلُِّب  لبيعة ال خيرج عن كونه إماَم َجْوٍر، خيتلف عمن توالى

ٌة خيتلفون فيها عن أئمة العدل؛ منه ا: أن والرضا والشورى، وأئمُة اجلور هلم أحكاٌم خاصى

 قْدر  االضطرار، فيطاعون فيام هو من طاعة حكم املضطر ألكل امليتة ال جيوز جتاوزُ كحكَمهم 

دل ، وال يقاَتُل معهم عَّل من خرج عليهم؛ بخالف أئمة العاهلل؛ كإقامة اجلهاد ونحو ذلك

 .كام مر معنا

بينيُّ الشافعيقال  أما االستيالُء : )ببيعة يف الفرق بني حكم اإلمام املتغلب واملختار الرشِّ

ًبا انعقدت إمامُة املتغلب عليه، وإن كان إماًما ببيعة أو عهد، مل عَّل احلي فإن كان احليُّ متغلِّ 

 .(1) (عقد إمامُة املتغلب عليهتن

ا األنصاري تنعقد ملن قَهره عليها فينعزل هو؛ بخالف ما لو قَهر عليها َمن : )وقال زكريى

 .(2) (و عهد، فال تنعقد له، وال ينعزل املقهورُ انعقدت إمامُته ببيعة أ

 :هاموقُف د. حاكم منو واتلغلُّب مام حممد بن عبد الوهاباإل دعوةُ 
ن د. حاكاًم تناقض عَّل د. حاكم ما نقله عن كتاب "الغوغائية"؛ حيث زعم أه تلبيساتمن 

عون عَّل عندما أثنى وأقرى الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف حماَجَجته خلصومه؛ بأنى   األئمة جمم 

الدكتور حاكم اإلمام، قال يف بيان التناقض املزعوم: )تناَقض  أنى من تغلىب عَّل بلٍد له ُحكمُ 

ه العبيسان ملىا عظىم دعوَة اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وجعَ  َلها بعيدًة يف باب الوالية عامى سامى

ل( ل تأصياًل ب ْدعيًّا يف إنكار الصرب عَّل وقال إنى د. حاكاًم امل .(3) باخلطاب املؤوى طريي: )يؤصِّ

                                                           

 (.5/423مغني املحتاج )1) )

 (.4/110أسنى املطالب يف رشح روض الطالب )2) )

 (.397)ص: 3) )
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ُر هذا وينقل عليه اإلمجاَع، ثمى ينقله ر احلاكم املتغلب، واإلماُم حممد بن عبد الوهاب جو يقرِّ

ا له؛ وهذا خما  .(1) لٌف ملا أقام كتاَبه عليه(الدكتور مقرًّ

ة إمامة املتغلِّب، وأنى وقال: )أثنى عَّل هذا الكالم وهو رصيٌح يف نقل اإلمجاع عَّل  صحى

نى  ه أو جهله، هذا اعتقاُد أهل السُّ فثناؤه عَّل هذا الكالم من ة، وهذا كلُّه يناطحه الدكتور هبَوا

ٌة عليه( مة عبد اللطيف تناقٌض وُحجى  .(2) العالى

ة غلو َك ه من شــــــــــــدى َرا م ال َيَرْون ح  ْلطـــة واحلــاكم أهنى ة وَمن عَّل طريقتـــه يف تقـــديس الســــــــــُّ األمـــى

ا وبــدعــًة منَكرًة، وعلامئهــا بــاألمر بــاملعروف والنهي عن املنكر خــارَج  ْلطــة إال رشًّ ة الســــــــــُّ  مظلــى

ڀ ڀ  )غاة: إهانًة لظ لِّ اهلل يف األرض، وخروًجا عن طاعته وأمره، وهذا هو رشُع الطُّ و

 .[123]األعراف:  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

نىة واجلامعة؛ بل  حاكم يف بيان لذا فهم ال يرفضون فقط ما يقرره د. عقيدة أهل السُّ

َف، مع أن كالم د. ئمة من الصحابة والتابعني التي ختالف يرفضون كلى أقوال األ يَن املحرى الدِّ

 هتم البدعية يف السياسة الرشعة.حاكم يف غاية الوضوح؛ لكل منصف ابتَعد عن تأصيال

نىة واجلامعة يف وجوب إقامة شعائر اإلسالم وواجباته؛  فقد بنيى د. حاكم عقيدة أهل السُّ

ٌء مع أئمة اجلور، أو لشعائر وفقد النظاُم رشعيىَته، مع عدم وجود اإلمام، أو إذا ُعطِّلت ا سوا

َة يف األصل هي صاحبُة الوالية ا ة عَّل نفسها قبل األنظمة واحلكومات، فهي وبنيى أنى األمى لعامى

ئع؛ بخالف ما يقرره أصحاُب التأصيالت التي ُأمرت وخوطبت بإقامة هذه األحكام وال رشا

 بوجود -األمةُ  هبا خوطبت التي– لرشعيةَ حكام السياسة التي ترب ُط الواجبات  االب ْدعية يف األ

                                                           

 املصدر السابق.1) )

 (.404)ص: 2) )
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ْقدانه وُتعطِّلها اإلمام وقال:  .[55]المائدة:(  ې ې ې ى ى ائ) :تعاىل قال ،(1)بف 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )

ہ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )وقال:  .[71]التوبة:(  ھ ھ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )، وقال: [104ل عمران:]آ(  ۀ   ڻں ڻ ڻ ڻ 

 .[181]األعراف:(  ڈ ژ

الوهاب يف النهضة التي  لقد أثنى الدكتور حاكم خرًيا عَّل دعوة اإلمام حممد بن عبد

مل  اجلامعيِّ خارَج دائرة قامت هبا باحلق واإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والع

ْلطة التي أمهلت واجباهت   كانت أوُل حركٍة إصالحية يف العامل )لقد : ا، قال د. حاكمالسُّ

د حممد بن عبد الوهاب، الذي أد رك خطورَة الوضع الذي اإلسالمي هي حركَة اإلمام املجدِّ

يق اإلصالح، فرأى وجوَب العمل اجلامعي للتصدي لالنحراف وحتقوصل إليه املسلمون، 

ل، البعد قرون طويلة  َة اإلمن شيوع اخلطاب املؤوى ُل مهمى
ْلطة دون ذي ُيوك  صالح بالقوة إىل السُّ

ْلطُة عاجزًة أو فاسدًة... لقد جتاوز الش ْلطةغريها، مهام كانت هذه السُّ  يخ حممد إشكاليَة حقِّ السُّ

                                                           

بإقامة أحكام  حتكم بالد املسلمني وبني والية األمة عَّل نفسها يف دار اإلسالمتالزم بني عدم رشعية األنظمة التي ال 1) )

 =، فوالية األمة الرشعية ال تسقط بحال، فمن األخطاء الفادحة ربط إقامة أحكام اإلسالم يف دار املسلمني برشعيةسالماإل

بمنزلة دار الكفر! ويف  ْت دّ هذه الدار، وعُ أهل  عنأحكام املسلمني  تسقطظام أُ كم بعدم رشعية النُح  ذاالنظام، بحيث إ=

أيًضا! فيها السعودية، بل وأجاز إقامة دوٌر للدعارة  بالد احلرمني اخلمر وتقنينها يف سعري أنه جيوز بيعهذا زعم د. حممد امل

بأنى  تويرت"يف حسابه بموقع " ندما اعرُتض عليهعمر بن اخلطاب كذًبا وزوًرا، وعإىل أمري املؤمنني ونسب هذا الضالل 

ا ولكن ملسلمني يف السعودأقاليم لغري ا دترخيص املحرمات كفٌر، وأنه ال يوج ية، أجاب بأنه هذا االعرتاض صحيح نظريًّ

 أمل يتم استحالل الربا وتقنينه ومحايته من زمن بعيد! هل الدار يف السعودية دار إسالم أصال!

 h?v=NoQJkNxsstQhttps://www.youtube.com/watc 50:9 انظر الدقيقة 

https://www.youtube.com/watch?v=NoQJkNxsstQ
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ل قروًنا والدولة يف اإلصالح والتغيري دون غريها؛ وهو ما شاع يف  اخلطاب السيايس املؤوى

ُق إال وتعطىَلت   ؛ حتى شاع املنكرُ طويلةً  الرشيعُة، كام أدرك الشيخ أن ما َيْصُبو إليه ال يتحقى

داية الدعوة يف بلده حريمالَء قبل ذهابه إىل بعمل مجاعي، وهلذا بايعه أتباُعه وعاهدوه منذ ب

ها حممد بن سعود ْرعيىة ومقابلة  أمري   . (1)(الدِّ

 السيايس اخلطاب إعادة ىلإ اللقاء هذا يف الوهاب وقال: )لقد احتاج اإلماُم حممد بن عبد

َة عَّل وجوب األ باستطاعته وكان -واستدعائه املكي العهد يف النبوي َد األدلى مر أن ُيور 

ل  الذي -باملعروف والنهي عن املنكر دون حاجة إىل كل هذه املقدمة مل  لشيوع اخلطاب املؤوى

ة، مما اضطر الشيخ حممد إىل التذكري َيْعَهد  الناُس سواه؛ والذي جيعل هذه املهمَة للدول ة ال لألمى

َق النرُص هلا بإقامة الدولة يف  املدينة وإقامة اجلهاد بَبْدء الدعوة اإلسالمية يف مكة، وكيف حتقى

 .(2) لتحقيق هذا املرشوع اإلصالحي(

هم َّل أن املخاَطَب باألحكام الرشعية هم املسلمون مجيًعا، وهنا تأكيٌد عوقال د. حاكم: )

، وكلُّ ذلك لغياب هذه املفاهيم املسئولون عن إقامة الواجب عند عجز اإلمام أو تركه له

ُل.السياسية الرشعية يف تلك الفرتة ا  لتي سيطر عليها اخلطاُب السيايسُّ املؤوى

يَن بال دولٍة، وال يمكن إقامُة الدولة بال خ حممد ومن جاء بعده أنه ال دلقد أدرك الشي

، وبيعة، وعهد، وجهاد، وكلُّ ذلك كان من املحظورات يف مفهوم اخلطاب مجاعة، وقائد

ل؛ إذ هي خروٌج عن طاعة ويل األمر!(  .(3) السيايس املؤوى

                                                           

 (.248)ص: احلرية أو الطوفان 1) )

 (.250)ص: املصدر السابق 2) )

 (.251)ص: املصدر السابق 3) )
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يخ حممد، ودعوُته إلقامة وبسبب هذا العمل السيايس اجلامعي الذي قامت به حركُة الش

َمه أعداؤه وخصومُ الدي ْلطة، اهتى ئعه خارَج إطار السُّ ه بأنه مفسٌد وخارٌج عن طاعة ن ورشا

ٌء يف حياته أو بعد مماته، كام ضوا عليه وعَّل دعوته، سوا عوه وحرى  اإلمام واخلالفة؛ وبذلك َبدى

 ق بإقامه احلدود واألحكام، كاماستعظم أدعياُء العلم من خصوم الشيخ أن يقوَم الشيُخ باحل

نية بدون إذن السلطان ا لُعْثامين ووالته، )وكان هذا أوَل حكم يف حادثة إقامة احلدِّ عَّل الزا

ُذ يف َنْجٍد عن جريمة الزنى من أَمٍد طويٍل، وكان لتنفيذه عَّل هذا ا لشكل َصداه رشعيي ُينَفى

ًة عظيمة  الكبرُي يف كثري من بالد اجلزيرة العربية. أثارت زى يف أرجاء اجلزيرة هذه احلادثُة ه 

دان اإلسالمية األخرى، فكُثَر احلديُث عن الشيخ وعن العربية وجتاَوَزهْتا إىل كثري من البل

ام زعموا أن ما وأما أعداُء الشيخ فزعموا فيدعوته اإلصالحية، وصارت له شهرٌة واسعٌة، 

ية؛ غري أن الشيَخ حيٌح مطابٌق للقوانني اإلسالمعَّل تلك املرأة حكٌم ص صدر من الشيخ باحلُكم

ورْفع القضية  -أي: ويل األمر -الرجوع إىل اإلمام األعظم ال َحقى له بتنفيذ ذلك احلكم إال بعد

 .(1) (إليه وإصدار  األمر منه

َبُه التي وُ  هت للشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته آنذاك هي وهذه االهتاماُت والشُّ جِّ

ج  التي يروِّ
َبه  اعة ومن عَّل طريقته؛ يف تبديع واهتام كلِّ مج الريسها اليوم ذاُت االهتامات والشُّ

ْلطة! ٍة أو جهادية تقوم بواجب اإلصالح خارَج َعباءة السُّ  سياسية دَعويى

ى شبه وهذه االهتامات بالرد والتىْفنيد يف الشيخ حممد بن عبد الوهاب هلذه ال وقد تصدى

ُبه بعد مماته، و ى هلا طالى ال ُيعَرُف أنى من ذلك قوُل الشيخ حممد هلم: )حياته، وكذلك تصدى

حُّ إال باإلمام األعظم. وقوُلك: هل جيب أحًدا من 
العلامء ذكر أن شيًئا من األحكام ال يص 
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إن مل يفعْل َأث َم. ولكن أعداَء اهلل جيعلون هذه نعم، جيب عَّل كل َمن َقَدر عليه، وعليك؟ ف

ًة يف رد ما ال يقدرون  بهَة ُحجى : ال الشُّ نية، قالوا بدى من عَّل جحده، كام أين ملىا أمرُت برجم الزا

، وال يتىهُم القضاَء وال اإلمامَة وال حى
 .(1) (غرَيها إذن اإلمام، فإن صحى كالُمهم مل يص 

َبه؛  عبدوقال حفيد الشيخ  أثْبت أنى األحكاَم  حيثالرمحن بن حسن يف الردِّ عَّل هذه الشُّ

 -قوق واحلدودكاجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة احل -والواجبات  الرشعيةَ 

ٍة أن اجلهاَد ال جيب إال مع  ال تتعطىُل حتى يقوَم هبا اإلماُم أو يأَذَن هبا: )بأيِّ كتاب، أم بآية ُحجى

ْرية يف الدين، والعإ ُة عَّل إمام ُمتىَبٍع؟! هذا من الف  بطال هذا دول  عن سبيل املؤمنني؛ واألدلى

باجلهاد، والرتغيب  فيه، والوعيد  يف تركه...  القول أشهُر من أن ُتذَكَر، من ذلك عموُم األمر

ى ما فرضه اهلُل،  وال يكون اإلماُم إماًما وكلُّ من قام باجلهاد يف سبيل اهلل، فقد أطاع اهلَل وأدى

اجلهاد باٍق إىل يوم القيامة،  كون جهاٌد إال بإمام... وال ريَب أن فرَض إال باجلهاد؛ ألنه ال ي

فإذا كان هناك طائفٌة جمتمعٌة هلا َمنَعٌة، وجب عليها أن جتاهَد يف سبيل واملخاَطُب به املؤمنون، 

ُر عليه، ال يسُقُط عنها فرُضه بحال  .(2)، وال عن مجيع الطوائف(اهلل بام تقد 

اضاٍت وُشَبٍه وأصوٍل الرمحن بن حسن أيًضا يردُّ فيها عَّل اعرت ويف رسالة للشيخ عبد

َدثٍة البن َنْبهاَن، ومنها ا شرتاُط رضا اإلمام وإذنه للجهاد، فقال الشيخ عبد الرمحن: )بلَغنا حُمْ

ل فيها أصواًل، ال يدري هل سبقه أن ابَن َنْبهاَن ملا أرشف عَّل النُّسخة، كتب اعرتاضاٍت  وأصى

من قال به؟ مل جُي ْب عن ذلك بام يصُلُح أن ٌع أم ال؟ فلو قيل هلم: من هذا مذهُبه؟ وإليها مبتد

بً  ا. فمن ذلك فيام بلغنا عنه: أنه ال جهاَد إال مع إمام، فإذا مل يوجد إماٌم فال جهاَد، ُيَعدى جوا
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اجلهاد،  هاد من خمالفة دين اهلل وطاعته جائٌز بجواز تركفيلزم عَّل هذا أن ما يلزُم برتك اجل

َفقُة والطاعُة جائزٌة، والالزُم باطٌل، فبطل امللزومُ فتكوُن املواالُة للمرشكني، وامل َس وا ؛ فُعك 

ُن العزيز؛ من أهنا   .(1) (ال تصلح إمامٌة إال باجلهاداحلكُم الذي دلى عليه القرآ

قام به من ام حممد بن عبد الوهاب عَّل خصومه لرشعية ما وقد نقل د. حاكم ُحَجَج اإلم

ل الشائع، ال عمل مجاعي إصالحي، وهي احتجاُجه رمح ه اهلل عليهم بالف قه السيايس املؤوى

ل، يقول د. حاكم: )اخلط َته فيام كان عليه النبيُّ اب  الراشدي املنزى لقد وَجد الشيُخ حممد ُحجى

دينة وإعالن وكيف سعى إلقامة الدين بإقامة الدولة يف امل يف بداية الدعوة اإلسالمية،ملسو هيلع هللا ىلص 

ل عن إسعافوإن اجلهاد لنرش الرسالة...إلخ، ه ام احتاج الشيُخ إىل ذلك؛ لعجز اخلطاب املؤوى

باألدلة التي يمكُن االحتجاُج هبا عَّل من خالفه يف موضوع تغيري املنكر وإقامة احلدود واحلقوق 

 .(2)(...إلخإقامة اجلهاد، وقتال املناوئنيبال إذن اإلمام وتفويضه، و

ل وأيًضا نقل د. حاكم احتجاَج الشيخ ابن عبد ال  ل الفقه املؤوى وهاب عَّل خصومه بأقوا

احلقوُق؛ إلثبات  وَتضيعَ يف تنفيذ أحكامه، حتى ال تتعطىَل الرشيعُة وإقامة عَّل طاعة املتغلب 

 فة ووالته.رشعية ما يقوم به من إصالحات خارَج نطاق اخللي

ما قامت  خرًيا عَّل حركة اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وأقرى نعم لقد أثنى الدكتور حاكم 

َل الذي يرب ُط به من عمل تنظيمي ومجاعي ودعوة لإلصالح، والذي  جتاوزت به الفقَه املؤوى
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ْلطة؛ مهام عطىلت من أحكام وهتاونت فيها، أما ما عمل به الشيخ أو استدل  هذه املهمَة بالسُّ

ه ومل ُيثن  عليه فيها؛ كام يبه من مسائل يف الفقه السيايس رُّ
 ! الريس والعثامن زعم املؤول فلم ُيق 

لشيخ ابن عبد الوهاب اإلصالحية السياسية مل ختُرْج عن أنى حركة ا مبيِّنًايقول د. حاكم 

ل بالكامل: ) ى كثرٌي من العلاخلطاب السيايس الرشعي املؤوى امء هلذا االنحراف يف لقد تصدى

طاب السيايس الرشعي إال أن دعوهَتم مل ختُرْج عن دائرة العودة إىل اخلاخلطاب السيايس، 

 .(1)(املؤول

: )لقد نجح ي أثنى عليه من دعوة الشيخ يف اخلطاب السيايسا اجلانب الذموضحً  وقال 

نبه؛ كرضورة  إق امة الدولة ليقوم الشيُخ يف جتديد اخلطاب السيايس الرشعي يف بعض جوا

ة بام أوجب اهلُل عليها عند ختيلِّ اإلمام ع ه عن القيام هبا، الديُن، ووجوب  قيام األمى نها أو عْجز 

 .(2)لك(َد وقف عند ذإال أن التجدي

وقال: )لقد عاد اخلطاُب السيايس الرشعي بعد قيام الدولة اإلسالمية اجلديدة يف َنْجٍد إىل 

ر يف كتب "األحكام السلطانية"؛ كمرشوعية العهد  مفاهيم اخلطاب السيايس ا ل، كام تقرى ملؤوى

ْعل  األمر شورى عباس، دوَن جام كان عليه احلاُل يف عرص بني أمية وبني الباألمر إىل األبناء؛ ك

 .(3)بني املسلمني؛ كام كان عليه احلاُل يف عرص اخللفاء الراشدين(

تناقض عندما أقرى الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف أنى د. حاكاًم ه ببذلك يتضُح أنى قولَ 

 ن التضليل والتلبيس واجلهل!احتجاجه عَّل خصومه برشعية التغلب؛ فهذا م
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 :حبجة أنهم متغلبونحتالل وحكوماته االجهاد ادلفع بموافقة  ربُط 
فقٌة متاًما خلصوم الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف تبني هذه ته فطريق ه موا وحقيقُة دعوا

َك بكالم الشُّ  ْلطة ورضاها؛ ولذا حاول أن يشكِّ ٍك دون إذن السُّ را
م كلى ح   التي جُترِّ

الشيخ َبه 

ضو اإلمام إذن دون اجلهاد صحة يف حسن بن الرمحن عبد ْض : )فيقول برفضه، ُيعرِّ  أنى  لنفر 

 ن،اإلذ بوجوب يقول ملن سلَف  ال أنه وظنى  القوَل، هذا اختار حسن بن الرمحن عبد اإلمامَ 

ُة باألدلة. ام للجهاد، والعرباإلم إذن أْخذُ  جيب أنه عَّل تدلُّ  األدلةُ  وأيًضا ظنِّه، يف أخطأ فقد

ا  نىة فليسوا معصومنيأمى ُد أهل  السُّ  .(1)، بل خُيْطئون ويصيبون(أفرا

يشمل جهاَد الدفع أيًضا، والذي نقل شيُخ اإلسالم ه واجلهاُد املرشوُط بإذن احلاكم عند

 يشمله مية وغرُيه اإلمجاَع عَّل أنه ال ُيشرتط له رشٌط، واحلاكُم الذي ُيْشرتُط إذُنه عندابُن تي

َغاٍل واحلال بهم عَّل بالد َة الَكَرزائيىة؛ من الذين جاءوا عَّلأبا ر   ظهر دبابة االحتالل ونصى

 املسلمني! 

ألدلة(. ثم قال: قال: )إذُن ويل األمر عام  جلهاد الدفع؛ كام أنه جلهاد الطلب لعموم ا

ُد بإذن اإلمام ترصحُيه بالسامح للجهاد ال سكوُته، ومثُله إذُن ا لدين... علاًم أن)واملرا اإلماَم  لوا

االلتفاُت للخالف يف مسألة إْذن ويل األمر للجهاد؛ ألن هذا عند إذا هنى عن القتال فال يصح 

د هنُيه مل جُيْز خمالفُته؛ ألن ط . وقال: )وأن احلكمَة (2) اعَته واجبٌة(عدم وجود هنيه، فإذا ُوج 
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ع من أجلها السمُع والطاعة تتحقق  . يعني: التي (1) (الةد احلكومات هبذه احلمع وجوالتي رُش 

بها االحتال  ُل!نصى

د ذلك بقوله: )أن أدلَة السمع والطاعة   ْق بني املتغلب بنفسه أو بغريهوأكى ، وكذلك مل ُتَفرِّ

نىة  .(2)(إمجاعاُت أهل السُّ

سُة يف اإلسالم -جهاَد املحتل ودفعه -يف هذا التنظري -فجعل  بيد  -وهي الفريضُة املقدى

ة، ليكون هذا  به الُغزا قاديانية اجلديدة يف اخلليج واجلزيرة العربية، التأصيُل هو عنَي الَمن ينصِّ

نىة والسلفية!   ولكن باسم السُّ
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 يف عالقة اإلمام باألمة: فصل  
 الفقهاء تزَْنيًها ملقام األمراء:الكم  ردُّ 

ة يف اخلطاب استنكر ما جاء يف كتاب "احلرية أو الطوفان" يف ب يان العالقة بني اإلمام واألمى

ا عالقٌة قائمٌة عَّل عقدٍ السيايس ال ل، وأهنى ُة فيه  رشعي املنزى ًضا واختيار، تكون األمى
وبيعة ور 

إدارة شؤوهنا بمنزلة الوكيل، وهذا التأصيُل ال يرتضيه  هي األصيَل واإلماُم نائٌب عنها يف

ل، و ًصا ملقام احلاكم املقدس، والذي ال جيبأصحاُب اخلطاب الديني املبدى ونه تنقُّ يف  يُعدُّ

هونه  ة، ولو كان حيكم بالطاغوت حقه إال التبجيُل والتعظيُم، فُينَزِّ ن وصف الوكيل عن األمى
م 

ُض عن حكم اإلسالم، عي اإلسالم  وُيْعر  أو جاء عَّل ظهر دبىابة االحتالل؛ ما دام أنه يدى

 بلسانه!

ُج له:  ويستند عليه غائية" الذي يمدحه الريسجاء يف كتاب "الغو اكُم ظ لُّ اهلل )احلويروِّ

 .(1)بيسان(يف األرض، وليس وكياًل عن الع

واجلبابرة  ثم تربع صاحُب "الغوغائية" يف دفع استبشاع أن يوصَف طواغيُت األرض

بًعا قد يقوُل وأكابر املجرمني بعد سقوط دولة اإلسالم واخلالفة بكوهنم ظ الًّ هلل! فقال: )ط

، ╚لفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز قائٌل: ظ لُّ الوالة اليوَم ليس كظل اخل

 .(2)والرعيىُة كذلك ليسوا كعمَر بن  عبد العزيز( فاجلواُب:

ُة واملحتلون، من املنافح الريسوُيَعدُّ  ني عن الطُّغاة واملستكربين، ومن جاء هبم الُغزا

ام بالوكالء والحتى إنه ردى كالَم الفقها  الرشيعة؛ ألهنم وصفوا احلكى
 
ة، ء وعلامء اب عن األمى نوى
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 ، ثم ترتيُب جواز عزله عَّل ذلك باطٌل أيًضا، خمالٌف إلمجاعَجْعُل العقد َوكالًة باطٌل قال: )ف

نى  وقال: )القوُل بأن عقد اإلمامة عقُد َوكالٍة يلزم عليه ما هو  .(1) ة ولألدلة الرصحية(أهل السُّ

نىة؛  ا خمالٌف إلمجاع أهل السُّ ة حقًّ وقال: )يلزم عَّل القول بأنه  .(2) (يف عزل احلاكموهو أنى لألمى

ُم باطلٌة؛ لذا لْسنا عقُد و   ز   .(3)ين(ُمْلَزمنَي هبذين األمراليٍة أو َوكالٍة لوا

ه لكالم فقهاء اإلسالم يف وصفهم خلفاَء املسلمني بأهنم وكالءُ ُه فصنيعُ  عن  هذا وردُّ

ة هو لتنزيه هؤالء الطُّغاة املحاربني هلل و َي األمى رسوله من التنقُّص هبذا الوصف، وحتى ُيْضف 

َد لفظ )وكيل( عن األ عَّل أن األمَة مة ونائب عنها، يدلُّ عليهم من ألفاظ الَقداسة؛ ألن جمرى

 إذا زاغ! أو عزله هي األصيُل، واإلماُم عنها وكيٌل، وهلا احلقُّ يف تقويمه

عون وال ُيْعَصوَن، هلم احلكُم املْطَلُق فالطُّغاُة عنده ليسوا إال ظ لى اهلل يف األرض، ُيطا

داد، ال اُر عليهم؛  جيوز تقويُمهم واإلنكوالطاعُة وامللُك والتىوريث والدعاء بالتوفيق والسى

عون اإلسالَم بأف واههم وإْن فضاًل عن القيام عليهم وعزهلم، مهام صدر منهم، ما داموا يدى

 أعرضوا عن أحكامه!

ْلطُة يف اإلسال ة واإلمام أما السُّ نىة واجلامعة؛ فهي عقٌد بني األمى الفُة عند أهل السُّ
م واخل 

ُة  واالختيار؛ مرشوطٌة بإقامة اإلسالمبالشورى والرضا  وأحكام الرشيعة والعدل، واألمى

َمه، فال َيَرْون اإلماَم ربًّا، وال يعتق دون فيه الع صمَة كام عند الشيعة وأشباههم، بل خلفه لتقوِّ

ةُ  مه وحتاسبه، كام قال اخلليفُة الراشد أبواألمى   هي األصيل واإلماُم نائٌب عنها، وهي التي تقوِّ

                                                           

 (.305)ص: 1) )

 (.305)ص: 2) )

 (.306)ص: 3) )
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يُق  دِّ ن عَّل منرب النبي وهو يقرر أصول  ◙ بكر الصِّ ملسو هيلع هللا ىلص اخلطاب السيايس الراشدي م 

يُت عليكم ولست بخريكم، فإن )أهيا يف أول خطبة له بعد تنصيبه للخالفة:  الناُس، فإين قد ُولِّ

موين، أطيعوين ما أطعُت اهلَل ورسوَله، فإذا عصيُت اهلَل أحسن ُت فأعينوين، وإن أسأُت فقوِّ

 .(1)وَله، فال طاعَة يل عليكم(ورس

؛ ملسو هيلع هللا ىلصل ابن حزم: )اإلمام الواجب طاعته مما قادنا بكتاب اهلل تعاىل وبسنىة رسول اهلل وقا

 منهام ُمن ع منالتي 
ٍ
، فإن مل  أمر الكتاُب باتباعها، فإن زاغ عن يشء ذلك، وأقيم احلدُّ واحلقُّ

َ غرُيه( ع وُويلِّ
 .(2)ُيْؤَمن أذاه إال بخلعه، ُخل 

ة يف منصب اخلالفة كوكالَء عنها، فترصف هلم قد كان اخللفاُء الراشدون يعملون لو ألمى

اُت من بيت املال كبق ية العاملني يف دولة اإلسالم، ففي البخاري قالت األجوُر واملستحقى

ْرفتي مل تكن : ▲ عائشةُ  يق، قال: لقد َعل م قومي أنى ح  دِّ َف أبو بكر الصِّ
)ملا اسُتْخل 

زُ  ْلُت بأمر امل تعج  فسيأُكُل آُل أيب بكر من هذا املال، وحيرتُف سلمني، عن مؤونة أهيل، وُشغ 

 .(3)(للمسلمني فيه

أن يأخذ من ُعْرض  املال قال ابُن التِّني: وفيه دليٌل عَّل أن للعامل )َحجٍر:  قال احلافُظ ابنُ 

إذا مل يكن فوقه إماٌم يقطع له أجرًة معلومًة، وسبقه إىل ذلك الذي يعمل فيه َقْدَر حاجته، 

حابة، اخلطايبُّ  َض له باتفاق من الصى . قلت: لكن يف قصة أيب بكر أن القدَر الذي كان يتناوله ُفر 

                                                           

(، وقال ابن كثري يف البداية والنهاية: إسناده صحيح. 3/210(، تاريخ الطربي )2/157الثقات البن حبان ) (1)

(5/269.) 

 (.4/84، يف امللل واألهواء والنحل )الفصل2) )

 (.2070صحيح البخاري )3) )
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ٌتْخلف أبو بكر أصبح غادًيا إىل السوق سعد بإسناد مرسٍل رجاُله ثقاٌت؛ قال: ملا اس فروى ابنُ 

ا  َيه عمُر بُن اخلطىاب وأبو ُعَبيدَة بُن اجلرى
ُر هبا، فلق  ٌب َيتىج  كيف تصنُع ح فقال: عَّل رأسه أثوا

يَْت أمَر املسلمني؟ قال: فمن أين ُأْطع َم عيايل؟ قالوا  ُض هذا وقد َولى  لك، ففرضوا له كلى : َنْفر 

 .(1)(يوم َشْطُر شاةٍ 

، ُيْغني : )قال ◙ عن ابن عمرو مجع الناَس عمُر باملدينة فقال: إين كنت امرأً تاجًرا

؟ فأْكَثَر القوُم ركم، فامذا َتَرْون أنه حَي لُّ يل من هذا املالوقد شَغْلُتموين بأماهلُل عيايل بتجاريت، 

؟ فقال: ما أصلحك وأصلح عياَلك باملعروا وعيل  ساكٌت، فقال: م ف ليس لك تقول يا عيلُّ

 .(2)(من هذا املال غرُيه، فقال القوم: القوُل قوُل ابن أيب طالب

 ة:اإلمامُة بني الرشيعة اإلسالمية والعقيدة الَوثَنيَّ 
ة، واستنكر أن يكون استمدى سو ٌه أن يكون نائًبا عن األمى انه من لطيرى أنى احلاكَم ُمنَزى

 .(3) ترتيُب جواز عزله عَّل ذلك باطٌل أيًضا(، ثم جعُل العقد  وكالًة باطٌل الناس! فقال: )

ل يتعاملون مع احلاكم َوفق نظرية  احلق ويف احلقيقة: إن أصحاَب اخلطاب الديني املبدى

 الوثنية!اإلهلي، ونظرية العناية اإلهلية؛ التي يعتقدها أهُل اجلاهلية والعقيدة 

، وله س للحاكم عندهم إال التقديُس والتمجيد، وله الطاعُة املفلي طلقة واخلضوُع التامُّ

ْلطة واملال، ومهام صدر منه فليس للناس حماسبُته؛ وإنام حياسبه  حقُّ امللك وحقُّ توريث السُّ

نه من املُْلك وأعطاه!اهللُ    يوم القيامة؛ الذي َمكى

                                                           

 (.4/305فتح الباري )1) )

 (.2/333البن األثري )(، الكامل 4/197املنتظم )(، 3/616الطربي ) تاريخ2) )

 (.305)ص: 3) )



  577                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

بع عرش: )قال امللك الفرنيس لويس ا َضْتها إليلرا ْلطَة التي يتوالها امللوُك قد فوى هم إن السُّ

عُب، وأمام اهلل وحده يؤدي امللوُك حساهَبم  ْلطة هو اهلُل ال الشى العنايُة اإلهليىُة، ومصدُر السُّ

ْلطة التي أ  .(1)والهم إياها(عن السُّ

يوم األوَل قد م: )إنى غل1897وقال إمرباطور أملانيا غليوم الثاين يف خطاب ألقاه عام 

ناء والرفعة َسه،أقام لنا كنًزا وأحاط بالسى وهو املل ُك، واملُْلُك  ، وجيب علينا أن نحَفَظه وُنَقدِّ

أمام ترتاخى وَتب عاته الرهيبة... ، املل ُك بواجباته الثقيلة وآالمه وأعامله التي ال بفضل اهلل

اٍب وال شعٌب أن ُيقيَل املل َك يستطيع وزيٌر و اخلالق وحده... تلك التىب عات التي ال ال جملُس نوى

ه املُْلَك: )و (.منها ن أين استَمدى َجدُّ
ُأْعط َي إليه فضاًل من اهلل، ال من جمالَس نيابيٍة قال مبيِّنًا م 

 .(2)(فتاءاٍت شعبيةٍ وال من انتخاباٍت واست

ثوهنم وقال أحُد الوزراء اليابانيني: )يتعجب األجانُب من ر عن عبادة اليابانيني جال حيدِّ

ٌس، ومصدُر كلِّ سلطةإنى بالَدنا ما تزا لإلمرباطور..  . إن ل تؤمُن بأن اإلمرباطوَر ُعنرُصٌ ُمَقدى

ُ اسَم اإلمرباطور صورَته توَضُع يف األماكن الرسمية ويف املدارس للتعبُّد،  ونحن نعترب 

ًسا، وال نذُكُره يف أحاديثنا حتى ال  َث عنه استعَمْلنا لقب ُيْبَتَذَل، وإذمقدى ا ما أردنا التحدُّ

ْلطَة بحق اإلرث املقدسة(... )صاحب اجلالل  .(3)(وهو َيتوىلى السُّ

الل من ينُسُب هذه العقائَد الباطلَة ألهل ن أهل الباطل والضى
اإلسالم؛ كام زعمه  وهناك م 

قول أنى السلطاَن )ومجلُة القال: عيل عبد الرازق يف كتابه "اإلسالم وأصول احلكم"؛ حيث 

                                                           

 (.83)ص: عبقرية اإلسالم يف أصول احلكم د. منري العجاليل 1) )

 (.84)ص: املصدر السابق 2) )

 (.84)ص: املصدر السابق 3) )
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ىملسو هيلع هللا ىلصخليفُة رسول اهلل  اهلل يف بالده، وظ لُّه املمدوُد عَّل عباده، ومن كان ظلى  ، وهو أيًضا مح 

ٌة ومْطَلقٌة، ك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يف أرضه وخليفَة رسول اهلل  والية اهلل تعاىل ووالية رسوله فواليُته عامى

الناس وأمواهلم وأبضاعهم، وأن  الترصف يف رقاب الكريم، وال َغْرَو حينئذ أن يكون له حقُّ 

ة، وتدبرُي ما جل من شؤوهنا وما صُغَر. كلُّ يكوَن له وحده األمُر و النهُي، وبيده زماُم األمى

ٌة منه، وكل وظيفٍة حتته فهي جٌة يف سلطانه، وكلُّ ُخطىٍة دينية  والية دونه فهي مستَمدى ُمندر 

عٌة من   .(1)لخليفة رشيٌك يف واليته(منصبه... وليس لودنيوية فهي ُمَتَفرِّ

دُّ 
َته من قوته، ذلك رأي جت ُده  وقال: )اخلليفُة يستم  سلطاَنه من سلطان اهلل تعاىل، وقوى

ة املسلمني أيًضا( ة العلامء وعامى روُحه ساريٌة بني عامى
(2). 

امئه ينُسَب ألهل اإلسالم وعلومع مبالغات عيل عبد الرازق وجُمازفاته إال أنه مل جيرْؤ أن 

َم الطاغوَت، أو بأهنم يدينون برشعية احلاكم؛ حتى وإن أعرض عن رشي عة اإلسالم وحكى

عون عَّل طاعته وإْن طغى وَظَلم، كام يروجه، يقول عبد الرازق: ) نعم هم يعتربون أهنم جمم 

ويم ميله راد أن جَيَْمَح، ويف تقليفة مقيىًدا بقيود الرشع، ويرون ذلك كافًيا يف ضبطه يوًما إن أاخل

 .(3)أن اخلليفة إذا جار أو فَجر، انَعَزَل عن اخلالفة( إذا خيَف أن جَيْنََح، وقد ذهب قوٌم منهم إىل

وصَف ظ لِّ اهلل ه الذين ُيْطل قون وأشباهَ  الريَس عبَد العزيز الرازق  فلو أدرك عبدُ 

ري مادة ارب اهلل ورسوله لوجد خوسلطانه عَّل الطاغوت الذي يرُفُض حكم اإلسالم وحي

 له!

                                                           

 (.3)ص: 1) )

 (.4)ص: 2) )

 (.4)ص: 3) )
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ُم عَّل الناس النزوَل للرتشيح ته طريق وقد سمعُت أحَد هؤالء الَسَدنة ممن هم عَّل حُيرِّ

عًيا احلقى اإلهلي للم2018النتخابات الرئاسة املرصية لسنة  ؛ ومستدالًّ غلب السييسنم؛ ُمدى

نى املُْلَك هلل يؤتيه من باإلرادة الكونية عَّل منصبه؛ فيقول: )إنى احلكَم هلل، وإنى األمَر هلل، وإ

ْلطة يشاء، لو رجعتم إىل كتب الع وَمن بيده قيدة، وإىل ما قاله السلُف لوجدتم أنى َمن بيده السُّ

 .(1)(ُل يف منافسة عَّل منصبهوال ُيْدَخ احلكُم بأمر اهلل ال ُيناَزُع وال ُيناَفُس 

ة،  ابليعة أقواُل الفقهاء يف بيان حقيقة ة؛ بني اإلمام واألمَّ وأنَّ اإلماَم نائب  عن األمَّ
  اخلطاب السلطاين:خبالف ما يقرره أصحاُب 

نىة أنى منصَب اخلالفة يكون َوفق بيعة واختيار، ويكون فيه اإلماُم  نائًبا عن يرى أهُل السُّ

ة بت نفيذ ما جيب يف حقه من إقامة أحكام الرشيعة وسياسة اخللق باحلق، وأنه ليس األمى

ا هي صاح بمعصوٍم، وأنى  له؛ ألهنى ُمه وتعدِّ َة من ورائه تقوِّ َبْته األمى بُة احلق، وهي التي نصى

 واختارته.

هم يف صدر وهذا األصُل من أصول اخلطاب السيايس الراشدي، وكذا َمن جاء بعدَ 

ُة عليه وبايعته، اإلسالم،  كمعاوية بن أيب سفيان، فإنه مل يصبح خليفًة إال بعد أن اجتمعت األمى

الفة: )السالُم عليك أهيا األجرُي! فقيل ل له أبو مسلٍم اخلَْوالينُّ عندما دخل عليه يف دار اخلقا

: األمرُي، فقال: بل األجري( األثر فيام نقله قال الشيُخ ابن عثمني معلًِّقا عَّل هذا  .(2) له: ُقل 

                                                           

 م.2017 /25/12وب بتاريخ اليوتي موقعة عَّل خطبة ملحمد سعيد رسالن منشور1) )

https://www.youtube.com/watch?v=lT_vbGPRqfE 

 (.4/13(، سري أعالم النبالء )7/323(، هتذيب تاريخ دمشق )2/125يف حلية األولياء )رواه أبو نعيم  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=lT_vbGPRqfE
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ٌر من معاويَة عَّل   ما قاله أبو مسلمٍ شيُخ اإلسالم يف كتابه "السياسة الرشعية": )وهذا إقرا

: أن اخلليفَة أجرٌي(  .(1) اخلَْوالينُّ

قوُل أيب وقد أوضح هذا األصَل العلامُء والفقهاُء يف كتبهم يف مواضع كثرية؛ من ذلك 

ين يف بيان عقيدة أهل  نىة واجلامعة يف باب اإلمامة والردِّ عَّل الفرق األخرى، بكر الباق الى السُّ

ة: )كالرافضة وغريهم، وأنى اإل ب أن يكون وأما ما يدلُّ عَّل أنه ال جيماَم نائٌب عن األمى

ذى عليه منه يش ٌء، فهو أنى اإلماَم إنام معصوًما عامًلا بالغيب وال بجميع الدين؛ حتى ال َيش 

ة هبا؛ ملسو هيلع هللا ىلصحكام وحدود وأمور قد رَشعها الرسوُل ُينَْصُب إلقامة األ ْلُم األمى
، وقد تقدم ع 

ة ونائٌب عنها، وهي من ورائه يف تسوهو يف مجيع ما يت ه وكيٌل لألمى ديده وتقويمه وإذكاره والى

ف ما يوجب خلَعه  وتنبيهه وأخذ احلق منه إذا وجب عليه، وخلُعه واالستبداُل  به؛ متى اقرَتَ

... ويدل عَّل هذا اعرتاُف اخللفاء الراشدين بأهنم ذلك إىل أن يكون معصوًما فليس حيتاج مع

ة أو واحٍد منهم توىل اآلمر مع اعرت غرُي معصومني، افهم ينفي العصمَة عنهم، وترُك إنكار األمى

 .(2)(ُت اهلَل فال طاعَة يل عليكمهذا أبو بكٍر يقول: أطيعوين ما أطعُت اهلل، فإذا عصي

ة يف حال تراجعه وقال الباق   ين أيًضا يف بيان احلكمة من تنصيب اإلمام، وموقف األمى الى

ه ا ب من أجلها، وأنى اإلماَم ليست له الطاعُة اعن مهامِّ : فلامذا ُيقاُم لتي ُنصِّ ملُْطلقُة: )فإن قالوا

ن تدبري اجليوش وسدِّ الثُّغو
مل واألخذ ر وردع الظااإلماُم؟ قيل هلم: ألجل ما ذكرناه من قبُل م 

هم وغزوه م؛ فهذا للمظلوم وإقامة احلدود وقْسم  الفيء بني املسلمني والدفع هبم يف َحجِّ

                                                           

 (.35)ص: بن تيمية سياسية الرشعية الرشح كتاب ال(1) 

 (.476)ص: متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل 2) )
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 منهالذي يليه ويقاُم ألجله، 
ٍ
ُة من ورائه  فإن غل ط يف يشء أو عَدل به عن موضعه، كانت األمى

 .(1) (لتقويمه واألْخذ  له بواجبه

نىة يف باب اإلمامة، وموقف يدته مبيِّنً وقال عبد القاهر البغدادي يف عق ا اعتقاد أهل السُّ

فه فيام ة يف حال زيغ اإلمام وانحرا ة أن العصمَة من رشوط النبوة  األمى جيب عليه: )أكثُر األمى

والرسالة، وليست من رشوط اإلمامة، وإنام ُيشرتط فيها عدالٌة ظاهرٌة، فمتى أقام يف الظاهر 

فقة الرشيعة كان ُة عياًرا عليه يف إلمامة منتظاًم، أمُره يف ا عَّل موا ومتى زاغ عن ذلك كانت األمى

به، أو العدول عنه إىل غريهالعدول به من خطئه إىل صو  .(2) (ا

ة ونائٌب عنها يف تنفيذ ويقول أبو املعايل  اجلَُوينيُّ يف بيان وظيفة اإلمام وأنه فرٌد من األمى

م أحكام اإلسالم كواحد من األنام، األحكام، وليس ربًّا وال إهلًا: )اإلماُم يف ا ولكنه لتزا

 .(3) (ُمْستناٌب يف تنفيذ األحكام

ُفه السالطنُي عَّل كيٌل عن املسلمني: اُء املالكية يف منصب اإلمام وأنه ووقال ُفقه )ما َيق 

ألنى السلطاَن وكيٌل عن املسلمني؛ فهو كوكيل اخلريات مع عدم ملكهم ملا حبسوه صحيٌح؛ 

له الَقرايفُّ يف ، فوقالواقف ُفه صحيٌح؛ كام نقله ابُن عرفَة عن سامع حممد بن خالد، لكن تأوى

املالك، فإن حبىسوه معتقدين أنه ن فيه أهنم وكالُء ق" عَّل ما إذا حبىس امللوك؛ معتقدي"الفرو

) ، ونقله ابن غازيي ْلُكهم بَطل حتبيُسهم، وبذلك أفتى الُعْبدويسُّ  .(4) م 

                                                           

 (.478)ص: متهيد األوائل 1) )

 (.278)ص: أصول الدين 2) )

 (.277)ص: غياث األمم 3) )

 (.44/131ملوسوعة الفقهية الكويتية )ا4) )
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)اإلماُم ناظٌر للغري، فيجب أن يكون حكُمه حكَم احلاكم والوكيل  إذا : ويقول القرطبي

ة ونائٌب عزل نفسه، فإن اإلما  .(1) عنها(م هو وكيُل األمى

 املالكيُّ يف وظيفة اإلمام وأفعاله: )نائٌب عن اجلميع يف جلب املنافع وقال ابُن العريبِّ 

) ودفع املضارِّ
(2). 

 : سوقيُّ املالكيُّ )فإن قلَت: إنى َوْقَف السالطني  عَّل اخلريات صحيٌح مع عدم وقال الدُّ

هم ملا حبىسوه، قلُت:
ْلك  ُد عَّل املصنف؛ م  سلمني، فهو ألنى السلطاَن وكيٌل عن امل هذا ال َير 

 . (3)(كوكيٍل الواقف

وقال: )والسلطاُن الواقُف هلا وكيٌل عن املسلمني، فهو كوكيل الواقف؛ فال ُيقاُل: إنى 

 .(4) ط صحة الوقف أن يكون املوقوُف مملوًكا، والسلطان ال يملك ما َوَقفه(رش

ُج واجلزيُة يرصف يف املصالح العامى وقال ابُن رجب  : )واخلَرا ة، وحيتاج إىل اجتهاد، احلنبيلُّ

 .(5) (ويتعلق هبا حقُّ مجيع املسلمني، واإلمام هو النائُب هلم

ف حقيقة  وقد أبان شيُخ اإلسالم ابُن تيمية عن هذا األصل السيايس الراشدي، وعرى

د طبيعَة  ْلطة، وحدى ةالسُّ ة العالقة بني األمى ا تكون َوفق البيعة والعقد، واألمى ْلطة، وأهنى هي  والسُّ

ة وليسوا ُملوًكا، فقال: ) موها األصيُل، وأنى الوالَة ُوكالُء عن األمى وليس لوالة األموال أن َيْقس 

                                                           

 (.1/272تفسري القرطبي )1) )

 (.2/458أحكام القرآن )2) )

 (.4/76الرشح الكبري )اشية الدسوقي عَّل ح3) )

 (.4/91حاشية الدسوقي عَّل الرشح الكبري )4) )

 (.145)ص: االستخراج ألحكام اخلراج 5) )
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اٌب وُوكالُء، ليسوبحسب أهوائهم، ك ُم املالُك ملَكه، فإنام هم أمناُء ونوى
ًكا؛ام َيْقس  ل كام قا ا ُمالى

 ال أعطي وال أمنع أحًدا،):  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 
ْرت إين واهلل (، رواه وإنام أنا قاسٌم أضع حيث ُأم 

فهذا رسوُل ربِّ العاملني قد أخرب أنه ليس املنُع نحوه،  ◙ البخاري عن أيب هريرة

ُف يف ماله، وكاموالعطاُء بإرادته واختياره، كام يفعل ذلك املالُك الذي ُأب يح له   يفعل الترصُّ

 . (1)(ذلك امللوُك الذين يعطون َمن أحبُّوا 

ة واإلمام  قائمٌة عَّل عقد وبيعة هلا رشوُطها وقال  ابُن اجلوزي مبيِّنًا أنى العالقة بني األمى

رَي متى ما ختلىَفت الرشوط فلألمى   ة فسخ العقد؛ فقال يف بيعة يزيد بن معاوية: )لو نظروا يف السِّ

ْرنا صحَة خالف لعلموا كيف ُعق دت له م الناُس هبا، ثم لو قدى فقد بدرت منه ته البيعُة وُأْلز 

ُب فسَخ العقد  .(2) (بوادُر، وكلُّها توج 

يناإلماُم نائٌب عن املسلمني يترصف ملصاحلهم وقوقال ابُن القيم: )  .(3) (يام الدِّ

 .(4) (ُل نفسه: )وكيٌل للمسلمني، وللوكيل عزْ عن اإلمام بأنهوقال أبو يعَّل احلنبيلُّ 

اإلماُم فيام ال رضر فيه؛ ألنه نائٌب عن  وقال ابُن َعقيٍل احلنبيل: )جيوز أن يأذن

 .(5)املسلمني(

                                                           

 (.28/267جمموع الفتاوى )1) )

 (.10/181مفلح )الفروع البن  (2)

 (.2/425زاد املعاد )3) )

 (.240)ص: املعتمد يف أصول الدين (4) 

 (.2/119امة )الكايف البن قد5) )
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اويُّ احلنبيل يف "اإلقناع" عن اإلمام: )فهو وكيُل ا فسه، ملسلمني، فله عزل نويقول احلَجى

يق: أقيلوين! أقيلوين( دِّ  .(1)وهلم َعْزُله إن سأل العزَل لقول الصِّ

َمن بايعه؛ ألنه ليس وكياًل عنه؛ بل وقال الُبهويت احلنبيل عن اإلمام: )وال ينعزل بموت  

 .(2)(عن املسلمني

ة يف حال ال فإن إمامني، فقال: )تنازع بني وقد أوضح املاَوْرديُّ أنى حقى اختيار اإلمام لألمى

عى كلُّ واحد منهام أنه األسبُق، مل تسمْع د لىْف عليها؛ تنازعاها وادى ه ومل حُيَ ألنه ال خيتصُّ عوا

، فال ُحكَم ليمينه فيه وال لنُكوله عنه، وهكذا لو قطع ام هو حق املسلمني مجيًعاباحلق فيها، وإن

ه، ولو أقرى له خر، مل تستالتنازَع فيها وسلىمها أحُدمها إىل اآل
م  رى إمامُته إال ببيِّنٍة تشهد بتقدُّ

ق 

رى لآلخر؛ ألنه ُمَقر  يف حق املسلمنيبالتقدم خرج منها امل
اإلمامُة عقٌد . وقال: )(3) (قرُّ ومل تستق 

 .(4)(ال يتم إال بعاقدٍ 

يصري قاضًيا ضاة ال عقٌد ال يتم إال بعاقد، كالقوقال أبو يعَّل احلنبيل يف عقد اإلمامة: )

، وال يصري قاضًيا وإن وجدت صفُته، كذلك اإلمامة  .(5) (حتى يوىلى

: )اإلماُم نائٌب عن املسلمني يف اوقا ْخيسُّ احلنفيُّ َ هم ل الْسى ستيفاء ما هو حق  هلم، وحقُّ

 .(6)فيام ينفعهم(

                                                           

 (.4/292اإلمام أمحد )اإلقناع يف فقه 1) )

 (.6/160كشاف القناع عن متن اإلقناع )(2) 

 (.29)ص: األحكام السلطانية  (3)

 (.28)ص: األحكام السلطانية 4) )

 (.24)ص: كام السلطانية األح (5)

 (.10/219املبسوط )6) )
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ألنى الذي مَحََل املهدي  ؛وقال: )لو ُأهدى إىل مفٍت أو واعٍظ شيًئا، فإنى ذلك ساملٌ له خاصةٌ 

ْشوٌة؛  إىل اإلهداء إليه والتقرب إليه معنًى فيه خاصة، بخالف اهلدية إىل احلكام، فإن ذلك ر 

واإلماُم يف ذلك التقرب إليه واليُته الثابتُة، بتقليد اإلمام إياه،  ألن معنى الذي محل املهدي عَّل

(؛ يعني: إذا دايا األمراء غلوٌل ه)ملسو هيلع هللا ىلص: . واألصل يف ذلك قول النبي نائب عن املسلمني

لو بعث اخلليفُة عاماًل إىل َكْورٍة حَبسوا ذلك ألنفسهم، فذلك بمنزلة الغلول منهم... وكذلك 

َي إليه،  َي إليه طوًعا، أخذ ذلك منه فجعله يف بيت املال؛ ألنه فإن َعل  فُأْهد  م اخلليفُة أنه ُأْهد 

ي إليه لعمله الذي قلىده، وقد كان هو نائبًا يف ذلك عن املسلمني، فهذه اهلدايا حقُّ  ُأْهد 

 .(1) (املسلمني، توَضُع يف بيت ماهلم

 .(2) وقال ابن حجر اهليتمي الشافعي: )اإلماُم نائٌب عن املسلمني(

ت بأٍخ هلا من  وذكروا يف كتب الشافعية مسألًة؛ وهي: )إذا فرٌع مات وخلىف بنًتا، فَأَقرى

رِّ به؟ قيل: ال يثبت؛ أبيها وال وارَث غرُيها
ألنى اإلماَم ، وأقرى اإلماُم معها فهل يثُبُت نسُب املق 

عَّل  ه، كالوكيل إذا أقرى قرارُ ُث املال، وإنام هو نائٌب عن املسلمني يف القبض، فلم يثبت إال َير  

له بغري إذنه  .(3)(موكِّ

ُء عند املسلمني أبو العالء ، كام نَظَم ذلك وقد شاع يف ثقافة املسلمني أنى األئمَة ُأجرا

، فقال يِّ  :(4) امَلَعرِّ

                                                           

 (.2323رشح السري الكبري )1) )

 (.5/354 رشح املنهاج )حتفة املحتاج، يف2) )

 (.13/481أليب احلسني العمراين ) البيان يف مذهب اإلمام الشافعي3) )

 (.1/44اللزوميات أليب العالء املعري )4) )
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ةً  ُ أمــــــى
لى املــــــقــــــاُم فــــــكــــــم أعــــــارش   مــــــُ

 لموا الرعيىَة واســــــــــتجازوا َكْيَدهاظ
  

 

 

 
 مراؤهـــــاأأَمَرت بغري صـــــــــــالحهـــــا 

َدْوا مصــــــــــــاحلَهـــا وهم أجراؤهـــا  فعـــَ

 

 
 :واجلواب عنها صفة ترصف إمام املسلمنيحول  ه  ُشبَ 

: ال خالَف بني الفقهاء س؛ فزعم أنى د. حاكاًم املطريي يقوللقد لبىس عَّل عادته ودلى 

: قالعنهم! بأنى ترصف اإلمام عَّل األمة بصفة الوكالة، وأنه وكيٌل املتقدمني منهم واملتأخرين 

عى أنه ال خالَف بني الفقهاء يف أن اإلماَم وكيٌل عن ) جازف الدكتور حاكم العبيسان وادى

ة ء، وكال إنى . وقال: )(1)(األمى  نفَي اخلالف أمٌر صعٌب ال يؤخذ إال ممن كان ذا علم واستقرا

بُّع يف تت َرفان عن الدكتور حاكم، فهو قد شَغَل نفَسه وأضاع وقَتههذين األمرين ال ُيع

: )السياسات اخلالُف يف هذه املسألة معروٌف عند احلنابلة (، ثم قال متعامًلا ُمْستكث ًرا

فه املتأخرين؛ فقد اختلفوا  يف عقد اإلمامة هل هو عقُد واليٍة أو َوكالة؟ وعَّل هذا يكون ترصُّ

 .(2)(عي حاكم العبيسان أنه ال خالف يف املسألة؟!عن الرعية، فكيف يدى 

التلبيس أقوُل: لقد بنيى د. حاكم يف كتاب "احلرية أو الطوفان" التقسيَم ن هذا ولبيا

 بثالث مراحَل رئيسية؛ وهي: مرحلُة التارخييى للخطاب السيايس الرشعي، والذي مرى 

 طاب املبدل.اخلطاب السيايس الرشعي املنزل، واخلطاب املؤول، واخل

ة ووكياًل عنها يف إدارة شؤوهنا َوْفَق العقد عن األوبنيى أن اعتباَر احلاكم واإلمام نائًبا  مى

ة: من األمور املسلىمة، وهو مما يكاُد ال  ل والبيعة بينه وبني األمى يوجد خالٌف فيه يف العهد املنزى
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 العهد املؤول. واآلثاُر يف ذلك مرويىة عن الصى 
حابة والتابعني وكالم فقهاء املذاهب وبداية 

 هوٌر عنهم كام نقلناه سابًقا؛ وهو قوُل عامة السلف؛ لذا ال يستطيع ك مشهواألربعة، كلُّ ذل

ل أن ينقُ  لوا عن السلف من الصحابة والتابعني وأصحاُب اخلطاب السلطاين والدين املبدى

 خالَف ذلك!

ل حص كام -األمة عن ونائًبا وكياًل  ماماإل كون  – ثم حصل الرتاجُع يف هذه املسألة

ملسائل يف العهد املؤول، كالعهد لألبناء واألقارب، وَحرْص  الشورى غريها من االرتاجُع يف 

ْلطة يف ْسبة عَّل السُّ
ها من مسائَل كثريٍة. يف املأل، والرتاجع  يف احل   احلكم واملال، وغري 

ة ترصفات احلاكم هل هو بناٌء عَّل عقد وأما ما نقله عن بعض احلنابلة املتأخرين يف صف

َء بأنى املسألَة خالفيٌة؛ بخالف ما جازف به الدكتور حاكم بزعمه! الة؛ ليوه  كالية أو وَ و   ا  َم الُقرى

ل  يف فالدكتور حاكم ذكر أنه ال يكاد يوجد خ ل وبداية العهد املؤوى الٌف يف اخلطاب املنزى

 ما حصل من تراجع وخالف عند الفقهاء املتأخرين يف كون اإلمام وكياًل عن األمة، ثم بنيى 

كام طرأ خالٌف يف املرحلة الثانية يف هذه القضية، وهو: هل قال: )فإلمام، صفة ترصف ا

ة بطريق الوكالة أم  ف اإلمام  الوالية؟ترصُف اإلمام عَّل األمى قال املرداوي احلنبيل: )هل ترصُّ

أنه  –أبو يعَّل –ق الوالية؟ فيه وجهان، واختار القايضعن الناس بطريق الَوكالة هلم، أم بطري

الوكالة لعمومهم. وذكر يف "األحكام السلطانية" روايتني يف انعقاد إمامته بمجرد مترصٌف ب

وينبني عَّل هذا  ف يف الوالية والوكالة أيًضا.القهر. وهذا حيسن أن يكون أصاًل للخال

ُله بالعزل؛ فإن قلنا: هو وكيٌل   مل ينعزل بالعزل. ، فله َعْزُل نفسه. وإن قلنا: هو ويل  اخلالف انعزا

هلم عزُله؟ إن كان بسؤاله: فحكُمه حكُم عْزل  نفسه، وإن كان بغري سؤاله: مل جُيْز بغري  وهل

 خالف(.



  588                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

اإلمامَة تنعقد باالستيالء والقهر إىل القول بأن ترصَف اإلمام عن وهكذا أدى القول بأن 

ة بصفة الوالية،  ها بالقوة الوكالة عنهم؛ ألنه توالى  كوالية األب عَّل ابنه القارص، ال بصفةاألمى

ل    .بال اختيار منهم كالويل، وليست الوكالُة كذلك؛ إذ الوكيُل ال يكون إال باختيار املوكِّ

هذا التغيرُي عَّل اخلطاب؛ بسبب اإلفراط يف تعظيم شأن اإلمام والغلو يف وهكذا طرأ   

ة به بداًل من ربطه هبا، شأن صالحياته، ورب  وأول   بل– مع أنه يف اخلطاب األولهذا ط األمى

ة عن وكياًل  اإلمام كون يف خالٌف  يوجد يكاد ال -الثاين اخلطاب مراحل  .(1)(األمى

ل الذي كان وبذا يتضح كالُم الشيخ حاك م وتفريُقه بني اخلطاب الرشعي يف العهد املنزى

ل الذي عن األمة، وبني اخلطاب الرشعي يف فيه ترصُف اإلمام كوكيل ونائب  العهد املؤوى

بَة أن جيتهد َسَدنُة الطاغوت وأصحاب الدين املبدل يف  حصل فيه الرتاجُع واخلالُف، فال َغرا

للرجوع للخطاب الراشدي يف باب اإلمامة والسياسة؛ التلبيس والتزوير عَّل دعوة األمة 

 ككتاب "احلرية أو الطوفان".

ُل أنحماواًل إظهار تناقضه، كام أنه حَيْتَ وتدليُسه عَّل د. حاكم ه ويتضح تلبيُس  مل يقرأْ هذا ه م 

يف مواالته للحكومات وكفاحه إلثبات رشعية ه الكالَم ومل يقف عليه أصاًل، ومهام يكن فغلوُّ 

ى به لرفض كالم الفقهاء كلِّهم؛ املتقدمني ماجل نهم بابرة والطُّغاة ومن جاء هبم االحتالُل، أدى

ةواملتأخرين؛ الذين أث ٌء القائلون منهم أن ترصَف  بتوا أنى اإلمامَة عقٌد بني األمى واحلاكم، سوا

: )وتقدم احلكام! قال الية، كلُّ ذلك تنزهيًا هلؤالءكالة أو بطريق الو  اإلمام عن األمة بطريق الوَ 
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زُم باطلٌة؛ لذا لسنا ملزمني هبذين  بياُن أنه يلزم عَّل القول بأنه عقُد والية أو وكالة لوا

 .(1)ألمرين(ا

ل كام أهنم يسريون عَّل َسنَن األمم قبَلنا كوأصحاُب اخلطاب الدي هوف َسنَن فارَس ني املبدى

يسريون عَّل طريقة الُغالة يف باب اإلمامة؛  والروم وأهل اجلاهلية يف باب اإلمامة، فإهنم أيًضا

عصوم، والذين يعيبون عَّل منزلَة الربِّ ومنزلَة املمن أهل الب دع الذين ينزلون اإلماَم واحلاكم 

نى  ِّ أهل السُّ يلِّ
ر احل  ون اإلمام برًشا جيوز عليه اخلطُأ واالنحراُف؛ كام قال ابن املَُطهى ة أهنم يعدُّ

يق بزعمه: )الرافيض يف ذكره ملث دِّ نذكر منها شيًئا يسرًيا؛ منها: ما رووه عن الب أيب بكر الصِّ

ُم بالوحي، وإنى ملسو هيلع هللا ىلص بيى إنى الن»ال عَّل املنرب: أيب بكر أنه ق يل شيطاًنا يعرتيني، فإن  كان َيْعَتص 

موين ْغُت فقوِّ ، وكيف جيوز إمامُة َمن يستعني بالرعية عَّل تقويمه، «استقمُت فأعينوين، وإن ز 

ا عليه: )مع أن الرعيَة حتتاج إليه يق هذا احلديُث من أكرب فضائل(. فقال ابُن تيميَة رادًّ دِّ  الصِّ

ا يف األرض  ◙ ا عَّل أنه مل يكن يريد علوًّ وال فساًدا، فلم يكن طالَب رياسة، وال وأدهلِّ

ُت عَّل طاعة اهلل كان ظامًلا، وأنه إنام كان يأمُر الناس بطاعة اهلل ورسوله، فقال هلم: إن استقم

موين؛ كام قال أيًضا: أهيا الناُس  ْغُت عنها فقوِّ طعت اهلَل،  أطيعوين ما أفأعينوين عليها، وإن ز 

يق بذلك: إين لست معصوًما كالرسول فإذا عصيُت اهلَل فال طاعَة يل عليك دِّ م. ومقصود الصِّ

.ملسو هيلع هللا ىلص  ، وهذا حق 

قويمه بالرعية؟ كالُم جاهٍل بحقيقة وقوُل القائل: كيف جتوُز إمامُة َمن يستعني عَّل ت

رسوَل اهلل إليهم حتى   عنهم، وال هواإلمامة، فإن اإلماَم ليس هو ربًّا لرعيته حتى يستغنَي 

                                                           

 (.307)ص: 1) )



  590                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

طَة بينه كاُء يتعاونون هم وهو عَّل مصلحة يكوَن هو الواس  م وبني اهلل، وإنام هو والرعيىُة رُشَ

  .(1) (الدين والدنيا
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 م الشورى:يف أحاك فصل  
 لشورى الراشدية:ل استناكر  ورية وللشورى الصُّ  تأصيل  

م احلاكم بأي أمر،رفَض  للطغاة واجلبابرةمن تنزيه و مر فاأل  أن يكون لألمة حق  يف إلزا

استنكر ما جاء   متاشًيا مع إمامته التي يبرش هبا؛ ولذا ،والنهي للطاغوت وليس لألمة أي حقي 

والراشدي، والذي  والدعوة للخطاب النبوي جديدان" من التيف كتاب "احلرية أو الطوف

حتها يف ع كثُطبِّقت فيه الشورى بأكمل صورها، وم رة النصوص التي نقلها د. حاكم ورصا

ة، فإنى ملسو هيلع هللا ىلص ان عليه النبيُّ بيان ما ك استشكل هذا ه واخللفاُء الراشدون يف باب سياسة األمى

مًة؛  اخلطاب الراشديى واستنكره ومل يقَبْله، فقال: )جعل الدكتور حاكم العبيسان الشورى ملز 

حابة تؤكد مٌة(. ليس اإلشكاُل يف مبدأ الشورى، أهن فقال: )بل مجيُع ترصفات الصى ا واجبٌة ملز 

مه األخُذ به( بل مًة للحاكم إذا أشاروا عليه بأمٍر، َلز   .(1)اإلشكاُل يف جعل الشورى ملز 

ميىةً  لعدم وجود الدليل الدالِّ عَّل هذا، ومل أَر أحًدا من  ؛وقال: )الشورى ليست إلزا

م   .(2) ام يشري به املسلمون(احلاكم بالعلامء املعتربين ذهب إىل إلزا

هم فام يفعله ُدعاُة اخلطاب  ل من استنكارهم لسنن اخللفاء الراشدين وردِّ الديني املبدى

بُة املذاهب!  واْلَتزم به  كتبهبام ه وهنا جيب تذكريُ للنصوص، هو عنُي ما يفعله املقلِّدُة ومتعصِّ

ر ويف مقدمة كتابه؛ حيث قال: )كم نحن يف حاجة أن ن َر بأمهية االعتصام بالكتاب تذكى ُنَذكِّ
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نىة بفهم  ُة يف باب اإلمامة، كام كنىا َنحاجُّ غرَينا من أهل البدع والسُّ السلف الصالح، وأهنا احلُجى

 .(1) امء اهلل وصفاته(هبذه األصول الثالثة يف إثبات أس

ُ هبا ليست هي الشورى التي يف ا ُن هبا ويبرشِّ نبوي والراشدي خلطاب الفالشورى التي يؤم 

ل، وإنام هي شورى صور ُم فيها احلاكُم عَّل الناس بتنصيب جملس يتوىل يف العهد املنزى يٌة يتكرى

م منه أي ًضا بقراراهتم، وكلُّ هذا هو تعيينَهم وإقالَتهم، يستشريهم متى أراد من غري التزا

قةُ  ٌل من غري إجياب، وهذه الشورى املتناس  مع امللكية ونظمة مع األ استحباٌب منه وتفضُّ

نىة واألنظمة االستبدادية ة الدكتاتورية وُحكم اأُلرَس الوراثي التي يؤصل هلا باسم السُّ

 والسلفية!

 راشدي:الشورى يف انلظام السيايس اإلساليم يف العهد انلبوي وال
وخلفائه الراشدين يف الشورى ملسو هيلع هللا ىلص نقل الدكتور حاكم نصوًصا كثريًة عن النبي 

حابة قملسو هيلع هللا ىلص ام يكفي كلى متبع! يقول د. حاكم: )فكان النبيُّ والتزامهم هبا ب د اخَتذ بعَض الصى

هم لقيا دة ُوَزراَء له كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل، ال َيغيبون عنه يف حرَضٍ وال سَفٍر، وكان يُعدُّ

ة كام أمر اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ة من بعده، وكان النبيُّ األمى  ڤ ڦ )يشاور الناَس يف شؤوهنم العامى

ا حرًبا أو سلاًم [159آل عمران:]  ( ڦ  إال بالشورى؛ كام قال أبو هريرة: )ما ، فال يقطع أمًرا عامًّ

ًدا ًفا أحلو كنت ٌمستخل  رأيت أحًدا قطُّ كان أكثَر َمشورًة ألصحابه من رسول اهلل(. وقال: )

ان (. وكعَّل أمتي من غري مشورٍة، الستخلفُت عليهم عبَد اهلل بن مسعود أو عامَر بن يارس

واإلدارية، كتولية رجٍل عَّل والية  كذلك ال يقطع أمًرا يف الشؤون السياسية التنفيذية
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ونحوها، إال بشورى وزرائه، حتى قال أليب بكر وعمَر وقد استشارمها يف تولية رجل عَّل 

 .(1) (لو اجتمعتام يف مشورة ما خالفتكام، فاختلفا فيه: )ني متيمب

حابُة عَّل َة هي التي ختتار اإلماَم، وقال: )وقد أمجع الصى وهي التي  هذا املبدأ، وأن األمى

َي، فال يقَطُع أمًرا دوهنا، كام كان النبيُّ  فكان ال يقطع أمًرا دون شورى يفعل، ملسو هيلع هللا ىلص تشاركه الرأ

ة فيام كا ا، وكان يشاور أصحاَبه يف مجيع شؤوهنم ما مل َينْز  األمى ، كام فعل ل  عليه الوحُي ن أمًرا عامًّ

رأُي األغلبية أن خيرجوا إىل القتال،  وكان غزوة أحد، فقد كان رأيُه أن يبقى يف املدينة، ذلك يف

 يتناهوا إىل قال ابن كثري: )وأبى كثرٌي من الناس إال اخلروَج إىل العدو، ومل فنََزل عَّل رأهيم.

حتى دخل ملسو هيلع هللا ىلص ناُس برسول اهلل ورأي ه(. وقال أيًضا: )فلم يزل الملسو هيلع هللا ىلص قول رسول اهلل 

م الناُس وقالوولَ  : استكرهنا رسوَل اهلل ب َس أَلَْمَته، ثم خرج عليهم وقد ند  ومل يكن لنا ملسو هيلع هللا ىلص ا

 ذلك(.

ا للخروج، فــإنــه ملسو هيلع هللا ىلص فمع كونــه  وا عَّل ؛ الــذين أرصُّ خرج نزواًل عَّل رأي أكثر النــاسكــارهــً

يف هذه املعركة؛ لتؤكد رضورَة  .[159]آل عمران:(  ڤ ڦ ڦ ڦ)موقفهم، وقد نزلت آيُة 

املعركُة. وقد ذكر ابن جرير الشــــــــورى وإن كانت النتائُج عَّل النحو الذي أســــــــفرت عنه مبدأ 

روا عام اجتمع  د  : )يتشـــــاوروا بينهم ثم ُيصـــــْ الطربيُّ هذا املعنى عن بعض أهل التفســـــري؛ قالوا

هم.يه َمَلُؤهم(. عل اهلُل عز وجل أهل اإليامن وكذا وصــــــــــف  واملأل هم مجاعُة الناس ورؤوســــــــــُ

، فجعل الشــــــــورى بني [38]الشووووووورى:(  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ)فقال: 

َد مكانَتها يف الدين، وأهنا من فرائضه وأركانه الصال ة والزكاة، ومها من أركان اإلسالم، ليؤكِّ

وكان ال من أكثر الناس مشـــاورًة، ملسو هيلع هللا ىلص ه، وقد كان النبيُّ يف املجتمع املســـلم وأبرز خصـــائصـــ

                                                           

 اخلالفة أحكامها وأيامها. (1) 
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ة، بل كان يستشري كلى َمن كان حارًضا من املسلمني ني أحًدا من الشورى يف األمور العامى يستث

، وقد اســـتمع لرأي عبد اهلل بن ُأيَبي ابن  ســـلوَل يف غزوة أحديف الســـلم أو احلرب
، ومال إىل (1)

ُن ذلك كام يف قوله تعاىل: رأيه مع ما كان يعلم من نف ې )اقه وعداوته، وقد وصــــــــــف القرآ

ن ال خُيصُّ أحًدا بالشورى فيام كان مملسو هيلع هللا ىلص ألنى النبيى وما ذاك إال   .[4]املنافقون:  (ې ې ې

ة أما ، وقد اســــــتشــــــار الناَس يف رد أموال هوازَن عليهم، وقام فيهم خطيًبا فقال: )األمور العامى

َنكم قد جاء ْبَيهم، فمن أحبى منكم أن ونا تائبني، وإين قد رأيُت أن أُردى إليهم بعد، فإن إخوا ســـــَ

ه حتى نعطَيه إيـا يطيـِّب بـذلـك فليفَعْل. بى منكم أن يكوَن عَّل حظـِّ ل  مـا يفيء ومن أحـَ ه من أوى

إنا ال )ملسو هيلع هللا ىلص: . فقال الناس: قد طيىبنا ذلك يا رسـوَل اهلل. فقال رسـول اهلل اهلُل علينا، فليفعْل(

فرجع (. وا حتى يرَفَع إلينــا ُعرفــاؤكم أمَركمَمن أذ ن منكم يف ذلــك ممن مل يــأَذْن، فــارجع نــدري

 ربوه أهنم قد َطيىبوا(.فأخملسو هيلع هللا ىلص ثم رجعوا إىل رسول اهلل  ، فَكلىَمهم عرفاؤهم،الناُس 

وكام تكون الشورى يف أصل األمر وهو اختياُر اإلمام، فكذلك تكون فيام دون ذلك من 

ة مم ال يقطعون أمًرا، مما ال نصى فيه دون شورى ا ال نصى فيه، وقد كان اخللفاُء األربعةُ شؤون األمى

أمٌر نَظَر يف كتاب اهلل، فإْن َوَجد  فقد كان أبو بكر إذا وَرد عليه، ملسو هيلع هللا ىلص؛ اقتداًء بالنبي املسلمني

 خرج قىض به، وإن مل يعَلمْ ملسو هيلع هللا ىلص فيه ما يقيض به قىض بينهم، وإن عل َمه من سنىة رسول اهلل 

نىةفسأل املسلمني عن  ا أعياه ذلك دعا رؤوس املسلمني وعلامَءهم واستشارهم. وكذ، فإْن السُّ

 . ، فإذا اجتمعوا عَّل أمر أخذوا بهؓ كان يفعل عمرُ 

 وكان عمُر يستشري يف األمر حتى النساَء، وربام أَخذ برأهين.

غاُر من أهل ال ه الكباُر والصِّ  علم.وكان له جمل ُس شورى حيرُضُ

                                                           

 .(14/ 4انظر البداية والنهاية )1) )
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هري: )كان جملُس عمَر مغت  ء شباًبا كانوا أو كهواًل، فربام قال الزُّ ا ا من القرى صًّ

 .رهم(استشا

ة ما اختذه اخللفاء الراشدون من  أحكام فيام ال نصى فيه بعد تشاور وأخٍذ وقد كان عامى

(. واملأُل : )ما فعل عثامُن ما فعل يف املصاحف إال عن مأل منا ؓبرأي املأل؛ كام قال عيل  

الناس يف وقف األرض املفتوحة،  ◙ وقد استشار عمرُ  وأكثُرهم.هنا هم مجاعُة الناس 

 ونه حتى أقنعهم برأيه وتابعوه عليه.زال جيادهلم ثالثَة أيام يف املسجد، حياورهم وحياور وما

، فدعا مخسًة من األوس ومخس ة وقد كان مما قاله عمُر بعد أن استشار املهاجرين فاختلفوا

فهم ْجكم إال ألن تشرتكوا يف أمانتي فيام مُحِّْلُت من اخلزرج من كربائهم وأرشا  من : )إين مل ُأْزع 

رُّ 
، وافقني من وافقني، وخالفني من أموركم، فإين واحٌد كأحدكم، وأنتم اليوَم ُتق  ون باحلقِّ

ط ُق باحلق، فقالوا خالفني، ولست أريد أن َتتىب عوا هذا الذي هو َهواي، معكم من اهلل كتاٌب ين

 دوين الدواوين.ُي رأيُك، فنعم ما قلَت! ون ْعَم ما رأيت(! وكذا استشارهم يف تمجيًعا: الرأ 

بعد أن قَتل أبا لؤلؤَة املجويسى  -د اهلل بن عمروقد استشار عثامُن الناَس يف قتل عبي

َن ثأًرا ملقتل أبيه فهم أكثُر الناس ورأوا فأمجع املهاجرون عَّل وجوب قتله، وخالَ  -واهلُْرُمزا

يَة من مالهعدَم قتل  .ه، فأخذ عثامُن برأي أكثر الناس، وَدَفع الدِّ

ئه: )وقد وضع عمُر لكم مامل َيغ   وقد  منىا(.كتب عثامن إىل أمرا
ٍ
الء  ْب عنىا، بل كان عن م 

ومل تكن الشورى حمصورًة يف قوم دون قوم، بل كان كلُّ مسلم حيرض املسجد يشارك يف 

يه؛ رجاًل كان أو امرأةً اإل ، ومل يكن اشرتاُط الشورى والرضا ، كبرًيا كان أو صغرًيا دالء برأ
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ة غري املسل قارًصا  مني عند عقد العقود بينهم وبني عَّل املسلمني، بل أيًضا يشرتط رضا عامى

 املسلمني.

 قال أبو عبيد: )وكذلك لو أن أهَل مدينة من املرشكني عاَقَد رؤساؤهم املسلمني  

مِّ عقًدا، وصاحلوهم عَّل صلح، فإن ا ألخذ باألحوط وبالثقة أال يكون ذلك ماضًيا عَّل العوا

 يكونوا راضني به(. إال أن

َّل حصن فالتمس العدوُّ مصاحلَة املسلمني عَّل أهل قال مكحوٌل: )إذا نزل املسلمون ع

 فيدخل احلصن أبيات منهم يعطوهنم أماًنا، مل يصُلْح ذلك حتى يبعَث أمرُي اجليوش رجاًل 

وا يف حصوجيمع أهله  رُّ
، وُيْعل َمهم بذلك، فإن رضوا بذلك اسَتنَْزهَلم، وإال ُأق  نهم ومل يصاحلوا

 أهل رؤوَس  اإلمامُ  يصالح العزيز قبل عمر بن عبدوقد كان أئمُة اجليوش من املسلمني 

م، فنهى عمُر بن هتم عَّل ما تراضوا عليه، دون علم بقيىٍة من يف احلصن من الرووقاد احلصن

َء جيوشه أال َيْعَملوا به، وال يقبلوه ممن عرضهعبد العزي عليهم، حتى  ز عن ذلكم، وأمر أمرا

هوا به رسواًل وشهو  ًدا عَّل مجاعة أهل احلصن(.يكتبوا كتاًبا ويوجِّ

قال أبو عبيد: )وهذا هو الوجُه؛ إال أن يكون األتباُع غرَي خمالفني للرؤساء، وعَّل هذا 

َن وغريهم، أن ذلك كان ملن ملسو هيلع هللا ىلص ُل ما كان من النبي حُيْمَ  عَقد وصالح من رؤساء أهل َنْجرا

 .عليه( وأن األتباَع غرُي خارجني هلم من رأي وال مستْكَرهنيعن مأٍل منهم، 

فقتهم عَّل العقود بُ  فإذا كان األمُر كذلك مع غري املسلمني، وأنه ال ة وموا دى من رضا العامى

ة املسلمني من باب  َأْوىل، م مع املسلمني بال التي يعقدها رؤساؤه إكراه وال إجبار، فرضا عامى
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َر رأيًا إال عوأنه ال يستب دُّ اإل فقة املأل منهم؛ وهم ماُم يف الرأي من دوهنم، وأال ُيْصد  ن موا

 األكثريُة.

بعد أن جاءه املهاجرون واألنصار يريدون بيعته: )ال أفعل إال عن  ◙ وقد قال عيل  

 م  
ٍ
َب عن دين الء ها َرغ  ٌة، فمن َردى وشورى(. وقال بعد أن بايعه الناُس: )هذه بيعٌة عامى

 .ني واتبع غرَي سبيلهم(املسلم

ن الدين ومن سبيل املؤمنني الذي جيب االقتداُء هبم فيه؛ كام مما يؤكد أن هذا األمَر هو م

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )قال تعاىل: 

م به، [115ء:النسا](  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ة الناس وااللتزا ، وأن األخَذ برأي عامى

ها؛ كام باتباعها وَتْرك  ما خاَلفَ ملسو هيلع هللا ىلص شدين التي أمر النبيُّ مما ال نصى فيه من سنن اخللفاء الرا 

وا عليها بالنواجذ، )ملسو هيلع هللا ىلص: قال  عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، َعضُّ

 .(إن كلى حُمَْدثٍة بدعٌة، وكلى ب ْدعٍة َضاللةٌ ور، فوإياكم وحُمَْدثات  األم

مام حيتاج إىل الرتجيح باألكثرية املطلقة، كام فعل فإذا اختلف الناُس عَّل رأيني فإنى اإل)

حابُة يف شأن األرض املغنومة، فقد استدعى عرَشًة من األنصار:  عمُر عندما اختلف عليه الصى

ح الستىَة للخالفة زرج، مخسًة من األوس، ومخسًة من اخل وقد استخدم هذه الطريقَة عندما َرشى

ه أهاًل، فقد جعل ابنَه عبدَ  من بعده، بعد أن طلب املسلمون منه َح هلم َمن يرا اهلل بن  أن يرشِّ

عمر سابَعهم؛ عَّل أنه ليس له من األمر يشء، وإنام أدخله طلًبا للرتجيح يف حالة ما إذا تساوت 

البخاري": )َيْشَهُدكم عبُد اهلل بن عمر، وليس له من األمر يشٌء(. صحيح األصواُت كام يف "

موا عبَد ويف رواية قال: )إذا اج اهلل بَن عمر، فإن مل تمع ثالثٌة عَّل رأي وثالثٌة عَّل رأي، فحكِّ

موا َمن معه عبدُ   .(عوف بن الرمحن ترَضْوا بحكمه، فقدِّ
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 وإن األكثر، مع فُكنْ  –الستىةُ : أي –ف القومُ اختلويف رواية: )يا عبَد اهلل بَن عمر، إن 

 .(الرمحن عبدُ  فيه الذي احلزَب  فاتبع وثالثةً  ثالثةً  كانوا 

حاب الشورى: تشاوروا يف أمركم، فإن ويف رواية أخرى: )قال عمُر بن اخلطاب ألص

 كان اثنان واثنان فارجعوا يف الشورى، وإن كان أربعٌة واثنان، فُخذوا صنَف األكثر(. 

يؤكد مبدأ إعادة التصويت طلًبا للرتجيح إذا تساوت  فارجعوا يف الشورى(وقوله: )

 األصواُت.

عقبة عن نافع عن ابن  بإسناد عَّل رشط البخاري، من حديث موسى بنابن شبىَة ورواه 

ْ عبَد اهلل بن عمر وال يشَء له من األمر، وُقْم عَّل 
عمَر؛ أن عمَر قال لُصَهْيٍب: )أْحرض 

فإن اجتمع مخسٌة ورضوا رجاًل وأبى واحٌد؛ فاْشَدْخ رأَسه بالسيف، وإن اتفق  رءوسهم؛

ٌة رجاًل منهم، وثالثٌة بى اثنان فارضب رؤوَسهام، فإن َريض  ثالث منهم، وأأربعٌة فَرُضوا رجاًل 

موا عبد اهلل بن عمر، فأيُّ الفريقني َحَكم له فليختاروا رجاًل منهم، فإن مل  رجاًل منهم، فحكِّ

رضوا بُحكم عبد اهلل بن عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبُد الرمحن بن عوف، واقتلوا الباقنَي ي

بوا عام إْن رَ   اجتمع عليه الناُس(.غ 

َء األجناد، ويف رواية عند ابن س َف الناس وأمرا عد: )ثم امجعوا يف اليوم الثالث أرشا

َر من غري مشورة فارضبوا عنَقه روا أحدكم، فمن تأمى  (.فأمِّ

ُة؛ كام قال يف كتابه إىل أهل الكوفة عندما طلبو ا وقد كان عثامُن يلتزم بفعل ما أراده العامى

ْرُت عليكم من اخرتتم، وأعَفْيُتكم  أمرَيها سعيَد بن العاص، فقال: )أما بعد،أن خيلَع  فقد أمى
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 ال َتَدعوا شيًئا أحببتموه ال ُيَعىص اهلُل فيه إال سألتمو
 
ه، وال شيًئا كرهتموه ال من سعيد، واهلل

ُل فيه عندما أحببُتم حتى ال ٌة(.يكون لكم ع ُيعىص اهلُل فيه إال استعفيُتم منه، أنْز   يلى ُحجى

ُف أهل الكوف ة وقادهُتا يطالبونه بإخراج أهل الفتنة، فكتب إليهم: )إذا وقد كتب أرشا

 .اجتمع َمَلُؤكم عَّل ذلك، فأحلقوهم بمعاويَة(

معاويَة باالعتزال عن إمارة الشام، احَتجى عليهم بقوله: )لو رأى ذلك وعندما طالبوا  

 َتَب إيلى بذلك، فاعتزلت عمَله(.ملسلمني لكَ أمرُي املؤمنني ومجاعُة ا

ر قادة أحدُ  –َتجى الَقْعقاُع بن عمرو عَّل يزيَد بن قيس األْرَحبيِّ وقد اح  كيف بأنه –الثوا

ةُ  يستعفي ة؟ال رضيْته أمر من اخلاصى  !عامى

بوا عام اجتمع عليه الناُس(، وقوُله: )ُكْن م األكثر(، ع فقوُل عمَر: )واقُتلوا الباقنَي إْن َرغ 

جتمع َمَلُؤكم عَّل ذلك(: كلُّ ذلك يؤكد رسوَخ هذا )ُخْذ صنَف األكثر(، وقوُل عثامن: )إذا ا

. ل   املبدأ يف اخلطاب السيايس الرشعي املنزى

ة احلقى  ْلطة الذين يسوسون أمَرها عَّل أهنم ُوَكالُء عنها؛  وكام أنى لألمى يف اختيار ذوي السُّ

قطعون أمًرا دون هلا احلقُّ يف مشاركتهم يف الرأي واالجتهاد، فال يو َوفق نظرية عقد البيعة،

ن دوهنا( ون باألمور م  ة ورضاها، وال يستب دُّ . انتهى كالُم د. حاكم يف مسألة (1) شورى األمى

 الشورى.

                                                           

 (.27)ص: صوارم األقالم، يف نقض الشبه واألوهام، واحلرية أو الطوفان 1) )



  600                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ُ مكانَة الشورى كف لُّ هذه النُّقول عن اهلل ورسوله وعن اخللفاء الراشدين التي تبنيِّ

ل مل يقبلها! فرتكها ومتسك بمسألة حُمْ الاإلسالم يف  مٌة أم عهد املنزى َدثٍة؛ وهي: هل الشورى ُمْلز 

 ُمْعل مٌة؟

لوهن ا عَّل اخللفاء العلامء يف ثم من قال من العلامء املتأخرين: إنى الشورى ُمْعل مة، فهم ُينَزِّ

اًما جُيعلون وال ُيطاعون فال -عندهم –أما جَهلُة امللوكظل اخلالفة ودولة اإلسالم،   عَّل ُحكى

ء إال فيام يعلم عزُّ بن عبد السالم: )رة، قال الواملشو الرأي أهل ال طاعَة جلَهلة امللوك واألمرا

ئهم، وأنزل جتاه . إال أنى (1) (املأموُر أنه مأذوٌن يف الرشع اَل من خلفاء املسلمني وأمرا َوز اجلُهى

ئعَ هذه األحكاَم عَّل الطاغوت الذي ير به االحتالُل! فُض رشا  اإلسالم ومن نصى

ة وم ملأل واستناكرُ الشورى ىلع ا َحرْصُ   نفرُي منه:اتلصطلح األمَّ
هم  جاء اإلسالُم بنظام سيايس يناق ُض ما عليه أهُل اجلاهلية وُطغاة األرض م ن َحرْص 

ْلية القوم، فجاء اخلطاُب القرآينُّ يف مكة مبيِّنًا ما جيب أن ي
كون عليه أهُل للشورى يف املأل وع 

ورة لذي سيخالف فيه أهَل اجلاهلية، فقال اهلل يف ساإليامن يف اخلطاب الرباين اجلديد، وا

يش . هذا يف الوقت الذي جيتمع فيه صناديُد قر[38]الشورى:(  ں ں ڻ)الشورى 

د اهلُل هذا الوجوَب بأمره لنبيه  ون باألمر دون الناس. وأكى ڤ )بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص ويستب دُّ

 .[159آل عمران:](  ڦ ڦ ڦ

فيها ويتفقوا عليها هو موضوُع األمر واإلمامة وأعظُم األمور التي جيب أن يتشاوروا 

ُل الشأن املخاَطبون واالستخالف  يف األرض الذي وعدهم اهلُل به، وبنيى أنه هلم مجيًعا، فهم أه

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )فيه، فقال تعاىل: 

                                                           

 (.2/158عد األحكام )قوا 1) )
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ملسو هيلع هللا ىلص ا نزلت هذه اآليُة عَّل النبي  بُن كعب: ملى . قال ُأيبُّ [55]النور:(  ڃ ڃ ڃ چ

ين والنرْص والتىْمكني يف األرض)قال:  ْفعة والدِّ ناء والرِّ َة بالسى ْ هذه األمى وقال كعُب  .(1)(َبرشِّ

:  األحبار: )وعد اهللُ  ة فقرأ . وقال ابُن كثري بعد (2) اآليَة( (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)هذه األمى

َته خلفاَء األرض؛ أي:ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله اهلل ذكر هذه اآلية: )هذا وعٌد من  أئمَة  بأنه سيجعل أمى

َلنى بعد خوفهم من الناس  باُد، وَلُيَبدِّ
الناس والُوالَة عليهم، وهبم ُتصَلُح البالُد، وخَتَْضُع هلم الع 

وقال: )وقد فعل اهلُل تعاىل ذلك هبذه  .(3) ا وُحْكاًم فيهم، وقد فعل تبارك وتعاىل ذلك(أمنً 

ة ، باطنًا وظاهًرا  ، ولهاألمى وقال الشوكاينُّ يف تفسريه: )وهذا  .(4) (احلمد واملنىُة أواًل وآخًرا

ل األعامَل الصاحلات  باالستخالف هلم  يف األرض؛ وعٌد من اهلل سبحانه ملن آمن باهلل، وعم 

ةكام استخلف الذين من قبلهم من األمم،  عاشور: وقال ابن  .(5) (وهو وعٌد يُعمُّ مجيَع األمى

ُة يف القرآن( َدْته هذه األمى
 .(6) )هذا وعٌد ُوع 

ة مجيًعا، ال للحاكم  نىُة بالتأكيد عَّل أن االستخالَف واملُلَك هو لألمى وقد جاءت السُّ

إنى اهلَل َزوى يل األرَض، فرأيت مشارَقها )ملسو هيلع هللا ىلص: ! فقال النبي وحاشيته أو األمري وأرسته

تومغارهَبا،  َي يل منهاي سيبُلُغ وإنى أمى  .(7)(ملُكها ما ُزو 

                                                           

 (.6/216)ملنثور للسيوطي (، الدر ا2825(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )35/146أمحد يف املسند )1) )

 (.14769تفسري ابن أيب حاتم )2) )

 (.6/77تفسري ابن كثري )3) )

 (.3/343تفسري ابن كثري )4) )

 (.4/55فتح القدير )5) )

 .(17/164التحرير والتنوير )6) )

 (.2889صحيح مسلم )7) )
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د اهلل ورسوله وأعلن ذلك اخللفاُء ا لراشدون بأقواهلم وأفعاهلم وتطبيق هم العميل ملرا

حابُة، كام جاء عن عمرملسو هيلع هللا ىلص ة يف أنى اخ ◙ ، وأمجع عليها الصى تياَر اخلليفة هو حق  لألمى

رهم هؤالء شاء اهلل لقائمجيًعا، ال َيستب دُّ به من دوهنم، فقال: )إين إن  ٌم العشيىَة يف الناس، فُمَحذِّ

بوهم أموَرهم... فمن باَيَع رجاًل عن غري مشورة من املسلمني فال الذين يري دون أن َيْغص 

َة أن رى
هم، (1) ُيْقَتال( ُيباَيُع هو وال الذي بايعه؛ َتغ  بون أهَل احلل والعقد حقى . فلم يُقْل عمُر: َيْغص 

 والعقد. شورة أهل احللأو من غري م

َة هي التي هلا حقُّ اختيا ر اإلمام فهي أيًضا املخاَطبُة بخلعه إن انحرف عن وكام أنى األمى

ة يف اخلروج: )ملسو هيلع هللا ىلص واجباته، كام قال النبيُّ  ا كفًرا َبواًحا، عندكم من اهلل إال أن َتَروْ خماطًبا األمى

ُة هي (2)(فيه برهانٌ  ة وفروض الكفايات.املخاَطبُة يف األمور الع.  فكذلك األمى  امى

ل فال يقبلون هذا اخلطاب الراشديى يف رجوع األمر إىل أما أصحاُب اخلطاب الديني امل بدى

ة يف الشأن العام كاختيار اإلمام، بل ال يرون هلا احلقى   يف ذلك، ومن هؤالء الريس الذي األمى

ة يف الشورى ره من واالختيار  من الُغُلوِّ  عدى القول بالرجوع لألمى ، فقال عن د. حاكم وما قرى

ة والشعب؛ بخالف الْسوريِّني؛ فهم أصول اخلطاب الراشد ل: )غال يف إرادة األمى ي املنزى

 . (3)ُغالٌة يف حتكيم الرشيعة(

                                                           

 (.6830صحيح البخاري )1) )

 (.7056صحيح البخاري )2) )

 (.299)ص: 3) )
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ة دون  وانزعج أيًضا من بيان ُد برضا األمى ة يف األحكام السياسية، فقال: )يردِّ أهل حق األمى

َع يف الرضا إىل أهل احلل والعقد، وإاحللِّ والعقد، فهو ال  ة كلِّها(يرى أنى املرج  . (1) نام إىل األمى

وقال مدافًعا عن مصطلح )أهل احللِّ والعقد( يف جْعل  الشورى يف الذين يعيِّنُهم احلاكم 

ة؛ ال إىل أهل احللِّ والوخي ُد (2)عقد(تارهم، فقال: )جَعل اختياَر احلاكم لألمى . وقال: )املرا

 .(3)الناس(ريقة االختيار  اختياُر أهل احللِّ والعقد ال عموم  بط

عي السلفيَة واتِّباع السلف يردُّ ما نقله د. حاكم واستند إليه بفعل السلف،  هوف الذي يدى

 ف!وحياكمه بفعل اخلَلَ 

 :  معىن مصطلح أهل احلل  والَعْقد 
الذي اسُتغ لى لرتويج  معنى هذا املصطلح (4)تاباتهقد أوضح شيُخنا د. حاكم يف ك

ع يف العهد العبايس، وقد االستبداد والطغيان باسم الف قه، وبنيى أنى هذا املصلح حادٌث اخرُت 

كوُن ألهل الشورى وأهل احلل مرى هذا املصطلُح أيًضا بمراحل: فبدأ بوضع رشوط ملن ي

 عيِّنُهم.الذي خيتار أهَل الشورى ويُ  والعقد، وانتهى األمر بأنى اخلليفَة هو

ل فاملسلمون مجيًعا  هم أهُل الشورى وأهُل االختيار وأهُل احلَلِّ والعقد، أما يف العهد املنزى

يزون أحًدا واخللفاء الراشدون يستشريون الناَس مجيًعا يف األمملسو هيلع هللا ىلص فكان النبيُّ  ة ال َيم  ور العامى

قيفة  ك َ له احلضوُر عن أحد؛ ولذا حرَض يوَم السى من املهاجرين واألنصار والقبائل، لُّ من تيْسى

                                                           

 (.369ص: )1) )

 (.299)ص: 2) )

 (.62)ص: 3) )

 يراجع كتاب اخلالفة أيامها وأحكامها، وكتاب حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان.4) )
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ة؛ ليكون اختياُر ورجعوا لبقية املسل مني يف اليوم الثاين يف املسجد حتى يبايعوا البيعَة العامى

ة  األمة وشوراها.  اإلمام برضا عامى

ملىا أراد أن ملسو هيلع هللا ىلص ن للناس َمن ينوب عنهم ويمثُِّلهم يف الشورى؛ كام يف قول النبي وقد كا

َف رأَي  زَن وَسْبي هم، فقال: )َيْعر  ا الناُس، إنا ال ندري َمن َريض  أهيالناس يف إرجاع أموال َهوا

 .(1) (منكم ممن مل َيْرَض، فارجعوا حتى يرَفَع إلينا ُعرفاؤكم أمَركم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2607صحيح البخاري )1) )
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 :ووجوب إقامتها ادلولة يف اإلسالماكنة ميف  فصل  
مع اإليمان بوجوب قيام   حتاللويالت اليت صنعها االادلال جيتمع اإليماُن برشعية 

 اخلالفة ودولة اإلسالم:
ل بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية: تروجُيهم  من ضالالت أصحاب اخلطاب الديني املبدى

 ُة الصليبية وصنعْتها عَّل أنقاض اخلالفةلرشعية الدويالت الوطنية التي أقامتها احلمل

حيد والوعظ، ومل يأت لقيام دولة واحدة اإلسالمية، وزعموا أنى اإلسالم جاء للدعوة للتو

الفة راشدة،  ئعه، وأركاَن الدين وقواعده، وأولُّ من وخ  وال لسلطة لتقيَم أحكاَم الدين ورشا

 ه "اإلسالم وأصول احلكم".قال ذلك الشيُخ األزهريُّ عيل عبد الرازق يف كتاب

ل بعد احلمالت الصثم أعاد اليومَ  ليبية األمريكية ُشَبًها  أصحاُب اخلطاب الديني املبدى

 بُشَبهٍ  اإلسالم ودولة اخلالفة قيام ُدعاة عَّل فاعرتضوا  ؛عليها وزادوا الرازق لعيل عبد

 هذه تكون أن ويمكن يد،للتوح بالدعوة جاء اإلسالمَ  أنى  ، وزعموا (1) ُمَضلِّلةٍ  وحتريفات

  !االحتالُل  هبم اءج ومن الطاغوتية، واألنظمة واجلبابرة الطُّغاة َكنَف   حتت الدعوةُ 

رية أو الطوفان"؛ من رضورة قيام الدولة يف اعرتض عَّل ما جاء يف كتاب "احلفهو 

ل يف الع هد اإلسالم كام يف البند األول من مبادئ أصول اخلطاب السيايس الرشعي املنزى

َته ومدخلَ النبوي؛ وهو: )رضورُة الدولة يف  ه هلذا الدين، وأنه ال ديَن بال دولة(، وجعل ُحجى

فًقا لتهمته االعرتاض: أنى الدكتور حاكاًم يقرر أنى قيام  الدولة غايٌة بذاهتا؛ ليكون ذلك موا

                                                           

يسوين املغريب الذي يكافح لنفي النظام السيايس يف اإلسالم،  ومن ذلك قوله يف كتابه فقه الثورة: ومن هؤالء د. أمحد الر1) )

نظام اخلالفة "أو  "نظام احلكم اإلسالمي"ملا يسميه البعض  -أي القرآن وصحيح السنة-ل م املنزى إلسالفال وجود يف ا)

 "(!اإلسالمية



  606                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

ن الُغال ة يف املسائل للشيخ بأنه عَّل طريق اللِّربالية، وبعيٌد من الرشيعة اإلسالمية، وم 

 السياسية!

وافق مع واقع اليوم  بقيام ة نقض أدلة قيام دولة النبوة نفسها بُشَبٍه خطرية، تتفبدأ بمحاول

اُر قريش عها االستعامُر وختضع لسلطانه وَهْيَمنته، الدويالت وامللكيات التي صن قال: )كفى

ولو كان امللُك وإجياُد  أن ُيَملِّكوه ورفض ومل يلتف ْت إليهم،ملسو هيلع هللا ىلص عرضوا عَّل رسول اهلل 

ًدا لذاته، َلَقب َل أن يكون َمل ًكا عليهم(الدولة امل  .(1)سلمة مرا

ق بني الدولة يف اإلسالم والدعوة للتوحيد،  وأنه يمكن أن يقوم التوحيُد بال دولة، ثم فرى

فالغايُة هي الدعوة للتوحيد حتت أي نظام وأي حكم كان، ولو يف ظل دولة الطاغوت 

الدعوُة الفردية إىل التوحيد، وال ُيشرتط لذلك االحتالل، فاملقصُد واهلدُف هو  وحكومات

 قالالغلو يف السياسة بزعمه، ف ة إسالمية ترعاه وحتميه، وإنى اشرتاَط ذلك ُيَعدُّ منقياُم دول

يف مكة: )مل يكن يدعوهم إىل إجياد دولة مسلمة، بل أن يدخلوا اإلسالَم ملسو هيلع هللا ىلص عن دعوة النبي 

جلس يف مكَة ثالَث عرْشَة سنًة، ومل ُيناد  إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقال: )رسوُل  .(2) وا التوحيَد(ويعتنق

يًضا عَّل عدم رضورة الدولة يف واستدل أ .(3) قامة دولة بل نادى إىل عبادة اهلل وحده(إ

اإلسالم والسعي لقيامها بقوله: )األدلُة األخرى بيىنت أن وظيفَة الرسل أمجعني الدعوُة إىل 

 .(4)ادة اهلل وحده، فهي الغايُة(عب

                                                           

 (.304)ص: 1) )

 (.303)ص: 2) )

 (.301)ص: 3) )

 (.303)ص: 4) )
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َبه  وهذا املوقف من عدم رضورة الدولة يف اإل سالم يتوافق مع ما يقرره من وهبذه الشُّ

عبد الرازق  لمني بأي حكم وبأي نظام كان! وُيعيُد ُشَبَه عيلِّ وجوب طاعة كل من حكم املس

نىة والعقيدة السلفية، إال أنى  حته يف رفضه مل يكن بجرأ ه ولكن باسم السُّ ة عبد الرازق ورصا

ن َخْلف  ه قيام دولة اإلسالم؛ وإنام كان اعرتاُض ل   التلبيس والتدليس!بَخفاء وم 

ما كان إال ملسو هيلع هللا ىلص سالم وأصول احلكم": )أنى حممًدا يقول عيل عبد الرازق يف كتابه "اإل

.. ما كان إال رسواًل رسواًل لدعوة دينية خالصة للدين، ال تشوهبا َنْزعُة ُمْلٍك وال دعوٌة لدولة.

َس دولة وال دا ًكا وال مؤسِّ
نه اخلالني من الرسل، وما كان مل  وقال:  .(1) عًيا إىل ُملك(كإخوا

 .(2)اعهام مل تكن زعامًة ملوكيًة، وال كانت زعامة أكثر املرسلني()َزعامُة موسى وعيسى يف أتب

 :وأمثاهل َضورة ادلولة إلقامة اإلسالم خبالف شبه عبد الرازق
نىة وكالَم أهل العلم والعقَل برضورة قيام  الدولة فتجاهل ما جاء يف  الكتاب والسُّ

من أعظم الواجبات باإلمجاع، إلمامة يف اإلسالم، وأهنا فرٌض وركٌن من أركان الدين، ووا

لُ  ه فاإلسالُم ديٌن للبرشية مَجْعاَء إىل قيام الساعة، وهو رشيعٌة وعقيدٌة ال تقوم إال بدولة حتم 

ل النصوُص الكثريُة يف بيان مكانة الدولة واإلمامة يف اإلسالم؛ كام قاوحتميه، وقد جاءت 

ْلطة يف اإلسالم ووجوب  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  احلفاظ عَّل ك ياهنا وإمامها، وأهنا من  يف بيان مكانة السُّ

َة له،رضوريات اإلسالم: ) َي اهللَ يوم القيامة ال ُحجى
ومن مات وليس  َمن خَلع يًدا من طاعة، َلق 

يتَة جاهليةٍ يف عنُ  هلُل أمرين هبن: السمُع وأنا آُمُركم بخمٍس املسو هيلع هللا ىلص: )وقال  .(3) (ق ه بيعٌة، مات م 

ْبقَة اإلسالم والطاعُة واجلهاُد واهلجرُة واجل ، فقد خَلَع ر  رْبٍ امعُة، فإنه َمن فارق اجلامعَة ق يَد ش 

                                                           

 (.30)ص: 1) )

 (.30)ص: 2) )

 (.1851رواه مسلم )3) )
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: طبة عمَر املشهورة اويف ُخ قال ابُن حجر: ) .(1) (من عنقه إال أن يرجعَ  لتي خَطبها باجلابية 

اَن مع الواحد، وهو من االثنني أبَْعُد. وفيه: ومن عليكم باجلامعة وإياكم والُفْرقَة؛ فإن الشيط

ُد الباب احلَضُّ عَّل االعتصام  أراد ُبْحبوحَة اجلنة فليلزم  اجلامعَة وقال ابُن بطىاٍل: مرا

  .(2)(باجلامعة

بجامعٍة، وال إال ، إنه ال إسالَم األرض األرضالعريب، معرَش : )يا  ؓوقال عمرُ 

 .(3) طاعة(إال بَة إمامة، وال إمامإال بمجاعَة 

نىة قد ورد بإجياب اإلمام؛  قال ابُن حزم يف بيان رضورة الدولةو ُن والسُّ يف اإلسالم: )القرآ

ن ذلك قوُل اهلل تعاىل  كثريٍة  مع أحاديث .[59]النساء: ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿م 

حاٍح يف طاعة األئمة وإجياب اإلمامة، وأيًضا فإن اهلل عز وجل يقول:  ۇ ۇ ۆ  ﴿ص 

ُف الناَس ما ليس يف ب نَْيتهم ، فوجب اليقنُي بأن اهلل تعاىل ال يكلِّ [286:البقرة] ﴾ۈ ۈۆ 

حكام اهلُل تعاىل من األواحتامهلم، وقد عل ْمنا برضورة العقل وبدهيته أن قياَم الناس بام أوجبه 

الظامل،  عليهم يف األموال واجلنايات والدماء والنكاح والطالق وسائر األحكام كلِّها، ومنْع  

 .(4)رهم وشواغلهم... ممتنٌع غرُي ممكٍن(وإنصاف  املظلوم  وأْخذ القصاص عَّل تباعد أقطا

: )السلطاُن رَضوري  يف نظام الدنيا،  يلُّ ري  يف نظام ونظاُم الدنيا رضووقال أبو حامٍد الَغزا

قطًعا، فكان الدين، ونظاُم الدين رضوري  يف الفوز بسعادة اآلخرة؛ وهو مقصوُد األنبياء 

                                                           

 .واأللباينمحد شاكر (، وصححه أ2863سنن الرتمذي )1) )

 (.13/316فتح الباري )2) )

 (.1/135)سنن الدارمي(3) 

 (.4/72) الفصل، يف امللل واألهواء والنحل4) )
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. وقال: )الدنيا َمْزَرعُة (1) سبيَل إىل تركه( وجوُب نصب اإلمام من رضوريات الرشع الذي ال

ينُ  يُن إال بالدنيا، واملُلُك والدِّ ، فالدينُ اآلخرة، وال يتم الدِّ  أْصٌل والسلطاُن حارٌس،  توءمان 

 .(2) ُك والضبُط إال بالسلطان(وما ال أصَل له فمهدوٌم، وما ال حارَس له فضائٌع، وال يتم املل

وجوب اإلمامة يف اإلسالم، وأهنا ركٌن من أركان الدين: )ال وقال القرطبيُّ يف بيان 

ة وال بني األئمة. حاخالَف يف وجوب ذلك بني األمى يق .. وأمجعت الصى دِّ بُة عَّل تقديم الصِّ

دةَ  يَق بعد اختالٍف وقع بني املهاجرين واألنصار يف َسقيفة  بني ساع  دِّ   يف التعيني... ثم إن الصِّ

َد إىل عمر يف اإلمامة، ومل يُقْل له أحٌد: هذا أمٌر غرُي واجب علينا  ملا حرضته الوفاةُ  ◙ َعه 

ُم املسلمني هنا ركٌن من أركانفدلى عَّل وجوهبا وأوال عليك،   .(3) (الدين الذي به ق وا

من أعظم واجبات الدين بل ال قياَم  واليُة أمر الناس: )وقال شيُخ اإلسالم ابُن تيميةَ 

، فإن بني آدم ال تتمُّ مصلحُتَُهم إال باالجتامع حلاجة بعضهم إىل  هباللدين وال للدنيا إال

تعاىل أوجب األمَر باملعروف والنهي عن االجتامع من رأس؛ وألن اهلَل بعض، وال بدى هلم عند 

ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة احلج  املنكر، وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة، وكذلك سائرُ 

 .(4) د ونرص املظلوم، وإقامُة احلدود ال تتمُّ إال بالقوة واإلمارة(واجلمع واألعيا

: )اإلما حراسة الدين وسياسة الدنيا، وَعْقُدها  مُة موضوعٌة خلالفة النبوة يفقال املاَوْرديُّ

ة واجٌب باإلمجاع(  .(5) ملن يقوم هبا يف األمى

                                                           

 (.128)ص: االقتصاد يف االعتقاد 1) )

 (.1/17الدين )إحياء علوم 2) )

 (.1/265تفسري القرطبي )3) )

 (.28/390)، جمموع الفتاوى (.129)ص: السياسة الرشعية 4) )

 (.15)ص: سلطانية األحكام ال5) )
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ف وجوبُ وق حابة ال ابُن ُخْلدوٍن: )َنْصُب اإلمام واجٌب قد ُعر  ه يف الرشع بإمجاع الصى

وتسليم   ◙  بكرعند وفاته بادروا إىل بيعة أيبملسو هيلع هللا ىلص والتابعني؛ ألن أصحاَب رسول اهلل 

 .(1)  أموره(النظر إليه يف

حابُة وَمن َتب عهم إىل وجوب اجلوقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: ) امعة ذهب الصى

. وقال الشيخ عبُد (2) ( إسالَم إال بجامعةألنه الوحتريم الفرقة، ما دام التوحيُد واإلسالم؛ 

ُة بكتاب : )الرمحن اللطيف بن عبد إسالَم  ، وعرفتم أنه الملسو هيلع هللا ىلصاهلل وسنة رسوله قامت احلُجى

 .(3) (إال بجامعة، وال مجاعَة إال بإمارة، وال إمارَة إال بطاعة

نقيطي: )من الواضح املعلوم من رضورة الدين وقال الشيخ حممد أن املسلمني  األمني الشِّ

مل خيال ْف يف هذا إال جيب عليهم َنْصُب إمام جتتمع به الكلمُة، وتنُفُذ به أحكاُم اهلل يف أرضه، و

 .(4) َتدُّ به(من ال ُيعْ 

 :وتمكني الردُّ ىلع ُشبهة أنَّ اإلسالَم جاء لدلعوة للتوحيد وال تُشرتط هل دولة  
تكون الطاعُة هلل وحده، وأال ُيتحاَكَم إال  اإلسالُم جاء لتكون كلمُة اهلل هي الُعليا، وأن

ْسُط بني الناس، وهذا هو معنى ظهور الدين يف األرض؛ الذي قال  إىل رشيعته، وأن يقوَم الق 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )اهلُل فيه: 

                                                           

 (.239)ص: املقدمة 1) )

 (.1/183الدرر السنية )2) )

 (.9/24الدرر السنية )3) )

 (.1/22أضواء البيان )4) )
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ُله وحَتْميه ال يكون ظهوُر كلمة ؛ ف[33]التوبة:(  ڤ ڦ
اهلل ودينه إال بدولة حتم 

 وُتَطبُِّقه. 

كانت األدياُن الباطلة يف جزيرة العرب وما حوهلا هلا دوٌل ملسو هيلع هللا ىلص عند َبعثة النبي ف

ظهَر وتعلو كلمُة اهلل يف األرض وعَّل وإمرباطورياٌت حتميها؛ فكيف يمكن لإلسالم أن ي

 وَتْرَدُع أعداءه؟! األديان إال بدولة حتميه وتنرصه

عَّل سائر األديان،  : )أي:(  ٹ ٹ ڤ ڤ): قال ابُن كثري يف تفسري قوله تعاىل

 إن اهلَل َزَوى يل األرض مشارَقهاأنه قال: )ملسو هيلع هللا ىلص كام ثبت يف الصحيح، عن رسول اهلل 

َي يل منها(، وقال ومغارهَبا، وسيبلغ ُملْ  ض )إنه سُيْفَتُح لكم مشارُق األرملسو هيلع هللا ىلص: ُك أمتي ما ُزو 

ى األمانة(ومغارهُبا، وإنى  هلا يف النار؛ إال من اتقى اهللَ وأدى )َلَيْبُلَغنى ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقال رسول اهلل ُعامى

زي هذا األمُر ما بلغ الليُل والنهار، وال يرتك اهلُل بيَت َمَدٍر وال َوَبٍر إال أدخله ه
ذا الديَن، بع 

زُّ اهلُل به اإلس
ا ُيع  زًّ

لُّ عزيز، أو بذل ذليٍل، ع  فكان متيم الداري   اهلُل به الكفَر(،الم، وُذالًّ ُيذ 

، ولقد يقول: قد عرفُت ذ ُف والعزُّ لك يف أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم اخلرُي والرشى

َغاُر واجلزي لَعديِّ بن حاتم: ملسو هيلع هللا ىلص ُة، وقال رسول اهلل أصاب من كان منهم كافًرا الذلُّ والصى

، أْسل ْم َتْسَلمْ  ديٍن. قال: )أنا أْعَلُم بدينك منك(، فقلت: أنت  (، فقلت: إين من أهل)يا َعديُّ

ْرباَع قوم ك(؟ قلت: بَّل. أعلُم  يىة، وأنت تأكل م 
كوس  بديني مني؟ قال: )نعم، ألْسَت من الرى

 ينك(، قال: فلم َيْعُد أن قاهلا فتواضْعُت هلا، قال: )أَما إين أعلمُ قال: )فإنى هذا ال حَي لُّ لك يف د

َبعه َضَعَفُة الناس ومن ال قوى ما الذي يمنُعك من  َة له، وقد رمتهم اإلسالم، تقول: إنام اتى

نى  مى
ريَة(؟ قلت: مل أرها، وقد سمعُت هبا. قال: )فوالذي نفيس بيده، لُيت  العرُب، أتعرف احل 

واهلل هذا  رية، حتى تطوَف بالبيت يف غري ج  ينة من احل  ر أحد، ولُتْفَتَحنى األمر حتى خترَج الظىع   ا
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ْْسى بن  ُهْرُمَز، وَلُيْبَذلنى املاُل  كنوُز ك ْْسى بن ُهْرُمَز(، قلت: كْسى بن هرمز؟ قال:
)نعم، ك 

ة، فتطوف بالبيت يف حتى ال يقبَله أحٌد(، قال َعديُّ بُن حاتم: فهذه الظىعينة خترج من احلري

فيس بيده لتكوَننى ن ُهْرُمَز، والذي نغري جوار أحد، ولقد كنت فيمن فتح كنوَز ك ْْسى ب

 .(1) (قد قاهلاملسو هيلع هللا ىلص الثالثُة؛ ألن رسول اهلل 

ل رسوُل اهلل  وهو يف مكة لتحقيق هذه الغاية، فكان التنظيُم والعمل الْسيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وقد عم 

ة دولة اإلسالم يف املدينة، وكذا فعل أصحاُبه من بعده؛ ولذا يف دار األرقم، حتى انتهى بإقام

 وقبل دفنه؛ ليقينهم برضورة هذا األمر.ملسو هيلع هللا ىلص عد وفاة النبي بادروا حلسم مسألة اخلليفة ب

ثم ما التوحيُد إال مواجهُة الطاغوت والكفُر به، وأن تكون كلمُة اهلل هي الُعليا، وأن 

ر والنهي هلل وحده دون غريه من الطُّغاة واآلهلة البرشية تكون العبادُة والطاعُة واحلكم واألم

مت ىت يت يب جت حت خت )جرية، قال تعاىل: واحل

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )، وقال: [265البقرة:](جث

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )، وقال: [36]النحل:( ڇ 

 .[60]النساء:(  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ة الواحدة ملواجهة ُطغاة  وكيف يمكن أن يكون هذا النرُص إال بال قوة واملنعة واألمى

ک ک ک ) للتوحيد، كام قال تعاىل: األرض من العرب والعجم الذين أعلنوا العداءَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )، وقال: [217رة:]البق( ک گ گ گ گ ڳ ڳ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

                                                           

 (.4/137تفسري ابن كثري )(1) 



  613                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

، وقال: [76- 75]النساء:( ڌ ڌ ڎچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڇ ڇ ڇ ڍ )، وقال: [120]البقرة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

 .[89]النساء:(  ڌ ڎڍ ڌ 

  يكون ذلك إال بدولة: وبني عباده والقامة العدل يف أرض اهللإلاإلسالم  جاء
ال ومن الغايات التي جاء هبا اإلسالُم إقامُة احلق والعدل بني الناس؛ فال ُيظلم أحٌد و

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )، قال تعاىل: وسلطان ُيفتن أحٌد عن دينه؛ وهذا ال يقوم إال بدولة

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ۈئ

. قال ابن [59 -85]النساء:(  خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث 

َة باحلكم بالعدل ع َب ذلك بخطاهبم باألمر بطاعة احلكام والة عاشور: )ملا أمر اهلُل األمى قى

اُمهم، فطاعُة الرسأمورهم؛ ألن الطاعَة هلم هي مظهُر نفوذ العد ول ل الذي حيكم به حكى

ع  هلم وعَّل تنفيذه، وطاعُة والة األمور تنفيٌذ للعدل، وأشار تشتمل عَّل احرت ام العدل املرشى

  .(1)ي الطاعُة يف املعروف(هبذا التعقيب إىل أن الطاعَة املأموَر هبا ه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقال تعاىل: 

فإن قال ابُن القيِّم: )، [25يد:]الحد(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

؛ وهو العدُل الذي قامت به األرض اهلَل سبحانه أرسل رسلَ  ه وأنزل كتَبه ليقوم الناُس بالقسط 

ُت، فإذا ظهرت أماراُت العدل وأسفر وجُهه بأي ط ع ُاهلل ودينُه... والسموا ريق كان، فَثمى رَشْ

                                                           

 (.5/96التحرير والتنوير)(1) 
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ياُم الناس إقامُة العدل بني عباده، وق بل قد بنيى سبحانه بام رشعه من الطرق أن مقصوَده

 .(1)(بالقسط

امَلراغي يف تفسريه: )ملا كان الناُس فريقني؛ فريًقا يقوده العلُم واحلكمة، وفريًقا يقوده  قال

َزُع السلطاُن أكثَر مما َيَزُع القرآن، وكان العدُل والقانون ال بدى له السيُف والعصا، وملىا كان ما يَ 

ُنه واجلند، وهؤالء ال بُ من حاٍم حيميه ٍة حيمون هبا  دى ؛ وهو الدولة وامللُك وأعوا هلم من عدى

ڀ ٺ ٺ ٺ )أْعَقَب هذا بقوله:  -القانون والعدل يف داخل البالد وىف خارجها

 .(2)((  ٺ

قانوُن الرشع  (  ٻ پ پ پ)لدين الشافعي: )وقال شهاُب ا

، وكلُّ م َن الذي به تعاُمُل الناس  ا ُيعرف به اإلنصاُف من أمور املعاش واملعاد؛ يشمل امليزا

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) بالعدل،(  پ ڀ ڀ)له بقوله: ولذلك على 

نان(ُيتىخذ منه آلُة اجلهاد والقتل، وفيه إشارٌة إىل أن أمَر الرشع ال يستقلُّ بدون  السيف والسِّ
(3) . 

ُم الدين باملصحف والسيف(وقال   . (4) شيُخ اإلسالم ابُن تيميَة: )قوا

اإلسالُم وظهر يف مشارق األرض  وقال ابُن القيم: )بالسيف النارص والكتاب اهلادي عزى 

 .(5)ومغارهبا(

                                                           

 (.19)ص: الطرق احلكمية  (1)

 (.27/182)تفسري املراغي 2) )

 (.99)ص: م الرباين اين يف تفسري الكالغاية األم3) )

 (.28/264جمموع الفتاوى )4) )

 (.3/1305أحكام أهل الذمة )5) )
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ُر أنَّ الغايَة من ادلعوة يه ادلولُة: ءىلع اداع الردُّ   أن د. حاكًما يقر 
أنى د. حاكاًم يرى أن قياَم الدولة مطلٌب لذاته، وهذا الزعُم من التدليس والتلبيس؛  زعم

ء أن د. حاكاًم ليس إال من غالة السياسة ا َم الُقرى
، والغايُة عنده هي الدولُة والوصول ليوه 

  حلكمها فقط!

ٌد لذاته قال:   ال يدلُّ عليه دليٌل، بل ُغُلو  )القوُل بأنى إقامَة الدولة اإلسالمية غايٌة ومقص 

ة( ٌد . وقال: )وقد دلت (1) هو خمالٌف لألدلة وأقوال علامء األمى األدلُة عَّل أنى إقامَة الدولة مرا

 .(2) (.[41]الحج: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)ه قال: لغريه، ومن ذلك أن

د. حاكم  : إنى الدكتور حاكاًم يرى أن قياَم الدولة مطلٌب لذاته غرُي صحيح، فقد ذكرهقولُ 

قامة الدين؛ يف أكثر من موضع يف كتابه "احلرية" أن قياَم الدولة يف اإلسالم أمٌر رضوري  إل

بعد هذه البيعة إلقامة ملسو هيلع هللا ىلص قد هاجر النبي كام نص عَّل ذلك أهُل العلم، قال د. حاكم: )و

ُر إقامُة الدين هلل دون دولة تقوم هبذه املهمة،الدولة  وقد استطاع  والدين مًعا؛ إذ ال ُيتصوى

ةَ بعد اهلجرة ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ُل مهمى َق هذا اهلدَف الرئييس الذي سيَُسهِّ  إقامة الدين كله أن حيقِّ

 . (3)(هلل

ورة قيام دولة ين وأنه ال ديَن بال دولة؛ فقد جتَّلى مبدُأ رض)رضورة الدولة يف الدوقال: 

تصور أن يكون اإلسالُم الرسالُة اإلسالم، وأن اإلسالَم ديٌن ودولٌة يف هذه املرحلة؛ إذا ال يُ 

                                                           

 (.300)ص: 1) )

 (.301)ص: 2) )

 (.9)ص: احلرية أو الطوفان 3) )
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دون دولٍة تتجَّلى فيها أحكاُم  - للبرشيةاخلالدة لإلنسانية، والرشيعُة الكاملة التي ارتضاها اهللُ 

 . (1) صون احلقوَق(وُتقام فيها الواجباُت واحلقوق واحلدود التي ت هذه الرسالة،

وجه األكمل، بل ال يمكن أداؤها )معلوٌم أن أكثَر الواجبات ال يمكن أداؤها عَّل الوقال: 

ه وأحكامه، كالزكاة، واجلهاد، أصاًل، إال يف ظل دولة حتكم باإلسالم وحتوطه، وتقيم رشيعتَ 

الواجُب إال به فهو واجٌب ...إلخ. وقد تقرر رشًعا أن ما ال يتم واألمر باملعروف، واحلدود

ل النبيُّ 
كة، فكان خيرج إىل القبائل يف عَّل حتقيق هذه الغاية وهو يف مملسو هيلع هللا ىلص رضورًة، وقد عم 

سيلٌة ألهداف أْسَمى، تتمثىُل املواسم يبحث عمن ينرصه لتحقيق هذا اهلدف؛ الذي هو أيًضا و

 .(2) عدل الذي جاء به القرآُن(يف إقامة احلق والقسط وال

 بأن د. حاكاًم يقرر أن قيام الدولة غايٌة بذاته؛ من التضليل والتزوير!ه فتبنيى أن ادعاء

الشيخ حاكم ذكر أساليَب عرض القرآن هلذا املطلب الرضوري؛ وهو االستخالُف يف ف

، كام يف آية النور،  يأيت سياُق اآليات لعرض هلذا املطلب عَّل أنه غاية وهدفاألرض؛ فتارةً 

د القرآُن رضورَة أنه وسيلٌة لغاية أْسَمى، كام يف آية احلج، قال د. حاكم: ) وتارًة عَّل وقد أكى

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )؛ كام يف قوله تعاىل: ة يف آيات كثرية كغاية وهدفالدول

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

وكذلك . [55]النور:( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڇ

                                                           

 (.13)ص: 1) )

 (.8)ص: احلرية أو الطوفان 2) )
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دَ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )، كام قال تعاىل: رىرضورَة الدولة كوسيلة لغاية أخ أكى

 .(1)(.[41]الحج:(  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

خ يف عرض هذا األسلوب القرآين ملسألة االستخالف، وهذا فهذا نصُّ كالم الشي

ع، يذكر اهلُل األمر لبيان أمهيته عَّل أنه غاية وهدف يف موضاألسلوُب القرآين له أمثلة عدٌة، ف

 أنه وسيلة لغاية أخرى، وكلُّ ذلك بحسب السياق.ويذكره يف موضع آخَر عَّل 

نية، كام يف قوله  ومن أمثلة ذلك العبادة والتقوى والعلم وغريها   من األلفاظ القرآ

بادَة هنا عَّل أهنا غايٌة، ، فذكر اهلُل الع[56]الذاريات:(  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)تعاىل: 

ڱ ڱ ) أهنا وسيلٌة لغاية أخرى، كام يف قوله تعاىل: ويف موضع آخر ذكر العبادَة عَّل

، فُذك رت العبادُة هنا عَّل [21]البقرة:(  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 لغاية لٌة للتقوى، ويف نفس السورة يف اآليات بعدها ذَكر التقوى عَّل أهنا وسيلةٌ أهنا وسي

، [189]البقرة:(  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)ال: أخرى، فق

نية!فجعل التقوى وسي   لًة لغاية أخرى؛ وهي الفالُح، فال تعاُرَض يف هذه األساليب القرآ

الوعد للمؤمنني بأن هلم التمكنَي، وأنى ما دلى عليه ظاهُر آية النور من الريس كام استنكر 

، فقال: )والدولَة رضورٌة وهدٌف  قد استدل بَوْعد اهلل باالستخالف، وهذ ال ومطَلٌب أسايس 

 .(2) ة عَّل أن االستخالَف غايٌة(دليَل فيه ألبت

فظاهُر اآلية يف غاية الوضوح عَّل وعد اهلل للمؤمنني بالتمكني إن قاموا بام أمرهم اهلل، 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ام قال تعاىل: ك

                                                           

 (.8)ص: احلرية أو الطوفان 1) )

 (.301)ص: 2) )
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ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڤ ) . قال ابُن َجرير الطربي : )يقول تعاىل ذ ْكُره:[55لنور:]ا(  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

يقول: وأطاعوا اهلَل ورسوله فيام  (  ڦ ڄ)أهيا الناُس،  (  ڤ ڦ ڦ ڦ

ه وهَنَياه،  َثنىهم اهللُ (  ڄ ڄ ڄ)أمرا  أرَض املرشكني من العرب يقول: لُيور 

، فيجعلهم ملوَكها وساسَتها،  عل يقول: كام ف(  ڃ ڃ ڃ ڃ چ)والعَجم 

ئيل، إذ أهلك اجلبابرَة بالشا اهَنا(مْن قبلهم ذلك ببني إرسا  .(1)م، وجعلهم ملوَكها وسكى

ُرهم يريد: يف البالد التي : (ڄ ڄ ڄ)وقال ابن عطية: )وقوله:  جتاو 

امتدادهم إليها، واستخالُفهم هو أن يملَِّكهم وجيعَلهم أهلها، كام جرى واألصقاع  التي قىض ب

اك يف كتاب "النقاش": هذيف الشام ويف العر ه اآليُة اق وخراسان واملغرب، وقال الضحى

 .(2) تتضمن خالفة أيب بكر وعمر وعثامن وعيل؛ ألهنم أهُل اإليامن وَعَمل  الصاحلات(

ل هم الذين جعلوا احلاكم ومنصبه غايًة لذاته؛ واحلقيقة أنى أصحاَب اخلطاب  الديني املبدى

وه فلذا أوجبوا طاعته وحَكموا ب ئعه، وعدُّ رشعيته؛ حتى وإن أعرض عن حكم اإلسالم ورشا

َء عليه، وأخرجوا من م نىة وأوجبوا طاعته، وعقدوا الوالَء والرَبا ن أصول عقيدة أهل السُّ

ا أو عالنالسُّ  يًة، فلم يعتربوا باحلكمة والغاية من وجود اإلمام يف اإلسالم، نىة من انتقده رسًّ

ها هو حراسُة والتي نصى عليها كلُّ من  الدين؛ كام أوجب اإلمامة يف اإلسالم بأن أعظَم َمهامِّ

الدين وسياسة اإلمامُة موضوعٌة خلالفة النبوة يف حراسة قال املاَوْرديُّ يف تعريف اإلمامة: )

                                                           

 (.19/208ير )تفسري ابن جر(1) 

 (.88/ 5املحرر الوجيز )(2) 
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ة، تتعلق باخلاصة ، وقال (1)الدنيا( ٌة، وزعامٌة عامى : )اإلمامة رياسة تامى أبو املعايل اجلَُوينيُّ

ت الدين والدنيا، مهمُتها حفظ احلَْوزة، ووالعامى  رعاية الرعية، وإقامُة الدعوة ة، يف مهامى

واالنتصاُف للمظلومني من الظاملني، واستيفاُء باحلجة والسيف، وكفُّ اخلَْيف واحلَْيف، 

. وقال شيُخ اإلسالم ابُن تيميَة: (2)ق من املمتنعني، وإيفاؤها عَّل املستحقني(احلقو

ًنا مبينًا، ومل الواجب بالواليات: إصالُح دين اخللق الذي متى فاهتم خْس )فاملقصودُ  وا خْسا

موا به يف الدنيا(  .(3) ينفْعهم ما ُنعِّ

 عهد امليك :إلقامة ادلولة يف الملسو هيلع هللا ىلص  يف سيع انليب  ىلع من يشكك  الردُّ 
 -دولة النبوة ثم بنى عَّل استدراكاته الباطلة وتشكيك ه باألدلة التي ساقها د. حاكم إلقامة

القبائل إلقامة دولته، فقال: )رسول اهلل  لطلب النرصة واحلامية منملسو هيلع هللا ىلص عدَم سعي النبي 

. (4)هلل وحده(ًة، ومل ُيناد  إىل إقامة دولة بل نادى إىل عبادة اجلس يف مكة ثالث َعرْشَة سنملسو هيلع هللا ىلص 

لن ترىض هبذا،  عَرض نفسه عَّل بني َشْيبان، وأهنم أدركوا أنى امللوكَ ملسو هيلع هللا ىلص وقال: )قوله: إنه 

 . (5) دولة مسلمة. وهذا استدالٌل ضعيٌف للغاية(فهذا إذا يدلُّ عَّل أنه كان يسعى إلجياد 

                                                           

 (.8)ص: األحكام السلطانية (1) 

 (.22)ص: غياث األمم 2) )

 (.21)ص: السياسة الرشعية 3) )

 (.301)ص: 4) )

 (.302)ص: 5) )
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رسول اهلل: أن  معرفة بني شيباَن َعداَء امللوك هلم إذا استجابوا لدعوةوقال: )ال يلزم من 

جياد دولة مسلمٍة، . وقال: )مل يكن يدعوهم إىل إ(1) يكون رسوُل اهلل عَرض عليهم إجياد دولة(

 .(2) يَد(بل أن يدخلوا اإلسالَم ويعتنقوا التوح

ء للدخول يفملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل  وا  اإلسالم، ويف نفس يدعو مجيَع الناس عَّل السى

ئه الوقت كان يدعو ُوجهاَء القبائل ورؤ ًة لإليامن بالرسالة، ثم ُنرْصت ه وإيوا ساَءهم دعوًة خاصى

واخلزرج كام حصل بعد ذلك يف املدينة، عندما آوْته قبائُل األوس  ليقيم دار اإلسالم واهلجرة،

وا األنصار!  ونرصْته إلقامة الدولة، وهلذا ُسمُّ

معلوٌم يف كتب ائل العرب من يرفض ومنهم من يشرتط رشوًطا باطلًة، وهذا فكان من قب

بىان وغريه عن جابر بن عبد اهلل
مكث قال: ) ◙ السرية، ومن ذلك ما أخرجه ابن ح 

نىَة واملواسم بمنًى يقول:  بمكة سبع سنني، يتتبع الناَس يف منازهلمملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  بُعَكاٍظ وجَمَ

ين  .(3) حتى أبلَِّغ رساالت  ريب( )من ُيْؤويني وينرُصُ

كان بعد موت أيب طالب ملسو هيلع هللا ىلص )ذكر ابن إسحاق وغريه أن النبيى قال احلافظ ابُن حجر : 

حه، م إىل َنرْصه، فلام امتنعوا منه كام تقدم يف بدء اخللق رشقد خرج إىل ثقيٍف بالطائف يدعوه

ُض نفسه عَّل قبائل العرب يف مواسم احلج، وذكر بأسانيد متفرقة أنه  رجع إىل مكة فكان َيْعر 

حذيفة وبني عامر بن َصْعَصعَة وغريهم، فلم جُي ْبه أحٌد منهم إىل ك نْدَة وبني كعب وبني أتى 

ننَي؛ أي: التي قبل اهلما سأل، وقال موسى بن ع جرة قبة عن الزهري: فكان يف تلك السِّ
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ُض نفسه عَّل القبائل ويكلم كلى رشيف قوٍم ال يسأهلم إال أن يؤوه ويمنعوه... وروى  َيْعر 

ُض نفسه ملسو هيلع هللا ىلص اكم من حديث جابر كان رسول اهلل وأصحاب السنن وصححه احلأمحُد  يْعر 

وقد أخرج احلاكم وأبو ُنعيم ُلني إىل قومه؟... عَّل الناس باملوسم، فيقول: هل من رجل حيم  

يف "الدالئل" بإسناد حسن عن ابن عباس، حدثني عيل بن أيب طالب قال: ملا أمر  والبيهقي

ب، خرج وأنا معه وأبو بكر إىل منًى، حتى دفعنا إىل َض نفسه عَّل قبائل العراهلُل نبيىه أن َيْعر  

ن ربيعَة، جملس من جمالس العرب، وتقدم أبو بكر و : م  ابًة، فقال: َمن القوُم؟ فقالوا كان َنسى

: من ُذْهٍل، فذكروا حديًثا طوياًل يف مراجعتهم وتوقفهم أخرًيا ف ن أيِّ ربيعَة أنتم؟ قالوا
قال: م 

ملسو هيلع هللا ىلص ا إىل جملس األوس واخلزرج، وهم الذين سامهم رسول اهلل اإلجابة، قال: ثم دفعن عن

ئه ونرصه، قال: فام هَنَضوا حتى بايعوا رسوَل اهلل األنصاَر؛ لكوهنم أجابوه إىل إيو  .(1) ملسو هيلع هللا ىلص(ا

بني عامر بن َصْعصعَة واشرتطوا لنرصته رشًطا باطاًل؛ وهو أن يكون ملسو هيلع هللا ىلص دعا النبي وقد 

أرأيَت إن نحن بايعناك عَّل أمرك ثم أظهرك اهلُل عَّل ) ن بعده، فقال رجل منهم:هلم احلكُم م

. (2): )األمُر إىل اهلل يضعه حيث يشاء(ملسو هيلع هللا ىلصك؟ قال النبي من خالفك، أيكون لنا األمُر من بعد

ُف نحوَرنا للعرب دوَنك، فإذا أظهرك اهلُل كان األمُر لغرينا؟! ال حاجَة لنا فق ال له: أَفَتْهد 

 .(3) بأمرك، فأبَْوا عليه(

ويعرضه ملسو هيلع هللا ىلص ُيعدُّ موضوُع الدولة والتمكني يف األرض الذي كان يسعى له النبي اهلل و

  ئل: من األمور املَسلىمة عند أهل اإلسالم!عَّل القبا

                                                           

 (7/220)فتح الباري (1) 

 راجع: حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان د. حاكم املطريي. شورى بني املسلمنيوقد قىض اهلل أن األمر (2) 

 (.2/51سرية ابن هشام )(3) 
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أن يكون والؤهم منقساًم بني ملسو هيلع هللا ىلص ع بني َشْيباَن أهنم اشرتطوا عَّل النبي والذي حصل م

هذا الرشط َالذي خيالف أمًرا ملسو هيلع هللا ىلص  وبني ك ْْسى؛ فرفض النبيملسو هيلع هللا ىلص أهل اإلسالم بقيادة النبي 

وللمؤمنني، قال املَثنىى ملسو هيلع هللا ىلص  هلل ولرسوله مبدئيًّا وقطعيًّا يف اإلسالم؛ بأنى الوالَء ال يكون إال

ًثا، حارثة الشن با ُث َحَدًثا وال نؤوي حُمْد  : )إنام نزلنا عَّل عهد أخذ علينا ك ْْسى، ال ُنْحد  يباينُّ

ليه مما تكرهه امللوُك، فإن أحببت أن نؤوَيك وننرصك مما ييل وإين أرى هذا األمر الذي تدعو إ

؛ إذ أفصحتملسو هيلع هللا ىلص: سوُل اهلل مياَه العرب فَعْلنا، فقال ر إن ديَن م بالصدق، وما أسْأتُم يف الردِّ

نبه، أرأيُتم إن مل َتْلبثوا إال قلياًل حتى يورثكم  اهلل لن ينرَصه إال من أحاطه اهلُل من مجيع جوا

سونه؟ فقال النُّعامن اهلُل أرَضهم و َشكم نساءهم، أتسبِّحون اهلَل وُتَقدِّ ديارهم وأمواهلم وُيْفر 

 .(1) رَشيك: مهللا نعم(بن ا

ان النرصَة ومحاية الدعوة بإقامة الدولة، وقد قال هلم عَّل بني شيبملسو هيلع هللا ىلص فكان َعْرُض النبي 

يق بكر أبو دِّ  إىل فالتفت ثعلبَة، بن بانَ شي بني من: قالوا  القوُم؟ ممن: )اللقاء بداية يف الصِّ

ن هؤالء بعد ليس وأمي أنت بأيب: فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  بكر أبو قال ثم ،(قومهم يف عزي  م 

ولن ُتغَلَب ألٌف من قلة. فقال له: فكيف  ألٍف، عَّل َلنَزيد إنا :له فقال فيكم؟ العددُ  كيف: )هلم

. فقال  د  أبو بكر: فكيف احلرب بينكم وبني املنَعُة فيكم؟ فقال: علينا اجلهُد ولكل قوم ج 

كم(  .(2) عدوِّ

ة واملنعة لقيام دولة اإلسالمية، وقد فهذه أسئلة واضحة عن قدرة القبيلة العسكري

اإلسالم ومحايته ونرصته، فقال هلم:  ودعاهم لتبنِّي مرشوعملسو هيلع هللا ىلص صارحهم رسوُل اهلل 

                                                           

 (.1/88الثقات البن حبان )1) )
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وأن تؤووين رسوُل اهلل،  )أدعوكم إىل شهادة أن ال إهل إال اهلُل، وحده ال رشيك له، وأين

َي عن اهلل الذي أمرين به َبْت ، فإن قريًشا قد تظاوتنرصوين حتى أؤدِّ هرت عَّل أمر اهلل، وكذى

 .(1) احلميد( احلق، واهلُل هو الغني رسوَله، واستغنت بالباطل عن

من بني شيبان ما حصل من لقائه ملسو هيلع هللا ىلص وجاء يف سياق هذه القصة بعد انتهاء النبي 

فقال أهل السري: )قال: ثم دفعنا إىل جملس األوس واخلزرج، فام هنَضنا حتى بايعوا باألنصار، 

البيعُة عَّل إقامة . فاالتفاُق الذي قبله األوس واخلزرج ورفضه غريهم هو (2)ملسو هيلع هللا ىلص(النبي 

الدولة واملنعة والنرصة، وهذا ما جاء يف نص البيعة، قال األنصار: )يا رسوَل اهلل عالَم 

تبايعوين عَّل السمع والطاعة يف النشاط والكسل، والنفقة يف الُعْْس والُيْْس، نبايُعك؟ قال: )

وعَّل أن لومَة الئم،  عروف والنهي عن املنكر، وأن يقوهلا ال يبايل يف اهللباملوعَّل األمر 

ْمُت عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم  تنرصوين، ومتنعوين إذا قد 

ن أصغرهم، فقال: رويدً  فقمنا (،اجلنةُ  ا يا أهَل إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعُد بن ُزرارَة وهو م 

َجه اليوم ملسو هيلع هللا ىلص نا مل نرضب أكباد اإلبل إال ونحن نعلم أنه رسوُل اهللفإ يثرب، ، وأن إخرا

كم السيوُف، فإما أن تصربوا عَّل ذلك  منازعُة العرب كافىًة، وقْتُل خياركم، وأن َتَعضى

ْط  وأجُركم عَّل : أم  اهلل، وإما أنتم ختافون من أنفسكم جْبنًا، فبيِّنوا ذلك فهو أعذُر لكم، فقالوا

اه، فأخذ علينا، ورشط أن يعطَينا عَّل ذلك فواهلل ال ندع هذه البيعَة أبًدا، فقمنا إليه، فبايعننا ع

م حتى وإن لألنصار أنه لن يرتك دولَة املدينة وعاصمَة اإلسالملسو هيلع هللا ىلص . وقد أكدى النبي (3)اجلنَة(

: )يا رسوَل اهلل، إن بااًل، بي أظهره اهلُل عَّل أعدائه، قال أبو اهليثم بن التىيِّهان  ننا وبني الرجال ح 
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فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك اهلُل أن ترجع إىل  -يعني: العهود -وإنا قاطعوها

، واهلَْدُم اهلَْدُم، أنا منكم بل الدُم الدمُ ، ثم قال: "ملسو هيلع هللا ىلصقومك، وتدَعنا؟ قال: فتبسم رسول اهلل 

ُ من ساملتم  .(1) "(وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وُأسامل 

هلم إذا استجابوا لدعوة رسول اهلل: : )ال يلزم من معرفة بني شيبان عداَء امللوك لهوأما قو

َّل أن يكون رسوُل اهلل عرض عليهم إجياد دولة، وهذا يتىضح بام ييل: وهو أنه لو قام رجٌل ع

منع اخلمر وحتريمه، فسيحاسبه امللوك الفاسدون، والسبُب يف ذلك أنه يدعو إىل ما خيالف 

دٌة لذاهتا(مل اهتم وأهواءهم، ال أهنا مرا  .(2) ذى

ُض النصوص الرصحية الدالَة عَّل طلب النبي فال يز من القبائل ملسو هيلع هللا ىلص ال يدلس ويعار 

ء بإقامة الدولة اإلسالمية حلامية الد ته هبذه املعارضة لفظَة النرصة واإليوا عوة، وجَعل ُحجى

 )لذاهتا( التي ابتدعها وتعلىق هبا!

ذي تدعو إليه مما تكرُهه ى ليست كام ذكرها؛ وإنام هي: )إين أرى هذا األمَر الثنى وعبارُة امل

ُب من أول َوْهلة حقيقَة دعوة النبي (3)امللوك( ، وأنى ما يدعو إليه ملسو هيلع هللا ىلص. فأدرك هؤالء األعرا

رهه امللوُك وُطغاة األرض، فاإلسالُم ديٌن ودولٌة تكون فيها الطاعُة هلل ورسوله ال مما تك

باد من عبادة غاللطُّ  الع باد وإخراجهم من الظلامت ة والفراعنة، ويسعى اإلسالُم لتحرير الع 

ن دونه.  إىل النور، وهذا مما تكرُه امللوُك والطُّغاة ويقات لون م 
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، : إنى عداَء امللوك هوقول ئهم؛ حق  لإلسالم بسبب حتريم اخلمر وخمالفة شهواهتم وأهوا

يُن الذي جاء ال هلل  والطاعةإلقامته، بأن يكون احلكُم واألمر والنهي ملسو هيلع هللا ىلص يُّ نبفهذا هو الدِّ

لقيام الدولة املسلمة؛ لتكون كلمُة اهلل هي الُعْليا ملسو هيلع هللا ىلص ولرسوله؛ ومن أجل ذلك سعى النبيُّ 

ٺ ٿ ٿ ٿ )، وأن يكون الديُن هلل، قال تعاىل: يف األرض ال كلمُة الطُّغاة

 .[33]التوبة:  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڃ )ن، قال تعاىل: أرسل رسَله ليكون الدين له وحده ال للطُّغاة وال اجلباريفاهلُل 

. والديُن الطاعُة؛ [193]البقرة:(  ڌ     ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ا الديُن الذ ي ذكره اهلُل يف هذا املوضع فهو العبادُة والطاعة هلل يف أمره قال ابُن جرير: )وأمى

 .(2) مطيٍع َمل ًكا وذا سلطان، فهو دائٌن له(وقال: )وكلُّ . (1)وهنيه(

ين يف اآليات: طاعُة اهلل بامتثال مجيع األوامر، قال الشيخ ا ُد بالدِّ ألمني الشنقيطي: )واملرا

ن الدين بمع  نى الطاعة: قوُل عمرو بن كلثوم يف معلقته: واجتناب  مجيع النواهي. وم 

مٍ  را ري كـــــــــــــ  اٍم لـــــــــــــنـــــــــــــا غـــــــــــــُ  وأيـــــــــــــى
  

 

 

 
نـــــا املَـ  يـْ ينـــــاَعصـــــــــــَ د  َك فـيـهـــــا أن نـــــَ  لـــــْ

 

ًبا؛ أي: دائاًم، أي: له جلى وامتنعنا أن َنديَن لأي: عصيناه  وعال:  ه، أي: نطيَعه. وقوُله: واص 

، وال ُيْعزل عن سلطانه، وال يموت وال الطاعُة والذلُّ واخلضوع دائاًم؛ ألنه ال يضُعُف سلطاُنه

طنُة إن الواحَد منهم يكون مطاًعا له السلُيْغَلب، وال يتغري له حاٌل؛ بخالف ملوك الدنيا؛ ف

لُّ واحلكم، والناس  خيافونه ويطمعون فيام عنده ُبرهٌة من الزمن، ثم ُيعَزُل أو يموت، أو َيذ 
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ْفعٍة؛ فيبقى ال ُع بعد ر  ، وَيتىض  زي
ْذ ولًدا، ومل بعد ع   طاعَة له، وال َيْعَبُأ به أحٌد، فسبحان من مل يتخ 

ْ يكن له رشيٌك يف املل  .(1) ه تكبرًيا(ك، ومل يُكْن له ويل من الذل، وكربِّ

ع بني النبي فهذ وبني الطُّغاة واألرباب البرشية من العرب وغريهم، ملسو هيلع هللا ىلص ه حقيقُة الرصا

ض املرشكون عَّل هذا احلكم، وأرادوا أن َيْفت نوا وعندما حكم اهلل بتحريم أْكل  امليتة، اعرت

 مربأكل امليتة، فأنزل اهلُل آياٍت تبنيِّ خطورَة هذا األ أهَل اإلسالم عن طاعة اهلل حتى يطيعوهم

الذي يناقض التوحيَد الذي ُخل قوا من أجله، وأمر أن تكون الطاعُة له وحده فقال سبحانه: 

ک ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )

 .[121]األنعام:(  ک ک گ گ گ گ

ۈئ ېئ ېئ ېئ ) العمَل، قال اهلل: وبنيى اهلُل أنى طاعَة املنازعني له يف أحكامه ُتْبط ُل 

 .[59]النساء:(  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ُم  حابُة الك را بعد قيام اخلالفة ودولة اإلسالم هذا األمَر الرباينى ╚ وقد طبىق الصى

ْبعيُّ بن عامر لُرْسُتَم عندما دف، وهو إعالُء كلمة اهلل، بالقيام باجلهاد لتحقيق هذا اهل
قال ر 

: ) قال: ما جاء بكم؟ فقال ْبعي 
ج من شاهلُل ابتعثنا، واهلُل جاء بنا ر  اء من عبادة العباد إىل لنُْخر 

 .(2) (عبادة اهلل، ومن ضيىق الدنيا إىل َسَعت ها، ومن َجْور  األديان إىل عدل اإلسالم

زى فام كان ل
َق ذلك النرُص والع  ُة يف مواجهة ُطغاة األرض وجنودهم لوال قوُة اإلسالم يتحقى

 ثم باألمة الواحدة والدولة الواحدة. باهلل،
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جلس يف مكة ثالث عرْشَة سنًة، ومل ُيناد  إىل إقامة دولة بل نادى ملسو هيلع هللا ىلص : )رسول اهلل هوقولُ 

الرشك والكفر كام ميَة ال تقام يف بالد . فيقال: إنى الدولَة اإلسال(1) إىل عبادة اهلل وحده(

أهل اإلسالم وأهل الشوكة يف دارهم عن  ، وإنام دولُة اإلسالم يقيمها املؤمنون منهيتصور

مع أهل املدينة، أما يف دار الكفر والرشك؛ فال يكون إال ملسو هيلع هللا ىلص عل النبيُّ رضا واختيار، كام ف

 ه!الدعوة إىل اإلسالم؛ وهذا بخالف ما يظنُّه ويستدل ب

ن عجائب اُر قريش عرضوا عَّل رسول اهلل تدالل قوُله: يف االسه وم  أن ُيَملِّكوه ملسو هيلع هللا ىلص )كفى

ًدا لذاته، َلَقب َل أن يكون ورفض ومل يلتف ْت إليهم، ولو كان امللُك وإجياُد الدولة ا ملسلمة مرا

م يف مكة؛ أن يقيم دولَة اإلسالملسو هيلع هللا ىلص . فهل يتصور أنى قريًشا عَرضوا عَّل النبي (2)(عليهمملًكا 

ُر رؤيلتكون  ها؟! أم هو يقرِّ
ته بأن الدولَة يف الطاعُة فيها هلل ورسوله ال لصناديد قريش وَمَلئ 

ْلطُة؟!اإلسالم هي الوصوُل للسلطة أيًّا كانت   هذه السُّ

ُل عقيدًة ملسو هيلع هللا ىلص ثم إنى ُقريًشا قد أدركت كبقية القبائل أن دعوَة النبي  تتجه إلقامة دولة حتم 

؛ كام قال ُعتبُة بن ربيعة لقريش ناصًحا هلم ومبيِّنًا ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  ن فيه الطاعة هللومرشوًعا تكو

فيه فاعتزلوه، فواهلل )خلُّوا بني هذا الرجل وبني ما هو ملسو هيلع هللا ىلص: يسعى له رسوُل اهلل ما كان 

ْبه العرُب فقد ُكفيُتموه بغريكم،  وإن َيْظَهْر ليكونن لقوله الذي سمعُت منه نبٌأ عظيٌم، فإن ُتص 

كم، وكنتم أسعَد الناس بهَّل العرب فملُكه ع ه عزُّ  .(3) (ملكُكم، وعزُّ
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خرى  عبد الرازق بدعوة املرسلني السابقني، فقال: )األدلُة األوقد استدل بُشبهة عيل

 .(1) بيىنَْت أن وظيفَة الرسل أمجعني الدعوُة إىل عبادة اهلل وحده، فهي الغايُة(

ُب: أنى  ٌة ليست لألديان قبله، فقد جعل اهلُل لكل دين رشعًة اإلسالَم له خصوصي فاجلوا

نْهاًجا، وجعل ديَن اإلسالم ُمَهيِّ 
خاتم  منًا عَّل مجيع األديان، والدعوَة إليه للناس كافًة، وهووم 

ًة يف ترشيع  هُتم ألقوامهم خاصى األديان، فال حُيتجُّ بفعل األنبياء السابقني والذين كانت دعوا

 التي هي للناس كافىًة.ملسو هيلع هللا ىلص م ورشيعة حممد اص، عَّل دين اإلسالخ

وسعى إلقامتها حتى أقامها، وسار  ُخوط َب بإقامة دولة اإلسالمملسو هيلع هللا ىلص فإذا كان النبيُّ 

 إقامة اإلمامة واحلفاظ عَّل اخلالفة، فنحن مأمورون باتباع سنىة بعده اخللفاء الراشدون يف

ملسو هيلع هللا ىلص: السياسية التي قال فيها النبيُّ  سيىام يف األحكام وسنىة اخللفاء الراشدين، الملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 اخللفاء الراشدين املْهديِّني)
وا عليها بالنواجذعليكم بسنىتي وسنىة   .(2) ( عضُّ
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 السياسية وأنَّ دولة اإلسالم واحدة:ة األميف وحدة  فصل  
 واحد  ألمة واحدة:ليس يف انلظام اإلسالم السيايس إال دولة  واحدة  وإمام  

ُج يف ال وقت الذي حيارب التعدديَة السياسية واملذهبية يف اإلسالم يناقض نفَسه ويروِّ

الفة يف احلكام والبلدان، مهام كُثرت وانترشت، فكلُّ دولة عنده ب لرشعية تعدد مثابة اخل 

عنده، عٌي ورشاإلسالم، وكلُّ تقسيم حيصل يف العامل اإلسالمي ما كان وما سيكون هو جائٌز 

احتاليل جديٍد لتقسيم املنطقة، فقد هيأ له املرشوعيىَة والفتوى اإلسالمية! ولذا فأيُّ مرشوع 

ا عليها: )النعدى مسأل ة يف السمع َة حتريم تقسيم الدول من الشبه، فيقول رادًّ صوص العامى

ْق بني أن تكون دوُل املسلمني دولًة واحدة أو  أكثر، فبداللة العموم والطاعة للحاكم مل ُتَفرِّ

 .(1) سمع ويطاع للحكام يف الواليات والدول املتعددة(يُ 

ل هم مم ُج لرشعية فأصحاُب اخلطاب الديني املبدى الُقطرية يف اإلسالم، الدول ن يروِّ

يالت التي صنعها االحتالل عَّل أنقاض اخلالفة اإلسالمية؛ ولذا ال جتد هلم أيى ورشعية الدو

ة حتت إمام و احد؛ ألنى ذلك يناق ُض ما يْدعون إليه من اإليامن خطاب يدعو لعودة وحدة األمى

حاكم وما جاء يف كتابه ولذا شنى حرًبا عَّل د. برشعية الدويالت التي صنعها االحتالُل؛ 

ن بيان ما كان عليه النبيُّ  "احلرية أو
وما كان عليه اخللفاء الراشدون يف ملسو هيلع هللا ىلص الطوفان"؛ م 

ة رشًعا مع رفُتها والعودُة إليها، كوجوب إقامة اخلالفة ووحدة اإلمامة، والتي جيب عَّل األمى

ة وحتكيم اإلسالم، وما جاء يف بيا يف األحكام السياسية، ن سنن اخللفاء الراشدين األمى

ة يف احلسبة وغري ذلك. كالشورى وحق  األمى
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د  الدول واحلكام َبه الدخيلة: حتريُم تعدُّ ها من الشُّ ، ومن األمور التي اعرتض عليها وعدى

تصحُّ  فقال مدافًعا عن التقسيامت يف العامل اإلسالمي ومثبًتا رشعيتها: )الشبهة اخلامسة: أنه ال

ام املوجودين حاكم للمسلمني بالنص واإلمجاع، ف البيعُة ألكثر من بهذا يتبني أن هؤالء احلكى

اًما رشعيني( ء: فقال حمرًفا إمجاع املسلمني بحرمة تعدد الد. (1) اليوم ليسوا حكى ول واألمرا

إذا كان  )وكْشُف هذه الشبهة هو أنى هذا اإلمجاَع حمموٌل عَّل أحد أمرين؛ األمر األول:

خليفة؛ بخالف إذا تعددت الواليات، فإن ية واحدة، فال يباَيُع ألكثر من املسلمون يف وال

: )لو صحى وقال يف حتريف َوْحدة اإلمام يف النظام السيايس اإلسالمي .(2) لكل والية حكَمها(

ملتعددة احلديث فهو حمموٌل عَّل األمري األعظم يف الدولة نفسها؛ ألن لكل دولة من الدول ا

َء وأمرًيا  ا عليهم(أمرا  .(3) عامًّ

عوا يف أي بقعة فكلُّ حاكم اد عى اإلسالم وجاء عَّل ظهر دبابة االحتالل مهام كُثروا وُوض 

ام األعظم واخللفاء الراشدين، فال داعَي فكل واحد منهم بمنزلة اإلم -من بالد املسلمني

 !هللدعوة ملرشوع أمة واحدة وخالفٍة راشدٍة عند

د اخللفاء وال وال د تنازٌع عَّل يعرف أهُل اإلسالم يف نظامهم السيايس تعدُّ بلدان، وإذا ُوج 

ة عَّل إمام واحد؛ فهذا زمُن فتنة عندهم ال جتب فيه البيع ُة، منصب اخلالفة وعدم اجتامع األمى

ُة عَّل إمام واحد وجاء من ينازعه فال ُيْلَتَفُت إليه وال إىل دعو ه وإن اجتمعت األمى باخلالفة، ا

 فال خترج عن كوهنا دعَوى كدعوى النُّبوة.
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نىة عَّل وجوب تنصيب إمام ومع و ضوح النصوص يف هذه املسألة وإمجاعات أهل السُّ

َفها ويؤوهلا؛ متاشًيا مع الواقع الذي  أبى إال أنه واحد للمسلمني وحرمة تعددهم، فإنى  حيرِّ

 الوظيفية.ت فرضه االحتالُل بحمالته الصليبية يف الدويال

  وجوُب الوَحدة السياسية يف اإلسالم:األدلة ىلع 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )قال اهلل تعاىل يف وجوب الوحدة وحرمة التفرق: 

ل ]آ( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 [.92]األنبياء: (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ)، وقال: [103عمران:

ة عَّل إمام يف اجلمع بني التوحيد العقائدي والتوحيد السيملسو هيلع هللا ىلص وقال النبيُّ  ايس يف اجتامع األمى

وأن تعتصموا ثالًثا: يرىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به شيًئا، إن اهلل يرىض لكم واحد: )

ه اهلُل أمرَ  حوا َمن َوالى  .(1) (كمبحبل اهلل مجيًعا، وأن ُتناص 

ا قوله قال النووي: ) " فهو أمٌر بلزوم مجاعة املسلمني وتألف ملسو هيلع هللا ىلص وأمى "وال تفرقوا

 .(2) (وهذه إحدى قواعد اإلسالمضهم ببعض بع

يق وقد قال أبو بكر  دِّ وإنه ال حي لُّ أن يكون للمسلمني أمريان، فإنه مهام : ) ؓالصِّ

ُك ، ويتنازعوا فيام يكن ذلك خيتل ْف أمُرهم وأحكاُمهم، وتتفرق مجاعتهم بينهم، هنالك ُترْتَ

نىة، وتظهر البدعُة، وتعُظُم الفتنُة، وليس   . (3) (ألحد عَّل ذلك صالٌح السُّ

                                                           

 (.1715(، ومسلم )20موطأ مالك )1) )

 (.11/12رشح صحيح مسلم )2) )

 (.16550السنن الكربى للبيهقي )3) )
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عَّل وجوب الوحدة السياسية والردِّ عَّل من أجازها: وقال ابُن حزم يف نقل اإلمجاع 

 . (1) (نيا إماماناتفقوا أنه ال جيوز أن يكون عَّل املسلمني يف وقٍت واحٍد يف مجيع الد)

يف وقت واحد  اتفق من ذكرنا ممن يرى فرَض اإلمامة عَّل أنه ال جيوُز كون إمامنيوقال: )

َمْرقنديى يف العامل، وال جيوز إال إماٌم واحٌد إال حم جستاينى وأبا الصباح السى م السِّ ا مَد بن َكرى

واحد، واحتج هؤالء بقول  وأصحاهبام؛ فإهنم أجازوا كوَن إمامني يف وقٍت وأكثَر يف وقت

نىا أمرٌي ومنكا قيفة للمهاجرين: م  م أمرٌي. واحتجوا أيًضا بأمر ألنصار ومن قال منهم يوم السى

َة هلم فيه؛ ألن قول األنصار  ، قال╚عيل واحلسن مع معاوية  أبو حممٍد: وكلُّ هذا ال ُحجى

ًبا بل كان خطًأ؛ إذ اداهم إليها اال╚  جتهاُد، وخاَلَفهم فيه ما ذكرنا مل يكن صوا

ا واآلخر  هاجرون، وال ُبدى إذا اختلف القائالن عَّل قولني متنافيني  من أنامل يكون أحدمها حقًّ

 ما تنازعوا فيه إىل ما افرتض اهلُل عز وجل الردى إليه عند خطًأ، وإذا ذلك كذلك فواجٌب ردُّ 

، فنظرنا يف ذلك [59ء:]النسا(  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)التنازع؛ إذ يقول اهلل تعاىل: 

ہ ہ )قال تعاىل قد قال إذا بويع إلمامني فاقتلوا اآلخر منهام وملسو هيلع هللا ىلص نا رسوَل اهلل فوجدْ 

ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ )، وقال تعاىل: [105]آل عمران: (ہ ہ ھ

َق والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل [46]األنفال:(  پ پ م اهلُل عز وجل التفرُّ ، فحرى

ُم فوُ  ُق املحرى د التنازُع ووقعت املعصيُة هلل تعاىل، وقلنا ما ال حي لُّ لنا، التفرُّ وأما من طريق ج 

ن ثالثٌة وأربعٌة وأكثُر، فإ صلحة فلو جاز أن يكون يف العامل إمامان، جلاز أن يكون فيهالنظر وامل

عيًا بال دليل، وهذا الباطل الذي ال يع اًم بال برهاٍن، وُمدى ُز عنه منع من ذلك مانٌع كان متحكِّ ج 

                                                           

 (.6)ص: مراتب اإلمجاع 1) )
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يف كل قرية إماٌم، أحٌد، وإن جاز ذلك زاد األمُر حتى يكون يف العامل إماٌم أو يف كل مدينة إماٌم أو 

 .(1)(الدين والدنيا ذا هو الفساُد املحض وهالكُ أو يكون كلُّ أحد وخليفًة يف منزله، وه

حَكم ُبْقعًة من فلم خيطر ببال ابن حزم أن يأيَت من يلتزم بصحة اإلمامة الرشعية لكل من 

 !الريس عياألرض؛ كام يدى 

( : ٌء  اتفق العلامُء عَّل أنه ال جيوزُ وقال النوويُّ أن ُيعقَد خلليفتني يف عرص واحد؛ سوا

ا عَّل من قال باحتاملية جواز تعدد األئمة التساع . وقال (2) (م أم الاتسعت داُر اإلسال رادًّ

 .(3) (لسلُف واخللُف ولظواهر إطالق األحاديثوهو قوٌل فاسٌد خمالٌف ملا عليه االبلدان: )

( : ني يف بلدين مل تنعقد إمامُتهام؛ ألنه ال جيوز أن إذا ُعق دت اإلمامة إلماموقال املاَوْرديُّ

ة إمامان يف وقت يكون لأل . وقال ابُن َكثري: )فأما نْصُب (4) (واحد، وإن شذى قوٌم فجوزوهمى

من جاءكم وأمُركم مجيٌع ز لقوله عليه الصالة والسالم: )إمامني يف األرض أو أكثَر فال جيو

َق بينكم فاقتلوه؛ كائ ك (، وهذا قوُل اجلمهور، وقد حكى اإلمجاَع عَّل ذلنًا من كانيريد أن يفرِّ

 .(5) منهم إماُم احلرمني(غرُي واحد، 

                                                           

 (.4/74هواء والنحل )صل، يف امللل واألالف1) )

 (.12/232رشح مسلم )2) )

 (.12/232رشح مسلم )3) )

 (.29)ص: 4) )

 (.1/222تفسري ابن كثري )5) )
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ب البيهقي يف "السنن الكربى" حتت حديث  َر إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخ  )وقد بوى

 .(2)(باُب: ال يصلح إمامان يف عرص واحدٍ فقال: ) ،(1)(منهام

ن ورائهم؛ أو هي م  وقال ابُن عبد الرب رمحه اهلل ن ورائهم : )وأما قوُله: فإن دعوهَتم حتيُط م 

حميطة؛ فمعناه عند أهل العلم: أن أهَل اجلامعة يف مرٍص من أمصار املسلمني إذا مات إماُمهم 

فسهم، فأقام أهُل ذلك املرص الذي هو حرضُة اإلمام وموضُعه إماًما ألن ومل يكن هلم إماٌم،

لدخوُل فإن كل من خلفهم وأمامهم من املسلمني يف اآلفاق يلزُمهم ااجتمعوا عليه ورضوه، 

يف طاعة ذلك اإلمام؛ إذا مل يكن معل نًا بالفسق والفساد  معروًفا بذلك؛ ألهنا دعوة حميطة هبم 

كلمة وفساد ذات َيَسُع أحًدا التخلفُّ عنها؛ ملا يف إقامة إمامني من اختالف ال جيب إجابتُها، وال

  .(3)(البنَْي 

نَّة حبُرمة تعدد اخللفاء ىلع طر حتريف  يقة أهل ابل َدع:إمجاع أهل السُّ
نىة بحرمة تعدد األئمة، ونظىر لتقيسامت )سايكس بيكو(، وقد   أهل السُّ

َف إمجاعات  حرى

حابة؛ عَّل طريقة أهل البدع  وزعم أن هذا ما مية، فقال:كان عليه عمُل الصى )اخلالف  الكرا

ب سيايس يف دولة واحدبني عيلي ومعاويةَ   .(4)ة( كالدولتني املستقلتني ال أنه حتزُّ

وقال: )إذا كان املسلمون يف والية واحدة، فال يباَيُع ألكثر من خليفٍة؛ بخالف تعددُّ 

 .(5)ْكَمها(الواليات، فإن لكل والية ُح 

                                                           

 (.1853رواه مسلم )1) )

 (.16547)السنن الكربى 2) )

 (.21/278)التمهيد 3) )

 (.328)ص: 4) )

 (.94)ص: 5) )
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ما أئمُة تيمية، فقال: )وقد أشار هلذا ابن تيمية ملا قال: )وأونَسب هذا التحريَف البن 

أهل واليته؛ كام ينُفُذ حكم اإلمام الواحد. وأما  الفقهاء فمذهبهم أن كالًّ منهام ينُفُذ حكُمه يف

ة، وأما مع  ُز العقد هلام ابتداًء، فهذا ال ُيفعل مع اتفاق األمى ْد كل  من جوا تفرقتها فلم يعق 

 .(1)إلمامني(الطائفتني 

ن الصحابة، فقال: )ثبوُت الوالية لإلمامني يف وزعم أنى هذا تقسيُم املسلمني منذ زم 

م نقُل كالم ابن تيمية(الدولتني فأ حابة، وتقدى  .(2) كثَر درج عليه املسلمون من وقت الصى

سية التي حصلت من معاويَة ومن معه من وتزويره، فاملعارضة السياه وهذا من تضليل

ع  معاويُة الشام، هي معارضُة اخلليفة واملطالبة باحلق والقصأهل  اص من قتلة عثامن، ومل يدى

مل ينكْر معاويُة قط فضل عيلي واستحقاقه اخلالفة؛ لكن اجتهاده اداه حزم: )اخلالفَة، قال ابن 

عَّل البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب  - ؓ-إىل أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثامن 

 .(3)(امندم عث

أهل الشام للخليفة عيل بن أيب طالب كمعارضة  : إنى معارضَة معاويَة ومن معه منهفقول

د الدويالت كام هو اليوَم!دولة مستقلة  ز تعدُّ  لدولة مستقلٍة قوٌل باطل؛ لرتويج جوا

يعة والَكرى واحلقيقة أنى قوَله كام أنه تزوير للتاريخ فهو  امية، أيًضا قوُل أهل البدع من الشِّ

ميُة: جيوُز نصُب از تعدد اخللفاء: )قال ابُن كثري يف استدالل الكرامية عَّل جو ا وقالت الَكرى

                                                           

 (.94)ص: 1) )

 (.94)ص: 2) )

 (.4/124اء والنحل )، يف امللل واألهوالفصل3) )
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عي اخلالفَة ومل َيْسَع (1)(ومعاوية إمامني فأكثَر؛ كام كان عيل   إمامني . فلم يكن معاويُة يدى

وقد ذكر حييى بن سليامن اجلُْعفيُّ أحد شيوخ البخاري يف : )للمطالبة هبا، وقال ابُن حجرٍ 

نَي يف تأليفه بسند ج فِّ عليًّا يف عن أيب مسلٍم اخلَْوالين أنه قال ملعاويَة: أنت تنازع يد كتاب ص 

، وإين ألعلم أنه أفضُل مني وأحقُّ باألمر، ولكن ألستم تعلمون اخلالفة أو أنت مثله؟ قال: ال

لوًما، وأنا ابُن عمه ووليُّه أطلب بدمه، فْأتوا عليًّا فقولوا له يدَفْع لنا قتلَة مظ أنى عثامن ُقت ل

ُمهم إيلى عثام
يف  ، فامتنع معاوية، فسار عيل  ن، فأتوه فكلىموه فقال: يدخُل يف البيعة وحياك 

نَي، وسار معاويُة حتى نزل هناك، وذلك يف ذي احلَجى  فِّ
نة ة ساجليوش من العراق حتى نزل بص 

 .(2)(ست وثالثني، فرتاسلوا فلم يتم هلم أمٌر، فوقع القتال

د  الدول واخللفاء، بلوأما ما نقله عن ابن تيميةَ  َز تعدُّ نصى ابُن   فغرُي صحيٍح؛ أنه يرى جوا

ة ووجود  َر يف حال تفرق األمى
مية، وإنام ُذك  ا تيمية عَّل أنى هذا خمالٌف لإلمجاع، وأنه قول الَكرى

ٍع ف ، فهو زمُن فتنة ال ُيْعَقُد فيها إلمامني، ولكن ال ُتعطىُل األحكام ومصالح املسلمني، يهانزا

ا باملس ة، إمى ألة كام حصل يف عام اجلامعة أو بل ُتنفذ كحال الرضورة إىل أن جتتمع األمى

  يفالنزاع يف ذلك معروٌف بني املتكلمنيباملحاربة، قال ابُن تيميَة يف مسألة تعدد اخللفاء: )

ُز ذلك، وأن عليًّا كاهذه املسألة كأهل  امية وغريهم جوا ن إماًما الكالم والنظر: فمذهُب الَكرى

أن كالًّ منهام ينُفُذ حكُمه يف أهل واليته؛ كام الفقهاء فمذهبهم  ومعاوية كان إماًما، وأما أئمة

ُز العقد هلام ابتداًء، فهذا ال ينُفُذ حكُم اإلمام الواحد.  ة، وأما مع يُ وأما جوا فَعُل مع اتفاق األمى

َ األخرى، وإما أن ، ولكن كل تفرقتها فلم يعق ْد كل  من الطائفتني إلمامني
طائفٍة إما أن تسامل 

                                                           

 (.1/222تفسري ابن كثري )1) )

 (.13/86فتح الباري )2) )
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هَبا، واملس املُة خرٌي من حماربة يزيد رضُرها عَّل رضر املساملة، وهذا مما ختتلف فيه اآلراُء حُتار 

ءُ   .(1)(واألهوا

ع  اخلالفة  وهلذا قال ابُن تيميةَ  ه ما يزعمبخالف يف موضع آخر موضًحا أنى معاويَة مل يدى

ميُة: و الريس ا ع  اخلالفة؛ ومل يباَيْع له هبا حني قا)الَكرى تل عليًّا، ومل يقات ْل عَّل أنه ومعاويُة مل َيدى

رُّ بذلك ملن س
له أخليفٌة، وال أنه يستحق اخلالفَة، ويقرون له بذلك، وقد كان معاويُة ُيق 

 .(2)(عنه

َد نز ُد الدول واخللفاء، وإن ُوج  ف تعدُّ ٌع، ومل جتتمع فالنظام السيايس يف اإلسالم ال َيْعر  ا

ى زم ُة عَّل إمام واحد؛ فهذا ُيَسمى ُذ األحكام وتقام األمى َن فتنة، وال جتب فيه البيعُة ألحد، وتنفى

ئع حتت كل سلطان وال تتعطىُل، وقد كان  َع  ◙ عمر ابنُ احلقوُق والرشا يعتزُل هذا النزا

؛ كسعد، وغريه من ول يف فرقةٍ وال يبايع أحًدا، قال ابُن تيميَة: )ابن عمر مع امتناعه عن الدخ

 إال عَّل أينِّ مل وهلذا مل يبايعوا السابقني. 
ٍ
ألحٍد إال يف اجلامعة، قال عند املوت: ما آَسى عَّل يشء

ل  الطائفَة الباغيَة مع عيلي 
ْع؛ ال لعيلي ريد ؛ يؓ أقات 

، بذلك قتاَل اخلوارج، وإال فهو مل يباي 

 .(3) (د أن اجتمع الناُس عليهوال غريه، ومل يبايْع معاويَة إال بع

 ما وقيل لعبد اهلل بن عمر: 
 
يمنعك أن تبايع لعبد اهلل بن الزبري أمري املؤمنني؟ قال: )واهلل

وكان عبُد قال احلافظ ابن حجر: ) .(4) (مجاعةما كنت ألعطى بيعتي يف ُفرقة وال أمنُعها من 

                                                           

 (.298)ص: نقد مراتب اإلمجاع 1) )

 (.35/72جمموع الفتاوى )2) )

 (.1/566النبوات )3) )

 (.8/193البيهقي )سنن 4) )
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 أو لعبد امللك؛ كام كان امتنع أن يبايَع لعيلي  اهلل بن عمر يف تلك املدة امتنع أن يبايَع البن الزبري

وبايع البنه يزيَد  واجتمع عليه الناُس، ، ثم بايع ملعاوية ملا اصطلح مع احلسن بن عيلي ةَ أو معاوي

؛ إىل أن ُقت ل عليه، ثم امتنع من املبايعة ألحد حاَل االختالف الجتامع الناسبعد موت معاوية 

اجتمع الناُس فهذا معنى قوله: ملا كلُّه لعبد امللك، فبايع له حينئٍذ؛ ابُن الزبري، وانتظم امللك 

 .(1) (عَّل عبد امللك

(: َمن مات وليس له إماٌم مات ميتَة جاهليةٍ )ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وُسئل اإلمام أمحد )عن حديث 

ُع عليه املسلمون، كلُّهم يقول: هذا إمعناه؟ فقال: أتدري ما اإلماُم؟  ما  ماٌم؛اإلماُم الذي جُيْم 

 .(2)فهذا معناه(

ل  وقد أجاب الشيخ األلباين رمحه اهلل ُجها أصحاُب اخلطاب الديني املبدى عن ُشْبهٍة يروِّ

نىة والعقيدةيف وجوب  السلفية، فُسئ ل هذا  طاعة كل من حكم املسلمني اليوم، باسم السُّ

 من مل يبايْع مات ميتةَ ) عمر:السؤال: )هل جيوز أن نبايَع من ال حيُكُم بام أنزل اهلُل؛ حلديث ابن 

ام الذين ال حيكمون بام أنزل اهلل؟ فقال ، فكيف نبايع اآلن مجاهليةٍ  من قال الشيخ: )ثاًل احلكى

! فقال ليفة الذي خيتاره املسلمون مجيًعالك: إنه توجد بيعٌة اليوم! البيعُة ال تكون إال للخ

د حكام املسلمني؟ فقال الشي السائل:  .(3) (ال، ما جيوز خ:وهل جيوز تعدُّ

                                                           

 (.13/195فتح الباري )( )1

 (.1/365منهاج السنة )2) )

 األلباين البيعة للخليفة الذي خيتاره املسلمون فقط(.اليوتيوب بعنوان: ) موقعيف ( و337دى والنور )سلسلة اهل3) )

 https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0 

https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
https://www.youtube.com/watch?v=rlE2yAIH6O0
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د ابل  دلان مع اإليمان بوجوب وَْحدة األمة واجتماعها:ال جيتمع اإليماُن برشعية تعدُّ
د الدول واألئمة،  وَص الطاعة مل أنى نص فادىعىقد اضطرب يف استدالله بمرشوعية تعدُّ

ْق بني أن تكوَن هناك دولٌة متعددٌة أو دولٌة واحدةٌ  َد الدول  جعلخَر ، ويف موضٍع آ(1) ُتفرِّ تعدُّ

دولٌة األصل أن ال تكون للمسلمني إال : )، فقالللرضورة ، وجيوزُ املجمع عليه لألصل اخمالفً 

ٍر هلا حكمها ُد الواليات والدول حالُة اضطرا   .(2) (وأحدة؛ وتعدُّ

ل لعودة هذا األصل املْجَمع  عليه؛ وهو  فالسؤاُل للريس: ما ُحكُم َمن دعا اليوَم وَعم 

ها هعو ة وإمام  ، ووحدُة األمى
ل هو أمٌر واجٌب أم من تضييع دُة النظام السيايس واخلالفة 

 السياسات؟األوقات يف 

َل عَّل ذلك متبٌع ملا كان عليه السلُف للعودة هلذا األصل، أم مبتدٌع عَّل  وهل من عم 

 طريقة اخلوارج وأهل البدع؟ 

َة للَوحدة واالجتامع وعدم   االفرتاق قد أمرها بمعروٍف وهناها عن وهل من يدعو األمى

 منكر أم ال؟

 

 

 

                                                           

 (.96)ص:1) )

 (.94)ص: 2) )
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 حاكم املطريي:لبيسات ىلع د. اتلفرتاءات واالرد  يف  صل  ف
  :◙ىلع د. حاكم بأنه يذمُّ ويطعن يف معاوية  ءفرتاإبطال اال
 -كذًبا وزوًرا- الريس وُبعده عن اإلنصاف والعدل مع خمالفيه أنه يتهم د. حاكاًم من ظلم 

ه، فقال: )عاب الدكتور عَّل خال   ◙ طُعُن يف معاويةأنه ي املؤمنني معاويَة بن  أيب  ويُذمُّ

دَ  . وقال: )ذمى خاَل املؤمنني معاويَة بن أيب سفيان؛ ألنه جعل (1) البنه يزيَد( سفيان أن َعه 

واهتم  ثم زاد طغياًنا وفجوًراكَم يف ابنه باإلرث؛ وهذا ليس مذموًما؛ ألنه فَعَله ملصلحة(، احل

ۈ ۈ )، وأنه يفرُح بنرش َمثال َبه ومعايبه الشيَخ يف حمبته ملعاوية، وأنه ال يعرف له َقْدَره

 فعَله عَّلولو كان حمبًّا ملعاوية، وعارًفا قدَره ومنزلته؛ حلَمل ، فقال: )[16]النور:(  ٴۇ ۋ 

 للخطاب ابتداءً  خالفته وجعل –قصد بغري أو بقصدٍ  –املحمل  احلسن، لكنه أبى إال القدَح فيه

ل( السيايس دَ . وقال: )فلام وَجد ا(2)املؤوى ًة ألحد أهل العلم بأن جعل املرا  (3) ملعارُض زلى

) ا  .(4)معاوية طار هبا فرًحا ونرْشً

فضوح الذي يدل عَّل جهله، وأنه حاطُب ليٍل، فال فال يزال يامرس التضليَل والتزويَر امل

ا النصى فيام نقله من كتاب "احلرية أو الطوفان" أعلم كيف استنبط عداَء د. حاكم من هذ

ـه، 40ث قال: )قال الدكتور حاكم: )وقد انتهى عرُص اخللفاء الراشدين سنة ، حي107ص

مثِّل لتعاليم الدين املنزل، وبدأ موي حيث بدأ تراجُع اخلطاب السيايس املوبدأ العرص األُ 

؛ حيث ل  بدأ االستدالُل بالنصوص عَّل غري الوجه  خطاٌب سيايس يمثُِّل تعاليم الدين املؤوى

                                                           

 (.368)ص: 1) )

 (.363)ص: 2) )

أنى الدكتور ه مل حديث )أول من يغري سنتي رجل من بني أمية( عَّل معاوية وهذا غري صحيح، وزعنّز يعني أن األلباين 3) )

 حاكاًم فرح بذلك غري صحيح أيضا كام سيأيت.

 (.363)ص: 4) )
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(، وقد بدأت أوُل من يغري سنىتي رجٌل من بني أمية)ملسو هيلع هللا ىلص: اهلُل ورسوُله الصحيح الذي أراد 

 .(1)(الزبري" بن اهلل د اخلليفة الراشد عبدهذه املرحلة بعد عه

ُ سنىتي رجٌل من بني أميةثم قال بعد ذلك: )لو ثبت حديث: ) فليس الزًما ( أوُل َمن ُيَغريِّ

اٌم ووال َل عليهم منهأن ينزَله عَّل معاوية، فقد تاله حكى ؛  ٌؓة من بني أمية هم َأْوىل أن ُينَزى

 .(2) اإلسالم باإلمجاع(ال سيام وهو أفضُل ملوك 

  تضليل وتزوير من وجوه:والردُّ عَّل ما ذكره من 

أوُل حاكاًم ينزل حديَث ) : بنى هذه االهتامات  الباطلَة عَّل التحريف، وزعم أن د.أواًل 

(، أوُل من يغريِّ سنىتي رجٌل من بني أميةل: )لو ثبت حديث: )عَّل معاويَة، فقامن يغري سنتي( 

اٌم ووالٌة من فليس الزًما أن  بني أمية هم أوىل أن ينزل عليهم ينزله عَّل معاويَة، فقد تاله حكى

ُّ عَّل تنزيل احلد ؓمنه
ُر (، وزعم أنى د. حاكاًم ُيرص  يث عَّل معاوية؛ فقال: )فلامذا اإلرصا

 .(3) َّل معاوية؟(يف تنزيل احلديث ع

ْل هذا احلديَث عَّل معاوية  ؛ كام يفرتي، وال عَّل ولده يزيَد؛  ؓمع أنى د. حاكاًم مل ينزِّ

ح أنه مل يكن خليفًة خلروج الناس عليه واضطراب ألنى يزيَد بن م رى له األمُر، ورجى
عاوية مل يستق 

حه د. حاكم أن احلديَث ينطبق عَّلاأل وان، فهو  عبد امللك بن مرمر عليه، وإنام الذي رجى

وسنىة اخللفاء الراشدين يف أهم معامل اخلطاب السيايس الراشدي؛ ملسو هيلع هللا ىلص الذي غريى سنىَة النبي 

ُل َمن أخذ اخلالفَة بالسيف والقهر، واستقر لهوهو اخت ة ورضاها وشوراها، وهو أوى  ياُر األمى

                                                           

 (.362)ص: 1) )

 (.363)ص: 2) )

 (.363)ص: 3) )
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ل د. حاكم يف ن عهد التأويل، قااألمُر عَّل ذلك ثم ألبنائه من بعده، وأصبحت سنىًة من سن

 إال قاطبةً  األمصار أهل وبايعه خليفة، بمكة الزبري بن اهلل بايع الناُس عبدكتاب "احلرية": )

َن ـه بعد أن حجى بالناس عرش سنني، وكان حَس 73َل سنة ُقت   أن إىل خليفةً  وظل دمشق، هُل أ

ًطا، أشبه اخللفاء  وكان آخَر اخللفاء سرية باألربعة الراشدين، السرية جيد السياسية، عاداًل ُمْقس 

ُة عن شورى ورضا، ليبدأ عرص جديد، وهو عهد عبد امل حابة الذين اختارهتم األمى لك بن الصى

ُع اخلالفَة بقوة السيف والقتال، مما سيؤثر عَّل امروان، وهو أوُل خليفة ين لفقه السيايس بعد تز 

ة  صبح خليفًة بعد الصلح مع احلسني بن عيلي ذلك أكرَب األثر، فإذا كان معاويُة قد أ واجتامع األمى

ر يف حياة أبيه ثم بعد وفاته، عليه طواعيًة عاَم اجلامعة، وإذا كان ابنه يزيَد قد بويع من األمصا

رى له األمُر، ومل تثبُْت له خالفٌة،إال
وإذا كان ابن الزبري قد ُبوي َع بعد وفاة يزيد وهو   أنه مل يستق 

ًعا، بمكى  ة األمصار عن رضا واختيار، فإن عبد امللك هو أوُل خليفة ينتزع اخلالفة انتزا ة من عامى

 اخلليفة املتغلب، وهو ما مل يكن ل عبد اهلل بن الزبري، ليبدأ عرصويبايعه الناُس ُكْرًها بعد أن قتَ 

ة به عهٌد م  .(1)(ن قبللألمى

قد ُيقال: إنى املقصوَد هبذا احلديث لًقا: )وقال د. حاكم يف كتاب "التحرير" يف احلاشية مع

َد باألمر البنه، وقد يكوُن املقصود باحلديث يزيَد  ◙ معاويةُ  نفَسه؛ لكونه أوَل من َعه 

لك بن مروان؛ ألنه لكونه قاَتَل الناَس عَّل البيعة له بعد وفاة أبيه، أو يكون املقصوُد عبَد امل

 ، ُل من أخذها بالسيف قهًرا ُح الثالثوأنا أرأوى وال أستبعد الثايَن؛ لكون بعض الروايات  جِّ

د باألمر من بعده للحسن، وهو غرُي صحيح، فإنال يثبت ذلك وال  شيعية تؤكد أن عليًّا َعه 

َل من يعَهُد باألمر البنه، وال يزي ، مل يكن معاويُة أوى حُّ
ُد أول من قاتل من مل يدخل يف أخاله يص 

                                                           

 (.125)ص: احلرية أو الطوفان 1) )
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 ،  اخلليفة اختيار ةَ سن غريى  من أوُل  فهو مروان بن امللك م َيْبَق إال عبدُ فلالطاعة، فقد سبقه عيلُّ

 .(1) (أعلم واهلل. تأويَل  وال فيه ُشبهة ال تغيرًيا 

ُل َمن ويصدق يف عبد امللك بن مروان حديُث )وقال فيمن يصُدُق عليه احلديث: ) أوى

ُ سنىتي رجٌل من بني أميةُيغ الفة الشورريِّ ى والرضا عَّل يده، وبدأت خالفُة (، وقد انقطعت خ 

ُل يشق طريقه باألدلة الرشعية(امللك العضوُض،   .(2) وبدأ اخلطاب السيايسُّ املؤوى

ُّ عَّل الريس ء فمن أين جا
ُل احلديَث عَّل معاويَة، وُيرص  ن أن د. حاكاًم ينزِّ

هبذا التزوير م 

 لك!ذ

ال يمكن تنزيُل ذلك عَّل ال: )ويف جواٍب لشيخنا عن صحة تنزيل احلديث عَّل معاويَة؛ ق

حابة كلُّهم مل يتخلْف معاوية، ألنه  توىلى اخلالفة ببيعة احلسن واحلسني له، وآل البيت والصى

ي ذلك االجتامُع عاَم اجلامعة، وألنه حني عهد باألمر إىل يزيأح د د منهم عن بيعته، وُسمِّ

مهم، فقوه، فرتكهم ومل يكرْههم ومل ُيْلز  فلام تويف خرجوا عَّل يزيَد، ومل يستقر  عارضوه ومل يوا

ة. أمر، ومل يصبح خليفًة، ثم بويع ملعاوية بن يزيد، وكان صاحلًا فخرج منها وردها إىل له  األمى

ه، كام اسُتْخلف وقد اجتهد معاويُة يف ذلك متأواًل فأخطأ، فظنى أن املصلحة تسوغ عهَده لولد

ره  .(3) (احلسُن بعد وفاة أبيه بوصيته أو بإقرا

ح الشيُخ األلباين هذا املعن ح احلديث، وذهب إىل أنى املقصود به وقد رجى ى بعد أن صحى

هد املنزل إىل عهد املؤول باالستيالء والتوريث بالقوة، فقال: هو تغيرُي النظام السيايس يف الع

                                                           

 (.570:ص)جتريد الطغيان حترير اإلنسان، و1) )

 (.556)ص:حترير اإلنسان، وجتريد الطغيان 2) )

 .بعنوان: )هل سيدنا معاوية هو أول من غري السنة السياسية؟( (اآلسكموقع )جواب عَّل سؤال يف 3) )
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َد باحلدي راثًة()ولعلى املرا ْد  . ومع(1) ث تغيرُي نظام اختيار اخلليفة، وجْعُله و  أنى األلباين مل حيدِّ

ل  احلديث عَّل معاوية كام يزعم، وأبقى احلديَث عَّل عمومه؛ فإنى هذا الرشح أحًدا، ومل ينزِّ 

ه من أخطاء األلباين التي فرح هبا د. حاكم، فقال: ه أغضب ًة ألوعدى ُض زلى حد )فلام وجد املعار 

َد معاوية، طار هبا فرًحا ونرًش  (.أهل العلم بأن جعل املرا   ا

(؛ أي: معاويُة، وهذا من ابتداًء للخطاب السيايس املؤولوجعل خالفته : )ه: قولثانيًا

ه "احلرية" يف عنوان رئيس بعد أن انتهى من مرحلة التزييف؛ فقد نصى د. حاكم يف كتاب

ل: )املرحلُة الثانية  ـه1350 –ـه73مرحلُة اخلطاب السيايس الرشعي املؤول  اخلطاب املنزى

ُر مرحلة اخلطاب املؤول بدأ بعد سنة  هو. وفيام نقله (2) ا(تقريبً  نفسه عن د. حاكم عن استقرا

خطاب سيايس يمثُِّل تعاليَم الدين املؤول؛ حيث  وبدأـه؛ أي: بعد عهد معاوية، فقال: )70

أوُل من )ملسو هيلع هللا ىلص ه الصحيح الذي أراد اهلل ورسوله بدأ االستدالُل بالنصوص عَّل غري الوج

 بن اهلل د بدأت هذه املرحلة بعد عهد اخلليفة الراشد عبدوق(، رجٌل من بني أمية يغريِّ سنىتي

ةُ  اختارته ـه،73 سنة الزبري  .(3) (ًضا، وامتدت إىل سقوط اخلالفة العثامنيةشورى ور عن األمى

َب ؤول: )وقال د. حاكم عن بداية مرحلة العهد امل قد يرى بعض الباحثني بأن الصوا

للهجرة؛ حني بويع يزيَد بن معاوية، وهو قوٌل قوي  لوال ؤول من سنة ستني تأريُخ اخلطاب امل

ُل عليه أن عبد بري بن اهلل أنه يشك  يفة راشد، وكان أشبَه بعمر يف هديه وسريته، يب وخلصحا الزُّ

عني ونيِّف، وبويع بالشورى والرضا، بينام يزيد مل وقد دام عهُده نحو عرش سنني إىل سنة السب

                                                           

 (.1749سلسلة الصحيحة )ال1) )

 .(103)ص:احلرية أو الطوفان 2) )

 .(107)ص:احلرية أو الطوفان 3) )
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دخل يف عداد اخللفاء؛ إذ مل يُدْم عهده سوى أربع سنني، خرج عليه فيها له األمُر، وال ي يستقرى 

ويف حديث ابن مسعود إشارٌة إىل حتول األمر بعد  أهُل احلجاز، وأهُل العراق، وأهل نجد،

ة بالسيف، وتوىل األمَر َعنوةً  وهو ما حدث فعاًل عَّل يدسبعني سنًة،  ، عبد امللك الذي قهر األمى

َة يف حتديد واستقر له األمرُ   مدة عرشين سنًة، وهو ما مل يتحقق ليزيد، وعَّل كل حال فال ُمشاحى

لة للخطاب السيايس اإلسالمي من التاريخ، وإنام املقصود متيي ُز األصول الصحيحة املنزى

لةاألصول املبتدعة املؤولة وا  .(1)(ملبدى

ن أين جاء هبذا التزوير؟!   فم 

حاكاًم )ذمى خاَل املؤمنني معاوية بن أيب سفيان؛ ألنه جعل احلكَم يف ابنه بأن د.  ه: قولثالًثا

ة(، وقوُله: )هل كل هذا الغضب عليه؛ ألنه باإلرث، وهذا ليس مذموًما؛ ألن فعله ملصلح

 .(2) مقتىض املصلحة؟!(جعل الوالية إرًثا البنه يزيد مع أنى هذا 

وسنة ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء من سنة النبي قد خالف ليس معصوًما من اخلطأ، و ◙ معاويةُ 

ض اخللفاء الراشدين يف مسألة تولية العهد البنه من بعده وأخذ البيعة له يف حياته، وقد اعرت

ة وبياًنا للحق، حابة أنفسهم، وقد أوضح د. حاكم هذه املسألة نصًحا لألمى ونقل  عليه الصى

َتهم يف اعرتاضهم عَّل معاوية  حابة وأدلى لبيعَة ليزيد، واعتذر ملعاوية فيام ورفضهم اكالم الصى

 اجتهد به. 

                                                           

 .(555)ص:الطغيان اإلنسان، وجتريد  حترير1) )

 .(363:ص)2) )
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مِّ والكره مل عاويَة إال الغالُة من أهل وال َيُعدُّ أحٌد عنده قليل من اإلنصاف أنى هذا من الذى

 البدع والتعصب. 

: قال ابن رجب احلنبيل يف رشعية رد األخطا مِّ ء، وأنه أمر جممٌع عليه، وال يعدُّ من الذى

نىة وتأول شيًئا منها عَّل غري تأويله، ومتسك خطأ من تبينُي ) أخطأ يف فهم معاين الكتاب والسُّ

َر من االقتداء  ز ذلك أيًضا؛ بام ال يتمسك به؛ ليحذِّ به فيام أخطأ فيه، وقد أمجع العلامء عَّل جوا

 يف أنواع العلوم الرشعية من التفسري ورشوح احلديث والفقه وهلذا نجد يف كتبهم املصنفة

له من أئمة السلف واختال ف العلامء وغري ذلك ممتلئًة باملناظرات، وردِّ أقوال من تضعف أقوا

حابة والتابعني ومن  بعدهم. واخللف من الصى

ا وال ومل يرتك ذلك أحٌد من أهل العلم وال ادىعى فيه طعنًا عَّل من ردى عليه قولَ  ه وال ذمًّ

ُش يف، مهللا إال أن يكون املصنف ممن ُيفْ نقًصا  الكالم وييسء األدب يف العبارة، فينكر عليه ح 

وسبب عتربة. فحاشُته وإساءته دون أصل رده وخمالفته؛ إقامًة للحجج الرشعية واألدلة امل

، وألْن ملسو هيلع هللا ىلصه رسوله ذلك أن علامء الدين كلىهم جممعون عَّل قصد إظهار احلق الذي بعث اهلُل ب

 .(1) (لياهي العُ  يكوَن الديُن كلُّه هلل، وأن تكون كلمته

يُعدى أحد منهم خمالفيه يف  وقال مبيِّنًا أن الردى عَّل األئمة ال يعدُّ عند أحد طعنًا فيهم: )ومل

ن سائل ونحوها طعنًا يف هؤالء األئمة وال عيًبا هلم، وقد امتألت كتُب أئمة املسلمني مهذه امل

ي وإسحاق وأيب عبيد الشافع السلف واخللف بتبيني هذه املقاالت وما أشبهها، مثُل كتب

                                                           

 (.8)ص:الفرق بني النصيحة والتعيري 1) )
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وأيب ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه واحلديث وغريمها ممن ادعوا هذه املقاالت، ما كان 

ابمثابتها يشٌء   .(1) (كثرٌي، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال األمر جدًّ

حابة والكف عن مساوئهم ال يدخل فيه بياُن األحكام فمسألة الكفِّ عامى جرى بني ال صى

التي تصدر منهم كام يتومهه! قال الشيخ ابن باز يف بيان والعملية عية واألخطاء العلمية الرش

حابة: ) نىة يف الصى نىة واجلامعة يف أصحاب رسول اهللُخ عقيدة أهل السُّ  الصُة مذهب أهل السُّ

 قلوهبم، وألسنتهم، وحمبُتهم إياهم، والرتيض عنهم مجيًعا، وعام شَجر بينهم: هو سالمةُ ملسو هيلع هللا ىلص 

 -أي إخفاء مساوئ من ُنسب إليه يشٌء من ذلك -وإظهار حماسنهم، وإخفاء مساوئهم

بني أمرين: إما جمتهدون مصيبون، وإما واإلمساك عام شَجر بينهم، واعتقاُد أهنم يف ذلك 

ر فاملصيب له أجران، واملخطئ له  جمتهدون خمطئون، أجر االجتهاد، وخطؤه مغفور. وإذا قدِّ

وليس وقعت عن غري اجتهاد، فلهم من احلسنات ما يغُمُرها ويمحوها، أن لبعضهم سيئاٍت 

بل ذلك مما يفرضه الواجُب،  يف بيان خطأ من أخطأ منهم يف األحكام يشٌء من إظهار املساوئ،

ة  .(2) (ويوجبه النصُح لألمى

 :منني معاويَة فيما صدر منه من اجتهاداعتذاُر د. حاكم ألمري املؤ
وأمثاله؛ الذين ه هذه املسألة وقَطع عَّل املرتبصني، وكأنه يعلم بمشاغباتوقد بنيى د. حاكم 

ون بياَن احلق يف هذه املسألة من املطاعن والقد  ح يف معاوية، فقال: )اجتهد معاويةسيعدُّ

ن بعدهوأخطأ فيام  ◙ وهذا أوُل َوَهٍن حدث يف  ،فعله من تولية العهد ليزيَد م 

ُه بعمر يف سريته وعدله وهديه، حتى عقد البيعة ليزيَد ، إذ كان قبل ذلك يتشبى خالفتهؓ

                                                           

 .(12)ص:الفرق بني النصيحة والتعيري 1) )

رمحن لتنبيهات اللطيفة فيام احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفة( للشيخ عبد اتعليقات الشيخ ابن باز عَّل رسالة )ال2) )

 السعدي.



  648                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية.. نقض كتاب اإلمامة والسياسة العربية الثورة

 

 
 

حابة  َض للصى املقصوُد  ، بل╚يف آخر عهده، وليس املقصوُد يف هذه الدراسة التعرُّ

ذ عليها، بالتمسك هبا، وعضِّ النواجملسو هيلع هللا ىلص ر النبي معرفُة سنن اخللفاء الراشدين الذين أم

ر منها، وال شكى بأن ما فع له معاوية من العهد ليزيد مل يكن من سنن واملحدثات  التي حذى

ها، وهذا ما فعله فقهاُء  اخللفاء الراشدين وال من َهْدهيم، بل هو من املحَدثات التي جيب ردُّ

حابة  ني ابن عمر وابن عباس وابن الزبري واحلس؛ الذين أنكروا عليه صنيعه،ك╚الصى

حابة الذين كان هلم رَشُف  وهذا ال يقتيض الطعَن فيه فهو بكر، أيب بن الرمحن وعبد من الصى

)اهلَل اهلَل يف أصحايب، ال تتخذوهم بعدي َغَرًضا(، وهو ملسو هيلع هللا ىلص: الصحبة، والذين قال يف شأهنم 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )ن يدخل يف عموم قوله تعاىل: مم

وما بعدها، ومن  ، وقد شهد هوازنَ [10]الحديد:(  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

ۆ ۆ ۈ ۈ )عْسة التي تاب اهلُل عَّل كل من كان فيها؛ كام قال تعاىل: ذلك غزوة ُال

، وكانوا [117]التوبة:(  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ٱ ٻ ٻ ٻ )، وقد أمر اهلل من جاء بعدهم أن يستغفر هلم؛ أربعني ألَف صحايب

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .(1)([10]الحشر:(  ٿ

كان يرى أن مْجَع الناس عَّل إمام ة يف هذه املسألة: )يف كتاب "احلرية" معتذًرا ملعاويوقال 

ة، وعدم عودهتا لالقتتال والفتنة أهم مما سوى ذل ك، فكان يقوُل: واحد، ووحدة كلمة األمى

أنى النبي  ◙ فاَته)إين خفت أن أدَع الرعيىَة من بعدي كالغنم املطرية ليس هلا راٍع(. و

ة وأشفق، وم كانملسو هيلع هللا ىلص  ع ذلك تركهم ليختاروا من بعده من يرتضونه، أحرص منه عَّل األمى

                                                           

  (.573)ص:د الطغيان ير اإلنسان، وجتريحتر1) )
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 ◙ وأنى يف تركهم صالُح أمرهم، وقد أثبتت احلوادُث واألياُم أن ما كان خيشاه معاوية

عمر؛ إذ وأيب بكر وملسو هيلع هللا ىلص هو فيام فعله باختياره يزيَد من بعده، ال فيام تركه من سنة رسول اهلل 

ة من ◙ يةُ ما إْن تويف معاو جديد، واضطربت الدولُة يف عهد يزيد  حتى انفرط عقُد األمى

ًبا مل حيدث مثله من قبل  .(1)(اضطرا

قال يف تولية معاويَة البنه: )فمن هنا: ما قوُله فيام جاء عن احلسن البرصي أنه ه وأسأل

؟ وقول (2) القيامة(ى إىل يوم أجل ذلك بايع هؤالء ألبنائهم، ولوال ذلك لكانت شور

َة من اختياره هلم(الذهبي: )وليته مل يعهد باأل  ؟(3) مر إىل ابنه يزيَد، وترك األمى

عن يف معاويَة أجوبته وهو يرد عَّل من يط حدىايف  -رمحه اهلل-وقوُل الشيخ  ابن باز 

اهلل معاوية وعمرو بن العاص ومن معهم جمتهدون وأخطأوا و): ¶وعمرو بن العاص 

 .(4)(يعفو عنا وعنهم

ون يف معاوية خال املؤمنني ويبغضونه؟ وهل عندما فهل يرى هؤالء العلامَء ممن يطعن

تنقص بأنه َمل ٌك وخيرجه من دائرة اخللفاء، أليس هذا من نرش ال ◙ معاويةَ هو يصف 

 له؟!

حابة ك ام يف صلح وأيًضا ما نقله يف كتابه مستدالًّ به فيام جاء من اعرتاضات من الصى

شك يف الدين، كام صدر عن حاطٍب  احلديبية: )فهذه أمور صدرت عن شهوة وعَجلٍة ال عن

                                                           

 (.114)ص:الطوفان احلرية أو 1) )

 (.5/272(، تاريخ اإلسالم )30/287تاريخ دمشق )2) )

 (.3/158سري أعالم النبالء )3) )

 .شيخ ابن بازمقطع صويت لل4) )

 https://www.youtube.com/watch?v=BkJeZNa6w0E 

https://www.youtube.com/watch?v=BkJeZNa6w0E
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ُس لقريش مع أهنا ذنوٌب ومعاٍص جيب عَّل صاحبها أن يتوب؛ وهي بمنزلة عصيان  التجسُّ

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص( أمر النبي

م واألهواء؟ف حابة أم هو التحكُّ  هل هذا من التنقص وعدم معرفة قْدر  الصى

تاباته وردوده وال يزال يف ك ◙ : دافع شيُخنا د. حاكم كثرًيا عن معاويةبًعارا

َبه  باحلجج النقلية والعقلية، ومن ذلك ما كتبه يف "أسطورة الثورة" يف الدفاع عنه، وردِّ الشُّ

ة، وكان عاَم اجلامعة، تحاملني وعنه من بعض امل ر هبم: )بايع احلسُن معاويَة وبايعته األمى املغرى

 املسلمني احلسن بن عيل، فكانت بيعُة معاوية أصحى وأوضَح من بيعة عيل، وقد بايعه سيدُ 

 –وترك اخلالفة له، ولو مل يكن معاويُة عداًل وأهاًل للخالفة، لكان فجوًرا وف ْسًقا من احلسن

َ  أن -شاهوحا ة عَّل يويلِّ ة معاوية فساس هلا، أهال ليس َمن عليها ويسلِّطَ  األمى  عرشين األمى

وفتح األرض، وعدل  الفتوَح  فاستأنف وأمنًا، واجتامًعا ووحدة قوةً  تكون ما أشدُّ  وهي سنًة،

حسب استطاعته! فلام عهد باألمر إىل يزيد بعد أن أشار عليه أهُل الشام بذلك، وجاء إىل 

حابة فلم يتعرْض هلم وتركهم(ملدينة حا ا، رفض كباُر الصى  .(2) اجًّ

ويَح عامٍر تقتله الفئُة حكم وصف معاوية بالباغي حلديث: )ويف جواب له عن من 

حابة عَّل خالفته عاَم اجلامعة، وبايعه  ◙ (، فقال: )معاويةاغيُة!الب صحايب  أمجع الصى

وأما إطالُق وصف البغي عليه؛ احتجاًجا  له... احلسن بن عيل وآل البيت، وكفى به تعدياًل 

ر تقتله الفئُة الب ، إذ هذا وصٌف للفئة اغيُة(، فهذا من الظلم والعدوانبحديث "ويَح عامى

ن كان جمتهًدا أو متأواًل أو جاهاًل، ثم إن املؤمن إذا ال وصف لكل فرد بعينه، وإ بمجموعها

                                                           

 (.320)ص:1) )

 .23أسطورة الثروة حلقة 2) )
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ڳ ) :ا الوصف عليه بعد ذلك، كام قال تعاىلوقع منه بغٌي فتاب وأصلح، حُرم إطالُق هذ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۈ ٴۇ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ھ ھ ھ ے

َ معاويُة ومن معه [9]الحجرات:(  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
، وقد ريض 

ة عام اجلامعة، فال يلزمهم  ، وقد صلح أمُر األمى بالصلح، ورضوا بالتحاكم وريض به عيل 

البغاة بعد ذلك، وال يقاُل عن معاوية: باٍغ، بل يقال: وَقع من أهل الشام بغٌي، حني  وصُف 

بل الصلح مع عيل، ق ، وهو خليفة راشد، فهم حينئذ فئٌة باغية ؓخرجوا عن طاعة عيل 

، وال يتصور أن يكون  فلام رضوا بالصلح ونزلوا عَّل حكم اهلل، توقف البغُي وحُرم الذمُّ

امًلا، ويبايعه احلسن واحلسني وآل البيت بخالفة النبوة، فيكونون قد ولىوا عَّل عاويُة باغًيا ظم

 .(1)ه!(ل ة من ال حيل رشًعا البيعُة له؛ فضاًل عن التنازل عن اخلالفةاألمى 

ْود عن معاوية واالنتصار له، فهل يفعل ذلك  بات والكتابات يف الذى وهناك عرشات اجلوا

 معاوية ويفرح بزالته؛ كام يزعم ويفرتي؟! حمب  أم مبغٌض ال يعرف قدرَ 

فٌق  الريس : دفاعُ خامًسا ملا ينظِّر له من رفض الشورى واالختيار، عن التوريث هو موا

ة، فيحمي هنا ما وأنى احلكم ليس بال بيعة والعقد، وأنى احلاكم ليس وكياًل وال نائًبا عن األمى

اثية وامللكيات يف اإلسالم؛ ولذا عدى من يستند إليه ويتحجج به؛ وهو رشعية األنظمة الور

ٌء ملعاويالشبه القوَل بتخطئة   )معاوية بن أيب سفيانة وملن جاء بعده! فقال: التوريث؛ سوا

)ذمى خال املؤمنني معاوية . وقال: (2) ؤوا ملىا جعلوا احلكَم بالتوريث(ومن بعده أخط ◙

هذا ليس مذموًما؛ ألنه فعله ملصلحة(. بن أيب سفيان؛ ألنه جعل احلكَم يف ابنه باإلرث، و

                                                           

 بأنه باٍغ؟(.◙  حتت عنوان: )هل جيوز نعت سيدنا معاوية (اآلسكموقع )جواب عَّل سؤال يف 1) )

 (.138)ص:2) )
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 إرًثا البنه يزيد مع أنى هذا مقتىض وقوله: )هل كل هذا الغضب عليه ألنه جعل الواليةَ 

 .(1) (مطلوب رشًعاباُت الوالية بالتوارث ألجل درء مفسدٍة أعظُم إث)املصلحة؟!(. وقال: 

نىة بأنى اإلمامَة الف ُرَث فيها أبطل بذلك ما أمجع عليه أهل السُّ بحجة املصلحة،  (2) توا

حابُة. ◙ وبفعل معاوية  الذي أنكره عليه الصى

ع   أن جيعَل واليَة العهد لألبناء هي التوريَث املوجود اليومته وحماول من التضليل، فلم يدى

معاويُة أنى اخلالفة حق  خاص  له ولذريته من بعده ال ينازعهم فيها أحد، وإنام فعلوا ذلك من 

يق يف ترشيح عمر، وقاسوا عليه ترشيَح األبناء، وبا دِّ من ب التأويل؛ كام فعل أبو بكر الصِّ

فقة أهل احلل والعقد عَّل باب الرتشيح ومن باب مراعاة املصلحة وحسن االختيار، وبموا 

حابُة بيعَة يزيد بن معاوية انفرط األمر عليه ومل تثبت له اخلالفة،  ذلك؛ ولذا عندما رفض الصى

عون حق األرضأمى  ن وم ا التوريث الذي ينظِّر له فهو عَّل طريقة الفراعنة واجلبابرة الذين يدى

ل الذي أدخله االحتالُل بالد ب فيها املَلكيات  عليها، وهذا النظام املبدى املسلمني ونصى

 واألنظمَة الوراثية! 

التوريث وامللكيات قال د. حاكم يف بيان الفرق بني والية العهد لألبناء بالتأويل وبني 

زه مع قهابعد سقوط اخلالفة: )ظلى هذا من التأويل واجلور الذي ال خيتلف الف ُء عَّل عدم جوا

ه فيه وال إجبار، أما إجازة التوريث يف وقوعه، وأن األمر شورى ورًضا واختيارٌ   ال إكرا

ْلطة فهذا مل حيدْث أبًدا طوال عصور اخلالفة يف اإلسالم، ومل ُيعرف  التوريث إال يف العرص السُّ

بية عَّل نمط امللكية لعراحلديث، حني أقامت بريطانيا امللكيات الوراثية يف مستعمراهتا ا

                                                           

 (.138)ص:1) )

د عَّل مسألة التوريث يف اإلمامة 2) )  (.528)ص:راجع ما تقدم يف الرى
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نية، فكان فؤاٌد أوَل ملك ملرص وضعته بريطانيا، الربيطانية، بعد سقوط اخلالفة العثام

ملك  والرشيُف حسني أوَل ملك عَّل احلجاز ثم ولده عيل، وفيصل بن الرشيف حسني أول

 عَّل وضعته ملك  أوُل  حسني الرشيف بن اهلل وضعته بريطانيا عَّل سوريا ثم العراق، وعبد

جاز... واحل نجد عَّل ملك ولأ سعود وابن ليبيا، عَّل ملك أوُل  والسنويس األردن، رشقي

فان خطريان عَّل مستوى  حًة! فحدث انحرا إلخ، وصار ينص يف الدساتري عَّل التوريث رصا

 والنظرية السياسية الفقهية، حيث تم إقامُة دول وملكيات وطنية عَّل النمط التطبيق السيايس

ل تاريخ اخلالوحتالغريب  فة والسيادة، وتم ت محايته ونفوذه، وهو ما مل يعرفه املسلمون طوا

ا يورث،  جتويُز التوريث فيها، بينام أمجع املسلمون عَّل عدم توريثها، ألهنا ليست ملًكا خاصًّ

حايل عَّل والية العهد لألقارب يف ظل اخلالفة اأُلموية والعباسية والعثامنية من فإذا كان الت

ة يف ظل امللكيات، مل َيُعْد لتأويل الباطل، الذي ظل مرفوًضا فقهيًّا، فإن التوريَث للسلطب ابا

 .(1)تأوياًل للرشع باطاًل، بل تبديٌل للرشع كامٌل(

ات والتوريَث باالستحقاق اجليني األرسي ومل يعرف املسلمون امللوك واملَلكيوقال: )

كي الربيطاين الذي احتل املنطقة وأقام مللإال بعد سقوط اخلالفة، واستنساخ النموذج ا

ته، التي جعلت منها دواًل وطنية  مَلكياٍت وأنظمَة حكمٍ  وراثيىًة عَّل نمطه يف حممياته ومستعمرا

نينها ، فكان الرشيف حسني بن عيل أوَل ملك قطريًة حتت نفوذها، وفرضت عليها ُنظمها وقوا

 ملك أول اهلل لك عَّل العراق، وعبدل معَّل احلجاز، وفؤاد أول ملك عَّل مرص، وفيصل أو

 وحممد بالسعودية، تسميتها بعد مًعا واحلجاز نجدٍ  عَّل ملك أوُل  سعود وابن األردن، عَّل

                                                           

بعنوان: )هل فرض امللكية الوراثية هو تبديل للرشع؟ وهل هذا ما كان عليه  (كاآلس) موقع ؤال يفجواب عَّل س1) )

 األُمويون والعباسيون؟(.
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الواقع ال عالقَة له والسنويس أول ملك عَّل ليبيا، وهذا  املغرب، عَّل ملك أول اخلامس

َل يف ظل اال حتالل الغريب للعامل العريب بخالفة اإلسالم ونظامه السيايس، بل هو واقٌع تَشكى

نظمُة اجلمهورية الدكتاتورية باالنقالبات العسكرية، واإلسالمي، وجاءت معها أيًضا األ

قُع الذي يصدق عليه عية والنارصية والَبْعثيُة، وهو الوواألنظمة الشمولية الطاغوتية الشيو ا

ًة(، وحديُث أنس )يكون امللوُك، ثم اجلبابرُة، ثم الطواغيت(،  حديُث )ثم تكون ملًكا وجربيى

ة السيايس، وهلذا جاء يف فمعرفة ذلك مهم  ملن أراد دراسة  تاريخ اإلسالم، وتاريخ األمى

ة، ة ولزوم اخلالفة الواحدة، كمخرج من الصحيحني الدعوة إىل وحدة األمى  هذه الفتن العامى

 .(1)(َمهم)ُدعاٌة عَّل أبواب جهنَم ... الزْم مجاعَة املسلمني وإماملسو هيلع هللا ىلص فقال 

، وال َمن وقاَل ابُن عبد اهلادي احلنبيل: )مل ُيطلق اسُم مَ  ل ٍك عَّل أحٍد من الصحابة 

 .(2)بعدهم(

ُر وسنة ملسو هيلع هللا ىلص فرتك سنىَة النبي  لسنة املحتلني، اخللفاء الراشدين يف باب اإلمامة، وأخذ ينظِّ

نىة والسلفية!  وأنظمة التوريث باسم السُّ

 :◙ا ُيْثين ىلع من ثاروا ىلع عثماَن أن د. حاكمً  دعوىالردُّ ىلع 
انَ : مرى معنا أن رابًعا ضة له بحضور  خرًيا أثنى  ◙ عثامَن بَن عفى عَّل الوفود املعار 

حابة، وقد وعدهم باإلصالحات، وقام عثامن خطيًبا ، وقال: ) كبار الصى ما بعد أن رَحلوا

                                                           

 قوط اخلالفة الراشدة وحتوهلا للملك؟(.باب التي أدت اىل سبعنوان: )ما األس (اآلسكموقع )جواب عَّل سؤال يف 1) )

 (.26)ص:الوالية واإلمامة يف بيان أحكام  االستقامةإيضاح طرق 2) )
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ا، وإْن رأيت َرْكًبا كانوا يف نفس أمري املؤمنني خرًيا من هؤالء   إْن قالوا إال حقًّ
 
، واهلل ْكب  الرى

 .(1)ا(سألوا إال حقًّ 

حابُة   الصى
د  ْلميِّ واملطالبة باإلصالحات؛ وهلذا أثنى عثامُن فلم ينتق  أصُل االعرتاض السِّ

حابة يف عاصمة اخلالفة، وكان عليهم خرًيا ووعدهم ب ر الصى اإلصالح، وكان ذلك بإقرا

ًء؛ منهم املخلصون  ؓأيب طالب  الوسيُط بينهم عيلى بنَ  ، وهؤالء املعرتضون ليسوا سوا

َر به وُجرى إىل الفتنة، وهبذا ُيْعَرُف لصاحلون، ومنهم املنافقون املندا ون، ومنهم الذي ُغرِّ سُّ

ُف دموَع حني زعم أنى اُه تلبيُس  لشيخ حاكاًم يؤيد ويثني عَّل َقَتلة  عثامَن، حيث قال وهو َيْذر 

ر الذين ثاروا عَّل عثامَن ُموب قٌة، التىامسيح: ا ُقها لوال  )هذا الثناُء عَّل الثوى هُتا، ما كنت ُأَصدِّ أين قرأ

فاسٍق لكانت  وهذه الثورُة باطلٌة جائرٌة؛ فهي عَّل خليفة راشٍد عادٍل، فإهنا لو كانت عَّل ظاملٍ 

مًة، فكيف عَّل راشد عادل؟!( حمرى
(2). 

ن  د. حاكم عَّل من ثاروا عَّل عثامَن أبًدا، وإنام بنيى وتزويره، فلم ُيثْ ئه وهذا من افرتا 

ر الصحابة عَّل أْصل   عيَة املعاَرضة واملطالبة  مرشو باإلصالحات يف اخلطاب الراشديِّ بإقرا

ْت إىل ثورة عَّل اخلليفة ف ْعل هم ومطالباهتم، وأما ما حدث ب ن جتاُوٍز ومؤاَمرات أدى
عد ذلك م 

عثامَن ومن  بنيى ُبطالَن ف ْعل هم يف كتاب "احلرية" عند ذ ْكر حادثة الراشد؛ فإنى الشيخ حاكاًم 

ه: )خرجوا عليه، فق لقد انحرفت احلركُة عن أهدافها اإلصالحيىة ، وجتاَوَزْت حدوَد ال ما نصُّ

أخطأت  الطريَق بعد ذلك، وليست الع رْبُة بترصفات املعارضني، وليسوا قدوًة، ما أنزل اهلُل، و

استباحته معهم وعدم   ◙ ، وإنام الُقدوُة واألسوُة يف تعاُمل  اخلليفة الراشد عثامنَ وال أسوةً 

                                                           

 (.3/1128ة )تاريخ املدينة البن شبى  (1)

 (.320)ص: 2) )
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ه بأنه ال حي لُّ له ذلك ملجرد معارضتهم له، ومطالبت هم بإصالح ما  قتاهلم، أو اضطهادهم، لع ْلم 

َة؛ عندما بَلغها خرٌب كاذٌب وهي يف مكى  ▲وهلذا قالت عائشُة   .رونه حيتاُج إىل اإلصالحي

 وإنا إليه  ◙ أن عثامنَ 
 
: "إنا هلل قوًما جاءوا يطلبون  راجعون! يقُتُل قَتَل الوفَد املرصيى

 ال َنْرىض هبذا(
 
ْلَم، واهلل  .(1) احلقى وُينْك رون الظُّ

ه عَّل  يف ُشْبهته أن الدكتور حاكاًم يثني عَّل َمن ه  سليامَن اخلَرايشِّ زميل  وقال أيًضا يف َردِّ

ن خرجوا ، فقال د. حاكم: )زْعُمه بأنني َأثْنيُت عَّل اخلوارج الذي ؓنَ خرج عَّل عثام

ه أنه أثنى  ؓعثامنَ عَّل  عَّل  خرًيا ! مع أنني نقْلُت بالروايات الصحيحة عن عثامَن نفس 

بها بتحقيق القوم الذين اعرتضوا عَّل سي استه، بعد أن َعَقَد معهم اتفاقيًة سياسيًة اْلَتَزم بموج 

، وردِّ َمن ما طلبوه منه ك
ة  ، وَقْسم  الفيء بالسويى ء األقاليم  م إىل بلداهنم، فقام تمى َنْفُيهتغيري أمرا

 ما رأيُت وافًدا خرًيا منهم؛ إن قالوا إال حقًّ  ◙ عثامنُ 
 
ا، وخَطَب يف املسجد، وقال: واهلل

ا(، وقد كان فيهم َزيُد بن ُصوحاَن واألْشَعُث النىَخعيُّ و ُكَميُل بن زياد، وإْن سألوا إال حقًّ

ه حقائُق تارخييىٌة ال يمكن َنْفُيها بقول الفتوح، وهذ ومجاعٌة من كبار التابعني من العلامء وأبطال

ما ذكره الشيُخ الناقُد  احلسن البرصي وغريه؛ عَّل فرض صحة أنه قال ذلك، ومما ُيْشك ُل عَّل

ن الذين خرجوا عَّل عثامَن، فقد جعل عيل  ح ◙ موقُف عيلي 
ني صار خليفًة قادَة م 

َء عَّل أقاليم الدو يوشه، ومنهم األْشرَتُ النىَخعيُّ وحممُد بُن لة وقادًة جلاملعارضة بعد ذلك أمرا

أكثَر جيشه، وال تفسرَي هلذا املوقف  أيب بكر وحممُد بن ُحَذيفَة وُكَمْيُل بن زياد وغريهم، وكانوا 

َق عيل  إال القوُل بأنى رأَي عيلي فيهم خيتل ُف عام  موية بعد ذلك، فقد فرى
 شاع يف الثقافة األُ

كوا يف َقْتل  عثامَن ومل َيْرَضْوا بقتله؛ وهم أكثُر ة املعارضة ابني قاد ◙ لذين مل َيْشرَت 

                                                           

 (.53احلرية أو الطوفان )ص: ( )1
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َد عيل  املعاَرضة، وَمن اشرتكوا يف َقْتل ه،  بالقصاص منهم ولَعنَهم  ◙ وهم الذين توعى

ذ مًة قليلةً  ْ
هم، وكانوا رش  هم؛ لعدم مل ُتْعَرْف أعياهُنم؛ وهلذا مل يستطع عيل  أْخَذ القصاص من وَذمى

َر عَّل عثامَن وقتَله يقينًا، معر ن اخلطأ اخلَْلُط بني الفريقني وإال كان عيل  نفُسه فته بمن تَسوى
فم 

َمُمتىهَ  ه هبا بعُض اًم؛ حيث جعل من املجرمني القتلَة قادًة للدولة واجليش؛ وهي التَُّهمُة التي اهتى

 .التَُّهمةلك من ت ◙ َمن ثاروا ألخذ القصاص بدم عثامن مع براءته

ْوا  خرًيا واملقصوُد أن عثامَن نفَسه أثْنَى  عَّل قادة املعارضة الذين أنكروا املنكَر وتصدى

اهم عيل  حني اختاره للظلم؛ الذي ال نِّه واتساع دولته، وكذا َزكى
رَب  س  ْلَم لُعْثامَن به؛ لك  َء ع  م أمرا

ته باحلق وعدم خشيته يف اهلل دِّ
ه؛ مع ش   مَة الئم، فال ُيْقَبُل االعتذاُر عن عيلي لو لدولته وجيش 

، أو أنه كان يراعي مصلحًة يف  ◙ الوقت الذي بأنه اختارهم ُمْكَرها، أو أنه كان عاجًزا

نَي، فدلى ذلك عَّل أن القضيَة ال تُ  فِّ ْد يف خوض حرب اجلمل وص  ْفَهُم عَّل النحو مل يرتدى

، وال ها  بُ االختزايل الذي عرضه الشيُخ اخلََرايشُّ ها عرًضا موضوعيًّا وتفسري 
ن عْرض  دى م 

ْبهَة والتَُّهمة عن عيلي وعثامَن   .(1)(¶تفسرًيا علميًّا معقواًل يرفع الشُّ

 موقُف اإلمام حممد بن عبد الوهاب من اخل الفة الُعْثمانية:
د أنى اإلمام حممد بن عبد الوهاب خرج كذلك يقول عن د. حاك ن له: )أكى  عَّلم يف عنوا

وقال: )زعمه أنى اإلماَم حممد بن سعود مع اإلمام حممد بن عبد الوهاب َخَرجا  .(2) العثامنيني(

هًة لدعوة الشيخ وقال: )قال الدكتور: ) .(3) عَّل الدولة العثامنية( وقد ظلىْت هذه الشبهُة موجى

                                                           

 .رسالة من سليامن اخلرايشلدكتور حاكم عَّل ل جواٍب من ( )1

 (.438)ص: 2) )

 (.388)ص: 3) )
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ٌم، وأنه خروٌج عن طاعة حتى بعد وفات رى ليفة العثامين(. ثم قال: اإلمام اخله، وأنى ما قام به حُمَ

حون بتبني هذه الشبهة)  .(1) (أما الدكتور حاكم وأمثاُله فهم ُيرَصِّ

 الشيَخ حممد بن عبد الوهاب خرج عَّل الدولة العثامنية، وهذا زَعَم أنى د. حاكاًم يرى أنى 

َة كالم الشيخ حاكم الذي ينُقُض تزويَره!غرُي صحيح؛ لذا فقد بَ    رَتَ تتمى

ه: )يقول د.  هًة لدعوة الشيخ حاكم يف كتاب "احلرية" ما نصُّ ْبهُة موجى وقد ظلىت هذه الشُّ

مٌ  وهلذا  -اخلليفة  العثامين -، وأنه خروٌج عن طاعة اإلمامحتى بعد وفاته، وأنى ما قام به حمرى

 بسببابُن عابديَن يف احلاشية عَّل أن الشيَخ وأتباعه خوارُج؛  نص الفقيُه احلنفيُّ املرصي

ل  بني مفهوم اخلروج السيايس واخلروج العقائدي؛ هذا مع تأكيد الشيخ  اخللط يف اخلطاب املؤوى

لط  .(2) (ان العثامينِّ عَّل أنه َيرى إمامَة السُّ

باع الشيخ حممد بن بيٌد بال أغالل" ما يدلُّ عَّل اتوقد بنيى د. حاكم يف كتابه "عَ 

وأصحاَب اخلطاب ه هو ه للرشيف يف مكة، إال أنى لرسائ يف كام العثامنية، للخالفة الوهاب عبد

مون الناَس بأفكارهم املبتدعة، وَيْبنون عليها بدع ل ُيْلز  تهم بأنى كلى حراك سيايس الديني املبدى

ْلطة هو خروٌج وضالٌل!خارَج   السُّ

هذه احلركُة التي قَة الشيخ حممد بن عبد الوهاب باخلالفة: )قال د. حاكم موضًحا عال

ْت حتى كادت تسيطُر عَّل أكثر جزيرة العرب بشكل كامل، ام ومل تستق لى عن اخلالفة تدى

اخلليفة العثامين؛ الوهاب وابن سعود يعرتفان بُسلطة العثامنية، بل كان الشيُخ حممد بن عبد 

                                                           

 (.399)ص: 1) )

 (.251)ص: احلرية أو الطوفان 2) )
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 األرشاف يف احلجاز تارًة حيث كانت َنْجٌد آنذاك يتنازعها 
 
ء نفوُذ أمراء اإلحساء تارًة، وأمرا

، وقد جاء يف تاريخ ابن غنىاٍم؛ وهو مؤرُخ الدعوة أخرى، وكالمها خيَضُع للخالفة العثامنية

ابية وأحُد ُدعاهتا: حممد بن عبد الوهاب واألمرُي ـه أرسل الشيُخ  1185 هذه السنة )ويف الوهى

ال إليه كة أمحد بن سعيد هدايا، وكان قد كاتبهام وطلب منهام أن ُيْرس  عبد العزيز إىل وايل م

ُ حقيقَة ما َيْدعون إليه من الدين.. فأرسلوا إليه الشيخ عبد  فقيًها وعامًلا من مجاعتهام يبنيِّ

ها: بسمالعزيز احلصني وم اهلل الرمحن الرحيم، املعروُض لديك أدام  عه رسالٌة منهام؛ هذا نصُّ

ه ااهلُل فْض  ه عليك، حرضَة الرشيف أمحد بن الرشيف سعيد، أعزى هلل يف الداَرْين، وأعزى َل ن َعم 

ل ما فيه من الكالم   الثىَقَلنْي، إنى الكتاَب ملا وَصل إىل اخلادم وتأمى
ه سيد  احلسن رَفع به ديَن جدِّ

هو الواجُب عَّل  بتأييد الرشيف ملا كان قصُده نرَص الرشيعة... وهذا يديه بالدعاء إىل اهلل

ٍم امتثلنا األمَر؛ وهو واصٌل إليكم... يعلم والة األمور، وملا طلبتم من ناحيتنا طالَب عل

ام، ثم أنتم يف حفظ اهلل ْلامَنك من مُجْلة اخلُدى
ه اهلُل أن غ    وُحْسن رعايته(.الرشيُف أعزى

وسلطة اخلالفة وضُح دليٍل عَّل عدم خروج احلركة الوهابية عَّل نفوذ وهذه الرسالة أ

كًة إصالحيًة حمليىًة يف منطقة صحراوية حمدودٍة إذ كانت إىل هذا الوقت ال تتجاوز حرالعثامنية، 

َة التابع  للخالفة  .(1)(غري  ذي أثر، خاضعٍة لنفوذ رشيف مكى

َل حياة الشيخ حممد كم أيًضا: )كانت وقال د. حا ها األول يف َنْجٍد وطوا الوهابيُة يف َطْور 

 دعوته  نفسه
 
لغرير يف اإلحساء ـه حتت نفوذ إماريت ا1206ـه إىل وفاته 1153منذ َبْدء

اإلحساء - واألرشاف يف احلجاز؛ اللتني كانتا تتنازعان النفوَذ عَّل َنْجٍد، مع تبعيتهام

ْرعيُة مركُز الدعوة للدولة العثامنيةمجيًعا  -واحلجاز الوهابية آنذاك بلدًة صغريًة ، وكانت الدِّ

                                                           

 (.40)ص:  عبيد بال أغالل1) )
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لة الشيخ حممد بن عبد ف بالطاعة لرشيف مكَة التابع  للخالفة العثامنية، كام يف رساتعرت

، ورسالته إىل الرشيف غالب ـه1185لوهاب إىل الرشيف أمحد بن سعيد املذكورة آنًفا سنة ا

ه اهلُل وَنرَصه امتَثْلنا(، وهي قبل وفاة يها: )فلام َطَلبوفـه 1205سنة   منىا الرشيُف غالب أعزى

ْجٍد الوسطى، وتويف قبل دخول الشيخ بسنة، ومل تتجاوز الدعوُة يف حياة الشيخ حممد حدوَد نَ 

ابيٌة أو سعوديٌة أوىل وثانية! كام جرى تصويُره يف  سعوٍد احلجاَز، ومل تكن هناك دولٌة وهى

ْرعية؛ وهلتاريخ املعارص! ا ي إحدى بل كانت هناك دعوٌة دينيٌة إصالحيٌة مدعومٌة من أمري الدِّ

ًءا من جزيرة العرب؛ التي هي إقليٌم من مدن الياممة، وكانت َنْجٌد كلُّها بام فيها الياممة جز

يف مدهنا  أقاليم وواليات الدولة واخلالفة العثامنية؛ التي كانت جيوُشها وحامياهُتا موجودةً 

 واليمن، ومل تكن الدولُة الالرئيس
 
َة واإلحساء َة واملدينة وجدى عثامنيُة تأبه بام جيري يف ية؛ كمكى

ر الدولة، املناطق الصحراوية وبني القرى والق بائل النائية من وقائَع داخليٍة ال تؤثر يف استقرا

َ عنه عبدُ  لوهابيُة يف ا الذي بلغت الدعوةُ ن سعود ب اهلل أو ختُرُج عن سلطاهنا، وهو ما عربى

سيدنا السلطان حممود الغازي، عرصه أوجها يف رسالته للسلطان حممود الغازي وفيها: )

ب إىل عبدكم هذا من أمور وأقدم عريضتي هذه املشتملَة عَّل  عة... فإن كلى ما ُنس  ا الرضى

اعة، وأن َفكى عن قيد الطالطُّغيان واخلروج كلُّها ناشٌئ عن َخْدعة الرشيف... عَّل أن ال أن

فهي برهاٌن قاطٌع يشهد بأين قائٌم ُأَعدى من عبيدكم القائمني بجميع خدمات الدولة العليىة، 

 .(1)فل وعَّل املنابر بدوام عمركم ودولتكم(بالدعوات يف األعياد واملحا

تزويٌر  -نيةأنى د. حاكاًم يرى أنى الشيخ ابن عبد الوهاب خَرج عَّل اخلالفة العثامه فزْعمُ 

 وتضليٌل!

                                                           

 )اآلسك( حول عالقة الدعوة الوهابية باخلالفة العثامنية. موقعب للدكتور حاكم يف جوا 1) )
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 ابلالغة":ىلع د حاكم بأنه يستند ويعتمُد ىلع كتاب "نهج  ءفرتاإبطال اال
ء فزعم أنى د. حاكاًم يعتم ا د عَّل ما جاء يف كتاب "هنج البالغة" يف تقرير أراد أن يضلَِّل القرى

كتاب ن أصول مسائل للخطاب الراشدي، فقال: )ينقل الدكتور آثاًرا لعيل بن أيب طالب م

بحكمه  َّل ذلك"هنج البالغة"، وهذا الكتاب مما ال ُيعتَمُد عليه(. ثم حكم عَّل الشيخ بناًء ع

ا حاُله؟!؛ لكن اهلوى جعله يعتمد عليه، ألنه ؛ فقال: )فهل يصحُّ أن يستنَد إىل كتاب هذاجلائر

 .(1) فيه ما ينرص هواه(

ان صحيًحا من األحاديث أو مقبواًل كمل يورد د. حاكم يف كتابه يف تقرير املسائل إال ما 

َد من من األخبار التارخيية؛ كام قال يف بداية كتابه: )و قد أخذُت عَّل نفيس والتزمت أال أور 

، وال من األخبار إال املقبوَل، وقد اجتهدت يف دراسة أسانيد األحاديث إال الصحيَح 

 أورد فلم املوضوعَة، الروايات َب ألجتنى  –ومشقة ُعْْسٍ  من ذلك يف ما مع –الروايات التارخيية

؛ إذ للتاريخ واملؤرخني املؤرخني بني مشهوًرا أو صحيًحا كان ما إال التارخيية األخبار من

 .(2) يث يف كثري من التفاصيل(منهٌج خيتلف عن أهل احلد

الراشد : إنى د. حاكاًم اعتمد عَّل كتاب "هنج البالغة" يف تقرير ما جاء عن اخلليفة هفقول

ل  بن أيب طالب غرُي صحيح، وإنام نقل الشيخ بعد أن أهنى مرحلَة اخلطاب الراشدي املنزى عيل

فات يف اخلطاب السيايس، وما جاء من ادعاءات باطلة؛ كدعوى النصِّ عَّل  ما طرأ من انحرا

وهو من  -، كام تقوله الشيعُة، فنقل د. حاكم من كتاب "هنج البالغة" ؓ إمامة عيلي 

ه، ويثبت أنى بيعَته  ما يبطل دعواهم يف النص من كالم عيلي  -ة عندهمب املعتمدالكت نفس 

                                                           

 (.366)ص: 1) )
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نىة؛ ولذا مل ينُقل  الدكتور اآلثاَر عن عيلي بالشورى كام من كتاب "هنج البالغة"   يقوله أهل السُّ

 إال يف هذا املوضع الوحيد، ويف هذا السياق فقط؛ بخالف ما حياول أن ُيَدلَِّسه!

ه، قال د. حاكم: )لقد كان القوُل بالنص عَّل اإلمامة هو أوَل َوَهٍن دخل وهذا نصُّ كالم

عيه ملثل هذه الدعاوى، وقد ظهرعَّل اخلطاب ا ذه ت هلسيايس، حيث فتح الباب عَّل مرصا

، وإنام األمُر  ؓالدعاوى يف عهد عيلي 
ٍ
، واضطر إىل اخلُْطبة لبيان أنه مل ُيوص  إليهم بيشء

  أن هذا كله مل جُيْد  يف إمخاد فتنة النص ودعوى األحقية مع قولهللمهاجرين واألنصار؛ غري

ي فبسطتموها،يف خطبة له: "فأ ◙ ازعُتكم ون قبلُتم إيلى تقولون: البيعَة البيعَة! قبضت كفِّ

ُة الناس، فام إىل ذلك  ها عامى يدي فجاذبتموها(. وقال: )لئن كانت اإلمامُة ال تنعقد حتى حيرُضَ

َع وال للغائب أن سبيل، ولكن أهل ها حيكمون عَّل من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرج 

ا عَّل معاوية خيتاَر(. وقال حم الوالية  يف )واهلل ما كانت يل يف اخلالفة رغبٌة، وال: ¶تجًّ

إْربٌة، ولكنكم دعومتوين إليها، ومَحْلُتموين عليها(. وقال: )إنه بايعني القوُم الذين بايعوا أبا 

، وإنامَبْكٍر وعم  ر وعثامن عَّل ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن خيتاَر وال للغائب أن يُردى

وه إ  .(1) ا كان ذلك هلل رًضا(مامً الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا عَّل رجل وَسمى

فق  فام نقله د. حاكم من كتاب "هنج البالغة" إلبطال دعوى النصِّ عن عيلي حق، وهو موا

،  بته د. حاكم بالنصوص الصحيحة من أنى بيعَة عيلي ملا أث متت بالشورى وليست بالنصِّ

نىة، كقوبعض م : )بايعني القوم ول عيلي ا نقله من كتاب "هنج البالغة" ثابٌت يف كتب أهل السُّ

(، 59/128الذين بايعوا أبا َبْكٍر وعمر وعثامَن( فقد أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )
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، كام قال الذهبي: )هنج البالغة ما يف "هنج البالغة" باطاًل، ففيه باطٌل وفيه حق  فليس كلُّ 

(وال أسانيَد لذلك، وبعُضه ◙ نسوبُة ألفاُظه إىل اإلمام عيلي امل  .(1)ا باطٌل، وفيه حق 

من حق من كتاب "هنج البالغة" ليس لالعتامد  فنقل د. حاكم ما جاء عن عيلي 

ل سائل، وإنام إلبطال الدعاوى الباطلة من كتب معتقدواالحتجاج يف تأصيل امل هيا، وقد َعم 

ن كتاب قدياًم وحديًثا، فمن هؤالء العالمة حممود األلويس الذي ينقل معَّل ذلك أهُل العلم 

"هنج البالغة" يف سياق الرد عَّل الشيعة يف مسألة َغْسل  الرجلني يف الوضوء، فيقول: )نقل 

، ملسو هيلع هللا ىلصيَة وضوئه ؤمنني كرم اهلل تعاىل وجهه يف "هنج البالغة" حكاالرشيُف الريض عن أمري امل

نىة( وذكر فيه غسل الرجلني،  .(2) وهذا يدل عَّل أن مفهوَم اآلية كام قال أهُل السُّ

ُ مواالة عيلي للشيخني، فقال: )فانظر وفىَقك اهلُل تعاىل  ويف رده عَّل أحد الشيعة وهو يبنيِّ

 كرم اهلل وجهه عَّل منرب الكوفة ومقر اخلالفة؛ الذي جيعل احتامَل هذا املدَح العظيم من األمري

وارتداد   -هلل تعاىلوالعياذ با -اشتدت به الريُح، هل يبقى معه القوُل بارتدادمها التقيىة  َكرمادٍ 

 -وهو من أصح الكتب عند الشيعة -ويف "هنج البالغة"أتباعهام؟! سبحانك هذا هبتان عظيم. 

َلَل، وأقااهلل وجهه قالأن عليًّا كرم  َم األَوَد وداوى الع  نىة، : )هلل تعاىل بالُء أيب بكر، لقد َقوى م السُّ

ها، أدى  ى هلل تعاىل طاعته واتقاه بحقه، رحل ذهب نقيى الثوب، أصاب خرَيها وأبقى رشى

 .(3) وتركهم يف طرق متشعبة ال هيتدى فيها الضال ُّوال يستيقن املهتدي(

                                                           

 (.17/589الم النبالء )سري أع1) )

 (.3/250تفسري روح املعاين )2) )
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مة ابن الوزير اليامين أيًضا عن "هنج البالغة" يف الرد عَّل الشيعة يف مسائل وينقل العالى 

نىة، فيقول: )وقد اعرتض صاحُب الكالم   هذه الرسالة والصفات هلل بام يوافق أهل السُّ

نىة؛ يف تركهم للخوض يف الكالم بأمور  املردودة هبذا اجلواب عَّل هذه الطائفة من أهل السُّ

 خرى، فمنها دعوى خمالفة  إمجاع أهل البيت عليهم السالم.ذكرها يف رسالة أ

عَي إمجاع القدماء من أهل البيت عليهم السالم أو املتأخرين، : أنه إما أن يدواجلواب عليه

كالمها ممنوٌع، أما القدماء فقد وردت عنهم النصوُص الكثرية بمذهب أهل احلديث، و

املعروف بكتاب "اجلملة واأللفة" كام تقدم،  وصنف يف ذلك حممُد بُن منصور الكويف كتاَبه

ا من كالم عبد اهلل بن موسى، والقاسم عليهم السالم، وغريمها من أئمة  وسيأيت. ورواه نصًّ

رْتة الطاه رة عليهم السالم، وسائر علامء اإلسالم، وسيأيت من ذلك طرٌف صالح يف مسألة الع 

سالم عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب القرآن، وذلك موجوٌد يف كتب أهل البيت عليهم ال

 يف وصيته لولده احلسن ،ه يف ذلك قوٌل، فعمُله بمقتىض مذهب ، ومن مل يثُبْت عن

وأفعاُله يف  وهذه نصوُص أمري املؤمنني عيل ُع بذلك، أهل احلديث، وكيف يصح القط

ة؛ تدلُّ عَّل ما ذكرناه؛ كام جاء مسنًدا من رواية الس يف "أماليه"،  يد أيب طالب تقرير العامى

ليك أهيا السائل بام دلى عليه : )فعومرساًل من رواية صاحب "هنج البالغة"، وذلك قوُله 

َمك في  .(1)(ه الرسُل بينك وبني معرفتهالقرآُن من صفته، وتقدى

ة عَّل الشيعة  فهل يعدُّ عاقٌل ومنصٌف هؤالء العلامَء بنقلهم من هنج البالغة إلقامة احلجى

ئهم لنرصة أقواهلم؟ ن املتبعني ألهوا  م 
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ُفهم بالعدول:الردُّ ىلع ُشبهة أنَّ د. حاكًما ُيْثين ىلع   اخلُميين  وأئمة َطْهران ويَص 
حاكاًم ُيْثني عَّل من خيرج عَّل خالفة عمَر بن عبد العزيز؛ فهذا من  بأنى د.فالقول 

. (1)وأئمة َطْهران ويصفهم بالعدول()يثني عَّل اخلُمينيِّ  التضليل، ومثُل ذلك زعُمهم أنه

ُد أعداَء الصى  ُفهم بالعدول(وقوهلم: )ابُن ُعَبْيساَن ُيَمجِّ نية وَيص   .(2)حابة، كأئمة الثورة اإليرا

 عَّل هذا الكالم من وجوه: والردُّ 

: ذكر الدكتور حاكم ثورة الشعب اإليراينِّ يف موضعني من كتابه "احلرية"، وكانا يف أواًل 

 خمتلفني: سياقني 

(، فأثبت الشيُخ بالتجربة التارخيية  أنى  -امَلْحضة -األوُل: يف نقده ملقولة )اخلروُج رش 

ألفضل؛ ومن تلك الشعوب بعُض الشعوب حاهُلا ل كثرًيا من الشعوب التي ثارت تغريى 

 األوربية والشعُب اإليراين.

سبب عدم وصوهلا ألهدافها الثاين: ذكر ذلك يف سياق نقده للحركات اإلسالمية، وبيان  

ٌء التي وصلت للسلطة أم التي مل َتص   ن أجله قامت؛ سوا  ْل. التي م 

ال األمم الكافرة، سالمي، وحفرضب الشيخ حاكم األمثلَة لذلك من تارخينا اإل

ن عبوديتها، وكيف تغريى 
َرْت م  ْلَم واالستبداَد، وحَترى والثىْورات  املعارصة التي أسقطت الظُّ

رت وخرجت من التخلُّف، وظهر العدُل فيام بينهم، وهذا مامل يحاهلُ  قع ا، وأهنا هنََضْت وتطوى

 للشعوب التي َظلىْت عَّل حاهلا.

                                                           

 (.14)ص: الغوغائية 1) )

 (.248)ص: الغوغائية 2) )
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، وما  لتي أسقطتومن هذه الشعوب ا الظلَم واالستبداَد بثورة شعبية الشعُب اإليراينُّ

امللكي االستبدادي قبل  حصل هلم بعد ذلك من عدل وحرية، مامل يُكْن يف عهد الشاه والنظام

ار حكومته ورئيسه، وحصول  ذلك، فأقاموا النظاَم السيايسى الذي يشارك فيه الشعُب باختي

لمي للسلطة د رة حق الشعب، وقد استطاعت الثورُة أن جتعَل من ون ُمصادَ التداول السِّ

رها السيايس والعسكري.  الدولة قويًة مستقلًة يف قرا

حاكم هو عن الشعوب وثورهتا، وليس عن األنظمة واحلكومات : حديُث الدكتور ثانيًا

َن، فقد شارك يف الثووسياستها التي قد ختالف أهداَف  رة عَّل  الثىورة، وهو ما جرى يف إيرا

نىة؛ وذلك لطغيانه وُظْلمه، ونجحوا يف إسقاطه يف ثورة شعبية ال شاه اجلميُع حتى أهُل السُّ

وأثبت ذلك قدرَة الشعوب عَّل التغيري، وأما النظام الطائفيُّ شارك فيها كلُّ الشعب اإليراين، 

مي بصلٍة، يس اإلسالحاكم أن نظاَم والية الفقيه ال َيُمتُّ للنظام السيااجلديد فقد ذكر الدكتور 

ه: )وهذا مقارنٌة بني  نية يف احلرية، قال يف احلاشية ما َنصُّ وذلك عندما رَضب مثاَل الثورة اإليرا

نية اإلسالمية ووضع اجلمهوريات وامَلَلكيىات األخرى يف العامل وضع اجلمهوري ة اإليرا

؛ إذ ما زالت ُتعاين يف إيرانَ  ال فام زال الطريُق طوياًل أمام اجلمهورية اإلسالميةاإلسالمي، وإ

من إشكالية الطائفية وإشكالية والية الفقيه؛ التي ال أساَس هلا يف النظام السيايس اإلسالمي 

ورى يف كل ما ال نصى فيه(الذي يق  .(1)وم عَّل الشُّ

                                                           

 .340احلرية أو الطوفان ص1) )
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َ ح: الدكتور حاكم ذَكر يف السياق ذات  ثالًثا َوَل التي ثارت عَّل امَلَلكيىات وتغريى اهُلا، ه الدُّ

ي قادَة النصارى وم نية، فهل تقولون: إنى د. حاكاًم ُيَزكِّ نها بعُض الدول األوربية النىرصا

 والصليب أيًضا!

لدكتور حاكم حصوَل العدل للشعب اإليراين بعد ثورهتم مما مل يكن : وَصف ارابًعا

التزكية العدُل بمعنى كيًة هلم، فالعدُل ضدُّ اجلَْور  ونقيُضه، وليس موجوًدا قبلها ليس تز

واالستقامة، فهناك فرٌق بني وصف العدل الذي هو ضدُّ الظُّْلم، والذي قد يقوم بني غري 

ثني  املسلمني، وبني وصف العدالة والعدول بمعناه االصطالحي عند الفقهاء واملحدى

سالم فيه رشُط اإل  والفسوَق، الذي ال ُيْطَلُق إال عَّل من توفىرواألصوليني، والذي ينايف الُكْفرَ 

َل  ُف أحوا َف بالصالح والفضل واجتناب املحرمات والب دع، فالدكتور حاكم يص  ووص 

عندهم عدٌل، كام حتقق للشعب األمريكي والفرنيس!  الشعب اإليراين بعد الثورة، وأنه حتقق

( فصارت ُح فاستبدلوا كلمَة )عدل(، فصارت عدواًل  ام ؟ واستبدلوا كلمَة )الشعب اإليراينِّ كى

 !َطْهران

َن، كام  ام إيرا وهذا من االفرتاء والتىْلبيس لُيْثب توا أنى الدكتور حاكاًم املطريي ُيْثني عَّل ُحكى

 ُد اخلروَج عَّل عمر بن عبد العزيز!زعموا أنه يؤيِّ 

ثُل هذه العبارات معروفٌة عند أهل العلم، ومن  ذلك قوُل ابن تيميَة: )إنى اهلَل ُيقيم وم 

كانت كافرًة، وال يقيم الظاملَة وان كانت مْسل مًة، ويقال: الدنيا تدوم مع  الدولَة العادلَة وإن

، العدل والكفر  وال تدوم مع الظُّْلم واإلسالم
ٍ
فإذا أقيم أمُر ؛ وذلك أنى العدَل نظاُم كل يشء
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ن َخالٍق، ومتى مل تُقْم بالعدل مل تُقْم،الدنيا بالعدل قامت، وإن مل يكن ل  صاحبها يف اآلخرة م 

 .(1) وإن كان لصاحبها من اإليامن ما جُيْزى به يف اآلخرة(

هُلم؟ ي الكفاَر وُيَعدِّ  فهل تقولون: إنى ابن تيميَة ُيَزكِّ

ك هلراسب، قال ابن كثري: )ومثُله قوُل ابن جرير وابن كثري عن  ذكر وامللك الفاريس املرْش 

قد دانت له العباُد والبالُد وامللوُك  ابُن جرير أنى هلراسب كان مل ًكا عاداًل سائًسا ململكته،

امرة األمصار واألهنار واملعاق ل ُد، وأنه كان ذا رأي جيد يف ع  ا  .(2) (والُقوى

َيان  هذا افه فانه بالعدالة؟ل هذان العاملان ُيَزكِّ َك وَيص   ملل َك املرْش 

 من ادىع أن د. حاكًما منشغل  بالسياسة وبعيد  من العلم: الردُّ ىلع
ي النصوص الرصحية واألسانيد الصحيحة فيام وشيخ نا د. حاكم حفظه اهلل من متحرِّ

ذلك إىل ركن شديٍد؛ كيف وهو  يؤصله يف بيان اخلطاب النبوي والراشدي، ويؤوي يف

كانت رسالته املاجستري  املتخصُص يف أخص مسائل علم احلديث؛ وهو علُم العلل، وقد

َّل الروايات والرواة؛ مع دراسة تطبيقية عَّل مرويات االختالُف عَّل الراوي وأثره عبعنوان "

معة أم القرى بدرجة ممتاز من جا"، وقد حصل الشيخ عليها محاد بن سلمة يف الكتب الستة

بة عرشين سنًة وهو يدرس علم احلديث يف جامبمكة املكرمة، و عة الكويت، الشيخ منذ قرا

ء ويؤكد ما افرتاه عَّل وإنام قال وُيرشف عَّل الرسائل واألبحاث احلديثية؛  ا َم الُقرى
ذلك ليوه 

سقيمه؛  د. حاكم بأنه منشغٌل بالسياسة وال يعتني بالعلم ومسائله، وال يعتني بصحيحه من

                                                           

 (.28/46)جمموع الفتاوى 1) )

 (.2/51اية والنهاية )البد2) )
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ء، وكال: )إن نفَي اخلالهكقول  هذين ف أمٌر صعٌب ال يؤخذ إال ممن كان ذا علم واستقرا

 . (1)ه وأضاع وقته يف تتبُّع السياسات(األمرين ال ُيعَرفان عن الدكتور حاكم، فهو قد شغل نفَس 

موا الشيخ هبذه التهم الباط روا فال ُيستغرب من مدعي العلم وَسَدنة الطُّغاة أن يتىه  لة؛ لُينَفِّ

رشعيني، وأنه منشغٌل نه وعن دعوته؛ كاهتامهم بأنه بعيد من العلم والتعليم الطالب العلم ع

 بالسياسة عَّل طريق اللربالية والعلامنية!

وما أزعجهم وأزعج أنظمَتهم الوظيفيَة أنى كتابات  شيخنا يف السياسة الرشعية قد فَتَحْت 

نىة خاصًة، وعَّل  خلطاب اإلسالمي الراشدي وبعث ه أهل اإلسالم عامًة يف جتديد اعَّل أهل السُّ

لَ  ن جديد، بعد أن ُبدِّ
وسقوط العامل  ْت سنىنُه، واندَرَسْت معاملُه، ال سيىام بعد سقوط اخلالفةم 

ر  ا ى أهل العلم واإليامن واملجاهدون واملصلحون والثوى اإلسالمي حتت االحتالل؛ ولذا تلقى

رسوها، وقد أثنى عليها أهُل العلم خرًيا ي هذه الكتَب وفرحوا هبا وتدايف العامل اإلسالم

 .(2)باهباتب التجديد يف هذا العرص، حتى قيل: إنه مل يؤلىْف مثُلها يف واعتربوها من ك

ومع ما تواجهه هذه الكتُب وكاتبها من محالت تشويه وتزييف من األنظمة الوظيفية 

فون من وسدنتهم، إال أنه ال يزال أهُل ا ُبه َيْغر  ون هبا، ويستفيد منها لعلم وطالى َمعينها، ويبرشِّ

فُق منهم وا  ملخالُف.املوا

وهو شأُن األمة والعمل لرفع الوهن ثم إنى الشيخ حاكاًم حفظه اهلل مع انشغاله باألهم؛ 

ع ي َسَدنة عنها، وخروُجها من التيه، إال أنه مل ينفكى عن العلم وتعليمه وكتابته؛ بخالف ما يدى

                                                           

 (.306)ص: 1) )

 الشيخ سفر احلوايل شفاه اهلل وعافاه، وقريب منها مقولة للشيخ سلامن العودة فكى اهلل أرسمها.  (2)
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ها ديث وغريالطُّغاة زوًرا وهبتاًنا، فالشيخ حفظه اهلل مع دروسه يف اجلامعة يف علوم احل

وراُت العلمية واملجالس التعليمية، لطالب البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه، له الد

س فيها كتَب أئمة اإلسالم؛ كـ"املوطأ" لإلمام مالك، و"الرسالة" للشافعي، و"أصول  فدرى

نىة" نىة"لإلمام أمحد، و" السُّ  لوم اآللةللحميدي، والبخاري والسرية النبوية وغريها، وع السُّ

عَد فقهية وأصول التفسري وغريها، وُقرئ ء  من نحٍو وقوا عليه كثرٌي من الرسائل واألجزا

نىة"احلديثية بأسانيده املتصلة؛ كـ"رسالة رصيح  "، للطربي، و"التبرصة يف معامل الدين السُّ

د و"األربعني يف اجلهاد واملجاهدين" للمقرئ، و"فضيلة العادلني" لألصفهاين، و"التوحي

ٌج  موقع"، وغريها، وله تفسري للقرآن يف رمضان عَّل حسابه يف للمقديس )تويرت( فيه استخرا

)اآلسك( الذي  موقعملعاٍن لطيفة وإشارات عميقة، وله الكثرُي من الفتاوى عَّل حسابه يف 

ا كتُبه ومقاالته يف العلم فهي كثريٌة؛ ومماجييب من   خالله بشكل يومي عَّل أسئلة العامة، وأمى

وامع اهلدي جو""، حتية األبرار، يف آداب السالم عَّل املصطفى املختارا: "صدر حديث

و"فريضة الصيام آداب وأحكام" ، ملسو هيلع هللا ىلص"ـمـد أذان إبراهيــم وبالغ حم و"احلج ،"النبوي

ا و"أحكام النسب، لقبائل العرب، بني رواية التاريخ والعلم احلديث"، و"اخلالفة أحكامه

جزء حديثي وأيامها"، و"اإلعالم بأحكام اجلهاد"، و"رسالة يف حرمة استهداف املساجد"، و

نىةم يف وكتب يف الرد عَّل املسترشقني وطعنه يف "السنن النبوية، يف األحكام السياسية"،  السُّ

نىة"جناية أوزون"، و"تاريخ  ائع الفنون"؛ تون، وبدوالرد عَّل املسترشقني"، و"روائع امل السُّ

وعة، وله كتاٌب عن حياة ابن تيمية وجهاده يف وهي: مخُس منظومات يف علوم اآللة املتن

امه لشيخ اإلسالم التصدي للغزاة، وله رسالة يف مسألة فناء النار، والرد عَّل أحد املتعصبة باهت

ح"، ألستاذ الابن تيمية، وله ردوٌد  عَّل املتصوفة مثل: "اإليضاح، ملا أشكل عَّل ا رشا
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عُض ما كتبه الشيخ وألىفه؛ فأيُّ علم و"تعريف الرشيف، بحقيقة الدين احلنيف": هذه ب

 يريدون؟! وعن أيِّ رشيعة يتحدثون؟!

ء عَّل شيخنا د. حاكم املطريي هي انشغاُله فحقيقة األمر أنى السياسَة التي َيعيب هبا هؤال

ط الطُّغاة عَّل األمة، وسعيه لنرصة مي، وتسلُّ بالتصدي للحملة الصليبية عَّل العامل اإلسال

رش الوعي وحتذيره من حتكيم الطاغوت والتحاكم إليه يف بالد املسلمني، املستضعفني، ون

وخلفاؤه ملسو هيلع هللا ىلص مما كان عليه النبيُّ  وانشغاله بالدعوة لعودة األمة للخطاب السيايس املنزل

 ْيرصية واجلربية.وية والقَ الراشدون، وحتذيره من حمَدثات األمور والسنن الك ْْس 

 خاتمة:
جون فيها هلذه   الريس عَّلومن أجل ذلك جاء هذا الردُّ  وأمثاله، وعَّل ُشُبهاهتم التي يروِّ

نىة والسى   لفية!املسائل اخلطرية يف السياسة الرشعية باسم السُّ

نىة أهل تأصيالت العظمى، اإلمامة" كتاب وتلبيسات ُشَبه أبرز ُنقضت وهبذا  السُّ

هذا الردُّ يف سبيل نرصة دينه ، واهلَل أسأُل أن يكون "املخالفني شبهات عَّل والرد السلفيني

ر األحرار، ونرصة أوليائه،   واحلمُد هلل ربِّ من العلامء األخيار، واملجاهدين األطهار، والثوا

 العاملني، وصَّل اهلل وسلم عَّل نبينا حممد، وعَّل آله وصحبه أمجعني.
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 123 ...................... العدل وحرمة الظلم يف اإلسالم وجوب إقامة فصل  يف

ا إمامُة اجلائر  123 .............. فهي للرضورة ال يكون اإلماُم يف اإلسالم إال عْداًل، وأمى

مه اهلُل عَّل نفسهغاة باسم الترشيع للطُّ  نىة لنَْهب  األموال والظُّلم الذي حرى  128 ...... السُّ

نىة النبوية  130 ......................... يف ترشيع الظلم والنىهب للطُّغاة االستدالُل بالسُّ

 131 .................... ردُّ شبهة أن الرشيعة اإلسالمية توجب التسليم للظلم والظلمة

لَطة ولو بالقوة عمُل الصحابة  بال خالف عَّل مرشوعية  134 .............. دفع ظلم السُّ

ُعون فيه ا َب َظْهَرك وأَخذ ماَلك( الذي ُيرَشِّ جلواب عن االستدالل بحديث )وإن رَضَ

َب  ْ ْلَم والنىْهَب والرضى  138 .................................................. للطغاة الظُّ

ان من املُدافعةلسلطكشُف التلبيس فيام ُنق ل عن ابن املنذر وابن َحَجٍر يف مسألة استثناء ا

 .................................................................................. 144 

ٌم ملن يستثني الطُّغاَة من املُدافعة عن النفس واملال  149 ............................ إلزا

 150 ..... غاة؛ مهام بَغْوا وظلموا وهنَبوا لطُّ إبطاُل التحريف  للسنىة النبوية إلثبات رشعيىة  ا

ه  له لرتويج الطُّغيانبياُن معنى   150 ............................... األثرة وكْشُف حتريف 

ويل األمر اذلين أوجب 
ُ
اهلل طاعتهم، والطاغوت اذلي أوجب فصل  يف بيان أ

 155 ......................................................................... الكفر به

 155 ... جلربي يف العهد املبدلفرٌق بني خلفاء املسلمني يف العهد املؤول وحكام النظام ا

ٌم  ة أهنم والُة أمٍر مسلمونملإلزا ُب الصرَب عَّل الطُّغاة مهام أفسدوا؛ بُحجى
 156 .... ن يوج 

 157 ................... جويز الطُّغيان؛ آيَة طاعة  أويل األمر مثااًل حتريُف معاين القرآن لت
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 159 .................... االستدالُل به عَّل وجوب طاعة الطاغوت :من حتريف القرآن

 160 .................................. اخلطاب الراشديطاعة إمام املسلمني واجبة يف 

 162 ........................ مر الذين أوجب اهلل طاعَتهم والردى إليهمويل األاملقصود بأ

 168 .................................... فصل  يف القتل  والقتال  يف سبيل الطاغوت

ْرَعونية وإباحة قتل املعا نيىةرضني باسجتويُز الف   168 ....................... م العقيدة السُّ

 169 ................... إبطال االستدالالت بجواز قتل املعارضني واملطالبني بحقوقهم

 173 ............... املعارضني ي يف قتللماجلواب عن االستدالل  بحديث عرفجَة األس

 175 ............................................. فرية إجياب القتال يف سبيل الطاغوت

دُّ عَّل االستدالل  بوجوب القتال مع الطاغوت  176 ........................... الرى

 177 .......................... همال تالزم بني حرمة اخلروج عَّل أئمة اجلور والقتال مع

 178 .......................................  اخلوارُج إن خرجوا عَّل أئمة اجلورال ُيقاَتُل 

 180 . ُحْرمُة القتال مع أئمة اجلور يف القتال غري  املرشوع، فكيف بالقتال مع الطاغوت؟!

 182 .................... ء يف ُحْكم القتال مع أئمة اجلَْور يف القتال املرشوعخالُف العلام

 184 كْشُف التلبيس يف مسألة إمجاع السلف عَّل ُحرمة القتال غري املرشوع مع أئمة اجلَْور

 190 ................................................ أحاكم اخلروج واثلورةفصل  يف 

 190 ................................................ إرهاُب الُعلامء محايًة جلناب الطغاة

نىة  191 ........................ مفهوم مسائل اإلمامة يف كتابه الذي نسبه ألهل السُّ

عاة  عَّل أبواب جهنمَ الطغاة بني خلفاء امل مساواة سدنة  192 .......... سلمني والدُّ
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 196 ...................................... مة وثورهتاُشَبه  شيوخ الثورة املضادة عَّل األ

 200 ................................ مارة األمة، وأهنا سبُب الدالردُّ عَّل الشبه  حول ثور

ُع بعبارة ابن القيم والترتس خلَفها؛ حلامية األنظمة  201 ........................... التذرُّ

 202 . يت إال بالرشِّ  اخلروج ال يأالقيم بأنى  الردُّ عَّل التعصب واالستدالل بعبارة ابن

 205 ............................ االستخفاُف بمذاهب الصحابة والعلامء؛ ُنرصًة للطُّغاة

ُلهأحكاُم اخلروج بالسيف عَّل اإلمام   208 ....................................... وأحوا

 208 ................................................ خروج حمرم بالنصِّ واإلمجاع

 214 ............................................. مجاعخروج واجب بالنصِّ واإل

ئع اإلسالم الظاهرة أو بعضهاحكم الطوائف املمتنعة عن رش  219 .................... ا

 221 ........................... وأمثاهلاموقف علامء اإلسالم من حكومة حممود غازان 

 228 ................................. اجلور من املسائل املختلف فيها اخلروج عَّل أئمة

 228 ........................................... حكُم إمام املسلمني إذا ارتكب املعصيةَ 

 233 ................................... ال وجوَد اليوم للحالة الثالثة من أقسام اخلروج

 234 ............................. مذهب الصحابة والتابعني يف اخلروج عَّل أئمة اجلور

 234 ................ ئمة السلف من الصحابة والتابعنيالقائلون بسلِّ السيف من أ

 235 ................ َّل أئمة اجلورخروُج الصحايب اجلليل أنس بن مالك وأبنائه ع

 239 ............................................ خروج الفقهاء والعلامء عَّل أئمة اجلور

 243 ................. اخلروج عَّل أئمة اجلورمذهُب اإلمامني مالٍك وأيب حنيفة يف
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الف العلامء يف مسألة اخلروج عَّل أئمة اجلور، وأهنا مسألٌة اجتها  246 ... ديةٌ ذ ْكُر خ 

حوا اخلروَج عَّل أئمة اجلورأقوال الفقهاء والعلامء الذ  249 ................. ين رجى

 253 ..................................... ثناُء العلامء عَّل من َخَرج عَّل أئمة اجلور

 257 .......................................... حول مسألة اخلروج واجلواب عنهاُشَبٌه 

 257 ........... الردُّ عَّل االستدالل باإلمجاع املزعوم عَّل حرمة اخلروج عَّل أئمة اجلور

 263 ......... بةإلمجاَع عَّل ُحْرمة اخلروج انعقد بعد عرص الصحاالردُّ عَّل من زَعم أنى ا

 269 . شبهة إنكار أن يكوَن املنع من اخلروج لعلىٍة، وأنه أمر تعبدي حمض لذات املنصب

 270 ........... صحابة عَّل أئمة اجلَْورإنكاُر سدنة الطغاة للحقائق التارخيية يف خروج ال

 276 ................. إنكاُر جهاد الصحابة والتابعني وتضحيتهم يف مواجهة أئمة اجلور

 278 ..................................... موقُف الصحابة من خروج احلسني  ؓ

 284 .............. تاب عن مذهبه يف اخلروج◙ الردُّ عَّل القول بأنى احلسنَي 

 285 ............................. سني  ؓسؤاالن موجهان للريس يف خروج احل

 287 .............. اعتبارهالردُّ عَّل تسفيه مذهب التابعني يف مسألة اخلروج وعدم  

له نرصةً الَطْعُن يف   287 ..............  للطغاةابن حزم واجلرأة يف إبطال نقوله وأقوا

 288 ................. مذهب من رأى محل السيف يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 292 ............ كرل السيف يف األمر باملعروف والنهي عن املنمذهب من رأى ترك مح

 293 ................................ حيي  كْشُف التلبيس يف مذهب احلسن بن صالح بن
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مة املُ  ُي كوهَنا َعلِّمي يف مسألة اخلروج عند السلف، ونفالطعُن بمن يستدلُّ بكالم العالى

 296 ............................................................................ معلىلةً 

 297 ...................................... الردُّ عَّل التشكيك  بنقول املعلِّمي من وجوه

نىة تب العقيدة ُيعدُّ من األصول املُْجَمعليس كلُّ ما ُيذَكُر يف ك  299 ... عليها عند أهل السُّ

 302 ............... إبطاُل ُشْبهة أنى د. حاكاًم ُيْثني عَّل من خرج عَّل عمَر بن عبد العزيز

 306 ......... ُيَضلُِّل كلى من ال يرى اخلروَج عَّل أئمة اجلوركشُف التلبيس بأنى د. حاكاًم 

 315 ............................................ فصل  يف أحاكم عزل اإلمام وخلعه

 315 ................................ هاءلطُّغاة من أحكام اخلَْلع عند الفقصيانة عروش ا

 الوالة يف اخلطاب الراشديِّ ملن يستحقُّ 
ُة هي صاحبة احلقِّ بَعْزل   316 .............. األُمى

 320 ................................. الةلراشدين يف َعْزل  الوواخللفاء ا ملسو هيلع هللا ىلصُسنىُة النبي 

ء ُل الفقهاء يف حكم عزل أئمة اجلور واأُلمرا  323 .................................. أقوا

ب هْفَسدة، وليس لصيانة ذات  احلَمن منَع من عزل أئمة اجلور علىل احلكَم باملَ  اكم ومنص 

 ............................................................................ 326 

ُل  العلامء الذين أوجبوا عزل احلاكم يف ظل دولة اإلسالم؛ إن مل يرتتىْب عَّل عزله أقوا

 327 ............................................................... مفسدٌة أعظمُ 

 330 .................................... فرَ ْزل الوالة إذا أظهروا الكاإلمجاُع عَّل عَ 

 331 ...................................................... سؤاٌل يف مسألة عزل احلاكم

 332 ........................................ فصل  يف أحاكم اإلنكار ىلع السلطات
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 332 ................................ مات االحتاللالقاديانيىُة اجلديدُة وحتريُم َنْقد  حكو

ُر عَّل احلاكم  334 ....................................... الردُّ عَّل من يبّدع َمن ُينْك 

ْلطة اجلائرة ٌة يف احلثِّ عَّل اإلنكار عَّل السُّ  338 ........................... نصوٌص نبويى

حابة عَّل اخللفاء  ًدا ومجاعاتإنكاُر الصى  341 ....................... الراشدين أفرا

 343 ............................. ن املعارضة اجلامعية يف زمن اخللفاء الراشدينصوٌر م

ء بعد العهد الراشدي حابة عَّل اخللفاء واألمرا  344 .................... إنكاُر الصى

 347 ......... إلنكار عَّل احلاكم التي حتمي األنظمة الطاغوتيةقواعد البدعية يف اهدم ال

ية لإلنكار عَّل  البياُن التفصييل عَّل األحاديث واآلثار التي ُيستدل هبا يف وجوب الْسِّ

 350 ...................................................................... احلاكم

ُب   350 ............. -تهعَّل فرض صح- بحديث عياض بن غنمعَّل االستدالل اجلوا

 352 .................................. اجلواب عَّل االستدالل بحديث الدين النصيحة

 353 ............................................................ كونوا  يوىل عليكم تكام

 356 .................................... االستدالل بأثر عبد اهلل بن عباساجلواب عَّل 

 356 .... سبيل اهللالتعريض بالنفس باإلنكار عَّل أئمة اجلور من اجلهاد واالستشهاد يف 

ْلط  360 ................... ة ونقدها من اجلهاد وليس من الغيبة املحرمةاإلنكاُر عَّل السُّ

 364 ........................... النصيحة لأُلمة من خطورة الطغاة ليست سبًّا وال تعيرًيا 

 365 .................................... اهلل بن ُعَكيمٍ اجلواب عَّل االستدالل بأثر عبد 

 371 ............ اإلنكار الْسي من وجوهاجلواب عَّل االستدالل بأثر أسامَة بن زيد يف 
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 374 ........... تفاء بالنصيحة الْسيةمفاسُد سكوت العلامء عَّل منكرات الطغاة أو االك

 374 ..................................... مفاسد النصيحة الْسية عَّل املنكرات العلنية

 377 ................ الردُّ عَّل ب ْدعة اشرتاط حضور احلاكم وشهوده جلواز اإلنكار عليه

ء بغري حضورهم ز اإلنكار عَّل األمرا ٌة وآثاٌر عن الصحابة والتابعني بجوا أحاديٌث نبويى

 .................................................................................. 378 

ا عَّل رشطية حضور احلاكم جلواز اإلنكار عليهإبطاُل االستدالالت اخلاطئة التي ُيستدلُّ هب

 .................................................................................. 384 

ُب عَّل االستدالل بحديث  385 ............................. )عند سلطان جائر( :اجلوا

َوُل بالعدل الذي جاء اإل  389 ........... سالُم ليقيمه، وليس بالظُّلم والطُّغيانحُتَْفُظ الدُّ

عاُء له نىة لعُن الطاغوت أم الدُّ  394 ......................................... هل من السُّ

 401 ............................ لإلماماجلواب عن مقولة الفضيل بن عياض يف الدعاء 

 402 ......................................... اجلواب عَّل االستدالل بمقولة الربهباري

 404 ....................... فصل  يف احلرية السياسية يف العهد انلبوي والراشدي

 404 .... استنكاُر سدنة الطغاة للحرية يف زمن اخللفاء ودفاُعهم عن قمع احلكام والطُّغاة

موا عَّل ذلك  406 الردُّ عَّل من يزعم أن الصحابَة قد أخطأوا يف مرشوعية املعارضة، وَند 

 411 ........................ أمثلٌة عَّل االضطراب والتقلُّبات يف االستدالل بالنصوص

 412 ......................................... ملسو هيلع هللا ىلصالردُّ عليه يف قصة اليهودي مع النبي 

ئع اإلسالم ليست من احلرية السياسية ُة وامتناُع الطوائف عن رشا دى  416 ............. الر 
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 416 ...................... كشُف التلبيسات يف قصة عمر بن اخلطاب مع َصب يٍغ العراقي

 422 .............................يف تعامله مع املنافقني ملسو هيلع هللا ىلصاستنكاُر األْخذ  بسنة النبي 

ُل   424 .......................................... فعي يف معاملة املنافقنياإلمام الشاأقوا

 429 ................................................... اتلعددية يف اإلسالم فصل  يف

 429 ....................... موقُف دولة اإلسالم من الف َرق والطوائف املنتسبة لإلسالم

يه الصحابُة يف ترك قتال اخلوارج؛ ما مل استنكاُر األخذ  بسنة اخللفاء الراشدين وما أمجع عل

 432 ................................................................... حيملوا السالح

 433 ............................ الميةارج والفرق اإلسموقف الدولة الراشدة من اخلو

 435 ..................... بن عبد العزيز من اخلوارجموقُف خليفة املسلمني عمر 

 436 ......................................... موقف اإلمام الشافعي من اخلوارج

 437 ............................ اإلمجاع عَّل حرمة التعرض للخوارج بسبب عقائدهم

 438 ........ والراشدية يف املوقف من اخلوارجتأصيالت األئمة والفقهاء للسنن النبوية 

َلل والنَِّحل والطوائف حتت ظل خالفة اإلسالم
 
 445 ......................... تعاُيُش امل

َب التي  َق دويالهتم املصطنعة، وحياربون األحزا َق املسلمني وتفرُّ يعزز سدنة الطغاة متزُّ

ةتدعو لَوحدة األ  447 ............................................................... مى

سياسية يف النظام السيايس اإلسالميالردُّ عَّل من ينكر مرشوعية األحزاب واملعارضة ال

 .................................................................................. 449 

 451 .......................... يايس اإلسالميال وجوَد لألحزاب الكافرة يف النظام الس
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ة واملحرمات وترشيعهاحرية االعتقاد يف اإلسالم ال تعني إباحة ا  455 .............. لردى

 457 ............................. الفرق اإلسالميةفصل  يف الوسطية والعدل مع 

نىة ن وسطيىة أهل السُّ
 457 ............................ أهنم أعلُم باحلق وأرحم باخللق :م 

نىة واجلامعة: وجوُب مواالة أهل اإلسالم، وخالفهم يف  ذلك الوعيدية من أصول أهل السُّ

 464 ......................................................................... واملرجئة

ة متجيد سدنة الطغاة للمبتدع إن كان من  الوالة واحلكام ويستبيحون دَمه إن كان من عامى

 469 ......................................................................... املسلمني

 470 ...................... دله مع أهل اإليامناإلسالم مع امللل واألديان بع قياُس عدل  

هحرمة االنتسا  471 ...... ب للفرق اإلسالمية ال جتّوز ظلم من انتسب إليهم ونْقصه حقى

 475 .................... ية مذموم وليس من العدل يف املوقف جتاه الفرق اإلسالمالغلوُّ 

 477 ..........................................أحاكم ابليعة واختيار اإلمامفصل  يف 

نىة باسم كارسة وبيعة  حكومات االحتاللإبطال الدعوة لُسنَن  القيارصة واأل  477 ... السُّ

ل للبدع واملحدثات يف األحكام السياسية، وترُكهم سنَن اتباُع دعاة اخلطاب ا لديني املبدى

 479 .................... النبوة واخللفاء الراشدين يف الشورى واختيار اإلمام والرضا به

يق لإلمامة عن شورى ورًضا  486 ................ اختياُر املسلمني أليب بكر الصدِّ

 491 .................... اختياُر املسلمني لُعَمَر الفاروق  لإلمامة عن شورى ورًضا

ًضا  495 ............... اختياُر املسلمني لعثامَن ذي النُّوَرين لإلمامة عن شورى ور 

ًضا  501 .... اختياُر املسلمني لعيلِّ بن أيب طالب )أيب ُتراٍب( لإلمامة عن شورى ور 
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 505 ........................ والعهد الراشدي وأنه ال ينايف الشورىحقيقة االستخالف 

 506 ...................... بيعُة خليفة املسلمني معاويَة كانت عن اختيار األمة ورضاها

نىة أنى بيعة اإلمام باالختيار والرضا  508 ................................. عقيدُة أهل السُّ

ل  516 ............. الردُّ عَّل من يستدل بكالم املاَوْردي ويرفض اخلطاب السيايس املنزى

املبدل للدعوة للخطاب الراشدي يف اختيار األمة لإلمامأسباُب رفض دعاة اخلطاب 

 .................................................................................. 517 

 520 ................ الردُّ عَّل رفض دعاة اخلطاب املبدل لرأي األمة واختيارها للحاكم

ْْسويِّ والَقْيرصيِّ 
موقُف دعاة احلطاب املبدل واجلامعات الوظيفية من توريث احلكم الك 

 .................................................................................. 529 

 530 .................................... الردُّ عَّل من يدافع عن توريث احلكم ويسوغه

 534 ............................ االنتصار للُقَرشيىة مع الدعوة لطاعة األنظمة الطاغوتية

 538 ............................... أدلٌة ُتشري إىل أن القرشيَة ليست رشًطا لإلمامة

ُب ع  542 ........................... َّل ما جاء من أحاديَث يف أن اخلالفَة يف قريشاجلوا

 545 ..................................... تأثري الواقع االجتامعي والسيايس عَّل الفتوى

 549 ................ ة األمة يف حقهافصل  يف أحاكم اتلغلب ىلع اإلمامة ومنازع

ٌه، وليس دينًا وال رشًعا وال عداًل التغلُُّب عَّل ا  549 ....... إلمامة ظلٌم واغتصاٌب وإكرا

 550 .............................. غلب عَّل اإلمامةإبطاُل تقريراٍت يف مسألة ترشيع الت

م والسلف وأهل العلم من اغتصاب السلطةموقف الصحابة ال  552 ................ كرا
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لب عَّل منصب اخلالفة مع باإلسالم وبني من تغفرٌق بني تغلب الطغاة الذين الحيكمون 

 560 ................................................................ بقاء نظام اإلسالم

 563 .............................. فرق بني أئمة اجلور املتغلبني وأئمة العدل املختارين

 563 ................ لتغلُّب وموقُف د. حاكم منهادعوُة اإلمام حممد بن عبد الوهاب وا

فقة االحتالل وحكوماته بحجة أهنم متغلبونربطُ   571 ...............  جهاد الدفع بموا

 573 ................................................... فصل  يف عالقة اإلمام باألمة

ء  573 ............................................... ردُّ كالم الفقهاء َتنْزهيًا ملقام األمرا

 576 ................................... لعقيدة الَوَثنيىةاإلمامُة بني الرشيعة اإلسالمية وا

ُل الفقهاء يف بيان حقيقة البيعة بني اإلمام ة، وأنى اإلماَم نا أقوا ة؛ بخالف واألمى ئٌب عن األمى

 579 .............................................. ما يقرره أصحاُب اخلطاب السلطاين

 586 .............................. عنها ُشَبٌه حول صفة ترصف إمام املسلمني واجلواب

 591 ......................................................... فصل  يف أحاكم الشورى

ورية واستنكاٌر   591 ........................... للشورى الراشديةتأصيٌل للشورى الصُّ

 592 ................. الشورى يف النظام السيايس اإلسالمي يف العهد النبوي والراشدي

ة و  600 ..................... التنفرُي منهَحرْصُ الشورى عَّل املأل واستنكاُر مصطلح األمى

 603 .................................................. معنى مصطلح أهل احللِّ والَعْقد  

 605 ............................ فصل  يف ماكنة ادلولة يف اإلسالم ووجوب إقامتها
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ي صنعها االحتالل مع اإليامن بوجوب قيام  اخلالفة ال جيتمع اإليامُن برشعية الدويالت الت

 605 ................................................................... ودولة اإلسالم

 607 ................... رضورة الدولة إلقامة اإلسالم بخالف شبه عبد الرازق وأمثاله

 610 ....... عَّل ُشبهة أنى اإلسالَم جاء للدعوة للتوحيد وال ُتشرتط له دولٌة ومتكنيالردُّ 

 613 ...... وال يكون ذلك إال بدولةإلقامة العدل يف أرض اهلل وبني عباده جاء اإلسالم 

ُر أنى الغايَة من الدعوة هي الدولةُ   615 ................... الردُّ عَّل ادعاء أن د. حاكاًم يقرِّ

 619 ............. إلقامة الدولة يف العهد املكيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ الردُّ عَّل من يشكك يف سعي الن

 629 .................... فصل  يف وحدة األمة السياسية وأنَّ دولة اإلسالم واحدة

 629 ......... دولٌة واحدٌة وإماٌم واحٌد ألمة واحدة ليس يف النظام اإلسالم السيايس إال

 631 .................................. األدلة عَّل وجوُب الَوحدة السياسية يف اإلسالم

نىة بُحرمة تعدد اخل  634 ................ لفاء عَّل طريقة أهل الب َدعحتريف إمجاع أهل السُّ

د البلدان مع اإليامن بوجوب َوْحدة األمة واجتامعهاال جيتمع اإليامُن برشعية   639 .. تعدُّ

 640 ................. رتاءات واتللبيسات ىلع د. حاكم املطرييفصل  يف رد  االف

 640 .................. إبطال االفرتاء عَّل د. حاكم بأنه يذمُّ ويطعن يف معاوية  ؓ

 647 ....................  معاويَة فيام صدر منه من اجتهاداعتذاُر د. حاكم ألمري املؤمنني

 654 ................ ◙عَّل من ثاروا عَّل عثامَن الردُّ عَّل دعوى أن د. حاكاًم ُيْثني 

الفة الُعْثامنيةموقُف اإلمام حممد بن عبد الوه  657 ........................... اب من اخل 

 661 ............ إبطال االفرتاء عَّل د حاكم بأنه يستند ويعتمُد عَّل كتاب "هنج البالغة"
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ُفهم بالعدولحاكاًم الردُّ عَّل ُشبهة أنى د.   665 ......  ُيْثني عَّل اخلُمينيِّ وأئمة َطْهران وَيص 

 668 .................. لمالردُّ عَّل من ادعى أن د. حاكاًم منشغٌل بالسياسة وبعيٌد من الع

 671 ........................................................................... مةخات

 

 

 

 

 

 

 

 

 


