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اهللا،  هدانا  أن  لـــوال  لــنــهــتــدي  كــنــا  ومـــا  لـــهـــذا  هـــدانـــا  الــــذي  هللا  الــحــمــد 
والــصــالة والــســالم عــلــى خــاتــم األنــبــيــاء والــمــرســلــيــن.

أمــــا بـــعـــد: فــــإن مـــســـألـــة الـــخـــروج عـــلـــى الـــحـــاكـــم الـــجـــائـــر مـــن الــمــســائــل 
الــعــقــديــة الــتــي تــضــمــنــتــهــا كــتــب الــعــقــيــدة.

عــلــى  الـــخـــروج   نــــر الـــطـــحـــاوي۴: (وال  جــعــفــر  أبــــو  اإلمـــــام  قــــال 
يــــداً  نـــنـــزع  وال  عـــلـــيـــهـــم،  نـــدعـــو  وال  جــــــاروا،  وإن  أمــــورنــــا،  ووالة  أئـــمـــتـــنـــا، 
يــأمــروا  لــم  مــا   - فــريــضــةً  اهللاک  طاعة  مــن  طــاعــتــهــم   ونـــر طــاعــتــهــم،  مــن 

بــمــعــصــيــةٍ - ونــدعــو لــهــم بــالــصــالح والــمــعــافــاة).
 . واألدلـــة عــلــى هــذه الــمــســألــة الــخــطــيــرة كــثــيــرةٌ مــتــواتــرةٌ تــواتــراً مــعــنــويــاً

هــذا الــمــجــال أن نــذكــر الــحــديــث الــتــالــي: ويــكــفــي فــي 
وهــو  الــصــامــت،  عبادة بن  عــلــى  دخــلــنــا  قــال:  أمــيــة،  أبــي  جنادة بن  عــن 
مــن  ــه  ســمــعــتَ بـــه،  اهللا  ينفعك  بــحــديــثٍ  ث  حـــدِّ اهللا،  أصلحك  قــلــنــا:  مــريــض، 
عــلــيــنــا: «أن  أخـــذ  فــيــمــا  فـــقـــال  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فــبــايــعــنــاه،  دعـــانـــا  قــــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص، 
رةٍ  ثَ وأَ ويُسرنا  سرنا  وعُ كرهنا،  ومَ نشطنا  مَ في  والطاعة،  السمع  على  نا  عَ بايَ
من اهللا  عــنــدكــم   ، بــواحــاً كــفــراً  تــروا  أن  إال  أهــلــه،  األمــر  ــنــازع  نُ ال  وأن  عــلــيــنــا، 
عــلــى  الــخــروج  عــدم  الــحــديــث  هــذا  مــن  ويــفــهــم  الــبــخــاري.  رواه   « بــرهــانٌ فــيــه 
برهانٌ  اهللا  من  فيه  عندنا  بيِّناً  واضحاً  بواحاً  كفراً  رأينا  إن  إال  الجور،  أئمة 

ودلــيــلٌ قــاطــعٌ لــيــس فــيــه احــتــمــال.
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وهــذا يــحــدده الــراســخــون فــي الــعــلــم، ولــيــس األصــاغــر!

 l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ تــــعــــالــــى:  اهللا  قـــــــال 
.[٨٣ o ﴾ [الــنــســاء:   n  m

«من  الجور  أئمة  على  الخروج  على  يترتب  أنه  يُعلم  أن  ينبغي  ومما 
الــمــفــاســد أضـــعـــاف مـــا يــحــصــل مـــن جـــورهـــم، بـــل فـــي الــصــبــر عــلــى جــورهــم 
لــفــســاد  إال  عــلــيــنــا  ســلــطــهــم  مــا  اهللا  فإن  األجــور،  ومــضــاعــفــة  الــســيــئــات،  تــكــفــيــر 
أعـــمـــالـــنـــا، والــــجــــزاء مـــن جـــنـــس الـــعـــمـــل، فــعــلــيــنــا االجـــتـــهـــاد فـــي االســـتـــغـــفـــار 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــمــل.  وإصـــالح  والــتــوبــة 
 Ï ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٣٠  :لــــــشــــــور [ا  ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô
[آل   ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

 â  á  à  ß  Þ  Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[١٦٥ عـــمـــران: 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  وقــال تــعــالــى:   ،[٧٩ ã ﴾ [الــنــســاء: 
األمــيــر  ظــلــم  مــن  يــتــخــلــصــوا  أن  الــرعــيــة  أراد  فــإذا   ،[١٢٩ § ﴾ [األنــعــام: 

.(١ الــظــالــم، فــلــيــتــركــوا الــظــلــم»(
هــذا الــكــالم؟! فــهــل يــعــي الــمــخــالــفــون لــلــمــنــهــج الــســلــفــي الــســوي الــنــقــي 

هــذا  لــجــمــع  اهللا،  ســـــدده  جــمــعــة  مــحــمــود  الــشــيــخ  األخ  اهللا  وفق  ولــقــد 
وردَّ  الــعــلــم،  ألهــل  وكــالمــاً   ، صــريــحــةً أدلـــةً  ــنــه  ضــمَّ الــمــمــتــع،  الــمــاتــع  الــبــحــث 

وأجــاد. فــأفــاد  فــيــه عــلــى شــبــهــات الــمــخــالــفــيــن فــي هــذه الــمــســألــة، 
وقــرر،  كــتــب  مــا  عــلــى  الــجــزاء  خــيــر  يــجــزيــه  أن  الــقــيــوم  الــحــي  اهللا  أسأل 

إنــه ولــي ذلــك والــقــادر عــلــيــه.
ربــه عــفــو  الــراجــي 

وهــبــي حــســن  بن  عبد الهادي 

شــرح الــطــحــاويــة (ص٥٤٣).  (١ )
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الــرحــيــم الــرحــمــن  بسم اهللا 
وعلى  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هللا  الحمد 

آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن. أمــا بــعــد،
فــإن الــخــروج عــلــى الــحــاكــم الــجــائــر، والــتــحــريــض عــلــيــه، والــســعــي فــي 
ذلــك، مــن الــمــســائــل الــمــهــمــة الــتــي تــكــلــم فــيــهــا الــعــلــمــاء، وتــوافــرت أقــوالــهــم 
ــنــة والــجــمــاعــة مــن  عــلــى الــمــنــع والـــتـــحـــريـــم، بـــل قـــد أجـــمـــع عــلــمــاء أهـــل الــسُّ
أو  والمعاصي،  بالفسق  الحاكم  على  الخروج  تحريم  على  السلف،  عصر 
النصح  مع  بالصبر  يأمرون  وإنما   ، اجتماعيةٍ مظالم  أو  اقتصاديةٍ  ألسبابٍ 
اإلصـــالح بــوســائــلــه الــمــشــروعــة الــتــي تــحــقــق خــيــر الــخــيــريــن، وتــدرأ  وطــلــب 
حــتــى  فــاصــبــروا   ، أثــــرةً بــعــدي  ســتــرون  شــر الــشــريــن؛ وفـــي الــحــديــث: «إنــكــم 
الــخــطــابگ:  عمر بن  لــي  قــال  قــال:  غــفــلــة  سعيد بن  وعــن   .(١ تــلــقــونــي»(
ضربك  وإن   ! حبشياً عبداً  كان  وإن  اإلمام،  فأطع  بعدي،  تُخلَّف  أن  (لعلك 
فــي دنــيــاك، فــقــل:  أمــرٍ مــنــقــصــةٍ  وإن دعــاك إلــى  فــاصــبــر،  حــرمــك  وإن  فــاصــبــر، 

.(٢ دون ديــنــي)( ، دمــي  ســمــعــاً وطــاعــةً
وفــي  نـــشـــأت  اإلســـالمـــيـــة،  الــجــمــاعــات  بــعــض  أنَّ  لـــه،  يـــؤســـف  مــمــا  إن 

.(٧٠٧٥ أخــرجــه الــبــخــاري (  (١ )
و٧١).  ٧٠ اآلجــري فــي «الــشــريــعــة» ( أخــرجــه   (٢ )
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ــــــواعٍ مــن  ـــظـــهـــر ألن بـــرامـــجـــهـــا الـــســـعـــي لـــلـــخـــروج عـــلـــى الـــحـــاكـــم الـــمـــســـلـــم الـــمُ
وهــذا مــنــهــجٌ مــخــالــفٌ لــمــنــهــج  واالقــتــصــادي،  أو الــظــلــم االجــتــمــاعــي  الــفــســق، 
ــنــة والــجــمــاعــة الــعــلــمــي الــمــنــشــور فــي كــتــب الــســنَّــة والــعــقــائــد، بــل هــم  أهــل الــسُّ
ون بــوجــود مــعــارضــةٍ ســلــبــيــةٍ  مــتــأثــرون بــالــنُّــظُــم غــيــر اإلســالمــيــة مــن الــذيــن يــقــرُّ
، تــتــبــع الـــوســـائـــل الــســلــبــيــة فـــي الــحــكــم والــمــجــتــمــع إلســـقـــاط الــحــاكــم  حـــــادةٍ
الــشــارع  فــي  عــلــيــه  والــتــحــريــض  لــه،  بــالــعــداء  الــجــهــر  مــن  تــمــانــع  وال  الــجــائــر، 
واإلعـــــالم والـــمـــنـــتـــديـــات الـــســـيـــاســـيـــة وغـــيـــرهـــا! ومــــن الـــمـــظـــاهـــر الـــتـــي تــقــرهــا 

بــعــض األنــظــمــة غــيــر اإلســالمــيــة فــي الــتــعــامــل مــع الــحــاكــم الــجــائــر:
والمطالبة  الحاكم،  بسلوك  دة  المندّ واالعتصامات  المظاهرات   -  ١

بــإســقــاطــه.
تــرتــب  وإن  وإســقــاطــه،  الــحــاكــم  عــلــى  لــلــضــغــط  الــمــدنــي  الــعــصــيــان   - ٢

اإلضــرار بــالــمــجــتــمــع والــمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة. عــلــى ذلــك 
بـــيـــنـــمـــا تـــنـــحـــى الـــشـــريـــعـــة اإلســــالمــــيــــة فــــي الـــحـــكـــم مـــنـــحـــى الـــمـــعـــارضـــة 
فــقــط،  إيـــجـــابـــيٌّ  وجــــهٌ  لــهــا  اإلســــالم  فـــي  الــمــعــارضــة  أن  بــمــعــنــى:  اإليـــجـــابـــيـــة، 
 ، إفــســادٌ أو  فــســادٌ  عــلــيــه  يــتــرتــب  ال  الــذي  اإلصــالح  نــحــو  الــســعــي  فــي  وتــتــمــثــل 
فــي  الـــوقـــوع  دون  مـــن  والـــتـــصـــويـــب،  والـــتـــوجـــيـــه،  الـــنـــصـــح،  وســـائـــلـــهـــا:  ومــــن 

مــفــاســد تــربــو عــلــى ظــلــم الــحــاكــم.
بتحقيق  األمة  مصالح  تحقيق  فيه  الرفيع،  اإلسالمي  المنهج  هذا  إن 
اإلســالم  شــيــخ  بــه  وصــف  مــا  أجــمــل  ومــا  الــشــريــن،  شــر  ودرء  خــيــر الــخــيــريــن، 
۴ حــالــة الـــخـــروج عــلــى الـــحـــاكـــم، وأثـــر ذلـــك ونــتــائــجــه عــلــى  ابـــن تــيــمــيــة
الــفــســاد  مــن  أعــظــم  والــفــتــنــة  الــقــتــال  فــي  الــفــســاد  قــال: (ألن  حــيــث  الــمــجــتــمــع، 
بــالــتــزام  الــفــســاديــن  أعــظــم  فــنــدفــع   ، فــتــنــةٍ وال  قــتــالٍ  بـــدون  بــظــلــمــهــم  الــحــاصــل 
وكان  إال   ، سلطانٍ ذي  على  خرجت  طائفةٌ  يُعرف  يكاد  ال  ولعله  أدناهما. 



۹
.(١ الــذي أزالــتــه)( فــي خــروجــهــا مــن الــفــســاد مــا هــو أعــظــم مــن الــفــســاد 

۴، ولــيــس مــا يــجــري فــي  ومــن عــايــش الــعــصــر، عــرف أبــعــاد كــالمــه
الــدول الــعــربــيــة عــنــا بــبــعــيــد! بــعــض 

اهللا  وأسأل  الــطــيــب،  الــجــهــد  هـــذا  مــحــمــود  الــشــيــخ  لــفــضــيــلــة  اهللا  شكر 
ــة، فــإنــه ولــي ذلــك  األمَّ ــة  وعــامَّ أن يــنــفــعــه بــمــا كــتــب، ويــنــفــع بــه طــالب الــعــلــم، 

والــقــادر عــلــيــه.
وســلــم  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه  وعـــلـــى  مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  اهللا  وصلى 

. تــســلــيــمــاً كــثــيــراً
وكــتــبــه

الــكــبــي مــحــمــد  الــديــن  ســعــد  د. 
      

.(٦١/٢٢ ) «وانــظــر «الــفــتــاو  (٣٩١/٣ «مــنــهــاج الــســنــة الــنــبــويــة» (  (١ )
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أنفسنا  شرور  من  باهللا  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هللا  الحمد  إن 
وأشهد  له  هادي  فال  يضلل  ومن  له  مضل  فال  يهده اهللا  من  أعمالنا،  وسيئات 

ورسوله. عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  ال  وحده  إال اهللا  إله  ال  أن 
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اهللا، وخــــيــــر الــــهــــدي هـــدي  أمـــــا بــــعــــد، فـــــإن أصــــــدق الــــحــــديــــث كـــــتـــــاب 
، وكــــل بـــدعـــةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص، وشــــر األمـــــور مـــحـــدثـــاتـــهـــا، وكــــل مـــحـــدثـــةٍ بــــدعــــةٌ مـــحـــمـــدٍ

، وكــل ضــاللــةٍ فــي الــنــار، وبــعــد: ضــاللــةٌ
فــقــد كــنــت بــحــثــت وجــمــعــت، مــنــذ مــا يــقــارب الــثــالث ســـنـــوات، حــكــم 
من  أعلم  ألني  وذلك  طباعته،  في  ترددٍ  في  وبقيت  الحاكم،  على  الخروج 
أن  من  نفسي  على  وخشيةً  أوالً،  للتأليف  الالزمة  األهلية  دون  أني  نفسي 
هذا  في  كتبوا  قد  المشايخ  من  عــدداً  وألن   ، ثانياً والعجب  الرياء  يداخلها 



۱۲۱۲
. خيراً جزاهم اهللا  المؤنة  غيرهم   - ما  حدٍ  إلى   - فكفوا   ، ثالثاً الموضوع 

فــي  الـــمـــوضـــوع،  هـــذا  فـــي  الــمــنــتــشــر  والــجــهــل  االضـــطـــراب  كــثــرة  أن  إال 
أضــرب  أن  إلـــى  دفــعــتــنــي  الــبــلــدان -،  أكــثــر  وفـــي  فــيــه -  أعــيــش  الـــذي  مــحــيــطــي 
هذا  في  ألكتب  السلف،  منهج  وإظهار  نة  السُّ لبيان  يسعى  من  كل  مع  بسهمٍ 
صار  (ثــم  عبد الوهاب۴:  محمد بن  الشيخ  عنه  قــال  الــذي  الــمــوضــوع، 
به؟)(١)(٢). بالعمل  فكيف  العلم،  يدعي  من  أكثر  عند  ف  يُعرَ ال  األصل  هذا 
العيون،  اتجاهه  تُحملق  به،  المتكلم  أصبح  حيث  صدق۴  وقد 
أردت  وألنــي  الــجــاهــلــون!  يــتــفــنــن  الــتــهــم  بــأبــشــع  وبــرمــيــه  الــظــنــون،  بــه  وتــســاء 
فــقــد  إال،  لــيــس  الــظــالــم  الــحــاكــم  عــلــى  الــخــروج  حــكــم  فــي  الــكــالم  أحــصــر  أن 
إلهدائه  الباب،  هذا  في  تيسر  ما  جمع  على   - تعالى  باهللا  مستعيناً   - عزمتُ 
إلــى كــل مــن يــبــحــث عــن الــحــق فــي هــذه الــمــســألــة، وإلــى كــل مــن لــبَّــس عــلــيــه 
 ، ، والــمــنــكــر فــظــنــه مــعــروفــاً الــشــيــطــان أمـــره، فــاشــتــبــه عــلــيــه الــبــاطــل فــظــنــه حــقــاً

اهللا. عند  والــمــثــوبــة  األجــر  والبــتــغــاء   ، ســنــةً فــظــنــهــا  والــبــدعــة 
 سو الرسالة  هذه  في  لي  فــلــيــس   ، جديدٍ بشيءٍ  أتيت  أني  أزعم  وال 
بــالــمــوضــوع  الــمــتــعــلــقــة  الــشــبــهــات  بــعــض  تــفــنــيــد  إال  والترتيب، اللهم  الــجــمــع 

وإبــطــالــهــا.
، وذلــك عــلــى الــشــكــل  ــمــتــهــا إلــى تــمــهــيــدٍ وســتــة أبــوابٍ وخــاتــمــةٍ وقــد قــسَّ

الــتــالــي:
مــبــحــثــان: فــيــه  الــتــمــهــيــد:   - ١

والــتــحــذيــر مــن مــفــارقــتــهــا األمــر بــلــزوم الــجــمــاعــة  األول:  الــمــبــحــث 
دونهم؟! هو  بمن  بالك  فما  العلم»!  يدعي  من  أكثر  ۴: «عند  قوله  - جيداً   - فتأمل   (١ )

.(٦/٩ «الــدرر الــســنــيــة» (  (٢ )



۱۳۱۳
الــمــبــحــث الــثــانــي: مــا الــمــقــصــود بــالــجــمــاعــة؟

هــي: الــســتــة  األبــواب   - ٢
األول: فــيــه أربــعــة فــصــول: الــبــاب  أ - 

األول: بــيــن الــحــاكــم الــعــادل والــحــاكــم الــجــائــر. الــفــصــل   -
هللاک عبادة   - بالمعروف   - األمر  أولي  طاعة  الثاني:  الفصل   -

إال بــالــمــعــروف. الــفــصــل الــثــالــث: ال طــاعــة لــألمــراء   -
األمـــر حــتــى فــي  الــفــصــل الـــرابـــع: وجـــوب الــســمــع والــطــاعــة لــولــي   -

ووجــوب الــصــبــر عــلــيــه. الــمــكــره 
: الــثــانــي: فــيــه أربــعــة فــصــول أيــضــاً الــبــاب  ب - 

دام مــســلــمــاً األول: ال يــجــوز الــخــروج عــلــى الــحــاكــم مــا  الــفــصــل   -
وإن كــانــوا مــبــتــدعــة وجــوب الــصــبــر عــلــى الــحــكــام  الــفــصــل الــثــانــي:   -

مظاهر  من  المنابر  على  للحكام  والشتم  السب  الثالث:  الفصل   -
الــخــروج الــمــحــرم.

والطاعة  السمع  ألحاديث  سلفية  وتطبيقات  آثار  الرابع:  الفصل   -
والــنــصــح الــســري.

جـــواز  عـــدم  عــلــى  والـــجـــمـــاعـــة  الــســنــة  أهـــل  إجـــمـــاع  لـــثـــالـــث:  ا لـــبـــاب  ا ج - 
الــجــائــر. الــحــاكــم  عــلــى  الــخــروج 

عــلــيــه  الــخــروج  وعـــدم  الــظــالــم  الــحــاكــم  عــلــى  الــصــبــر  الــرابــع:  الــبــاب  د - 
والــجــمــاعــة. ــنــة  الــسُّ أهــل  أصــول  مــن  أصــلٌ 

الـــحـــاكـــم  عـــلـــى  لــــخــــروج  ا جــــواز   يــــر مـــن  حـــكـــم  الـــخـــامـــس:  لـــبـــاب  ا هـــ - 
الــجــائــر.



۱٤۱٤
عــلــيــهــا. والــرد  شــبــهــات  الــســادس:  الــبــاب  و - 

الـــحـــاكـــم  عـــلـــى  لــــخــــروج  ا مـــن  الـــمـــنـــع  أن  فـــي  ســـمـــيـــتـــهـــا: «اإللــــمــــاع  وقــــد 
فــيــمــا  اإلخالص  يــرزقــنــي  وأن  بــهــا،  يــنــفــع  أن  اهللا  سائالً  إجــمــاع»،  فــيــه  الــجــائــر 

وفــي الــســر والــجــهــر. وأذر،  أفــعــل 
لــــتــــقــــديــــم لــــه كـــــلٌّ مــــن شـــيـــخـــيّ  فــــنــــي بـــــقـــــراءة الــــكــــتــــاب وا هـــــذا وقـــــد شــــرَّ
وأبي  وهبيڤ،  حسن  الهادي بن  عبد  الرحمن  عبد  أبي  الفاضلين: 
ويبارك  ينفع  أن  أسأل  فاهللَّ  الكبيڤ،  محمد  بن  الدين  سعد  مصعب 
خــيــر  ورســولــه  عــبــده  عــلــى  وبــارك  وســلــم  اهللا  وصلى  جــهــودهــمــا،  وفــي  فــيــهــمــا 

رب الــعــالــمــيــن. هللا  الــبــشــر، والــحــمــد 
كــتــبــه

جــمــعــة أحــمــد  بن  محمود 
لــبــنــان صــيــدا، 

١٤٣٦هـــ اآلخــر  ربــيــع 

      



۱٥۱٥






الــجــمــاعــة،  عــلــى  الــحــرص  اإلســالمــيــة  الــشــريــعــة  مــقــاصــد  أعــظــم  مــن  إن 
ر مــــن مـــفـــارقـــتـــهـــا، مـــنـــهـــا: مــا  وقـــــد جــــــاءت عـــــدة أحــــاديــــث تــــأمــــر بـــهـــا وتــــحــــذِّ
«عــلــيــكــم  قــــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الـــخـــطـــابگ  عمر بن  عـــن  الـــتـــرمـــذي  رواه 
االثــنــيــن  مــن  وهــو  الــواحــد،  مــع  الــشــيــطــان  فــإن  والــفــرقــة!  وإيــاكــم  بــالــجــمــاعــة، 
عــن  أيــضــاً  رواه  ومــا   ،(١ الــجــمــاعــة»( فــلــيــلــزم  الــجــنــة،  بــحــبــوحــة  أراد  مــن  أبــعــد. 
بــخــمــسٍ - اهللا  آمـــركـــم  قـــال: «وأنــــا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  األشـــعـــريگ  الـــحـــارث 
مــن  فــإنــه  والــجــمــاعــة،  والـــهـــجـــرة  والـــجـــهـــاد  والـــطـــاعـــة  الــســمــع  بــهــن -:  أمـــرنـــي 
يــرجــع،  أن  إال  عــنــقــه،  مــن  اإلسالم  ربــقــة  خــلــع  فــقــد   ، شــبــرٍ قــيــد  الــجــمــاعــة  فارق 

.(٣ جــهــنــم»(  (٢ ــثــا( مــن جُ فــإنــه  الــجــاهــلــيــة   دعــو ادعــى  ومــن 
قـــال الـــحـــافـــظ ابـــن حـــجـــر۴ مــبــيــنــاً الــمــعــنــى الــمــقــصــود مـــن مــفــارقــة 

٢١٦٥) وصــحــحــه األلــبــانــي فــي «صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي». «جــامــع الــتــرمــذي» (  (١ )
الحجارة  من  فيه  اجتمع  ما  الحرم:  ثا  وجُ المجموعة،  الحجارة  وهي  ثوة  جُ مفردها:   (٢ )

.[(١٢٦٩ ص ( حــدود الــحــرم [(انــظــر «الــقــامــوس الــمــحــيــط»  الــتــي تــوضــع عــلــى 

٢٨٦٣) وصــحــحــه األلــبــانــي فــي «صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي». «جــامــع الــتــرمــذي» (  (٣ )



۱٦۱٦
ابن  قال  ومحاربته،  السلطان  معصية  عن  كنايةٌ  (وهي   : شبرٍ قيد  الجماعة 
أبــي جــمــرة: الــمــراد بــالــمــفــارقــة: الــســعــي فــي حــل عــقــد الــبــيــعــة الــتــي حــصــلــت 
في  األخذ  ألن  بر،  الشِّ بمقدار  عنها  فكنَّى   ، شيءٍ بأدنى  ولو  األمير،  لذلك 

.(١ يــؤول إلــى ســفــك الــدمــاء بــغــيــر حــق)( ذلــك 
يــدل عــلــى هــذا الــمــقــصــود - داللـــةً أوضــح - حــديــث ابــن عــبــاسک أن 
فارق  من  فإنه  عليه،  فليصبر  يكرهه،  شيئاً  أميره  من   رأ «من  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
رواية: «فإنه ليس أحدٌ  »(٢)، وفي  الجماعة شبراً فمات، إال مات ميتةً جاهليةً
 ،(٣)« جاهليةً ميتةً  مات  إال  عليه،  فمات   ، شبراً السلطان  من  خرج  الناس  من 

عليه. الخروج  وعدم  السلطان  طاعة  لزوم  هي  الجماعة  أن  على  فدل 

  
    

قــــال اإلمـــــام الـــشـــاطـــبـــي۴: (اخـــتـــلـــف الـــنـــاس فـــي مــعــنــى الــجــمــاعــة 
األحــاديــث عــلــى خــمــســة أقــوال: الــمــرادة فــي هــذه 

أنــهــا الــســواد األعــظــم مــن أهــل اإلســالم أحــدهــا: 
خــرج مــمــا  أنــهــا جــمــاعــة أئــمــة الــعــلــمــاء الــمــجــتــهــديــن، فــمــن  والــثــانــي: 

األمــة، مــات مــيــتــةً جــاهــلــيــةً عــلــيــه عــلــمــاء 
أن الــجــمــاعــة هــي الــصــحــابــة عــلــى الــخــصــوص والــثــالــث: 

أن الــجــمــاعــة هــي جــمــاعــة أهــل اإلســالم والــرابــع: 
جــمــاعــة  الـــجـــمـــاعـــة:  أن  مــــن  اإلمـــــام  الـــطـــبـــري  اخــــتــــاره  مــــا  والــخــامــس: 

.(٧/١٣ «فــتــح الــبــاري» (  (١ ).(١٨٤٩ ) ومسلم   (٧٠٥٤ ) البخاري   (٢ )
.(١٨٤٩ ٧٠٥٣) ومــســلــم ( الــبــخــاري (  (٣ )



۱۷۱۷
الــصــالة  عــلــيــه  فــأمــر   ، أمــيــرٍ عــلــى  اجــتــمــعــوا  إذا  الــمــســلــمــيــن 
األمـــة فــيــمــا اجــتــمــعــوا  والـــســـالم بــلــزومــه ونــهــى عــن فـــراق 

.(١ عــلــيــه مــن تــقــديــمــه عــلــيــهــم)(
وهــــــــذه األقــــــــــوال مـــــردهـــــا إلــــــى قــــولــــيــــن: اجــــتــــمــــاع الـــــنـــــاس بــــأبــــدانــــهــــم، 
، وهــذان الــقــوالن أحــدهــمــا داخــلٌ في  واجــتــمــاعــهــم عــلــى مــنــهــجٍ فــكــريٍّ واحــدٍ
االصــطــالح الــشــرعــي إنــمــا  فــي  يـــراد بــالــجــمــاعــة  أول مــا  فــال شــك أن  اآلخـــر، 
فهم  وفق  وتطبيقهما  وفهمهما  نة  والسُّ الكتاب  على  المسلمين  اجتماع  هو 
اختالف  على  بأبدانهم  اجتماعهم  فقط  وليس  النبيملسو هيلع هللا ىلص؛  أصحاب  وتطبيق 
عــقــائــدهــم ومــنــاهــجــهــم الــفــكــريــة! ولــذلــك قــال الــشــاطــبــي۴ عــن الــجــمــاعــة 
بـــأنـــهـــا: (مـــا كـــان عــلــيــه الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص وأصـــحـــابـــه والـــتـــابـــعـــون لــهــم بـــإحـــســـان)(٢)، 

العالم!)(٣). في  واحداً  رجالً  كانت  وإن  نة،  للسُّ المتَّبعة  (وأنها  وقال: 
النبي  أمــر  معنى  (فما  قــال:  الشافعي۴،  اإلمــام  قاله  ما  أيضاً  وهــذا 
بــلــزوم جــمــاعــتــهــم؟ قــلــت: ال مــعــنــى لــه إال واحــد. قــال: فــكــيــف ال يــحــتــمــل إال 
واحـــداً؟ قــلــت: إذا كــانــت جــمــاعــتــهــم مــتــفــرقــةً فــي الــبــلــدان، فــال يــقــدر أحــدٌ أن 
من  مجتمعةً  تــكــون  األبــدان  ت  جــدَ وُ وقــد  متفرقين،  قــومٍ  أبــدان  جــمــاعــة  يــلــزم 
معنى،  األبدان  لزوم  في  يكن  فلم  والفجار،  واألتقياء  والكافرين  المسلمين 
، فلم يكن للزوم جماعتهم  ألنه ال يمكن! وألن اجتماع األبدان ال يصنع شيئاً
ومــن  فــيــهــمــا.  والــطــاعــة  والــتــحــريــم  التحليل  مــن  جماعتهم  عليه  مــا  إال  مــعــنــى، 
قـــال بــمــا تــقــول بــه جــمــاعــة الــمــســلــمــيــن، فــقــد لـــزم جــمــاعــتــهــم، ومـــن خــالــف مــا 

بلزومها)(٤). رَ  مِ أُ التي  جماعتهم  خالف  فقد  المسلمين،  جماعة  به  تقول 
٣٠٠/٣)، بــاخــتــصــار. «االعــتــصــام» لــلــشــاطــبــي (  (١ )

.(٢١/١ الــمــصــدر نــفــســه (  (٢ ).(٢٥٦/٢ الــمــصــدر نــفــســه (  (٣ )
.(٤٧٣ «الــرســالــة» (ص   (٤ )



۱۸۱۸
الجماعة،  بلزوم  األمر  جاء  (وحيث  المقدسي۴:  شامة  أبو  وقال 
فــالــمــراد بــه لـــزوم الــحــق واتــبــاعــه، وإن كــان الــمــتــمــســك بــه قــلــيــالً والــمــخــالــف 
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  مــــن  األولـــــــى  الـــجـــمـــاعـــة  عـــلـــيـــه  كــــانــــت  الــــــذي  الــــحــــق:  ألن   ، كــــثــــيــــراً

بعدهم!)(١). الباطل  أهل  كثرة  إلى  تنظر  وال  وأصحابهژ، 
وأمـــا قـــول اإلمــــام الــخــطــابــي۴: (فـــإن فــي مــفــارقــتــهــم - يــعــنــي: األئــمــة 
واألمــــراء - مــفــارقــة األلــفــة وزوال الــعــصــمــة والــخــروج مــن كــنــف الــطــاعــة وظــل 
األمنة، وهو الذي نهى النبيملسو هيلع هللا ىلص عنه وأراده بقوله: «من فارق الجماعة فمات، 
)۴: (هذه  فميتته جاهلية»)(٢)، وقول سهل التستري (المتوفى سنة ٢٨٣ هـ
ــهــم يبغض الــســلــطــان،  ، كــلّ األمـــة ثــالث وســبــعــون فــرقــة: اثــنــتــان وســبــعــون هــالــكــةٌ
بأنها  الجماعة  فسر  مــن  وقــول  الــســلــطــان)(٣)،  مــع  الــتــي  الــواحــدة  هــذه  والــنــاجــيــة 
، وال  االجـــتـــمـــاع عــلــى اإلمـــــام وعــــدم الـــخـــروج عــلــيــه، فــهــو أيـــضـــاً قــــولٌ صــحــيــحٌ
ــنــة  تــعــارض بــيــنــه وبــيــن الــقــول بـــأن الــجــمــاعــة هــي االجــتــمــاع عــلــى الــكــتــاب والــسُّ
الصحابةژ  وفهم  نة  والسُّ فالكتاب  يتضمنه!  إنه  إذ  الصحابة،  وتطبيق  وبفهم 
عليه.  الــخــروج  وعــدم  بالمعروف  وطــاعــتــه  اإلمـــام  على  باالجتماع  تــأمــر  لهما، 
وقد سبق ذكر األدلة على ذلك في فصل «الحث على لزوم الجماعة والتحذير 
مــن مــفــارقــتــهــا»، وأكــتــفــي هنا بمجرد اإلشـــارة إلــى دلــيــلٍ آخــر، ربــمــا يــكــون أكثر 
صراحةً في الداللة على ما نحن بصدده، وهو حديث عبد اهللا بن مسعودگ 
: إخــــالص الــعــمــل هللا  أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «ثـــــالثٌ ال يــغــل عــلــيــهــن قــلــب مــســلــمٍ
جماعتهم»  «ولـــزوم  فــقــولــه  جــمــاعــتــهــم»(٤)،  ولـــزوم  المسلمين  أئــمــة  ومــنــاصــحــة 

اإلمام. مع  التي تكون  هي  المقصودة  الجماعة  أن  على  يدل 
.(٢٢ ص ( «الــبــاعــث عــلــى إنــكــار الــبــدع والــحــوادث»   (١ )

.(٨ ص ( «الــعــزلــة»   (٢ ).(٢٠٩/٢ «قــوت الــقــلــوب» (  (٣ )
.(٤٠٣ ٢٦٥٨) وهــو فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» بــرقــم ( «جــامــع الــتــرمــذي» (  (٤ )



۱۹۱۹



بين الحاكم العادل والحاكم الجائر. األول:  الفصل 
بــالــمــعــروف -  األمـــر -  أولـــي  طــاعــة  الــثــانــي:  الــفــصــل 

هللاک. عــبــادة 
إال بــالــمــعــروف. ال طــاعــة لــألمــراء  الــثــالــث:  الــفــصــل 

وجـــــــوب الــــســــمــــع والــــطــــاعــــة لـــولـــي  الــرابــع:  الــفــصــل 
ووجـــوب  األمــــر حــتــى فـــي الـــمـــكـــره 

الــصــبــر عــلــيــه.

      



۲۰۲۰



۲۱۲۱




وبدهيٌّ  والجور،  الظلم  ويكره  العدل  إنسانٍ  كل  يحب  أن  جداً  بدهيٌّ 
كل  يرغب  أن  جداً  وبدهيٌّ   ، عادلٌ إمامٌ  يحكمه  أن  عاقلٍ  كل  يرجو  أن  جداً 
الــخــبــيــر،  الــحــكــيــم  حكم اهللا  ألنــهــا  اإلســالمــيــة،  الــشــريــعــة  تــحــكــمــه  بـــأن  مــســلــمٍ 
شؤونهم  ويُصلح  يُصلحهم  بما  وأعــلــم  بــهــم،  أعــلــم  وهــو  الخلق  خلق  الــذي 

 1  0  /  .  -  , ﴿ قـــــالچ:   ، ومــــكــــانٍ زمـــــانٍ  كـــل  فـــي  وأحـــوالـــهـــم 
Ú ﴾ [الــمــائــدة:   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ وقــال:   ،[١٤ 2 ﴾ [الــمــلــك: 
وأني  الظالمين  الحكام  عن  أدافع  أني  ظانٌّ  يظن  أن  من  خشيتي  ولوال  ٥٠]؛ 
لكوني  الــفــصــل،  هــذا  الــرســالــة  تضمين  إلــى  ــررت  اضــطُ لــمــا  بحكمهم،  راضٍ 
، وهــي «حــكــم الــخــروج عــلــى الــحــاكــم الــظــالــم»،  أبــحــث مــســألــةً واحــدةً مــعــيَّــنــةً
إنسانٍ  أي  من  وبغضه،  ظلمٍ  كل  رفض  على  للتأكيد  مضطراً  أجدني  أني  إال 
ال  وظلمه  للظالم  بغضي  أن  إال   ،- وأفظع!  أشنع  الحاكم  من  وهــو   - صــدر 
، وضــبــطــتــه مــن ضــوابــط!  تــه لــي الــشــريــعــة مــن حـــدودٍ يــجــعــلــنــي أخــرج عــمــا حــدَّ
وبـــراءه وحــيــاتــه  ووالءه  أن يــجــعــل حــبــه وبــغــضــه  الــواجــب عــلــى الــمــســلــم  فــإن 
ويــرضــاه،  يحبه اهللا  مــا  ووفــق  وهللا،  في اهللا  وســكــنــاتــه  حــركــاتــه  وكــل  ومــمــاتــه 
طــاعــتــه  عـــن  أخـــرج  وأال  الــحــاكــم،  ظــلــم  عــلــى  أصــبــر  أن  الـــحـــدود:  هـــذه  ومـــن 

.- ذلك  على  األدلة  ذكر  وسيأتي   - هللاک  معصيةٌ  فيه  ليس  فيما 
يــحــكــم  ال  لــمــن  الـــشـــديـــد  الـــوعـــيـــد  تــبــيِّــن  الـــتـــي  األحـــاديـــث  بــعــض  وهــــذه 

بــالــعــدل فــي رعــيــتــه:



۲۲۲۲
اإلمــام  «...وإنما  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:  هريرةگ  أبي  فــعــن   
بذلك  له  فإن  ل،  وعدَ بتقو اهللا  أمر  فإن  به،  تَّقى  ويُ ورائه،  من  يقاتَل   ، نَّةٌ جُ

.(١ مــنــه»( عــلــيــه  فــإن  بــغــيــره،  قــال  ، وإن  أجــراً
تــســوســهــم  ئـــيـــل  إســـرا بـــنـــو  «كـــانـــت  قــــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  عـــن  وعـــنـــهگ   
خــلــفــاء  وســيــكــون  بــعــدي،  نــبــيَّ  ال  وإنــه   ، نــبــيٌّ ــفــه  ــلَ خَ نــبــيٌّ  هــلــك  كــلــمــا  األنــبــيــاء، 
أعــطــوهــم  فــــاألول،  األول  بــيــعــة  ــــوا  «فُ قـــال:  تــأمــرنــا؟  فــمــا  قـــالـــوا:  فــيــكــثــرون» 

.(٢ اســتــرعــاهــم»( عــمــا  ســائــلــهــم  فإن اهللا  حــقــهــم، 
اإلمــارة،  عــلــى  ســتــحــرصــون  قــال: «إنــكــم  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عــن  وعــنــهگ   

.(٣ )« الــفــاطــمــةُ وبــئــســت  الــمــرضــعــةُ  ــم  فــنِــعْ الــقــيــامــة،  يــوم  نــدامــةً  وســتــكــون 
قال:  تستعملني؟  أال  اهللا  رسول  يا  قلت:  قال:  گ  ذرٍّ أبي  وعن   
 ، أمــانــةٌ وإنــهــا   ، ضــعــيــفٌ إنــك  ذر،  أبــا  «يــا  قــال:  ثــم  مــنــكــبــي  عــلــى  بــيــده  فــضــرب 
الــذي   وأد بــحــقــهــا،  أخــذهــا  مــن  إال   ، ونــدامــةٌ خــزيٌ  الــقــيــامــة -  يــوم  وإنــهــا - 

.(٤ فــيــهــا»( عــلــيــه 
كــلــكــم  «أال  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قــال  قــال:  عــمــرک  اهللا بن  عبد  وعــن   
وهــو  راعٍ  الــنــاس -  عــلــى  الــذي  فــاإلمــام -  رعــيــتــه،  عــن  مــســؤولٌ  وكــلــكــم  راعٍ 

.(١٨٤١) ومسلم   (٢٩٥٧) البخاري   (١).(١٨٤٢ ) ومسلم   (٣٤٥٥ ) البخاري   (٢ )
الــفــاطــمــة»  وبــئــســت  الــمــرضــعــة  ــم  الــعــيــنــي۴: (قــولــه: «فــنِــعْ قـــال   (٧١٤٨ الــبــخــاري (  (٣ )
آخــرهــا،  بــئــس  أي:  الــفــاطــمــة  وبــئــســت  أولــهــا،  ــم  نِــعْ أي:  الــمــرضــعــة  ــم  نِــعْ الــكــرمــانــي:  قــال 
الــقــتــل  آخرها  لــكــن  أوالً،  والــوهــمــيــة  الــحــســيــة  واللذات  والجاه  المال  مــعــهــا  ألن  وذلك 
الدنيا  في  المرضعة  نعمت  الداودي:  وقال  اآلخرة.  في  التبعات  ومطالبات  والعزل 
فــيــصــيــر  ذلـــك،  عــلــى  الــمــحــاســبــة  إلـــى  يــصــيــر  ألنـــه  الـــمـــوت،  بــعــد  أي:  الــفــاطــمــة  وبــئــســت 
صــحــيــح  شـــرح  الـــقـــاري  هــالكــه) «عــمــدة  ذلـــك  فــيــكــون  يــســتــغــنــي،  أن  قــبــل  ــم  ــفــطَ يُ كــالــذي 

.(٢٢٧/٢٤ الــبــخــاري» (
.(١٨٢٥ مــســلــم (  (٤ )



۲۳۲۳
.(١ رعــيــتــه»( عــن  مــســؤولٌ 

«ما  يقول:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  سمعت  قال:  يسارگ  معقل بن  وعن   
حرم اهللا  إال  لــهــم،  غــاشٌّ  وهــو  فــيــمــوت  الــمــســلــمــيــن،  مــن  رعــيــةً  يــلــي  والٍ  مــن 

.(٢ الــجــنــة»( عــلــيــه 
يــــقــــول:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــــــــول  ســـمـــعـــت  قـــــــال:  هــــــريــــــرةگ  أبــــــي  وعــــــن   
.(٣ )« شيئاً الناس  أمر  من  يلِ  ولم  الثريا  من  خرَّ  أنه  يتمنى  أن  رجلٌ  «ليوشك 
 ، رةٍ شَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يقول: «ما من أمير عَ  وعنهگ قال: سمعت رسول 

.(٤ الــجــور»( يــوبــقــه  الــعــدل أو  يــفــكــه  حــتــى  الــقــيــامــة،  يــوم  مــغــلــوالً  بــه  يــؤتــى  إال 
«إن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســــــول  قــــال  قــــال:  مـــســـعـــودگ  اهللا بن  عبد  وعــــن   
وإمـــامٌ   ، نــبــيٌّ قــتــلــه  أو   ، نــبــيــاً قــتــل  مــن  الــقــيــامــة -:  يــوم  بــاً -  عــذا الــنــار  أهــل  أشــد 

.(٥ )« جــائــرٌ
      

.(١٨٢٩ ٧١٣٨) ومــســلــم ( الــبــخــاري (  (١ )
.(١٤٢ ٧١٥١) ومــســلــم ( الــبــخــاري (  (٢ )

.(٣٦١ ٧٠١٥) وهــو فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» ( «مــســتــدرك الــحــاكــم» (  (٣ )
.(٢٦٢١ ٩٥٧٣) وهــو فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» ( «مــســنــد أحــمــد» (  (٤ )

الــتــرغــيــب  فـــي «صــحــيــح  األلـــبـــانـــي  وحــســنــه   (١٠٥١٥ لــلــطــبــرانــي ( الــكــبــيــر»  «الــمــعــجــم   (٥ )
.(٢١٨٥ والــتــرهــيــب» (



۲٤۲٤


ک 

 Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ بــقــولــه:  األمــور  والة  بــطــاعــة  اهللاک  أمر 
.[٥٩ Ð ﴾ [الــنــســاء:   Ï  Î  Í  Ì

وميمون بن  عــبــاس  ابــن  قــال  وكــذا  األمــراء.  هــم  هــريــرةگ:  أبــو  قــال 
واألمــراء. ٢)، ومــنــهــم مــن قــال: هــم الــعــلــمــاء  ــدي( والــسُّ زيــد  وابــن  مــهــران 

لـــــطـــــاعـــــة لـــــولـــــي األمــــــــــر، كــــمــــا فـــي  لـــــنـــــبـــــيملسو هيلع هللا ىلص بــــالــــســــمــــع وا كـــــــذا أمـــــــر ا
عــلــى  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  قــال: «بــايــعــتُ  جــريــرگ  حــديــث  مــن  «الــصــحــيــحــيــن» 
وإيــتــاء  الــصــالة،  وإقـــام  رسول اهللا،  مــحــمــداً  وأن  إال اهللا،  إلـــه  ال  أن  شــهــادة 

.(٣ )« مــســلــمٍ لــكــل  والــنــصــح  والــطــاعــة،  والــســمــع  الــزكــاة، 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرةگ أنه سمع رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص يقول: «من 
أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن عصاني فقد عصى اهللا، ومن يُطع األمير فقد أطاعني، 
فإنْ  به،  تَّقى  ويُ مِن ورائه  يقاتَل  نَّةٌ  وإنما اإلمام جُ عصاني،  فقد  األمير  يعصِ  ومن 

ل، فإنَّ له بذلك أجراً، وإن قال بغيره، فإنَّ عليه منه»(٤). دَ أمر بتقو اهللا وعَ
والــطــاعــة  الــســمــع  االجـــتـــمـــاع:  تــمــام  (مـــن  عبد الوهاب۴:  محمد بن  الــشــيــخ  قـــال   (١ )
 ، ذائــعــاً هــذا بــيــانــاً شــائــعــاً  أي الــكــتــاب -  فــبــيَّــن -   ، حــبــشــيــاً عــبــداً  ــر عــلــيــنــا، ولــو كــان  لــمــن تــأمَّ
مــن  أكــثــر  عــنــد  ف  ــعــرَ يُ ال  األصــل  هــذا  صــار  ثــم   ، وقـــدراً الــبــيــان شــرعــاً  أنـــواع  مــن  بــوجــوهٍ 

.[(٦/٩ يــدعــي الــعــلــم، فــكــيــف بــالــعــمــل بــه؟!) [«الــدرر الــســنــيــة» (
.(٤٩٧/٨ انــظــر «تــفــســيــر الــطــبــري» (  (٢ ).(٥٦ ٢١٥٧) ومــســلــم ( الــبــخــاري (  (٣ )

.(٢٩٥٧ الــبــخــاري (  (٤ )



۲٥۲٥




السابقة -  األحاديث  في   - للحاكم  الطاعة  أن  أحدٌ  يفهم  أن  ينبغي  ال 
فــي  أو  اهللا،  طاعة  فــي  الــحــاكــم  أوامــر  كــانــت  إذا  فــيــمــا  مــقــيــدةٌ  هــي  بــل   ! مــطــلــقــةٌ
الــمــبــاحــات، ولــيــس فـــي الــمــعــاصــي والــســيــئــات! فــعــن عــلــيگ قـــال: قــال 
 ،(١ الـــمـــعـــروف»( فـــي  الــطــاعــة  إنــمــا   ! مــعــصــيــةٍ فـــي  طــاعــة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ال  رســـــول 
فــي  ألحــــــدٍ  طــــاعــــة  «ال  قـــــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حـــصـــيـــنگ  عمران بن  وعـــــن 

.(٢ ) اهللاگ» معصية 
 ! كــلــيــاً نــزعــاً  الــطــاعــة  مــن  الــيــد  نــزع  مــنــه  يــلــزم  ال  أمــره بــالــمــعــصــيــة،  أنَّ  إال 
 ــطــاع فــيــمــا ســو ويُ وإنــمــا هــو عــصــيــانٌ لــه فــيــمــا أمـــر بــه مــن الــمــعــصــيــة فــقــط، 

.(٣ ذلــك(

      

.(١٨٤٠ ٧١٤٥) ومــســلــم ( الــبــخــاري (  (١ )
.(١٧٩ ٢٠٦٥٤) وهــو فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» ( «مــســنــد أحــمــد» (  (٢ )

اقــرأ كــالم أبــي بــكــر األثــرم۴ فــي الــفــصــل الــتــالــي.  (٣ )



۲٦۲٦




 

 ، ــرةٌ مــنــكَ أمــــورٌ  مــنــه  صـــدرت  إذا  الــحــاكــم،  أن  يــعــتــقــد  الـــنـــاس  مـــن  كــثــيــرٌ 
 ، طاعةٌ وال  سمعٌ  ال   - عندئذٍ   - له  يــجــب  ال  والثروات،  باألموال  واستئثارٌ 
مــنــه  أنــكــرنــا  وإن  عــلــى الــحــاكــم،  بــالــصــبــر  أمــر  قــد  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  فــإن  خــطــأ!  وهــذا 

حــدَّ الــكــفــر الــبــواح! األمــر  ــصــل  يَ مــا أنــكــرنــا، مــا لــم 
الــمــســلــم  الــمــرء  قـــال: «عــلــى  أنــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عــن  عــمــرک  ابــن  فــعــن   
 ، بمعصيةٍ مر  أُ فإن   ، بمعصيةٍ يؤمر  أن  إال  وكره،  أحب  فيما  والطاعة  السمع 

.(١ طــاعــة»( ســمــع وال  فــال 
ـــــــــرم۴: (فـــاخـــتـــلـــفـــت هـــــذه األحــــاديــــث  قـــــال اإلمـــــــام أبـــــو بـــكـــر األث
ـــنـــة: فـــقـــد وضــعــوهــا  فـــتـــأول فــيــهــا أهــــل الـــبـــدع. فـــأمـــا أهــــل الـــسُّ فـــي ظـــاهـــرهـــا، 
مــواضــعــهــا، ومــعــانــيــهــا كــلــهــا مــتــقــاربــةٌ عــنــدهــم، فــأمــا أهــل الــبــدع: فــتــأولــوا فــي 
بـــعـــض هــــذه األحــــاديــــث مـــفـــارقـــة األئـــمـــة والــــخــــروج عــلــيــهــم. والـــوجـــه فــيــهــا 
...وأمــا  بــعــضــاً بــعــضــهــا  ق  ويـــصـــدِّ  ، بــعــضــاً بــعــضــهــا  ــر  يــفــسِّ األحـــاديـــث  هـــذه  أن 
٢) فــهــمــا الـــلـــذان تــأولــهــمــا أهـــل الـــبـــدع فــقــالــوا:  حــديــث ابـــن مــســعــود وأنــــس(
فــي  ــطَــع  يُ لــم  اهللا،  عصى  فــإذا  اهللاک،  عصى  لــمــن  طــاعــة  ال  يــقــول  تــراه  أال 
جــعــل  فــمــا  ــر،  الــمــفــسَّ إلــى  الــمــتــشــابــه  د  ـــرَ يُ وإنــمــا   ! طــاعــةٍ إلــى  دعــا  وإن   ، شـــيءٍ

.(١٨٣٩ الــبــخــاري (٧١٤٤) ومــســلــم (  (١ )
حديث عبد اهللا بن مسعود وأنسک المشار إليه هو: «ال طاعة لمن عصى اهللاک».  (٢)



۲۷۲۷
إلى  هذا  يُرد  إنما  بل  األحاديث،  تلك  من  باالتباع  أولى  ظاهره،  على  هذا 
في  يطاع  ال  أنه  يريد  إنما  عصى اهللا»،  لمن  طاعة  «ال  فقوله:  معناه  يِّن  بُ ما 

.(١ األحــاديــث)( ، كــســائــر  مــعــصــيــةٍ
أميره  من  كره  «من  قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عن  عباسک  ابن  وعن   
 ، شــبــراً الــســلــطــان  مــن  خــرج  الــنــاس  مــن  أحـــدٌ  لــيــس  فــإنــه  عــلــيــه،  فــلــيــصــبــر  شــيــئــاً 

.(٢ )« جــاهــلــيــةً مــيــتــةً  مــات  إال  عــلــيــه،  فــمــات 
الــســمــع  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «عــلــيــك  رسول  قــال  قــال:  هــريــرةگ  أبــي  وعــن   

.(٣ عــلــيــك»( ــرةٍ  ثَ ــكــرهــك، وأَ ــنــشــطــك ومَ ويــســرك، ومَ عــســرك  فــي  والــطــاعــة 
واالختصاص  االستئثار  (هي  األثرة:  معنى  مبيِّناً  النووي۴  قال 

.(٤ بــأمــور الــدنــيــا)(
«إنـــهـــا  رســـــــــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قـــــال  قــــــال:  مـــســـعـــودگ  عبد اهللا بن  وعـــــن   
أدرك  من  تأمر  يا رسول اهللا، كيف  تنكرونها» قالوا:  ةٌ وأمورٌ  رَ ثَ أَ بعدي  ستكون 

لكم»(٥). الذي  وتسألون اهللا  عليكم،  الذي  الحق  ون  قال: «تُؤدُّ ذلك؟  منا 
قـــلـــت: والـــحـــق الــــذي عــلــيــهــم هـــو الــســمــع والـــطـــاعـــة بـــالـــمـــعـــروف، وأمـــا 
ولم  ربهمچ،  يسألوه  أن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فأوصاهم  لهم،  الذي  بالحق  المطالبة 

عليهم! بالخروج  األمر  عن  فضالً   ،« «تظاهرٍ بـ وال   « «اعتصامٍ بـ ال  يأمرهم 
«اســـمـــعـــوا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســــــول  قـــال  قــــال:  مـــالـــكگ  أنس بن  وعـــن   

.(٦ )« زبــيــبــةٌ كــأن رأســه   ، حــبــشــيٌ عــبــدٌ  عــلــيــكــم  اســتُــعــمــل  وأطــيــعــوا، وإن 
.(٢٥١ ص ( «نــاســخ الــحــديــث ومــنــســوخــه»   (١ )

.(١٨٤٩ مــســلــم (  (٢ ).(١٨٣٦ مــســلــم (  (٣ )
.(٢٢٥/١٢ «شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم» (  (٤ )

.(١٨٤٣ ٧٠٥٢) ومــســلــم ( الــبــخــاري (  (٥ )
.(٧١٤٢ الــبــخــاري (  (٦ )



۲۸۲۸
وعــظــهــم  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ســــاريــــةگ،  العرباض بن  حـــديـــث  وفــــي   
والــطــاعــة  والــســمــع  بتقو اهللا  «أوصــيــكــم   : قــائــالً وأوصــاهــم   ، مــودعٍ مــوعــظــة 

.(١ )« كــثــيــراً اخــتــالفــاً   فــســيــر مــنــكــم،  يــعــشْ  مــن  وإنــه   ، عــبــدٌ عــلــيــكــم  ــر  تــأمَّ وإن 
وإن  وأطــيــع،  أســمــع  أن  أوصــانــي  خــلــيــلــي  قــال: (إن   ، ذرٍّ أبــي  وعــن   

.(٢ األطــراف)( عــبــداً مــجــدع  كــان 
الـــجـــعـــفـــي  يــــزيــــد  سلمة بن  ســــــأل  قـــــــال:  الــــحــــضــــرمــــي  ئـــــــل  وا وعــــــن   
يــســألــونــا  أمـــراء  عــلــيــنــا  قــامــت  إن  أرأيـــت  اهللا،  نبي  يــا  فــقــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
حــقــهــم، ويــمــنــعــونــا حــقــنــا، فــمــا تـــأمـــرنـــا؟ فـــأعـــرض عـــنـــه، ثـــم ســـألـــه فــأعــرض 
وقــال:  قــيــس  األشعث بن  فــجــذبــه  الــثــالــثــة،  فــي  أو  الــثــانــيــة  فــي  ســألــه  ثــم  عــنــه، 

.(٣ ــلــتــم»( ــمِّ مــا حُ وعــلــيــكــم  ــلــوا،  ــمِّ مــا حُ عــلــيــهــم  فــإنــمــا  وأطــيــعــوا،  «اســمــعــوا 
األمــــراء  اخـــتـــص  وإن  وأطـــيـــعـــوا،  اســمــعــوا  (أي:  الـــنـــووي۴:  قـــال 
بــــالــــدنــــيــــا، ولــــــم يــــوصــــلــــوكــــم حـــقـــكـــم مــــمــــا عــــنــــدهــــم. وهــــــذه األحــــــاديــــــث فـــي 
األحـــوال، وســبــبــهــا اجــتــمــاع كــلــمــة  الــحــث عــلــى الــســمــع والــطــاعــة فــي جــمــيــع 

.(٤ الــمــســلــمــيــن، فــإن الــخــالف ســبــبٌ لــفــســاد أحــوالــهــم فــي ديــنــهــم ودنــيــاهــم)(
وقـــــال الـــحـــافـــظ ابــــن حـــجـــر۴: (والـــحـــكـــمـــة فـــي األمـــــر بــطــاعــتــهــم: 

.(٥ االفــتــراق مــن الــفــســاد)( الــمــحــافــظــة عــلــى اتــفــاق الــكــلــمــة، لــمــا فــي 

      

٤٦٠٧) وغــيــره وصــحــحــه األلــبــانــي. داود ( أبــو   (١ )
.(٦٤٨ مــســلــم (  (٢ ).(١٨٤٦ مــســلــم (  (٣ )

.(٢٢٥/١٢ «شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم» (  (٤ )
.(١١٢/١٣ «فــتــح الــبــاري» (  (٥ )



۲۹۲۹

 

ما  الحاكم  على  الخروج  يجوز  ال  األول:  الــفــصــل 
. دام مــســلــمــاً

وإن  الــحــكــام  عــلــى  الــصــبــر  وجـــوب  الــثــانــي:  الــفــصــل 
كــانــوا مــبــتــدعــة.

لـــــشـــــتـــــم لــــلــــحــــكــــام عـــلـــى  لــــــســــــب وا ا الــثــالــث:  الــفــصــل 
لــــــخــــــروج  لـــــمـــــنـــــابـــــر مـــــــن مـــــظـــــاهـــــر ا ا

الــمــحــرم.
آثـــار وتــطــبــيــقــات ســلــفــيــة ألحــاديــث  الــرابــع:  الــفــصــل 
السري. والنصح  والطاعة  السمع 

      



۳۰۳۰



۳۱۳۱




  

وهــذا الــبــاب، فــصــلــتــه عــمــا قــبــلــه لــلــداللــة عــلــى أنــه بــاإلضــافــة إلــى كــون 
والـــطـــاعـــة  بــالــســمــع  حـــقـــه  وبـــطـــالن  واليـــتـــه  نــــزع  يـــوجـــب  ال  نــفــســه  فـــي  فـــســـاده 
ال يــوجــبــه ســواءً بــســواء.  حــق رعــيــتــه وظــلــمــه لــهــم،  فــي  أيــضــاً  فــســاده  فــإن  لــه، 

األحــاديــث الــتــي تــدل عــلــى ذلــك: وإلــيــك بــعــض 
فقال  فبايعناه،  النبيملسو هيلع هللا ىلص  دعانا  قال:  الصامتگ  عبادة بن  عن   
ــكــرهــنــا،  ومَ ــنــشــطــنــا  مَ فــي  والــطــاعــة،  الــســمــع  عــلــى  بــايــعــنــا  أخــذ عــلــيــنــا: «أن  فــيــمــا 
كــفــراً  تــروا  أن  إال  أهــلــه،  األمــر  ــنــازع  نُ ال  وأن  عــلــيــنــا،  ــرةٍ  ثَ وأَ ــســرنــا  ويُ ــســرنــا  وعُ

.(٢ )« بــرهــانٌ فــيــه  من اهللا  عــنــدكــم   ، بــواحــاً
الذين  أئمتكم  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «خيار  أنَّ  مالكگ  عوف بن  وعن   
أئمتكم  وشــرار  عليهم(٣)،  ــون  وتــصــلُّ عليكم  ــون  ويــصــلُّ ويحبونكم،  تحبونهم 
رسول اهللا،  يا  قيل:  ويلعنونكم»،  وتلعنونهم  ويبغضونكم،  تبغضونهم  الذين 
أفــال نــنــابــذهــم بــالــســيــف؟ فــقــال: «ال، مــا أقــامــوا فــيــكــم الــصــالة، وإذا رأيــتــم من 
أبواب  من  بابٍ  في  أئمتهم  مع  المسلمين  على  الواجب  البيهقي۴  اإلمام  لخَّص   (١ )
يــنــوب  ومــن  لــإلمــام  والــطــاعــة  الــســمــع  قــال: (بــاب  حــيــث   (٢٧٠/٣ الــصــغــيــر» ( «الــســنــن 

عــنــه مــا لــم يــأمــر بــمــعــصــيــة، والــصــبــر عــلــى أذ يــصــيــبــه مــنــه، وتــرك الــخــروج عــلــيــه).
جدت  وُ إذا  عليه  الخروج  فيشرع  الكافر  الحاكم  وأما  المسلم،  بالحاكم  خاص  وهذا 

الــقــدرة عــلــى ذلــك.
.(١٧٠٩) ومسلم   (٧٠٥٥) البخاري  أي: تــدعــون لــهــم ويــدعــون لــكــم.(٢)   (٣ )



۳۲۳۲
.(١)« طاعةٍ من  يداً  تنزعوا  وال  عمله،  فاكرهوا  تكرهونه،  شيئاً  والتكم 

أمـــــراء،  «ســـتـــكـــون  قـــــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــــول  أن  ســـلـــمـــةڤ  أم  وعـــــن   
رضــي  مــن  ولــكــن  ــلِــم،  أنــكــر سَ ومــن  ئ،  بـــرِ عــرف  فــمــن  ــنــكِــرون،  فــون وتُ ــعــرِ فــتَ
أنــكــر  من  (يــعــنــي   :(٢ أي( صلَّوا»  مــا  «ال،  قال:  نــقــاتــلــهــم؟  أفال  قالوا:  وتابع» 

.(٣ ومــن كــره بــقــلــبــه)( بــقــلــبــه، 
فــتــأمــل كــيــف جــعــل اإلنــكــار شــيــئــاً ومــقــاتــلــتــهــم شــيــئــاً آخــر! فــال يــلــزم مــن 

! إنــكــار الــمــنــكــر: الــمــقــاتــلــة والــمــنــازعــة عــلــى الــحــكــم إطــالقــاً
 ، بشرٍّ كنا  إنا  رسول اهللا،  يا  قلت  قال:  اليمانگ  حذيفة بن  وعن   
«نــعــم»،  قـــال:  ؟  شـــرٌّ الــخــيــر  هـــذا  وراء  مــن  فــهــل  فــيــه،  فــنــحــن   ، بــخــيــرٍ فجاء اهللا 
الخير  ذلك  وراء  فهل  قلت:  «نعم»،  قال:  ؟  خيرٌ الشر  ذلك  وراء  هل  قلت: 
بهداي،  يهتدون  ال  أئمةٌ  بعدي  «يكون  قال:  كيف؟  قلت:  «نعم»،  قال:  ؟  شرٌّ
جثمان  في  الشياطين  قلوب  قلوبهم  رجالٌ  فيهم  وسيقوم  نَّتي،  بسُ يستنُّون  وال 
»، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول اهللا، إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع  إنسٍ

وأطع»(٥). فاسمع  مالك(٤)،  وأخذ  ظهرك  ضرب  وإنْ  لألمير،  وتطيع 
.(١٨٥٥ مــســلــم (  (١ )

.(٤٧٦١ داود» ( ۴ كــمــا فــي «ســنــن أبــي  راوي الــحــديــث: «قــتــادة» الــقــائــل هــو   (٢ )
.(١٨٥٤ مــســلــم (  (٣ )

ــســف  الــعَ فــي  بــلــغــوا  وإن  األمــراء  طــاعــة  وجــوب  عــلــى  دلــيــلٌ  قــال الــشــوكــانــي۴: (فــيــه   (٤ )
تعالى:  قوله  لعموم  مخصصاً  هذا  فيكون  أموالهم،  وأخذ  الرعية  ضرب  إلى  والجور 
األوطــار»  ١٩٤] [«نــيــل  f ﴾ [الــبــقــرة:   e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿

.[(٢٠٧/٧ )
.(١٨٤٧ مــســلــم (  (٥ )

لــم  ســـالم  أبـــا  ألن  مـــرســـل،  عــنــدي  هـــذا  الـــدارقـــطـــنـــي:  الـــنـــووي۴: (قـــال  قـــال  تــنــبــيــه: 
األول،  بالطريق  متصل  صحيح  المتن  لكن  الدارقطني،  قال  كما  وهو  حذيفة.  يسمع 



۳۳۳۳
تـــــرت األحـــــاديـــــث عــن  تـــــوا قـــــال اإلمـــــــام أبـــــو بـــكـــر األثــــــــرم۴: (ثـــــم 
واألئــــمــــة بـــعـــدهـــمژ يـــأمـــرون  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فـــكـــثـــرت عـــنـــه، وعــــن الـــصـــحـــابـــة 
فــراق  بــالــكــف، ويــكــرهــون الــخــروج، ويــنــســبــون مــن خــالــفــهــم فــي ذلــك إلــى 

.(١ ــنــة)( ومــذهــب الــحــروريــة وتــرك الــسُّ الــجــمــاعــة 
لـــــخـــــروج عــــلــــى الـــحـــكـــام  يـــســـتـــفـــاد مـــــن هــــــذه األحــــــاديــــــث أنــــــه يــــحــــرم ا
واحـــدةٍ  حـــالـــةٍ  فـــي  إال  والــظــلــم،  الـــجـــور  مـــن  مــنــهــم  حــصــل  مــهــمــا  ومــقــاتــلــتــهــم 

الــذي ال يــخــتــلــف فــيــه اثــنــان. فــقــط وهــي: ظــهــور الــكــفــر الــبــواح 
فــيــكــم  أقــــامــــوا  يـــــة «مــــا  روا عـــلـــى  فـــتُـــحـــمـــل  ــــوا»  صــــلَّ مـــا  يـــــة «ال  روا وأمـــــا 
الــــصــــالة»، والـــتـــي تــفــيــد بــــأن مــنــعــهــم الـــنـــاس مـــن إقـــامـــة الـــصـــالة دلـــيـــلٌ عــلــى 
الــخــروج عــلــيــهــم  ســبــبٌ لــجــواز  يــبــقــى  وال  األحــاديــث  بــذلــك  فــتــتَّــحــد  كــفــرهــم، 

فــقــط. ســو كــفــرهــم الــبــواح 

      

الحديث  أن  وغيرها،  الفصول  في  قدمنا  وقد   ،تر كما  متابعةً  بهذا  مسلم  أتى  وإنما 
االحــتــجــاج  وجــاز  الــمــرســل،  صــحــة  بــه  تــبــيــنّــا  مــتــصــالً  آخــر  طــريــقٍ  مــن  روي  إذا  الــمــرســل 
ويــصــيــر فــي الــمــســألــة حــديــثــان صــحــيــحــان) [«شـــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم»  بـــه، 

.[(٢٣٧/١٢ )
عــــلَّ بـــاالنـــقـــطـــاع، وقـــد وصـــلـــه الـــطـــبـــرانـــي فـــي «الــمــعــجــم  وقــــال األلـــبـــانـــي۴: (وقــــد أُ
يحيى بن  عــن  الــيــمــامــي  راشـــد  عمر بن  طــريــق  مــن   (٣٠٣٩/٢/١٦٢/١ ) األوســـط» 
الــصــحــيــحــة»  حــذيــفــة) [«الــســلــســلــة  عــن  جــده  عــن  أبــيــه  عــن  ســالم  زيد بن  عــن  كــثــيــر  أبــي 

.[(٥٤٢/٦ )
.(٢٥٧ ص ( «نــاســخ الــحــديــث ومــنــســوخــه»   (١ )



۳٤۳٤




القائلين  شبهة  يبطل  ما  تحته  ألذكر  العنوان،  هذا  إفراد  دت  تعمَّ وقد 
في  هي  إنما  عليه،  الخروج  عن  والنهي  والطاعة  السمع  أحاديث  كل  بأن 

فــحــســب! اهللا  بشرع  يــحــكــم  الــذي  الــحــاكــم  حــق 
الحاكم،  أن  وبيَّنت  بخالفه،   - أيضاً   - نة  السُّ جاءت  مما  هو  هذا  فإن 
يــنــزعــوا  أال  الــنــاس  عــلــى  الــواجــب  فــإن  اهللا،  دين  فــي  االبــتــداع  فــي  وقــع  وإن 
بها  والحكم  اهللا،  لشرع   ٌ تــغــيــيــر  هي  إنما  البدع  أن  ومعلومٌ  طاعته!  من  يداً 

اهللا! أنزل  مــا  بــغــيــر  حــكــمٌ 
ل، فــهــو  ۴: (وأمـــــا الـــشـــرع الـــمـــبـــدَّ قــــال شـــيـــخ اإلســـــالم ابــــن تـــيـــمـــيـــة
دخلت  أُ التي   - المضلة  والبدع  المقلوبة  والتفاسير  المكذوبة  األحاديث 

.(١ اهللا)( أنزل  مــا  بــغــيــر  والــحــكــم  مــنــه -  ولــيــســت  الــشــرع  فــي 
حــكــام  عن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فيه  ذكر  الذي  السابق  الحديث  إلى  فباإلضافة 
حديثٌ  جاء  فقد  نته»،  بسُ يستنون  وال  بهديه  يهتدون  «ال  أنهم  الزمان  آخر 
قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مسعودگ  اهللا بن  عبد  حديث  وهو  منه،  أصرح  آخر 
رون  ويؤخِّ بالبدعة،  ويعملون  نة،  السُّ يطفئون  رجالٌ  بعدي  أموركم  «سيلي 
أفــعــل؟!  كــيــف  أدركـــتـــهـــم  إن  اهللا  رســــول  يـــا  فــقــلــت:  مــواقــيــتــهــا»  عـــن  الـــصـــالة 

.(٥٠٧/١١ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (١ )



۳٥۳٥
.(١ اهللا!»( عصى  لــمــن  طــاعــة  ال  تــفــعــل؟!  كــيــف  عــبــدٍ  أم  ابــن  يــا  قال: «تــســألــنــي 
ستدركون  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «لعلكم  رسول  قال  قال:  أنه   - أيضاً   - وعنهگ 
الـــصـــالة  فـــصـــلـــوا  فــــإن أدركـــتـــمـــوهـــم  وقـــتـــهـــا،  لـــغـــيـــر  لــــصــــالة  ا يـــصـــلـــون  أقــــوامــــاً 
فــهــذا تــبــيــيــنٌ آخـــر لــحــالــهــم،   ،(٢ )« ســـبـــحـــةً واجــعــلــوهــا  مــعــهــم  وصــلــوا  لــوقــتــهــا، 
أال  يــدل عــلــى تــفــريــطــهــم فــي أعــظــم ركــنٍ مــن أركــان اإلســالم بــعــد الــتــوحــيــد، 
لــم  أنــهملسو هيلع هللا ىلص  إال  وقــتــهــا،  غــيــر  فــي  لــلــصــالة  تــعــمــدهــم  ومــع  الــصــالة!  ركــن  وهــو 
أمــر بــالــصــالة مــعــهــم  ذلــك -  مــن  الــعــكــس  عــلــى  بــل -  يــأمــر بــالــخــروج عــلــيــهــم، 

وبــأدائــهــا فــي وقــتــهــا - فــرضــاً -. - ســبــحــةً -، 

      

٢٨٦٥) وصــحــحــه األلــبــانــي فــي «صــحــيــح ســنــن ابــن مــاجــه». «ســنــن ابــن مــاجــه» (  (١ )
٧٧٩) وقــال األلــبــانــي: حــســن صــحــيــح. «ســنــن الــنــســائــي» (  (٢ )



۳٦۳٦




  

يــتــفــاخــر كــثــيــرون ويــتــســابــقــون فــي ســب وشــتــم الــحــكــام، عــلــى مــخــتــلــف 
بمنابر  انتهاءً  وليس  المساجد،  في  الجمعة  منابر  من  بدءاً  المتاحة،  المنابر 
هــو  هـــذا  فــعــلــهــم  أن  يــظــنــون  وهـــم  والــمــقــروء،  والــمــســمــوع  الــمــرئــي  اإلعـــالم 

والــنــصــح لــلــحــاكــم والــمــحــكــوم! األمــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر  مــن 
الشحناء  لبعض  تنفيساً   سو ليس  الفعل  هذا  فإن  األمر،  حقيقة  وفي 
ال   ، إيــجــابــيٍّ أثـــرٍ  أي  الــتــأمــل -  حــق  تــأمــلــه  مــن  عــنــد  لــه -  ولــيــس  والــضــغــائــن، 

وال لــلــرعــيــة! لــلــراعــي 
أحدٌ  وأخطاءه  معايبه  ينشر  أن  ويشتم،  يسب  الذي  هذا  يرضى  فهل 
أمــام الــنــاس، ثــم يــســبــه ويــشــتــمــه عــلــى الــمــأل، بــحــجــة أنــه يــنــصــحــه ويــنــكــر عــلــيــه 

؟! وإهــانــةً مــنــكــره؟! أم أنــه ســيــعــتــبــر ذلــك فــضــيــحــةً وإســاءةً 
عــلــى  الـــنـــصـــح  كــــان  فــــإذا  ؛  وإهــــانــــةً فــضــيــحــةً  ذلــــك  ســيــعــتــبــر  أنــــه  شـــك  ال 
رأس  يــرضــاه  أن  ــعــقــل  يُ فــكــيــف  شــأنــه،  قــل  مــهــمــا  إنــســانٍ  أي  يــرضــاه  ال  الــمــأل 
 سو للحكام،  العلني  التشهير  هذا  وراء  من  تُرجى  فائدةٍ  أي  بل  الدولة؟ 
الــتــنــقــيــص مــن هــيــبــة الـــدولـــة وحــاكــمــهــا، وإيـــغـــار الـــصـــدور وتـــجـــريء الــعــامــة 
ثم  والطاعة،  السمع  عدم  إلى  سيؤدي  الذي  واللعن  السب  على  الدهماء 
األنــفــس وضــيــاع األمـــن، كــمــا  والــخــروج واالقــتــتــال وإزهـــاق  إلــى الــفــوضــى 

كــان ذلــك ســبــبــاً فــي مــقــتــل عــثــمــانگ!



۳۷۳۷
أشــد أســبــابــه  إنَّ قــتــل عــثــمــان، كــان  حــجــر۴: (ثــم  ابــن  الــحــافــظ  قــال 

ــرون؟! ١)، أفــال تــذكَّ الــطــعــن عــلــى أمــرائــه، ثــم عــلــيــه بــتــولــيــتــه لــهــم)(
السرية  بالنصيحة  أوصى  قد  الهوملسو هيلع هللا ىلص  عن  ينطق  ال  من  فإن  ولذلك 

لــكــل ذي ســلــطــانٍ فــقــال:
يــأخــذ  ولـــكـــن   ، عـــالنـــيـــةً هِ  ــــدِ ــــبْ يُ فـــال   ، ســـلـــطـــانٍ لــــذي  يــنــصــح  أن  أراد  «مــــن 
 ،(٢ عــلــيــه»( الـــذي   أد قــد  كـــان  وإال  فـــذاك،  مــنــه  قــبــل  فـــإن  بـــه،  فــيــخــلــو  بــيــده، 
فــي  اهللا  سلطان  أهــان  «مــن  فــقــال:  الــســلــطــان  إهــانــة  مــن  أيــضــاً  رملسو هيلع هللا ىلص  حــذَّ وقــد 
سلطان اهللا  أجـــلَّ  «مــن  فــقــال:  إجــاللــه  عــلــى  وحـــثَّ   ،(٣ أهانه اهللا»( األرض 

الــقــيــامــة»(٤). يــوم  أجلَّه اهللا 
الــنــصــيــحــة   : حــــقــــاً عـــلـــيـــكـــم  لـــنـــا  إنَّ  الــــرعــــيــــة!  عــــمــــرگ: (أيـــتـــهـــا  وقـــــال 
الــتــطــبــيــقــات  فـــصـــل  فـــي  وســـيـــأتـــي -   ،(٥ الـــخـــيـــر)( عـــلـــى  والـــمـــعـــاونـــة  بـــالـــغـــيـــب، 

الــســلــفــيــة الــتــالــي - الــبــيــان الــعــمــلــي لــهــذا الــمــنــهــج عــنــد الــصــحــابــةژ.
؟  مــســتــبــدٌ فــاجــرٌ  ظــالــمٌ  وهـــو  الــنــصــيــحــة  يــقــبــل  أن  ــعــقــل  يُ كــيــف  قــيــل:  فـــإن 
فــالــحــمــد  اســتــجــاب  فــإن  نــبــيــكملسو هيلع هللا ىلص،  أمـــرك  كــمــا  عــلــيــك،  الـــذي  أدِّ  أنــت  قــلــنــا: 
ــصــلــح  يُ بــــأن  لـــه  اهللا  وتدعو  مـــنـــك،  الـــمـــطـــلـــوب  أديــــت  قـــد  فـــتـــكـــون  وإال  هللا، 
الــبــطــانــة  يــرزقــه  وأن  بــه،  ويــوفــقــه لــلــعــمــل  الــحــق  إلــى  يــهــديــه  وأن  وحــالــه،  قــلــبــه 
ذلك! من  أكثر  اإلسالم  يكلفك  ولم  عليه،  تعينه  التي  الناصحة  الصالحة 
أخــرج اإلمــام أحــمــد۴ فــي «الــمــســنــد» (١٩٤١٥) - وغــيــره -  وقــد 
مــحــجــوب  وهــو  أوفــى،  أبــي  اهللا بن  عبد  (أتــيــت  قــال:  جــمــهــان  سعيد بن  عــن 

.(١٣/١٣ «فــتــح الــبــاري» (  (١ ).(١٠٩٦ ــنــة» البــن أبــي عــاصــم ( «الــسُّ  (٢ )
٢٢٢٤) وصــحــحــه األلــبــانــي. «جــامــع الــتــرمــذي» (  (٣ )

.(٢٢٩٧ «الــســنــة البــن أبــي عــاصــم» وهــو فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» (  (٤ )
.(٦٠٢/٢ ) الــســري  لهناد بن  «الــزهــد»   (٥ )



۳۸۳۸
جــمــهــان،  سعيد بن  أنــا  فــقــلــت:  أنــت؟  مــن  لــي:  قــال  عــلــيــه،  فــســلــمــت  الــبــصــر، 
األزارقة،  اهللا  لعن  قال:  األزارقة،  قتلته  قلت:  قال:  والدك؟  فعل  فما  قال: 
قــلــت:  قـــال:  الــنــار!  كــالب  أنــهــم  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  حــدثــنــا  األزارقـــة،  اهللا  لعن 
قلت:  قال:  كلها!  الخوارج  بل  قال:  كلها؟  الخوارج  أم  وحدهم  األزارقة 
بيده  فغمزها  يدي،  فتناول  قال:  بهم!  ويفعل  الناس،  يظلم  السلطان  فإن 
ويــحــك يــا ابــن جــمــهــان! عــلــيــك بــالــســواد األعــظــم،  ، ثــم قــال:  شــديــدةً غــمــزةً 
بــيــتــه،  فـــي  ـــهِ  تِ فـــأْ مـــنـــك،  يــســمــع  الــســلــطــان  كـــان  إن  األعـــظـــم!  بـــالـــســـواد  عــلــيــك 
.(١ منه)( بأعلم  لست  فإنك  فدعه،  وإال  منك،  قبل  فإن  تعلم،  بما  ه  فأخبرِْ

من  نوعاً  عليهم  الناس  وتهييج  الحكام  سب  العلم  أهل  عدَّ  فقد  ولذا 
بالقول،  يكون  ما  ومنه  بالفعل،  يكون  ما  منه  الخروج،  فإنَّ  عليهم،  الخروج 
ـــرف بــه الـــخـــوارج الــقــعــديــة  وهـــذا الــنــوع الــثــانــي هــو أخــبــث الــنــوعــيــن، وقـــد عُ

بألسنتهم. الخروج،  على  ويهيّجونهم  غيرهم  ضون  يحرّ كانوا  الذين 
لــيــس  األمـــور  والة  عــلــى  عــثــيــمــيــن۴: (والـــخـــروج  ابــن  الــشــيــخ  قــال 
إن  حــتــى  وبــالــلــســان،  الـــخـــروج بــالــســالح  بـــل  فــقــط!  الـــخـــروج بــالــســالح  هـــو 
 ! ـــي خـــارجـــاً ـــمِّ ، سُ اعــــدلْ الـــرجـــل الـــذي قـــال لــلــنــبــي عــلــيــه الـــصـــالة والـــســـالم: 
، مــع أنــه كـــاذبٌ فــي ذلــك،  خــرج عــلــى الــحــكــم، وأنــكــر الــحــكــم عــالنــيــةً ألنــه 
الخروج  أن  والمقصود  الخلق.  أعدل  هو  والسالم  الصالة  عليه  فالرسول 
الخروج  أي   - لكنه  بالسالح،  الخروج  هو  المعنى  أن  تظن  فال  طلق،  أُ إذا 
فــهــو  األمــور  ووالة  اإلمــام  عــلــى  خــرج  مــن  وكــل  الــخــروج.  غــايــة  بــالــســالح - 
فــي «الــمــســتــدرك»  والــحــاكــم   (٨٦٠ فــي «مــســنــده» ( الــطــيــالــســي  داود  أبــو  أيــضــاً  أخــرجــه   (١ )
 (٢٣١٣ والــجــمــاعــة» ( الــســنــة  أهـــل  اعــتــقــاد  أصـــول  فـــي «شـــرح  والــاللــكــائــي   (٦٤٣٥ )
 (٩٠٥ ) ـــنـــة»  «الـــسُّ فـــي  عـــاصـــم  أبــــي  وابــــن   (٢٨٧١ ) «الـــمـــخـــلـــصـــيـــات»  فـــي  طـــاهـــر  وأبــــو 

ــنــة». ــن إســنــاده األلــبــانــي۴ فــي «ظــالل الــسُّ وحــسَّ



۳۹۳۹
أو  خــرج بــه، ســواءً اعــتــرض عــلــى شــيءٍ مــن أقــوالــهــم  ، لــكــن يــقــيَّــد بــمــا  خــارجٌ
أن يــحــمــل  ويــوجــب  الــصــدور  ذلــك يــوغــر  ألن  وجــه الــعــالنــيــة،  أفــعــالــهــم عــلــى 
طــاعــتــهــم  عــن  يــنــكــثــون  هــذا  بــعــد  ثــم  يــحــمــلــون،  مــا  األمـــور  والة  عــلــى  الــنــاس 

.(١ مــروا بــهــا)( الــتــي أُ
عــلــى   - األســــــف  مــــع   - أصــــبــــح  بـــالـــحـــكـــام  الـــتـــشـــهـــيـــر  فـــــإن  ذلــــــك،  ومـــــع 
وذكـــراً لــمــســاوئــهــم وعــيــوبــهــم ودعـــاءً  الــمــنــابــر وبــشــتــى الــصــور: ســبــاً وشــتــمــاً 
وغــدا ســمــةً ظــاهــرةً عــنــد أكــثــر الــفــرق اإلســالمــيــة الــمــخــالــفــيــن ألهــل  عــلــيــهــم، 
حــث  مــن  فــلــيــعــجــبــوا  هــؤالء  يــعــجــب  وإن  الــبــاب.  هــذا  فــي  والــجــمــاعــة  ــنــة  الــسُّ
عــيــوبــهــم!  ال  مــحــاســنــهــم  ذكــر  وعــلــى  عــلــيــهــم!  ال  لــلــوالة  الــدعــاء  عــلــى  األئــمــة 
كــل ذلــك حــفــاظــاً عــلــى جــمــاعــة الــمــســلــمــيــن ووحــدتــهــم ومــنــعــاً مــن الــفــوضــى 

األمــن. وزعــزعــة 
.(٢  قال أبو الدرداءگ: (إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه)(

األئمة!  على  والطعن  (إياكم  الخوالني۴:  إدريس  أبو  وقال   
أن  إال  لــيــس حــالــقــة الــشــعــر!  الــديــن  هــي الــحــالــقــة، حــالــقــة  فــإن الــطــعــن عــلــيــهــم 

.(٣ األشــرار)( وشــرار  الــطــعــانــيــن هــم الــخــائــبــون، 
ولــي  حــقــوق   ۴ هــــ  ٧٣٣ ســنــة  الــمــتــوفــى  جــمــاعــة  ابـــن  ذكـــر  وعــنــدمــا 
قــدره،  تــعــظــيــم  مــن  يــجــب  ومــا  حــقــه،  عــظــيــم  لــه  ــعــرف  يُ مــنــهــا: (أن  عــدَّ  األمـــر، 
مــن  لــه  تــعــالــى  اهللا  جعل  ومــا  واإلكــرام،  االحــتــرام  مــن  لــه  يــجــب  بــمــا  ــل  فــيــعــامَ
ــمــون  يــعــظِّ اإلســــالم -  أئــمــة  مـــن  األعــــالم -  الــعــلــمــاء  كـــان  ولـــذلـــك  اإلعـــظـــام، 
وورعـــهـــم، وعــــدم الــطــمــع فــيــمــا  ويـــلـــبُّـــون دعـــوتـــهـــم، مـــع زهـــدهـــم  حــرمــتــهــم، 

.٩٠ ص  «شــرح كــتــاب اإليــمــان مــن صــحــيــح مــســلــم»   (١ )
.(٢٨٧/٢١ ) البر  عبد  البــن  و»الــتــمــهــيــد»   (٨٩٥٩ ) لــلــبــيــهــقــي  اإليــمــان»  «شــعــب   (٢ )

.٣٨ حــديــث رقــم   ( ٢٥١ هـــ «األمــوال» البــن زنــجــويــه (ت   (٣ )



٤۰٤۰
مــعــهــم،  األدب  قــلــة  مـــن  الـــزهـــد  إلـــى  الــمــنــتــســبــيــن  بــعــض  يــفــعــلــه  ومـــا  لـــديـــهـــم، 
مــحــبــة  وجــمــع  إلـــيـــه،  عــنــه  الــنــافــرة  الــقــلــوب  ومــنــهــا: (رد  ـــنـــة).  الـــسُّ مـــن  فــلــيــس 
ومــنــهــا:  الــمــلــة)  أمور  وانــتــظــام  األمة  مــصــالــح  مــن  ذلك  فــي  لــمــا  عــلــيــه؛  الــنــاس 
واألهــــــل فــــي الـــظـــاهـــر  لــــفــــعــــل، وبــــالــــمــــال والـــنـــفـــس  لــــــذب عـــنـــه بـــالـــقـــول وا (ا

.(١ والــســر والــعــالنــيــة)( والــبــاطــن، 
لــلــســلــطــان،  (فــانــصــح  إســمــاعــيــل۴:  سعيد بن  عــثــمــان  أبــو  وقــال   
وأكــثِــرْ لــه مــن الــدعــاء بــالــصــالح والــرشــاد بــالــقــول والــعــمــل والــحــكــم، فــإنــهــم 
بــالــلــعــنــة!  عــلــيــهــم  تـــدعـــو  أن  وإيـــــاك  بـــصـــالحـــهـــم،  الـــعـــبـــاد  صـــلـــح  صـــلـــحـــوا  إذا 
بــالــتــوبــة،  لــهــم  ادعُ  ولــكــن  الــمــســلــمــيــن،  عــلــى  الــبــالء  ويـــزداد   ، شـــراً فـــيـــزدادوا 

.(٢ فــيــتــركــوا الــشــر، فــيــرتــفــع الــبــالء عــن الــمــؤمــنــيــن)(
األبــواب اآلتــيــة. مــزيــدٍ مــن األقــوال فــي  وســيــأتــي ذكــر 

وإن تــعــجــب، فــاعــجــب مــن هــاتــيــن الــعــجــيــبــتــيــن:
الحجاج،  أسب  فجعلت   ، وائلٍ أبي  عند  كنت  قال:  الزبرقان  عن   -  ١
لــي،  اغــفــر  قال: اللهم  لــعــلــه  يــدريــك  ومــا  ــه!  تــســبَّ (ال  قــال:  مــســاوئــه،  وأذكـــر 

.(٣ فــغــفــر لــه!)(
الحجاج!  تسبُّوا  (ال  فقال:  أمامة  أبا  أتيت  قال:  السهمي  عون  وعن 

.(٤ )( ، ولــيــس عــلــي بــأمــيــرٍ فــإنــه عــلــيــك أمــيــرٌ
وسر هذا العجب - الذي ال ينتهي - هو أن الحجاج بن يوسف الثقفي 

.(٦٤  - ٦٣ «تــحــريــر األحــكــام فــي تــدبــيــر أهــل اإلســالم» (  (١ )
.(٤٩٨/٩) للبيهقي  اإليمان»  «شعب   (٢).(٤٦٤/٢ ) السري  لهناد بن  «الزهد»   (٣ )

بــرجــس۴:  عبد السالم بن  الــشــيــخ  قـــال   .(١٨/٧ ) لــلــبــخــاري  الــكــبــيــر»  «الـــتـــاريـــخ   (٤ )
الـــعـــراق)  فـــي  والٍ  والـــحـــجـــاج  الــــشــــام،  فـــي  أمـــامـــة  أبــــا  ألن  بـــأمـــيـــر»  عـــلـــي  (قـــولـــه «لـــيـــس 

.١٥٥ ص  «مــعــامــلــة الــحــكــام فــي ضــوء الــكــتــاب والــســنــة» 



٤۱٤۱
هـــو نـــمـــوذجٌ لــلــحــاكــم الــظــالــم ولــلــســفــاح الــمــجــرم، قـــال عــنــه الــذهــبــي۴: 
هشام بن  قـــال  لـــلـــدمـــاء)(١)،  ســفــاكــاً   ، خــبــيــثــاً  ، نــاصــبــيــاً  ، جـــبـــاراً  ، ظــلــومــاً (كـــان 
 ،(٢)( ألفاً وعشرين  ألفٍ  مائة  فبلغ   ، صبراً الحجاج  قتل  ما  (أحصوا  حسان: 
مــنــهــم   ، ألـــفـــاً ثــمــانــون  ســجــنــه  وفـــي  الـــحـــجـــاج،  مـــات  عــــدي:  الهيثم بن  وقــــال 
(لــو  عبد العزيز۴:  عمر بن  فــيــه  قـــال  ولــذلــك  امـــــرأة)(٣).  ألـــف  ثــالثــون 
أبي  بنت  أسماء  له  وقالت  لغلبناهم!)(٤)،  بالحجاج  وجئنا  األمم  تخابثت 
فــأمــا   ، ومــبــيــراً كــذابــاً  ثــقــيــفٍ  فــي  أن  حــدثــنــا  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  إن  ک: (أمــا  بــكــرٍ

إياه)(٥). إال  إخالك  فال  المبير  وأما  فرأيناه،  الكذاب 
كــمــا  بــل -  الــســلــف،  أكــثــر  ــره  يــكــفِّ لــم  واإلجـــرام،  الــجــور  هــذا  كــل  فــمــع 

قــرأتَ آنــفــاً - إن مــنــهــم مــن قــد نــهــى أيــضــاً عــن ســبــه!
أي:   - لــــه  ألدعــــــو  ــــــي  (وإن حـــنـــبـــل۴:  أحمد بن  اإلمــــــام  قـــــال   -  ٢
ذلــك   وأر والــتــأيــيــد،  والــنــهــار،  الــلــيــل  فــي  والــتــســديــد  بــالــتــوفــيــق  لــلــحــاكــم - 

.(٦ واجــبــاً عــلــي!)(
مــا  الــســلــطــان  مــن  نــالــه  قــد  أحــمــد  اإلمـــام  أن  هــو  هــنــا -  الــعــجــب -  وســر 
الــقــرآن  بــخــلــق  الــقــول  عــلــى  يــجــبــره  أن  وأراد  والــتــعــذيــب،  الــحــبــس  مــن  نــالــه 
بــخــلــق  والـــقـــول  زمـــانـــه،  فـــي  الـــنـــاس  أكـــثـــر  أجـــبـــر  كــمــا  اهللا،  صفات  وتــعــطــيــل 
لــه  الــدعــاء  أن   ويــر لــه  يــدعــو  إنــه  يــقــول  ذلــك،  كــل  ومــع  أكــبــر!  كــفــرٌ  الــقــرآن 

واجــبٌ عــلــيــه!
.(١٩٩/٥ «ســيــر أعــالم الــنــبــالء» (  (١ )

.(١٠٧١/٢ «تــاريــخ اإلســالم» لــلــذهــبــي (  (٢ )
الــمــصــدر نــفــســه.  (٣ الــمــصــدر نــفــســه.(  (٤ )

.(٢٥٤٥ «صــحــيــح مــســلــم» (  (٥ )
.١٤ حــديــث رقــم   (٨٣/١ ــنــة» لــلــخــالل ( «الــسُّ  (٦ )



٤۲٤۲
قــد  مــثــالً -  أحــمــد -  اإلمــام  ۴: (فــإن  تــيــمــيــة ابــن  اإلســالم  شــيــخ  قــال 
بــاشــر الــجــهــمــيــة الــذيــن دعــوه إلــى خــلــق الــقــرآن ونــفــي الــصــفــات، وامــتــحــنــوه 
الــذيــن لــم يــوافــقــوهــم  وفــتــنــوا الــمــؤمــنــيــن والــمــؤمــنــات -  وقــتــه،  وســائــر عــلــمــاء 
وقــطــع  الــواليــات  عــن  والــعــزل  والــقــتــل  والــحــبــس  بــالــضــرب  الــتــجــهــم -  عــلــى 
كثيرٌ  كان  بحيث  العدو،  أيدي  من  تخليصهم  وترك  الشهادة  ورد  األرزاق 
وغــيــرهــم:  والــقــضــاة  الــــوالة  مـــن  الــجــهــمــيــة  مـــن   - ذاك  إذ   - األمـــر  أولـــي  مـــن 
القول  مثل  الصفات،  نفي  على  لهم  موافقاً  جهمياً  يكن  لم  من  كل  رون  يكفِّ
وال   ، واليةً يولونه  فال  الكافر،  في  بحكمهم  فيه  ويحكمون  القرآن،  بخلق 
شهادةً  له  يقبلون  وال  المال،  بيت  من  شيئاً  يعطونه  وال   ، عدوٍ من  يفكونه 
واالفــتــكــاك  والــشــهــادة  الــواليــة  عــنــد  الــنــاس  ويــمــتــحــنــون   ، روايــةً وال  فــتــيــا  وال 
مــن األســر وغــيــر ذلــك. فــمــن أقــر بــخــلــق الــقــرآن حــكــمــوا لــه بــاإليــمــان، ومــن 
ــقــرَّ بــه لــم يــحــكــمــوا لــه بــحــكــم أهــل اإليــمــان، ومــن كــان داعــيــاً إلــى غــيــر  يُ لــم 
الــتــجــهــم!  أغــلــظ  مــن  هــذا  أن  ومــعــلــومٌ  وحــبــســوه.  ضــربــوه  أو  قــتــلــوه  الــتــجــهــم 
وإثــابــة قــائــلــهــا وعــقــوبــة تــاركــهــا  فــإن الــدعــاء إلــى الــمــقــالــة أعــظــم مــن قــولــهــا، 
العقوبة  من  أعظم  لقائلها  بالقتل  والعقوبة  إليها،  الدعاء  مجرد  من  أعظم 
وحبسه،  ضربه  ممن  وغيره،  للخليفة  دعا  أحمد،  اإلمام  إن  ثم  بالضرب. 
الذي  القول،  إلى  والدعاء  الظلم  من  به  فعلوه  مما  وحللهم  لهم  واستغفر 

.(١ ، ولــو كــانــوا مــرتــديــن عــن اإلســالم، لــم يــجــز االســتــغــفــار لــهــم!)( هــو كــفــرٌ
واليــــة  فــــي  بــــغــــداد  فـــقـــهـــاء  (اجــــتــــمــــع  إســـــحـــــق۴:  حنبل بن  وقــــــال 
يــعــنــون   - وفــشــا  تــفــاقــم  قـــد  األمـــر  إن  لـــه:  وقـــالـــوا  اهللا،  عبد  أبـــي  إلـــى  الـــواثـــق 
ســلــطــانــه،  وال  بــإمــرتــه  نــرضــى  وال  ذلــك -  وغــيــر  الــقــرآن  بــخــلــق  الــقــول  إظــهــار 

.(٤٨٨/١٢ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (١ )



٤۳٤۳
مــن  يــداً  وال تــخــلــعــوا  وقــال: عــلــيــكــم بــاإلنــكــار بــقــلــوبــكــم،  ذلــك  فــي  فــنــاظــرهــم 
المسلمين  ودماء  دماءكم  تسفكوا  وال  المسلمين،  عصا  وا  تشقُّ وال   ، طاعةٍ
ــســتــراح  يُ أو  بــرٌّ  يــســتــريــح  حــتــى  واصــبــروا  فــي عــاقــبــة أمــركــم،  وانــظــروا  مــعــكــم، 

.(١ هــذا خــالف اآلثــار)(  ، هــذا صــوابــاً ؛ وقــال: لــيــس  مــن فــاجــرٍ

      

.(١٧٥/١ «اآلداب الــشــرعــيــة» (  (١ )



٤٤٤٤


  



وهـــذه آثـــارٌ عــن بــعــض الــصــحــابــةژ تــبــيِّــن مــنــهــجــهــم فــي الــتــعــامــل مــع 
بينهم: فيما  سراً  لهم  ونصيحتهم  لهم،  والطاعة  بالسمع  واإلقرار  الحكام، 
الـــخـــطـــاب:  عمر بن  لـــي  قــــال  قـــــال:   ۴ غـــفـــلـــة سويد بن  فـــعـــن   -  ١
وذلك  حجة،  أي  فيه  لهم  فليس  العلني  اإلنكار  جواز  على  البعض  به  يحتج  ما  وأما   (١ )

ألحــد ســبــبــيــن:
عــلــى  أدلــــةً (!)  ويــحــســبــونــهــا  بــهــا  يــتــمــســكــون  الـــتـــي  الــقــصــص  أكـــثـــر  ثـــبـــوت  عـــدم  األول: 

مــذهــبــهــم.
وليس   - بحضرته  أي   - الحاكم  عند  اإلنكار  على  محمولة  فهي  ثبتت  لو  أنها  الثاني: 
» وســيــأتــي  فـــي غــيــبــتــه! وهـــي تــدخــل فـــي مــعــنــى حــديــث «كــلــمــة حـــقٍ عــنــد ســلــطــانٍ جـــائـــرٍ

الــحــديــث عــنــه فــي الــشــبــهــة الــســابــعــة.
يسمع  أن  الــفــارســيگ  سلمان  رفــض  قصة  حولها  يــدنــدنــون  الــتــي  القصص  هــذه  ومــن 
وهي   ، ثوباً ثوباً  الناس  على  وقسم  ثوبين  أخذ  أنه   (!) ظنه  ما  بسبب  لعمرگ  ويطيع 
الجوزي  كابن  بإسنادٍ  رواها  ومن  ؛  إسنادٍ بال  رواها  من  رواها  قد  تثبت،  لم  باطلة  قصة 
فــي «صــفــة الــصــفــوة» (٥٣٥/١)، أعــلــت روايــتــه بــعــلــة االنــقــطــاع، فــالــقــصــة ضــعــيــفــةٌ ســنــداً 
السمع  فيرفض  عمر  على  بالحكم  سلمانگ  يستعجل  أن  يمكن  ال  إذ   ، معنىً منكرةٌ 
ثوبين  فأخذ  قسمته  في  يعدل  لم  عمرگ  بأن  منه  ظنٍ  لسوء  إال  لشيءٍ  ال  له،  والطاعة 
! إن الــمــتــأمــل حــق الــتــأمــل فــي هــذه الــقــصــة، يــجــد إســاءةً  لــنــفــســه وأعــطــى رعــيــتــه ثــوبــاً ثــوبــاً

له! محمدةً  ظنوه  ما  بخالف  سلمانگ  الجليل  الصحابي  هذا  إلى 
افــتــراض ثــبــوتــهــا فــهــي إنــكــارٌ  والــوجــه الــثــانــي فــي الــرد عــلــى اســتــداللــهــم بــهــا هــو أنــه عــلــى 

عــنــد عــمــرگ وجــهــاً لــوجــهٍ ولــيــس تــحــريــضــاً وتــهــيــيــجــاً لــلــرعــيــة عــلــيــه فــي غــيــبــتــه!



٤٥٤٥
ضربك  وإن   ! حبشياً عبداً  كان  وإن  اإلمام،  فأطع  بعدي،  تُخلَّف  أن  (لعلك 
فــي دنــيــاك، فــقــل:  أمــرٍ مــنــقــصــةٍ  وإن دعــاك إلــى  فــاصــبــر،  حــرمــك  وإن  فــاصــبــر، 

.(١ دون ديــنــي)( ، دمــي  ســمــعــاً وطــاعــةً
 ، إمــارةٍ مــن  للناس  بــد  قــال: (ال  أنــه  طــالــبگ  أبــي  علي بن  وعــن   -  ٢
تأمن  قال:  الفاجرة؟!  بال  فما  عرفناها،  قد  البرة  قيل:   ، فاجرةً أو  كانت  برةً 

الفيء)(٢). بها  ويقسم  العدو  بها  ويجاهد  الحدود،  بها  وتقام  السبل،  بها 
أصـــحـــاب  مـــن  كـــبـــراؤنـــا  (نـــهـــانـــا  قــــال:  مـــالـــكگ  أنس بن  وعــــن   -  ٣
ــغــضــوهــم،  ــبْ تُ وال  ــوهــم،  تــغــشُّ وال  أمـــراءكـــم،  ــبُّــوا  ــسُ تَ ال  قـــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 

.(٣ )( األمــر قــريــبٌ واصــبــروا، فــإنَّ  ــه  الــلَّ ــوا  ــقُ تَّ وا
مــعــاويــة،  يزيد بن  الــمــديــنــة  أهــل  خــلــع  لــمــا  قــال:   ۴ نــافــعٍ وعــن   -  ٤
بـــــن عـــمـــر حـــشـــمـــه وولـــــــده، فــــقــــال: إنـــــي ســـمـــعـــت الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص يـــقـــول:  جـــمـــع ا
هـــذا الــرجــل عــلــى  وإنـــا قــد بــايــعــنــا  الــقــيــامــة»،  يـــوم  لـــواءٌ  لــكــل غـــادرٍ  ــنــصــب  «يُ
عــلــى  رجــــلٌ  ـــع  يـــبـــايَ أن  مـــن  أعـــظـــم  غـــــدراً  أعـــلـــم  ال  وإنــــي  ورســــولــــه،  اهللا  بيع 
خــلــعــه،  مــنــكــم  أحــداً  أعــلــم  ال  وإنــي  الــقــتــال،  لــه  ــب  ــنــصَ يُ ثــم  ورســولــه،  اهللا  بيع 

.(٤ إال كــانــت الــفــيــصــل بــيــنــي وبــيــنــه!( األمــر،  هــذا  وال بــايــع فــي 
اجــتــمــع  حــيــث  عــمــر،  ابـــن  شــهــدت  قـــال:  ديـــنـــارٍ  اهللا بن  عبد  وعـــن   -  ٥
اهللا:  لعبد  والطاعة  بالسمع  أقر  إني  (كتب:  قال:  الملك،  عبد  على  الناس 

.(٧١ «الــشــريــعــة» لــآلجــري بــرقــم (  (١ )
 ،(٦٢ ص ( واالعــتــزال»  الــرفــض  أهــل  كــالم  نــقــض  فــي  االعــتــدال  مــنــهــاج  مــن  «الــمــنــتــقــى   (٢ )
فــي  الــبــيــهــقــي  وكــذلــك   (٣٠٩ ) بــرقــم  «الــفــتــن»  فــي  حــمــاد  نعيم بن  آخــر  بــلــفــظٍ  وأخــرجــه 

.(١٦٧٦٤ «الــســنــن الــكــبــر» بــرقــم (
اإليــمــان»  فــي «شــعــب  والــبــيــهــقــي   ،(١٠١٥ بــرقــم ( ــنــة»  فــي «الــسُّ عــاصــم  أبــي  ابــن  أخــرجــه   (٣ )

ــنــة». د إســنــاده األلــبــانــي۴ فــي «ظــالل الــسُّ ٧١١٧) وجــوَّ بــرقــم (
.(٧١١١ الــبــخــاري (  (٤ )



٤٦٤٦
اســتــطــعــت،  مــا  رســولــه  ــنَّــة  وسُ اهللا  نَّة  سُ عــلــى   - الــمــؤمــنــيــن  أمــيــر   - الملك  عبد 

.(١ ــنــيَّ قــد أقــروا بــمــثــل ذلــك)( وإنَّ بَ
ئـــيـــل  إســـرا بـــنـــي  أن  أخــــبــــره  أمــــامــــةگ  أبـــــا  أن  غــــالــــبٍ  أبـــــي  وعـــــن   -  ٦
كلها   ، واحدةً عليها  تزيد  األمة  وهذه   ، فرقةً وسبعين   إحد على  افترقت 
السواد  في  ما  تعلم  قد  قلت:  الجماعة،  وهي  األعظم  السواد  إال  النار  في 
إنــي  واهللا  (أمــا  فــقــال:  مـــروان،  الملك بن  عبد  خــالفــة  فــي  وذلــك  األعــظــم، 
ــلــتــم، والــســمــع  ــمِّ حُ ــلــوا وعــلــيــكــم مــا  ــمِّ حُ لــكــارهٌ ألعــمــالــهــم، ولــكــن عــلــيــهــم مــا 

.(٢ والــطــاعــة خــيــرٌ مــن الــفــجــور والــمــعــصــيــة)(
عــثــمــان  عـــلـــى  تـــدخـــل  أال  لــــه:  قـــيـــل  قــــال:  زيــــدک  أسامة بن  عـــن   -  ٧
فيما  كلمته  لقد  واهللاِ  أُسمعكم؟!  إال  أكلمه  ال  أني  أترون  فقال:  فتكلمه؟ 
وال  فــتــحــه!  مــن  أول  أكــون  أن  أحــب  ال  أمــراً  أفــتــتــح  أن  دون  مــا  وبــيــنــه،  بــيــنــي 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  سمعت  ما  بعد  الناس،  خير  إنه  أميراً  علي  يكون  ألحدٍ  أقول 
بــطــنــه،  أقــتــاب  فــتــنــدلــق  الــنــار،  فــي  فــيُــلــقــى  الــقــيــامــة،  يــوم  بــالــرجــل  يــقــول: «يــؤتــى 
فيقولون:  النار،  أهل  إليه  فــيــجــتــمــع  بالرحى،  الحمار  يدور  كما  بها  فيدور 
فيقول:  المنكر؟  عن  وتنهى  بالمعروف،  تأمر  تكن  ألم  لك؟!  ما  فالن،  يا 

.(٣ وآتــيــه»( الــمــنــكــر  عــن  وأنــهــى  آتــيــه،  بــالــمــعــروف وال  آمــر  كــنــت  قــد  بــلــى، 
مــن  أول  أكـــون  أن  أحـــب  ال  أمـــراً  الـــنـــووي۴: (قــولــه «أفــتــتــح  قـــال 
تَلة  لقَ  جر كما  المأل،  في  األمراء  على  باإلنكار  المجاهرة  يعني  افتتحه» 

.(٤ )( األمــراء والــلــطــف بــهــم ووعــظــهــم ســراً األدب مــع  عــثــمــانگ، وفــيــه 
.(٧٢٠٣ الــبــخــاري (  (١ )

.(٥٦ ص ( ــنــة» لــلــمــروزي  «الــسُّ  (٢ )
.(٢٩٨٩ ٣٢٦٧) ومــســلــم ( الــبــخــاري (  (٣ )

.(١١٨/١٨ «شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم» (  (٤ )



٤۷٤۷
أبـــداً  خــلــيــفــةٍ  دم  عــلــى  عـــيـــنُ  أُ قـــال: (ال  أنـــه  عــكــيــم۴  ابـــن  وعـــن   - ٨
ذكــر  أعــدُّ  كــنــت  قــال:  عــلــيــه؟  أعــنــتَ  أوَ  مــعــبــد!  أبــا  يــا  لــه:  فــقــيــل  عــثــمــان.  بــعــد 

.(١ مــســاويــه عــونــاً عــلــى دمــه)(

      

و»الـــتـــاريـــخ   (٥٨/٣ ) ســـعـــد  البــــن  و»الـــطـــبـــقـــات»   (٤٨٦/٤ ) الـــنـــبـــالء»  أعـــــالم  «ســـيـــر   (١ )
.(١٢٨٩ و»الــمــتــفــق والــمــفــتــرق» لــلــخــطــيــب الــبــغــدادي (  (٤٥ الــكــبــيــر» لــلــبــخــاري (



٤۸٤۸



٤۹٤۹


 


ــنــة، الـــذيـــن نــقــلــوا  فـــي هـــذا الـــبـــاب، نــقــلــت أقــــوال عــــددٍ مـــن أئــمــة أهـــل الــسُّ
اإلجـــمـــاع عــلــى عـــدم جــــواز الـــخـــروج عــلــى الــحــاكــم الــجــائــر. ويــحــســن الــتــنــبــيــه 
- هنا - عــلــى أن مــا قــد يــتــوهــمــه الــبــعــض مــمــا حــدث مــن الــوقــائــع عــبــر الــتــاريــخ، 
بصحيح،  ليس  فهذا  اإلجماع،  لهذا  ناقضٌ  بأنه  أوتابعيهم،  التابعين  زمن  في 
الرد  وسيأتي  الفتن!  فيه  ماجت  وقتٍ  في  حدثت  خاطئةٌ  اجتهاداتٌ  هي  وإنما 
شاء اهللا -. إن   - الشبهات  على  الرد  باب  في  بها  االستدالل  على  تفصيلياً -   -
هــــذه  الــــشــــيــــخڤ: (فــــفــــي  آل  صــــالــــح  الــــشــــيــــخ  يــــقــــول  ذلــــــك  وفــــــي 
ومــن  الــتــابــعــيــن  مــن  الــمــســلــك  ذلــك  ســلــك  مــن  عــلــى  دَّ  رُ بــخــصــوصــهــا  الــمــســألــة 
 ، مــعــتــبــرٍ غــيــرَ  خــالفــهــم  فــيــكــون  لــألدلــة،  مــخــالــفــةٌ  فــيــه  هــذا  ألن  الــتــابــعــيــن،  تــبــع 
.(١ القول)( ذلك  خالف  على  والجماعة  نة  السُّ وأهل  للدليل،  خالفٌ  ألنه 
اجــتــهــد فـــي مــســألــة الـــخـــروج عــلــى ولــي  وقــــالڤ: (اجـــتـــهـــاد مـــن 
اجــتــهــاداً فــي مــقــابــلــة األدلـــة الــكــثــيــرة الــمــتــواتــرة تــواتــراً  األمـــر الــمــســلــم، كــان 
إذا  إال  وتــحــرم مــخــالــفــتــه،  تــجــب طــاعــتــه  واألمــيــر  األمــر  ولــي  أنّ  مــن   ، مــعــنــويــاً

اهللا. معصية  فــي  ألحــدٍ  طــاعــة  ال  فــإنــه   ، بــمــعــصــيــةٍ أمــر 
ومـــن أهـــل الــعــلــم مـــن قـــال تــوســعــاً فـــي الــلــفــظ: الـــخـــروج عــلــى الـــوالة 
إال بــالــشــر  ، ثــم لــمــا رئــي أنــه مــا أتــى لــألمــة  كــان مــذهــبــاً لــبــعــض الــســلــف قــديــمــاً

.(١٢٦/١ «شــرح الــعــقــيــدة الــواســطــيــة» (  (١ )



٥۰٥۰
والـــفـــســـاد، فــأجــمــع أئـــمـــة اإلســــالم عــلــى تــحــريــمــه وعـــلـــى اإلنـــكـــار عــلــى مــن 

.(١ فــعــلــه، كــمــا قــالــه الــحــافــظ ابــن حــجــر(
لــبــعــض  مـــذهـــبٌ  أنـــه  األمـــر  هـــذا  بــمــثــل  يــقــال  ال  ألنـــه   ، تـــوســـعٌ فــيــه  وهـــذا 
مــن  الــمــســائــل  هـــذه  فـــي  اجــتــهــدوا  الــســلــف  بــعــض  إن  يـــقـــال:  وإنـــمـــا  الــســلــف، 
المنافي  والقول  القدر  إلى  ذهب  من  التابعين  من  يوجد  أنه  كما  التابعين، 
ــنــة فــي الــقــدر، ومــن ذهــب إلــى اإلرجــاء، ومــن ذهــب إلــى إثــبــات أشــيــاء  لــلــسُّ
جد  وُ فربما  األمور  والة  طاعة  مسألة  في  فكذلك  النصوص،  في  تثبت  لم 
مــنــهــم الـــشـــيء الــــذي الـــدلـــيـــل بـــخـــالفـــه، والـــعـــبـــرة بــمــا دلـــت عــلــيــه األدلـــــة، ال 

.(٢ وأخــطــأ فــي ذلــك)( اجــتــهــد  بــاجــتــهــاد مــن 
ـــنـــة الـــذيـــن نــقــلــوا  وهـــاكـــم جـــمـــلـــةٌ مـــن الـــنـــقـــول عـــن كـــبـــار أئـــمـــة أهـــل الـــسُّ

اإلجــمــاع عــلــى عــدم جــواز الــخــروج عــلــى الــحــاكــم الــظــالــم:
۴

حــنــبــل  أحمد بن  لـــي  قــــال  قـــــال:  الـــربـــعـــي  إســـمـــاعـــيـــل  الحسن بن  عـــن 
مــن   ، رجــــالً تــســعــون  أجــمــع  الــمــحــنــة -:  تــحــت  والــصــابــر  ــنــة  الــسُّ أهـــل  إمـــام   -
أن  عــلــى   ،(٣ األمـــصـــار( وفــقــهــاء  الــســلــف  وأئــمــة  وأئــمــة الــمــســلــمــيــن  الــتــابــعــيــن 
ذلك،  ترك  على  األمر  استقر  لكن   ، قديمٌ للسلف  مذهبٌ  (وهذا  الحافظ۴:  قال   (١ )
وغــيــرهــمــا  األشــعــث  ووقعة بن  الــحــرة  وقــعــة  فــفــي  مــنــه،  أشـــد  إلـــى  أفــضــى  قــد  رأوه  لــمــا 

.(٢٨٨/٢ عــظــةٌ لــمــن تــدبــر) «تــهــذيــب الــتــهــذيــب» (
.(٤٤٧) ص  الشيخ  آل  صالح  للشيخ  مسائل»  من  الطحاوية  في  بما  السائل  «إتحاف   (٢ )

» هـــو مــن  ۴ «أجـــمـــع تـــســـعـــون رجـــــالً ـــنـــة قـــاطـــبـــة، وقـــولـــه وهــــو مــعــتــقــد أئـــمـــة أهــــل الـــسُّ  (٣ )
كــانــت  لــو  وإال  االصــطــالحــي،  اإلجــمــاع بــمــعــنــاه  نــفــي  مــنــه  يــلــزم  وال  وورعــه،   ۴ دقــتــه
فــقــد  الــمــســألــة اجــتــهــاديــةً لــمــا نــص عــلــى تــبــديــع مــن يــخــرج عــلــى إمــامــه ويــنــكــث بــيــعــتــه، 
فــعــل  فــمــن   ، بــيــعــةً تــنــكــث  وال  وتــطــيــع  وتــســمــع  الــســلــطــان،  عــلــى  تــخــرج  قـــال۴: (وال 

.(٢٤/١ ذلــك فــهــو مــبــتــدعٌ مــخــالــفٌ مــفــارقٌ لــلــجــمــاعــة) «طــبــقــات الــحــنــابــلــة» (



٥۱٥۱
اهللاک،  بقضاء  الـــرضـــا  أولـــهـــا:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  عــنــهــا  تـــوفـــي  الـــتـــي  ـــنـــة  الـــسُّ
واالنــتــهــاء  بــه،  اهللا  أمر  بــمــا  واألخــذ  حــكــمــه،  عــلــى  والــصــبــر  ألمــره،  والــتــســلــيــم 
والــجــدال  الــمــراء  وتــرك  وشــره،  خــيــره  بــالــقــدر  واإليــمــان  عــنــه،  اهللا  نهى  عــمــا 
 ، فــي الـــديـــن، والــمــســح عــلــى الــخــفــيــن، والــجــهــاد مــع كــل خــلــيــفــةٍ بـــرٍّ وفــاجــرٍ
، يزيد بالطاعة  والصالة على من مات من أهل القبلة، واإليمان قولٌ وعملٌ
ملسو هيلع هللا ىلص،  مــحــمــدٍ نــبــيــه  قــلــب  عــلــى  مــنــزلٌ  اهللا  كالم  والــقــرآن  بــالــمــعــصــيــة،  ويــنــقــص 
غــيــر مــخــلــوقٍ مــن حــيــثــمــا تــلــي، والــصــبــر تــحــت لــواء الــســلــطــان، عــلــى مــا كــان 
جــاروا!  وإن  بــالــســيــف،  األمــراء  عــلــى  نــخــرج  ال  وأن   ، جــورٍ أو  عــدلٍ  مــن  فــيــه 

.(١ وإن عــمــلــوا الــكــبــائــر..)( أحــداً مــن أهــل الــتــوحــيــد،  ــر  وأن ال نــكــفِّ
أنـــه  عـــنـــه  اإلصــــطــــراخــــي۴  جـــعـــفـــر  أحمد بن  الـــعـــبـــاس  أبـــــو  ونــــقــــل 
ــنــة بــعــروقــهــا  األثـــر، وأهــل الــسُّ مــذاهــب أهــل الــعــلــم، وأصــحــاب  قــال: (هــذه 
يومنا  إلى  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  لدن  من  فيها  بهم   المقتد بها،  المعروفين 
عليها؛  وغيرهم  والشام  الحجاز  أهل  علماء  من  أدركت  من  وأدركت  هذا، 
أو عــاب قــائــلــهــا، فــهــو  أو طــعــن فــيــهــا،  فــمــن خــالــف شــيــئــاً مــن هــذه الــمــذاهــب، 
ــنــة وســبــيــل الـــحـــق.... والــجــهــاد مـــاضٍ قــائــمٌ  مــبــتــدعٌ خـــارجٌ عــن جــمــاعــة الــسُّ
والجمعة   ، عادلٍ عدل  وال  جائرٍ  جور  يبطله  ال  فجروا،  أو  وا  برُّ األئمة  مع 

عــدوالً أتــقــيــاء. وإن لــم يــكــونــوا بــررةً  والــحــج مــع الــســلــطــان  والــعــيــدان 
األمراء،  إلى  والغنائم  والفيء،  واألعشار  والخراج  الصدقات  ودفع 
من  يــداً  ال تــنــزع  أمــركــم،  واله اهللا  مــن  إلــى  واالنــقــيــاد  جــاروا.  أم  فــيــهــا  عــدلــوا 
وال   ، ومخرجاً فرجاً  لك  يجعل اهللا  حتى  بسيفك،  عليه  تخرج  وال  طاعته، 
فهو  ذلك  فعل  فمن   ، بيعةً تنكث  وال  وتطيع  وتسمع  السلطان،  على  تخرج 

.(١٣٠/١ «طــبــقــات الــحــنــابــلــة» (  (١ )



٥۲٥۲
 ، معصيةٌ هللا  هو  بأمرٍ  السلطان  أمــرك  وإن  للجماعة.  مــفــارقٌ  مخالفٌ  مبتدعٌ 

حقه)(١). تمنعه  وال  عليه  تخرج  أن  لك  وليس  ألبتة،  تطيعه  أن  لك  فليس 
۴

قـــال۴: (لــقــيــت أكــثــر مــن ألــف رجــلٍ مــن أهــل الــعــلــم: أهــل الــحــجــاز 
لقيتهم  ومــصــر،  والــشــام  وبــغــداد  وواســـط  والــبــصــرة  والــكــوفــة  والــمــديــنــة  ومــكــة 
أكثر  منذ  مــتــوافــرون،  وهــم  أدركــتــهــم   ، قــرنٍ بعد  قــرنــاً  ثــم   ، قــرنٍ بعد  قــرنــاً  كــراتٍ 
أربــع  والــبــصــرة  مرتين،  والــجــزيــرة  ومصر  الــشــام  أهــل   : ســنــةً وأربــعــيــن  ســتٍ  مــن 
، وال أحــصــي كــم دخــلــت  ، بــالــحــجــاز ســتــة أعــــوامٍ مـــراتٍ فــي ســنــيــن ذوي عـــددٍ
إبـــراهـــيـــم،  المكي بن  مـــنـــهـــم  خـــــراســـــان،  أهـــــل  مـــحـــدثـــي  مــــع  وبــــغــــداد  الـــكـــوفـــة 
وشهاب بن  سعيد،  وقتيبة بن  شقيق،  الحسن بن  وعلي بن  يحيى،  ويحيى بن 
عبد األعلى بن  مــســهــر  وأبـــا  الــفــريــابــي،  يــوســف  محمد بن  وبـــالـــشـــام:  مــعــمــر، 
الحكم بن  الـــيـــمـــان  وأبــــا  الـــحـــجـــاج،  عبد القدوس بن  الــمــغــيــرة  وأبــــا  مــســهــر، 
صــالــح كــاتــب  وأبــا  كــثــيــر،  يحيى بن  وبــمــصــر:   ، كــثــيــرةً عــدةً  بــعــدهــم  ومــن  نــافــع، 
حماد،  ونعيم بن  الــفــرج،  وأصبغ بن  مــريــم،  أبــي  وسعيد بن  سعد،  الليث بن 
قــاضــي  حــرب  وسليمان بن  والــحــمــيــدي،  الــمــقــرئ،  يــزيــد  عبد اهللا بن  وبــمــكــة 

.(٢٤/١ «طــبــقــات الــحــنــابــلــة» (  (١ )
 :۴ تــيــمــيــة ابـــن  اإلســـالم  شــيــخ  قـــال  اهللا:  رحمهم  األربــعــة  األئــمــة  عــقــيــدة  عــن  فــائــدة 
وابــن  واألوزاعــــي  (اعــتــقــاد الــشــافــعــيگ واعــتــقــاد ســلــف اإلســـالم كــمــالــك والــثــوري 
بهم   المقتد المشايخ  اعتقاد  وهو  راهويه،  وإسحاق بن  حنبل  وأحمد بن  المبارك 
وغــيــرهــم،  الــتــســتــري  اهللا  عبد  وسهل بن  الــدارانــي  ســلــيــمــان  وأبــي  عــيــاض  كالفضيل بن 
فــإنــه لــيــس بــيــن هـــؤالء األئـــمـــة وأمــثــالــهــم نــــزاعٌ فـــي أصـــول الـــديـــن. وكـــذلـــك أبـــو حــنــيــفــة 
مــوافــقٌ  ذلــك  ونــحــو  والــقــدر  الــتــوحــيــد  فــي  عــنــه  الــثــابــت  االعــتــقــاد  فــإن  عــلــيــه،  اهللا  رحمة 
العــتــقــاد هـــؤالء، واعــتــقــاد هــؤالء هــو مــا كــان عــلــيــه الــصــحــابــة والــتــابــعــون لــهــم بــإحــســان 

.(٢٥٦/٥ ) «ــنــة) «مــجــمــوع الــفــتــاو والــسُّ وهــو مــا نــطــق بــه الــكــتــاب 



٥۳٥۳
أويـــس،  أبـــي  إسماعيل بن  وبــالــمــديــنــة:  األزرقــــــي،  مــحــمــد  وأحمد بن  مـــكـــة، 
بــكــر  أبــــي  وأحمد بن  الـــزبـــيـــري،  نـــافـــع  وعبد اهللا بن  عبد اهللا،  ومطرف بن 
الــمــنــذر  وإبراهيم بن  الـــزبـــيـــري،  حـــمـــزة  وإبراهيم بن  الـــزهـــري،  مــصــعــب  أبـــا 
الــولــيــد  وأبـــا  الــشــيــبــانــي،  مــخــلــد  الضحاك بن  عــاصــم  أبــا  وبــالــبــصــرة:  الــحــزامــي، 
جعفر  عبد اهللا بن  وعلي بن  الــمــنــهــال،  والحجاج بن  عبد الملك،  هشام بن 
مـــوســـى،  وعبيد اهللا بن  دكـــيـــن،  الفضل بن  نــعــيــم  أبــــا  وبـــالـــكـــوفـــة:  الـــمـــديـــنـــي، 
ابــنــا   - وعــثــمــان  وعبد اهللا  نــمــيــر،  وابـــن  عــقــبــة،  وقبيصة بن  يــونــس،  وأحمد بن 
وأبــا  مــعــمــر،  وأبــا  مــعــيــن،  ويحيى بن  حــنــبــل،  أحمد بن  وبــبــغــداد:  شــيــبــة -،  أبــي 
خــالــد  عمرو بن  الــجــزيــرة:  أهـــل  ومـــن  ســـالم،  القاسم بن  عــبــيــد  وأبـــا  خــيــثــمــة، 
وبــمــرو:  عــاصــم،  علي بن  وعاصم بن  عـــون،  عمرو بن  وبــواســط:  الــحــرانــي، 
هؤالء،  بتسمية  واكتفينا  الحنظلي.  إبراهيم  وإسحاق بن  الفضل،  صدقة بن 
في  يختلف  منهم  واحــداً  رأيــت  فما  ذلــك،  يطول  ال  وأن  مختصراً  يكون  كــي 

 J ﴿ لقوله:  وأتباعه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عليه  كان  ما  على  األشياء:...ويحثّون  هذه 
 X  W V  U  T  S  R  Q  P  O N  M  L  K
لــقــول  أهــلــه  األمــر  نــنــازع  ال  وأن   .[١٥٣ \ ﴾ [األنـــعـــام:   [  Z  Y
: إخـــالص الــعــمــل هللا،  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ثــــالثٌ ال يــغــل عــلــيــهــن قــلــب امــــرئٍ مــســلــمٍ
وطــاعــة والة األمـــر، ولـــزوم جــمــاعــتــهــم، فــإنَّ دعــوتــهــم تــحــيــط مــن ورائــهــم»، ثم 
Ð ﴾ [النساء:   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :أكد في قوله
لي  كانت  (لو  الفضيل:  وقال  ملسو هيلع هللا ىلص.  محمدٍ أمة  على  السيف   يُر ال  وأن   .[٥٩
، ألنــه إذا صــلــح اإلمـــام أمــن الــبــالد  ، لــم أجــعــلــهــا إال فــي إمـــامٍ دعـــوةٌ مــســتــجــابــةٌ
والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟!)(١).

.(١٩٣  /١ ــنــة والــجــمــاعــة» لــاللــكــائــي ( «شــرح أصــول اعــتــقــاد أهــل الــسُّ  (١ )



٥٤٥٤
أمــــة  عــــلــــى  الــــســــيــــف   ـــــــر يُ ال  (وأن  قـــــولـــــه:  قــــــرن  كــــيــــف  تــــأمــــل  قــــلــــت: 
، لـــم أجــعــلــهــا  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص) بــقــول الــفــضــيــل: (لـــو كــانــت لـــي دعــــوةٌ مــســتــجــابــةٌ
إثــبــات  الــبــخــاري۴  اإلمــام  مــراد  أن  عــلــى  يــدل  مــمــا  فــهــذا   ،( إمـــامٍ فــي  إال 
وأنَّ   ، ظـــالـــمـــاً كــــان  وإن  اإلمـــــام  عـــلـــى  الـــخـــروج  جــــواز  عــــدم  عـــلـــى  اإلجـــمـــاع 

الــواجــب الــصــبــر عــلــيــه والــدعــاء لــه.
                      


بـــي  أ لـــت  (ســـأ قــــال:  تـــم  حـــا بــــي  أ بن  الرحمن  عبد  مـــحـــمـــد  بــــي  أ عـــن 
أدركـــــا  ومـــــا  لــــديــــن،  ا أصـــــول  فــــي  ــــنــــة  لــــسُّ ا هـــــل  أ هــــب  مــــذا عــــن  زرعـــــة  بـــــا  وأ
أدركـــنـــا  فـــقـــاال:  ذلــــك،  مـــن  يـــعـــتـــقـــدان  ومــــا  األمــــصــــار،  فـــي  لـــعـــلـــمـــاء  ا عـــلـــيـــه 
فـــكـــان   ، ويـــمـــنـــاً مــــاً  وشــــا قــــاً  وعــــرا اً  ز حــــجــــا األمــــصــــار،  جـــمـــيـــع  فـــي  لـــعـــلـــمـــاء  ا
لــمــســلــمــيــن،  ا ئـــمـــة  أ مـــع  لـــحـــج  وا لـــجـــهـــاد  ا فـــرض  ونـــقـــيـــم  مـــذهـــبـــهـــم:...  مـــن 
فــي  لـــقـــتـــال  ا وال  األئـــمـــة،  عــلــى  لـــخـــروج  ا  نـــر وال   ، وزمــــانٍ دهـــرٍ  كـــل  فـــي 
مــن  يــــداً  نـــنـــزع  وال  مـــرنـــا،  أ اهللاک  ه  والَّ لـــمـــن  ونـــطـــيـــع  ونـــســـمـــع  لـــفـــتـــنـــة،  ا

.(١ ) لــجــمــاعــة) وا ــنــة  لــسُّ ا ونــتــبــع   ، طــاعــةٍ
۴

وعن  عنه  فكثرت  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  عن  األحاديث  تواترت  (ثم  قال۴: 
واألئـــمـــة بـــعـــدهـــمژ، يـــأمـــرون بــالــكــف، ويـــكـــرهـــون الـــخـــروج،  الــصــحــابــة 
ويــنــســبــون مــن خــالــفــهــم فــي ذلـــك إلـــى فـــراق الــجــمــاعــة ومــذهــب الــحــروريــة 

.(٢ ــنــة)( وتــرك الــسُّ
.(١٩٧/١ «شــرح أصــول اعــتــقــاد أهــل الــســنــة والــجــمــاعــة» لــاللــكــائــي (  (١ )

.٢٥٧ ص  «نــاســخ الــحــديــث ومــنــســوخــه»   (٢ )



٥٥٥٥
۴

قــــال فـــي مــســائــلــه الـــمـــشـــهـــورة:(هـــذه مـــذاهـــب أهــــل الـــعـــلـــم وأصـــحـــاب 
ــنــة بــعــروقــهــا الــمــعــروفــيــن بــهــا، الــمــقــتــد بــهــم فــيــهــا، مــن لــدن  األثــر وأهــل الــسُّ
هــذا، وأدركــت مــن أدركــت مــن عــلــمــاء أهــل  أصــحــاب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص إلــى يــومــنــا 
أو  هــذه الــمــذاهــب  الــحــجــاز والــشــام وغــيــرهــم عــلــيــهــا؛ فــمــن خــالــف شــيــئــاً مــن 
وســبــيــل  ــنــة  الــسُّ جــمــاعــة  عـــن  خــــارجٌ  مــبــتــدعٌ  فــهــو  قــائــلــهــا  عـــاب  أو  فــيــهــا  طــعــن 
مخلد  اهللا بن  وعبد  إبراهيم  وإسحاق بن  أحمد  مذهب  وهو  قال:  الحق. 
جــالــســنــا  مــمــن  وغــيــرهــم،  مــنــصــور  وسعيد بن  الــحــمــيــدي  الــزبــيــر  اهللا بن  وعبد 
وأخــــذنــــا عـــنـــهـــم الـــعـــلـــم، وكـــــان مــــن قــــولــــهــــم:... والـــجـــهـــاد مـــــاضٍ قــــائــــمٌ مــع 
والــجــمــعــة   ، عـــادلٍ عــدل  وال  جــائــرٍ  جــور  يــبــطــلــه  ال  فــجــروا،  أو  بــروا  األئــمــة، 
ودفــع  عــدوالً أتــقــيــاء،  بــررةً  يــكــونــوا  لــم  وإن   ، ســلــطــانٍ مــع  والــحــج  والــعــيــدان 
أو  فــيــهــا  عــدلــوا  إلــيــهــم،  والــغــنــائــم  والــفــيء  واألعـــشـــار  والـــخـــراج  الــصــدقــات 
وال  طاعته،  من  يداً  تنزع  ال  أمركم،  اهللاک  ه  والَّ لمن  واالنقياد  جاروا، 
عــلــى  تــخــرج  وال   ، ومــخــرجــاً فــرجــاً  لــك  اهللا  يجعل  حــتــى  بــســيــفٍ  عــلــيــه  تــخــرج 
مــبــتــدعٌ  فــهــو  ذلـــك  فــعــل  فــمــن  بــيــعــتــه،  تــنــكــث  وال  وتــطــيــع  وتــســمــع  الــســلــطــان، 
 ، معصيةٌ هللا  فيه  بأمرٍ  السلطان  أمرك  وإن  للجماعة.  نة  للسُّ مفارقٌ  مخالفٌ 
.(١ وال تــمــنــعــه حــقــه)( فــلــيــس لــك أن تــطــيــعــه ألــبــتــة ولــيــس لــك أن تــخــرج عــلــيــه 

۴
وعلى  المسلمين،  ألئمة  والطاعة  السمع  على  (وأجمعوا  قال۴: 
طــاعــتــه  وامــتــدت   ، غــلــبــةٍ أو  رضـــىً  عــن  أمـــورهـــم،  مــن  شــيــئــاً  ولـــي  مــن  كــل  أن 
وعــلــى  عـــدل،  أو  جـــار  بــالــســيــف،  عــلــيــهــم  الـــخـــروج  يــلــزم  ال   ، وفـــاجـــرٍ بـــرٍّ  مـــن 

.(٤١١/١ األرواح» البــن الــقــيــم ( «حــادي   (١ )



٥٦٥٦
إذا  الــصــدقــات  ــدفــع إلــيــهــم  وتُ الــبــيــت،  ــج مــعــهــم  ــحَ ويُ الــعــدو،  يــغــزوا مــعــهــم  أن 

.(١ واألعــيــاد)( ــمــع  ــصــلــى خــلــفــهــم الــجُ ويُ طــلــبــوهــا، 
ـــنـــة: فـــإن قـــال لــنــا  وقــــال۴: (فـــصـــلٌ فـــي إبـــانـــة قـــول أهـــل الــحــق والـــسُّ
والرافضة،  والحرورية  والجهمية  والقدرية  المعتزلة  قول  أنكرتم  قد   : قائلٌ
فــونــا قــولــكــم الـــذي تــقــولــون وديــانــتــكــم الــتــي بــهــا تــديــنــون، قــيــل لــه: قــولــنــا  فــعــرِّ
نة  وبسُ ربناک  بكتاب اهللا  التمسك  بها:  ندين  التي  وديانتنا  به  نقول  الذي 
الحديث،  وأئمة  والتابعين  الصحابة  السادة  عن  روي  وما  محمدملسو هيلع هللا ىلص،  نبينا 
حنبل  محمد بن  عبد اهللا بن  أبو  به  يقول  كان  وبما  معتصمون،  بذلك  ونحن 
قــولــه  خــالــف  ولــمــا  قــائــلــون  مــثــوبــتــه -  وأجــزل  درجــتــه  ورفــع  وجــهــه  نضر اهللا   -
مــخــالــفــون، ألنــه اإلمــام الــفــاضــل والــرئــيــس الــكــامــل الــذي أبان اهللا بــه الــحــق، 
ودفـــع بــه الــضــالل، وأوضـــح بــه الــمــنــهــاج، وقــمــع بــه بـــدع الــمــبــتــدعــيــن، وزيــغ 
مــعــظــمٍ  وجــلــيــلٍ  مــقــدمٍ  إمــامٍ  مــن  عــلــيــه  فرحمة اهللا  الــشــاكــيــن،  وشــك  الــزائــغــيــن، 
.وجــمــلــة قــولــنــا:...ونــر الــدعــاء ألئــمــة الــمــســلــمــيــن بــالــصــالح،  ــمٍ وكــبــيــرٍ مــفــهَّ
ترك  منهم  ظهر  إذا  عليهم،  الخروج   رأ من  وتضليل  بإمامتهم،  واإلقــرار 

بالسيف)(٢). الخروج  بإنكار  ونَدين  االستقامة، 

۴  
والجماعة -:  ــنــة  الــسُّ أهـــل   - الــحــديــث  أهـــل  مــذاهــب  ــنــاً  مــبــيِّ قـــال۴ 
لــهــم  الــــدعــــاء  ويـــــرون   ، رةً ـــــــوَ جَ كـــانـــوا  وإن  مـــعـــهـــم،  الـــكـــفـــار  جـــهـــاد  (ويــــــرون 
.(٣ عليهم)( بالسيف  الخروج  يرون  وال  العدل،  إلى  والعطف  باإلصالح 

.(١٦٨ ص ( األبــواب»  «رســالــة إلــى أهــل الــثــغــر بــبــاب   (١ )
.(٣١ «اإلبــانــة عــن أصــول الــديــانــة» ألبــي الــحــســن األشــعــري (ص   (٢ )

.(٧٥ ص ( «اعــتــقــاد أئــمــة الــحــديــث»   (٣ )



٥۷٥۷
۴


ــنــة،  الــسُّ أصـــول  أن  عــكــاشــة،  محمد بن  عــن  ثــبــت  (والــــذي  قـــال۴: 
عيينة  وسفيان بن  عاصم  علي بن  منهم  والعلماء،  الفقهاء  عليه  اجتمع  مما 
وشابة بن  الواقدي  عمر  ومحمد بن  وشعيب  الفريابي  يوسف  ومحمد بن 
وعبد اهللا بن  الكوفي  أبان  وعبد العزيز بن  الكوفي  دكين  والفضل بن  سوار 
المقري  عبد الرحمن  وأبو  وأزهر  عثمان  وسعيد بن  قبيصة  ويعلى بن  داود 
والوليد بن  الــدمــشــقــي  خــالــد  وأحمد بن  شــمــيــل  والنضر بن  نــعــيــم  وزهير بن 
مــــســــلــــم الــــقــــرشــــي والــــــــرواد بــــــــن الــــــجــــــراح الــــعــــســــقــــالنــــي ويــــحــــيــــى بــــن يـــحـــيـــى 
مــهــدي  وعبد الرحمن بن  الــقــطــان  ســعــيــد  ويحيى بن  راهـــويـــه  وإسحاق بن 
كــانــوا  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أصــحــاب  رأيــنــا  كــلــهــم يــقــولــون:  الــضــريــر،  مــعــاويــة  وأبــو 
حكم اهللا...  على  والصبر  ألمر اهللا،  والتسليم  بقضاء اهللا،  الرضا  يقولون: 
، وال  والــصــبــر تــحــت لـــواء الــســلــطــان، عــلــى مــا كـــان مــنــهــم مــن عـــدلٍ أو جــــورٍ

جاروا)(١). وإن  بالسيف  األمراء  على  يخرج 

۴
في  هي  وما  ووصفها،  نة  السُّ شرح  ذاكرون  اآلن  (ونحن  قال۴: 
واســتــحــق  بــهــا،  ــي  ــمّ سُ بــه  هللا  ودان  العبد  بــه  تــمــســك  إذا  الـــذي  ومـــا  نــفــســهــا، 
جــمــلــة  فـــي  دخـــل  مــنــه،  شــيــئــاً  أو  خــالــفــه  إن  ومـــا  أهــلــهــا،  جــمــلــة  فـــي  الـــدخـــول 
رنــا مــنــه مــن أهــل الــبــدع والــزيــغ، مــمــا أجــمــع عــلــى  وحــذَّ ــبــنــاه، وذكــرنــاه  مــن عِ
بــعــد  هـــذا...ثـــم  وقــتــنــا  إلــى  نــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  بعث  مــذ  اإلســـالم،  أهــل  لــه  شــرحــنــا 
وإن  األئـــمـــة  عــلــى  بــالــســيــف  تـــخـــرج  وال  الــفــتــنــة،  فـــي  والـــقـــعـــود  الـــكـــف  ذلـــك 

.١٥  - ١٤ ص  والــرد عــلــى أهــل األهــواء والــبــدع»  «الــتــنــبــيــه   (١ )



٥۸٥۸
وإن  فاصبر،  ظلمك  (إن  الخطابک:  عمر بن  اهللا بن  عبد  ظلموا.وقال 
 .« حبشياً عبداً  كان  وإن  «اصبر   : ذرٍ ألبي  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وقال  فاصبر)،  حرمك 
وقــد أجــمــع الــعــلــمــاء، مــن أهــل الــفــقــه والــعــلــم، والــنــســاك والــعــبــاد والــزهــاد، 
ومــنــى  والــعــيــديــن،  الــجــمــعــة  صـــالة  أن  هـــذا:  وقــتــنــا  إلـــى  األمـــة  هـــذه  أول  مــن 
...والسمع  فاجرٍ أو  برٍ  أميرٍ  كل  مع  والهدي،  والجهاد  والغزو  وعرفات، 
اهللاک،  معصية  فـــي  إال   ، حــبــشــيــاً عـــبـــداً  كـــان  وإن  ولــــوه،  لــمــن  والـــطـــاعـــة 

.(١ )( فــلــيــس لــمــخــلــوقٍ فــيــهــا طــاعــةٌ
۴    

وغيرهما  والعيدين،  الجمعة  الحديث  أصحاب   وير) قال۴: 
الكفرة  جهاد  ويرون   ،- فاجراً  أو  كان  براً   - إمامٍ  كل  خلف  الصلوات،  من 
والــتــوفــيــق  بــاإلصــالح  لــهــم  الــدعــاء  ويــرون   ، فــجــرةً جــورةً  كــانــوا  وإن  مــعــهــم، 
وإن  بــالــســيــف،  الـــخـــروج  يـــرون  وال  الـــرعـــيـــة،  فـــي  الـــعـــدل  وبــســط  والـــصـــالح 
ألولـــي  والـــطـــاعـــة  والـــحـــيـــف!  الـــجـــور  إلــــى  الـــعـــدل  عـــن  الـــعـــدول  مــنــهــم  رأوا 
 ، ــســخــطــاً مُ اهللا  عند  كـــان  مـــا  واجـــتـــنـــاب   ، مـــرضـــيـــاً اهللا  عند  كـــان  فــيــمــا  األمــــر، 
اهللا، كــيــمــا يــعــطــف  وتــــرك الـــخـــروج عــنــد تــعــديــهــم وجـــورهـــم، والـــتـــوبـــة إلــــى 

.(٢ عــلــيــهــم بــهــم عــلــى رعــيــتــهــم)(
۴

قـــــال۴ عـــنـــد شــــرح حـــديـــث «الـــســـمـــع والـــطـــاعـــة حــــقٌّ مــــا لــــم يـــؤمـــر 
الحديث  بهذا  (احتج  طاعة»:  وال  سمع  فال   ، بمعصيةٍ أمر  فإذا  بالمعصية، 
ظــهــور  عــنــد  عــلــيــهــم  والــقــيــام  الــجــور  أئــمــة  عــلــى  الـــخـــروج  ورأوا  الـــخـــوارج، 

.(١٧٦ ص ( والــديــانــة»  ــنــة  واإلبــانــة عــن أصــول الــسُّ «الــشــرح   (١ )
.(٦٨ ص ( «عــقــيــدة الــســلــف أصــحــاب الــحــديــث» لــلــصــابــونــي   (٢ )



٥۹٥۹
وال  عــلــيــهــم،  الـــقـــيـــام  يــجــب  ال  أنـــه  األمــــة:  جــمــهــور  عــلــيــه  والــــذي  جـــورهـــم، 
دون  وأمــا  الــصــلــوات،  إقــامــة  وتــركــهــم  اإليــمــان،  بــعــد  بــكــفــرهــم  إال  خــلــعــهــم، 
وأمــر  أمــرهــم،  اســتــوطــأ  إذا  عــلــيــهــم،  الــخــروج  يــجــوز  فــال  الــجــور،  مــن  ذلـــك 
واألمـــوال  الـــفـــروج  تــحــصــيــن  عــلــيــهــم  الـــخـــروج  تـــرك  فــي  ألن  مــعــهــم،  الــنــاس 

.(١ وفــي الــقــيــام عــلــيــهــم تــفــريــق الــكــلــمــة وتــشــتــيــت األلــفــة)( وحــقــن الــدمــاء، 
أمـــــــــوراً  بـــــعـــــدي  لـــــنـــــبـــــيملسو هيلع هللا ىلص: «ســـــــتـــــــرون  وقــــــــــال۴ فــــــي بـــــــاب قـــــــول ا
تـــنـــكـــرونـــهـــا»: (فـــــي هـــــذه األحـــــاديـــــث حــــجــــةٌ فــــى تـــــرك الــــخــــروج عـــلـــى أئـــمـــة 
اإلمــام  أن  عــلــى  والــطــاعــة لــهــم، والــفــقــهــاء مــجــمــعــون  ولــزوم الــســمــع  الــجــور، 
خــيــرٌ  طــاعــتــه  وأن  والــجــهــاد،  الــجــمــعــات  أقـــام  مــا   ، الزمــــةٌ طــاعــتــه  الــمــتــغــلــب، 

.(٢ مــن الــخــروج عــلــيــه، لــمــا فــي ذلــك مــن حــقــن الــدمــاء وتــســكــيــن الــدهــمــاء)(

۴
قـــــــال۴: (وإلـــــــى مــــنــــازعــــة الــــظــــالــــم الــــجــــائــــر، ذهــــبــــت طــــوائــــف مــن 
فــقــالــوا:  ــنــة -  الــسُّ أهــل  وهــم  الــحــق -  أهــل  الــخــوارج.وأمــا  وعــامــة  الــمــعــتــزلــة 
يــكــن،  لــم  فـــإن   ، مــحــســنــاً عـــدالً  فــاضــالً  اإلمـــام  يــكــون  أن  االخــتــيــار،  هــو  هـــذا 
ألن  عــلــيــه،  مــن الــخــروج  أولـــى  األئــمــة،  مــن  طــاعــة الــجــائــريــن  عــلــى  فــالــصــبــر 
عــلــى  يــحــمــل  ذلــك  وألن  األمــن بــالــخــوف،  اســتــبــدال  والــخــروج  فــي مــنــازعــتــه 
مــن  أعـــظـــم  وذلــــك  األرض،  فـــي  والـــفـــســـاد  الـــغـــارات  وشـــن  الـــدمـــاء،  إهــــراق 
أعــظــم  أن  والــديــن،  والــعــقــل  تــشــهــد،  واألصــول  وفــســقــه!  جــوره  عــلــى  الــصــبــر 

.(٣ ــيــن أوالهــمــا بــالــتــرك)( الــمــكــروهَ
.(١٢٦/٥ «شــرح ابــن بــطــال عــلــى صــحــيــح الــبــخــاري» (  (١ )

.(٨/١٠ الــمــرجــع نــفــســه (  (٢ )
.(٢٧٩/٢٣ ) البر  عبد  البــن  «الــتــمــهــيــد»   (٣ )



٦۰٦۰
۴

لــــــخــــــروج عـــلـــيـــهـــم وقــــتــــالــــهــــم، فــــــحــــــرامٌ بـــإجـــمـــاع  قــــــــال۴: (وأمــــــــا ا
بــمــعــنــى  األحـــاديـــث  تــظــاهــرت  وقـــد  ظــالــمــيــن،  فــســقــةً  كــانــوا  وإن  الــمــســلــمــيــن، 
الوجه  وأما  بالفسق،  السلطان  ينعزل  ال  أنه  نة  السُّ أهل  وأجمع  ذكرته،  ما 
المعتزلة  عن  وحكي  ينعزل،  أنه  أصحابنا  لبعض  الفقه،  كتب  في  المذكور 

.(١ ، فــغــلــطٌ مــن قــائــلــه، مــخــالــفٌ لــإلجــمــاع)( أيــضــاً
: (وأمــــا الــنــصــيــحــة ألئـــمـــة الــمــســلــمــيــن، فــمــعــاونــتــهــم عــلــى  وقــــال أيـــضـــاً
 ، الـــحـــق، وطــاعــتــهــم فـــيـــه، وأمـــرهـــم بـــه، وتــنــبــيــهــم وتـــذكـــيـــرهـــم بـــرفـــقٍ ولـــطـــفٍ
وإعـــالمـــهـــم بـــمـــا غـــفـــلـــوا عـــنـــه، ولــــم يــبــلــغــهــم مـــن حـــقـــوق الــمــســلــمــيــن، وتـــرك 
الـــخـــروج عــلــيــهــم، وتــألــف قــلــوب الــنــاس لــطــاعــتــهــم. قـــال الــخــطــابــي۴: 
الــصــدقــات  وأداء  مــعــهــم،  والــجــهــاد  خــلــفــهــم،  الــصــالة  لــهــم:  الــنــصــيــحــة  ومــن 
ســـوء  أو  حـــيـــفٌ  مــنــهــم  ظـــهـــر  إذا  عــلــيــهــم،  بــالــســيــف  الـــخـــروج  وتــــرك  إلـــيـــهـــم، 
بــالــصــالح،  لــهــم  ــدعــى  يُ وأن  عــلــيــهــم،  الــكــاذب  بــالــثــنــاء  ــغــروا  يُ ال  وأن   ، عــشــرةٍ
يقوم  ممن  وغيرهم،  الخلفاء  المسلمين:  بأئمة  المراد  أن  على  كله  وهذا 

.(٢ بــأمــور الــمــســلــمــيــن، مــن أصــحــاب الــواليــات)(

۴
أهــل  مــقــاالت  مــن  جــمــلــةً  الــكــتــاب،  أول  فــي  ذكــرنــا،  قــال۴: (وقــد 
ـــنـــة والــــحــــديــــث، الـــتـــي أجـــمـــعـــوا عـــلـــيـــهـــا، كـــمـــا حـــكـــاه األشــــعــــري عــنــهــم،  الـــسُّ
ونـــحـــكـــي إجـــمـــاعـــهـــم كـــمـــا حــــكــــاه حــــرب بــــن إســـمـــاعـــيـــل الــــكــــرمــــانــــي عــنــهــم 

.(٣ الــذي مــضــى ذكــره( بــلــفــظــه..) ثــم نــقــل كــالم الــكــرمــانــي۴ بــتــمــامــه 
.(٢٢٩/١٢ «شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم» (  (١ )

.(٣٨/٢ الــمــصــدر نــفــســه (  (٢ ).٢٨٩ «حادي األرواح» البن القيم ص   (٣)



٦۱٦۱
وإن  األئمة -  على  والخروج  األمراء  قتال  عن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وقال: (نهى 
ســداً لــذريــعــة الــفــســاد الــعــظــيــم والــشــر  الــصــالة،  جــاروا - مــا أقــامــوا  أو  ظــلــمــوا 
والــخــروج  الــكــثــيــر بــقــتــالــهــم، كــمــا هــو الـــواقـــع، فــإنــه حــصــل، بــســبــب قــتــالــهــم 
.(١ اآلن)( إلى  الشرور  تلك  بقايا  في  واألمة  عليه،  هم  ما  أضعاف  عليهم، 

: (الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص شــرع ألمــتــه إيــجــاب إنــكــار الــمــنــكــر، لــيــحــصــل  وقــال أيــضــاً
الــمــنــكــر  إنـــكـــار  كــــان  فــــإذا  ورســــولــــه،  اهللا  يحبه  مـــا  الـــمـــعـــروف  ــــن  مِ بـــإنـــكـــاره 
إنكاره،  يسوغ  ال  فإنَّه  ورسوله،  اهللا  إلى  وأبغض  منه،  أنكر  هو  ما  يستلزم 
والوالة،  الملوك  على  كاإلنكار  وهذا  أهله!  ويمقت  يبغضه  اهللا  كان  وإن 

.(٢ وفــتــنــةٍ إلــى آخــر الــدهــر)( ــه أســاس كــل شــرٍّ  فــإنَّ بــالــخــروج عــلــيــهــم، 
۴

وجــوب طــاعــة  نــقــل۴ قــول ابــن بــطــال: (وقــد أجــمــع الــفــقــهــاء عــلــى 
عــلــيــه،  الـــخـــروج  مـــن  خــيــرٌ  طــاعــتــه  وأن  مــعــه،  والــجــهــاد  الــمــتــغــلــب  الــســلــطــان 
لــمــا فــي ذلــك مــن حــقــن الــدمــاء وتــســكــيــن الــدهــمــاء) مــقــراً لــه، وقـــال: (ولــم 

.(٣ إذا وقــع مــن الــســلــطــان الــكــفــر الــصــريــح)( إال  يــســتــثــنــوا مــن ذلــك 
مذهبٌ  (وهذا  الفاسق:  الحاكم  على  الخروج  جواز  عن  وقال۴ 
أفــضــى  قــد  رأوه  لــمــا  ذلــك،  تــرك  عــلــى  األمــر  اســتــقــر  لــكــن   ،(٤ ) قــديــمٌ لــلــســلــف 
لــمــن  عــظــةٌ  وغــيــرهــمــا،  األشــعــث  ووقعة بن  الــحــرة  وقــعــة  فــفــي  مــنــه،  أشــد  إلــى 

.(٥ تــدبــر)(
.(١٣٠/٣ «إعــالم الــمــوقــعــيــن» (  (١ ).(١٥/٣ «إعــالم الــمــوقــعــيــن» (  (٢ )

.(٧/١٣ «فــتــح الــبــاري بــشــرح صــحــيــح الــبــخــاري» (  (٣ )
ذكر  قبل  هذه  الحافظ  مقوله  على  الشيخڤ  آل  صالح  الشيخ  تعليق  ذكر  سبق  وقد   (٤)

الظالم. الحاكم  على  الخروج  جواز  عدم  على  اإلجماع  نقلوا  الذين  العلماء  أقوال 
.(٢٨٨/٢ «تــهــذيــب الــتــهــذيــب» (  (٥ )



٦۲٦۲
۴

تغلَّب  من  أن  على   - مذهبٍ  كل  من   - مجمعون  (األئمة  قال۴: 
مــا  هـــذا  ولــــوال  األشـــيـــاء،  جــمــيــع  فـــي  اإلمــــام  حــكــم  لـــه   ، بـــلـــدانٍ أو  بـــلـــدٍ  عــلــى 

.(١ اســتــقــامــت الــدنــيــا)(
بــرهــم   - الــمــســلــمــيــن  ألئـــمـــة  والـــطـــاعـــة  الــســمــع  وجــــوب   وقــــال: (وأر
واجــتــمــع  الــخــالفــة  ولـــي  ـــن  ومَ ـــه.  الـــلَّ بــمــعــصــيــة  يـــأمـــروا  لـــم  مــمــا  وفـــاجـــرهـــم - 
وجــبــت طــاعــتــه   ، أو غــلــبــهــم بــســيــفــه حــتــى صــار خــلــيــفــةً ورضــوا بــه  عــلــيــه الــنــاس 

.(٢ وحــرم الــخــروج عــلــيــه)(

      

وكان  تــغــلــب  فإن   ، مسلماً يكون  أن  بد  ال  أنه  على  الــتــنــبــيــه  مع   (٥/٩ ) السنية»  «الدرر   (١ )
كــافــراً - كــحــال الــتــتــار والــقــرامــطــة وأشــبــاهــهــم مــمــن نــص الــعــلــمــاء عــلــى كــفــرهــم - فــحــكــم 
بعد  ولكن  الوجوب،  وهو  آخر،  كافرٍ  حاكمٍ  أي  على  الخروج  كحكم  عليه  الخروج 
۴ مــبــيــنــاً حـــال الــقــرامــطــة:  تــوفــر الـــقـــدرة عــلــى ذلـــك. قـــال شــيــخ اإلســـالم ابـــن تــيــمــيــة
أوصــت الــمــالحــدة، مــثــل الــقــرامــطــة الــذيــن كــانــوا فــي الــبــحــريــن، وهــم مــن أكــفــر  (ولــهــذا 
ومــصــر، وهــم كــانــوا يــســتــتــرون بــالــتــشــيــع، أوصـــوا بــأن  الــخــلــق! ومــثــل قــرامــطــة الــمــغــرب 
من  لإلسالم  عدوٍ  لكل  الباب  يفتحون  فإنهم  التشيع،  باب  من  المسلمين  على  يدخل 
الــمــشــركــيــن وأهــل الــكــتــاب والــمــنــافــقــيــن، وهــم مــن أبــعــد الــنــاس عــن الــقــرآن والــحــديــث، 

.(٢٠٩/١٣ ) «هــذا فــي مــواضــع) «مــجــمــوع الــفــتــاو كــمــا قــد بــســط 
.(١٥ ص ( «أصــول اإليــمــان»   (٢ )



٦۳٦۳




  

اإلجــمــاع عــنــهــم -  ســبــق نــقــل  مــن  أقــوال  إلــى  بــاإلضــافــة  أقــوالٌ -  وهــذه 
مــنــذ الــقــرون األولــى وإلــى يــومــنــا  األئــمــة، فــي ســلــســلــةٍ ســلــفــيــةٍ  لــمــجــمــوعــةٍ مــن 
للحاكم  والطاعة  السمع  والجماعة:  نة  السُّ أهل  أصول  من  أن  تثبت  هذا، 
فــقــط،  واحـــدةٍ  حــالــةٍ  فــي  إال  عــلــيــه،  الــخــروج  وتــحــريــم  جـــار،  وإن  الــمــســلــم، 

صــدور الــكــفــر الــبــواح مــنــه. وهــي: 

۴
وســفــكــه  ظــلــمــه  لــه  ذكــروا  أن  بــعــد  الــحــجــاج،  قــتــال  عــن  ســئــل۴  لــمــا 
عــقــوبــةً  تــكــن  إن  فــإنــهــا  تــقــاتــلــوه  ال  أن   قــال: (أر لــألمــوال،  وأخـــذه  لــلــدمــاء 
فــاصــبــروا   ، بــالءً يــكــن  وإن  بــأســيــافــكــم،  اهللا  عقوبة  ي  بــرادِّ أنــتــم  فــمــا  اهللا،  من 
 - واهللاِ   - إنه  الناس  أيها  (يا  وقال:  الحاكمين.  خير  وهو  اهللا،  يحكم  حتى 
بالسيف،  اهللا  عقوبة  تعارضوا  فال   ، عقوبةً إال  عليكم  الحجاج  اهللا  سلط  ما 
يــزيــد ابــن  ، أيــام  ١). ولــمــا جــاءه جــمــاعــةٌ ولــكــن عــلــيــكــم بــالــســكــيــنــة والــتــضــرع)(
الــمــهــلــب، أمــرهــم الــحــســن أن يــلــزمــوا بــيــوتــهــم، ويــغــلــقــوا عــلــيــهــم أبــوابــهــم، ثــم 
لــبــثــوا  مــا  صـــبـــروا،  ســلــطــانــهــم  ــبــل  قِ مــن  ــلــوا  ابــتُ إذا  الــنــاس  أنَّ  لــو  قـــال: (واهللاِ 
إلــيــه،  فــيــوكــلــوا  الــســيــف  إلــى  يــفــزعــون  أنــهــم  وذلــك  عــنــهــم،  ذلــك  اهللا  يرفع  أن 

.(١٢٠/٧ «طــبــقــات ابــن ســعــد» (  (١ )



٦٤٦٤
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.(١ )([١٣٧ Æ ﴾ [األعــراف: 

۴
أبــي  مــذهــب  ــحــاً  مــرجّ  - ( هـــ  ٤٦٣ (ت  الــبــغــدادي۴  الــخــطــيــب  قــال 
ما  (ذكر   :- جار  وإن  السلطان،  على  الخروج  جواز  عدم  في   ۴ حنيفة
ــكــي عــن أبــي حــنــيــفــة فــي الــخــروج عــلــى الــســلــطــان، بــأســانــيــده إلــى جــمــاعــةٍ  حُ
األوزاعــــي أنـــه قـــال: جــاؤونــي  يــنــقــلــون عــن أبـــي حــنــيــفــة، مــنــه مــا أســنــده إلـــى 
فـــقـــالـــوا: قـــد أخـــذنـــا عـــن أبـــي حــنــيــفــة شــيــئــاً فــانــظــر فـــيـــه، فــلــم يـــبـــرح بـــي وبــهــم 
األئمة.  على  الخروج  لهم  أحل  قد  أنه  عنه  به  جاؤوني  فما  أريتهم،  حتى 
على  الخروج   نر وال  يقول:  ألنه  حنيفة،  أبي  عن  تصح  ال  الرواية  وهذه 
أصحاب  إجماع  ثم  لهم!  وندعو  علينا،  جاروا  وإن  أمورنا،  ووالة  أئمتنا 
گ مــع الــبــغــاة  أبـــي حــنــيــفــة عــلــى مــا قــلــت، ثــم أبـــو حــنــيــفــة جــعــل قــتــال عــلــيٍّ
ســمــع  وإذا  قــال:  الــكــفــار!  مــع  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  قــتــال  جــعــل  كــمــا   ، حــجــةً والــخــوارج 
ويــمــســكــهــم  إلــيــهــم،  يــنــبــذ  أن  فــعــلــيــه  الـــخـــروج،  إلـــى  يــدعــون  قــومــاً  أن  اإلمـــام 
ــز  ــجــهَ ويُ ــقــتــل مــقــاتــلــهــم  يُ فــإذا صــار فــئــةً يــرجــعــون إلــيــهــا،   ، حــتــى يــظــهــروا تــوبــةً
هــذا رأيــه،  ــقــتَــل الــكــفــار! فــمــن يــكــون  يُ ــقــتَــل أســراهــم كــمــا  ويُ عــلــى جــريــحــهــم، 

.(٢ كــيــف يــر الــخــروج عــلــى األئــمــة؟!)(
عند  الدين  «أصول  في  الخميّسڤ  عبد الرحمن  محمد  د.  قال 
أول  في  بأنه،  هذا:  عن  الجواب  (ويمكن   :(٥٦٩ (ص  حنيفة»  أبي  اإلمام 
األمر -  آخــر  اســتــقــر -  ثــم  الــجــائــر،  الــســلــطــان  عــلــى  الــخــروج   يــر كــان  أمــره، 

.(١٥٨/١ «الــشــريــعــة» لــآلجــري (  (١ ).(٥١/٢٢ بــغــداد» ( «تــاريــخ   (٢ )



٦٥٦٥
بــيــان  فــي  الــطــحــاوي  واخـــتـــاره  قـــرره  مــا  هـــذا  عــلــى  دل  الـــخـــروج.  عـــدم  عــلــى 
ــنــة والــجــمــاعــة، عــلــى مــذهــب أبــي حــنــيــفــة وصــاحــبــيــه... ومــا  اعــتــقــاد أهــل الــسُّ
ذكــره الــطــحــاوي هــو مــا حــكــاه ابــن الــهــمــام عــن أبــي حــنــيــفــة فــي «الــمــســايــرة»، 

الــبــزدوي. وكــذا ذكــره  وابــن قــطــلــوبــغــا،  وأقــره الــشــارحــان ابــن أبــي الــشــريــف 
يـــنـــعـــزل!  لــــم  وفــــســــق،  جــــار  ثــــم  عــــــدالً،  قـــلـــد  لــــهــــمــــام: (وإذا  ا ابــــن  قــــال 
يــجــب  وال  لــــه،  ـــدعـــى  يُ أن  ويـــجـــب   ، فـــتـــنـــةً يـــســـتـــلـــزم  لـــم  إن  الـــعـــزل  ويـــســـتـــحـــق 

.(١ كــذا عــن أبــي حــنــيــفــة، وكــلــمــتــهــم قــاطــبــة)( الــخــروج عــلــيــه، 
أصــحــاب  عــنــد  يــنــعــزل  لــم  فــســق،  أو  جــار  إذا  الــبــزدوي: (اإلمــام  وقــال 

.(٢ أبــي حــنــيــفــة بــأجــمــعــهــم، وهــو الــمــذهــب الــمــرضــي)(

۴
والــجــمــاعــة -: (الــجــمــاعــة:  ــنــة  الــسُّ تــفــســيــر  عـــن  ســئــل  لــمــا   - قـــال۴ 
ــنــة:  والــسُّ ملسو هيلع هللا ىلص، مــن بــيــعــة أبــي بــكــرٍ وعــمــر،  مــا اجــتــمــع عــلــيــه أصــحــاب مــحــمــدٍ

.(٣ وإن ظــلــمــوا)( جــاروا،  وإن  الــصــبــر عــلــى الــوالة، 

۴
 ، مــرضــيــاً اهللاک  عند  كــان  فــيــمــا  األمــر  ألولــي  قــال۴: (والــطــاعــة 
وجورهم،  تعديهم  عند  الخروج  وترك   ، مسخطاً اهللا  عند  كان  ما  واجتناب 

.(٤ رعــيــتــهــم)( عــلــى  بــهــم  يــعــطــف  كــيــمــا  اهللاک  إلى  والــتــوبــة 
قــطــلــوبــغــا. وقاسم بن  شــريــف  أبــي  البــن  شــرحــهــا  مــع  ص٢٩١  «الــمــســايــرة»   (١ )

.(١٩٠ ص ( «أصــول الــديــن» لــلــبــزدوي   (٢ )
.(١١٦ ص ( «مــشــيــخــة ابــن الــخــطــاب»   (٣ )

.(٤٨ ص ( ــنــة»  «شــرح الــسُّ  (٤ )



٦٦٦٦
۴

ورشدهم  طاعتهم  فحب  المسلمين:  ألئمة  النصيحة  (وأما  قال۴: 
وعـــدلـــهـــم، وحــــب اجـــتـــمـــاع األمـــــة كـــلـــهـــم، وكـــراهـــيـــة افــــتــــراق األمـــــة عــلــيــهــم، 
وحب  عليهم،  الخروج   رأ لمن  والبغض  طاعة اهللا،  في  بطاعتهم  والتدين 
الــحــنــبــلــي۴  رجـــب  ابـــن  الــحــافــظ  نــقــل  وقـــد  طاعة اهللا)(١)،  فــي  إعـــزازهـــم 
.(٢٣٢/١) والحكم»  العلوم  «جامع  في  عليه  ومثنياً  له،  مقراً  الكالم  هذا 

۴
مذهب  على  والجماعة،  نة  السُّ أهل  عقيدة  بيان  ذكر  (هذا  قال۴: 
يعقوب بن  يوسف  وأبي  الكوفي،  ثابت  النعمان بن  حنيفة  أبي  الملة:  فقهاء 
رضوان اهللا  الشيباني  الحسن  محمد بن  عبد اهللا  وأبــي  األنــصــاري،  إبراهيم 
عـــلـــيـــهـــم أجـــمـــعـــيـــن، ومــــــا يـــعـــتـــقـــدون مـــــن أصـــــــول الـــــديـــــن، ويــــديــــنــــون بـــــه رب 
الــعــالــمــيــن:...وال نــر الــخــروج عــلــى أئــمــتــنــا ووالة أمــورنــا وإن جـــاروا، وال 
طاعة اهللاک  من  طاعتهم   ونر طاعتهم،  من  يداً  ننزع  وال  عليهم،  ندعو 

والمعافاة)(٢). بالصالح  لهم  وندعو   - بمعصيةٍ  يأمروا  لم  ما   - فريضةً 

۴
وإن  عـــلـــيـــه،  الــــخــــروج  وال  الـــســـلـــطـــان،  قـــتـــال  يـــحـــل  (وال  قــــــال۴: 
عبداً  كان  وإن  «اصبر  الغفاري:  ذرٍّ  ألبي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  قول  وذلك  جار، 
الــحــوض»، ولــيــس  عــلــى  تــلــقــونــي  حــتــى  »، وقــولــه لــألنــصــار: «اصــبــروا  حــبــشــيــاً
جــور  أن  والــديــن...واعــلــم  الــدنــيــا  فــســاد  فــيــه  فــإن  الــســلــطــان،  قــتــال  ــنــة  الــسُّ فــي 

.(٦٩٣/٢ «تــعــظــيــم قــدر الــصــالة» (  (١ )
.(٣٦٨ «شــرح الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة» (ص   (٢ )



٦۷٦۷
لــســان  عــلــى  افــتــرضــهــا  الـــتـــي  اهللا،  فرائض  مـــن  فـــريـــضـــةً  يــنــقــص  ال  الــســلــطــان 
تــعــالــى،  اهللا  شاء  إن  تــامٌّ  مــعــه  ك  وبــرُّ وتــطــوعــك  نــفــســه،  عــلــى  جــوره  نــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص، 
يـــعـــنـــي الـــجـــمـــاعـــة والـــجـــمـــعـــة والــــجــــهــــاد مـــعـــهـــم، وكـــــل شـــــيءٍ مــــن الـــطـــاعـــات 
صاحب  أنه  فاعلم  السلطان،  على  يدعو  الرجل  رأيت  وإذا  فيه،  فشاركهم 
وإذا ســمــعــت الــرجــل يــدعــو لــلــســلــطــان بــالــصــالح، فــاعــلــم أنــه صــاحــب   ،هــو
جــعــلــتــهــا  مــا   ، دعــوةٌ لــي  كــان  لــو  عــيــاض:  الفضيل بن  يــقــول  اهللا.  شاء  إن  ــنَّــةٍ  سُ
نــدعــو  أن  نـــؤمـــر  ولـــم  بـــالـــصـــالح،  لــهــم  نـــدعـــو  أن  ـــرنـــا  مِ فـــأُ الـــســـلـــطـــان!  فـــي  إال 
وعــلــى  أنــفــســهــم  عــلــى  وظــلــمــهــم  جــورهــم  ألن  وظــلــمــوا،  جــاروا  وإن  عــلــيــهــم، 

.(١ الــمــســلــمــيــن، وصــالحــهــم ألنــفــســهــم ولــلــمــســلــمــيــن)(

۴
ب۴ فـــي كــتــابــه «الـــشـــريـــعـــة»(٢) بـــابـــاً بـــعـــنـــوان: «بـــــابٌ فـــي الــســمــع  بـــــوَّ
والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج 

واآلثار. األحاديث  من  عدداً  تحته  أسند  ثم  الصالة»،  أقاموا  ما  عليهم 

۴
قـــال۴: (وواجـــبٌ االنــقــيــاد لــألئــمــة، والــســمــع والــطــاعــة لــهــم، فــي 
وكــذا طــاعــة  الــعــســر والــيــســر، والــمــنــشــط والــمــكــره، وإعــظــامــهــم وتــوقــيــرهــم، 
خــلــفــائــهــم، والــنــائــبــيــن عــنــهــم، مـــن األمـــــراء والـــقـــضـــاة والـــحـــكـــام والـــعـــمـــال، 
واألمــــوال، وســائــر مــن اســتــخــلــفــوه فــي شـــيءٍ مــمــا  وجــبــاة الــخــراج  والــســعــاة 
مــجــمــعٌ  وذا  لــهــم،  والــمــشــاقــة  عــلــيــهــم  الــخــروج  يــجــب  وال  فــيــه،  الــنــظــر  إلــيــهــم 

.(٣٢  - ٢٢/٢ انــظــر «طــبــقــات الــحــنــابــلــة» البــن أبــي يــعــلــى (  (١ )
.(٣٧٣/١ «الــشــريــعــة» (  (٢ )



٦۸٦۸
عــلــيــه فـــي اإلمــــام الـــعـــادل الــمــســتــقــيــم. فـــأمـــا الـــعـــادل عـــن ذلـــك مــنــهــم، بــظــلــمٍ 
وإذكــــــاره بـــاهللا  ، فـــإنـــه يـــجـــب وعـــظـــه  ، وإصــــابــــة ذنـــــبٍ ، وتـــعـــطـــيـــل حــــدٍ وجــــــورٍ
وبــســط الــعــدل  تــعــالــى، ودعــــاؤه إلـــى طــاعــتــه، ومــراجــعــتــه فـــي إقـــامـــة الـــحـــق، 
وعصيانٍ  وجورٍ  ظلمٍ  من  فيه،  عاصٍ  هو  فيما  طاعته  ترك  ويلزم  والقسط، 

.(١ وال الــخــروج عــلــيــه!)( وال يــجــب بــهــذه األمــور خــلــعــه،   ، وبــدعــةٍ

۴  
ج  ــخــرَ يُ ال  بــأن  والــســلــطــان،  لــألمــراء  االنــقــيــاد  ــنــة:  الــسُّ قـــال۴: (مــن 
ــنــة  الــسُّ أهــل  مــذهــب  : (ومــن  أيــضــاً وقــال   ،(٢ جـــاروا)( وإن  بــالــســيــف،  عــلــيــهــم 
مــا  الـــجـــور،  بـــعـــض  مــنــهــم  كــــان  وإن  األئـــمـــة،  عـــلـــى  الـــخـــروج  يــــرون  ال  أنـــهـــم 

.(٣ ورد فــي ذلــك مــن الــخــبــر)( أقــامــوا الــصــالة، لــمــا 

۴
يــنــعــزلــون  وال  جـــاروا،  وإن  عــلــيــهــم،  الــخــروج  يــحــل  قـــال۴: (وال 
إذا  عليهم  ندعو  وال   ، كبيرةً ارتكبوا  أو  ظلموا  وإن  والوالية،  اإلمامة  عن 

.(٤ والــعــدل)( ظــلــمــوا، بــل نــدعــو لــهــم بــالــصــالح 

۴
بــراً  إمـــامٍ -  كــل  طــاعــة  مــع  مــاضــيــاً  والــجــهــاد  الــحــج   قـــال۴: (ونـــر
ــنــة:  الــسُّ وقــــال: (ومــــن   ( جـــائـــزةً خــلــفــهــم  الــجــمــعــة  وصــــالة  فـــاجـــراً -  أو  كـــان 
وفاجرهم -  بــرهــم   - الــمــؤمــنــيــن  وأمـــراء  الــمــســلــمــيــن  ألئــمــة  والــطــاعــة  الــســمــع 
(ص٢٤١). الديانات»  وأصول  االعتقادات  في  نة  السُّ أهل  لمذهب  الوافية  «الرسالة   (١ )

.(٢٥٢/١ «الــحــجــة فــي بــيــان الــمــحــجــة» (  (٢ )
.(٤٦٦/٢ الــمــرجــع نــفــســه (  (٣ ).٢٨٢ «أصــول الــديــن»   (٤ )



٦۹٦۹
ومـــن  اهللا،  معصية  فـــي  ألحــــدٍ  طـــاعـــة  ال  فـــإنـــه  اهللا،  بمعصية  يــــأمــــروا  لـــم  مـــا 
حــتــى  بــســيــفــه  غــلــبــهــم  أو  بــه،  ورضـــوا  الــنــاس،  عــلــيــه  واجــتــمــع  الــخــالفــة،  ولــي 
وحــرمــت مــخــالــفــتــه  وجــبــت طــاعــتــه،  صــار الــخــلــيــفــة، وســمــي أمــيــر الــمــؤمــنــيــن، 

.(١ والــخــروج عــلــيــه، وشــق عــصــا الــمــســلــمــيــن)(
۴


ــهــم عــلــى الــحــق،  قــــال۴: (والــنــصــيــحــة ألئــمــة الــمــســلــمــيــن: مــعــاونــتُ
، ومـــجـــانـــبـــة  ـــهـــم فـــيـــه، وتـــذكـــيـــرهـــم بـــــه، وتـــنـــبـــيـــهـــهـــم فــــي رفـــــقٍ ولــــطــــفٍ وطـــاعـــتُ

.(٢ وحــث األغــيــار عــلــى ذلــك)( الــوثــوب عــلــيــهــم، والــدعــاء لــهــم بــالــتــوفــيــق، 
۴
الملوك  على  بالقتال  الخروج  ترك  الحديث:  أهل  (مذهب  قال۴: 
.(٣)( فاجرٍ من  يُستراح  أو  برٌّ  يستريح  أن  على  ظلمهم،  على  والصبر  البغاة، 

وقــــــال۴:(مــــــن الـــعـــلـــم والــــعــــدل الــــمــــأمــــور بـــــه: الـــصـــبـــر عـــلـــى ظــلــم 
بــه  أمر  وكما  والجماعة،  نة  السُّ أهل  أصول  من  هو  كما  وجورهم،  األئمة 

.(٤ األحــاديــث الــمــشــهــورة عــنــه)( الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــي 
 ، ألحـــدٍ ـــصـــون  وقــــال: (وأمــــا أهـــل الــعــلــم والـــديـــن والـــفـــضـــل، فـــال يـــرخِّ
عــلــيــهــم،  والـــخـــروج  وغــشــهــم  األمــــور،  والة  مــعــصــيــة  مــن  عــنــه  اهللا  نهى  فــيــمــا 
والــديــن، قــديــمــاً  ــنــة  ــرف مــن عـــادات أهــل الــسُّ بــوجــهٍ مــن الــوجــوه، كــمــا قــد عُ

.(٥ ، ومــن ســيــرة غــيــرهــم)( وحــديــثــاً
.(٤٠ ص ( «لــمــعــة االعــتــقــاد الــهــادي إلــى ســبــيــل الــرشــاد»   (١ )

.(٢٣٣/١) والحكم»  العلوم  «جامع   (٢).(٤٤٤/٤ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (٣ )
.(١٢٥/٥ الــمــرجــع نــفــســه (  (٤ ).(١٢/٣٥ الــمــرجــع نــفــســه (  (٥ )



۷۰۷۰
أو  إمـــامٍ  مــن  الــبــغــي -  مــجــرد  أن  الــمــوضــع:  هـــذا  أصـــول  وقـــال: (ومـــن 
عليها  دلت  التي  األصول  من  بل  يبيحه!  ال  بل  قتالهم،  يوجب  ال   - طائفةٍ 
جـــوره  عــلــى  بــالــصــبــر  الـــنـــاس  يـــؤمـــر  الـــظـــالـــم،  الــجــائــر  اإلمــــام  أن  الـــنـــصـــوص: 
.(١ )( حديثٍ غير  في  النبيملسو هيلع هللا ىلصبذلك  أمر  كما  يقاتلونه!  وال  وبغيه،  وظلمه 

يــرون  ال  ــنــة: أنــهــم  الــسُّ مــذهــب أهــل  مــن  وقــال: (ولــهــذا كــان الــمــشــهــور 
دلــت  كــمــا   ! ظــلــمٌ فــيــهــم  كــان  وإن  بــالــســيــف،  األئــمــة، وقــتــالــهــم  عــلــى  الــخــروج 
الــفــســاد  ألن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  عــن  الــمــســتــفــيــضــة  الــصــحــيــحــة  األحــاديــث  ذلــك  عــلــى 
وال  قــتــالٍ  بــدون  الــفــســاد الــحــاصــل بــظــلــمــهــم،  مــن  والــفــتــنــة أعــظــم  الــقــتــال  فــي 
طائفةٌ  يُعرف  يكاد  ال  ولعله  أدناهما.  بالتزام  الفسادين  أعظم  فندفع   ، فتنةٍ
أعظم  هو  ما  الفساد  من  خروجها  في  وكان  إال   ، سلطانٍ ذي  على  خرجت 
أي:  قــتــالــهــم -  عـــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  نــهــى  فــقــد  لــــتــــه...  أزا الــــذي  الــفــســاد  مـــن 
يــجــوز  ال  أنـــه  عــلــى  فـــدل   ، مــنــكــرةً أمــــوراً  يـــأتـــون  أنــهــم  إخـــبـــاره  مـــع  األمــــراء - 
الــخــوارج  مــن  األمـــر،  والة  يــقــاتــل  مــن  يـــراه  كــمــا  بــالــســيــف،  عــلــيــهــم  اإلنـــكـــار 
والــزيــديــة والــمــعــتــزلــة وطــائــفــةٍ مــن الــفــقــهــاء وغــيــرهــم...فــقــد أخــبــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
نــؤتــيــهــم  أن  فــأمــرنــا  هــذا  ومــع   ، مــنــكــرةً أمـــوراً  ويــفــعــلــون  يــظــلــمــون  األمـــراء  أن 
الــحــق  أخـــذ  فــي  يـــأذن  ولـــم  لــنــا،  الـــذي  الــحــق  اهللا  ونسأل  لــهــم،  الـــذي  الــحــق 

.(٢ الــذي لــهــم!)( ــص فــي تــرك الــحــق  يــرخّ بــالــقــتــال، ولــم 
أمــر  قــد  مــا  الــمــوضــع -  هـــذا  غــيــر  فــي  وتــقــرر -  اســتــفــاض  وقـــال: (وقـــد 
والـــصـــبـــر  ومـــنـــاصـــحـــتـــهـــم  اهللا،  معصية  غـــيـــر  فـــي  األمــــــراء،  طـــاعـــة  مـــن  بــــهملسو هيلع هللا ىلص 
والــصــالة خــلــفــهــم، ونــحــو  عــلــيــهــم، فــي حــكــمــهــم وقــســمــهــم، والــغــزو مــعــهــم، 
بالسالح،  عليهم  يُخرج  بحيث  منه،  أنكر  هو  بما  المنكر  يُزال  وال  ذلك... 

.(٣٢/١ «االســتــقــامــة» (  (١ ).(٣٩٢/٣ «مــنــهــاج الــســنــة» (  (٢ )



۷۱۷۱
دلت  كما  والجماعة،  نة  السُّ أهل  أصول  من  معروفٌ  هو  كما  الفتن،  وتقام 
عــلــيــه الــنــصــوص الــنــبــويــة، لــمــا فــي ذلــك مــن الــفــســاد، الــذي يــربــو عــلــى فــســاد 
به،  أمر  ما  ويفعل  غيرهم،  وفي  فيهم،  اهللا  يطاع  بل  ظلمهم؛  من  يكون  ما 

.(١ ويــتــرك مــا نــهــى عــنــه)(
۴

قـــــال۴: (واإلمــــــام مـــفـــتـــرض الـــطـــاعـــة فـــيـــمـــا يــــؤدي إلـــيـــه اجـــتـــهـــاده. 
عــلــى  الـــخـــروج  يـــجـــوز  ال  وكـــذلـــك  بـــالـــســـيـــف،  عــلــيــه  الـــخـــروج  ألحــــدٍ  ولـــيـــس 
لـــــخـــــوارج  وا الـــمـــعـــتـــزلـــة  مــــن  ذلـــــك   رأ لـــمـــن  خــــالفــــاً  لــــغــــالــــب،  ا الـــســـلـــطـــان 

.(٢ والــرافــضــة وغــيــرهــم)(
۴


عــلــى  يــتــرتــب  فـــألنـــه  جــــاروا،  وإن  طــاعــتــهــم،  لــــزوم  قــــال۴: (وأمــــا 
الــخــروج مــن طــاعــتــهــم مــن الــمــفــاســد أضــعــاف مــا يــحــصــل مــن جــورهــم، بــل 
اهللا  فإن  األجـــــور،  ومــضــاعــفــة  الـــســـيـــئـــات،  تــكــفــيــر  جـــورهـــم  عــلــى  الــصــبــر  فـــي 
فــعــلــيــنــا  الــعــمــل،  جــنــس  مــن  والـــجـــزاء  أعــمــالــنــا،  لــفــســاد  إال  عــلــيــنــا  ســلــطــهــم  مــا 
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.(٢١  - ٢٠/٣٥ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (١ )
.(٦٠٧/١ «الــبــحــر الــمــحــيــط فــي الــتــفــســيــر» (  (٢ )



۷۲۷۲
يتخلصوا  أن  الرعية  أراد  فإذا   [١٢٩ [األنعام:   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £

.(١ األمــيــر الــظــالــم، فــلــيــتــركــوا الــظــلــم)( مــن ظــلــم 
۴

وطاعتهم  الحق  على  فمعاونتهم  لألئمة:  النصيحة  (وأما  قال۴: 
والــصــالة  فــيــه، وتــذكــيــرهــم بــرفــقٍ وتـــرك الــخــروج عــلــيــهــم بــالــســيــف ونــحــوه، 

.(٢ وأداء الــصــدقــات إلــيــهــم)( خــلــفــهــم، والــجــهــاد مــعــهــم، 
۴


المسلمين»:  («وألئمة  النصيحة:  الدين  حديث  شرح  في  قال۴ 
ــرهــم  ويــذكِّ جـــاروا،  إذا  عــلــيــهــم  يــخــرج  وال  الــحــق،  فــي  لــطــاعــتــهــم  يــنــقــاد  بـــأن 
، ويـــعـــلـــمـــهـــم بــــمــــا غــــفــــلــــوا عــــنــــه، ولــــــم يـــبـــلـــغـــهـــم مـــــن حـــقـــوق  بـــــرفـــــقٍ ولــــــطــــــفٍ
الــصــالة  لهم:  الــنــصــيــحــة  ومن  لــطــاعــتــهــم،  الناس  قلوب  ويؤلف  الــمــســلــمــيــن، 
بــالــثــنــاء  يــغــريــهــم  ال  وأن  إلــيــهــم،  الــصــدقــات  وأداء  مــعــهــم،  والــجــهــاد  خــلــفــهــم 

.(٣ الــكــاذب عــلــيــهــم، وأن يــدعــو لــهــم بــالــصــالح)(
  ۴                  


المسلمين»:  («وألئمة  النصيحة:  الدين  حديث  شرح  في  قال۴ 
الــخــلــفــاء ونــوابــهــم، بــمــعــاونــتــهــم عــلــى الــحــق، وإطــاعــتــهــم فــيــه، وأمــرهــم بــه، 
، وإعــالمــهــم بــمــا غــفــلــوا عــنــه مــن حــق الــمــســلــمــيــن، وتــرك  وتــذكــيــرهــم بـــرفـــقٍ

.(٣٧٤ ص ( «شــرح الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة»   (١ )
.(٣٢٢/١ «عــمــدة الــقــاري شــرح صــحــيــح الــبــخــاري» (  (٢ )

.(٣١١١/٧ «مــرقــاة الــمــفــاتــيــح شــرح مــشــكــاة الــمــصــابــيــح» (  (٣ )



۷۳۷۳
على  الخروج  يجوز  (ال  وقال:   ،(١ بصالحهم)( والدعاء  عليهم،  الخروج 

.(٢ اإلمــام بــمــجــرد الــجــور)(
۴  

قـــــال۴: (وأمـــــا الـــســـمـــع والـــطـــاعـــة لـــــوالة أمـــــور الــمــســلــمــيــن، فــفــيــهــا 
على  يستعينون  وبها  معايشهم،  في  العباد  مصالح  تنتظم  وبها  الدنيا،  سعادة 
إال  يصلحهم  ال  الناس  «إن  گ:  عليٌّ قال  كما  ربهم،  وطاعة  دينهم  إظهار 
فيها  الــفــاجــر  وحــمــل  ربــه،  فــيــه  الــمــؤمــن  ــبَــد  عَ فــاجــراً  كــان  إن   ، فــاجــرٌ أو  بــرٌّ  إمــامٌ 
 : إلـــى أجـــلـــه»(٣). وقـــال الــحــســن فــي األمــــراء: «هـــم يــلــون مــن أمـــورنـــا خــمــســاً
الــديــن  يستقيم  مــا  واهللاِ  والــحــدود،  والــثــغــور،  والــعــيــد،  والــجــمــاعــة،  الــجــمــعــة، 
يفسدون!  مما  أكثر  بهم  يصلح اهللا  لما  واهللاِ  وظلموا،  جاروا  وإن  بهم،  إال 
في  واألحــاديــث   ...« لــكــفــرٌ فــرقــتــهــم  وإن   ، لــغــيــظٌ طــاعــتــهــم  إن  واهللاِ -  أن -  مــع 

تُستقصى)(٤). وال  تُعد  ال  واآلثار  تُحصى،  ال  كثيرةٌ  هذا 
۴


اإلســالم  أهــل  والة  أكــثــر  أن  هــؤالء الــمــفــتــونــون  يــدرِ  قــال۴: (ولــم 
اهللا  شاء  ومــــن  عبد العزيز  عمر بن  حـــاشـــا  مـــعـــاويـــة،  يزيد بن  عـــهـــد  مـــن   -
الــعــظــام،  والـــحـــوادث  الـــجـــراءة  مـــن  وقـــع  مـــا  مــنــهــم  وقـــع  قـــد  أمــيــة -  بــنــي  مـــن 
األئــمــة  ومـــع ذلـــك فــمــســيــرة  واليـــة أهـــل اإلســــالم،  والـــخـــروج والـــفـــســـاد فـــي 
مــن  يـــداً  يــنــزعــون  ال   ، مــشــهــورةٌ مــعــروفــةٌ  مــعــهــم  الــعــظــام،  والـــســـادة  األعــــالم، 

.(٣٢٧/٢ «فــيــض الــقــديــر» (  (١ ).(١٨٣/٣ الــمــرجــع نــفــســه (  (٢ )
.(٣٢٨/١٥ «مــصــنــف ابــن أبــي شــيــبــة» (  (٣ )

.(١٤٩ ص ( «الــعــقــد الــثــمــيــن فــي شــرح أحــاديــث أصــول الــديــن»   (٤ )



۷٤۷٤
.(١ الدين)( وواجبات  اإلسالم  شرائع  من  ورسوله  به  اهللا  أمر  فيما   ، طاعةٍ
۴
لــــنــــاس، ورضــــوا  قـــــال۴: (ومـــــن ولــــي الـــخـــالفـــة، واجـــتـــمـــع عـــلـــيـــه ا
وجــبــت  الــمــؤمــنــيــن،  أمــيــر  وســمــي   ، خــلــيــفــةً صــار  حــتــى  بــســيــفــه،  غــلــبــهــم  أو  بــه، 
ويـــحـــرم  ولــــرســــولــــه،  هللا  بـــمـــعـــصـــيـــةٍ  لـــيـــس  فـــيـــمـــا  مـــخـــالـــفـــتـــه  وحــــرمــــت  طـــاعـــتـــه، 
هللا  هــو   ، بــأمــرٍ الــســلــطــان  أمــرك  وإن  الــمــســلــمــيــن.  عــصــا  وشــق  عــلــيــه،  الــخــروج 

.(٢ فــلــيــس لــك أن تــطــيــعــه ألــبــتــة، ولــيــس لــك أن تــخــرج عــلــيــه)(  ، مــعــصــيــةٌ
۴

عدلٍ  من  منه  كان  ما  على  السلطان،  لواء  تحت  (والصبر  قال۴: 
.(٣ جــاروا)( وإن  األمــراء بــالــســيــف  وال نــخــرج عــلــى   ، أو جــورٍ

۴
«النهاية»:  في  الجزري  (قال  النصيحة:  حديث  شرح  في  قال۴ 
إذا  عــلــيــهــم  الــــخــــروج   يــــر وال  الـــحـــق،  فـــي  يــطــيــعــهــم  أن  األئـــمـــة  ونـــصـــيـــحـــة 

.(٤ جــاروا، ونــصــيــحــة عــامــة الــمــســلــمــيــن إرشــادهــم إلــى مــصــالــحــهــم)(
۴

ــــــواجــــــب لـــــهـــــم: الـــنـــصـــيـــحـــة بــــمــــواالتــــهــــم عــــلــــى الـــحـــق  ل قـــــــــال۴: (ا
والــصــالة خــلــفــهــم، والــجــهــاد   ، وطــاعــتــهــم فــيــه، وأمــرهــم بــه وتــذكــيــرهــم بــرفــقٍ

.(١٧٧/٧ الــدرر الــســنــيــة « (  (١ )
األثــر» (ص١٣٥). «قــطــف الــثــمــر فــي بــيــان عــقــيــدة أهــل   (٢ )
األحــمــديــن» (ص٢٢٦). «جــالء الــعــيــنــيــن فــي مــحــاكــمــة   (٣ )

.(٤٤/٦ األحــوذي» ( «تــحــفــة   (٤ )



۷٥۷٥
وتــــرك  جـــــــاروا،  وإن  عـــلـــيـــهـــم  والـــصـــبـــر  إلـــيـــهـــم،  الــــصــــدقــــات  وأداء  مـــعـــهـــم، 
بالثناء  يغروا  ال  وأن   ، بواحاً كفراً  يظهروا  لم  ما  عليهم،  بالسيف  الخروج 

.(١ الــكــاذب عــلــيــهــم، وأن يــدعــى لــهــم بــالــصــالح والــتــوفــيــق)(

۴
إال  مـــنـــه  يـــــروا  فـــلـــم  الــــخــــروج،  الـــمـــســـلـــمـــون  جــــرب  قــــــال۴: (وقـــــد 
أهل  خرج  ثم  الحق،  يريدون  أنهم  يرون  عثمان،  على  الناس  خرج  الشر، 
ثمرة  فكانت  الحق،  يطلبون  إنما  أنهم  ومعظمهم  رؤساهم   ير الجمل، 
دولـــة  وتــأســســت  الــنــبــوة،  خــالفــة  انــقــطــعــت  أن  والــلــتــي -  الــلــتــيــا  بــعــد  ذلـــك - 
تــلــك  فــكــانــت  إلــيــه،  اضــطــر  مــا  إلـــى  عــلــي  الحسين بن  اضــطــر  ثــم  أمــيــة،  بــنــي 

.(٢ خــرج أهــل الــمــديــنــة فــكــانــت وقــعــة الــحــرة..)( الــمــأســاة، ثــم 

۴
عــلــيــه  الــقــيــام  يــجــوز  ال  أنـــه  فــيــه  شــك  ال  الـــذي  قـــال۴: (والــتــحــقــيــق 
في  واألحاديث   ... برهانٌ اهللا  من  عليه  بواحاً  كفراً  ارتكب  إذا  إال  لخلعه، 
. فــهــذه الــنــصــوص تــدل عــلــى مــنــع الــقــيــام عــلــيــه، ولــو كــان مــرتــكــبــاً  هــذا كــثــيــرةٌ
الشرعي،  البرهان  قام  الذي  الصريح  الكفر  ارتكب  إذا  إال  يجوز،  ال  لما 
فيه.  لبس  ال  بادٍ  ظاهرٌ  أي   ، بواحٌ كفرٌ  أنه  رسولهملسو هيلع هللا ىلص،  وسنة  اهللا  كتاب  من 
وقـــد دعـــا الــمــأمــون والــمــعــتــصــم والـــواثـــق إلـــى بــدعــة الــقــول بــخــلــق الــقــرآن، 
والــضــرب والــحــبــس وأنـــواع اإلهــانــة،  وعــاقــبــوا الــعــلــمــاء مــن أجــلــهــا بــالــقــتــل 
بــضــع  األمـــر  ودام  ذلـــك!  بــســبــب  عــلــيــهــم  الـــخـــروج  بـــوجـــوب  أحـــدٌ  يــقــل  ولـــم 

ــنــة الــمــنــشــورة العــتــقــاد الــطــائــفــة الــنــاجــيــة الــمــنــصــورة» (ص١٣٤). «أعــالم الــسُّ  (١ )
.(٩٩/١ ورد فــي تــأنــيــب الــكــوثــري مــن األبــاطــيــل» ( «الــتــنــكــيــل لــمــا   (٢ )



۷٦۷٦
.(١ ــنــة)( وأمــر بــإظــهــار الــسُّ ، حــتــى ولــي الــمــتــوكــل فــأبــطــل الــمــحــنــة،  عــشــرة ســنــةً

۴
 :(٦٩ ص ( الــطــحــاويــة»  الــعــقــيــدة  عــلــى «شـــرح  تــعــلــيــقــه  فــي  قـــال۴ 
هــــذا بـــيـــانٌ لـــطـــريـــق الـــخـــالص مـــن ظـــلـــم الـــحـــكـــام، الـــذيـــن هــم  (قـــلـــت: وفــــي 
إلــى ربــهــم،  يــتــوب الــمــســلــمــون  أن  وهــو  جــلــدتــنــا ويــتــكــلــمــون بــألــســنــتــنــا»،  «مــن 
ــوا أنــفــســهــم وأهــلــيــهــم عــلــى اإلســالم الــصــحــيــح،  ويــربّ ويــصــحــحــوا عــقــيــدتــهــم، 
[الرعد:   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ تعالى:  لقوله  تحقيقاً 
دولـــة  بـــقـــولـــه: «أقـــيـــمـــوا  الـــمـــعـــاصـــريـــن  الـــدعـــاة  أحــــد  أشــــار  ذلــــك  وإلــــى   ،[١١
ــقــم لــكــم عــلــى أرضـــكـــم». ولــيــس طــريــق الــخــالص  اإلســـالم فـــي قــلــوبــكــم، تُ
مـــا يـــتـــوهـــم بـــعـــض الـــنـــاس، وهــــو الـــثـــورة بـــالـــســـالح عـــلـــى الـــحـــكـــام، بــواســطــة 
االنــقــالبــات الــعــســكــريــة! فــإنــهــا، مــع كــونــهــا مــن بــدع الــعــصــر الــحــاضــر، فــهــي 
األمــر بــتــغــيــيــر مــا بــاألنــفــس، وكــذلــك  مــخــالــفــةٌ لــنــصــوص الــشــريــعــة الــتــي مــنــهــا 

 L  K  J ﴿ عــلــيــهــا،  الــبــنــاء  لــتــأســيــس  الــقــاعــدة  إصـــالح  مــن  بــد  فــال 
.([٤٠ R ﴾ [الــحــج:   Q  P  O  N M

۴
فــي نــصــيــحــتــه الــتــي وجــهــهــا لــألفــغــان قـــال۴: (الــحــمــد هللا والــصــالة 
بعد: أما  بهداه،   اهتد ومن  وأصحابه  آله  وعلى  رسول اهللا،  على  والسالم 
من  األفغان،  المجاهدين  إخواننا  بين  وقع  بما  المصيبة  عظمت  فلقد 
الــفــرقــة واالخـــتـــالف والــقــتــال، وخـــروج جــمــاعــةٍ مــنــهــم عــلــى رئــيــس دولــتــهــم، 
ولــقــد تــأثــر بــذلــك كــل مــن بــلــغــه خــبــرهــم مــن الــمــســلــمــيــن، ألن الـــواجـــب عــلــى 

.(٦٠٦/٢ «جــهــود الــشــيــخ مــحــمــد األمــيــن الــشــنــقــيــطــي فــي تــقــريــر عــقــيــدة الــســلــف» (  (١ )



۷۷۷۷
الــرعــيــة الــســمــع والــطــاعــة لــولــي األمـــر فــي الــمــعــروف، والــحــذر مــن الــخــروج 
 ، واحدٍ رجلٍ  على  جميعٌ  وأمركم  أتاكم  «من  النبيملسو هيلع هللا ىلص:  لقول  بالقتال،  عليه 
ثبت  ولما  «صحيحه»،  فــي  مسلمٌ  جــه  خــرَّ فاقتلوه»  جماعتكم  ق  يــفــرّ أن  يريد 
األمــر،  لولي  والطاعة  السمع  وجــوب  من  الكثيرة  الصحيحة  األحــاديــث  في 
على  يترتب  ألنه  إال  ذاك  وما  البواح،  الكفر  منه  يقع  لم  ما  وظلم،  عصى  وإن 

الخلل. من  منه  حصل  ما  على  تربو  وخيمةٌ  وعواقب  عظيمٌ  فسادٌ  الخروج 
وأن  اهللا،  يتقوا  أن  األفـــغـــان  الـــمـــجـــاهـــديـــن  نـــنـــا  إخـــوا عـــلـــى  فـــالـــواجـــب 
وال  الـــدمـــاء،  وســـفـــك  بــالــقــتــال  ال  والـــتـــنـــاصـــح،  بــالــتــفــاهــم  مــشــاكــلــهــم  يــحــلــوا 
الــمــســلــمــة  دولـــتـــهـــم  عــلــى  يـــخـــرجـــوا  أن  الــمــجــاهــديــن  فــصــائــل  لــجــمــيــع  يـــجـــوز 
والــفــســاد  لــلــفــوضــى  وســبــبٌ  ولــرســولــهملسو هيلع هللا ىلص،  هللا  مــعــصــيــةٌ  ذلــك  ألن  بــالــســالح، 
العصا،  شق  غيره  وال  الوزراء  لرئيس  يجوز  وال   ، حقٍّ بغير  الدماء  وسفك 
األفــغــانــي  الــشــعــب  جــمــيــع  عــلــى  الـــواجـــب  بـــل  ذلــــك،  فـــي  طــاعــتــه  يـــجـــوز  وال 
معه  والجهاد  المعروف،  في  له  والطاعة  والسمع  رئيسه،  حول  االلتفاف 

.(١ خــرج عــلــيــه)( ضــد مــن 
يــفــضــي  لــــنــــاس  ا لـــبـــعـــض  الـــبـــيـــعـــة  وجــــــود  أن  شــــك  (وال  وقــــــــال۴: 
األمـــر الـــعـــام، فــوجــب تــركــه، وحــرم  إلـــى شــق الــعــصــا والـــخـــروج عــلــى ولـــي 
حــتــى  أن يــنــاصــحــه  بــواحــاً  كــفــراً  أمــيــره  مــن   رأ مــن  عــلــى  يــجــب  إنــه  ثــم  فــعــلــه، 
شــرٌّ  عــلــيــه  يــتــرتــب  الــخــروج  كـــان  إذا  عــلــيــه،  الــخــروج  يــجــوز  وال  ذلـــك،  يـــدع 
الــعــلــم  أهـــل  ذلـــك  عــلــى  نـــص  كــمــا  مـــنـــه،  بــأنــكــر  ــــزال  يُ ال  الــمــنــكــر  ألن  أكـــثـــر، 
اهللا  رحمة   - القيم  ابن  والعالمة  تيمية  ابن  اإلسالم  كشيخ   - اهللا  - رحمهم 

.(٢ واهللا ولــي الــتــوفــيــق)( عــلــيــهــمــا -، 
.(٢٤٩/٨ فــتــاو ابــن بــاز» ( «مــجــمــوع   (١ ).(٢٥٢/٢٨ الــمــرجــع نــفــســه (  (٢ )
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وأهل  نة  السُّ أهل  فيها  يختلف  التي  األصول  من  (كذلك  قال۴: 
خــرجــوا  الخوارج -  هـــؤالء   - فــالــحــروريــة  األئـــمـــة،  عــلــى  الـــخـــروج  الـــبـــدع: 
عــلــى إمــام الــمــســلــمــيــن، وكــفــروه وقــاتــلــوه، واســتــبــاحــوا دمــاء الــمــســلــمــيــن مــن 
ونــطــيــع  نــســمــع  أن  عــلــيــنــا  ــنــة والــجــمــاعــة فــيــقــولــون:  الــسُّ أهــل  وأمــا  ذلــك،  أجــل 
الكفر  حد  إلى  يصل  لم  ما  والفسق،  الكبائر  من  فعل  ما  فعل  األمر،  لولي 
أن  وذلـــك   ، وفـــتـــنٌ شـــرٌّ  قــتــالــه  عــلــى  يــتــرتــب  لـــم  إذا  نــقــاتــلــه،  فــحــيــنــئــذٍ  الـــبـــواح! 
تروا  أن  «إال  وقال:   ، بشروطٍ إال  األئمة  على  الخروج  عن  نهى  النبيگ 

شــروط: أربــعــة   ،« بــرهــانٌ من اهللا  فــيــه  عــنــدكــم  بــواحــاً  كــفــراً 
أو تــعــلــمــوا ذلــك. تــروا» أي: بــأعــيــنــكــم،  األول: «أن 

يقتل  أو  يسرق،  أو  يزني،  أنه   رأ لو  حتى  أي:   ، فسقاً ال   « «كفراً الثاني: 
فاسقٌ  هو  بل  كافراً  ليس  فإنه  لذلك،  استباحةٍ  دون   ، حقٍ بغير  المحرمة  النفس 

.« «كفراً قال:  فالرسول  عليه،  نخرج  أن  لنا  يحل  وال  الفاسقين،  جملة  من 
الــتــأويــل، فــإن أمــكــن فــيــه  ال يــمــكــن فــيــه  أي: صــريــحــاً   « «بــواحــاً الــثــالــث: 

وال نــخــرج عــلــيــه. ــره،  الــتــأويــل فــإنــنــا ال نــكــفّ
رأيناه  الذي  الكفر  ليس  يعني:   ،« برهانٌ من اهللا  فيه  «عندكم  الرابع: 
ودلــيــلٌ   ، بــرهــانٌ فــيــه  عــنــدنــا  يــكــون  بــل  ذلــك،  مــا أشــبــه  أو  بــقــيــاسٍ  كــفــراً  بــواحــاً 

ــنــة، هــذه أربــعــة شــروط. والــسُّ واضــحٌ مــن الــكــتــاب 
يــكــون  أن  وهــــو:   ،األخـــــر األدلـــــة  مـــن  يـــؤخـــذ  خـــامـــسٌ  شــــرطٌ  وهـــنـــاك 
هـــذا الـــحـــاكـــم الـــكـــافـــر، الــــذي كــفــر كـــفـــراً صــريــحــاً  إزاحــــة  عــنــدنــا قــــدرةٌ عــلــى 
لــنــا  يــكــن  لـــم  فـــإن  ذلـــك،  عــلــى  قــــدرةٌ  لــنــا  فــيــكــون   ، بـــرهـــانٌ اهللا  من  فــيــه  عــنــدنــا 
إزالـــتـــه أكــثــر مــمــا لـــو تــركــنــاه عــلــى حـــالـــه، ثــم  ، صـــار الــشــر الـــذي نــريــد  قــــدرةٌ
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اإلصــالح مــا اســتــطــعــنــا.  أو بــأخــر حــاولــنــا بــطــريــقٍ 

غــيــرةٌ   - الــحــمــد  وهللا   - عــنــدهــم  الـــذيـــن  اإلخــــوة  بــعــض  يــخــطــئ  ولـــهـــذا 
تـــعـــالـــى  اهللا  ه  والَّ مــــن  عـــلـــى  يـــخـــرجـــون  حـــيـــنـــمـــا  يـــخـــطـــئـــون   ، وديـــــــنٌ إســــالمــــيــــةٌ 
تــظــنــوا  وال   ، بــعــضــاً الــظــالــمــيــن  بــعــض  ــي  يــولِّ الـــذي  فــهــو   ، حــكــيــمٌ واهللا  إيــاهــم، 
لــمــجــرد  تــعــالــى  اهللا  من  تــســلــيــطٌ  هـــذا  أن  اعـــتـــدوا،  أو  ظــلــمــوا  إذا  الـــوالة،  أن 

 £  ¢  ¡ ﴿ ے  قـــال:  اهللا  ألن   ، لــحــكــمــةٍ هــو  بــل  اهللا،  من  مــشــيــئــةٍ 
.[١٢٩ § ﴾ [األنــعــام:   ¦  ¥  ¤

تــكــونــون  كــمــا  الــرعــيــة،  بــســبــب  إال  الــرعــيــة  عــلــى  يــتــســلــطــون  ال  والـــوالة 
اهللا  واله  مــن  عــلــى  الــخــروج  الــذيــن يــحــاولــون  الــنــاس  فــبــعــض  عــلــيــكــم!  ــى  ــولَّ يُ

: عــلــيــهــم - ولــو بــالــقــوة - هــم يــخــطــئــون فــي الــواقــع مــن أوجــهٍ
عليهم،  اهللا  واله  الذي  هذا  من  حصل  بما  العلم  من  بد  ال  أنه  األول: 
نُقل  وكم  ق،  يصدَّ أن  ينبغي  ال  يُنقل  الذي  الكالم  فمجرد  نعلم،  أن  بد  فال 
فــإذا  الـــوالة،  دون  هــم  فــيــمــن  أو  الـــوالة،  فــي  ســـواء   ، كـــاذبـــةٍ أقـــوالٍ  مــن  إلــيــنــا 
.« كفراً تروا  أن  «إال  الحديث:  جاء  ولهذا  لها،  أصل  ال  أنه  وجدنا  تحققنا 
بد  فال   ، ثقاتٍ من  إلينا  تواتر  أو  بأعيننا،  الشيء  هذا  رأينا  إذا  الثاني: 

؟! أو فــســقٌ ــنــة، ونــنــظــر هــل هــو كــفــرٌ  والــسُّ أن نــعــرضــه عــلــى الــكــتــاب 
هل  ننظر  أن  بد  فال   ، كفرٌ أنه  ظننا  إذا   ، بواحاً يكون  أن  بد  ال  الثالث: 
يكون  قد  ألنه  التأويل؟  يحتمل  ال  صريحٌ  كفرٌ  هو  هل  اهللا؟  من  برهانٌ  فيه 

ر فــيــه اإلنــســان مــن جــهــة الــتــأويــل. ــعــذَ يُ ، لــكــن  كــفــراً
واضــحــاً ال يــحــتــمــل الــتــأويــل.  ، ، صــريــحــاً بــد أن يــكــون بــواحــاً فــال 

القاطع  الدليل  وهو   ، برهانٌ اهللا  من  فيه  عندنا  يكون  أن  بد  ال  الرابع: 
الــواضــح.
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الــخــروج  أي:  ذلـــك -  والــســالم -  الــصــالة  عــلــيــه  الــنــبــي -  ــق  ضــيَّ وإنــمــا 
مــا  ألن   ، صــعــبــةً الـــنـــاس  بــعــض  يــظــنــهــا  قـــد  الـــتـــي  الــقــيــود  بـــهـــذه  األئـــمـــة -  عــلــى 

ضــرراً مــمــا هــم عــلــيــه. يــتــرتــب عــلــى الــخــروج أشــد 
الــشــعــوب  كــانــت  هــل  الــثــورات،  مــن  حــصــل  مــا  اآلن  تــشــاهــدون  وأنــتــم 
حاجةٌ  هناك  وليس  بالعكس!  بل   ، أبداً الثورة؟  قبل  منها  الثورة  بعد  أسعد 
أن  . فــالــمــهــم  واضــحٌ األمــر  ألن  الــمــكــان،  هــذا  فــي  مــعــيــنــةً  بــالداً  نــعــيِّــن  أن  إلــى 

.(١ نــنــصــح إخــوانــنــا الــمــســلــمــيــن بــعــدم الــتــســرع)(
حــديــث الــديــن الــنــصــيــحــة: (والــنــصــيــحــة لــألمــراء  وقــال۴ فــي شــرح 

تــكــون بــأمــورٍ مــنــهــا:
لــم  فــإنــه  أمــراء  أنــهــم  يــعــتــقــد  لــم  فــمــن  وإمــرتــهــم،  إمــامــتــهــم  اعــتــقــاد   : أوالً
ينتهي  ولن  أمرهم،  يمتثل  فلن  أمراء،  أنهم  يعتقد  لم  إذا  ألنه  لهم،  ينصح 
في  وليس  مات  ومن   ، أميرٌ أنه  أو  إمامٌ  أنه  تعتقد  أن  بد  فال  عنه،  نهوا  عما 
، ومـــن تــولــى أمـــر الــمــســلــمــيــن، ولـــو بــالــغــلــبــة،  عــنــقــه بــيــعــةٌ مـــات مــيــتــةً جــاهــلــيــةً

. أو مــن غــيــر قــريــشٍ ، ســواءً كــان مــن قــريــشٍ  فــهــو إمــامٌ
الــنــاس  مــحــبــة  إلــى  يــؤدي  ذلــك  ألن  الــرعــيــة،  فــي  نــشــر مــحــاســنــهــم   : ثــانــيــاً

ألوامــرهــم. وإذا أحــبــهــم الــنــاس ســهــل انــقــيــادهــم  لــهــم، 
وهـــذا عــكــس مـــا يــفــعــلــه بــعــض الـــنـــاس حــيــث يــنــشــر الــمــعــايــب ويــخــفــي 

. هــذا جــورٌ وظــلــمٌ الــحــســنــات، فــإن 
ـــعـــيـــب بــــه عـــلـــى األمـــــــراء، ويــنــســى  يُ واحــــــدةً مـــمـــا  فـــمـــثـــالً يـــذكـــر خـــصـــلـــةً 

وهــذا هــو الــجــور بــعــيــنــه. خــصــاالً كــثــيــرةً مــمــا قــامــوا بــه مــن الــخــيــر، 
: امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه، إال إذا كان في معصية اهللاک،  ثالثاً

.(٢١/٤٥ «لــقــاء الــبــاب الــمــفــتــوح» (  (١ )



۸۱۸۱
وليست  عبادةٌ  طاعتهم  وامتثال  الخالق،  معصية  في  لمخلوقٍ  طاعة  ال  ألنه 

 È  Ç ﴿ فــــقــــالک:  بـــهـــا  أمـــــر  تـــعـــالـــى  أن اهللا  بـــدلـــيـــل   ، ســــيــــاســــةٍ مــــجــــرد 
مــن  ذلـــك  فــجــعــل   ،[٥٩ [الـــنـــســـاء:   ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

. عبادةٌ فهو  به  تعالى  أمر اهللا  وما  مأموراتهک، 
وإن  به  أمروا  فيما  فأطعهم  اهللا،  يعصوا  أال  طاعتهم  في  يُشترط  وال 

أنــفــســهــم. فــي  اهللا  عصوا  وإن  بــطــاعــتــهــم  مــأمــورٌ  ألنــك  اهللا،  عصوا 
أن  النصيحة  من  ليس  أنه  هذا:  وجه  أمكن،  مهما  معايبهم  ستر   : رابعاً
على  وحنقاً  وحقداً  غيظاً  القلوب  ملء  من  ذلك  في  لما  معايبهم،  بنشر  تقوم 
يحصل  وربما  د،  التمرّ حصل  ذلك،  من  القلوب  امتألت  وإذا  األمور،  والة 

. عليمٌ به  ما اهللا  والفساد  الشر  من  بذلك  فيحصل  األمراء،  على  الخروج 
بــل  الـــمـــعـــايـــب،  عـــن  نــســكــت  أن  الـــمـــعـــايـــب  ســـتـــر  قـــولـــنـــا:  مــعــنــى  ولـــيـــس 
العلماء  من  به  يتصل  من  فبواسطة  وإال  تمكنا،  إن   ، مباشرةً األمير  ننصح 
أنــت  يـــقـــولـــون:  قـــومٍ  عــلــى  زيـــدک  أسامة بن  أنــكــر  ولـــهـــذا  الــفــضــل.  وأهـــل 
! يــعــنــون الــخــلــيــفــة، فــقــال كـــالمـــاً مــعــنــاه:  لـــم تــفــعــل ولـــم تــقــل لـــفـــالنٍ ولـــفـــالنٍ

فــهــذا ال يــمــكــن. أحــدث بــه الــخــلــيــفــة؟!  أتــريــدون أن أحــدثــكــم بــكــل مــا 
ث  حــدّ إذا  ألنــه  لــألمــيــر،  قــال  مــا  بــكــل  ث  يــحــدّ أن  لــإلنــســان  يــمــكــن  فــال 
وذل،  خضع  األمير  الناس:  فيقول  قال،  ما  ذ  نفّ األمير  يكون  أن  فإما  بهذا، 

د. ــذ فــيــقــول الــنــاس: عــصــى وتــمــرّ وإمــا أن ال يــنــفّ
ذلــك  تــبــيّــن  ال  أن  األمـــــور،  والة  نــصــحــتَ  إذا  الــحــكــمــة،  مـــن  ولـــذلـــك 

. ضــرراً عــظــيــمــاً لــلــنــاس، ألن فــي ذلــك 
ــص  يــرخّ : عـــدم الـــخـــروج عــلــيــهــم، وعـــدم الــمــنــابــذة لــهــم، ولـــم  خــامــســاً
رؤيــة  أو  عــيــنٍ  رؤيــة  أي:  تـــروا»  «أن  قــال:  كــمــا  إال  مــنــابــذتــهــم  فــي  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 



۸۲۸۲
برهان»  اهللا  من  فيه  «عندكم   ، بيّناً واضحاً  أي:   « بواحاً «كفراً   ، متيقنةٍ علمٍ 

. أي: دلــيــلٌ قــاطــعٌ
يخرج  أن  ذلك  يعني  فهل  الشروط  بهذه  عليهم  الخروج  جاز  إذا  ثم 

وجــوب الــخــروج. عــلــيــهــم؟ ألن هــنــاك فــرقــاً بــيــن جــواز الــخــروج، وبــيــن 
اهللا  من  فــيــه  عــنــدنــا  بــواحــاً  كــفــراً  رأيــنــا  ولــو  حــتــى  نــخــرج،  ال  والــجــواب: 
أن  الـــمـــصـــلـــحـــة  مــــن  ولـــيـــس   ، مـــصـــلـــحـــةً الــــخــــروج  يـــكـــون  حـــيـــث  إال   ، بــــرهــــانٌ
ألن  وســـالحـــهـــا،  دولــــةٍ بــقــوتــهــا  وجـــه  فـــي   ، قـــلـــيـــلٌ ســالحــهــا   ، قــلــيــلــةٌ فـــئـــةٌ  تـــقـــوم 
الــمــحــذور  ارتــفــاع  دون  الحرام،  واســتــحــالل  الــدمــاء  إراقة  عــلــيــه  يــتــرتــب  هذا 
في   - الخوارج  خروج  عهد  من  دٌ  مشاهَ هو  كما  األمراء،  به  انتقدوا  الذي 
الــشــر  مــن  يــحــصــل  حــيــث  هـــذا،  يــومــنــا  إلـــى  الـــراشـــديـــنژ -  الــخــلــفــاء  زمـــن 

رب الــعــبــاد. إال  والــمــفــاســد مــا ال يــعــلــمــه 
ثــون مــا ال  ــدِ ــحْ يُ لــكــن بــعــض الــنــاس تــتــوقــد نــار الــغــيــرة فــي قــلــوبــهــم، ثــم 

! وهــذا غــلــطٌ عــظــيــمٌ يــحــمــد عــقــبــاه، 
هــذا كــفــراً والــبــعــض  ثــم إنــا نــقــول: مــا مــيــزان الــكــفــر؟ فــقــد يــر الــبــعــض 
» لــيــس فــيــه  بـــواحـــاً ، ولـــهـــذا قـــيَّـــد الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص ذلـــك بــقــولــه «كـــفـــراً  اليــــراه كـــفـــراً
أو  رسوله،  أو  اهللا  يسب  سمعته  أو  للصنم،  يسجد  رأيته  لو  كما   ! احتمالٌ

.(١ مــا أشــبــه ذلــك)(
ال  وأن  مــســاوئــهــم،  عــن  نــكــفَّ  أن  هــي  لــهــم  وقـــال۴: (والــنــصــيــحــة 
عليهم  شخصيٌّ  عدوانٌ  فيه  فليس  مساوئهم  نشر  الناس...أما  بين  ننشرها 
إذا  األمــة  ألن   ! جــمــيــعــاً األمــة  وعــلــى  عــلــيــهــم  شــخــصــيٌ  عـــدوانٌ  هــو  بــل  فــقــط، 
ونابذتهم،  الوالة  عصت  أمورها،  والة  على  الحقد  من  صدورها  امتألت 

.(١٢٠ ص ( «شــرح األربــعــيــن الــنــوويــة»   (١ )



۸۳۸۳
هيبة  بقيت  فإذا  األمن؛  ويزول  الخوف،  ويسود  الفوضى،  تحصل  وحينئذٍ 
ــمــهــم  ــظُ ونُ أوامـــرهـــم  ــمــيــت  وحُ  ، هــيــبــةٌ لــهــم  صـــار  الـــصـــدور،  فــي  األمـــور  والة 

.(١ الــتــي ال تــخــالــف الــشــريــعــة)(

ڤ    
قــالڤ فــي «قــطــف الــجــنــى الــدانــي شــرح مــقــدمــة رســالــة ابــن أبــي 
فــي  كــمــا  اعـــتـــقـــاده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمــــام  الـــقـــيـــروانـــي» (ص١٧٨): (وقــــال  زيـــد 
الــخــروج عــلــيــه  وال  ١٦١/١): «وال يــحــل قــتــال الــســلــطــان  ــنــة لــاللــكــائــي ( الــسُّ
والطريق»...  نة  السُّ غير  على  مبتدعٌ  فهو  ذلك  فعل  فمن  الناس،  من  ألحدٍ 
ومـــن قـــواعـــد الــشــريــعــة ارتـــكـــاب أخـــف الـــضـــرريـــن فـــي ســبــيــل الــتــخــلــص مــن 
١٥/٣): «إن  الــمــوقــعــيــن» ( كـــتـــاب «إعــــالم  فـــي  الــقــيــم  ابـــن  قـــال  أشـــدهـــمـــا، 
المعروف  من  بإنكاره  ليحصل  المنكر  إنكار  إيجاب  ألمته  شرع  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
مــنــه  أنـــكـــر  هـــو  مـــا  يــســتــلــزم  الــمــنــكــر  إنـــكـــار  كـــان  فــــإذا  ورســـولـــه،  اهللا  يحبه  مـــا 
يــبــغــضــه  اهللا  كــــان  وإن  إنـــكـــاره،  يـــســـوغ  ال  فـــإنـــه  ورســـولـــه،  اهللا  إلــــى  وأبـــغـــض 
وهـــذا كــاإلنــكــار عــلــى الــمــلــوك والــــوالة بــالــخــروج عــلــيــهــم،  ويــمــقــت أهــلــه، 

وفــتــنــةٍ إلــى آخــر الــدهــر». فــإنــه أســاس كــل شــرٍّ 
أمــــورٌ  «تـــكـــون  مـــســـعـــودگ:  اهللا بن  عبد  قــــول  وأجـــمـــل  أحـــســـن  ومــــا 
خــيــرٌ  الــخــيــر،  فــي  يــكــون تــابــعــاً  أن  أحــدكــم  فــإن  ، فــعــلــيــكــم بــالــتــؤدة،  مــشــتــبــهــاتٌ

.((٢٩٧/٧ رواه الــبــيــهــقــي فــي الــشــعــب ( مــن أن يــكــون رأســاً فــي الــشــر» 

ڤ
الــخــروج   نـــر الــطــحــاوي: (وال  قـــول  عــلــى  الــتــعــلــيــق  فــي  قـــالڤ 

.(٣٩٦/٢ «شــرح ريــاض الــصــالــحــيــن» (  (١ )



۸٤۸٤
ــنــة  الــسُّ أهــل  أصــول  فــمــن   ، مــســألــةٌ عــظــيــمــةٌ ووالة أمــورنــا): (هــذه  أئــمــتــنــا  عــلــى 
يجوز  المسلمين...فال  أمر  والة  على  الخروج  يرون  ال  أنهم  والجماعة: 
واليتهم،  وثبتت  بيعتهم،  انعقدت  ألنهم   ، فساقاً كانوا  ولو  عليهم  الخروج 
العصا،  شق  من   ، عظيمةٌ مفاسد   - فساقاً  كانوا  ولو   - عليهم  الخروج  وفي 

وتــســلــط الــكــفــار عــلــى الــمــســلــمــيــن. األمــن،  واخــتــالل  واخــتــالف الــكــلــمــة، 
إال  إمـــامـــهـــم  عـــلـــى  قـــــومٌ  خــــرج  : «مــــا  اإلســـــــالم  شـــيـــخ  قــــال 
كــمــا  أو  الــــخــــروج»  قـــبـــل  حـــالـــتـــهـــم  مـــن  أســــوأ  الــــخــــروج  بـــعـــد  حـــالـــتـــهـــم  كـــانـــت 
عــلــيــه،  وخرجوا  أمرهم  ولي  على  قاموا  إذا  الكفار،  عند  حتى  وهذا  ذكر. 
كــمــا   ، قــــرارٌ لــهــم  يــقــر  وال   ، وتــقــتــيــلٍ قــتــلٍ  فـــي  ويــصــبــحــون  أمــنــهــم  يــخــتــل  فــإنــه 
حــدثــت فــي الــتــاريــخ، فــكــيــف بــالــخــروج عــلــى  هــو مــشــاهــدٌ فــي الــثــورات الــتــي 
لــم  ما   ، فساقاً كانوا  وإن  األئمة  على  الخروج  يجوز  فال  الــمــســلــمــيــن؟  إمام 
إال  وأطــيــعــوا  «اســمــعــوا  والـــســـالم:  الــصــالة  عــلــيــه  قـــال  الــديــن،  عــن  يــخــرجــوا 
ال  والــمــعــاصــي  فــالــفــســق   ،« بــرهــانٌ فــيــه  من اهللا  عــنــدكــم  بــواحــاً  كــفــراً  تــروا  أن 

تــوجــب الــخــروج عــلــيــهــم، خــالفــاً لــلــخــوارج والــمــعــتــزلــة).
نــدعــو  وال  جــاروا،  الــطــحــاوي -: «وإن  أي:  قــولــه -  عــلــى  تــعــلــيــقــه  وفــي 
 ، خــروجٌ مــعــنــويٌ هــذا  ألن  قــالڤ: (ال يــجــوز الــدعــاء عــلــيــهــم:  عــلــيــهــم» 
مــثــل الــخــروج عــلــيــهــم بــالــســالح، وكــونــه دعــا عــلــيــهــم، ألنــه ال يــر واليــتــهــم، 
من  أصلٌ  فهذا  عليهم!  الدعاء  ال  والصالح،   بالهد لهم  الدعاء  فالواجب 
األمــور،  والة  عــلــى  يــدعــو  أحــداً  رأيــت  فــإذا  والــجــمــاعــة،  ــنــة  الــسُّ أهــل  أصــول 
فــاعــلــم أنـــه ضـــالٌّ فــي عــقــيــدتــه، ولــيــس عــلــى مــنــهــج الــســلــف! وبــعــض الــنــاس 
في  وغضبٌ  غيرةٌ  لكنها  هللاک،  والغضب  الغيرة  باب  من  هذا  يتخذ  قد 

إذا زالــوا حــصــلــت الــمــفــاســد. غــيــر مــحــلــهــمــا، ألنــهــم 
أحــمــد  اإلمام  عن  ذلك   ويرو عياض۴  الفضيل بن  اإلمام  قال 



۸٥۸٥
واإلمام  للسلطان).  لصرفتها  مستجابةً  دعوةً  لي  أن  أعلم  أني  (لو  يقول: 
بــل  فيهم،  تكلم  أو  عليهم  دعا  أنه  عنه  يثبت  ولم  المحنة،  في  صبر  أحمد 

.(١ ــنــة والــجــمــاعــة)( هــذا مــذهــب أهــل الــسُّ صــبــر وكــانــت الــعــاقــبــة لــه، 

ڤ    
 نـــر عـــقـــيـــدتـــه: (وال  فـــي  الـــطـــحـــاوي۴  اإلمـــــام  قــــول  عـــلـــى  تــعــلــيــقــاً 
(هـــذه  قـــــالڤ:  جــــــاروا)،  وإن  أمــــورنــــا  ووالة  أئـــمـــتـــنـــا  عـــلـــى  الــــخــــروج 
الـــجـــمـــلـــة يـــذكـــر فـــيـــهـــا الـــعـــقـــيـــدة الـــتـــي أجـــمـــع عــلــيــهــا أئـــمـــة الـــســـلـــف الـــصـــالـــح، 
.(٢ والجماعة)( نة  للسُّ مخالفاً  خالفها  من  وجعلوا  عقائدهم  في  نوها  ودوَّ

انــعــقــدت  مـــن  وعـــلـــى  األمــــــور،  والة  عـــلـــى  وقــــــالڤ: (الــــخــــروج 
، هــو مــذهــب طــوائــف مــن الــمــنــتــســبــيــن إلـــى الــقــبــلــة، مــنــهــم الــخــوارج  لــه بــيــعــةٌ
والــمــعــتــزلــة، وبــعــضٍ - شــواذ قــلــيــلــيــن - مــن الــتــابــعــيــن وتــبــع الــتــابــعــيــن، وبــعــض 
األمــر بــالــمــعــروف  الــفــقــهــاء الــمــتــأخــريــن مــمــن تــأثــروا بــمــذهــب الــمــعــتــزلــة فــي 

والــنــهــي عــن الــمــنــكــر.
اإلسالم،  أئمة  وهكذا  التابعين  وعامة  جميعاً  الصحابة  عليه  والذي 
خــرج  ومـــن  الــكــبــائــر،  مــن  وكــبــيــرةٌ  مــحــرمٌ  األمـــر  ولـــي  عــلــى  الــخــروج  أنَّ  مــن 

. شــيءٍ فــي  اهللا  من  فــلــيــس  األمــر  ولــي  عــلــى 
احــتــج بــهــا   ، ــنــة مـــتـــعـــددةٌ والــسُّ هـــذا األصـــل مـــن الــكــتــاب  واألدلــــة عــلــى 
فــيــه  خـــالـــفـــوا  أنـــهـــم  الــســلــف  مـــن  تــــأول  مــمــن  خــالــفــهــا  مـــن  أن  ورأوا  األئـــمـــة، 

.(٣ )( الــدلــيــل الــواضــح الــبــيِّــن الــمــتــواتــر تــواتــراً مــعــنــويــاً
.(١٧١  - ١٦٣ ص ( «الــتــعــلــيــقــات الــمــخــتــصــرة عــلــى مــتــن الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة»   (١ )

آل الــشــيــخ (ص٤٧٤). «شــرح الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة» لــصــالــح   (٢ )
.(٤٧٩  - ٤٧٧ ص ( الــمــرجــع نــفــســه   (٣ )



۸٦۸٦
ڤ

ــنــة والــجــمــاعــة: عـــدم الـــخـــروج عــلــى  قــــالڤ: (مـــذهـــب أهـــل الــسُّ
أهــل  أصـــول  مــن  هـــذا  ظــلــمــوا،  ولـــو  جـــاروا،  ولـــو  بــالــمــعــاصــي،  األمـــور  والة 
جــــاروا ولـــو ظــلــمــوا،  ــنــة والــجــمــاعــة: عـــدم الـــخـــروج عــلــى األئـــمـــة، ولـــو  الــسُّ

.(١ والــرافــضــة)( ــا ألهــل الــبــدع مــن الــخــوارج والــمــعــتــزلــة  خــالفً
عــلــى  الـــخـــروج   نـــر ال  والــجــمــاعــة،  ــنــة  الــسُّ أهـــل  مــعــتــقــد  وقــــال: (هـــذا 
مــا  طــاعــتــهــم،  مـــن  يــــداً  نـــنـــزع  وال  ظـــلـــمـــوا،  وإن  يــعــنــي:  جــــاروا  وإن  األئـــمـــة، 
عــلــيــهــم،  الــنــاس  ــب  نــؤلِّ مــا  بــالــفــعــل،  وال  بــالــقــول،  ال  طــاعــتــهــم  مــن  يـــداً  نــنــزع 
أو  كـــذا،  األمـــور  والة  فــعــل  أو  كـــذا  لــلــنــاس:  نــقــول  الــمــنــابــر،  فــي  نــتــكــلــم  وال 
الــذيــن  الــثــوار  تــكــلــم  لــمــا  الـــخـــروج،  أســبــاب  مــن  هـــذا  ألن  عــلــيــهــم،  اخــرجــوا 
كذا  وحصل  كذا  حصل  إنه  قالوا:  تكلموا  عثمان،  المؤمنين  أمير  انتقدوا 
وأخذ  التكبير  في  صوته  وخفض  السفر،  في  الصالة  وأتم  أولياءه،  ب  وقرَّ
ــع الــســفــهــاء  الــنــاس، تــجــمَّ أمــام  يــنــشــرون الــمــعــايــب  … وصــاروا  عــلــى  الــزكــاة 
بسبب  وقتلوه  ببيته  وأحاطوا  وجاؤوا  مصر،  وفي  البصرة  وفي  الكوفة  في 
ال  بــالــفــعــل  وال  بــالــقــول،  ال  الـــخـــروج  يــجــوز  فـــال  الـــنـــاس،  وتــألــيــب  الـــكـــالم، 
ندعو  بل  عليهم،  للخروج  الناس  وتأليب  بالكالم،  وال  بالسيف،  بقتالهم 
مبذولةٌ  والنصيحة  البطانة.  بصالح  لهم  وندعو  والمعافاة،  بالصالح  لهم 
مــن  بــهــم  يــلــيــق  بــمــا  األمــــور  والة  ـــب  ويـــخـــاطَ والـــعـــقـــد،  الـــحـــل  أهـــل  ـــبـــل  قِ مـــن 

.(٢ ــنــة والــجــمــاعــة)( هــذا هــو مــعــتــقــد أهــل الــسُّ الــخــطــاب، 

      

(ص٢٧٧). الــراجــحــي  لعبد العزيز  الــطــحــاويــة»  الــعــقــيــدة  «شــرح   (١ )
.(٢٨٠ ص ( الــمــرجــع نــفــســه   (٢ )



۸۷۸۷

 




ــنــة والــجــمــاعــة: تــبــيــن مــمــا ســبــق أن مــن أصــول االعــتــقــاد عــنــد أهــل الــسُّ
وإن جــار. أ - الــســمــع والــطــاعــة لــلــحــاكــم الــمــســلــم 

ب - الــصــبــر عــلــيــه.
ج - تــحــريــم الــخــروج عــلــيــه.

إال عــنــد ظــهــور الــكــفــر الــبــواح مــنــه. وال يــبــاح الــخــروج عــلــيــه 
عــلــى  الــخــروج  جــواز   ورأ األصــول،  هــذه  خــالــف  مــن  حــكــم  عــن  أمــا 
فــيُــحــكــم عــلــيــه بــأنــه مــن الــخــوارج، ألنــه وافــقــهــم فــي أصــلٍ  الــحــاكــم الــظــالــم، 
أصولهم! من  أصلٍ  في  والجماعة  نة  السُّ أهل  منهج  وخالف  أصولهم،  من 

يُحكم  «متى  مسألة  على  العام  التأصيلي  الجواب  نقل  هنا  ويحسن 
ــنــة والــجــمــاعــة وأنــه مــن أهــل الــبــدع»؟ عــلــى الــشــخــص أنــه لــيــس مــن أهــل الــسُّ

ــحــكــم عــلــيــه بــذلــك فــي حــالــتــيــن: يُ فــيــقــال: 
اعــتــقــادهــم  أصـــول  مــن  أصـــلٍ  أي   ، كــلــيٍّ أمـــرٍ  فــي  خــالــفــهــم  إذا  األولـــى: 
أصــول  مــن  ألصــلٍ  إمــا مــوافــقــتــه  بــد -  وال  مــنــه -  يــلــزم  وهــذا  الــمــجــمــع عــلــيــهــا، 

ــســبــق إلــيــه! يُ جــديــدٍ لــم  إحــداثــه لــقــولٍ  وإمــا  أهــل الــبــدع، 
فــي  خــلــلٍ  عــن  ــنــبــئ  تُ بــحــيــث  الــفــروع  فــي  مــخــالــفــاتــه  كــثــرت  إذا  الــثــانــيــة: 

. أصــلٍ كــلــيٍّ



۸۸۸۸
قــال الــشــاطــبــي۴: (هــذه الــفــرق، إنــمــا تــصــيــر فــرقــاً بــخــالفــهــا لــلــفــرقــة 
فــي  ال  الــشــريــعــة،  قـــواعـــد  مـــن  وقـــاعـــدةٍ  الـــديـــن،  فـــي  كــلــيٍّ  مــعــنــىً  فـــي  الــنــاجــيــة 
يــقــع  يــنــشــأ عــنــه مــخــالــفــةٌ  ال  الــشــاذ  والــفــرع  إذ الــجــزئــي  الــجــزئــيــات!  مــن  جــزئــيٍّ 
، وإنــمــا يــنــشــأ الــتــفــرق عــنــد وقــوع الــمــخــالــفــة فــي األمــور  بــســبــبــهــا الــتــفــرق شــيــعــاً
الــكــلــيــة...ويــجــري مــجــر الــقــاعــدة الــكــلــيــة كــثــرة الــجــزئــيــات، فــإن الــمــبــتــدع 
الــشــريــعــة  مـــن  كــثــيــرٍ  عــلــى  ذلـــك  عـــاد  الــمــخــتــرعــة  الـــفـــروع  إنـــشـــاء  مـــن  كـــثَّـــر  إذا 

.(١ )( ضــةً أيــضــاً بــالــمــعــارضــة، كــمــا تــصــيــر الــقــاعــدة الــكــلــيــة مــعــارَ
لـــــخـــــوارج مــــن إنــــكــــار الـــتـــحـــكـــيـــم  وافــــــق ا بـــــن حـــــــزم۴: (مـــــن  قـــــال ا
وأن  الــــجــــور،  أئـــمـــة  عـــلـــى  بـــالـــخـــروج  لــــقــــول  وا الـــكـــبـــائـــر  أصــــحــــاب  وتـــكـــفـــيـــر 
قــريــش  غــيــر  فــي  جــائــزةٌ  اإلمــامــة  وأن  الــنــار،  فــي  مــخــلــدون  الــكــبــائــر  أصــحــاب 

.(٢ )(! فــهــو خــارجــيٌّ
خـــرج  مـــن  ۴: (كــــل  هــــــ  ٥٤٨ ســـنـــة  الـــمـــتـــوفـــى  الـــشـــهـــرســـتـــانـــي  وقـــــال 
كان  سواء   ! خارجياً يسمى  عليه  الجماعة  اتفقت  الذي  الحق  اإلمام  على 
عــلــى  بــعــدهــم  كــان  أو  الــراشــديــن؛  األئــمــة  عــلــى  الــصــحــابــة  أيـــام  فــي  الــخــروج 

.(٣ واألئــمــة فــي كــل زمــان)( الــتــابــعــيــن بــإحــســان، 
عــلــى  الــــخــــروج  جــــواز  اعـــتـــقـــاد  مـــجـــرد  أن  كـــثـــيـــريـــن  عـــلـــى  يــخــفــى  ومـــمـــا 
يخرج  لم  وإن  نة  السُّ أهل  دائرة  من  صاحبه  بإخراج  كفيلٌ  الظالم  الحاكم 

. بــســالحــه! وذلــك أن الــخــروج، كــمــا يــكــون بــالــفــعــل يــكــون بــاالعــتــقــاد أيــضــاً
(الـــخـــروج  الـــشـــيـــخڤ:  آل  عبد العزيز  صالح بن  الـــشـــيـــخ  قــــال 

األمــر يــكــون بــشــيــئــيــن: عــلــى ولــي 
.(١٧٧/٣ «االعــتــصــام» (  (١ )

.(٩٠/٢ واألهــواء والــنــحــل» ( «الــفــصــل فــي الــمــلــل   (٢ )
.(١١٤/١ «الــمــلــل والــنــحــل» (  (٣ )



۸۹۸۹
أو  عــلــيــه  الــخــروج  وجـــوب  واعــتــقــاد  الــبــيــعــة  عــدم  األولـــى:  الــصــورة   *

تــســويــغ الــخــروج عــلــيــه.
وهــذا هــو الــذي كــان الــســلــف يــطــعــنــون فــيــمــن ذهــب إلــيــه بــقــولــهــم «كــان 

يــر الــســيــف»، يــعــنــي اعــتــقــاداً ولــم يــبــايــع.
يــخــرجــون  الذين  أنهم  باألصالة  المقصودة  وهي  الثانية:  الــصــورة   *
عــلــى اإلمــــام بــســيــوفــهــم، يــعــنــي يـــخـــرج عــلــى اإلمــــام ويــجــتــمــعــون فـــي مــكــانٍ 
أو  األمـــر  ولـــي  ــقــتــل  يُ بــهــا  فــتــنــةٍ  إحـــداث  أو  وتــبــديــلــه،  اإلمـــام  خــلــع  ويـــريـــدون 
إزالــتــه.  أو  فــي قــتــلــه  الــخــروج بــالــعــمــل عــلــيــه ســعــيــاً  ذلــك، يــعــنــي  أو نــحــو  ــزال  يُ
بــاالعــتــقــاد،  يــكــون  هـــذا -  عــلــى  والـــخـــروج -  لــلــخــروج.  الــصــورتــان  فــهــاتــان 

.(١ ويــكــون بــالــعــمــل)(
كل  أن  على  نصوا  الذين  نة  السُّ أهل  أئمة  من  لعددٍ  أقوالٌ  يلي  وفيما 
من  ليس  خارجيٌّ  مبتدعٌ  فهو  الظالم  الحاكم  على  الخروج  جواز   ير من 

ــنــة والــجــمــاعــة: أهــل الــسُّ

۴
تــنــكــث  وال  وتــطــيــع  وتــســمــع  الــســلــطــان،  عــلــى  تــخــرج  قـــال۴: (وال 

.(٢ ، فــمــن فــعــل ذلــك فــهــو مــبــتــدعٌ مــخــالــفٌ مــفــارقٌ لــلــجــمــاعــة)( بــيــعــةً

۴
، والــجــهــاد مــع  قـــال۴: (ومـــن قـــال: الــصــالة خــلــف كــل بــرٍ وفــاجــرٍ
بالصالح،  لهم  ودعا  بالسيف،  السلطان  على  الخروج  يرَ  ولم   ، خليفةٍ كل 

.(٤٧٩  - ٤٧٧ ص ( «شــرح الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة»   (١ )
.(٢٤/١ «طــبــقــات الــحــنــابــلــة» البــن أبــي يــعــلــى (  (٢ )



۹۰۹۰
.(١ وآخــره)( خــرج مــن قــول الــخــوارج أولــه  فــقــد 

۴
قــــال۴: (ويـــكـــرهـــون الـــخـــروج، ويــنــســبــون مـــن خــالــفــهــم فـــي ذلــك 

.(٢ ــنــة)( ومــذهــب الــحــروريــة وتــرك الــسُّ فــراق الــجــمــاعــة  إلــى 
۴

ــنــة والــجــمــاعــة؟ ــعــلــم الــرجــل أنــه عــلــى الــسُّ يُ قــيــل لــه: مــتــى 
يــتــرك الــجــمــاعــة،  ال   : خــصــالٍ فــأجــاب۴: (إذا عــلــم مــن نــفــســه عــشــر 
وال  بــالــســيــف،  األمــة  هــذه  عــلــى  يــخــرج  وال  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  أصــحــاب  يــســب  وال 
يــتــرك  وال  الــديــن،  فــي  يــمــاري  وال  اإليــمــان،  فــي  يــشــك  وال  بــالــقــدر،  ب  يــكــذِّ
عــلــى  الــمــســح  يــتــرك  وال  بــالــذنــب،  الــقــبــلــة  أهــل  مــن  يــمــوت  مــن  عــلــى  الــصــالة 

.(٣ عــدل)( أو  والٍ جــار  وال يــتــرك الــجــمــاعــة خــلــف كــل  الــخــفــيــن، 
۴

أنـــه  فـــاعـــلـــم  الـــســـلـــطـــان  عـــلـــى  يـــدعـــو  الــــرجــــل  رأيـــــت  (وإذا  قــــــال۴: 
أنــه  فــاعــلــم  بــالــصــالح  لــلــســلــطــان  يــدعــو  الــرجــل  ســمــعــت  وإذا   ،هــو صــاحــب 

.(٤ اهللا)( شاء  إن  ــنــةٍ  سُ صــاحــب 
۴
نة أن السلطان ظل اهللا في األرض، وأنه  قال۴: (ومن قول أهل السُّ

.(٤٠/٢ الــمــرجــع نــفــســه (  (١ )
.(٢٥٧ ص ( «نــاســخ الــحــديــث ومــنــســوخــه»   (٢ )

.(١٨٣  /١ «شــرح أصــول االعــقــاد» لــاللــكــائــي (  (٣ )
.(٣٢  - ٢٢/٢ انــظــر «طــبــقــات الــحــنــابــلــة» (  (٤ )



۹۱۹۱
نة)(١). السُّ خالف  على  فهو  فاجراً -  أو  كان  براً  سلطاناً -  نفسه  على  يرَ  لم  من 

۴
يــنــكــث  وال  ويــطــيــع،  يــســمــع  الــســلــطــان!  عــلــى  يــخــرج  قـــال۴: (وال 

.(٢ بــيــعــتــه، فــمــن فــعــل ذلــك فــهــو مــبــتــدعٌ مــخــالــفٌ مــفــارقٌ لــلــجــمــاعــة)(
۴

ــــن خــالــفــهــا فـــقـــد خــالــف  لـــمـــا ســـئـــل۴ عـــن أصــــول الـــمـــســـائـــل الـــتـــي مَ
ــنــة والــجــمــاعــة، فــأجــاب: (كــذلــك مــن األصــول الــتــي يــخــتــلــف  مــنــهــج أهــل الــسُّ
ــنــة وأهـــل الــبــدع: الــخــروج عــلــى األئــمــة: فــالــحــروريــة - هــؤالء  فــيــهــا أهــل الــسُّ
ــروه، وقــاتــلــوه، واســتــبــاحــوا  الــخــوارج - خــرجــوا عــلــى إمــام الــمــســلــمــيــن، وكــفَّ
علينا  فيقولون:  والجماعة  نة  السُّ أهل  وأما  ذلك،  أجل  من  المسلمين  دماء 
يصل  لم  ما  والفسق،  الكبائر  من  فعل  ما  فعل  األمر،  لولي  ونطيع  نسمع  أن 
.(٣)( وفتنٌ شرٌّ  قتاله  على  يترتب  لم  إذا  نقاتله  فحينئذٍ  البواح،  الكفر  حد  إلى 

ڤ
لــيــســوا  الــمــســلــمــيــن،  أمـــور  والة  عــلــى  يـــدعـــون  قــــالڤ: (فـــالـــذيـــن 
وهذا  لهم،  يدعون  ال  الذين  وكذلك  والجماعة،  نة  السُّ أهل  مذهب  على 

.(٤ ــنــة والــجــمــاعــة)( انــحــرافــاً عــن عــقــيــدة أهــل الــسُّ عــالمــةٌ أن عــنــدهــم 
      

.(٢٧٥ ص ( ــنــة»  «أصــول الــسُّ  (١ )
.(١٣٥ ص ( األثــر»  «قــطــف الــثــمــر فــي بــيــان عــقــيــدة أهــل   (٢ )

.(٢١/٤٥ «لــقــاء الــبــاب الــمــفــتــوح» رقــم (  (٣ )
.(١٧١  - ١٦٣ ص ( «الــتــعــلــيــقــات الــمــخــتــصــرة عــلــى مــتــن الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة»   (٤ )



۹۲۹۲



۹۳۹۳

 
 

۴        •


الــثــالــث  الــمــصــدر  وكـــونـــه  بـــاإلجـــمـــاع،  االعـــتـــداد  أن  عــلــيــهــا  والـــجـــواب 
ال يــخــفــى  وهــذا  أحــمــد۴،  اإلمــام  مــا يــقــول بــه  مــصــادر الــتــشــريــع، هــو  مــن 
. فــيــبــقــى تــحــريــر مــا قــصــده أحــمــد۴ فــي هــذه الــمــقــولــة،  عــلــى طــالــب عــلــمٍ
«مسائل»  في  اهللا  عبد  ابنه  رواها  كما   ، كاملةً نقلها  خالل  من  يتضح  وهذا 
والـــده، حــيــث قـــال: (ســمــعــت أبـــي يــقــول: مــا يــدعــي الــرجــل فــيــه اإلجــمــاع، 
اخــتــلــفــوا،  ، لــعــل الـــنـــاس قـــد  هـــذا الـــكـــذب! مـــن ادعـــى اإلجـــمـــاع فــهــو كــــذبٌ
أو  يــخــتــلــفــون،  الــنــاس  يــعــلــم  ال  ولــكــن  واألصـــم،  الــمــريــســي  بــشــر   دعــو هــذا 

.(١ لــم يــبــلــغــه ذلــك، ولــم يــنــتــهِ إلــيــه، فــيــقــول ال يــعــلــم الــنــاس اخــتــلــفــوا)(
أمــثــال  مــن  الــكــالم -  أهـــل   دعـــو إبــطــال  الــقــول  بــهــذا  أراد  فــهــو۴ 
بــعــدم  جــازمــيــن  مـــا،  مــســألــةٍ  عــلــى  اإلجــمــاع  عــون  يــدَّ الــذيــن  الــمــريــســي -  بــشــر 

. وجــود مــخــالــفٍ
۴: (وإنــــمــــا فـــقـــهـــاء الــمــتــكــلــمــيــن،  قــــال شـــيـــخ اإلســــــالم ابــــن تـــيـــمـــيـــة
حــنــيــفــة  أبــي  قــول  إال  يــعــرفــون  وال  اإلجــمــاع،  عــون  يــدَّ واألصـــم،  كــالــمــريــســي 

.١٥٨٧ بــرقــم   ٤٣٩  - ٤٣٨ ص  اهللا  عبد  ابــنــه  روايــة  أحــمــد»  اإلمــام  «مــســائــل   (١ )



۹٤۹٤
وقـــال:   ،(١ والــتــابــعــيــن)( الــصــحــابــة  أقـــوال  يــعــلــمــون  وال  ونــحــوهــمــا،  ومــالــك 
(فــمــن ادعــى اإلجــمــاع فــي األمــور الــخــفــيــة، بــمــعــنــى أنــه يــعــلــم عــدم الــمــنــازع، 
وأما  أحمد!  اإلمام  عليهم  أنكر  الذين  وهؤالء   . علمٌ به  له  ليس  ما  قفا  فقد 
األئمة،  سبيل  اتبع  فقد  بالمنازع،  العلم  عدم  بمعنى  باإلجماع،  احتج  من 

.(٢ الــذي كــانــوا يــحــتــجــون بــه فــي مــثــل هــذه الــمــســائــل)( وهــذا هــو اإلجــمــاع 
، عــنــد اإلمـــام  وقـــال ابـــن الــقــيــم۴: (ونـــصـــوص رســــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أجــــلُّ
مــوا عــلــيــهــا تــوهــم إجــمــاعٍ مــضــمــونــه  أحــمــد وســائــر أئــمــة الــحــديــث، مــن أن يــقــدِّ
يعلم  لم  من  لكل  وساغ  النصوص  لتعطلت  ساغ  ولو  بالمخالف،  العلم  عدم 
هو  فهذا  النصوص!  على  بالمخالف  جهله  م  يقدِّ أن   ، مسألةٍ حكم  في  مخالفاً 
بعض  يظنه  مــا  ال  اإلجــمــاع،   مــن دعــو أحــمــد والــشــافــعــي  اإلمــام  الــذي أنــكــره 
۴: (ولـــيـــس مــــراده - أي:  الـــنـــاس أنـــه اســتــبــعــادٌ لــــوجــــوده)(٣). وقـــال أيـــضـــاً
الحديث  وأئــمــة  أحــمــد  ولــكــن  اإلجــمــاع،  وجــود  استبعادَ  بــهــذا  أحــمــد -  اإلمــام 
فبيَّن  خالفها،  على  الناس  بإجماع  الصحيحة  نة  السُّ عليهم  يرد  كان  بمن  لُوا  بُ
بمثلها)(٤). السنن  رد  يجوز  ال  وأنه   ، كذبٌ  الدعو هذه  أن  وأحمد  الشافعي 

    ۴                •


مــأخــذ  وقــبــل الــجــواب عــن هــذه الــشــبــهــة، أنــقــل كــالمــه بــحــرفــه، لــيــتــضــح 
المعتزلة  وجميع  نة،  السُّ أهل  من  طوائف  (وذهبت  قال۴:  فقد  كالمه، 
بــالــمــعــروف  األمـــر  فــي  الــســيــوف  ســل  أن  إلـــى  والــزيــديــة،  الـــخـــوارج  وجــمــيــع 

.(١١٥/٢ ) «الــمــســتــدرك عــلــى مــجــمــوع الــفــتــاو»  (١ )
.(٣٠٢/١ «نــقــد مــراتــب اإلجــمــاع» (  (٢ ).(٣٠/١ «إعــالم الــمــوقــعــيــن» (  (٣ )

.(٦١٢ «مــخــتــصــر الــصــواعــق الــمــرســلــة» (ص   (٤ )



۹٥۹٥
قالوا:  بذلك.  إال  المنكر  دفع  يمكن  لم  إذا  واجبٌ   (١ المنكر( عن  والنهي 
الــظــفــر،  مــن  يــيــأســون  وال  الــدفــع،  عــصــابــةٍ يــمــكــنــهــم  فــي  الــحــق  أهــل  كــان  فــإذا 
 ، بظفرٍ وضعفهم  لقلتهم  يرجون  ال  عددٍ  في  كانوا  وإن  ذلك،  عليهم  ففرضٌ 
وكل  طالب  أبي  علي بن  قول  وهذا  باليد،  التغيير  ترك  من  سعةٍ  في  كانوا 
والــزبــيــر،  وطــلــحــة  عــائــشــةڤ  الــمــؤمــنــيــن  أم  وقـــول  الــصــحــابــة،  مــن  مــعــه  مــن 
والنعمان بن  وعــمــرو  مــعــاويــة  وقـــول  الــصــحــابــة،  مــن  مــعــهــم  كـــان  مــن  وكـــل 
الــزبــيــر  اهللا بن  عبد  قـــول  وهـــو  الـــصـــحـــابـــة،  مـــن  مــعــهــم  مــمــن  وغـــيـــرهـــم  بــشــيــر 
واألنـــصـــار  الـــمـــهـــاجـــريـــن  مـــن  الـــصـــحـــابـــة  وبـــقـــيـــة  عـــلـــي  والحسن بن  ومـــحـــمـــد 
والــقــائــمــيــن يـــوم الـــحـــرة، وقـــول كـــل مـــن أقـــام عــلــى الــفــاســق الــحــجــاج ومــن 
أفاضل  من  ذكرنا  ممن  كان  من  وكل  مالك،  كأنس بن  الصحابة  من  وااله 
والحسن بن  حنيفة  كأبي  الفقهاء  أقوال  عليه  تدل  الذي  وهو  التابعين... 
ذكــرنــا  مــن  كــل  فــإن  وأصــحــابــهــم،  وداود  والــشــافــعــي  ومــالــك  وشــريــك  حــيــي 
وإمـــا الــفــاعــل لــذلــك بــســل  وحـــديـــثٍ إمـــا نــاطــقٌ بــذلــك فــي فـــتـــواه،  مــن قــديــمٍ 

.(٢ )( ســيــفــه فــي إنــكــار مــا رآه مــنــكــراً
االســتــدالل فــمــن أربــعــة أوجــه: هــذا  وأمــا الــجــواب عــلــى 

تـــأمـــر  لـــتـــي  ا األحــــاديــــث  أن   يــــر  ۴ حـــــزمٍ بــــن  ا أن  األول:  لــــوجــــه  ا
هــو  نـــظـــره -  فـــي  لــهــا -  لـــنـــاســـخ  وا  ، مـــنـــســـوخـــةٌ لــســلــطــان  ا جـــور  عــلــى  بــالــصــبــر 
ومــن  عـــلـــيٍّ  بــيــن  االقـــتـــتـــال  كــفــتــنــة  الـــصـــحـــابـــةژ،  مـــع  لــفــتــن  ا مـــن  حـــدث  مـــا 
اهللا  رضــــي  لـــزبـــيـــر  وا وطـــلـــحـــة  كـــعـــائـــشـــةڤ  مـــعـــه  ومــــن  مـــعـــاويـــة  وبـــيـــن  مـــعـــه، 
الــزبــيــرک.  وابـــن  الــحــســيــن  خـــروج  فــتــنــة  مــن  ذلــك  تــبــع  ومــا   ، جــمــيــعــاً عــنــهــم 
والخوارج  المعتزلة  يرفعه  الذي  المنكر»  عن  والنهي  بالمعروف  «األمر  شعار  تنبيه:   (١ )

األئــمــة! يــقــصــدون بــه الــخــروج عــلــى  إنــمــا 
.(١٣٢/٤ واألهــواء والــنــحــل» ( «الــفــصــل فــي الــمــلــل   (٢ )



۹٦۹٦
بــعــض  ذكر  أن  بعد  قال  حيث  بالنسخ  ح  صرَّ وقد  كالمه،  في  واضحٌ  وهذا 
ظــاهــر  بـــيـــنـــهـــا: (فـــكـــان  بـــالـــتـــعـــارض  وحـــكـــم  ـــنـــة  لـــسُّ وا لـــقـــرآن  ا مـــن  لـــنـــصـــوص  ا
نــاســخــةٌ  الــجــمــلــتــيــن  هــاتــيــن   إحــد أن  فــصــحَّ  لــآلخــر،  مــعــارضــاً  األخــبــار  هــذه 
فوجدنا  الناسخ،  هو  أيهما  في  النظر  فوجب  ذلك!  غير  يمكن  ال   لألخر
األصــل،  لــمــعــهــود  مــوافــقــةً  لــقــتــال،  ا عــن  لــنــهــي  ا مــنــهــا  الــتــي  األحــاديــث،  تــلــك 
األحاديث  هذه  وكانت   ، شكٍّ بال  اإلسالم  أول  في  فيه  الحال  كانت  ولما 
صــح  فــقــد  فــيــه!  شــك  ال  مــا  هــذا  لــقــتــال،  ا وهــي  ئـــدةٍ  زا بــشــريــعــةٍ  واردةً  األخــر 
األخــر  بــهــذه  نــطــقگ  حــيــن  حــكــمــهــا  ورفــع  األحــاديــث  تــلــك  مــعــنــى  نــســخ 
فــي  الــمــنــكــر  عــن  لــنــهــي  وا بــالــمــعــروف  األمــر  مــســألــة  فــي  وقــال   .(١ )( شـــكٍّ بــال 
الــمــســألــة -: (وهــذه  فــي  أحــاديــث  عــدة  ذكــر  أن  بــعــد   - (٢ كــتــابــه «الــمــحــلــى»(
لــمــا  مــوافــقــةٌ  تــلــك  ألن  هــذا،  خــالف  فــيــهــا  الــتــي  لــألخــبــار  نــاســخــةٌ  األحــاديــث 
لـــنـــهـــي  وا بـــالـــمـــعـــروف  األمــــر  وألن  بـــالـــقـــتـــال،  األمــــر  قـــبـــل  لـــديـــن  ا عـــلـــيـــه  كــــان 
 .( شــــكٍّ بـــال  لـــخـــالفـــه  لـــنـــاســـخ  ا فـــهـــو  ـــنـــســـخ،  يُ لـــم  مـــفـــتـــرضٌ  بـــــاقٍ  لـــمـــنـــكـــر  ا عـــن 
وهــو  أعلم -،  فــيــمــا   - حــزمٍ  ابــن  غــيــر  أحــدٌ  بــهــا  يــقــل  لــم  هــذه  لــنــســخ  ا  ودعــو
جــور  عــلــى  الــصــبــر  وجــوب  عــلــى  الــصــحــابــةژ  إجــمــاع  مــن  ــقــل  نُ مــا  خــالف 
عــن  وأمـــا  بــيــانــه.  ســبــق  كــمــا  الــمــتــواتــرة  لــنــبــويــة  ا بــاألحــاديــث  عــمــالً  الــحــاكــم، 
عــن  نــتــجــت  الــتــي  الــفــتــن  مــن  فــهــو  الــصــحــابــةژ،  بــيــن  حــصــل  الــذي  لــقــتــال  ا
كــثــيــرٌ  ونـــدم   ،(٣ لــتــابــعــيــن( وا الــصــحــابــة  أكــثــر  اعــتــزلــهــا  وقــد   ، وتـــأويـــلٍ اجــتــهــادٍ 

.(١٣٣/٤ الــمــرجــع نــفــســه (  (١ ).(٤٢٥/٨ «الــمــحــلــى بــاآلثــار» (  (٢ )
مــع  الـــقـــتـــال  يــــروا  لـــم  الـــصـــحـــابـــة  عـــلـــمـــاء  أكـــثـــر  أن  اإلســـــالم۴: (ومـــعـــلـــومٌ  شـــيـــخ  قــــال   (٣ )
والحديث،  نة  السُّ أهل  جمهور  قول  وهو   ،- ومعاويةک  علياً  يقصد   - منهما  واحدٍ 
من  وغيرهم  والكوفة  ومصر  الشام  أهل  من  وكثيرٍ  والبصرة،  المدينة  أهل  وجمهور 

.(٢٩٨ الــســلــف والــخــلــف) «نــقــد مــراتــب اإلجــمــاع» (



۹۷۹۷
ســيــأتــي  كــمــا  بــالــرجــوع،  هــمَّ  أو   (١ بــعــضــهــم( رجــع  وقــد  فــيــهــا،  الــمــشــاركــيــن  مــن 
نــاســخــاً  يــصــلــح  لـــذي  ا هـــو  لـــنـــدم  وا لـــرجـــوع  ا وهـــذا  اهللا.  شــــاء  إن  ذلـــك  بـــيـــان 
اهللا  رضي   - اجــتــهــادٍ  عـــن   - خــطــأ  مـــن  مــنــهــم  وقـــع  لــمــا   - لــتــعــبــيــر  ا صـــحَّ  إن   -

أجــمــعــيــن. عــنــهــم 
قال  نحوه،  نحا  ومن  حزم  ابن  خطَّؤوا  قد  العلماء  أن  الثاني:  الوجه 
۴ فــي كــالمــه عــن الــخــوارج ومــن وافــقــهــم فــي  شــيــخ اإلســـالم ابــن تــيــمــيــة
والــزيــديــة والــفــقــهــاء وغــيــرهــم:  األئــمــة بــالــســيــف مــن الــمــعــتــزلــة  الــخــروج عــلــى 
، لــكــن قــد  يــقــصــدون تــحــصــيــل مــا يــرونــه ديــنــاً (فــإن أهــل الــديــانــة مــن هـــؤالء، 

يــخــطــئــون مــن وجــهــيــن:
أحــدهــمــا: أن يــكــون مــا رأوه ديــنــاً لــيــس بــديــنٍ كــرأي الــخــوارج...

مــخــالــفٍ  إلـــيـــه،  يـــدعـــو   ، رأيٍ اعـــتـــقـــاد  عــلــى  يــقــاتــل  مـــن  الـــثـــانـــي:  الـــوجـــه 
ــنــة والــجــمــاعــة، كــأهــل الــجــمــل وصــفــيــن والــحــرة والــجــمــاجــم وغــيــرهــم،  لــلــسُّ
لــكــن يــظــن أنــه، بــالــقــتــال، تــحــصــل الــمــصــلــحــة الــمــطــلــوبــة، فــال يــحــصــل بــالــقــتــال 
األمــر مــا  ذلــك، بــل تــعــظــم الــمــفــســدة أكــثــر مــمــا كــانــت، فــيــتــبــيــن لــهــم فــي آخــر 
الشارع  نصوص  تبلغه  لم  من  وفيهم  األمر!  أول  من  عليه  دل  الشارع  كان 
مــن  وفـــيـــهـــم  حــــزم،  كـــابـــن  مـــنـــســـوخـــةً  يــظــنــهــا  مـــن  وفـــيـــهـــم  عـــنـــده،  تــثــبــت  لـــم  أو 

.(٢ يــتــأولــهــا، كــمــا يــجــري لــكــثــيــرٍ مــن الــمــجــتــهــديــن فــي كــثــيــرٍ مــن الــنــصــوص)(
األئــمــة،  مــن  واحـــدٍ  غــيــر  اإلجــمــاع  نــقــل  قــد  دام  مــا  أنــه  الــثــالــث:  الــوجــه 
فـــال عـــبـــرة بـــخـــالف مـــن شـــذَّ بــعــد ذلــــك، وخـــالـــف اإلجـــمـــاع بــعــد اســـتـــقـــراره. 
وصـــفـــيـــن: (وال  الــجــمــل  أهـــل  قـــتـــال  عـــن  مــتــحــدثــاً   ۴ تــيــمــيــة ابـــن  اإلســــالم  شــيــخ  قـــال   (١ )
الــداخــلــيــن فــيــه، بــل نــدمــوا عــلــيــه ورجــعــوا عــنــه) «مــنــهــاج الــســنــة الــنــبــويــة»  ه أفــاضــل  ــدَ ــمِ حَ

.(٥٣٢/٤ )
.(٥٣٦/٤ «مــنــهــاج الــســنــة الــنــبــويــة» (  (٢ )



۹۸۹۸
ــرف بــالــشــذوذ فــي كــثــيــرٍ مــن الــمــســائــل الــتــي خــالــف  ۴ مــمــن عُ وابــن حــزمٍ
١) عــلــى مــا يــخــتــاره!  فــيــهــا جــمــاهــيــر أهــل الــعــلــم، بــل ويــدعــي فــيــهــا اإلجــمــاع(
من  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عنه  ذكره  ما   - المثال  سبيل  على   - منه  والذي 
فــقــال۴: (وخــالف  عــمــران،  ابــنــة  ومــريــم  أم مــوســىگ  نــبــوة  اعــتــقــاده 
هي   ، نبيةً كانت  موسى  أم  أن  دعواه  فإن  باإلجماع،  مسبوقٌ  شاذٌ  حزمٍ  ابن 

.(٢ واألئــمــة!)( أحــدٍ مــن الــســلــف  ف عــن  ــعــرَ يُ ومــريــم، قــولٌ ال 
منابذة  جواز   دعو في   - بعده  ممن   - غيره  وخالف  وخالفه،  قلت: 

الــحــاكــم الــجــائــر بــالــســيــف، هــو أيــضــاً شــاذٌّ مــســبــوقٌ بــاإلجــمــاع.
أخـــذ  الــــرابــــع: أنــــه يــحــتــمــل أن يـــكـــون ابــــن حـــــزمٍ قــــد تـــأثـــر بـــمـــن  الــــوجــــه 
عــنــهــم مــن الــمــعــتــزلــة، ال ســيــمــا فــي أحــد أصــول مــذهــبــهــم الــذي عــبَّــر عــنــه - هو 
المنكر»،  عن  والنهي  بالمعروف  «األمر  أصل  من  عنهم  اشتُهر  بما  نفسه - 
باإلجماع  الباقالني  استدالل  على  حديثه  في  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عليه  نبَّه  ما  وهذا   (١ )
 - أمثاله  وعادات   - كعاداته   ، إجماعاً ظنّه  ما  ذكر  (ثمّ  فقال۴:  األنبياء  تنزيه  على 
مــن الــتــابــعــيــن،  ثــالثــةٍ  وال  مــن الــصــحــابــة،  واحــدٍ  عــن  ــمــكــن نــقــلــهــا  يُ ال  إجــمــاعــاتٍ  فــي نــقــل 
اإلجــمــاعــات   دعــو مــن  والــرأي  الــكــالم  وألهــل  مــن الــفــقــهــاء الــمــشــهــوريــن.  أربــعــةٍ  وال 
، وقــد يــكــون إجــمــاع الــســلــف  ، بــل قــد يــكــون فــيــهــا نـــزاعٌ مــعــروفٌ الــتــي لــيــســت صــحــيــحــةً
اإلجماع  حزمٍ  ابن   وكدعو هنا...  ذكره  يطول  ما  اإلجماع  فيه  عوا  ادّ ما  خالف  على 

إثــبــات الــقــيــاس). عــلــى إبــطــال الــقــيــاس، وأكــثــر األصــولــيّــيــن يــذكــرون اإلجــمــاع عــلــى 
مــؤاخــذة ابــن حــزمٍ فــي مــســألــة اإلجــمــاع ومــمــا جــاء  وقــد أفــرد شــيــخ اإلســالم فــصــالً فــي 
ــه كــثــيــرٌ مــن أهــل الــكــالم والــفــقــه، وهــو الــعــلــم  فــيــه: (فــقــد اشــتــرط فــي اإلجــمــاع مــا يــشــتــرطُ
مــن  بـــاإلجـــمـــاع  الــعــلــم  وجــعــل   . مـــتـــواتـــراً بـــاإلجـــمـــاع  الــعــلــم  يــكــون  وأن  الـــخـــالف،  بــنــفــي 
كثيراً  أنَّ  ومعلومٌ  األكثرين.  عند  المتواترة  األخبار  بعلوم  كالعلم  الضرورية  العلوم 
منه،  تكون  أن  عن  فضالً  الوصف،  هذا  من  قريباً  ليست  حكاها  التي  اإلجماعات  من 
ــنــكِــر اإلجــمــاع فــيــه ويــخــتــار  يُ ــه  ؟! وفــيــهــا مــا هــو نــفــسُ فــكــيــف وفــيــهــا مــا فــيــه خــالفٌ مــعــروفٌ

.(٣٢١/٣ ؟!) «جــامــع الــمــســائــل» ( ــه مــن غــيــر ظــهــور مــخــالــفٍ خــالفَ
.١٨٩ ص  «الــصــفــديــة»   (٢ )



۹۹۹۹
ــخــفــون تــحــتــه وجــوب الــخــروج عــلــى الــحــاكــم الــجــائــر. قــال شــيــخ اإلســالم  ويُ
تعظيمه  مع  الصفات،  نفاة  من  فإنه   ، حزمٍ ابن  مأخذ  (وهذا  تيمية۴:  ابن 
نة واإلمام أحمد، ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب  للحديث والسُّ
الفالسفة  أقــوال  مــن  أشــيــاء،  أخــذ  أنــه  بسبب  ذلــك  فــي  وغلطه  وغــيــره،  أحــمــد 

خطأهم)(١). له  يبيِّن  من  له  يتفق  ولم  شيوخه،  بعض  عن  والمعتزلة، 
عــلــى   - الــحــمــد  وهللا   - اتــفــقــت  قـــد  ـــنـــة  الـــسُّ أهـــل  كــلــمــة  أن  عــلــمــتَ  وقـــد 

خــالف مــا ذكــر.

    گ              •
    

والــجــواب مــن وجــهــيــن:
عــلــى  كـــخـــلـــيـــفـــةٍ  لـــيـــزيـــد  اســـتـــتـــب  قـــد  يـــكـــن  لـــم  األمـــــر  أن  األول:  الـــوجـــه 
ويــر االســتــجــابــة إلــى  جــمــيــع الــمــســلــمــيــن، مــمــا جــعــل الــحــســيــنگ يــجــتــهــد 
الــنــداءات الــكــثــيــرة الــتــي أتــتــه مــن الــعــراق، لــيــبــايــعــوه فــيــكــون هــو الــخــلــيــفــة. ثــم 
فــكــان  لــه،  األمــر  اســتــتــبــاب  بــعــد  يــزيــد  عــلــى  فــعــالً  خــرج  قــد  الــحــســيــن  أن  هــب 
إذا خــالــفــه بــقــيــة الــصــحــابــة؟! الــجــواب: ال.  مــاذا؟ هــل فــعــل الــصــحــابــي حــجــة 
والصحابي  الصحابةژ.  واتفاق  رسولهملسو هيلع هللا ىلص  وقول  اهللا  قول  في  الحجة 
قـــد يـــخـــطـــئ، ونـــقـــولـــهـــا بـــالـــفـــم الـــمـــآلن: أخـــطـــأ الـــحـــســـيـــنگ. ومــــا فــعــلــه ال 
يــصــلــح مــعــارضــاً لــمــا ثــبــت فــي الــســنــة الــمــتــواتــرة مــن تــحــريــم الـــخـــروج عــلــى 

.(٥٨٤/٢ «مــنــهــاج الــســنــة» (  (١ )
قــال الــحــافــظ ابــن كــثــيــر۴: (فــلــمــا مــات مــعــاويــة ســنــة ســتــيــن وبــويــع لــيــزيــد، بــايــع ابــن   (٢ )
المدينة  من  وخرجا  الزبير،  وابن  الحسين  المخالفة:  على  وصمم  عباس،  وابن  عمر 

.(١٦٢/٨ فــاريــن إلــى مــكــة فــأقــامــا بــهــا) «الــبــدايــة والــنــهــايــة» (



۱۰۰۱۰۰
خــروجــاً -. إذا اعــتــبــرنــاه  الــحــاكــم - 

الــــخــــروج.  هـــــذا  فــــي  ـــــؤوه  خـــــطَّ قــــد  الــــصــــحــــابــــةژ  عــــامــــة  أن  واعــــلــــم 
۴: (وكـــــان أفـــاضـــل الــمــســلــمــيــن يــنــهــون  قــــال شـــيـــخ اإلســـــالم ابــــن تـــيـــمـــيـــة
وسعيد بن  عــمــر  اهللا بن  عبد  كـــان  كــمــا  الــفــتــنــة،  فـــي  والــقــتــال  الـــخـــروج  عـــن 
الــخــروج  عــن   - الــحــرة  عــام   - يــنــهــون  وغــيــرهــم  الــحــســيــن  وعلي بن  الــمــســيــب 
يـــزيـــد، وكـــمـــا كـــان الــحــســن الـــبـــصـــري ومـــجـــاهـــد وغــيــرهــمــا يــنــهــون عــن  عــلــى 
يخرج  أن  الحسينگ  أراد  لما  ولهذا  األشعث...  ابن  فتنة  في  الخروج 
، أشـــار عــلــيــه أفــاضــل أهــل الــعــلــم  إلــى أهــل الــعــراق، لــمــا كــاتــبــوه كــتــبــاً كــثــيــرةً
الحارث بن  عبد الرحمن بن  بكر بن  وأبي  عباس  وابن  عمر  كابن  والدين، 
قــال:  بــعــضــهــم  إن  حــتــى  ــقــتــل،  يُ أنــه  ظــنــهــم  عــلــى  وغــلــب  يــخــرج،  ال  أن  هــشــام 
ومنعتك  ألمسكتك  الشفاعة  لوال  بعضهم:  وقال   ! قتيلٍ من  اهللا  أستودعك 
لـــــخـــــروج! وهـــــم فــــي ذلـــــك قــــاصــــدون نـــصـــيـــحـــتـــه، طـــالـــبـــون لــمــصــلــحــتــه  مــــن ا
لكن  بالفساد،  ال  بالصالح  يأمر  إنما  ورسوله  واهللا  المسلمين،  ومصلحة 
أولــئــك،  مــا قــالــه  عــلــى  األمــر  أن  فــتــبــيــن   !أخــر ويــخــطــئ  تــارةً  يــصــيــب  الــرأي 

.(١ وال مــصــلــحــة دنــيــا)( ولــم يــكــن فــي الــخــروج ال مــصــلــحــة ديــنٍ 
اهللا  خيَّره  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فإن  تخرج!  (ال  عمرک:  ابن  له  قاله  ومما 
يعني   - تنالها  وال  منه،  بضعةٌ  وإنك  اآلخرة،  فاختار  واآلخرة،  الدنيا  بين 
حسين بن  ــنــا  غــلــبَ يــقــول:  عــمــر  ابــن  فــكــان  وودعــه،  وبــكــى  واعــتــنــقــه   !- الــدنــيــا 
الفتنة  من   ،فرأ  ، عبرةً وأخيه  أبيه  في   رأ لقد  ولعمري  بالخروج،  علي 
يدخل  وأن  عاش!  ما  يتحرك  ال  أن  له  ينبغي  كان  ما  لهما،  الناس  وخذالن 

.(٢ )( فــي صــالــح مــا دخــل فــيــه الــنــاس، فــإن الــجــمــاعــة خــيــرٌ
.(٥٢٩/٤ «مــنــهــاج الــســنــة» (  (١ )

.(٣٥٧/٤ ) للذهبي  النبالء»  أعالم  و»سير   (١٧٥/٨ ) كثير  البن  والنهاية»  «البداية   (٢ )



۱۰۱۱۰۱
بــعــدم  وخــدمــه  أوالده  وتــوصــيــتــه  لــيــزيــد،  عــمــر  ابــن  بــيــعــة  نــقــل  ســبــق  وقــد 
لواءٌ  غادرٍ  لكل  ب  «يُنصَ يقول:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  (إني  لهم:  فقال  خلعه، 
ال  وإنــي  ورســولــه،  اهللا  بيع  عــلــى  الــرجــل  هــذا  بــايــعــنــا  قــد  وإنــا  الــقــيــامــة»،  يــوم 
ــب  ــنــصَ يُ ثــم  ورســـولـــه،  اهللا  بيع  عــلــى  رجـــلٌ  ــع  يــبــايَ أن  مــن  أعــظــم  غـــدراً  أعــلــم 
إال  األمــر،  هــذا  فــي  بــايــع  وال  خــلــعــه،  مــنــكــم  أحــداً  أعــلــم  ال  وإنــي  الــقــتــال!  لــه 

.(١ كــانــت الــفــيــصــل بــيــنــي وبــيــنــه)(
هـــذا الــحــديــث: وجـــوب طــاعــة  قـــال الــحــافــظ ابـــن حــجــر۴: (وفـــي 
اإلمــام الــذي انــعــقــدت لــه الــبــيــعــة، والــمــنــع مــن الــخــروج عــلــيــه، ولــو جــار فــي 

.(٢ حــكــمــه، وأنــه ال يــنــخــلــع بــالــفــســق!)(
لـــــذهـــــبـــــي۴ فـــــي تــــرجــــمــــة الــــحــــســــيــــنگ: (وقــــــــال لـــــه ابــــن  وقـــــــال ا
عــبــاس: أيــن تــريــد يــا ابــن فــاطــمــة؟ قـــال: الــعــراق وشــيــعــتــي، قـــال: إنــي كــارهٌ 
أبــو  لـــه  وقــــال  قــــال:  أن  أبــــاك...إلــــى  قــتــلــوا  قــــومٍ  إلـــى  تـــخـــرج  هــــذا،  لــوجــهــك 
ابــن  وقــال  الــلــيــثــي،  واقــدٍ  وأبــو   ، جــابــرٌ وكــلــمــه  بــيــتــك.  والــزم  اهللا،  اتقِ  ســعــيــد: 

خــيــراً لــه. الــمــســيــب: لــو أنــه لــم يــخــرج لــكــان 
إنــمــا  أنــه  وتــخــبــره  يــصــنــع،  أن  يــريــد  مــا  تــعــظــم  عــمــرة  إلــيــه  وكــتــبــت  قـــال: 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ســمــعــت  أنــهــا  عــائــشــة  حــدثــتــنــي  وتــقــول:  مــصــرعــه،  إلــى  يــســاق 
مــن  إذاً  بــد  فــال  قـــال:  كــتــابــهــا  قــرأ  فــلــمــا  بــابــل»،  بـــأرض  حــســيــن  ــقــتــل  يــقــول: «يُ
العراق،  إلى  المسير  إال  عليه  أشار  من  كل  على  الحسين  مصرعي...وأبى 
قُتل  كما  وبناتك  نسائك  بين  غداً  ستقتل  ألظنك  إني  عباس:  ابن  له  وقال 
إلــيــه  وإنـــا  هللا  فــإنــا  عــثــمــان،  بــه  يــقــاد  الـــذي  تــكــون  أن  ألخـــاف  وإنـــي  عــثــمــان، 
 يــزر أن  لــوال  فــقــال:  كــبــرت،  قــد  شــيــخٌ  إنــك  الــعــبــاس!  أبــا  قـــال:  راجــعــون. 

.(٧١١١ الــبــخــاري (  (١ ).(٧١/١٣ «فــتــح الــبــاري» (  (٢ )
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.(١ ، لــفــعــلــت)( إذاً يــدي فــي رأســك، ولــو أعــلــم أنــك تــقــيــم  وبــك، لــنــشــبــت  بــي 

تضرب  وال  اهللا!  اتق  فقلت:  حسيناً  (كلمت  اهللا:  عبد  جابر بن  وقال 
فــواهللا مــا حــمــدتــم مــا صــنــعــتــم! فــعــصــانــي).  ، الــنــاس بــعــضــهــم بــبــعــضٍ

يعرف  أن  لحسين  ينبغي  كان  (وقد  عبد الرحمن:  سلمة بن  أبو  وقال 
الــزبــيــر)،  ابـــن  ذلـــك  عــلــى  شــجــعــه  ولـــكـــن  إلــيــهــم،  يـــخـــرج  وال  الـــعـــراق،  أهـــل 
وبقول  العراق  أهل  بكتب  تغتر  أن  (إياك  مخرمة:  المسور بن  إليه  وكتب 

.(٢ ابــن الــزبــيــر: الــحــقْ بــهــم فــإنــهــم نــاصــروك!)(
ابــن  (يــا  لــه:  فــقــال  هــشــام  الحارث بن  عبد الرحمن بن  بكر بن  وأتــاه 
أن تــســيــر  تــريــد  وأنــت  وأخــيــك،  بــأبــيــك  الــعــراق  أهــل  صــنــع  مــا  رأيــت  قــد  عــم! 
من  ويخذلك  ينصرك،  أن  وعدك  قد  من  فيقاتلك  الدنيا!  عبيد  وهم  إليهم 
يــا  اهللا  جزاك  فــقــال:  نــفــســك!  فــي  اهللا  رك  فأذكِّ يــنــصــره،  مــمــن  إلــيــه  أحــب  أنــت 
وإنا  هللا  (إنا   : بكرٍ أبو  فقال  يكن)،  أمرٍ  من  اهللا  يقضي  مهما   ، خيراً عم  ابن 

.(٣ اهللا)( عند  اهللا  عبد  أبــا  نــحــتــســب  راجــعــون،  إلــيــه 
مــن  كـــان  الـــعـــراق،  أهـــل  خـــذلـــه  لــمــا  الــحــســيــنگ  أن  لـــثـــانـــي:  ا الـــوجـــه 
يــؤكــد  مــمــا  وهــــذا  لــيــبــايــعــه.  يـــزيـــد  إلـــى  يـــرجـــع  يــتــركــوه  أن  مــقــتــرحــاتــه:  جــمــلــة 
األمــر  كــون  مــن   رأ لــمــا  بــايــعــه،  قــد  يــكــن  لــم  إنــه  حــيــث  عــلــيــه،  خــروجــه  عــدم 

لــم يــســتــتــب لــه بــعــد.
زياد  اهللا بن  عبيد  (وبعث  المؤرخين:  من  وغيره   ۴ كثيرٍ ابن  قال 
ثالث   إحد مني  اختر  عمر!  يا  الحسين:  له  فقال  لقتالهم،  سعد  عمر بن 
إلــى  ــرنــي  فــســيِّ هـــذه،  أبــيــتَ  فـــإن  جــئــت،  كــمــا  أرجـــع  تــتــركــنــي  أن  إمـــا   : خـــصـــالٍ

.(٣٥٨/٤ «ســيــر أعــالم الــنــبــالء» (  (١ ).(١٧٦/٨ «الــبــدايــة والــنــهــايــة» (  (٢ )

.(١٧٦/٨ «ســيــر أعــالم الــنــبــالء» (  (٣ )
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نــي  فــســيِّــرْ هــذه،  أبــيــتَ  فــإن   ،رأ مــا  فــيَّ  فــيــحــكــم  يــده،  فــي  يــدي  فــأضــع  يــزيــد، 

.(١ إلــى الــتُّــرك فــأقــاتــلــهــم حــتــى أمــوت)(
الجماعة،  يفرق  لم  (فإنهگ   :۴ تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 
داخالً  يزيد  إلى  أو  الثغر،  أو  بلده،  إلى  للرجوع  طالبٌ  وهو  إال  قتَل  يُ ولم 

.(٢ األمــة)( فــي الــجــمــاعــة، مــعــرضــاً عــن تــفــريــق 
فـــي  اجــــتــــهــــاده  فـــــي  أخــــطــــأ  قـــــد  الــــحــــســــيــــنگ  أن  تــــبــــيّــــن  فــــقــــد  وعــــلــــيــــه، 
بــأال  والــتــابــعــيــن -  الــصــحــابــة  مــن  نــصــحــه -  مــن  مــع  كــان  الــحــق  وأن  الــخــروج، 
يموت  أن  له  ر  قدَّ اهللاک  أن  إال  الجماعة  إلى  الرجوع  طلب  وقد  يفعل، 

وأرضــاه. عــنــه  اهللا  رضي   ، شــهــيــداً
  ک                  •

    
والــجــواب مــن أربــعــة أوجــه:

اهللا بن  عبدَ  الــصــحــابــةژ  مــن  ه  وغــيــرُ عــمــر  ابــنُ  ــأ  خــطَّ األول:  الــوجــه 
يـــزيـــد، وكــــان مــمــا قـــالـــه ابـــن عــمــر لـــه ولــلــحــســيــن:  الــزبــيــر فـــي رفـــضـــه مــبــايــعــة 
الـــنـــاس،  فـــيـــه  يـــدخـــل  مـــا  صـــالـــح  فـــي  فــدخــلــتــمــا  رجـــعـــتـــمـــا  إال  اهللا  ركما  (أذكّ
الــذي  كــان  عــلــيــه  افــتــرقــوا  وإن  تــشــذا،  فــلــم  عــلــيــه  الــنــاس  اجــتــمــع  فــإن  وتــنــظــرا 
فــعــل صــحــابــيٍّ  أو  قــول  فــي  حــجــة  ال  أنــه  عــلــى  الــتــنــبــيــه  ســبــق  وقــد   .(٣ تــريــدان)(

خــالــفــه ســائــر الــصــحــابــة! كــمــا هــو مــتــقــررٌ فــي عــلــم أصــول الــفــقــه.
مــوت  بــعــد  إال  لــه،  بــالــبــيــعــة  يــطــالــب  لــم  الــزبــيــرک  ابــن  الــثــانــي:  الــوجــه 
األمصار.  أهل  عامة  بايعه  أن  بعد  وذلك  اإلمام!  هو  أصبحگ  ثم  يزيد، 

.(٣٦٦/٤ و«ســيــر أعــالم الــنــبــالء» (  (١٨٣/٨ «الــبــدايــة والــنــهــايــة» (  (١ )
.(٥٨٦/٤ «مــنــهــاج الــســنــة الــنــبــويــة» (  (٢ ).(١٧٥/٨ «الــبــدايــة والــنــهــايــة» (  (٣ )
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، وإنــمــا هــو قــتــالٌ مــنــه لــمــن بــغــى عــلــيــه.  خــروجــاً ــســمــى مــا فــعــلــه  يُ وعــلــيــه، فــال 
بــيــنــه   جـــر لــمــا  الـــزبـــيـــر،  ابـــن  إن  ۴: (ثـــم  تــيــمــيــة ابـــن  اإلســــالم  شــيــخ  قـــال 
يــزيــد مــا جــر مــن الــفــتــنــة، واتــبــعــه مــن اتــبــعــه مــن أهــل مــكــة والــحــجــاز  وبــيــن 
يــزيــد، فــإنــه حــيــنــئــذٍ  األمــر لــنــفــســه بــعــد مــوت  وغــيــرهــمــا، وكــان إظــهــاره طــلــب 
ولهذا  الشام،  أهل  إال  األمصار  أهل  عامة  وبايعه  المؤمنين،  بأمير  ى  تَسمَّ

.(١ يــزيــد)( ــعــد واليــتــه مــن بــعــد مــوت  إنــمــا تُ
 ، مظلوماً كان  الزبير  ابن  أن  الحق  أهل  (ومذهب  النووي۴:  قال 

.(٢ وأن الــحــجــاج ورفــقــتــه كــانــوا خــوارج عــلــيــه)(
األمر  استتباب  قبل  حصلت   (٣) فتنةٌ إنها  يقال:  أن  يمكن  الثالث:  الوجه 
مــا،  لخليفةٍ  األمــر  يستتب  حــتــى  اعــتــزالــهــا  الــواجــب  وكــان  يــزيــد،  بــعــد  للخليفة 
ومعاويةک.  عليٍّ  فتنة  لدن  من  والجماعة،  نة  السُّ أهل  منهج  من  رف  عُ كما 
حدوث  وقت  الكائنة  والتأويالت  باالجتهادات  االستدالل  يصح  فال  وعليه، 

االجتهادات! تلك  خطأ   - الحقاً   - تبيَّن  إذا  سيما  ال  الفتن، 
عمرک،  ابن  عن  نافعٍ  عن   (٤٥١٣ في «صحيحه» ( البخاري  أخرج 
عــمــر  ابــن  وأنــت  صــنــعــوا  الــنــاس  إن  فــقــاال:  الــزبــيــر  ابــن  فــتــنــة  فــي  رجــالن  أتــاه 
اهللا  أن  فـــقـــال: (يــمــنــعــنــي  تـــخـــرج؟!  أن  يــمــنــعــك  فـــمـــا  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص!  وصـــاحـــب 
 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ اهللا:  يقل  (ألــم  فــقــاال:  أخــي)  دم  حــرم 
وأنــتــم  هللا،  الــديــن  وكـــان   ، فــتــنــةٌ تــكــن  لــم  حــتــى  فــقــال: (قــاتــلــنــا   ،[٣٩ [األنـــفـــال: 

اهللا). لغير  الــديــن  ويــكــون   ، فــتــنــةٌ تــكــون  حــتــى  تــقــاتــلــوا  أن  تــريــدون 
.(٥٢٢/٤ «مــنــهــاج الــســنــة الــنــبــويــة» (  (١ )

.(٩٩/١٦ «شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم» (  (٢ )
قـــال الـــحـــافـــظ ابـــن حـــجـــر۴: (والـــمـــراد بــالــفــتــنــة مـــا يــنــشــأ عـــن االخـــتـــالف فـــي طــلــب   (٣ )

.(٣١/١٣ ــعــلــم الــمــحــق مــن الــمــبــطــل) «فــتــح الــبــاري» ( يُ الــمــلــك، حــيــث ال 



۱۰٥۱۰٥
وقــال ابــن بــطــال۴ ذاكـــراً مــوقــف الــصــحــابــة فــي الــفــتــنــة الــتــي حــدثــت 
على  وبايعه  وصالحه  معاوية،  إلى  األمر  الحسن  (فسلَّم  ومعاوية:  عليٍّ  بين 
فأخذ  الكوفة،  دخال  ثم  نبيه،  نة  وسُ كتاب اهللا  إقامة  على  والطاعة،  السمع 
الجماعة،  سنة  نة  السَّ تلك  فكانت  العراقين،  أهل  على  لنفسه  البيعة  معاوية 
الجــتــمــاع الــنــاس واتــفــاقــهــم وانــقــطــاع الـــحـــرب. وبــايــع مــعــاويــةَ كـــلُّ مــن كــان 
ومحمد بن  عــمــر  وعبد اهللا بن  وقــــاص  أبـــي  سعد بن  وبــايــعــه  عــنــه،  مــعــتــزالً 
: (وقــــد عــلــمــت مـــن تــثــبــط  مــســلــمــة، وتــبــاشــر الـــنـــاس بــــذلــــك)(١). وقــــال أيـــضـــاً
جلة  مــن  عنها،  بالجلوس  وأمــر  إليها  المشي  عــن  ونهى  فيها،  النهوض  عــن 
وابن  األنصاري  مسعودٍ  وأبــي  مسلمة  ومحمد بن  وأسامة  كسعدٍ  الصحابة 
األمر  كان  (وإذا  قال:  أن  إلى  إحصاؤهم)  يكثر  وغيرهم،  موسى  وأبي  عمر 
وإن  تــأولــه -  لــتــأويــلٍ  الـــصـــواب،  ســبــيــل  أغــفــل  إذا  الــمــحــتــج  يــكــن  لــم  كــذلــك، 
كـــان خــطــأً - حــجــةً عــلــى مـــن خــالــفــه فـــي تـــأويـــلـــه... فــــإذا كـــان األمــــر كــذلــك، 
وأن  التأويل،  يحتمل  ال  الــذي  النص  وجه  غير  من  ذلك  في  القول  أن  لم  عُ

والقياس)(٢). االستنباط  جهة  من  كان  بينهم  االختالف 
ابــن  تــخــطــئــة  مــن  مــوقــفــه  عــلــى  اســتــمــر  عــمــرک  ابــن  أن  الــرابــع:  الــوجــه 
أبي  عن   (٢٥٤٥ "صحيحه" ( في  مسلم   رو فقد  قُتلگ،  أن  إلى  الزبير 
فــجــعــلــت  قــال:  الــمــديــنــة،  عــقــبــة  عــلــى  الــزبــيــر  اهللا بن  عبد  قــال: (رأيـــت  نــوفــل 
عــلــيــه  فــوقــف  عــمــر،  اهللا بن  عبد  عــلــيــه  مــر  حــتــى  والـــنـــاس،  عــلــيــه  تــمــر  قــريــش 
فــقــال: الــســالم عــلــيــك أبــا خــبــيــب، الــســالم عــلــيــك أبــا خــبــيــب، الــســالم عــلــيــك 
أنــهــاك  كــنــت  لــقــد  واهللاِ  أمــا  هــذا،  عــن  أنــهــاك  كــنــت  لــقــد  واهللا  أمــا  خــبــيــب،  أبــا 

هــذا!). واهللا لــقــد كــنــت أنــهــاك عــن  هــذا، أمــا  عــن 
.(٩٧/٨ «شــرح ابــن بــطــال عــلــى صــحــيــح الــبــخــاري» (  (١ )

.(٢٨/١٠ الــمــرجــع نــفــســه (  (٢ )



۱۰٦۱۰٦
      •

  
: والــجــواب عــلــيــهــا مــن ثــالثــة أوجــهٍ

مشروعية  تأولوا  قد  كانوا  معه،  ومن  األشعث  ابن  أن  األول:  الوجه 
. رأوا أنــه قــد كــفــر كــفــراً بــواحــاً الــخــروج عــلــى الــحــجــاج، لــمــا 

(وحــجــة   :- اهللا  رحمهما  عـــيـــاض  الــقــاضــي  عـــن  نـــقـــالً   - الـــنـــووي  قـــال 
من  غيَّر  لما  بل  الفسق،  بمجرد  ليس  الحجاج  على  قيامهم  أن  الجمهور: 

.(١ الــشــرع وظــاهــر مــن الــكــفــر!)(
بـــــن حــــجــــر۴: (وقـــــــال طــــــــاووس: عـــجـــبـــتُ لــمــن  وقــــــال الــــحــــافــــظ ا
ومــجــاهــد  والــنــخــعــي  جــبــيــر  سعيد بن  مــنــهــم:   ! جــمــاعــةٌ ــره  وكــفَّ  ، مــؤمــنــاً يــســمــيــه 

.(٢ وغــيــرهــم)( والــشــعــبــي  الــنــجــود  أبــي  وعاصم بن 
لــمــا  تــعــالــى،  هللا  وصـــلـــحـــاء،  عــلــمــاء  مــعــه  الـــذهـــبـــي۴: (وقــــام  وقـــال 

.(٣ انــتــهــك الــحــجــاج مــن إمــاتــة وقــت الــصــالة)(
الــخــروج.  هــذا  مــن الــســلــف كــانــوا يــنــهــون عــن  كــثــيــراً  أن  الــثــانــي:  الــوجــه 
۴: (وكـــــان أفـــاضـــل الــمــســلــمــيــن يــنــهــون  قــــال شـــيـــخ اإلســـــالم ابــــن تـــيـــمـــيـــة
وسعيد بن  عــمــر  اهللا بن  عبد  كـــان  كــمــا  الــفــتــنــة،  فـــي  والــقــتــال  الـــخـــروج  عـــن 
الــخــروج  عــن   - الــحــرة  عــام   - يــنــهــون  وغــيــرهــم  الــحــســيــن  وعلي بن  الــمــســيــب 
يـــزيـــد، وكـــمـــا كـــان الــحــســن الـــبـــصـــري ومـــجـــاهـــد وغــيــرهــمــا يــنــهــون عــن  عــلــى 
ولم  أولئك،  قاله  ما  على  األمر  أن  األشعث...فتبين  ابن  فتنة  في  الخروج 

.(٤ وال مــصــلــحــة دنــيــا)( يــكــن فــي الــخــروج ال مــصــلــحــة ديــنٍ 
.(٢٢٩/١٢ «شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم» (  (١ )

.(٢١١/٢ «تــهــذيــب الــتــهــذيــب» (  (٢ ).(١٠٢/٥ «ســيــر أعــالم الــنــبــالء» (  (٣ )
.(٥٢٩/٤ «مــنــهــاج الــســنــة» (  (٤ )



۱۰۷۱۰۷
أفقه  فهم  األفاضل،  أولئك  به  ونصح  قاله  ما  الحق  أن  ريب  ال  قلت: 
(مجهول  حجر۴:  ابن  الحافظ  عنه  قال  الذي  األشعث  ابن  من  وأعلم 
!(٢)، ولــم يــثــمــر هــذا  الــحــال)(١)، والــذي كــان - آخــر أمــره - أن مــات مــنــتــحــراً
تل ابن األشعث  الخروج إال سفك الدم وتضييع األمن وتفريق الجماعة! فقُ
الذهبي۴:  اإلمام  قال  ماذا؟!  فكان  الزبير  وابن  الحسين  قبله  قُتل  كما 

وهلك!)(٣). به  ظفروا  ثم  وانهزم،  األشعث  ابن  ذل  خُ اآلخر  في  (ثم 
فعله  على  ندم  قد  األشعث  ابن  مع  خرج  من  أكثر  أن  الثالث:  الوجه 

وتــبــيَّــن لــه خــطــؤه.
إال  األشــعــث،  ابــن  مــع  أحــدٌ  ــرع  صُ أيــوب الــســخــتــيــانــي۴: (مــا  قــال 
.(٤ سلمه)( الذي  اهللا  حمد  إال   ، أحدٌ منهم  نجا  وال  مصرعه،  عن  له  رغب 

رجــع  أنــه  إال  الــحــجــاج،  عــلــى  خــرج  مــمــن  اإلمــام الــشــعــبــي۴  وكــان 
اكــتــحــلــنــا  قــد  ولــكــنــا   ، حــقٌّ قــلــتــه  مــا  كــل  األمــيــر،  اهللا  لــه: (أصلح  وقــال  ونــدم، 
وال  بــــررةً أتـــقـــيـــاء،  ذلـــك  مـــع  نــكــن  ولـــم  الـــخـــوف،  وتــحــلــســنــا  الـــســـهـــر،  بـــعـــدك 
قــد  قال:  التوبة.  بي  واســتــقــبــلــت  دمي،  لي  حــقــنــت  أوان  فهذا  أقوياء،  فجرةً 

.(٥ فــعــلــت ذلــك)(
األشعث  ابن  مبايعة  من   جر ما  كثير۴  ابن  الحافظ  اعتبر  وقد 
بــايــعــوه  الـــذيـــن  هـــؤالء  مـــن  الــعــجــب -  كـــل  فـــقـــال: (والـــعـــجـــب -   ! وفـــلـــتـــةً زلـــةً 
! وإنــمــا هــو كــنــديٌّ مــن الــيــمــن...فــكــيــف يــعــمــدون  بــاإلمــارة ولــيــس مــن قــريــشٍ
، قـــد بــويــع لـــه بـــاإلمـــارة عــلــى الــمــســلــمــيــن مـــن ســنــيــن، فــيــعــزلــونــه  إلـــى خــلــيــفــةٍ

.٣٤٨ ص  «تــقــريــب الــتــهــذيــب»   (١ ).(١٠٢/٥ «ســيــر أعــالم الــنــبــالء» (  (٢ )
.(٣٦٥/٣ الــمــرجــع نــفــســه (  (٣ )

.(١٤٠/٧ ) «و«الــطــبــقــات الــكــبــر  (١٦/٦ «تــاريــخ اإلســالم» (  (٤ )
.(١٧٧/٥ «ســيــر أعــالم الــنــبــالء» (  (٥ )
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، ويــبــايــعــون لــرجــلٍ كــنــديٍّ بــيــعــةً لــم يــتــفــق عــلــيــهــا أهــل  وهــو مــن صــلــبــيــة قــريــشٍ
 ، ، نــشــأ بــســبــبــهــا شــرٌّ كــبــيــرٌ وفــلــتــةً الــحــل والــعــقــد؟! ولــهــذا لــمــا كــانــت هــذه زلــةً 

.(١ وإنــا إلــيــه راجــعــون)( هللا  ، فــإنــا  خــلــقٌ كــثــيــرٌ هــلــك فــيــه 
األشعث  وابــن  الحرة  أهــل  (وأمــا  تيمية۴:  ابــن  اإلســالم  شيخ  قــال 
أبقوا  وال  ديناً  أقاموا  فال  أصحابهم،  زم  وهُ زموا  فهُ وغيرهم،  المهلب  وابن 
الدنيا،  صالح  وال  الدين  صالح  به  يحصل  ال  بأمرٍ  يأمر  ال  تعالى  واهللا  دنيا! 
أفضل  فليسوا  الجنة،  أهل  ومن  المتقين  أولياء اهللا  من  ذلك  فاعل  كان  وإن 
فعلوه  ما  يحمدوا  لم  هذا  ومع  وغيرهم،  والزبير  وطلحة  وعائشة  عليٍّ  من 

غيرهم! من  نيةً  وأحسن  عند اهللا،  قدراً  أعظم  وهم  القتال،  من 
وكذلك   ، خلقٌ والدين  العلم  أهل  من  فيهم  كان  الحرة،  أهل  وكذلك 
يغفر  واهللا  والدين،  العلم  أهل  من  خلقٌ  فيهم  كان  األشعث،  ابن  أصحاب 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  بــه  أمــر  مــا  أن  يــبــيــن  مــمــا  كــلــه  : (وهــذا  أيــضــاً وقــال   .(٢ لــهــم كــلــهــم)(
أصــلــح  والــخــروج عــلــيــهــم، هــو  األئــمــة، وتــرك قــتــالــهــم  مــن الــصــبــر عــلــى جــور 
أو  مــتــعــمــداً  ذلـــك  خـــالـــف  مـــن  وأن  والـــمـــعـــاد،  الـــمـــعـــاش  فـــي  لــلــعــبــاد  األمــــور 
! ولــهــذا أثــنــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــلــى  ، لــم يــحــصــل بــفــعــلــه صـــالحٌ بــل فـــســـادٌ مــخــطــئــاً
عــظــيــمــتــيــن  فــئــتــيــن  بــيــن  بــه  وسيصلح اهللا   ! ســيــدٌ هــذا  ابــنــي  «إن  بــقــولــه:  الــحــســن 
عــلــى  بــخــروجٍ  وال   ، فــتــنــةٍ فــي  بــقــتــالٍ  ال  أحــدٍ  عــلــى  ــثــنِ  يُ ولــم  الــمــســلــمــيــن»،  مــن 
ـــثـــنِ  يُ لـــم  ولـــهـــذا  لـــلـــجـــمـــاعـــة...  مـــفـــارقـــةٍ  وال  طـــاعـــةٍ  مـــن  يـــدٍ  نـــزع  وال  األئـــمـــة، 
عما  فضالً  وصفين،  الجمل  يوم  القتال  من   جر بما  أحدٍ  على  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
وما  الزبير،  ابن  حصار  في  بمكة   جر وما  الحرة،  يوم  المدينة  في   جر

.(٣ وابــن الــمــهــلــب وغــيــر ذلــك مــن الــفــتــن)( جــر فــي فــتــنــة ابــن األشــعــث 
.(٦٦/٩ «الــبــدايــة والــنــهــايــة» (  (١ ).(٥٢٩/٤ «مــنــهــاج الــســنــة الــنــبــويــة» (  (٢ )
.(٥٣١/٤ «الــمــرجــع نــفــســه» (  (٣ )
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والــجــواب عــلــى هــذه الــشــبــهــة مــن وجــهــيــن:

بــكــر  أبـــــو  قـــــال  الـــلـــفـــظ،  بــــهــــذا  يـــثـــبـــت  ال  الـــحـــديـــث  أن  األول:  لــــوجــــه  ا
ــســمــع  يُ األثـــــــرم۴: (وهــــــذا أيــــضــــاً خــــالف األحـــــاديـــــث، وهــــو إســــنــــادٌ لــــم 
حــديــثٌ عــن ابـــن مــســعــود بــهــذا اإلســـنـــاد غــيــره، وقـــد جـــاء اإلســـنـــاد الــواضــح 
مسعود  ابن  عن  وهب  زيد بن  عن  األعمش   رو بخالفه،  مسعود  ابن  عن 
تــنــكــرونــهــا». قــالــوا:  وفــتــنــاً وأمــوراً  أثــرةً  بــعــدي  عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «ســتــرون 
وتسألون اهللا  عليكم،  الذي  الحق  «تؤدون  قال:  اهللا؟  رسول  يا  تأمرنا  فما 
أثــبــت  وهـــذا  مــســعــود،  ابــن  عــن  وذاك  مــســعــود،  ابــن  عــن  وهـــذا  لــكــم».  الـــذي 
األحاديث  تواترت  ثم   ! مخالفٌ وذاك  لألحاديث،  موافقٌ  وهو  اإلسنادين 
يأمرون  بعدهمژ،  واألئمة  الصحابة  وعن  عنه،  فكثرت  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن 
فــراق  بــالــكــف، ويــكــرهــون الــخــروج، ويــنــســبــون مــن خــالــفــهــم فــي ذلــك إلــى 
١). وقال ابن أبي حاتم۴:  نة)( الجماعة، ومذهب الحرورية، وترك السُّ
مــحــمــد  عاصم بن  عــن  زيــادٍ  الواحد بن  عبد  رواه  حــديــثٍ  عــن  أبــي  (ســألــت 
ابـــن  ســمــعــت  قــــال:  يـــســـار  عطاء بن  عـــن  إســـحـــق  معاوية بن  حـــدثـــنـــي  قــــال: 
ال  مــا  يــقــولــون  أمـــراء  بــعــدي  «ســيــكــون  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قــال  يــقــول:  مــســعــود 
أبي:  قال  الحديث،  جاهدهم...»  فمن  يؤمرون،  ال  ما  ويفعلون  يفعلون، 
هـــذا خــطــأ! قــولــه: «ســمــعــت ابـــن مــســعــود يــقــول»! فـــإن عــطــاء لــم يــســمــع مــن 

«نــاســخ الــحــديــث ومــنــســوخــه» (ص٢٥٦).  (١ )
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.(١ مــســعــود)( ابــن  مــن  يــســمــع  لــم  عــنــدي  هــو  وكــذا  مــســعــود!  اهللا بن  عبد 

فــــي «صـــحـــيـــحـــه» (بـــرقـــم  مـــســـلـــمٌ  رواه  مــــا  هــــو  الـــمـــحـــفـــوظ  والــــحــــديــــث 
بعثه اهللا   ، نــبــيٍّ مــن  «مــا  قــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  مــســعــودگ  ابــن  عــن   (٥٠
بــســنــتــه  يــأخــذون  وأصـــحـــابٌ  حـــواريـــون،  أمــتــه  مــن  لــه  كـــان  إال  قــبــلــي،  أمـــةٍ  فــي 
يفعلون،  ال  ما  يقولون   ، خلوفٌ بعدهم  من  تخلف  إنها  ثم  بأمره،  ويقتدون 
جــاهــدهــم  ومــن   ، مــؤمــنٌ فــهــو  بــيــده  جــاهــدهــم  فــمــن  يــؤمــرون،  ال  مــا  ويــفــعــلــون 
مــن  ذلك  وراء  وليس   ، مؤمنٌ فهو  بقلبه  جاهدهم  ومن   ، مؤمنٌ فهو  بلسانه 
»، وهـــو يــلــتــقــي مـــع حــديــث أبـــي ســعــيــدٍ الـــخـــدريگ  خـــــردلٍ حــبــة  اإليـــمـــان 
مــنــكــراً  مــنــكــم   رأ «مـــن  قـــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  وهـــو  ــحــه،  ويــوضِّ ــره  يــفــسِّ الـــذي 
وذلـــك  فــبــقــلــبــه،  يــســتــطــع  لـــم  فــــإن  فـــبـــلـــســـانـــه،  يــســتــطــع  لـــم  فــــإن  بـــيـــده،  فــلــيــغــيــره 
في   ۴ مسلمٍ اإلمام  صنيع  خالل  من  ظاهرٌ  وهذا   ،(٢ اإليمان»( أضعف 
نــفــس  فــي  وهــو  مــســعــود،  ابــن  حــديــث  قــبــل  أورده  حــيــث  كــتــابــه «الــصــحــيــح»، 
عن  النهي  كون  بيان  (باب  بعنوان:  النووي۴  اإلمام  به  بوَّ الذي  الباب 
بــالــمــعــروف،  األمــر  وأن  ويــنــقــص،  يــزيــد  اإليــمــان  وأن  اإليــمــان،  مــن  الــمــنــكــر 

واجــبــان). والــنــهــي عــن الــمــنــكــر 
، ال بد من التنبيه عليه، أال  إال أنَّ النهي عن المنكر له ضابطٌ مهمٌّ جداً
شرع  (النبيملسو هيلع هللا ىلص  القيم۴:  ابن  قال  منه!  أكبر  منكرٍ  إلى  يؤدي  أال  وهو 
اهللا  يحبه  مــا  الــمــعــروف  مــن  بــإنــكــاره  لــيــحــصــل  الــمــنــكــر،  إنــكــار  إيــجــاب  ــتــه  ألمَّ
اهللا  إلى  وأبغض  منه  أنكر  هو  ما  يستلزم  المنكر  إنكار  كان  فإذا  ورسوله، 
وهذا  أهله!  ويمقت  يبغضه  اهللا  كان  وإن  إنكاره،  يسوغ  ال  فإنه  ورسوله، 
كـــاإلنـــكـــار عــلــى الـــمـــلـــوك والـــــوالة بـــالـــخـــروج عــلــيــهــم، فـــإنـــه أســــاس كـــل شــرٍّ 

.(١٥٦ «الــمــراســيــل» البــن أبــي حــاتــم (ص   (١ )
.(٤٩ «صــحــيــح مــســلــم» (  (٢ )
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، فــإنــه  ــرِ صــحــيــحــاً صــادقــاً فــإذا كــان قــصــد الــمــنــكِ  .(١ وفــتــنــةٍ إلــى آخــر الــدهــر)(
أنــكــر  هـــو  مـــا  حـــصـــول  ظــنــه  عــلــى  غــلــب  أو  ــن  تــيــقَّ إن  اإلنـــكـــار  عــلــى  م  ـــدُ ـــقْ يَ ال 
الــمــنــكِــر  فــلــيــراجــع  وإال  والــشــرع،  الــعــقــل  يــؤيــده  مــا  فــهــذا  إنــكــاره!  يــريــد  مــمــا 
يــنــصــح  نــيــتــه وقــصــده، (فــإنَّ الــنــاصــح، لــيــس لــه غــرضٌ فــي إشــاعــة عــيــوب مــن 
لــه، وإنــمــا غــرضــه إزالــة الــمــفــســدة الــتــي وقــع فــيــهــا... فــشــتــان بــيــن مــن قــصــده 
إال   ،باألخر إحداهما  تلتبس  وال  الفضيحة!  قصده  من  وبين  النصيحة، 

.(٢ ذوي الــعــقــول الــصــحــيــحــة)( عــلــى مــن لــيــس مــن 
فــرض ثــبــوتــه وصــحــتــه، فــيــمــكــن فــهــمــه - جــمــعــاً  الــثــانــي: أنــه عــلــى  الــوجــه 
قــال:  حــيــث  رجــب۴  ابــن  بــه  ــهــه  وجَّ مــا  وفــق   - األخر األدلة  وبــيــن  بــيــنــه 
هــو  وقــال:  داود،  أبــي  روايــة  فــي  الــحــديــث  هــذا  أحــمــد  اإلمــام  اســتــنــكــر  (وقــد 
األئمة!  جور  على  بالصبر  فيها  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أمر  التي  األحاديث  خالف 
عــلــى  نــص  وقــد  الــقــتــال،  ال يــســتــلــزم  بــأن الــتــغــيــيــر بــالــيــد  ذلــك  يــجــاب عــن  وقــد 
بالسيف  ليس  باليد  التغيير  فقال:   ، صالحٍ رواية  في   - أيضاً   - أحمد  ذلك 
مــن  فــعــلــوه  مـــا  بـــيـــده  يـــزيـــل  أن  بـــالـــيـــد:  األمـــــراء  فــجــهــاد   ، وحـــيـــنـــئـــذٍ والـــســـالح! 
لــهــم،  الــتــي  الــمــالهــي  آالت  يــكــســر  أو  خــمــورهــم،  يــريــق  أن  مــثــل  الــمــنــكــرات، 
عــلــى  قــدرةٌ  لــه  كــان  إن  الــظــلــم،  مــن  بــه  أمــروا  مــا  بــيــده  يــبــطــل  أو  ذلــك،  ونــحــو 
عليهم  الخروج  من  وال  قتالهم،  باب  من  هو  وليس   ، جائزٌ هذا  وكل  ذلك، 
وحــده.  اآلمــر  ــقــتــل  يُ ــخــشــى مــنــه أن  يُ هــذا أكــثــر مــا  ورد الــنــهــي عــنــه، فــإن  الــذي 
فــيُــخــشــى مــنــه الــفــتــن الــتــي تــؤدي إلــى ســفــك  وأمــا الــخــروج عــلــيــهــم بــالــســيــف، 
أن  الملوك  على  اإلنكار  على  اإلقدام  في  خشي  إن  نعم،  المسلمين.  دماء 
تعدي  من  فيه  لما   ، حينئذٍ لهم  التعرض  له  ينبغِ  لم  جيرانه،  أو  أهله   يؤذ

.(١٥/٣ «إعــالم الــمــوقــعــيــن» (  (١ )
.(١٧ «الــفــرق بــيــن الــنــصــيــحــة والــتــعــيــيــر» البــن رجــب (ص   (٢ )



۱۱۲۱۱۲
فــمــتــى  هذا،  ومع  وغيره.  عياض  الفضيل بن  قال  كذلك  غيره،  إلى   األذ
الــنــفــي،  أو  الــقــيــد  أو  الــحــبــس  أو  الــســوط  أو  الــســيــف  نــفــســه  عــلــى  مــنــهــم  خــاف 
نــص  وقــد  ونــهــيــهــم،  أمــرهــم  ســقــط   ،األذ مــن  ذلــك  نــحــو  أو  الــمــال  أخــذ  أو 
ال  أحمد:  قال  وغيرهم.  وإسحاق  وأحمد  مالك  منهم  ذلك،  على  األئمة 

.(١ )( يــتــعــرض لــلــســلــطــان، فــإن ســيــفــه مــســلــولٌ
    ملسو هيلع هللا ىلص              •
                          
  ملسو هيلع هللا ىلص

      
والــجــواب عــلــى هــذه الــشــبــهــة مــن وجــهــيــن:

الـــخـــروج  بـــجـــواز  لــلــقــائــلــيــن  حـــجـــةٌ  الـــحـــديـــث  فـــي  لــيــس  األول:  الـــوجـــه 
الـــســـلـــطـــان  أمـــــام  بـــالـــحـــق  الــــصــــدع  أن  مــــفــــاده  وإنــــمــــا  الـــجـــائـــر،  الـــحـــاكـــم  عـــلـــى 
قــال  الــجــهــاد!  أفــضــل  مــن  هــو  مــنــكــرٍ -  عــن  نــهــيــاً  أو  بــمــعــروفٍ  أمـــراً  الــجــائــر - 
جــاهــد  مــن  ألن  الــجــهــاد،  أفــضــل  ذلـــك  صـــار  الــخــطــابــي۴: (إنــمــا  اإلمـــام 
ــب،  ــغــلَ يُ أو  ــغــلِــب  يَ هــل  يـــدري  ال   ، وخـــوفٍ رجـــاءٍ  بــيــن  مــتــردداً  وكـــان  الــعــدو، 
بالمعروف،  وأمره  الحق  قال  إذا  فهو  يده،  في  مقهورٌ  السلطان  وصاحب 
فـــقـــد تـــعـــرض لـــلـــتـــلـــف، وأهـــــدف نــفــســه لـــلـــهـــالك، فـــصـــار ذلــــك أفـــضـــل أنــــواع 

.(٤ واهللا أعــلــم)( الــجــهــاد مــن أجــل غــلــبــة الــخــوف، 
الــشــهــداء:  يـــةٌ أخـــر وهـــي: «ســيــد  روا هــذا الــتــوجــيــه ويــؤكــده:  ويــؤيــد 

.(٢٤٨/٢ «جــامــع الــعــلــوم والــحــكــم» (  (١ )
داود» (٤٣٤٤) وصــحــحــه األلــبــانــي. «ســنــن أبــي   (٢ )
٤٢٠٩) وصــحــحــه األلــبــانــي. «ســنــن الــنــســائــي» (  (٣ )

.(٣٥٠/٤ «مــعــالــم الــســنــن» (  (٤ )



۱۱۳۱۱۳
.(١ فقتله»( ونهاه  فأمره  جائرٍ  إمامٍ  إلى  قام  ورجلٌ  عبد المطلب،  بن  حمزة 
الــواجــب  وأن  بــيــنــهــا،  ضَ  ــعــارُ تَ ال  الــشــريــعــة  نــصــوص  أن  الــثــانــي:  الــوجــه 
ومــمــا  مــنــهــا،  شــــيءٍ  إهـــمـــال  دون  مـــا،  بــــابٍ  فـــي  أدلــــةٍ  مـــن  ورد  مـــا  كـــل  إعـــمـــال 
ال  ســـراً  تــكــون  أن  الــســلــطــان  نــصــيــحــة  فـــي  الـــواجـــب  أن  الـــبـــاب،  هـــذا  فـــي  ورد 
بــســنــدٍ  ـــنـــة» (١٠٩٦)  فـــي «الـــسُّ  ۴ عــــاصــــمٍ أبــــي  ابــــن  أخـــــرج  فـــقـــد   ! عـــالنـــيـــةً
«مــن  قـــال:  رســـــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أن  ـــنـــمٍ  غُ عياض بن  عـــن  األلـــبـــانـــي۴  صــحــحــه 
بــه،  فيخلو  بــيــده  يــأخــذ  ولــكــن   ! عــالنــيــةً هِ  ــدِ ــبْ يُ فــال   ، ســلــطــانٍ لــذي  يــنــصــح  أن  أراد 
عــلــيــه». وعــلــيــه، فــيــجــب حــمــل  الـــذي   قــد أد كـــان  وإال  فـــذاك،  مــنــه  ـــبِـــلَ  قَ فـــإن 
السلطان  بين  سراً  تكون  أن  وهي  المحمل،  هذا  على  الحق»  «كلمة  حديث 
المذكور. الحديث  في  «عند»  كلمة   - أصالً   - تفيده  ما  وهذا  له،  والناصح 
زيـــدک:  ألسامة بن  قــيــل  فــلــمــا  الـــســـلـــفژ،  يــفــعــلــه  كـــان  مـــا  وهــــذا 
إال  ــمــه  أكــلِّ ال  أنــي  ون  ــرَ لــتَ قــال: (إنــكــم  فــتــكــلــمــه؟!)  عــثــمــان  عــلــى  تــدخــل  (أال 
مــن  أول  أكــــون  ال   ، بـــابـــاً أفـــتـــح  أن  دون  الـــســـر  فـــي  أكـــلـــمـــه  إنـــي  ـــكـــم؟!  ســـمـــعُ أُ
أشــد  كـــان  عــثــمــان  قــتــل  إنَّ  حــجــر۴: (ثـــم  ابـــن  الــحــافــظ  قـــال   .(٢ فــتــحــه!)(

.(٣ أســبــابــه: الــطــعــن عــلــى أمــرائــه ثــم عــلــيــه، بــتــولــيــتــه لــهــم)(
        گ                •

        
والــجــواب عــلــى هــذه الــشــبــهــة مــن ثــالثــة أوجــه:

! إسنادٍ بال  يذكره  من  ويذكره  له،  أصل  ال  مما  هذا  أن  األول:  الوجه 
عــن  الـــمـــعـــنـــى -  هـــــذا  مــــن  قــــريــــبــــةٌ  روايـــــــــةٌ -  يــــوجــــد  أنـــــه  الــــثــــانــــي:  الــــوجــــه 

.(٣٧٤ «مــســتــدرك الــحــاكــم» (٤٨٨٤) وهــو فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» (  (١ )
.(٢٩٨٩) ومسلم   (٣٢٦٧) البخاري   (٢).(١٣/١٣ «فــتــح الــبــاري» (  (٣ )



۱۱٤۱۱٤
وهو   - داره  في   - جذعٍ  على  قاعدٌ  وهو  عمر  على  قال: (دخلت  حذيفةگ 
فقال:  المؤمنين؟!  أمير  يا  ك  أهمَّ الذي  ما  فقلت:  منه  فدنوت  نفسه،  يحدث 
هــكــذا بــيــده، وأشــار بــهــا، قــال: قــلــت: الــذي يــهــمــك، واهللاِ لــو رأيــنــا مــنــك أمــراً 
مــنــاك، قال: اهللاِ الــذي ال إلــه إال هــو، لــو رأيــتــم مــنــي أمــراً تــنــكــرونــه  نــنــكــره لــقــوَّ
نــنــكــره  أمـــــراً  مــنــك  رأيـــنـــا  لـــو  هــــو،  إال  إلــــه  ال  الــــذي  فقلت: اهللاِ  مـــتـــمـــوه؟!  لـــقـــوَّ
، وقــــال: الــحــمــد هللا الـــذي جــعــل  مــنــاك! قـــال: فــفــرح بــذلــك فــرحــاً شـــديـــداً لــقــوَّ

مني)(١). قوَّ ينكره  أمراً  مني   رأ إذا  الذي  من   - محمدٍ  أصحاب   - فيكم 
الــروايــة - أيــضــاً -: إال أن هــذه 

الرملي،  عيسى  محمد بن  فيها  ألن  اإلسناد،  حيث  من  تثبت  ال  أ - 
(٢ وهــو ضــعــيــف!(

لــــو ثـــبـــتـــت، لــــم يـــكـــن فـــيـــهـــا حـــجـــةٌ عـــلـــى الــــخــــروج عـــلـــى الـــحـــاكـــم  ب - 
مــوه،  قــوَّ مــنــكــراً  مــنــه  رأوا  إن  أنــهــم  فــيــهــا،  مــا  كــل  وإنــمــا  الــجــائــر، 
ـــل عـــلـــى اإلنــــكــــار والـــنـــصـــح الــــســــري، فـــيـــمـــا بــيــنــهــم وبـــيـــنـــه،  ـــحـــمَ فـــيُ
وذلــك جــمــعــاً بــيــن الــنــصــوص، كــمــا ســبــق ذكــره فــي الــوجــه الــثــانــي 

فــي إبــطــال الــشــبــهــة الــســابــعــة.
«مــصــنــف ابــن أبــي شــيــبــة» بــرقــم (٣٤٤٨٨).  (١ )

في  عدي  وابن  معين  ابن  عن  تضعيفه   ورو  ،(٤٦٥ ) «الضعفاء»  في  العقيلي  أورده   (٢ )
تــضــعــيــفــه   رو ثــم  عــلــيــه)  يــتــابــع  ال  مــمــا  روايــاتــه  وقــال: (وعــامــة   (١  /٤٢١ «الــكــامــل» (
(قـــلـــت:  قــــال:  ســعــيــد  عثمان بن  الــــدارمــــي  الـــحـــافـــظ  طـــريـــق  مـــن   ، أيـــضـــاً مــعــيــن  ابــــن  عـــن 
قال  بشيء.  هو  ما  نعم،  قال:  تعرفه؟  ما  الرملي،  عيسى  فيحيى بن  معين:  ليحيى بن 
عــثــمــان: هــو كــمــا قـــال يــحــيــى: هــو ضــعــيــف. وقـــال الــحــافــظ فــي «الــتــقــريــب»: (صـــدوق 
يــخــطــئ، ورمــي بــالــتــشــيــع). وقــال الــذهــبــي فــي «الــضــعــفــاء»: (صـــدوق يــهــم، ضــعــفــه ابــن 
ال  بــه،  يــحــتــج  ال  فــمــثــلــه  األلــبــانــي: (قــلــت:  قــال  لــيــس بــالــقــوي).  الــنــســائــي:  وقــال  مــعــيــن، 

.(٢٤١/١٠ ســيــمــا فــيــمــا يــؤيــد تــشــيــعــه). انــظــر «الــســلــســلــة الــضــعــيــفــة» (



۱۱٥۱۱٥
الـــوجـــه الــثــالــث: أنـــه يــخــالــف مـــا ثــبــت عـــن عــمــرگ مـــن األمــــر بــالــصــبــر 
فأطع  بعدي،  تُخلَّف  أن  (لعلك   :- كالمه  نقل  سبق  وقد   - الحاكم  ظلم  على 
فاصبر!)(١). حرمك  وإن  فاصبر،  ضربك  وإن   ! حبشياً عبداً  كان  وإن  اإلمام، 

                    •
        
            
            
            ملسو هيلع هللا ىلص    


: والــجــواب مــن خــمــســة أوجــهٍ
رســولــهملسو هيلع هللا ىلص،  قــول  وفــي  اهللاک  قول  فــي  الــحــجــة  أن  األول:  الــوجــه 
نة  والسُّ القرآن  من  الدليل  فأين  قدره!  عال  مهما  آخر  أحدٍ  أي  قول  في  ال 
الشرعي  غير  الحاكم  وأن  ؟!  شرعيٍّ غير  وحاكمٍ  شرعيٍّ  حاكمٍ  وجود  على 

يــجــوز الــخــروج عــلــيــه؟!
فــي  خـــــالف  فــــال  الــــكــــافــــر،  الــــشــــرعــــي:  غـــيـــر  بـــالـــحـــاكـــم  قـــصـــد  إن  نــــعــــم، 
 ، غــيــر شــرعــيٍّ مــســلــمــاً ولــكــنــه  قــصــد حــاكــمــاً  إن  أمــا  الــخــروج عــلــيــه؛  مــشــروعــيــة 

! فــهــذا كــالمٌ غــيــر شــرعــيٍّ
الــعــظــيــم  األمــر  هــذا  أمــتــه  تــبــلــيــغ  فــي  وحــاشــاه -  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص -  ــر  قــصَّ فــهــل 
ــر  الــمــتــعــلــق بــمــصــيــرهــم وأمــنــهــم وحــربــهــم وســلــمــهــم؟! كـــال، قــطــعــاً لـــم يــقــصِّ
نزع  وعدم  الجماعة  بلزوم  األمر  في  األحاديث  عنه  تواترت  بل   ، ينسَ ولم 
وهــو الــكــفــر  فــقــط  واحــدٍ  إال بــشــرطٍ  الــخــروج  جــواز  وعــدم  مــن الــطــاعــة،  الــيــد 

.(٧١ «الــشــريــعــة» لــآلجــري (  (١ )



۱۱٦۱۱٦
حــجــر۴:  ابــن  الــحــافــظ  قــال  كــمــا  فــيــه،  خــالف  ال  الــذي  الــصــريــح  الــبــواح 

!(١ إذا وقــع مــن الــســلــطــان الــكــفــر الــصــريــح)( إال  (ولــم يــســتــثــنــوا مــن ذلــك 
الــحــكــم  تــرك  كــان  إذا  مــا  مــعــرفــة  حــول  يــتــركــز  أن  يــنــبــغــي  إذن  فــالــبــحــث 
فــي  وجــوابــه  ال؟  أم  اإلســـالم  مــلــة  مــن  مــخــرجــاً  صــريــحــاً  كــفــراً  اهللا  أنزل  بــمــا 

الــوجــه الــثــالــث اآلتــي.
ســيــســتــنُّ  مــن  الــزمــان  آخــر  والة  مــن  أن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أخــبــر  الــثــانــي:  الــوجــه 
وهـــذا  ـــنـــة ويـــعـــمـــل بـــالـــبـــدعـــة،  بـــغـــيـــر ســـنـــتـــه ويـــهـــتـــدي بـــغـــيـــر هـــديـــه ويـــطـــفـــئ الـــسُّ
هــي  والــبــدع  اهللا!  كتاب  بــغــيــر  قــيــادةٌ  وهــذه  اهللا!  شرع  بــغــيــر  حــكــمٌ  أنــه  صــريــحٌ 
۴: (وأمــا الــشــرع  ل كــمــا قــال شــيــخ اإلســالم ابــن تــيــمــيــة مــن الــشــرع الــمــبــدَّ
األحــاديــث الــمــكــذوبــة والــتــفــاســيــر الــمــقــلــوبــة والــبــدع الــمــضــلــة  ل، فــهــو  الــمــبــدَّ

.(٢ اهللا)( أنزل  مــا  بــغــيــر  والــحــكــم  مــنــه -  ولــيــســت  الــشــرع  فــي  دخــلــت  أُ الــتــي   -
ـــنـــة، ويــعــمــلــون  قــــالملسو هيلع هللا ىلص: «ســيــلــي أمـــوركـــم بـــعـــدي، رجــــالٌ يــطــفــئــون الـــسُّ
أدركتهم،  إن  رسول اهللا  يا  فقلت:  مواقيتها»  عن  الصالة  رون  ويؤخِّ بالبدعة، 
لــمــن  طـــاعـــة  ال  تـــفـــعـــل؟!  كـــيـــف  عـــبـــدٍ  أم  ابــــن  يـــا  قــــال: «تـــســـألـــنـــي  أفـــعـــل؟  كـــيـــف 
يستنون  وال  بــهــداي،  يــهــتــدون  ال  أئــمــةٌ  بــعــدي  «يــكــون  وقــال:  عصى اهللا!»(٣)، 
 ،« بــســنــتــي، وســيــقــوم فــيــهــم رجـــالٌ قــلــوبــهــم قــلــوب الــشــيــاطــيــن فــي جــثــمــان إنــسٍ
قــــال: قـــلـــت: كــيــف أصـــنـــع يـــا رســــــول اهللا، إن أدركـــــت ذلــــك؟ قــــال: «تــســمــع 

وأطع»(٤). فاسمع  مالك،  وأخذ  ظهرك  ضرب  وإنْ  لألمير،  وتطيع 
مــجــرد  اعــتــبــار  عــلــى  اهللا -  شرع  ســيــبــدلــون  بــأنــهــم  الــمــوصــوفــون  فــهــؤالء 

.(٧/١٣ «فــتــح الــبــاري بــشــرح صــحــيــح الــبــخــاري» (  (١ )
.(٥٠٧/١١ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (٢ )

٢٨٦٥) وصــحــحــه األلــبــانــي فــي «صــحــيــح ســنــن ابــن مــاجــه». «ســنــن ابــن مــاجــه» (  (٣ )
.(١٨٤٧ مــســلــم (  (٤ )



۱۱۷۱۱۷
بــالــســمــع  أمــر  بــل  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص!  ــرهــم  يــكــفّ لــم  تــبــديــالً -  اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر  الــحــكــم 

! وأخــذوا أمــوالــهــم بــغــيــر حــقٍّ وإن ضــربــوا ظــهــورهــم  لــهــم والــطــاعــة، 
ـــرف مــن مــنــهــج الــصــحــابــةژ وفــهــمــهــم لــســنــة الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  وهـــذا مــا عُ
عبد الرحمن بن  ســـمـــعـــه  لـــمـــا  الــــعــــاصک،  عمرو بن  اهللا بن  عبد  فـــهـــذا 
مــن  ســمــعــه  بــمــا  الـــنـــاس  ث  يـــحـــدِّ  - الــكــعــبــة  ظـــل  فـــي  وهـــو   - الــكــعــبــة  رب  عبد 
قــلــبــه،  وثــمــرة  يــده،  صــفــقــة  فــأعــطــاه   ، إمــامــاً بــايــع  «ومــن  وفــيــه:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
قــال:  اآلخــــر»،  عــنــق  فــاضــربــوا  يــنــازعــه  آخـــر  جـــاء  فـــإن  اســتــطــاع،  إن  ــه  ــطــعْ فــلــيُ
اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟  رسول  من  هذا  سمعت  آنت  اهللا  أنشدك  له:  فقلت  منه،  (فدنوت 
فــــأهــــو إلــــى أذنــــيــــه وقـــلـــبـــه بـــيـــديـــه، وقــــــال: ســـمـــعـــتـــه أذنــــــاي، ووعــــــاه قــلــبــي، 
بــيــنــنــا بــالــبــاطــل،  نــأكــل أمــوالــنــا  أن  يــأمــرنــا  مــعــاويــة،  عــمــك  ابــن  هــذا  لــه:  فــقــلــت 

 >  =  <  ;  : واهللا يــقــول: ﴿ 9   ،(١ ونــقــتــل أنــفــســنــا(
 M  L K  J  I  H G  F  E  D  C  B  A  @  ?
فــي  هُ  أطِعْ قال:  ثــم   ، ســاعــةً فــســكــت  قال:   ،٢٩ الــنــســاء:   ﴾ Q  P  O  N

.(٢ اهللا)( معصية  فــي  ــهِ  ــصِ واعْ اهللا،  طاعة 
هـــذا الــحــديــث هــو أمـــره إيـــاه بــطــاعــة اإلمـــام عــلــى  مــوضــع الــشــاهــد مــن 
يقتلوا  وأن  بالباطل  بينهم  أموالهم  يأكلوا  أن  الناس  يأمر  كونه  من  الرغم 
حــقــه  يــســقــط  لــم  وبــالــتــالــي  شــرعــيٍّ  غــيــر  حــاكــمــاً  يــعــتــبــره  لــم  أنـــه  أي  أنــفــســهــم! 

بــالــســمــع والــطــاعــة بــالــمــعــروف!
وهو  الذنوب،  كبائر  من  اهللا  أنزل  ما  بغير  الحكم  أن  الثالث:  الوجه 
مــع  الــذي -  األصــغــر  الــكــفــر  أي  الــكــفــر الــعــمــلــي،  مــن  اإلســالم -  أهــل  بــحــق   -
أهــل  بــإجــمــاع  وذلـــك  الــمــلــة!  مـــن  صــاحــبــه  ـــخـــرج  يُ ال  وجـــرمـــه -  قــبــحــه  عــظــم 

.(٢٣٤/١٢ «شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم» (  (١ )
مــســلــم (١٨٤٤).  (٢ )



۱۱۸۱۱۸
إال فــي الــحــاالت الــتــالــيــة: وال يــكــون كــفــراً أكــبــر  ــنــة،  الــسُّ
اهللا أنزل  مــا  بــغــيــر  الــحــكــم  جــواز  يــعــتــقــد  أن  أ - 
اهللا أنزل  بــمــا  الــحــكــم  وجــوب  يــجــحــد  أن  ب - 

مــن  زمـــــنٍ  فـــي  اهللا  أنــــــزل  بـــمـــا  الـــحـــكـــم  صـــالحـــيـــة  عــــدم  يــعــتــقــد  أن  ج - 
أو مــكــانٍ مــن األمــكــنــة األزمــنــة 

بــمــا  الــحــكــم  مــن  أفــضــل  اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر  الــحــكــم  أن  يــعــتــقــد  أن  د - 
كــفــراً الــحــاالت  هــذه  أشــد  وهــذا  اهللا،  أنزل 

كما  الخوارج!  إال   - مطلقاً  كفراً   - أنزل اهللا  ما  بغير  الحاكم  ر  يكفّ ولم 
الــخــوارج  مــن  الــبــدع  أهــل  مــن  جــمــاعــةٌ  ضــلــت  عبد البر۴: (وقــد  ابــن  قــال 
المذنبين.  تكفير  في  ومثلها  اآلثار  بهذه  فاحتجوا  الباب،  هذا  في  والمعتزلة 
قـــولـــهک:  مـــثـــل  ظـــاهـــرهـــا،  عـــلـــى  لــيــســت  بــــآيــــاتٍ  كتاب اهللا  مـــن  واحـــتـــجـــوا 
آيـــاتٌ  وردت  | ﴾...وقد   {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

والعناد)(١). العلم  بعد  إال  أحدٌ  يكفر  ال  أنه  تدل   ، محكماتٌ القرآن  في 
اآليـــة، فــلــم يــقــل  ۴: (أمـــا ظــاهــر  وقـــال الــشــيــخ مــحــمــد رشــيــد رضـــا
أحــدٌ قــط! فــإن ظــاهــرهــا  أحــدٌ مــن أئــمــة الــفــقــه الــمــشــهــوريــن، بــل لــم يــقــل بــه  بــه 
اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر  حــكــم  ســـواءٌ   ، مــطــلــقــاً اهللا  أنزل  بــمــا  يــحــكــم  لــم  مــن  يــتــنــاول 

.(٢ أحــدٌ مــن الــمــســلــمــيــن)( ــره  وهــذا ال يــكــفِّ تــعــالــى أم ال! 
الخوارج،  عن  متحدثاً   ۴ تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  كالم  بديع  ومن 
اهللا  أنزل  ما  بغير  حكموا  قد  واالهما  ومن  وعلياً  عثمان  إن  (قالوا:  قوله: 
روا  فكفَّ  ،[٤٤ [المائدة:   ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

.(٢٢  - ١٤/١٧ «الــتــمــهــيــد» (  (١ )
.(٤٠٦/٦ و«تــفــســيــر الــمــنــار» (  (٧٧ ٧ / فــتــو رقــم  «مــجــلــة الــمــنــار» (ج   (٢ )



۱۱۹۱۱۹
الــمــســلــمــيــن بــهــذا وبــغــيــره، وتــكــفــيــرهــم وتــكــفــيــر ســائــر أهــل الــبــدع مــبــنــيٌّ عــلــى 

مــقــدمــتــيــن بــاطــلــتــيــن:
هــذا يــخــالــف الــقــرآن. إحــداهــمــا: أن 

 ، مــذنــبــاً أو  مــخــطــئــاً  كـــان  ولـــو  يــكــفــر،  الـــقـــرآن  خــالــف  مـــن  أن  والــثــانــيــة: 
.(١ مــعــتــقــداً لــلــوجــوب والــتــحــريــم)(

على  والتحريم»  للوجوب  «معتقداً  وقوله  العظيم  الكالم  هذا  تأمل 
۴ بــــأن اعـــتـــقـــاد الـــقـــلـــب هـــو الــمــعــيــار  وجــــه الـــخـــصـــوص! لــتــفــهــم تـــقـــريـــره
والــمــيــزان مــع مــخــالــفــة الــقــرآن، فــال تــكــون كــل مــخــالــفــةٍ لــألمــر والــنــهــي كــفــراً 
 ! كــفــراً الــمــخــالــفــة  هـــذه  الـــشـــارع  ســمــى  وإن  اعــتــقــاده،  مــعــرفــة  بــعــد  إال  أكــبــر، 
الــفــعــل،  بــمــجــرد  أكــبــر  كــفــراً  كــونــه  عــلــى  الــعــلــم  أهــل  أجــمــع  مــمــا  تــكــون  أن  إال 
ذلــك،  ونــحــو  الــمــصــحــف  عــلــى  والــتــبــول  رســولــهملسو هيلع هللا ىلص  وســبِّ  اهللاک  كسبِّ 

مــمــا ال خــالف بــيــن الــعــلــمــاء عــلــى أنــه كــفــرٌ مــخــرجٌ مــن مــلــة اإلســالم.
للعلماء  أن  أنزل اهللا:  ما  بغير  الحكم  آيات  تفسير  في  الكالم  وخالصة 

التفصيل: وإليك  تفسيرها،  في  وقولين  نزولها  سبب  في  قولين  فيها 
زنــيــا،  الــلــذيــن  الــيــهــوديــيــن  فـــي  نـــزلـــت  أنـــهـــا  لـــنـــزولـــهـــا:  األول  الــســبــب   -
لــــتــــوراة،  وجـــحـــد الـــيـــهـــود حـــكـــم رجـــمـــهـــمـــا، مـــع كـــونـــه مـــنـــصـــوصـــاً عــلــيــه فـــي ا

وزعــمــوا أن حــكــمــهــمــا فــيــهــا الــجــلــد والــتــحــمــيــم.
 x  w  v  u  t ﴿» لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص:  ا قـــــول  ذلـــــك  عـــلـــى  والــــدلــــيــــل 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿  ،[٤٤ [الـــمـــائـــدة:   ﴾ |  {  z  y
 K  J  I  H  G  F  E ﴿  ،[٤٥ [الــمــائــدة:   ﴾ Á  À  ¿

.(٢ كــلــهــا»( الــكــفــار  فــي   [٤٧ M ﴾ [الــمــائــدة:   L

.(٢٠٩  - ٢٠٨/١٣ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (١ )
.(٢٧٠٤ ١٨٥٢٩) وهــو فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» بــرقــم ( «مــســنــد أحــمــد» (  (٢ )



۱۲۰۱۲۰
وقــد أســنــد اإلمــام أحــمــد۴ الــحــديــث بــطــولــه عــن الــبــراءگ قــال: 
، فــدعــاهــمملسو هيلع هللا ىلص فــقــال: «هــكــذا  ــمــاً مــجــلــوداً ــرَّ عــلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــيــهــوديٍّ مــحــمَّ مُ
علمائهم،  من  رجالً  فدعا  نعم،  قالوا:  كتابكم؟!»،  في  الزاني  حد  تجدون 
حــد  تــجــدون  أهــكــذا  مــوســى،  عــلــى  الــتــوراة  أنــزل  الــذي  بــاهللا  فــقــال: «أنــشــدك 
نجده  أخبرك،  لم  بهذا  نشدتني  أنك  ولوال  ال،  قال:  كتابكم؟»  في  الزاني 
وإذا  تــركــنــاه،  الــشــريــف  أخـــذنـــا  إذا  فــكــنــا  أشـــرافـــنـــا،  فـــي  كــثــر  ولــكــنــه  الـــرجـــم، 
أخـــذنـــا الـــضـــعـــيـــف أقـــمـــنـــا عـــلـــيـــه الـــحـــد، قـــلـــنـــا: تـــعـــالـــوا فــلــنــجــتــمــع عـــلـــى شـــيءٍ 
والــجــلــد مــكــان الــرجــم،  نــقــيــمــه عــلــى الــشــريــف والــوضــيــع، فــجــعــلــنــا الــتــحــمــيــم 
بــه  فــأمــر  أمــاتــوه»،  إذ  أمــرك  أحــيــا  مــن  أول  إنــي  «الــلــهــم  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  فــقــال 

 j  i  h  g  f  e  d ﴿ اهللاک:  فأنزل  جـــم،  فـــرُ
ائــتــوا  ٤١]، يــقــول:  [الــمــائــدة:   ﴾ ¬  «  ª  © ﴿ إلــى قــولــه:   ﴾ k
بــالــرجــم  أفــتــاكــم  وإنْ  فــخــذوه،  والــجــلــد  بــالــتــحــمــيــم  أمــركــم  فــإنْ  ملسو هيلع هللا ىلص،  مــحــمــداً

 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  فـــــأنـــــزل  فـــــاحـــــذروا، 
 E ﴿  ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿  ﴾ |

.(١ M ﴾ فــي الــكــفــار كــلــهــا(  L  K  J  I  H  G  F
 $ ﴿ تعالى:  قول اهللا  باب  «صحيحه»  في  البخاري۴  ب  وبوَّ
١٤٦] ثم  / ﴾ [البقرة:   .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %
أسند عن عبد اهللا بن عمرک أن اليهود جاؤوا إلى رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، فذكروا 
فــي  تــجــدون  «مــا  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  لــهــم  فــقــال  زنــيــا،  وامـــرأةً  مــنــهــم  رجــالً  أن  لــه 
 :(٢) روايــةٍ وفــي   - ويُجلدون،  نفضحهم  فقالوا:  الــرجــم؟».  شــأن  في  الــتــوراة 
فـــقـــال: مـــا تـــجـــدون فـــي الـــتـــوراة الـــرجـــم؟ فــقــالــوا: ال نــجــد فــيــهــا شــيــئــاً - فــقــال 

.(١٧٠٠ و»صــحــيــح مــســلــم» (  (١٨٥٢٥ «مــســنــد أحــمــد» (  (١ )
.(٤٥٥٦ الــبــخــاري (  (٢ )



۱۲۱۱۲۱
فوضع  فنشروها،  بالتوراة  فأتوا  الرجم.  فيها  إن  كذبتم!  سالم:  عبد اهللا بن 
عبد اهللا بن  له  فقال  بعدها،  وما  قبلها  ما  فقرأ  الرجم،  آية  على  يده  أحدهم 
محمد،  يا  صدق  فقالوا:  الرجم،  آية  فيها  فإذا  يده  فرفع  يدك،  ارفع  سالم: 

جما)(١). فرُ رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  بهما  فأمر  الرجم،  آية  فيها 
يـــهـــوديـــتـــيـــن،  طـــائـــفـــتـــيـــن  فــــي  نــــزلــــت  أنــــهــــا  لــــنــــزولــــهــــا:  لــــثــــانــــي  ا لـــســـبـــب  ا  -
، وقـــد رفــضــت الــعــزيــزة مــنــهــمــا االنــقــيــاد  واألخــــر ذلــيــلــةٌ إحــداهــمــا عـــزيـــزةٌ 
الــصــالة  عــلــيــه  حــكــمــه -  قـــبـــول  أنــفــســهــم  فـــي  ــتــوا  فــبــيّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـــول  لــحــكــم 

والــســالم - إن كــان فــي صــالــحــهــم، ورفــضــه إن كــان فــي صــالــح الــذلــيــلــة!
اهللاک  (إن  فـــقـــال:  الــســبــب،  هـــذا  عــلــى  عـــبـــاسک  ابـــن  أقــســم  وقـــد 

و﴿ ¿   ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ أنـــــــزل 
مــن  الــطــائــفــتــيــن  فــي  اهللا  أنزلها   ﴾ M  L  K ﴿و  ﴾ Á  À
ارتضوا  حتى  الجاهلية،  في   األخر قهرت  قد  إحداهما  وكانت  اليهود، 
خــمــســون  فــديــتــه  الــذلــيــلــة  مــن  الــعــزيــزة  قــتــلــه  قــتــيــلٍ  كــل  أن  عــلــى  اصــطــلــحــوا  أو 
، فــكــانــوا عــلــى  ، وكــل قــتــيــلٍ قــتــلــه الــذلــيــلــة مــن الــعــزيــزة فــديــتــه مــائــة وســقٍ وســقــاً
ـــقـــدم  ذلــــك حـــتـــى قــــدم الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص الـــمـــديـــنـــة، فـــذلـــت الـــطـــائـــفـــتـــان كــلــتــاهــمــا لـــمَ
الــصــلــح،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص، ويــومــئــذٍ لــم يــظــهــر ولـــم يــوطــئــهــمــا عــلــيــه وهـــو فــي  رســــول 
ابعثوا  أن  الذليلة  إلى  العزيزة  فأرسلت   ، قتيالً العزيزة  من  الذليلة  فقتلت 
هـــذا فـــي حــيــيــن قـــط ديــنــهــمــا  ، فــقــالــت الــذلــيــلــة: وهـــل كـــان  إلــيــنــا بــمــائــة وســــقٍ
؟!  ، ديــة بــعــضــهــم نــصــف ديــة بــعــضٍ واحـــدٌ واحـــدٌ وبــلــدهــمــا  واحـــدٌ ونــســبــهــمــا 
مــحــمــدٌ  قــدم  إذ  فــأمــا  مــنــكــم،  وفــرقــاً  لــنــا  مــنــكــم  ضــيــمــاً  هــذا  إنــمــا أعــطــيــنــاكــم  إنــا 
أن  عــلــى  ارتـــضـــوا  ثـــم  بــيــنــهــمــا،  تــهــيــج  الـــحـــرب  فـــكـــادت  ذلــــك!  فـــال نــعــطــيــكــم 
محمدٌ  ما  واهللا  فقالت:  العزيزة،  ذكرت  ثم  بينهم،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  يجعلوا 

.(١٦٩٩ ٣٦٣٥) ومــســلــم ( الــبــخــاري (  (١ )



۱۲۲۱۲۲
إال  هذا  أعطونا  ما  صدقوا،  ولقد  منكم،  يعطيهم  ما  ضعف  منهم  بمعطيكم 
أعطاكم  إن  رأيه،  لكم  يخبر  من  محمدٍ  إلى  وا  سُّ فدُ لهم،  وقهراً  منا  ضيماً 
إلى  فدسوا  موه،  تحكِّ فلم  حذرتم  يعطكم  لم  وإن  متموه،  حكَّ تريدون  ما 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـــول  رأي  لــهــم  لــيــخــبــروا  الــمــنــافــقــيــن  مـــن  نـــاســـاً  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول 
أرادوا،  ومــــا  كـــلـــه  بـــأمـــرهـــم  رســـولـــه  اهللا  أخبر  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـــــول  جــــاء  فـــلـــمـــا 

 k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ اهللاک:  فـــــأنـــــزل 
 I  H  G  F  E ﴿ قــولــه:  إلــى   [٤١ [الــمــائــدة:   ﴾ o  n  m  l
نــزلــت،  واهللاِ -  فــيــهــمــا -  قــال:  ثــم   [٤٧ [الــمــائــدة:   ﴾ M  L  K  J
اآليـــات  (هـــؤالء  قـــال:  داود  أبـــي  روايـــة  وفـــي   .(١ اهللاک)( عنى  وإيــاهــمــا 

.(٢ ، فــي قــريــظــة والــنــضــيــر)( الــثــالث نــزلــت فــي الــيــهــود خــاصــةً
قــال   ، مــعــاً الــمــذكــوريــن  لــلــســبــبــيــن  اآليـــة  نـــزول  مــن  مــانــع  ال  أنـــه  واعــلــم 
 (١٥٥  - ١٥٤/٣ فــي «الــتــفــســيــر» ( كــثــيــرٍ  ابــن  شــاكــر۴: (ورجـــح  أحــمــد 
فـــي شــــأن هــــذه اآليـــــات أنـــهـــا نـــزلـــت فـــي الـــيـــهـــوديـــيـــن الـــلـــذيـــن زنـــيـــا وتـــحـــاكـــم 
ثم   ، وجابرٍ والبراء  عمر  ابن  أحاديث  وذكر  اهللا،  رسول  إلى  فيهما  اليهود 
اجتمع  يكون  «وقد  وقال:  «المسند»،  عن   ١٦١  -  ١٥٩ الحديث  هذا  نقل 
وهـــــذا هــو  ، فـــنـــزلـــت اآليـــــات فـــي ذلـــــك».  واحــــــدٍ هـــــذان الـــســـبـــبـــان فـــي وقـــــتٍ 
 ، واحــدٍ لــحــادثٍ  اآليــات  نــزول  يــكــون  أن  يــجــب  ولــيــس  الــمــتــعــيــن،  الــصــحــيــح 
، ثـــم يــأتــي الــقــرآن  وقـــد صـــح وقـــوع االثــنــيــن. وكــثــيــراً مـــا تــقــع حــــوادث عــــدةٌ
ه  غيرُ ويحكي  السبب،  بعض  الصحابة  بعض  فيحكي  حكمها،  في  فيصالً 

.(٣ )( ه، وكــلٌّ صــحــيــحٌ غــيــرَ
.(٢٥٥٢ ٢٢١٢) وهــو فــي «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» ( «مــســنــد أحــمــد» (  (١ )

٣٥٧٦) وصــحــحــه األلــبــانــي. داود» ( «ســنــن أبــي   (٢ )
١٨/٣) تــخــريــج أحــمــد شــاكــر۴. «مــســنــد أحــمــد» (  (٣ )



۱۲۳۱۲۳
فــقــد جــاء فــي تــفــســيــرهــا قــوالن: اآليــة،  وأمــا تــفــســيــر 

وتــبــديــلــه  وإنــكــاره  اهللا  حكم  جــحــود  عــلــى  ــحــمــل  تُ أنــهــا  األول:  الــقــول   -
استحالل  الجحود:  بهذا  ويلحق   . وافتراءً كذباً  اهللا  إلى  يُنسب  آخر  بحكمٍ 
هــذه  جــمــيــع  وفـــي  الــمــســلــمــيــن.  ـــبَـــل  قِ مـــن  وقـــع  إن  اهللا  أنــــزل  مـــا  يــغــيــر  الــحــكــم 

الــحــاالت يــكــون الــحــكــم كــفــراً أكــبــر مــخــرجــاً مــن الــمــلــة.
 f  e  d ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  تـــفـــســـيـــر  فــــي   ۴ كـــثـــيـــرٍ بـــــن  ا قـــــال 
(والــصــحــيــح  ٤١]...اآليـــــة:  [الـــمـــائـــدة:   ﴾ k  j  i  h  g
الــذي  اهللا  كتاب  بــدلــوا  قــد  وكــانــوا  زنــيــا،  الــلــذيــن  الــيــهــوديــيــن  فــي  نــزلــت  أنــهــا 
فــوه واصــطــلــحــوا فــيــمــا  حــصــن مــنــهــم، فــحــرَّ األمـــر بــرجــم مــن أُ بــأيــديــهــم، مــن 
واإلركــــــــاب عـــلـــى حـــمـــاريـــن  ، والـــتـــحـــمـــيـــم  بـــيـــنـــهـــم عـــلـــى الـــجـــلـــد مـــائـــة جــــلــــدةٍ

 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تــفــســيــر  فـــي  وقــــال   .(١ مـــقـــلـــوبـــيـــن)(
عــبــاس،  وابـــن  الــيــمــان،  وحذيفة بن  عـــازب،  البراء بن  (قـــال   :﴾ |
اهللا،  عبد  اهللا بن  وعبيد  وعــكــرمــة،  الـــعـــطـــاردي،  رجـــاء  وأبـــو  مــجــلــز،  وأبـــو 

.(٢ والــحــســن الــبــصــري، وغــيــرهــم: نــزلــت فــي أهــل الــكــتــاب)(
واحفظ قوله (وكانوا قد بدلوا كتاب اهللا الذي بأيديهم، من األمر برجم 
 !( جــلــدةٍ مائة  الجلد  على  بينهم  فيما  واصطلحوا  فحرفوه  منهم،  أُحــصــن  مــن 
العاشرة. الشبهة  على  الرد  في  سيأتي  كما  التبديل  مصطلح  فهم  في  مهمٌّ  فإنه 

ومن  كفر.  فقد  اهللا  أنزل  ما  جحد  (من  قوله:  عباس  ابن  عن  نقل  ثم 
اآليــة  أن  اخــتــار  ثــم  جــريــر،  ابــن  رواه   . فــاســقٌ ظــالــمٌ  فــهــو  يــحــكــم،  ولــم  بــه  أقــر 
.(٣ الــكــتــاب)( فــي  الــمــنــزل  اهللا  حكم  جــحــد  مــن  أو  الــكــتــاب،  أهــل  بــهــا  الــمــراد 

.(١١٣/٣ «تــفــســيــر ابــن كــثــيــر» (  (١ ).(١١٩/٣ الــمــرجــع نــفــســه (  (٢ )
.(١١٩/٣ الــمــرجــع نــفــســه (  (٣ )



۱۲٤۱۲٤
 z  y  x  w  v  u  t ﴿ هناك:  قال  (ولهذا   : أيضاً وقال 
.(١ )(! وعمداً وعناداً  منهم  قصداً  اهللا  حكم  جحدوا  ألنهم   ﴾ |  {

لـــى هــذه األقــوال  وْ وقــال شــيــخ الــمــفــســريــن اإلمــام الــطــبــري۴: (وأَ
الكتاب،  أهل  كفار  في  اآليات  هذه  نزلت  قال:  من  قول  بالصواب:  عندي 
بــهــا،  الــمــعــنــيــون  وهـــم  نـــزلـــت،  فــفــيــهــم  اآليـــات  مـــن  بــعــدهــا  ومـــا  قــبــلــهــا  مـــا  ألن 
اآليــــات ســـيـــاق الــخــبــر عــنــهــم، فــكــونــهــا خـــبـــراً عــنــهــم أولــــى. فـــإن قــال  وهــــذه 
لــم  مـــن  جــمــيــع  عـــن  بــذلــك  بــالــخــبــر  عـــم  قـــد   - ذكـــره  تــعــالــى   - اهللا  فإن   : قـــائـــلٌ
بالخبر  عم  تعالى  اهللا  إن  قيل:  ؟  خاصاً جعلته  فكيف  اهللا،  أنزل  بما  يحكم 
فأخبر  جاحدين،  كتابه  في  به  حكم  الذي  اهللا  بحكم  كانوا  قومٍ  عن  بذلك 
وكــذلــك  كــافــرون.  تــركــوه! -  مــا  ســبــيــل  عــلــى  الــحــكــم -  بــتــركــهــم  أنــهــم  عــنــهــم 
كــمــا   ، كــافــرٌ بــاهللا  هــو  بــه،  جــاحــداً  اهللا  أنزل  بــمــا  يــحــكــم  لــم  مــن  كــل  فــي  الــقــول 
كــتــابــه،  فــي  أنــزلــه  أنــه  عــلــمــه  بــعــد  اهللا،  حكم  بــجــحــوده  ألنــه  عــبــاس،  ابــن  قــال 

.(٢ )( نــظــيــر جــحــوده نــبــوة نــبــيــه، بــعــد عــلــمــه أنــه نــبــيٌ
وقــــال ابـــن الـــجـــوزي۴: (وفـــصـــل الــخــطــاب أن مـــن لـــم يــحــكــم بــمــا 
 ، كافرٌ فعلت اليهود - فهو  يعلم أن اهللا أنزله - كما  وهو  جاحداً له،  أنزل اهللا 
.(٣)( وفاسقٌ ظالمٌ  فهو   ، جحودٍ غير  من   ،الهو إلى  ميالً  به  يحكم  لم  ومن 
- القول الثاني: أنها تُحمل على الكفر األصغر الذي ال يُخرج من الملة، 
وهـــذا بــالــنــســبــة إلــى الــمــســلــمــيــن وبــاعــتــبــار عــمــوم الــلــفــظ فــي اآليـــة ال خــصــوص 
قال:  أنه  الشعبي  عن  «تفسيره»  في   ۴ كثيرٍ ابن  ذكره  الذي  وهذا  السبب. 
المسلمين)(٤). في  هذا   ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

.(١٢٠/٣ الــمــرجــع نــفــســه (  (١ ).(٣٥٨/١٠ «تــفــســيــر الــطــبــري» (  (٢ )
.(٣٦٦/٢ «زاد الــمــســيــر» (  (٣ ).(١١٩/٣ «تــفــســيــر ابــن كــثــيــر» (  (٤ )



۱۲٥۱۲٥
وقــــــال ابـــــن الــــقــــيــــم۴: (وأمـــــــا الـــحـــكـــم بـــغـــيـــر مــــا أنــــــــــزل اهللا، وتــــرك 
الكفر  اســم  عنه  يُنفى  أن  يمكن  وال   ، قــطــعــاً العملي  الكفر  مــن  فهو  الــصــالة، 
وتــارك   ، كــافــرٌ أنزل اهللا  مــا  بــغــيــر  فــالــحــاكــم  عــلــيــه،  ورســولــه  أطلقه اهللا  أن  بــعــد 
 ! الـــصـــالة كـــافـــرٌ بــنــص رســـــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، ولــكــن هـــو كــفــر عــمــلٍ ال كــفــر اعــتــقــادٍ
ويسمي   ، كافراً أنزل اهللا  ما  بغير  الحاكم  يسمي اهللاڽ  أن  الممتنع  ومن 
، وال يُطلَق عليهما اسم «كافر»! وقد نفى  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص تارك الصالة كافراً
يأمن  ال  وعمن  الخمر  وشارب  والسارق  الزاني  عن  اإليمان  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
وانتفى  العمل!  جهة  من  كافرٌ  فهو  اإليمان  اسم  عنه  نُفي  وإذا  بوائقه،  جاره 
عــنــه كــفــر الــجــحــود واالعـــتـــقـــاد(١)، وكــذلــك قــولــه: «ال تــرجــعــوا بــعــدي كــفــاراً 
؛ وكــذلــك قــولــه: «مــن أتــى  »، فــهــذا كــفــر عــمــلٍ يــضــرب بــعــضــكــم رقـــاب بــعــضٍ
محمد»...)(٢). على  نزل  أُ بما  كفر  فقد  دبرها،  في  امرأةً  أو  قه،  فصدَّ كاهناً 

عــبــاس  ابــن  تــأويــل  الــحــكــم: (هــذا  آيــة  تــفــســيــر  ذكــر  أن  بــعــد  وقــال۴ 
.(٣ وعــامــة الــصــحــابــة)(

قــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد األمـــيـــن الـــشـــنـــقـــيـــطـــي۴: (أمــــا مـــن حـــكـــم بــغــيــر 
عــلــى  حــمــلــه  وإنــمــا   ، قــبــيــحــاً فــاعــلٌ   ، ذنــبــاً مــرتــكــبٌ  أنـــه  عــالــمٌ  وهـــو  اهللا،  حكم 
أيضاً  ظاهرٌ  القرآن  وسياق  المسلمين،  عصاة  سائر  من  فهو   ،الهو ذلك 

ے   ~ ﴿ قبلها:  في اليهود، ألنه قال  فأولئك هم الظالمون  آية:  في أن 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 º  ¹  ¸ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬  «
لــهــم،  فــالــخــطــاب   [٤٥ [الــمــائــدة:   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

كفر  انتفاء  تأكيده  أعني  المعظَّم.  اإلمام  هذا  من  العظيم  الكالم  هذا  ملياً  تأمل  قلت:   (١ )
الــجــحــود واالعــتــقــاد عــمــن وقــع فــي الــكــفــر الــعــمــلــي!

.(٥٥ «حــكــم تــارك الــصــالة» (ص   (٢ ).(٣٣٦/١ «مــدارج الــســالــكــيــن» (  (٣ )



۱۲٦۱۲٦
 L  K ﴿ آية:  أن  في  أيضاً  ظاهرٌ  أنه  كما  عليه،  السياق  داللة  لوضوح 
 A  @  ?  >  = ﴿ قبلها:  قال  ألنه   ،النصار في   ﴾ M

.﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E  D C  B
والـــظـــلـــم،  الــــكــــفــــر،  أن  الـــبـــحـــث  هـــــذا  فــــي  الــــمــــقــــام  تـــحـــريـــر  أن  واعــــلــــم 
 ، مـــراداً بــه الــمــعــصــيــة تــارةً واحــدٍ مــنــهــا ربــمــا أطــلــق فــي الــشــرع  والــفــســق، كــل 
معارضةً   ﴾ J  I  H  G  F  E ﴿  :أخر الملة  من  المخرج  والكفر 
عــن  مــخــرجٌ  كــفــرٌ  كــلــهــا  وكــفــره  وفــســقــه  فــظــلــمــه  اهللا،  ألحكام  وإبــطــاالً  لــلــرســل 
اهللا، مــعــتــقــداً أنـــه مــرتــكــبٌ حـــرامـــاً فــاعــلٌ  الــمــلــة، ومـــن لـــم يــحــكــم بــمــا أنـــــزل 

.(١ ، فــكــفــره وظــلــمــه وفــســقــه غــيــر مــخــرجٍ عــن الــمــلــة)( قــبــيــحــاً
(فقول   :۴ هـ  ٢٢٤ سنة  المتوفى  سالم  القاسم بن  عبيد  أبو  وقال 
فــقــد فــســر لــك  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «أخــوف مــا أخــاف عــلــى أمــتــي الــشــرك األصــغــر»، 
مــشــركــاً  صــاحــبــه  بــه  يــكــون  الـــذي   ســـو شــركــاً  هــنــا  هــا  أن  بــقــولــه «األصـــغـــر» 
ذلــك».  مــثــل  والــشــرك   ، بــابــاً وســتــون  بــضــعــةٌ  اهللا «الــربــا  عبد  قــول  ومــنــه  بــاهللا. 
غــيــر  وهـــي  االســـم،  بــهــذا  تــســمــى  كــثــيــرةً  أنـــواعـــاً  الــذنــوب  فــي  أن  أخــبــرك  فــقــد 
 ، كبيراً علواً  ذلك  عن  اهللا  تعالى  غيره،  إلهٌ  اهللا  مع  لها  تَّخذ  يُ التي  اإلشراك 
وتسميتهم،  المشركين،  أخالق  أنها  إال  وجوهٌ  عندنا  األبواب  لهذه  فليس 

وســنــنــهــم، وألــفــاظــهــم، وأحــكــامــهــم، ونــحــو ذلــك مــن أمــورهــم.
 t ﴿ وعز:  جل  اهللا  فقول  التنزيل،  في  عليه  الشاهد  الفرقان  وأما 

.[٤٤ | ﴾ [الــمــائــدة:   {  z  y  x  w  v  u
أبــي  عطاء بن  وقــال  الــمــلــة»،  عــن  يــنــقــل  بــكــفــرٍ  عــبــاس: «لــيــس  ابــن  وقــال 
». فقد تبين لنا أنه إذا كان ليس بناقلٍ عن ملة اإلسالم،  رباح: «كفرٌ دون كفرٍ

.(٤٠٧/١ «أضــواء الــبــيــان» (  (١ )



۱۲۷۱۲۷
الكفار  خالف  إال  له  معنى  فال   ، ذنوبٌ خالطه  وإن  حاله،  على  باقٍ  الدين  أن 
الحكم  الــكــفــار  ســنــن  مــن  ألن  ســواء؛  الــشــرك  مــن  أعــلــمــتــك  مــا  عــلــى  وســنــتــهــم، 
 ،[٥٠ [الـــمـــائـــدة:   ﴾ Ò  Ñ  Ð ﴿ قــولــه:  تــســمــع  أال  أنــــزل اهللا،  مــا  بــغــيــر 
تــأويــلــه عــنــد أهـــل الــتــفــســيــر: أن مــن حــكــم بــغــيــر مــا أنــــزل اهللا، وهـــو عــلــى مــلــة 
اإلســـالم، كــان بــذلــك الــحــكــم كــأهــل الــجــاهــلــيــة، إنــمــا هــو أن أهــل الــجــاهــلــيــة 
في  الطعن  الجاهلية:  أمر  من  «ثالثةٌ  قوله:  وهكذا  يحكمون.  كانوا  كذلك 
الــذنــوب:  مــن  كلها  اآلثــار  هــذه  وجــوه  واألنــواء»...لــيــس  والــنــيــاحــة  األنــســاب 
من  جاء  وما  باهللا  مؤمنٌ  وهو   ، منافقاً وال  كافراً  وال  جاهالً  يكون  راكبها  أن 
عــنــده، ومــؤدٍّ لــفــرائــضــه، ولــكــن مــعــنــاهــا أنــهــا تــتــبــيــن مــن أفــعــال الــكــفــار مــحــرمــةٌ 
فال  ويتجنبوها،  المسلمون  ليتحاماها  نة،  السُّ وفــي  الكتاب  في  عنها  منهيٌ 
ذكر  فيه  كــان  مــا  كــل  وكــذلــك  شــرائــعــهــم...  وال  أخــالقــهــم  مــن  بــشــيءٍ  يتشبهوا 
الــكــفــر  اســـم  يــجــب  وال  هــــذا،  عــلــى  عــنــدنــا  فــهــو  الــقــبــلــة،  ألهـــل  شــــركٍ  أو  كــفــرٍ 
بكلمة  إال  بردةٍ -  صاحبه  ويلحق  اإلسالم،  أحكام  به  تزول  الذي   - والشرك 

.(١)( مفسرةً اآلثار  جاءت  وبذلك  غيرها،  دون   ، خاصةً الكفر 
 (١٢٠٥٣/٣٥٥/١٠ وقال األلباني۴: (رو ابن جرير الطبري (

 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ عــبــاس:  ابـــن  عــن  صــحــيــحٍ  بــإســنــادٍ 
ورســلــه،  وكــتــبــه  ومــالئــكــتــه  بــاهللا  كــفــراً  ولــيــس   ، كــفــرٌ بــه  هــي  قــال:   ﴾ |
اآليـــة: إنـــه لــيــس بــالــكــفــر الـــذي يــذهــبــون إلــيــه، إنــه  يـــةٍ عــنــه فــي هـــذه  روا وفـــي 
 (٣١٣/٢ ) الحاكم  أخرجه   .(٢ ) كفرٍ دون  كفرٌ  الملة!  عن  ينقل  كفراً  ليس 

.(٩٤  -  ٨٨ ) ســالم۴  القاسم بن  عــبــيــد  ألبــي  «اإليــمــان»   (١ )
فيكفينا   - الذكر  آنف   - عباس  ابن  ألثر  بالنسبة  (وأما  عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال   (٢ )
تــلــقــوه  كــلــهــم  وغــيــرهــمــا،  الــقــيــم  وابـــن  تــيــمــيــة،  ابـــن  اإلســــالم  كــشــيــخ  جـــهـــابـــذةً  عــلــمــاء  أن 
) «الـــتـــحـــذيـــر مـــن فــتــنــة الـــغـــلـــو فــي  بـــالـــقـــبـــول، ويــتــكــلــمــون بـــه ويـــنـــقـــلـــونـــه، فـــاألثـــر صـــحـــيـــحٌ

الــتــكــفــيــر» (ص٦١).



۱۲۸۱۲۸
عــلــى  يــــقــــوال:  أن  وحـــقـــهـــمـــا  الـــذهـــبـــي،  ووافــــقــــه  اإلســــنــــاد»  وقــــــال: «صـــحـــيـــح 
شــــرط الــشــيــخــيــن! فــــإن إســـنـــاده كـــذلـــك. ثـــم رأيــــت الـــحـــافـــظ ابــــن كـــثـــيـــرٍ نــقــل 
شـــرط  عـــلـــى  «صـــحـــيـــح  قـــــال:  أنــــه  الـــحـــاكـــم  عــــن   (١٦٣/٦ ) «تـــفـــســـيـــره»  فــــي 
وعزاه   ، سقطاً المطبوعة  «المستدرك»  نــســخــة  في  أن  فالظاهر  الشيخين»، 

.(١ )( ابــن كــثــيــرٍ البــن أبــي حــاتــمٍ أيــضــاً بــبــعــض اخــتــصــارٍ
۴ نــاقــالً عــن اإلمـــام أحــمــد وأئــمــة  وقـــال شــيــخ اإلســـالم ابــن تــيــمــيــة
بــعــضــه  اإليـــمـــان،  مــثــل  الـــمـــلـــة،  عـــن  يــنــقــل  ال  (كـــفـــرٌ   :- اهللا  رحمهم   - ـــنـــة  الـــسُّ
 .(٢ فيه)( يُختلف  ال  أمرٌ  ذلك  من  يجيء  حتى  الكفر،  فكذلك   ، بعضٍ دون 
 ، ونــفــاقٌ إيــمــانٌ  فــيــه  يــكــون  اإلنــســان  إن  الــســلــف:  قــول  مــن  كــان  وقــال: (وإذا 
، لــيــس هـــو الــكــفــر الـــذي  فــكــذلــك فـــي قـــولـــهـــم: إنـــه يـــكـــون فــيــه إيـــمـــانٌ وكـــفـــرٌ

 u  t ﴿ تعالى:  قوله  في  وأصحابه  عباس  ابن  قال  كما  الملة،  عن  ينقل 
عــن  يــنــقــل  ال  كــفــراً  كــفــروا  قــالــوا:   ﴾ |  {  z  y  x  w  v
.(٣ نة)( السُّ أئمة  من  وغيره  حنبل  أحمد بن  ذلك  على  اتبعهم  وقد  الملة، 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ (وقــــــولــــــه:   :۴ كــــثــــيــــرٍ بــــــن  ا وقـــــــال 
دون  كــفــرٌ  قــاال:  أنــهــمــا  وعــطــاء  طــاوس  عــن  تــقــدم  قــد   ﴾ Á  À  ¿

.(٤ )( دون فــســقٍ وفــســقٌ   ، دون ظــلــمٍ ، وظــلــمٌ  كــفــرٍ
مــا  بــغــيــر  الــحــكــم  (وأمـــا  الــشــيــخ۴:  آل  اللطيف  عبد  الــشــيــخ  وقـــال 

.(٥ )( اعــتــقــادٍ كــفــر  ال  عــمــلٍ  كــفــر  فــهــذا  الــصــالة،  وتــرك  اهللا،  أنزل 
ومــمــن أشـــار إلـــى هــذيــن الــقــولــيــن فــي تــفــســيــر آيـــات الــحــكــم: ابـــن أبــي 

.(٢٥٥٢ حــديــث رقــم (  ،(١١٣/٦ «الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة» (  (١ )
.(٢٥٤/٧ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (٢ ).(٢٤٤ «اإليــمــان» (ص   (٣ )

.(١٢٠/٣ الــمــرجــع نــفــســه (  (٤ )
.(٣٩ وضــوابــط فــي الــتــكــفــيــر» (ص  انــظــر «أصــول   (٥ )



۱۲۹۱۲۹
الحكم  أن  وهو:  له،  تفطَّن  يُ أن  يجب  أمرٌ  (وهنا  فقال:  الحنفي۴  العز 
 : وقـــد يــكــون مــعــصــيــةً اهللا، قـــد يــكــون كـــفـــراً يــنــقــل عـــن الــمــلــة،  بــغــيــر مـــا أنــــزل 
عــلــى  أصـــغـــر،  كـــفـــراً  وإمــــا   ، مـــجـــازيـــاً إمــــا   : كـــفـــراً ويـــكـــون   ، صـــغـــيـــرةً أو  كـــبـــيـــرةً 
أن  اعــتــقــد  إن  فـــإنـــه  الـــحـــاكـــم:  حـــال  بــحــســب  وذلــــك  الـــمـــذكـــوريـــن.  الــقــولــيــن 
تــيــقــنــه  مــع  بــه  اســتــهــان  أو  فــيــه،  مــخــيــرٌ  وأنــه   ، واجــبٍ غــيــر  اهللا  أنزل  بــمــا  الــحــكــم 
اهللا،  أنزل  بــمــا  الــحــكــم  وجــوب  اعــتــقــد  وإن  أكــبــر،  كــفــرٌ  فــهــذا  اهللا،  حكم  أنــه 
وعـــدل عــنــه مــع اعــتــرافــه بــأنــه مــســتــحــقٌ لــلــعــقــوبــة،  وعــلــمــه فــي هــذه الــواقــعــة، 

.(١ أو كــفــراً أصــغــر)(  ، ، ويــســمــى كــافــراً كــفــراً مــجــازيــاً فــهــذا عــاصٍ
۴ الــذي أشــار إلــى وجــود  وكــذلــك فــعــل شــيــخ اإلســالم ابــن تــيــمــيــة
اآليـــات وذكــرهــمــا مــنــفــصــلــيــن، فــقــال: (واإلنــســان  الــقــولــيــن فــي تــفــســيــر هـــذه 
بدل  أو  عليه،  المجمع  الحالل  حرم  أو  عليه،  المجمع  الحرام  حلل  متى 
هــذا  الــشــرع الــمــجــمــع عــلــيــه، كـــان كــافــراً مــرتــداً بــاتــفــاق الــفــقــهــاء. وفـــي مــثــل 

 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ الـــقـــولـــيـــن:  أحــــد  عـــلـــى  قـــولـــه  نــــزل 
.(٢ اهللا)( أنزل  مــا  بــغــيــر  لــلــحــكــم  الــمــســتــحــل  هــو  أي:   ﴾ |

هــــذا نــــزل قـــولـــه عـــلـــى أحــــد الـــقـــولـــيـــن» الـــذي  فـــتـــأمـــل قـــولـــه «وفــــي مـــثـــل 
عــلــى  ذكــره - الــمــحــمــول  ســبــق  الــذي  لــلــنــزول -  األول  الــســبــب  إلــى  فــيــه  يــشــيــر 
كــمــا  الــمــســلــمــيــن -  مــن  وقــع  إن  االســتــحــالل  بــه  ويــلــحــق  والــتــبــديــل،  الــجــحــود 
بــغــيــر  لــلــحــكــم  الــمــســتــحــل  : «هــو  قــائــالً صــرح۴  ثــم  كــذلــك -،  ذكــره  ســبــق 

فــتــأمــلــه!  ۴ مــنــه جــداً  دقــيــقٌ  قــولٌ  هــذا»  مــثــل  وقــولــه «وفــي  اهللا»،  أنزل  مــا 
وأمــــا الـــقـــول الـــثـــانـــي الــــذي أشــــار إلـــى وجـــــوده، فــهــو مـــا صـــرح بـــه فــي 
مـــوضـــعٍ آخــــر، نـــاقـــالً تــفــســيــر ابـــن عـــبـــاس وأصـــحـــابـــه أنـــه كـــفـــرٌ أصـــغـــر، فــقــال: 

.(٣٢٣ «شــرح الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة» (ص   (١ )
.(٢٦٧/٣ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (٢ )



۱۳۰۱۳۰
أحمد بن  ذلــك  عــلــى  اتــبــعــهــم  وقــد  الــمــلــة،  عــن  يــنــقــل  ال  كــفــراً  كــفــروا  (قــالــوا: 

وقــد ســبــق. ــنــة)  حــنــبــل وغــيــره مــن أئــمــة الــسُّ
أحــدٌ  يــفــهــم  لــم  اهللا»  بكتاب  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «يــقــودكــم  قــول  الــرابــع:  الــوجــه 
مــن  وأن  لــلــحــاكــم،  الــطــاعــة  أصـــل  لــلــزوم  مــخــصــصٌ  قــيــدٌ  أنـــه  الــعــلــم  أهـــل  مــن 
وال  لـــه  ســـمـــع  فـــال   - تـــفـــصـــيـــلٍ  غـــيـــر  مـــن  هـــكـــذا   - اهللا  بكتاب  رعـــيـــتـــه  ـــد  يـــقُ لـــم 
طــاعــة، ويــجــوز الــخــروج عــلــيــه! وإنــمــا فــهــمــوا الــحــديــث عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
فــإن  اهللا،  لكتاب  مــخــالــفــةٌ  فــيــه  لــيــس  فــيــمــا  أمـــركـــم  لــولــي  وأطـــيـــعـــوا  اســمــعــوا 
فــهــو  ذلـــك!  فــي  تــطــيــعــوه  فــال  رســـولـــهملسو هيلع هللا ىلص  وســنــة  اهللا  كتاب  يــخــالــف  بــمــا  أمـــر 
 ،(١ الـــمـــعـــروف»( فـــي  الــطــاعــة  إنـــمـــا   ، مــعــصــيــةٍ فـــي  طـــاعـــة  حـــديـــث: «ال  بــمــعــنــى 
وهـــــذا مــــا أشـــــار إلـــيـــه الـــقـــاضـــي عــــيــــاض۴ فــــقــــال: (وفـــــي قـــولـــه فــــي آخـــر 
فيما  هذا  في  الطاعة  إذ  تقدم؛  لما  تفسيرٌ  اهللا»  بكتاب  «يقودكم  الحديث: 

.(٢ اهللا)( أمر  يــخــالــف  لــم 
الحكم  بكتاب اهللا»  «يــقــودكــم  بــقــولــه  الــمــقــصــود  هــل  نــســألــهــم:  نــحــن  ثــم 
المقصود  بأن  أجابوا  فإن  بعشره...؟  أم  بنصفه  أم  بأكثره  أم  كتاب اهللا  بكل 
كتاب اهللا  بــغــيــر  الــحــكــم  عــن  ــعــفــى  يُ قــد  وأنــه  الــجــمــلــة،  فــي  بكتاب اهللا  الــحــكــم 
هذا  على  بالدليل  طالبناهم   - يقولون  كما   - مسألتين  أو  واحــدةٍ  مسألةٍ  في 
في  التكفير،  وعدم  العفو  فأين  يجدوا!  ولن  االستثناء،  هذا  وعلى  التأصيل 
أنزل اهللا؟! ما  بغير  مسألتين  أو  واحدةٍ  مسألةٍ  في  حكم  لمن  نة،  والسُّ القرآن 
واحــدةٍ  مــســألــةٍ  فــي  اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر  حــكــم  مــن  بــيــن  فــرق  ال  أنــه  فــاعــلــم 
وال  أدق  وال  الـــتـــفـــريـــق.  هـــذا  عــلــى  يـــدل  دلـــيـــل  ال  إذ  الـــمـــســـائـــل!  كـــل  فـــي  أو 
وهو:  أال  اهللا،  أنزل  ما  بغير  الحكم  حكم  في  السابق  التفصيل  من  أضبط 

.(١٨٤٠ ٧١٤٥) ومــســلــم ( الــبــخــاري (  (١ )
.(٢٤٢/٦ «إكــمــال الــمــعــلــم بــفــوائــد مــســلــم» (  (٢ )



۱۳۱۱۳۱
مــنــه  واحـــدةً  مــســألــةً  اســتــحــل  كــان  وإن  أكــبــر،  كــفــراً  كــفــر  فــقــد  اســتــحــلــه  مــن  أن 

فــقــط! وأنــه كــفــرٌ أصــغــر فــي غــيــر االســتــحــالل.
استقاموا  ما  لقريشٍ  «استقيموا  وهو:  به  يستدلون  آخر  حديثٌ  وهناك 
خضراءهم»  فأبيدوا  عواتقكم،  عن  سيوفكم  فضعوا  يفعلوا  لم  فإن  لكم، 

. حــديــثٌ ضــعــيــفٌ إال أنــه 
إســنــاده،  ــبَــل  قِ مــن  يــصــح  ال  هــذا،  األلــبــانــي۴: (حــديــث ثــوبــان  قــال 
فــــإذا ثـــبـــت ضــعــف   . وابــــن أبــــي الـــجـــعـــد لـــم يــســمــع مـــن ثــــوبــــان، فـــهـــو مـــنـــقـــطـــعٌ
الخالل:  وقال  صحته.  يوهم  ألنه  تأويله،  تكلف  إلى  حاجة  فال  الحديث، 
اهللا قــــــال: األحـــــاديـــــث خـــــالف هــــــذا، قـــال  «قــــــال حـــنـــبـــل: ســـمـــعـــت أبـــــا عــــبــــد 
في  والطاعة  «السمع  وقال:   ،« عٍ مجدَّ لعبدٍ  ولو  وأطع،  «اسمع  النبيملسو هيلع هللا ىلص: 
األحاديث  من  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن   يُرو فالذي  عليك»،  وأثرةٍ  ويسرك  عسرك 
مــهــنــا  عن  الخالل:   رو ثم  وجهه!».  ما  أدري  وما  ثوبان،  حديث  خالف 
أبــي  سالم بن  يــصــح،  لــيــس  فــقــال:  الــحــديــث؟  هــذا  عــن  أحــمــد  ســألــت  قـــال: 
الــحــمــانــي  عــنــه  ث  يــحــدِّ عــابــس  علي بن  عــن  وســألــتــه  ثــوبــان.  يــلــقَ  لــم  الــجــعــد 
قــال  قــالــت:  هــانــىء  أم  عــن  هــانــىء  أم  مــولــى  صــالــح  أبــي  عــن  فــزارة  أبــي  عــن 
وكذا  منكر».  هو  يصح،  ليس  فقال:  ثوبان..  حديث  مثل  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول 

.(١ )(٢/٢٠٠/١٠ قــدامــة الــمــقــدســي ( فــي «الــمــنــتــخــب» البــن 
وقــــول الـــخـــطـــابـــي۴: (الــــخــــوارج ومــــن يــــر رأيـــهـــم، يـــتـــأولـــونـــه فــي 
الـــخـــروج عــلــى األئـــمـــة، ويــحــمــلــون قـــولـــه: «مـــا اســتــقــامــوا لــكــم» عــلــى الــعــدل 
فـــي الـــســـيـــرة، وإنـــمـــا االســتــقــامــة هـــا هــنــا: اإلقـــامـــة عــلــى اإلســـــالم، يـــقـــال: أقـــام 
، كـــمـــا يـــقـــال: أجـــــاب واســـتـــجـــاب، قـــــال اهللا تــعــالــى:  واســـتـــقـــام بــمــعــنــىً واحــــــدٍ

.(١٦٤٣ حــديــث رقــم (  (١٤٧/٤ «الــســلــســلــة الــضــعــيــفــة» (  (١ )



۱۳۲۱۳۲
الشريعة  على  أقــامــوا  مــا  لهم  استقيموا  والمعنى:  لــكــم»،  أستجب  «ادعــونــي 
ولــم يــبــدلــوهــا)(١) ظــاهــرٌ فــي كــون الــخــوارج هــم الــذيــن فــهــمــوا هــذا الــحــديــث 
داموا  ما  أي  لكم»  استقاموا  «ما  معنى  أن  وبيَّن   ! خاطئاً فهماً   - ضعفه  - على 
، فــتــتــفــق - بــهــذا الــتــفــســيــر - أحــاديــث  مــســلــمــيــن، إال أن يــظــهــر مــنــهــم كــفــرٌ بـــواحٌ
الحكام  على  بالخروج  يأذن  لم  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فإن  التعارض،  عنها  ويُدفَع  نة  السُّ
إال عــنــد رؤيـــة الــكــفــر الــبــواح - كــمــا ســبــق بــيــانــه -. وإن تــمــســكــوا بــقــولــه «ولــم 
باختصارٍ -  وهو -  العاشرة،  الشبهة  على  الرد  في  سيأتي  فالجواب  لوها»،  يبدِّ

إلى اهللا. المبدل  الحكم  نسبة  وهو  االصطالحي،  بالمعنى  التبديل  أنه 
الــخــامــس: وأمــا اســتــداللــهــم بــكــالم بــعــض أهــل الــعــلــم، كــكــالم  الــوجــه 
صلوا»  ما  «ال،  قال:  نقاتلهم؟  أفال  (وقوله:  التالي:  عياض۴  القاضي 
األئـــمـــة والـــقـــيـــام عـــلـــيـــهـــم مـــا دامــــوا  عـــلـــى مـــا تـــقـــدم مـــن مـــنـــع الــــخــــروج عـــلـــى 
، وهـــو اإلشــــارة هـــا هــنــا: «مــا  عــلــى كــلــمــة اإلســــالم، ولـــم يــظــهــروا كـــفـــراً بــيــنــاً
لــوا  ويــبــدِّ يــرتــدوا  والــصــالة، ولــم  أي مــا كــان لــهــم حــكــم أهــل الــقــبــلــة  صــلــوا»، 
ويــدعــوا إلــى غــيــره، واإلشـــارة أيــضــاً بــقــولــه: «عــبــداً حــبــشــيــاً يــقــودكــم  الــديــن 
إال  فيه  فليس   ،(٢ جار)( وإن  اهللا  كتاب  وحكم  باإلسالم  أي:  اهللا»  بكتاب 
وهــي  فــقــط  واحــــدةٍ  حـــالـــةٍ  فـــي  إال  الـــخـــروج  جـــواز  عـــدم  مـــن  قــلــنــاه  مـــا  تــأكــيــد 
فإن  غيره»،  إلى  ويدعوا  الدين  لوا  ويبدِّ يرتدوا  «ولم  لقوله  البواح،  الكفر 
الــتــبــديــل كــفــرٌ أكــبــر، قــلــنــا  أن  الــديــن» لــلــداللــة عــلــى  لــوا  تــمــســكــوا بــقــولــه «ويــبــدِّ
نسبة  وهو  أال  العلماء  عليه  اصطلح  الذي  التبديل  معنى  عن  ابحثوا  لهم: 

ســيــأتــي. كــمــا  اهللا،  إلى  وزوراً -  كــذبــاً  الــمــبــدل -  الــشــرع 
فــيــه  ح  يــصــرِّ ظــاهــره -  فــي  مــشــكــالً  كــالمــاً -  لــلــقــاضــي۴  وجــدت  ثــم 

.(٣٦٢/١ «غــريــب الــحــديــث» (  (١ ).(٢٦٤/٦ الــمــرجــع نــفــســه (  (٢ )



۱۳۳۱۳۳
مــنــه  ظــهــر  إذا  عــلــيــه  والــخــروج  خــلــعــه  ووجــوب  لــإلمــام  الــطــاعــة  حــق  بــســقــوط 

وإلــيــك نــص كــالمــه والــتــعــقــيــب عــلــيــه:  ، أو تــأويــل بــدعــةٍ أو تــغــيــر شــرعٍ  كــفــرٌ 
قال۴: (قال اإلمام - هو المازري -: ال يجوز الخروج على اإلمام 
كان  وإن  خلعه،  وجب  كفراً  فسقه  كان  فإن  وجار؛  فسق  فإذا   ، باتفاقٍ العدل 
بظاهر  واحــتــجــوا  ــخــلــع،  يُ ال  أنــه  ــنــة  الــسُّ أهــل  فمذهب  الــمــعــاصــي،  مــن  ســواه  مــا 
؛ وألنــــه قـــد يــــؤدي خــلــعــه إلـــى إراقــــة الـــدمـــاء وكــشــف  األحـــاديـــث وهـــي كـــثـــيـــرةٌ
يُخلع،  أنه  المعتزلة  وعند  به.  الضرر  من  أشد  بذلك  الضرر  فيكون  الحريم، 
على  المتغلبون  وأما  وجار،  فسق  ثم  يصح،  وجهٍ  على  له  قد  عُ إمامٍ  في  وهذا 
أن  «إال  بقوله:  واالستثناء  موضعه.  هذا  وليس  يتسع،  فيهم  فالكالم  البالد، 

وغيره. الكفر  بين  التفرقة  من  قلناه  ما  يؤكد   « بواحاً كفراً  تروا 
للكافر،  اإلمامة  تنعقد  ال  أنه  المسلمين  بين  خالف  ال  القاضي:  قال 
والــدعــاء  الــصــلــوات  إقــامــة  تــرك  إذا  وكــذلــك  عــلــيــه،  طــرأ  إذا  لــه  تــســتــديــم  وال 
أنها  إلى  البصريين  بعض  وذهب  البدعة.  جمهورهم  عقد  وكذلك  إليها، 
كــفــرٍ  مــن  والٍ  عــلــى  هــذا  مــثــل  طــرأ  فــإذا  الــتــأويــل،  عــلــى  وتــســتــديــم  لــهــا  تــنــعــقــد 
طــاعــتــه،  وســقــطــت  الــواليــة  حــكــم  عــن  خــرج   ، بــدعــةٍ تــأويــل  أو  شــرعٍ  تــغــيــر  أو 
مكانه  والٍ  أو  عدلٍ  إمامٍ  ونصبُ  وخلعه،  عليه  القيام  الناس  على  ووجب 
 ، وحــــربٍ وفــتــنــةٍ  طــائــفــةٍ  مـــع  إال  ذلـــك  يــتــفــق  لـــم  وإن  ذلـــك -،  أمــكــنــهــم  إن   -
يتخيلوا  لم  إذا  المبتدع  على  يجب  وال  الكافر،  على  بذلك  القيام  فيجب 
حــقــقــوا  فـــإن  عــلــيــه،  الـــقـــدرة  تــخــيــلــوا  إذا  الــمــبــتــدع  فــى  ويــجــب  عــلــيــه،  الـــقـــدرة 
ويفر  غيرها  إلى  أرضه  عن  المسلم  وليهاجر  القيام،  يجب  فال  عنه  العجز 
فيه  عندكم  بواحاً  كفراً  تروا  أن  «إال  بقوله:  المبتدع  في  يحتج  وقد  بدينه. 

.(١ فــيــه)( تــأويــل  ال  فــيــمــا  أنــه  يــظــهــر  فــهــذا  بــرهــان»،  اهللا  من 
.(٢٤٧  - ٢٤٦/٦ «إكــمــال الــمــعــلــم» (  (١ )



۱۳٤۱۳٤
شـــرعٍ  تــغــيــر  أو  كـــفـــرٍ  قـــولـــه: (مــــن  هـــو  الــمــشــكــل  الـــقـــاضـــي  كــــالم  قـــلـــت: 
بــقــولــه:  الــمــبــتــدع  فــي  يــحــتــج  األخـــيـــرة: (وقـــد  عــبــارتــه  مــع   ،( بـــدعـــةٍ تــأويــل  أو 
أنـــه  يــظــهــر  فـــهـــذا   ،« بــــرهــــانٌ اهللا  مــــن  فـــيـــه  عـــنـــدكـــم  بـــواحـــاً  كـــفـــراً  تــــروا  أن  «إال 
 « بــدعــةٍ هـــو قــولــه «تـــأويـــل  إنــمــا  بــالــتــحــديــد  والــمــشــكــل  فـــيـــه).  تـــأويـــل  ال  فــيــمــا 
»! ألنــــه قـــد يـــجـــاب عــلــيــه بــــأن مـــقـــصـــوده تـــبـــديـــل الـــشـــرع  ولـــيـــس «تـــغـــيـــر شـــــرعٍ
مسوغات  بين  من  البدعة  تأويل  لحالة  ذكره  ولكن  االصطالحي،  بمعناه 

! الــخــروج هــو الــمــشــكــل حــقــاً
فــهــاهــنــا احــتــمــاالن:

حــقــه  ســـقـــط  مـــا،  بـــدعـــةٍ  فـــي  وقـــع  إذا  الـــحـــاكـــم  بـــأن  يـــقـــول  أنـــه  إمـــا  أ - 
مــتــأوالً وإن كــان  وجــاز الــخــروج عــلــيــه،  بــالــطــاعــة 

أصـــلـــه «...أو  لــيــكــون  لــفــظ «عــــدم»  الـــكـــالم  مـــن  ســقــط  أنـــه  وإمــــا  ب - 
« عــدم تــأويــل بــدعــةٍ

بقوله:  المبتدع  في  يحتج  «وقد  قوله:  مع  يتعارض  األول  واالحتمال 
ال  فــيــمــا  فــهــذا يــظــهــر أنــه   ، من اهللا بــرهــانٌ فــيــه  بــواحــاً عــنــدكــم  كــفــراً  تــروا  أن  إال 

المتأول! غير  المبتدع  على  الخروج  تسويغه  على  يدل  الذي  فيه»  تأويل 
ثــم إنـــه أجــمــل كــالمــه عــن الــبــدعــة فــلــم يــبــيّــن مــقــصــوده مــنــهــا، هــل هــي 
كــانــت  وإن  إشــكــال،  فــال  الــمــكــفــرة  كــانــت  فـــإن  ــرة؟  الــمــكــفّ غــيــر  أم  ــرة  الــمــكــفّ
البدعة  فإن   ! ضابطاً يذكر  لم  إنه  حيث  آخر،  استشكالٌ  فهذا  المكفرة  غير 
الــمــتــفــق  الـــبـــدعـــة  هـــي  قـــيـــل:  فـــإن  غـــيـــره!  عــنــد  بـــدعـــةً  تـــكـــون  ال  قـــد  فــــالنٍ  عــنــد 
تــزوج  كــتــرك  أو  والــلــيــلــة،  الــيــوم  فــي  ســادســةٍ  صــالةٍ  –كفرض  بــدعــيــتــهــا  عــلــى 
الكالم  إلى  األمر  عاد  فقد  كذلك،  ذلك  كان  إن  قلنا:   ، مثالً  - تعبداً  النساء 
اهللا،  شرع  أنــه  صــاحــبــه  ادعــى  إن  أكــبــر  كــفــراً  يــعــتــبــر  الــذي  الــمــبــدل  الــشــرع  عــن 
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. مــتــأوالً أو  إذا كــان جــاهــالً  ويــعــتــبــر مــعــصــيــةً ال تــخــرج صــاحــبــهــا مــن الــمــلــة، 

الـــمـــتـــأول،  وغـــيـــر  الـــمـــتـــأول  بـــيـــن  الـــتـــفـــريـــق  عـــلـــى  الــــكــــالم  اآلن  ويــــأتــــي 
غــيــر  عــلــى  الـــخـــروج  تــســويــغــه  عــلــى  دلـــت  الـــتـــي  األخـــيـــرة -  الـــقـــاضـــي  فـــعـــبـــارة 
هــو  الــمــتــأول  وغــيــر  عــلــى أســاســهــا؛  كــالمــه  فــهــم  يــنــبــغــي  الــتــي  هــي  الــمــتــأول - 
تبديلٌ  أنه  شك  ال  وهذا   ، ابتداعاً بكونه  العالم  المتعمده  لالبتداع  القاصد 
اهللا  شرع  أنـــه  ادعـــى  أو  اســتــحــلــه  فـــإن  اهللا،  أنزل  مــا  بــغــيــر  وحــكــمٌ  اهللا  لشرع 

وإال فــهــو كــفــرٌ أصــغــر. كــفــر كــفــراً أكــبــر 
والــبــدعــة  الــشــرع  بــتــغــيــر  الــقــاضــي  قــصــد  إن  أقــول  الــتــفــصــيــل،  هــذا  وبــعــد 
اتــفــق  ــنــتــه -  بــيّ مـــا  عــلــى  األصـــغـــر -  الــكــفــر  حـــالـــة  ولـــيـــس  األكـــبـــر  الــكــفــر  حـــالـــة 
وأيَّ  كـــان  تــغــيــرٍ  أيَّ  بــهــمــا  قــصــده  كـــان  وإن  ــنــة،  الــسُّ أهـــل  مــذهــب  مــع  مــذهــبــه 
۴ ومـــحـــجـــوجٌ بـــاإلجـــمـــاع عـــلـــى عــــدم جـــواز  بـــدعـــةٍ كـــانـــت، فـــهـــو مـــخـــطـــئٌ

فــقــط. إال فــي حــالــة الــكــفــر الــبــواح  الــخــروج 
متمسكين  داموا  ما  معناه  العلماء:  (قال  النووي۴:  قول  وكذلك 
أنــفــســهــم  فــي  كــانــوا  حــالٍ  أي  عــلــى  تــعــالــى  اهللا  كتاب  إلــى  والــدعــاء  بــاإلســالم 
مــنــه  ــفــهــم  يُ أن  يــلــزم  ال   ،(١ الــعــصــا)( عــلــيــهــم  يــشــق  وال  وأخــالقــهــم،  وأديــانــهــم 
وإن  حــتــى  اهللا،  أنزل  بــمــا  يــحــكــمــوا  لــم  إذا  عــلــيــهــم  الــخــروج  بــجــواز  يــقــول  أنــه 
معصوم  وال   ! بقولٍ ليس  القول  الزم  أن  وذلك  وردتهم!  كفرهم  بعدم  قيل 
ومع  رسوله!  وكالم  اهللا  كالم  غير  كالمٍ  في  حجة  وال  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  إال 
عــلــيــهــم  والــقــيــام  األئــمــة  عــلــى  الخروج  مــنــع  قــولــه «..من  إن  نــقــول:  فــإنــنــا  هذا 
كافة  كلمة  مع  يتفق   « بيناً كفراً  يُظهروا  ولم  اإلسالم،  كلمة  على  داموا  ما 
عبر  ما  وهو  عليهم  الخروج  لجواز  فقط  واحدةٍ  حالةٍ  استثناء  من  العلماء 

.(٤٧/٩ «شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم» (  (١ )
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«الــكــفــر الــبــيّــن»، وذلـــك عــمــالً بــالــنــص الــــوارد عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص «مـــا لــم  عــنــه بـــ
مــفــهــوم  حــمــل  يــصــح  وحــيــنــهــا   ،« بــرهــانٌ فــيــه  اهللا  من  عــنــدكــم  بــواحــاً  كــفــراً  تــروا 
الــمــخــالــفــة لــلــحــديــث عــلــى مــحــمــل الــكــفــر األكـــبـــر، لــيــصــيــر الــمــعــنــى: فـــإن لــم 
 ، بــرهــانٌ اهللا  من  فــيــه  عــنــدكــم  بــواحــاً  كــفــراً  كــافــراً  وكـــان  اهللا،  بكتاب  ــدكــم  يــقُ

فــيــشــرع لــكــم الــخــروج عــلــيــه.
ــنــة بــجــواز  أحـــدٌ مـــن أئــمــة أهـــل الــسُّ ونــحــن نــتــســاءل: لـــمـــاذا لـــم يــصــرح 
ال  واضــــحــــاً  تـــصـــريـــحـــاً  اهللا  بشرع  يــحــكــم  ال  الــــذي  الـــحـــاكـــم  عـــلـــى  الــــخــــروج 
مــثــالً -:  يــقــول -  أن  أحــدهــم  بــوســع  يــكــن  ألــم  ؟!  واحـــداً تــفــســيــراً  إال  يــحــتــمــل 
حــكــم  فــإن  اهللا،  بشرع  يــحــكــم  دام  مــا  الــجــائــر  الــحــاكــم  عــلــى  الــخــروج  «يــحــرم 

عــلــيــه»؟! الــخــروج  جــاز  اهللا  شرع  بــغــيــر 

      •
            
                

  
والــجــواب عــلــى هــذه الــشــبــهــة مــن خــمــســة وجــوه:

تــبــديــل  وبــيــن  اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر  الــحــكــم  بــيــن  الــتــفــريــق  أن  األول:  الــوجــه 
إلــيــه  ــســبــقــوا  يُ لــم   ، حــادثٌ تــفــريــقٌ  الــشــريــعــة»  يــســمــونــه «تــبــديــل  الــذي  اهللا  حكم 
من  أولئك  أوتي  وإنما  نة!  السُّ أهل  أئمة  من  أحدٍ  قِبل  من   - علمت  فيما   -

ورد عــلــى لــســان بــعــض الــعــلــمــاء. الــذي  فــهــمــهــم الــمــغــلــوط لــلــتــبــديــل 
ولــيــســت  رســـولـــهملسو هيلع هللا ىلص،  وقـــول  اهللا  قول  فــي  الــحــجــة  أن  الــثــانــي:  الــوجــه 
إال  ـــــتـــــرك  ويُ مــــنــــه  يــــؤخــــذ  فــــكــــلٌّ  قــــــــدره،  عـــــال  مـــهـــمـــا  وعــــــــالنٍ  فـــــــالنٍ  قــــــول  فـــــي 
يــدل  ــنــة وكـــالم الــصــحــابــة مــا  والــسُّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص. فــمــا لــم يـــرد فــي الـــقـــرآن  رســــول 
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مــردودةٌ عــلــى صــاحــبــهــا. هــذا الــتــفــريــق الــمــزعــوم، فــحــكــمــه أنــه بــدعــةٌ  عــلــى 

لــــــــذي اصــــطــــلــــح عــــلــــيــــه بــــعــــض الـــعـــلـــمـــاء  لــــتــــبــــديــــل ا لـــــثـــــالـــــث: ا ا لـــــوجـــــه  ا
آخــر،  بــحــكــمٍ  الــشــرع  حــكــم  اســتــبــدال  بــه  قــصــدوا  إنــمــا   - خــاصــاً  اصطالحاً   -

اهللا. شرع  مــن  بــأنــه  االدعــاء  مــع 
اهللا،  عند  مــن  أنـــه  عــلــى  عــنــده  بــمــا  حــكــم  الــعــربــي۴: (إنْ  ابـــن  قـــال 

.(٢ ١)، وبــمــثــلــه قــال الــقــرطــبــي۴ ( فــهــو تــبــديــلٌ يــوجــب لــه الــكــفــر)(
 x  w  v  u  t ﴿ تــعــالــى  (قـــولـــه  الـــجـــصـــاص:  بــكــر  أبـــو  وقــــال 
كــفــر  مــراده  يــكــون  أن  مــن  يــخــلــو  ال   [٤٤ [الــمــائــدة:   ﴾ |  {  z  y
جحود  المراد  كان  فإن   ، جحودٍ غير  من  النعمة  كفر  أو  والجحود،  الشرك 
يــخــرج  كــفــرٌ  فــهــذا  اهللا،  حكم  بــأنــه  اإلخــبــار  مــع  بــغــيــره،  الــحــكــم  أو  اهللا  حكم 
مــن  تــأولــه  هــذا  وعــلــى   ، مــســلــمــاً ذلــك  قــبــل  كــان  إن  مــرتــدٌ  وفــاعــلــه  الــمــلــة،  عــن 
مــنــا  جــحــد  مـــن  أن  يــعــنــون  فــيــنــا،  وجــــرت  ئـــيـــل  إســـرا بــنــي  فـــي  نـــزلـــت  إنـــهـــا  قـــال 
 ، كــافــرٌ فــهــو  اهللا  حكم  هــذا  إن  قــال:  ثــم  اهللا،  حكم  بــغــيــر  حــكــم  أو  اهللا،  حكم 

.(٣ كــمــا كــفــرت بــنــو إســرائــيــل حــيــن فــعــلــوا ذلــك)(
 ،« قــلــيــالً ثــمــنــاً  تــشــتــروا بــآيــاتــي  الــطــبــري۴: (وأمــا قــولــه: «وال  وقــال 
مــوســى،  عــلــى  الــذي أنــزلــتــه  كــتــابــي  بــآيــات  الــحــكــم  بــتــرك  تــأخــذوا  وال  يــقــول: 
أراد  وإنـــمـــا  الـــقـــلـــيـــل»  هـــو «الـــثـــمـــن  وذلــــك   ، خـــســـيـــســـاً عـــوضـــاً  األحــــبــــار،  أيـــهـــا 
اهللا،  كتاب  تـــحـــريـــفـــهـــم  عـــلـــى  الـــســـحـــت  أكـــــل  عــــن  نـــهـــيـــهـــم   - ذكـــــره  - تعالى 
نـــيـــيـــن الـــمـــحـــصـــنـــيـــن، وغـــيـــر ذلـــك  وتـــغـــيـــيـــرهـــم حـــكـــمـــه عـــمـــا حـــكـــم بـــه فـــي الـــزا

.(٦٢٤/٢ «أحــكــام الــقــرآن» البــن الــعــربــي (  (١ )
.(١٩١/٦ «تــفــســيــر الــقــرطــبــي» (  (٢ )

.(٤٣٩/٢ «أحــكــام الــقــرآن» لــلــجــصــاص (  (٣ )
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١). فــانــظــر كــيــف ربــط بــيــن  لــوهــا طــلــبــاً مــنــهــم لــلــرشــى)( مــن األحــكــام الــتــي بــدَّ

وتــبــديــلــه. اهللا  حكم  تــغــيــيــرهــم  وبــيــن  اهللا  كتاب  «تــحــريــفــهــم» 
اهللا،  كتاب  وترك  بيده،  كتب  الذي  بكتابه  حكم  (من  زيد:  ابن  وقال 

.(٢ كــفــر)( فــقــد  اهللا،  عند  مــن  هــذا  كــتــابــه  أن  وزعــم 
أراده  الــذي  وهــذا  أكــبــر،  كــفــراً  صــاحــبــه  يــكــفــر  الــذي  الــتــبــديــل  هــو  فــهــذا 
شــيــخ اإلســــالم بــكــالمــه الــــذي يــفــهــمــونــه خـــطـــأً ويــحــتــجــون بـــه، وكــــالم شــيــخ 
، فـــقـــد قــــال فـــي مـــوضـــعٍ آخــــر: (الـــشـــرع  اإلســــــالم۴ يـــفـــســـر بـــعـــضـــه بـــعـــضـــاً
بـــشـــهـــادات  الـــنـــاس  عـــلـــى  أو  ورســــولــــهملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  على  الـــكـــذب  وهــــو  ل  الـــمـــبـــدَّ
كــفــر  فــقــد  اهللا  شرع  مــن  هــذا  إن  قــال:  فــمــن  الــبــيــن،  والــظــلــم  ونــحــوهــا،  الــزور 
كفر  فقد  اهللا  شرع  من  هذا  إن  قال:  «فمن  قوله:  جيداً  فتأمل   ،(٣ )( نزاعٍ بال 
كان  عليه،  المجمع  الشرع  ل  بدَّ «أو  قوله  مع  تماماً  يلتقي  الذي   « نزاعٍ بال 

كــافــراً مــرتــداً بــاتــفــاق الــفــقــهــاء».
ل»: مــزيــدٌ مــن كــالمــه فــي تــفــســيــر «الــشــرع الــمــبــدَّ وإلــيــك 

من  كثيراً  ولكن  بالشرع،  حكم  فقد  بالعدل،  حكم  (ومن  قال۴: 
ذلك  يقولون  بل  الشرع؛  من  وليس  الشرع  إلى  يقولونه  ما  ينسبون  الناس 
الــذي  ل  وهــذا هــو الــشــرع الــمــبــدَّ  ، وافــتــراءً وإمــا عــمــداً  وإمــا غــلــطــاً  إمــا جــهــالً 

.(٤ يــســتــحــق أصــحــابــه الــعــقــوبــة)(
ل فــهــو األحـــاديـــث الــمــكــذوبــة والــتــفــاســيــر  وقـــال: (وأمـــا الــشــرع الــمــبــدَّ
والحكم  منه!  وليست  الشرع،  في  دخلت  أُ التي  المضلة  والبدع  المقلوبة 

.(٥ اتــبــاعــه)( ألحــدٍ  يــحــل  ال  ونــحــوه  فــهــذا  اهللا.  أنزل  مــا  بــغــيــر 
.(٣٤٥/١٠ «تــفــســيــر الــطــبــري» (  (١ ).(٣٥٢/١٠ الــمــرجــع نــفــســه (  (٢ )

.(٢٦٨/٣ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (٣ ).(٣٦٦/٣٥ الــمــرجــع نــفــســه (  (٤ )
.(٥٠٧/١١ الــمــرجــع نــفــســه (  (٥ )
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قال  بقولهم:  الشرع  إلــى  ينسبونها  إنما  األحــاديــث  وضاعي  أن  وذلــك 
، ومــثــلــهــا الـــبـــدع الــتــي  رســـــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص - مـــثـــالً - وهـــي مــحــض كــــذبٍ وافــــتــــراءٍ
يــأمــر  لــم  أن اهللا  مــع  إلى اهللا،  تــقــربــهــم  وإنــهــا  الــديــن  مــن  إنــهــا  أصــحــابــهــا  يــقــول 
(ولكن  اإلسالم:  شيخ  قال  بها!  يأمر  ولم  يفعلها  لم  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكذلك  بها، 
مــن شــأن أهــل الــبــدع أنــهــم يــبــتــدعــون أقـــواالً يــجــعــلــونــهــا واجــبــةً فــي الــديــن، بل 
رون من خالفهم فيها ويستحلون  يجعلونها من اإليمان الذي ال بد منه، ويكفِّ

وغيرهم)(١). والمعتزلة  والرافضة  والجهمية  الخوارج  كفعل  دمه، 
ل الــشــريــعــة،  والــســؤال الــذي يــطــرح نــفــســه: هــل الــقــائــلــون بــكــفــر مــن بــدَّ
اإلسالم  شيخ  وصفها  كما  لٌ  مبدَّ شرعٌ  فهي  البدعة؟!  صاحب  أيضاً  رون  يكفِّ
ــون الــطــرف عــن  ، ويــغــضُّ ۴! فــمــا لــهــؤالء الــقــوم يــتــمــســكــون بــجــمــلــةٍ نــفــســه
فــيــلــزمــكــم  عندكم،  الدليل  هو  اإلسالم  شيخ  كالم  كان  فإن  مل؟!  الجُ بقية 
تــكــفــيــر كــل وضــاعٍ لــألحــاديــث وكــل صــاحــب تــفــســيــرٍ مــقــلــوبٍ وكــل صــاحــب 

...وهــذا قــطــعــاً ال تــقــولــون بــه، أفــال تــتــدبــرون؟! بــدعــةٍ
إال  أكــبــر  كــفــرٌ  أنــه  الــذي حــكــمــه  الــتــبــديــل  فــهــم  يــمــكــن  ال  الــرابــع:  الــوجــه 
اهللا  لحكم  تــبــديــلٌ  فــهــو  اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر  حــكــمٍ  كــل  أن  وذلــك  الــفــهــم،  بــهــذا 
مــنــظــور:  ابــن  قــال  كــمــا   ، لــغــةً الــتــبــديــل  مــعــنــى  هــو  وهـــذا  بــد!  وال  غــيــره  بــحــكــم 
... واســتــبــدل بــه، كــلــه: اتــخــذ مــنــه بـــدالً ل بــه واســتــبــدلــه  ل الــشــيء وتــبــدَّ (تــبــدَّ

الــذي قــالــه  وهــذا   ،(٢ اإلبــدال: جــعــل شــيءٍ مــكــان شــيءٍ آخــر)( واألصــل فــي 
۴ يــقــول:  واحــــدٍ مـــن أهـــل الــعــلــم، فـــهـــذا شــيــخ اإلســــالم ابـــن تــيــمــيــة غــيــر 
ل، فـــهـــو األحــــاديــــث الـــمـــكـــذوبـــة...والـــحـــكـــم بــغــيــر مــا  (وأمـــــا الـــشـــرع الـــمـــبـــدَّ
ل وهــو  وهـــذا ابـــن الــقــيــم۴ يــقــول: (وأمـــا الــحــكــم الــمــبــدَّ  ،(٣ اهللا)( أنـــــزل 

.(٢١٢/١٩ الــمــرجــع نــفــســه (  (١ ).(٤٨/١١ «لــســان الــعــرب» (  (٢ )
.(٥٠٧/١١ ) «مــجــمــوع الــفــتــاو»  (٣ )
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ال  الـــلـــغـــوي -  الــمــعــنــى  اعـــتـــبـــار  عــلــى  وهــــذا   ،(١ اهللا)( أنـــــــزل  مـــا  بــغــيــر  الــحــكــم 

االصــطــالحــي - لــلــتــبــديــل.
لــلــفــظــة «الــتــبــديــل»  الــعــلــمــاء  اســتــعــمــال  فـــي  األصـــل  أن  عــلــى  يـــدل  مــمــا 
قــد  بــهــذا االســتــعــمــال -  فــإن الــتــبــديــل -  إنــمــا هــو االســتــعــمــال الــلــغــوي، وعــلــيــه 

وقــد يــكــون كــفــراً أكــبــر. يــكــون كــفــراً أصــغــر 
في  اللحية  بحلق  ما  مدرسةٍ  مدير  أمر  إنْ   : مثاالً ذلك  على  ولنضرب 
الذي   - اهللا  حكم  ل  بدَّ فهذا  إعفائها،  على  يعاقب  قانوناً  ووضع  مدرسته، 
هــذا  فــهــل  الــلــحــيــة -،  حــلــق  وهــو  بــضــده -  وأمــر  الــلــحــيــة -،  بــإعــفــاء  األمــر  هــو 

الــذي يــتــحــدثــون عــنــه أم غــيــره؟ هــو الــتــبــديــل 
؟ أم سيتحققون  رون هذا المدير مباشرةً إن كان هذا هو، فهل هم يكفِّ
ــمَ إعــفــاء الــلــحــيــة،  ــكْ حُ ــلــه لــجــحــوده  ــعَ فَ هـــذا، فــإن كــان  مــمــا يــعــتــقــده فــي فــعــلــه 
لــتــأويــلٍ  ــه  ــلَ ــعَ فَ كــان  وإن  أكــبــر،  كــفــراً  ــرَ  ــفَ كَ اهللا،  مُ  كْ حُ هــو  حــلــقــهــا  بــأن  ولــقــولــه 

ــروه؟ أو هــوً لــم يــكــفِّ أو جــهــلٍ 
وإن  بــالــكــبــيــرة،  تــكــفــيــرهــم  فــي  كــالــخــوارج  كــانــوا  مــبــاشــرةً  ـــروه  كـــفَّ فـــإن 

ــنــة. وافــقــوا مــذهــب أهــل الــسُّ ــده،  تــحــقــقــوا مــن مــعــتَــقَ
يــدعــي  أن  الــكــذب،  ومــن  الــجــرأة  مــن  أنــه  عــلــمــتَ  ســبــق،  مــا  تــدبــرتَ  إذا 
اهللا، فـــي حـــالـــة تــبــديــلــه  أحــــدٌ اإلجـــمـــاع عـــلـــى كـــفـــر مـــن حـــكـــم بــغــيــر مـــا أنــــــزل 
هــو -،  يــفــهــمــه  الــذي  لــلــتــبــديــل  الــخــاطــئ  الــفــهــم  عــلــى  غــيــره -  بــشــرع  اهللا  شرع 
الشرع  ل  (بدَّ من  بأن  اإلسالم۴  شيخ  عبارة  من  اإلجماع  هذا  متوهماً 

الــمــجــمــع عــلــيــه، كــان كــافــراً مــرتــداً بــاتــفــاق الــفــقــهــاء)!
لــلــزم  وإال   ، جـــداً مــهــمــاً  الــعــلــم  أهـــل  اصــطــالحــات  فــهــم  ــبــر  اعــتُ ولــذلــك 

«الــروح» (ص٦٥٥).  (١ )
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! مــن عــدمــه فــســادٌ وشــرٌّ كــبــيــرٌ

القوانين  تحكيم  في  بكالمهم  يحتجون  من  أبرز  أن  الخامس:  الوجه 
يــتــمــســكــون  ألنــهــم  وذلـــك  مــذهــبــهــم!  عــلــى  يــوافــقــونــهــم  ال  الــشــريــعــة  وتــبــديــل 
ــل  الــمــفــصَّ كــالمــهــم  فــي  الــنــظــر  دون  مــا،  مــكــانٍ  فــي  الــمــجــمــل  كــالمــهــم  بــبــعــض 
وإنما  العلم،  أهل  بطريقة  ليست  وهذه  آخر!  مكانٍ  في  نفسها  المسألة  في 
هـــي طــريــقــة أهـــل الـــزيـــغ الـــذيـــن يــتــبــعــون الــمــتــشــابــه مـــن األقـــــوال. قـــال شــيــخ 
عــلــى  يــقــضــي  الــمــتــكــلــم  كــالم  ــر  مــفــسَّ أن  ۴: (ومــعــلــومٌ  تــيــمــيــة ابــن  اإلســالم 
مــذاهــب الــفــقــهــاء  ١)، وقــال: (وأخــذ  م عــلــى كــنــايــتــه)( ــقــدَّ يُ ــلــه، وصــريــحــه  ــجــمَ مُ
فـــســـروا بـــه كـــالمـــهـــم ومــــا تــقــتــضــيــه  مـــن اإلطــــالقــــات، مـــن غـــيـــر مـــراجـــعـــةٍ لـــمـــا 

.(٢ )( مــذاهــب قــبــيــحــةٍ أصــولــهــم، يــجــر إلــى 
إبراهيم۴،  محمد بن  الشيخ  بكالمه:  يستدلون  من  أشهر  ومن   
بغير  الحكم  أنواع  ذاكراً   - قال  حيث  القوانين»  في «تحكيم  كتبه  بما  وذلك 
وهــو  الــمــلــة -: (الــخــامــس:  مــن  مــخــرجــاً  أكــبــر  كــفــراً  ــعــتــبــر  يُ الــذي  اهللا  أنزل  مــا 
أعــظــمــهــا وأشــمــلــهــا وأظــهــرهــا مــعــانــدةً لــلــشــرع، ومــكــابــرةً ألحــكــامــه، ومــشــاقــةً 
وإرصـــاداً  وإمــــداداً  إعــــداداً  الــشــرعــيــة،  بــالــمــحــاكــم  ومــضــاهــاةً  ولــرســولــه،  هللا 
)؛ والــجــواب عــلــى  وإلــزامــاً ، وتــفــريــعــاً وتــشــكــيــالً وتــنــويــعــاً وحــكــمــاً  وتــأصــيــالً

االســتــدالل مــن وجــوهٍ وهــي: هــذا 
الــكــفــر  مـــن  الـــشـــيـــخ۴  عـــدهـــا  الـــتـــي  الـــســـتـــة،  األنـــــواع  هـــذه  أن   : أوالً
كفر  وهو  اهللا،  أنزل  ما  بغير  للحكم  األول  القسم  في  أدرجها  إنما  األكبر، 
 ۴ كــالمــه ألن   ، جـــداً مــهــمٌ  فــإنــهــم  لــهــذا  فــتــنــبــه  الــعــمــل!  كــفــر  ال  االعــتــقــاد! 
فتأمل  األهواء.  أهل  من  غيرهم  عن  فضالً  الفضالء،  من  كثيرٍ  على  أشكل 

«الــرد عــلــى الــبــكــري» (ص٣٢٤).  (١ ).(٢٨٠/١ «الــصــارم الــمــســلــوم» (  (٢ )
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مـــا قـــالـــه قـــبـــل ســــرد األنــــــواع لـــتـــعـــرف حــقــيــقــة مــــــراده. قـــــال۴: (الـــحـــاكـــم 
عــمــلٍ  كــفــر  وإمـــا  الــمــلــة،  عـــن  نـــاقـــلٍ  اعــتــقــادٍ  كــفــر  إمـــا  كـــافـــرٌ  اهللا  أنزل  مـــا  بــغــيــر 
ثــم  أنـــــواع)  فـــهـــو  االعـــتـــقـــاد -،  كـــفـــر  وهــــو   - األول  أمــــا  الـــمـــلـــة.  عـــن  يــنــقــل  ال 
ذكــر األنــواع الــســتــة، ثــم قــال: (وأمــا الــقــســم الــثــانــي مــن قــســمــي كــفــر الــحــاكــم 
تــحــمــلــه  الـــذي  فــهــو  الــمــلــة -،  مــن  ــخــرج  يُ ال  الـــذي  وهـــو   - اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر 
أن  اعتقاده  مع  اهللا،  أنزل  ما  بغير  القضية،  في  الحكم  على  وهواه  شهوته 

بــالــخــطــأ). نــفــســه  عــلــى  واعــتــرافــه  الــحــق،  هــو  ورســولــه  اهللا  حكم 
وهــو  الــقــوانــيــن،  تــحــكــيــم  كــتــابــه  أعــنــي  الــشــيــخ -  رســـالـــة  مــجــمــل   : ثـــانـــيـــاً
مــون (!)  يــقــدِّ الــذيــن  عــلــى الــقــانــونــيــيــن  الــرد  هــو  فــقــط -  صــفــحــات  خــمــس  فــي 
وهــــذا ظـــاهـــرٌ لـــمـــن تـــأمـــل الـــرســـالـــة  اهللا،  نــيــنــهــم الـــوضـــعـــيـــة عـــلـــى مـــا أنـــــزل  قــوا

وإلــيــك الــقــرائــن مــن كــالمــه:  ، جــيــداً
األكــبــر الــمــســتــبــيــن، تــنــزيــل  الــكــفــر  مــن  إن  مــطــلــع رســالــتــه:  فــي  قــال  أ - 
قــلــب  عــلــى  األمــيــن (!)  الــروح  بــه  نــزل  مــا  مــنــزلــة  الــلــعــيــن  الــقــانــون 
والــرد إلــيــه عــنــد تــنــازع  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص فــي الــحــكــم بــه بــيــن الــعــالــمــيــن، 

 Ò ﴿ اهللاک:  لــــقــــول   (!) ومـــعـــانـــدةً  مـــنـــاقـــضـــةً  الـــمـــتـــنـــازعـــيـــن، 
 à ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

.[٥٩ ä ﴾ [الــنــســاء:   ã  â  á
ثــم بــيَّــن أن الــقــانــونــيــيــن يــعــتــقــدون حــاجــة الــعــالــم (بــل ضــرورتــهــم)  ب - 

إلــى الــتــحــاكــم إلــى الــقــانــون!
 4 ﴿ فــقــال: وقــولــهک:  مــرةً ثــانــيــةً -  صــرح بــمــعــانــدتــهــم -  ثــم  ج - 
وإراداتهم  القانونيين،  معاندة  منه  تعرف   ﴾ 8  7  6  5

مــنــهــم. اهللا  مراد  خــالف 
الـــذي   ﴾ <  ;  :  9 ﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  قــــول  ذكـــر  ثـــم  د - 
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وهــؤالء الــقــانــونــيــون   : قــائــالً صــرح  ثــم   ، ضــاللٌ ذلــك  أن  عــلــى  دل 

!يــرونــه مــن الــهــد
ثـــم نــقــل كـــالم الـــحـــافـــظ ابـــن كــثــيــر۴ عـــن حــكــم جــنــكــيــزخــان  هـــ - 
 ، لــــــذي جـــــاء فــــيــــه: (فـــــصـــــارت فــــي بـــنـــيـــه شــــرعــــاً مـــتـــبـــعـــاً لــــتــــتــــار ا وا
اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  وســنــة  اهللا  بكتاب  الــحــكــم  عــلــى   (!) مــونــهــا  يــقــدِّ

فــمــن فــعــل ذلــك فــهــو كــافــرٌ يــجــب قــتــالــه).
ـــرهـــم  يـــكـــفِّ لـــــذيـــــن  ا لــــقــــانــــونــــيــــيــــن،  ا أن  عــــلــــى  تــــــدل  ئـــــن  قـــــرا كـــلـــهـــا  فــــهــــذه 
حيث  من  غيره  وحكم  اهللا  حكم  بين  ون  يسوُّ الذين  هم  إنما  الشيخ۴، 
وإرادةً  وقـــصـــداً  لـــه،  مــعــانــدةً  اهللا  حكم  يــنــاقــضــون  ومـــن  الــتــنــازع،  عــنــد  الـــرد 
بــمــعــنــى   ، اعــتــقــاديــاً تــقــديــمــاً  اهللا  حكم  عــلــى  الــقــانــون  مــون  يــقــدِّ ومــن  لــخــالفــه، 

اهللا. حكم  عــلــى  أفــضــلــيــتــه  يــعــتــقــدون  أنــهــم 
أي:   - بها  حكم  (من  قوله:   ۴ نفسه الشيخ   فتاو في  جاء   : ثالثاً
فــهــو  وجــــوازه،  ذلـــك  صــحــة  مــعــتــقــداً  إلــيــهــا،  حــاكــم  أو  الــوضــعــيــة -  الــقــوانــيــن 
وجوازه،  ذلك  اعتقاد  بدون  ذلك  فعل  وإن  الملة،  عن  الناقل  الكفر  كافرٌ 
ح  صــرَّ قــد  هــو  فــهــا   .(١ الــمــلــة)( عــن  يــنــقــل  ال  الــذي  الــكــفــر الــعــمــلــي  كــافــرٌ  فــهــو 
بــاعــتــقــاد  إال  أكــبــر  كــفــراً  يــكــون  ال  إلــيــه  والــتــحــاكــم  بــالــقــانــون  الــحــكــم  بــأن  هــنــا 

صــحــتــه وجــوازه.
قــارن هــذه الــعــبــارة بــعــبــارتــه فــي «تــحــكــيــم الــقــوانــيــن»: (فــكــل مــن حــكــم 
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص،  بـــه  جــــاء  مـــا  غـــيـــر  إلــــى  حـــاكـــم  أو  الــــرســــولملسو هيلع هللا ىلص  بـــه  جــــاء  مـــا  بـــغـــيـــر 
إلـــى  حـــاكـــم  أو  بـــخـــالفـــه  حـــاكـــم  فـــمـــن  إلـــيـــه،  وحـــاكـــم  بـــالـــطـــاغـــوت  حـــكـــم  فـــقـــد 
فــصــار بــذلــك طــاغــوتــاً   ، أو تــحــكــيــمــاً حــده، حــكــمــاً  وجــاوز  فــقــد طــغــى،  خــالفــه 

.(٨٠/١ ) إبــراهــيــم»  محمد بن  الــشــيــخ   فــتــاو «مــجــمــوع   (١ )



۱٤٤۱٤٤
مــن وصــفــه بــالــطــاغــوت أنــه كــافــرٌ الــكــفــر  ال يــلــزم  حــده)، تــعــرف أنــه  لــتــجــاوزه 
اعــتــقــد  إذا  إال  بـــه،  عــلــيــه  الــحــكــم  إلـــى  يــصــار  ال  األكـــبـــر  الــكــفــر  وأن  األكـــبـــر، 

وجــوازه. اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر  الــحــكــم  صــحــة 
إبـــراهـــيـــم۴:  محمد بن  الـــشـــيـــخ  تـــالمـــيـــذ  أجـــــلَّ  أن  قـــلـــتـــه  مــــا  يـــؤكـــد 
سئل  وفتاويه،  بفقهه  الناس  أعرف  وهو  باز۴،  عبد العزيز بن  الشيخ 

الــســؤال الــتــالــي:
اإلطالق؟ على  الحكام  تكفير   ير إبراهيم۴  محمد بن  الشيخ  هل 
يكون  فإنه  اهللا  أنزل  ما  بغير  الحكم  استحل  من  تكفير   ير) فأجاب: 
بغير  الحكم  استحل  من   :(!) جميعاً  العلم  أهل  أقوال  هذه   . كافراً بذلك 
يكون  يستحله  ال   أخر ألسبابٍ  أو  لشبهةٍ  فعله  من  أما  كفر،  اهللا  أنزل  ما 

.(١ )( دون كــفــرٍ كــفــراً 
: هــل تــبــديــل الــقــوانــيــن يــعــتــبــر كــفــراً مــخــرجــاً مــن الــمــلــة؟ وســئــل أيــضــاً

يــكــون  الــشــريــعــة،  غــيــر  بــقــانــونٍ  فــحــكــم  اســتــبــاحــهــا،  فــأجــاب۴: (إذا 
مــن  هللا:  عــاصــيــاً  كــان   ، خــاصــةٍ ألســبــابٍ  ذلــك  فــعــل  إذا  أمــا  أكــبــر،  كــفــراً  كــافــراً 
كفراً  يكون   ، محرمٌ أنه  يعلم  وهو   ، فالنٍ إرضاء  أجل  من  أو  الرشوة،  أجل 
عباس  ابن  قال  كما  أكبر،  كفراً  يكون  له،  مستحالً  فعله  إذا  أما   ، كفرٍ دون 
 ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :في تفسير قوله تعالى

 G  F  E ﴿و  ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º و﴿ ¹ 
لــكــنــه  بـــاهللا،  كــفــر  مــن  مــثــل  لــيــس  قـــال:   ،﴾ M  L  K  J  I  H
بــكــذا  أو اســتــحــل الــحــكــم  إذا اســتــحــل الــحــكــم بــالــقــانــون،  إال   . كــفــرٍ دون  كــفــرٌ 
بــيــنــه  لـــعـــداوةٍ  أو  لـــرشـــوةٍ  فــعــلــه  إذا  أمـــا   ، كـــافـــراً يــكــون  الــشــريــعــة،  غــيــر  كـــذا  أو 

.(٢٧١/٢٨ فــتــاو ابــن بــاز» ( «مــجــمــوع   (١ )
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ذلــك،  مــا أشــبــه  أو  الــشــعــب،  بــعــض  إرضــاء  ألجــل  أو  عــلــيــه،  وبــيــن الــمــحــكــوم 

دون كــفــر). هــذا يــكــون كــفــراً 
واحدةٍ؟ قضيةٍ  في  والحكم  ككلٍّ  التبديل  بين  فرقٌ  فيه  هل   : أيضاً وسئل 
حــكــم  وإنــمــا  االســتــحــالل،  بــذلــك  يــقــصــد  لــم  كــان  فــأجــاب۴: (إن 
ال  يــبــاح،  قــال:  إذا  أمــا   ، دون كــفــرٍ كــفــراً  أخــر، يــكــون  ألجــل أســبــابٍ  بــذلــك 
إذا  لــكــن  أفـــضـــل،  الــشــريــعــة  قـــال  وإن  اهللا،  أنــــزل  مـــا  بــغــيــر  الــحــكــم  فـــي  حـــرج 
إن الــشــريــعــة  ، يــكــفــر بــذلــك كــفــراً أكــبــر، ســواءً قــال:  ، مــبــاحٌ حــرجٌ قــال: مــا فــيــه 

.(١ )( أو رآه أفــضــل مــن الــشــريــعــة، كــلــه كــفــرٌ  ، مــســاويــةٌ أو  أفــضــل 
صـــالـــح  مـــحـــمـــد  الــــشــــيــــخ  بــــكــــالمــــه:  يـــحـــتـــجـــون  الـــــذيـــــن  هـــــــؤالء  ومــــــن   
القوانين  مون  يحكِّ الذين  (إن  كالمه:  بعض  في  جاء  حيث  العثيمين۴، 
بــمــؤمــنــيــن؛  هـــم  مـــا  رســــولــــهملسو هيلع هللا ىلص  وســـنـــة  كتاب اهللا  وراءهــــــم  ويـــتـــركـــون  اآلن، 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ تــعــالــى:  لقول اهللا  بــمــؤمــنــيــن،  لــيــســوا 
 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ ولــــقــــولــــه:   ﴾ μ  ´  ³
معينةٍ  قضيةٍ  في  مونها  يحكِّ ال  للقوانين،  مون  المحكِّ وهــؤالء   ،﴾ |
بهذا  الدين  استبدلوا  ولكنهم   ، لظلمٍ أو   ًلهو نة،  والسُّ الكتاب  فيها  خالفوا 
لو  حتى  ؛  كفرٌ وهــذا  شريعة اهللا،  محل  يحل  القانون  هذا  وجعلوا  القانون، 
حكم اهللا  عن  عدلوا  داموا  ما  كفارٌ  فهم  وحجوا،  وتصدقوا  وصاموا  صلوا 

لحكم اهللا. المخالفة  القوانين  هذه  وإلى   - بحكم اهللا  يعلمون  وهم   -
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
فــال   ،[٦٥ لــــنــــســــاء:  [ا  ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
فــإنــه  الــقــوانــيــن  مــن  بــغــيــرهــا  اهللا  شريعة  اســتــبــدل  مــن  إن  قــلــنــا:  إذا  تــســتــغــرب 

.(١٤٧/٢٨ فــتــاو الــشــيــخ ابــن بــاز» بــعــنــايــة الــشــويــعــر ( «مــجــمــوع   (١ )
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.(١ كله)( بالكتاب  كفرٌ  الكتاب  ببعض  الكفر  ألن  وصلى؛  صام  ولو  يكفر 
۴، فــي مــواضــع أخـــر مــن كــتــابــاتــه  وبــالــنــظــر إلـــى مــجــمــوع كـــالمـــه
الوضعية.  القوانين  بهذه  الحكم  حل  باعتقاده  ره  يكفّ أنه  لنا  يظهر  وفتاويه، 

، خــرجــت بــهــذه الــنــتــيــجــة: جــيــداً إذا تــدبــرتــهــا  وإلــيــك جــمــلــةٌ مــن أقــوالــه، 
وأحــــل بــدلــه  ورفــــع الــحــكــم الـــشـــرعـــي،   ، قـــــال۴: (إذا جـــاءنـــا رجـــــلٌ
رفع  ألنه  ؛  مستحلٌ أنه  شك  ال  فهذا  رسوله،  على  أنزل اهللا  ما  تخالف  قوانين 
منه،  حــاالً  أســوأ  هو  من  وضع  من  أو  وضعه  من  قانوناً  ووضــع  نهائياً  الحكم 
؛ ألن رفــعــه لــألحــكــام الــشــرعــيــة ووضـــع الــقــوانــيــن بــدلــهــا، يــعــنــي أنــه  فــهــذا كــافــرٌ
اســتــحــل ذلــــك)(٢)، فــالــشــيــخ - فــي كــالمــه هــذا - يــر أن الــمــســتــبــدل لــلــشــريــعــة 
، فــهــو عــلــل تــكــفــيــره إيــاه بــاعــتــقــاده حل  بــالــقــوانــيــن الــوضــعــيــة كــافــرٌ ألنــه مــســتــحــلٌ
، فــهــذا ال يسلَّم  الــحــكــم بــالــقــوانــيــن! أمــا كــون الــمــســتــبــدل مــســتــحــالً دائــمــاً وأبـــداً
تحكيمه  الحتمال  وذلك  االعتقاد،  بهذا  تصريحه  من  بد  ال  بل  للشيخ۴، 
!- مثالً   - بالشريعة  حكم  لو  فيما  به  اإلطاحة  من  ولخوفه  السلطة،   لهو لها 

علمه  مع   ، تشريعيةً قوانين  وضع  لمن  بالنسبة  (أما   :۴ قوله ومثله 
بهذه  الشريعة  ل  بدَّ قد  فهذا  اهللا،  لحكم  القوانين  هذه  وبمخالفة  اهللا  بحكم 
وهو  إال  اهللا  شريعة  عن  القانون  بهذا  يرغب  لم  ألنه  ؛  كافرٌ فهو  القوانين، 
؛  كــافــرٌ بــأنــه  نــقــول  وعــنــدمــا  اهللا،  شريعة  مــن  والــبــالد  لــلــعــبــاد  الــخــيــر  أنــه  يــعــتــقــد 
له  الواضع  يكون  قد  ولكن  الكفر.  إلى  يوصل  الفعل  هذا  أن  بذلك  فنعني 
هذا  أو  اإلسالم،  يخالف  ال  هذا  إن  يقال:  كأن  به،  ر  يغرَّ أن  مثل   ، معذوراً

.(٣ هــذا مــمــا رده اإلســالم إلــى الــنــاس)( أو  مــن الــمــصــالــح الــمــرســلــة، 
.(٢٦١/٢ «شــرح ريــاض الــصــالــحــيــن» (  (١ )

.(٨٧/١١ «لــقــاء الــبــاب الــمــفــتــوح» (  (٢ )
.(٧٤٢/١٠ فــتــاو الــعــثــيــمــيــن» ( «مــجــمــوع   (٣ )
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الكفر»! إلى  «يوصل  فعله  بأن  «كافر»  قوله  فسر  كيف   - هنا   - فانظر 

قــســمــيــن: إلــى  يــنــقــســم  اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر  ۴: (والــحــكــم  قــالــه ومــمــا 
يــكــون  بــحــيــث  تـــعـــالـــى،  بحكم اهللا  الــحــكــم  هــــذا  يــســتــبــدل  أن  أحـــدهـــمـــا: 
من  للعباد  وأنفع  أولى  له  المخالف  الحكم  أن   ير ولكنه  بحكم اهللا،  ا  عالمً
 ، جــائــزٌ إلــيــه  حكم اهللا  عــن  الــعــدول  أن  أو  لحكم اهللا،  مــســاوٍ  أنــه  أو  حكم اهللا، 
عن  مخرجاً  كفراً  كافرٌ  هذا  فمثل  إليه،  التحاكم  يجب  الذي  القانون  فيجعله 
 ، ديناً باإلسالم  وال  رسوالً،  بمحمدٍ  وال   ، رباً باهللا  يرضَ  لم  فاعله  ألن  الملة، 

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  Ð ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  يــنــطــبــق  وعــلــيــه 
 z  y  x  w  v  u  t ﴿ تــعــالــى:  وقـــولـــه   [٥٠ [الـــمـــائـــدة:   ﴾ Ú
 ~  }  |  { ﴿ تــعــالــى:  وقـــولـــه   .٤٤ الـــمـــائـــدة:   ﴾ |  {
 ®  Z  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

 ¹  ¸  ¶  a  ´  ³  ²  ±  °  ¯

وال   [٢٨  -  ٢٦ [مـــحـــمـــد:   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

كله،  به  كافرٌ  ببعضٍ  الكافر  ألن  ؛  حجٌّ وال   ، صومٌ وال   ، زكاةٌ وال   ، صالةٌ ينفعه 
 P  O  N  M L  K  J  I  H ﴿ تــعــالــى:  قال اهللا 
 ` _  ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U  T  S  R  Q

...[٨٥ e ﴾ [البقرة:   d  c  b  a
قــضــيــةٍ  فـــي  لـــه  مــخــالــفــاً  حــكــمــاً  تــعــالــى  اهللا  بحكم  يــســتــبــدل  أن  الـــثـــانـــي: 
 : حاالتٍ ثالث  فله  إليه،  التحاكم  يجب  قانوناً  ذلك  يجعل  أن  دون   ، معينةٍ
أولى  خالفه  ما  أن  معتقداً  تعالى  اهللا  بحكم  ا  عالمً ذلك  يفعل  أن  األولى: 
إلــيــه  اهللا  حكم  عـــن  الـــعـــدول  أن  أو  لــــه،  مـــســـاوٍ  أنــــه  أو  لـــلـــعـــبـــاد،  وأنـــفـــع  مـــنـــه 
.(١ األول)( فــهــذا كــافــرٌ كــفــراً مــخــرجــاً عــن الــمــلــة لــمــا ســبــق فــي الــقــســم   ، جــائــزٌ

.(١٤٦  - ١٤٥/٢ فــتــاو ابــن عــثــيــمــيــن» ( «مــجــمــوع   (١ )



۱٤۸۱٤۸
النقل  في  المذكور  نفسه  هو  أنه  يالحظ   ۴ هذا بكالمه  فالمتأمل 
جـــواز  اعـــتـــقـــاده  وهـــو  أال   ، مــهــمــاً وقـــيـــداً  إضـــافـــيـــةً  فـــائـــدةً  فــيــه  أن  إال  الـــســـابـــق، 

الــوضــعــي! بــالــقــانــون  الــنــاس  ــلــزم  يُ جــعــلــه  مــمــا  اهللا،  أنزل  مــا  بــغــيــر  الــحــكــم 
اهللا  بكتاب  يحكم  ال  الذي  الحاكم  طاعة  حكم  عن  سئل۴  ولما 
نة  وسُ اهللا  بكتاب  يحكم  ال  الذي  (الحاكم  بقوله:  أجاب  رسولهملسو هيلع هللا ىلص  نَّة  وسُ
مــحــاربــتــه  تــجــب  وال  ورســـولـــه،  اهللا  معصية  غــيــر  فــي  طــاعــتــه  تــجــب  رســولــه، 
تــجــب  فــحــيــنــئــذٍ  الــكــفــر  حــد  إلــى  يــصــل  أن  إال  تــجــوز!  وال  بــل  ذلــك،  أجــل  مــن 

مــنــابــذتــه، ولــيــس لــه طــاعــةٌ عــلــى الــمــســلــمــيــن.
بشرطين: الكفر  إلى  يصل  رسوله،  نَّة  وسُ كتاب اهللا  في  ما  بغير  والحكم 

لــم  بــه  جــاهــالً  كــان  فــإن  ورســولــه،  اهللا  بحكم  ــا  عــالــمً يــكــون  أن  األول: 
يــكــفــر بــمــخــالــفــتــه.

 (!) اعتقاد  أنزل اهللا  مــا  بغير  الحكم  على  لــه  الحامل  يكون  أن  الثاني: 
وبهذين  للعباد،  وأنــفــع  مــنــه،  أصــلــح  غــيــره  وأن  لــلــوقــت،  صــالــحٍ  غير  حــكــمٌ  أنــه 
تعالى:  لقوله  الملة  عن  مخرجاً  كفراً  أنزل اهللا  ما  بغير  الحكم  يكون  الشرطين 
الحاكم،  والية  وتبطل   ،﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

الحكم. عن  وإبعاده  محاربته،  وتجب  الناس،  على  طاعةٌ  له  يكون  وال 
أي   - به  الحكم  أن  يعتقد  وهو  اهللا،  أنزل  ما  بغير  يحكم  كان  إذا  أما 
فــي   ًلــهــو خــالــفــه  لــكــن  لــلــعــبــاد،  أصــلــح  وأنـــه  الــواجــب،  هــو  اهللا -  أنزل  بــمــا 
إمــا فــاســقٌ  هــو  بــل   ، بــكــافــرٍ لــيــس  فــهــذا  إرادة ظــلــم الــمــحــكــوم عــلــيــه،  أو  نــفــســه، 
 ، واجبةٌ  - ورسوله  اهللا  معصية  غير  في   - وطاعته   ، باقيةٌ وواليته   ، ظالمٌ أو 
ألن  عــلــيــه؛  والـــخـــروج  بــالــقــوة،  الــحــكــم  عــن  إبــعــاده  أو  مــحــاربــتــه  تــجــوز  وال 
عندنا   ، صريحاً كفراً   نر أن  إال  األئمة،  على  الخروج  عن  نهى  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
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.(١ تــعــالــى)( اهللا  من  بــرهــانٌ  فــيــه 

ــــنــــة  والــــسُّ لـــــقـــــرآن  ا ــــمــــون  يــــحــــكِّ ال  لـــــذيـــــن  ا ـــعـــتـــبـــر  يُ : (هــــــل  أيـــــضـــــاً وســــئــــل 
؟ أو اإلنــجــلــيــزيــة كــفــاراً ــمــون الــقــوانــيــن الــفــرنــســيــة  ويــحــكِّ

هذا،  على  حملهم  الذي  السبب  إلى  النظر  إلى  يحتاج  هذا  فأجاب: 
هــذا ال يــخــالــف الــشــرع، أم  إن  هــم مــمــن يــدعــي الــعــلــم، وقــال:  أحــدٌ غــرَّ وهــل 

.(٢ إال عــلــى كــل قــضــيــةٍ بــعــيــنــهــا)( مــاذا؟ فــالــحــكــم فــي هــذه الــمــســألــة ال يــمــكــن 
! مـــع أنـــهـــم مــســتــبــدلــون  ـــجـــب بــتــكــفــيــرهــم مــطــلــقــاً يُ فــتــأمــل كــيــف أنـــه لـــم 
الــذي حــمــلــهــم  لــلــشــريــعــة بــالــقــوانــيــن الــوضــعــيــة! وإنــمــا اشــتــرط مــعــرفــة الــســبــب 

اهللا. أنزل  مــا  بــغــيــر  يــحــكــمــوا  أن  عــلــى 
المأربي  الحسن  أبــو  ســألــه  هـــ   ١٤٢٠ عــام  الــشــيــخ۴  حــيــاة  آخــر  وفــي 
وعاقب  بها،  الناس  وألزم  لها،  مخالفةٍ  وضعيةٍ  بقوانين  الشريعة  استبدل  عمن 
األمة،  عليه  تمشي  عاماً  حكماً  يشرع  كان  فأجاب۴: (إذا  مخالفتها،  على 
كثيراً  ألن   ، أيــضــاً يكفر  فال  فيه،  عليه  لُبِّس  وقــد  المصلحة،  من  ذلــك  أن   يــر
الحكم  يعرف  ال  من  بهم  ويتصل  الشريعة،  علم  في  جهلٌ  عندهم  الحكام  من 
يعلم  كــان  وإذا  المخالفة.  بذلك  فيحصل  كبيراً  عالماً  يرونه  وهــم  الشرعي، 
عليه،  الناس  يمشي  دستوراً  وجعله  هذا،  شرع  أو  بهذا،  حكم  ولكنه  الشرع 
ــنــة، فــإنــنــا ال  يــعــتــقــد أنــه ظــالــمٌ فــي ذلـــك، وأن الــحــق فــيــمــا جــاء بــه الــكــتــاب والــسُّ
يكون  أن  أولى  غير اهللا  حكم  أن   ير من  ر  نكفِّ وإنما  هذا.  ر  نكفِّ أن  نستطيع 

.(٣)( كافرٌ هذا  فإن  حكم اهللاک،  مثل  أو  عليه،  الناس 
.(١٤٧/٢ فــتــاو ابــن عــثــيــمــيــن» ( «مــجــمــوع   (١ )

.(٢٣/١ «لــقــاء الــبــاب الــمــفــتــوح» (  (٢ )
شريط مسموع بعنوان «التحرير في مسألة التكفير»، تسجيالت ابن القيم بالكويت. وانظره   (٣)

.٤٠ إن شئت - مطبوعاً - فيما نشره الشيخ علي الحلبيڤ بنفس العنوان ص 
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ث فــي الــحــكــم بــيــن الــحــكــم بــغــيــر مــا  ــدَ ــحْ هــذا الــتــفــريــق الــمُ ومــمــن أنــكــر 
قــد  فإنه  األلباني۴،  الشيخ  بغيره:  الشرع  تبديل  وبين  جزئياً  اهللا  أنزل 

ســئــل الــســؤال الــتــالــي:
اهللا تـــعـــالـــى عـــنـــه فــــي قـــولـــه  بـــــن عـــبـــاس رضــــــي  يــــتــــأولــــون تـــفـــســـيـــر قـــــول ا
 [٤٤ [الــمــائــدة:   ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تــعــالــى: 
أحــكــام  بــتــشــريــعــه  ضــاهــى  مــن  هـــذا  قــولــه  فــي  يــقــصــد  لــم  عــبــاس  ابـــن  أن  تــأدبــاً 
قــصــد  بــل  اهللا،  لتشريعات  مــضــاهــيــةٍ  بــتــشــريــعــاتٍ  وأتــى  تــعــالــى،  اهللا  وتشريع 
مــلــكــيٍّ  إلــى   ، خــالفــةٍ أو   شــور مــن  الــحــكــم  نــظــام  فــي  ل  وبـــدَّ ــر  غــيَّ فــيــمــن  هــذا 

فــقــط. هــذا  فــقــط، فــأرجــو الــجــواب عــن  وإلــى آخــره 
الهزيل؛  التأويل  هذا  إطالقاً  شيئاً  يفيدهم  (ال  الشيخ۴:  فأجاب 
دلــيــلــكــم  مــا  لــهــم:  ســنــقــول  ألنــنــا  تــأويــالتــهــم؛  مــن  تــأويــلٍ  كــأي  أوالً  ألنــه  ذلــك 

. أوالً هــذا   ! بــاً هــذا الــتــأويــل؟ فــســوف ال يــحــيــرون جــوا عــلــى 
مــعــروفــة:  الــكــلــمــة  هــذه  عــبــاس  اهللا بن  عبد  فــيــهــا  قــال  الــتــي  اآليــة   : ثــانــيــاً
بــمــاذا   ،[٤٤ [الـــمـــائـــدة:   ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

فــســرهــا عــلــمــاء الــتــفــســيــر؟ ســيــعــود لــلــمــنــاقــشــة مــن أولــهــا.
عــلــمــاء الــتــفــســيــر اتــفــقــوا عــلــى أن الــكــفــر قــســمــان:

اآليـــة بـــالـــذات: مــن لــم  ، وقــالــوا فــي هـــذه  كــفــرٌ اعــتــقــاديٌّ وكــفــرٌ عــمــلــيٌّ
بــهــذا  يــعــمــل  لــم  أنـــه  إمـــا  حــالــتــيــن:  مــن  حــالــةٍ  فــي  فــهــو  اهللا  أنزله  بــحــكــمٍ  يــعــلــم 
وإمــا اتــبــاعــاً لــهــواه ال  فــهــذا مــن أهــل الــنــار خــالــداً فــيــهــا...  الــحــكــم كــفــراً بــه، 
كــالم  فــال  ال يــؤمــنــون بــاإلســالم،  الــذيــن  الــكــفــار  عــمــالً كــهــؤالء  إنــمــا   ! عــقــيــدةً
هــذا بــالــنــســبــة لــلــكــفــر االعــتــقــادي، وكــهــؤالء الــمــســلــمــيــن الــذيــن فــيــهــم  فــيــهــم، 

وو إلــى آخــره... الــمــرابــي وفــيــهــم الــزانــي، وفــيــهــم الــســارق 
يــؤمــنــون  كــانــوا  إذا  الــردة،  الــكــفــر بــمــعــنــى  كــلــمــة  عــلــيــهــم  يــطــلــق  ال  هــؤالء 



۱٥۱۱٥۱
صرحوا  اآلية  هذه  في  التفسير  علماء  لذلك  المسائل؛  هذه  تحريم  بشرعية 
اعتقاداً  به  يعمل  لم  إن  اهللا،  أنزله  الذي  الحكم  فقالوا:  تأولوا  ما  بخالف 
فــهــذا  فــي تــطــبــيــقــه  إيــمــانــاً بــالــحــكــم لــكــنــه تــســاهــل  بــه  وإن لــم يــعــمــل  كــافــر،  فــهــو 
وأتــبــاعــهــم  بــل  األولـــيـــن،  الــســلــف  لــيــس  خــالــفــوا  هــم   : إذاً  ، عــمــلــيٌّ كــفــرٌ  كــفــره 
.(١ الناجية)( الفرقة  خالفوا  هم  إذاً  ثين،  والمحدِّ والفقهاء  المفسرين  من 
وقــد   ۴  ومــمــن يــســتــدلــون بــكــالمــه أيــضــاً شــيــخ اإلســالم ابــن تــيــمــيــة

ــنــســب إلــى الــشــرع. يُ الــذي  ســبــق نــقــل تــعــريــفــه - هــو نــفــســه - لــلــتــبــديــل 
عـــن  مــــتــــحــــدثــــاً  قــــــال  لــــــــذي  ا كــــثــــيــــر۴  بــــــن  ا  : أيــــــضــــــاً هــــــــؤالء  ومــــــن   
الــســيــاســا  لــهــم  وضع  الذي  لــقــومــه: (وهو  وضــعــهــا  الــتــي  والــيــاســا  جــنــكــيــزخــان 
اهللا  لشرائع  مـــخـــالـــفٌ  وأكـــثـــرهـــا  بـــهـــا،  ويـــحـــكـــمـــون  إلـــيـــهـــا،  يــتــحــاكــمــون  الـــتـــي 
تـــعـــالـــى وكـــتـــبـــه، وهــــو شــــيءٌ اقـــتـــرحـــه مـــن عـــنـــد نـــفـــســـه، وتـــبـــعـــوه فـــي ذلــــك... 
مــراراً  وقــد ذكــر بــعــضــهــم أنــه كــان يــصــعــد جــبــالً ثــم يــنــزل، ثــم يــصــعــد ثــم يــنــزل 
عــلــى  يــلــقــى  مـــا  يــكــتــب  أن  عــنــده  مـــن  ويـــأمـــر  عــلــيــه،  مــغــشــيــاً  ويــقــع  يــعــيــى  حــتــى 
عــلــى  يــنــطــق  كــان  الــشــيــطــان  أن  هــكــذا، فــالــظــاهــر  هــذا  كــان  فــإن   ، حــيــنــئــذٍ لــســانــه 
لــســانــه بــمــا فــيــهــا... ثــم ذكــر الــجــويــنــي نــتــفــاً مــن الــيــاســا مــن ذلــك: أنــه مــن زنــا 
تــعــمــد  ومـــن  ــتــل،  قُ الط  مــن  وكــذلــك  مــحــصــنٍ -  غــيــر  أو  كـــان  مــحــصــنــاً  ــتــل -  قُ
عــبــاده  عــلــى  الــمــنــزلــة  اهللا  لشرائع  مــخــالــفــةٌ  كــلــه  ذلـــك  وفـــي  ـــتـــل...  قُ الــكــذب 
الــمــنــزل  الــمــحــكــم  الــشــرع  تــرك  فــمــن  والــســالم -،  الــصــالة  عــلــيــهــم  األنــبــيــاء - 
الشرائع  من  غيره  إلى  وتحاكم   ،- األنبياء  خاتم   - اهللا  عبد  محمد بن  على 
الــمــنــســوخــة كــفــر، فــكــيــف بــمــن تــحــاكــم إلــى الــيــاســا وقــدمــهــا عــلــيــه؟ مــن فــعــل 
هــذا  أن  مــنــصــفٍ  لــكــل  يــوضــح  فــالــســيــاق   ،(٢ الــمــســلــمــيــن)( بــإجــمــاع  كــفــر  ذلــك 

.( و٥ ثــوانٍ  ٥٧ ٨٣٠، الــدقــيــقــة:  «ســلــســلــة الــهــد والــنــور» ( شــريــط رقــم   (١ )
.(١٣٩/١٣ «الــبــدايــة والــنــهــايــة» (  (٢ )



۱٥۲۱٥۲
اعتقادهم  ذلك  إلى  أضف  إليه،  يوحى  وحيٌ  أنها  جنكيزخان  زعم  الياسا 
هو  اهللا  إلى  التشريعات  من  وضع  ما  فنسبة   ،- باهللا  والعياذ   - اهللا  ابن  بأنه 
هــذا بــالــنــســبــة لــواضــعــهــا ولــكــل مــن اعــتــقــد  ــخــرج مــن الــمــلــة،  يُ الــذي  الــتــبــديــل 
مها  وقدَّ منسوخٍ  شرعٍ  أي  إلى  أو  إليها  تحاكم  من  ولكل  اهللا،  عند  من  أنها 
أنها  بقلبه  واعتقد  لها،  فضَّ أي  عليه»  مها  «وقدَّ قوله  فتأمل  اهللا،  شرع  على 
وأمـــا  الــمــســلــمــيــن.  بـــإجـــمـــاع  أكـــبـــر  كـــفـــرٌ  شـــك  ال  فـــهـــذا  اهللا،  شــــرع  مـــن  أفـــضـــل 
قــولــه بــأن مــن تــحــاكــم إلــى الــشــرائــع الــمــنــســوخــة كــفــر، فــمــحــمــولٌ كــذلــك عــلــى 

ــدِ حــل ذلــك وجــوازه. مــعــتــقِ
ببعض  يستدلون  الذي  شاكر۴  أحمد  العالمة  أيضاً  هؤالء  ومن   
أن  إال  الوضعية،  بالقوانين  حكم  لمن  المطلق  التكفير  ظاهره  الذي  كالمه، 
اإلطــالقــات  أن  يــدرك  عــايــشــه۴  الــذي  لــلــواقــع  والــدارس  لكالمه  المتتبع 
الفرنسية  للقوانين  سين  والمقدِّ المتهاونين  لزجر  كانت  إنما  أطلقها،  التي 
الــتــي يــريــدون لــمــصــر أن تــحــكــم بــهــا! حــتــى إن بــعــضــهــم - لــوقــاحــتــه وجــرأتــه - 
الزمان!  هذا  في  بها  للحكم  اإلسالمية  الشريعة  صالحية  بعدم  ح  يصرِّ كان 

كرامة! وال  أكبر  كفراً  كافرٌ   - وأمثاله   - بذلك  القائل  نعم، 
۴ تــعــلــيــقــاً عــلــى تــفــســيــر آيـــات  ومـــمـــا يـــوضـــح مـــا ذكـــرتـــه لـــك: قـــولـــه
المستعمرون!  رون  المبشِّ أعداؤنا  بنا  فعل  ما  إلى  (فانظروا  السارق:  حد 
، نــســخــوا بــهــا  لــعــبــوا بــديــنــنــا، وضـــربـــوا عــلــيــنــا قــوانــيــن وثــنــيــةً مــلــعــونــةً مــجــرمــةً
فــي  أشــربــوهــم  إلــيــنــا،  يــنــتــســبــون  نــاســاً  فــيــنــا  ــوا  ربَّ ثــم  رســولــه،  وحــكــم  اهللا  حكم 
هــذا  أن  ووضــعــوا عــلــى ألــســنــتــهــم كــلــمــة الــكــفــر:  هــذا الــحــكــم!  قــلــوبــهــم بــغــض 
الــمــتــهــتــكــة!  الــمــدنــيــة  عــصــر  الــمــاجــن!  الــعــصــر  هـــذا  يــنــاســب  ال  قـــاسٍ  الــحــكــم 
هــذا الــحــكــم مــوضــع ســخــريــتــهــم وتــنــدرهــم!...ولــقــد جــادلــت مــنــهــم  وجــعــلــوا 
هــذا،  فــي  أن حــكــم الــقــرآن،  إال  فــلــيــس عــنــدهــم  كــثــيــراً مــن أســاطــيــنــهــم،  رجــاالً 



۱٥۳۱٥۳
ال  عــالجــه  يــجــب  مــريــضٌ  إال  هــو  إن  الــمــجــرم  وأن  الــعــصــر!  هـــذا  يــنــاســب  ال 
هــذا الــصــنــف مــن الــنــاس،  جــداً أنــه يــركــز مــواجــهــتــه مــع  ١). فــواضــحٌ  عــقــابــه!)(
وراحــــوا يــســخــرون مــنــه!  هـــذا الـــزمـــان،  يـــد الـــســـارق فـــي  مــمــن أنـــكـــروا قــطــع 

وهــؤالء ال شــك فــي كــفــرهــم الــكــفــر األكــبــر.
۴ عــن آثــار ابــن عــبــاس وغــيــره فــي تــفــســيــر قــولــه  ومــثــل ذلــك مــا قــالــه
 :[٤٤ [الــمــائــدة:   ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تــعــالــى: 
فــي  ـــلـــون  الـــمـــضـــلِّ بـــه  يــلــعــب  مـــمـــا  وغـــيـــره -  عـــبـــاس  ابــــن  عـــن  اآلثـــــار -  (وهـــــذه 
ومــن غــيــرهــم مــن الــجــرآء عــلــى الــديــن،  هــذا، مــن الــمــنــتــســبــيــن لــلــعــلــم،  عــصــرنــا 
ــربــت  ضُ الــتــي  الــمــوضــوعــة،  الــوثــنــيــة  لــلــقــوانــيــن  إبــاحــيــةً  أو  عــــذراً  يــجــعــلــونــهــا 

.(٢ عــلــى بــالد اإلســالم)(
بــد مــن مــالحــظــة أمــريــن: وهــنــا ال 

كون  في   - وغيره  عباس  ابن  عن   - اآلثار  هذه  يضعِّف  لم  أنه  األول: 
والــذهــبــي  الــحــاكــم  تــصــحــيــح  نــقــل  بــل  أصــغــر،  كــفــراً  اهللا  أنزل  مــا  بــغــيــر  الــحــكــم 
لــقــول ابـــن عـــبـــاس: (إنـــه لــيــس بــالــكــفــر الـــذي يــذهــبــون إلـــيـــه، إنـــه لــيــس كــفــراً 
 ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ الــــمــــلــــة،  عـــــن  يـــنـــقـــل 

.( دون كــفــرٍ ٤٤]: كــفــرٌ  [الــمــائــدة: 
عـــذراً لــلــقــول بــجــواز  الــثــانــي: تــصــريــحــه بــالــرد عــلــى جــعــل هـــذه اآلثـــار 

أكــبــر. كــفــراً  كــافــرٌ  ذلــك  قــائــل  أن  بــيــان  ســبــق  وقــد  اهللا،  أنزل  مــا  بــغــيــر  الــحــكــم 
 Ñ  Ð ﴿ :اهللا تعالى ۴ في تفسير قول  ومثله - أيضاً - قوله
الــقــوانــيــن  (هــــذه   :[٥٠ [الــــمــــائــــدة:   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò
الـــتـــي يــصــطــنــعــهــا نــــاسٌ يــنــتــســبــون لـــإلســـالم، ثـــم يــتــعــلــمــهــا أبـــنـــاء الــمــســلــمــيــن، 

.(٦٧٨/١ «عــمــدة الــتــفــســيــر» (  (١ ).(٦٨٤/١ الــمــرجــع نــفــســه (  (٢ )
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ــون  ويــســمُّ ..ويــحــقــرون مــن خــالــفــهــم فــي ذلــك،  ويــفــخــرون بــذلــك آبــاءً وأبــنــاءً
 !« و»جـــامـــداً  « مــن يــدعــوهــم إلـــى االســتــمــســاك بــديــنــهــم وشــريــعــتــهــم «رجــعــيــاً
»الــيــاســق»  ـــ إلـــى مــثــل ذلـــك مـــن األلـــفـــاظ الــبــذيــئــة)، ثـــم شــبــه هـــذه الــقــوانــيــن ب
الــيــاســق  هـــذا  ظـــل  فـــي   (١ الـــقـــضـــاء( يــلــي  أن  مــســلــمٍ  لـــرجـــلٍ  يـــجـــوز  فـــقـــال: (أوَ 
ويــعــرض عــن شــريــعــتــه الــبــيــنــة؟!) إلــى أن قــال: (إن  وأن يــعــمــل بــه  الــعــصــري، 
 ، بواحٌ كفرٌ  هي  الشمس،  وضوح  واضحٌ  الوضعية  القوانين  هذه  في  األمر 
، مــمــن يــنــتــســبــون لــإلســالم - كــائــنــاً  ألحــدٍ عــذر  وال  مــداورة.  وال  ال خــفــاء فــيــه 
عــنــي  إقـــرارهـــا...ســـيـــقـــول  أو  لــهــا  الـــخـــضـــوع  أو  بــهــا  الــعــمــل  فـــي  كـــان -،  مـــن 
إلــى  وما  رجعيٌّ  وأني   ، جامدٌ أني  وناصروه  العصري»  «الياسق  هذا  عــبــيــد 
يــقــال  بــمــا  يـــومـــاً  عـــبـــأت  فــمــا  شـــــاؤوا،  مـــا  فــلــيــقــولــوا  أال  األقــــاويــــل.  مـــن  ذلـــك 

.(٢ عــنــي، ولــكــنــي قــلــت مــا يــجــب أن أقــول)(
والــجــواب  شــاكــر۴،  مــحــمــود  األديـــب  أخــوه  أيــضــاً  هــؤالء  ومــن   
هــو الــجــواب؛ حــيــث نــقــل أخــوه عــنــه قــولــه: (فــإن أهــل الــريــب والــفــتــن، مــمــن 
ــس الــمــعــذرة ألهـــل الــســلــطــان فــي  هـــذا، قـــد تــلــمَّ تـــصـــدوا لــلــكــالم فـــي زمــانــنــا 
واألمــوال  واألعــراض  الــدمــاء  فــي  الــقــضــاء  وفــي  اهللا،  أنزل  بــمــا  الــحــكــم  تــرك 
الــكــفــر  أهــل  قــانــون  اتــخــاذهــم  وفــي  كــتــابــه،  فــي  أنــزلــهــا  الــتــي  اهللا  شريعة  بــغــيــر 
اهللا،  حكم  عن  (إعراضٌ  بأنه:  ذلك  وصف  ثم  اإلسالم)،  بالد  في  شريعةً 
كــان الــعــالمــة أحــمــد شــاكــر۴ قــاضــيــاً شــرعــيــاً فــي مــحــاكــم مــصــر، فــقــال أخــوه مــحــمــود   (١ )
، فــكــانــت  شــاكــر۴ مــتــرجــمــاً لــه: (وقــد تــولــى الــقــضــاء فــي مــصــر أكــثــر مــن ثــالثــيــن ســنــةً
مــقــدمــة  ) مــن  وال مــتــبــعٍ مــقــلــدٍ  فــي الــقــضــاء الــشــرعــي، قــضــى فــيــهــا غــيــر  لــه أحــكــامٌ مــشــهــورةٌ 

مــصــدر الــقــوانــيــن فــي مــصــر». ــنــة يــجــب أن يــكــونــا  والــسُّ كــتــاب «الــكــتــاب 
يــحــكــم  كــــان  إنــــه  يـــقـــول  أحــــــداً  أظــــن  ال  الـــــذي  فـــــــاروق،  الـــمـــلـــك  بـــايـــع  إنــــه  قـــيـــل  وأيــــضــــاً 

كــفــره!  يــر يــكــن  لــم  أنــه  عــلــى  يــدل  مــمــا  فــهــذا  اهللا!  بشرع 
.(٦٩٧/١ الــمــرجــع نــفــســه (  (٢ )



۱٥٥۱٥٥
وهـــذا  اهللاچ،  حكم  عــلــى  الــكــفــر  أهـــل  ألحـــكـــام  وإيـــثـــارٌ  ديـــنـــه،  عـــن  ورغـــبـــةٌ 
أحــدٌ مــن أهــل الــقــبــلــة - عــلــى اخــتــالفــهــم - فــي تــكــفــيــر الــقــائــل بــه  كــفــرٌ ال يــشــك 
أو   - مجلز  أبي  زمان  في  كان  يكون  أن  (وأما  قال:  أن  إلى  إليه)  والداعي 
أحــكــام  مـــن  لــحــكــمٍ  جـــاحـــداً   ، أمــــرٍ فـــي  بــقــضــاءٍ  حــكــم  حـــاكـــمٌ  بــعــده -  أو  قــبــلــه 
فذلك  اإلسالم،  أهل  أحكام  على  الكفر  أهل  ألحكام  مؤثراً  أو  الشريعة، 
احـــتـــج بـــهـــذيـــن األثـــريـــن..رغـــبـــةً فـــي نــصــرة  لـــم يـــكـــن قــــط!) ثـــم قــــال: (فـــمـــن 
فــي  اهللا..فحكمه  أنزل  مــا  بــغــيــر  الــحــكــم  تــســويــغ  عــلــى  احــتــيــاالً  أو   ، ســلــطــانٍ
أصــر  فـــإن  يــســتــتــاب،  أن  اهللا:  أحكام  مـــن  لــحــكــمٍ  الـــجـــاحـــد  حــكــم  الــشــريــعــة 
الــمــصــر  الــكــافــر  فــحــكــم  األحــكــام،  بــتــبــديــل  ورضــي  اهللا،  حكم  وجــحــد  وكــابــر 

.(١ هــذا الــديــن)( عــلــى كــفــره مــعــروفٌ ألهــل 
فــهــذا هــو كـــالم مــحــمــود شــاكــر۴ الـــذي قـــال عــنــه أخـــوه بــأنــه كــالمٌ 
، وهـــو كــمــا تـــر تــكــفــيــرٌ لــمــن جــحــد الــحــكــم بــمــا  جــــداً قــــويٌّ صـــريـــحٌ نــفــيــسٌ 
كفرٌ  وهذا  به!  رضي  أو  آثره  أو  اهللا  أنزل  ما  بغير  الحكم  غ  سوَّ أو  اهللا  أنزل 

أكــبــر بــاإلجــمــاع.

      

.(٦٨٤/١ الــمــرجــع نــفــســه (  (١ )
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خــرج  أن  مــنــذ  الــــثــــورات،  إلـــيـــه  أدت  مـــا   -  نــــر نــــزال  وال   - رأيـــنـــا  لــقــد 
الحالي،  الغربي  الخريف  عصر  وحتى  عثمانگ،  على  ل  األُوَ الــخــوارج 
ــتِّــل،  ــتِّــل مــن قُ إذ ضــاع األمـــن، وتــزعــزع االقــتــصــاد، وانــتُــهــكــت األعـــراض، وقُ
ه، إلـــى غــيــر ذلـــك مــن  ــــوِّ ه مـــن شُ ــــوِّ ـــجـــن، وشُ ـــجـــن مـــن سُ د، وسُ ــــرِّ د مـــن شُ ــــرِّ وشُ
ثماره  من  الفعل  هذا  حرمة  ويعرف  يتعظ  أن  عاقلٍ  بكل  يجدر  الرزايا...أفال 
الــنــاتــجــة عــنــه؟! وأن يــدرك كــل فــقــيــهٍ أن عــلــة اجــتــنــاب الــمــفــســدة الــكــبــر، من 
الــخــروج  مــن  المنع  العلماء  بها  علل  الــتــي   - الــدمــاء  وســفــك  الــفــوضــى  وقــوع 
عــلــى الــحــاكــم -، هــي نــفــســهــا الــمــتــحــقــقــة جــراء تــهــيــيــج الــشــبــاب عــلــى الــخــروج 
تــحــدثــنــا  إن  هــــذا  الـــعـــلـــة؟!  بـــاتـــحـــاد  الـــحـــكـــم  فــيــتــحــد  األمــــــور،  والة  ومـــنـــازعـــة 
فــقــط عــن الــقــوة الــمــاديــة، فــكــيــف إذا تــحــدثــنــا عــن الــقــوة الــمــعــنــويــة وهـــي قــوة 
أن  يستطيع  ال  ما  سرد  في  العبارات  وتطول  العبرات  تنسكب  فهنا  الدين؟! 
يــدفــعــه مــنــصــفٌ مــن األحـــوال والــحــكــايــات، الــتــي تــنــبــئ عــن بــعــدٍ عــن الــكــتــاب 
ــنــة فــي الــعــقــائــد والــعــبــادات والــمــعــامــالت، مــمــا يــدفــع الــغــيــور عــلــى أمــتــه  والــسُّ
سنن اهللا  حــالــة  ليتيقن   ، وكــراتٍ كــراتٍ  وأولــويــاتــه  دعــوتــه  فــي  الــنــظــر  يــعــيــد  أن 
من  بــأنــفــســهــم  مــا  يــغــيِّــروا  حــتــى  بــقــومٍ  مــا  يــغــيِّــر  ال  فإن اهللا  الــثــبــات،  مــن  الــكــونــيــة 
وعــد عــبــاده الــمــوحــديــن الــمــخــلــصــيــن  قــد  وأن اهللا  الــســيــئــات إلــى الــحــســنــات، 
وعـــمـــلـــوا  الـــتـــوحـــيـــد  حـــقـــقـــوا  هــــم  إن  األرض  فــــي  والـــتـــمـــكـــيـــن  بـــاالســـتـــخـــالف 

 A  @  ?  >  =  < ﴿ فـــقـــال:  الـــشـــركـــيـــات،  واجـــتـــبـــوا  الـــصـــالـــحـــات 



۱٥۸۱٥۸
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
نصر  من  ووعد   ،[٥٥ c ﴾ [النور:   b  a  `  _  ^  ]  \ [

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ فــقــال:  أقــدامــهــم،  وتــثــبــيــت  بــنــصــرهــم  دين اهللا 
دين اهللا  تنصروا  لم  إن  لكم  نصر  فال  أي:   [٧ [محمد:   ﴾ ®  ¬  «
بــالــعــمــل بــه والــدعــوة إلــيــه، وأكــد مــفــهــوم الــمــخــالــفــة هــذا بــالــعــديــد مــن اآليــات 
 ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ مـــنـــهـــا: 
شرع  عن  المسلمين  بُعد  من  المرير،  الواقع  هذا  أدرك  فمن   ،[٣٠  :الشور]
وتعليمهم،  وإرشادهم  ونصحهم  إلى اهللا  بدعوتهم  اشتغل  العالمين،  رب 
والــتــفــجــيــر  بــالــتــكــفــيــر  االنــشــغــال  ال  يريده اهللا،  الـــذي  الــنــصــر  طــريــق  هــو  فــهــذا 

دنيا! وال  دينٍ  نصر  إلى  ال  تؤدِّ  لم  التي  والثورات،  والخروج 
الشباب،  من  كثيرٍ  عند  شبهةٌ  (وهناك  عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال 
اســتــحــكــمــت فــي عــقــولــهــم، وأثــارت عــنــدهــم مــســألــة الــخــروج عــلــى الــحــكــام، 
عــنــدهــم،  مـــن  وضــعــيــةً  قــوانــيــن  وضـــعـــوا  لـــون،  مـــبـــدِّ الــحــكــام  هــــؤالء  أن  وهـــي 
قــوانــيــن  وضـــعـــوا  لــكــن  مـــوجـــودٌ -،  والــحــكــم  اهللا -  أنــــزل  بــمــا  يــحــكــمــوا  ولـــم 
هــؤالء  أن  ذلـــك  عــلــى  وبــنــوا  وكــفــرهــم!  هـــؤالء  بـــردة  فــحــكــمــوا  عــنــدهــم!  مــن 
حــالــة  ألن  الــضــعــف،  حــالــة  إلـــى  ــنــظــر  يُ وال  قــتــالــهــم،  فــيــجــب  كـــفـــاراً  دامـــوا  مــا 
نقول:  أن  الشبهة  هذه  على  السيف...فالجواب  بآية  نُسخت  قد  الضعف 
يــحــتــاج  وهــذا  ال؟  أم  الــردة  وصــف  عــلــيــهــم  يــنــطــبــق  هــل   : أوالً نــعــلــم  أن  بــد  ال 
تــطــبــيــقــهــا  ثــم   ، ردةٌ الــفــعــل  أو  الــقــول  هــذا  أن  عــلــى  الــدالــة  األدلـــة  مــعــرفــة  إلــى 
أن  مــوانــع الــتــكــفــيــر إلــى  ذكــر  ال؟) ثــم  وهــل لــه شــبــهــةٌ أم  عــلــى شــخــصٍ بــعــيــنــه، 
قـــال: (وهــــؤالء الــحــكــام، نــعــرف أنــهــم فــي الــمــســائــل الــشــخــصــيــة، كــالــنــكــاح 
اخـــتـــالف  عـــلـــى  الـــقـــرآن  عــلــيــه  دل  بـــمـــا  يــحــكــمــون  أشـــبـــهـــهـــا،  ومـــا  والـــفـــرائـــض 



۱٥۹۱٥۹
شــبــهــة  عــلــى  رد  ثـــم  فــيــخــتــلــفــون)،  الـــنـــاس  بــيــن  الــحــكــم  فـــي  وأمـــا  الـــمـــذاهـــب، 
الــخــروج  أن  فــرضــنــا  وقــــال: (فــلــو  ــســخــت  نُ قـــد  الــضــعــف  مــرحــلــة  أحـــكـــام  أن 
ال  ونــحــن  عــلــيــنــا،  يــجــب  ال  فــإنــه  واجــبٌ  الــحــاكــم،  هــذا  عــلــى   - إلــيــه  - المشار 

.(١ ...لــكــنــه الــهــو يــهــوي بــصــاحــبــه)( واضــحٌ إزاحــتــه، فــاألمــر  نــســتــطــيــع 
هـــذا مــا أمــكــنــنــي بــحــثــه وجــمــعــه وذكـــره ونــقــده ونــقــضــه، فــإن   ، وأخـــيـــراً
اهللا  سائالً  والــمــغــفــرة،  الــعــفــو  اهللا  فأسأل  أخــطــأت  وإن  هللا،  فــالــحــمــد  ــقــت  فِّ وُ
ينفع  وأن   ،الهو أو  للنفس  االنتصار  حظ  من  شيءٌ  كتبت  فيما  يكون  أال 

.انــبــر بــه كــل مــن عــن الــحــق بــاحــثــاً 
وأكـــــرر الــتــنــبــيــه عـــلـــى أن الـــهـــدف مـــن هــــذه الـــرســـالـــة لـــيـــس الــــدفــــاع عــن 
الــحــكــام الــظــالــمــيــن، ولــيــس الــرضــا بــظــلــم الــظــالــمــيــن وكــفــر الــكــافــريــن...وإنــمــا 
ــنــة والــجــمــاعــة، وتــذكــيــرٌ بــهــا فــي بــاب الــعــالقــة بين  هــو تــقــريــرٌ لــعــقــيــدة أهــل الــسُّ
يــزال  وال   - أد مــمــا  الــعــقــيــدة  بــهــذه  األكــثــريــن  لــجــهــل  والــمــحــكــوم،  الــحــاكــم 
يؤدي - إلى كثيرٍ من الفوضى وضياع األمن وسفك الدماء واهللا المستعان.

وليس  هو،  فهمه  في  تكمن  فالمشكلة  أردت،  ما  غير  منها  فهم  فمن 
ــنــة أجــمــعــون. قــال الــشــاعــر: فــيــمــا قــرره أهــل الــسُّ

وآفـــــــــــــتـــــــــــــه مـــــــــــــن الـــــــــفـــــــــهـــــــــم الــــــســــــقــــــيــــــموكـــــــــم مـــــــن عـــــــائـــــــبٍ قـــــــــــوالً صـــحـــيـــحـــاً
مــحــمــدٍ  ورســـولـــه  عـــبـــده  عــلــى  وبــــارك  وســـلـــم  اهللا  وصلى  أعـــلـــم،  واهللا 

هللا رب الــعــالــمــيــن. وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن، والــحــمــد 

      

الشيخ  وتعليق  باز  ابن  الشيخ  بتقريظ  لأللباني  التكفير»  في  الغلو  فتنة  من  «التحذير   (١ )
.(٩٥  -  ٩٠ الــحــلــبــيڤ (ص  عــلــي  شــيــخــنــا  جــمــع  اهللا،  رحمهم  عــثــيــمــيــن  ابــن 
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد الدين بن محمد الكبيڤ.................. ٧
١١ ......................................................................... المقدمة
التمهيد.......................................................................... ١٥
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فـــاســـقـــاً كــــــان  وإن   - الــــحــــاكــــم  عـــلـــى  الــــــخــــــروج  يــــجــــوز  ال  الفصل األول: 
٣١ .................................. أو ظالماً - ما دام مسلماً
٣٤ ................. الفصل الثاني:   وجوب الصبر على الحكام وإن كانوا مبتدعةً
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الخروج  مظاهرِ  مــن  المنابر  على  للحكام  والشتم  السب  الفصل الثالث: 
٣٦ ........................................ المحرم ومقدماتِه

عجيبتان:عجيبتان:
٤٠٤٠ ............................... ............................... أ - نهي بعض السلف عن سب الحجاجأ - نهي بعض السلف عن سب الحجاج
ب - دعاء اإلمام أحمد للخليفة الذي عذبهب - دعاء اإلمام أحمد للخليفة الذي عذبه............................. ............................. ٤١٤١

والنصح  والطاعة  السمع  ألحاديث  سلفيةٌ  وتطبيقاتٌ  آثارٌ  الفصل الرابع: 
السري................................................... ٤٤

ــنــة والــجــمــاعــة عــلــى عـــدم جـــواز الــخــروج على  إجــمــاع أهـــل الــسُّ الباب الثالث: 
٤٩ ................................... الحاكم الجائر ما دام مسلماً

ذكر األئمة الذين نقلوا اإلجماع:ذكر األئمة الذين نقلوا اإلجماع:
٥٠٥٠ ............................... ............................... ١ - اإلمام أحمد بن حنبل - اإلمام أحمد بن حنبل۴ (ت  (ت ٢٤١٢٤١هـ):هـ):
٢ - محمد بن إسماعيل البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري۴ (ت  (ت ٢٥٦٢٥٦ هـ): هـ):........................ ........................ ٥٢٥٢
٥٢٥٢ ......... ......... فائدة: اعتقاد األئمة األربعة واحد وهو ما عليه السلف (هامش)فائدة: اعتقاد األئمة األربعة واحد وهو ما عليه السلف (هامش)

أبو زرعة الرازي (ت ٢٦٤٢٦٤ هـ) وأبو حاتم الرازي (ت  هـ) وأبو حاتم الرازي (ت ٢٧٧٢٧٧هـ) وابن أبي هـ) وابن أبي  أبو زرعة الرازي (ت  -   - ٣
٥٤٥٤ ................................. ................................. حاتم الرازي (ت حاتم الرازي (ت ٣٢٧٣٢٧ هـ) رحمهم اهللا: هـ) رحمهم اهللا:
٤ - أبو بكر األثرم - أبو بكر األثرم۴ (ت  (ت ٢٧٣٢٧٣ هـ): هـ):....................................... ....................................... ٥٤٥٤
٥ - حرب بن إسماعيل الكرماني - حرب بن إسماعيل الكرماني۴ (ت  (ت ٢٨٠٢٨٠ هـ): هـ):........................ ........................ ٥٥٥٥
٥٥٥٥ ............................... ............................... ٦ - أبو الحسن األشعري - أبو الحسن األشعري۴ (ت  (ت ٣٢٤٣٢٤ هـ): هـ):
٥٦٥٦ ...... ...... ٧ - أبو بكر أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي الجرجاني - أبو بكر أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي الجرجاني۴ (ت  (ت ٣٧١٣٧١ هـ): هـ):

٨ - محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الملطي العسقالني - محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الملطي العسقالني۴ 
(ت (ت ٣٧٧٣٧٧ هـ): هـ):........................................................... ........................................................... ٥٧٥٧
٩ - أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن محمد، ابن بطة العكبري - أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن محمد، ابن بطة العكبري۴ (ت  (ت ٣٨٧٣٨٧ هـ): هـ):.... .... ٥٧٥٧
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٥٨٥٨ .... .... ١٠١٠ - أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني - أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني۴ (ت  (ت ٤٤٩٤٤٩ هـ): هـ):
١١١١ - أبو الحسن علي بن خلف، ابن بطال - أبو الحسن علي بن خلف، ابن بطال۴ (ت  (ت ٤٤٩٤٤٩ هـ): هـ):............... ............... ٥٨٥٨
٥٩٥٩ .......... .......... ١٢١٢ - أبو عمر يوسف بن عبد اهللا، ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد اهللا، ابن عبد البر۴ (ت  (ت ٤٦٣٤٦٣ هـ): هـ):
٦٠٦٠ ..... ..... ١٣١٣ - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي۴ (ت  (ت ٦٧٦٦٧٦ هـ): هـ):

الـــــجـــــوزيـــــة۴ قـــــيـــــم  ابـــــــــن  الـــــــديـــــــن  شـــــمـــــس  بـــــكـــــر  أبـــــــــي  بـــــــن  مــــحــــمــــد  ابـــــــــن قـــــيـــــم الـــــجـــــوزيـــــة -  بـــــكـــــر شـــــمـــــس الـــــــديـــــــن  بـــــــن أبـــــــــي  مــــحــــمــــد   - ١٤١٤
(ت (ت ٧٥١٧٥١ هـ): هـ):......................................................... ......................................................... ٦٠٦٠
٦١٦١ ..... ..... ١٥١٥ - أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني - أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني۴ (ت  (ت ٨٥٢٨٥٢ هـ): هـ):
٦٢٦٢ ........................... ........................... ١٦١٦ - محمد بن عبد الوهاب - محمد بن عبد الوهاب۴ (ت  (ت ١٢٠٦١٢٠٦هـ):هـ):
٦٢٦٢ ............ ............ حكم الخروج على الحاكم المتغلب إذا كان كافراً (هامش)حكم الخروج على الحاكم المتغلب إذا كان كافراً (هامش)

الصبر على الحاكم الظالم وعدم الخروج عليه أصلٌ من أصول  الباب الرابع: 
نة والجماعة........................................... ٦٣ أهل السُّ

ذكر األئمة الذين نصوا على أن الصبر على الحاكم الجائر وعدم الخروج عليه ذكر األئمة الذين نصوا على أن الصبر على الحاكم الجائر وعدم الخروج عليه 
نة: نة:أصلٌ من أصول أهل السُّ أصلٌ من أصول أهل السُّ

٦٣٦٣ .................................... .................................... ١ - الحسن البصري - الحسن البصري۴ (ت  (ت ١١٠١١٠ هـ): هـ):
٢ - اإلمام أبو حنيفة - اإلمام أبو حنيفة۴ (ت  (ت ١٥٠١٥٠ هـ): هـ):..................................... ..................................... ٦٤٦٤
٦٥٦٥ ..................................... ..................................... ٣ - سفيان بن عيينة - سفيان بن عيينة۴ (ت  (ت ١٩٨١٩٨ هـ): هـ):
٤ - أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني - أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني۴ (ت  (ت ٢٦٤٢٦٤ هـ): هـ):.. .. ٦٥٦٥
٦٦٦٦ ............................ ............................ ٥ - محمد بن نصر المروزي - محمد بن نصر المروزي۴ (ت  (ت ٢٩٤٢٩٤ هـ): هـ):
٦٦٦٦ ................ ................ ٦ - أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي - أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي۴ (ت  (ت ٣٢١٣٢١ هـ): هـ):
٦٦٦٦ ...... ...... ٧ - أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۴ (ت  (ت ٣٢٩٣٢٩ هـ): هـ):
٦٧٦٧ ................. ................. ٨ - أبو بكر محمد بن الحسين اآلجري - أبو بكر محمد بن الحسين اآلجري۴ (ت  (ت ٣٦٠٣٦٠ هـ): هـ):
٦٧٦٧ .................... .................... ٩ - أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد - أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد۴ (ت  (ت ٤٤٤٤٤٤ هـ): هـ):
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األصـــبـــهـــانـــي۴ مـــحـــمـــد  إسماعيل بن  الــــقــــاســــم  أبــــــو  ــــنــــة  الــــسُّ قـــــــوام   - األصـــبـــهـــانـــي  مـــحـــمـــد  إسماعيل بن  الــــقــــاســــم  أبــــــو  ــــنــــة  الــــسُّ قـــــــوام   -  ١٠١٠
(ت (ت ٥٣٥٥٣٥ هـ): هـ):......................................................... ......................................................... ٦٨٦٨

الــحــنــفــي۴  الـــغـــزنـــوي  ســعــيــد  محمد بن  أحمد بن  الــــديــــن  جـــمـــال  الــحــنــفــي -  الـــغـــزنـــوي  ســعــيــد  محمد بن  أحمد بن  الــــديــــن  جـــمـــال   - ١١١١
(ت (ت ٥٩٣٥٩٣ هـ): هـ):......................................................... ......................................................... ٦٨٦٨
١٢١٢ - موفق الدين ابن قدامة المقدسي - موفق الدين ابن قدامة المقدسي۴ (ت  (ت ٦٢٠٦٢٠ هـ): هـ):................... ................... ٦٨٦٨

الـــشـــهـــرزوري۴ الـــصـــالح  الرحمن بن  عــبــد  بـــن  عــثــمــان  عـــمـــرو  أبــــو  الـــشـــهـــرزوري -  الـــصـــالح  الرحمن بن  عــبــد  بـــن  عــثــمــان  عـــمـــرو  أبــــو   - ١٣١٣
(ت (ت ٦٤٣٦٤٣ هـ): هـ):......................................................... ......................................................... ٦٩٦٩

١٤١٤ - شــيــخ اإلســــــالم أبــــو الـــعـــبـــاس أحـــمـــد بـــن عــبــد الــحــلــيــم ابــــن تــيــمــيــة - شــيــخ اإلســــــالم أبــــو الـــعـــبـــاس أحـــمـــد بـــن عــبــد الــحــلــيــم ابــــن تــيــمــيــة۴
(ت (ت ٧٢٨٧٢٨ هـ): هـ):......................................................... ......................................................... ٦٩٦٩
٧١٧١ .............. .............. ١٥١٥ - أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي - أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي۴ (ت  (ت ٧٤٥٧٤٥ هـ): هـ):

الــعــز  أبـــــي  محمد بن  علي بن  الــــديــــن  عـــــالء  محمد بن  الــــديــــن  صـــــدر  الــعــز  -  أبـــــي  محمد بن  علي بن  الــــديــــن  عـــــالء  محمد بن  الــــديــــن  صـــــدر   - ١٦١٦
٧١٧١ .......................................... .......................................... الحنفيالحنفي۴ (ت  (ت ٧٩٢٧٩٢ هـ): هـ):
٧٢٧٢ ...... ...... ١٧١٧ - أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني۴ (ت  (ت ٨٥٥٨٥٥ هـ): هـ):

أبو الحسن علي بن سلطان محمد نور الدين المال الهروي القاري۴  أبو الحسن علي بن سلطان محمد نور الدين المال الهروي القاري -   - ١٨١٨
٧٢٧٢ ....................................................... ....................................................... (ت (ت ١٠١٤١٠١٤ هـ): هـ):

١٩١٩ - زيــــن الـــديـــن مــحــمــد عــبــد الـــــــرؤوف بـــن تــــاج الـــعـــارفـــيـــن الـــمـــنـــاوي - زيــــن الـــديـــن مــحــمــد عــبــد الـــــــرؤوف بـــن تــــاج الـــعـــارفـــيـــن الـــمـــنـــاوي۴ 
٧٢٧٢ ....................................................... ....................................................... (ت (ت ١٠٣١١٠٣١ هـ): هـ):
٧٣٧٣ ...... ...... ٢٠٢٠ - حسين بن غنّام النجدي األحسائي المالكي - حسين بن غنّام النجدي األحسائي المالكي۴ (ت  (ت ١٢٢٥١٢٢٥هـ):هـ):

٢١٢١ - عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب۴ 
(ت (ت ١٢٩٣١٢٩٣هـ):هـ):........................................................ ........................................................ ٧٣٧٣
٧٤٧٤ . . ٢٢٢٢ - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القنَّوجي - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القنَّوجي۴ (ت  (ت ١٣٠٧١٣٠٧هـ):هـ):

أبــــــــو الـــــبـــــركـــــات خــــيــــر الــــــديــــــن نــــعــــمــــان بــــن مــــحــــمــــود اآللــــــوســــــي۴  أبــــــــو الـــــبـــــركـــــات خــــيــــر الــــــديــــــن نــــعــــمــــان بــــن مــــحــــمــــود اآللــــــوســــــي -   - ٢٣٢٣
(ت (ت ١٣١٧١٣١٧هـ):هـ):........................................................ ........................................................ ٧٤٧٤
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٧٤٧٤ ............ ............ ٢٤٢٤ - محمد بن عبد الرحمن المباركفوري - محمد بن عبد الرحمن المباركفوري۴ (ت  (ت ١٣٥٣١٣٥٣ هـ): هـ):
٢٥٢٥ - حافظ بن أحمد بن علي الحكمي - حافظ بن أحمد بن علي الحكمي۴ (ت  (ت ١٣٧٧١٣٧٧ هـ): هـ):................ ................ ٧٤٧٤
٧٥٧٥ .......... .......... ٢٦٢٦ - عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني۴ (ت  (ت ١٣٨٦١٣٨٦هـ):هـ):
٧٥٧٥ ...... ...... ٢٧٢٧ - محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي - محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي۴ (ت  (ت ١٣٩٣١٣٩٣ هـ): هـ):

٢٨٢٨ - أبـــــــو عــــبــــد الــــرحــــمــــن مـــحـــمـــد نــــاصــــر الـــــديـــــن بـــــن نـــــــوح األلــــبــــانــــي - أبـــــــو عــــبــــد الــــرحــــمــــن مـــحـــمـــد نــــاصــــر الـــــديـــــن بـــــن نـــــــوح األلــــبــــانــــي۴
٧٦٧٦ ....................................................... ....................................................... (ت (ت ١٤٢٠١٤٢٠ هـ): هـ):
٧٦٧٦ .................... .................... ٢٩٢٩ - عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز - عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز۴ (ت  (ت ١٤٢٠١٤٢٠ هـ): هـ):
٧٨٧٨ ....................... ....................... ٣٠٣٠ - محمد بن صالح العثيمين - محمد بن صالح العثيمين۴ (ت  (ت ١٤٢١١٤٢١ هـ): هـ):

شرح الشيخ ابن عثيمينشرح الشيخ ابن عثيمين۴ لحديث: « لحديث: «إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
٧٨٧٨ ..................................................... ..................................................... فيه من اهللا برهانفيه من اهللا برهان»

وامتثال  محاسنهم  ونشر  إمامتهم  اعتقاد  لــألمــراء:  النصيحة  لـــوازم  وامتثال مــن  محاسنهم  ونشر  إمامتهم  اعتقاد  لــألمــراء:  النصيحة  لـــوازم  مــن 
أوامرهم وستر معايبهم وعدم الخروج عليهمأوامرهم وستر معايبهم وعدم الخروج عليهم.......................... .......................... ٨٠٨٠
٨٣٨٣ ............................ ............................ ٣١٣١ - عبد المحسن بن حمد العباد البدر - عبد المحسن بن حمد العباد البدرڤ:
٣٢٣٢ - صالح بن فوزان الفوزان - صالح بن فوزان الفوزانڤ:...................................... ...................................... ٨٣٨٣
٨٥٨٥ ............................... ............................... ٣٣٣٣ - صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - صالح بن عبد العزيز آل الشيخڤ:
٨٥٨٥ .............. .............. أدلة المنع من الخروج على الحاكم متواترة تواتراً معنوياًأدلة المنع من الخروج على الحاكم متواترة تواتراً معنوياً
٨٦٨٦ .............................. .............................. ٣٤٣٤ - عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي - عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحيڤ:
الباب الخامس: ما حكم من ير جواز الخروج على الحاكم الجائر؟............ ٨٧
نة والجماعة؟................... ................... ٨٧٨٧ م على الرجل بأنه ليس من أهل السُّ نة والجماعة؟متى يُحكَ م على الرجل بأنه ليس من أهل السُّ متى يُحكَ

تنصيص ابن حزمتنصيص ابن حزم۴ على أن من وافق الخوارج في القول بالخروج على  على أن من وافق الخوارج في القول بالخروج على 
أئمة الجور فهو خارجيأئمة الجور فهو خارجي...................................................... ...................................................... ٨٨٨٨
٨٨٨٨ .. .. تنصيص الشهرستانيتنصيص الشهرستاني۴ على أن كل من خرج على اإلمام يسمى خارجياً على أن كل من خرج على اإلمام يسمى خارجياً
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الخروج يكون باالعتقاد ويكون بالسالحالخروج يكون باالعتقاد ويكون بالسالح..................................... ..................................... ٨٩٨٩
ذكـــر األئــمــة الــذيــن نــصــوا عــلــى تــبــديــع الــقــائــل بــجــواز الـــخـــروج عــلــى الــحــاكــم ذكـــر األئــمــة الــذيــن نــصــوا عــلــى تــبــديــع الــقــائــل بــجــواز الـــخـــروج عــلــى الــحــاكــم 

٨٩٨٩ ................................................................... ................................................................... الجائر:الجائر:
١ - اإلمام أحمد بن حنبل - اإلمام أحمد بن حنبل۴ (ت  (ت ٢٤١٢٤١ هـ): هـ):............................... ............................... ٨٩٨٩
٨٩٨٩ ................................. ................................. ٢ - عبد اهللا بن المبارك - عبد اهللا بن المبارك۴ (ت  (ت ١٨١١٨١ هـ): هـ):
٩٠٩٠ ...................... ...................... ٣ - أبو بكر أحمد بن محمد األثرم - أبو بكر أحمد بن محمد األثرم۴ (ت  (ت ٢٧٣٢٧٣ هـ): هـ):
٤ - سهل بن عبد اهللا التستري - سهل بن عبد اهللا التستري۴ (ت  (ت ٢٨٣٢٨٣ هـ): هـ):........................... ........................... ٩٠٩٠
٥ - أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۴ (ت  (ت ٣٢٩٣٢٩هـ):هـ):....... ....... ٩٠٩٠

الـــمـــالـــكـــي۴ زمــــنــــيــــن  أبـــــــي  ابـــــــن  اهللا  عــــبــــد  بـــــن  مـــحـــمـــد  اهللا  عــــبــــد  أبـــــــو  الـــمـــالـــكـــي -  زمــــنــــيــــن  أبـــــــي  ابـــــــن  اهللا  عــــبــــد  بـــــن  مـــحـــمـــد  اهللا  عــــبــــد  أبـــــــو   - ٦
(ت (ت ٣٩٩٣٩٩ هـ): هـ):........................................................... ........................................................... ٩٠٩٠
٩١٩١ ............. ............. ٧ - محمد صديق خان بن حسن القنَّوجي - محمد صديق خان بن حسن القنَّوجي۴ (ت  (ت ١٣٠٧١٣٠٧ هـ): هـ):
٩١٩١ ......................... ......................... ٨ - محمد بن صالح العثيمين - محمد بن صالح العثيمين۴ (ت  (ت ١٤٢١١٤٢١ هـ): هـ):
٩١٩١ ....................................... ....................................... ٩ - صالح بن فوزان الفوزان - صالح بن فوزان الفوزانڤ:
٩٣ ............................................. الباب السادس: شبهاتٌ والرد عليها

الشبهة األولى: شبهة من ينفي اإلجماع محتجاً بقول اإلمام أحمدالشبهة األولى: شبهة من ينفي اإلجماع محتجاً بقول اإلمام أحمد۴: :   • •
٩٣٩٣ ........................................... ........................................... (من ادعى اإلجماع فقد كذب).(من ادعى اإلجماع فقد كذب).

الثانية: شبهة من يستدل بكالم ابــن حــزم۴ الــذي يــر وجوب  الــذي يــر وجوب  الثانية: شبهة من يستدل بكالم ابــن حــزمالشبهة  الشبهة   • •
٩٤٩٤ ............................................... ............................................... الخروج على اإلمام الجائر.الخروج على اإلمام الجائر.

الشبهة الثالثة: شبهة من يحتج بخروج الحسينگ على يزيد بن معاوية الشبهة الثالثة: شبهة من يحتج بخروج الحسينگ على يزيد بن معاوية   • •
٩٩٩٩ ......................................................... ......................................................... ورفضه أن يبايعه.ورفضه أن يبايعه.

الشبهة الرابعة: شبهة من يحتج بخروج عبد اهللا ابن الزبيرالشبهة الرابعة: شبهة من يحتج بخروج عبد اهللا ابن الزبيرک على يزيد  على يزيد   • •
١٠٣١٠٣ ................................................. ................................................. وعبد الملك بن مروان.وعبد الملك بن مروان.
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الخامسة: شبهة من يحتج بخروج ابن األشعث على الحجاج بن  الخامسة: شبهة من يحتج بخروج ابن األشعث على الحجاج بن الشبهة  الشبهة   • •
يوسف الثقفي.يوسف الثقفي........................................................... .......................................................... ١٠٦١٠٦

شبهة من يحتج بحديث: «سيكون بعدي أمراء يقولون  السادسة:  شبهة من يحتج بحديث: «سيكون بعدي أمراء يقولون الشبهة  السادسة:  الشبهة   • •
، ومن  ، ومن ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ
وراء  وليس   ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ  ، وراء جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ وليس   ، جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ ، ومن  جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ

١٠٩١٠٩ ........................................... ........................................... .« ».ذلك من اإليمان حبة خردلٍ ذلك من اإليمان حبة خردلٍ
السابعة: شبهة من يحتج بحديث النبيملسو هيلع هللا ىلص: «أفضل الجهاد: كلمة  السابعة: شبهة من يحتج بحديث النبيملسو هيلع هللا ىلص: «أفضل الجهاد: كلمة الشبهة  الشبهة   • •
: أن رجالً سأل النبيملسو هيلع هللا ىلص - وقد وضع  » وفي روايةٍ : أن رجالً سأل النبيملسو هيلع هللا ىلص - وقد وضع عدلٍ عند سلطانٍ جائرٍ » وفي روايةٍ عدلٍ عند سلطانٍ جائرٍ

١١٢١١٢ .« ».رجله في الغرز -: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حقٍّ عند سلطانٍ جائرٍ رجله في الغرز -: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حقٍّ عند سلطانٍ جائرٍ
فيك  رأينا  لو  فيك : (واهللاِ  رأينا  لو  لعمرگ: (واهللاِ  قيل  بما  يحتج  من  شبهة  الثامنة:  لعمرالشبهة  قيل  بما  يحتج  من  شبهة  الثامنة:  الشبهة   • •

اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا!).اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا!).............................................. ............................................. ١١٣١١٣
الشبهة التاسعة: شبهة من يقول: إن اإلجماع والنصوص التي تأمر بالسمع الشبهة التاسعة: شبهة من يقول: إن اإلجماع والنصوص التي تأمر بالسمع   • •
والطاعة وتنهى عن الخروج على الحاكم، إنما يُقصد بها: الحاكم الشرعي والطاعة وتنهى عن الخروج على الحاكم، إنما يُقصد بها: الحاكم الشرعي 
الذي يحكم بشرع اهللا! بخالف من يحكم بالقوانين الوضعية، ويستدلون الذي يحكم بشرع اهللا! بخالف من يحكم بالقوانين الوضعية، ويستدلون 
على ذلك بقول النبيملسو هيلع هللا ىلص: «ولو استُعمل عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب اهللا، على ذلك بقول النبيملسو هيلع هللا ىلص: «ولو استُعمل عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب اهللا، 

فاسمعوا له وأطيعوا» وبكالم بعض العلماء.فاسمعوا له وأطيعوا» وبكالم بعض العلماء.............................. ............................. ١١٥١١٥
الحكم بغير ما أنزل اهللا من الكفر العمليالحكم بغير ما أنزل اهللا من الكفر العملي................................ ................................ ١١٧١١٧
١١٨١١٨ .......... .......... ذكر الحاالت التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل اهللا كفراً أكبرذكر الحاالت التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل اهللا كفراً أكبر
١١٨١١٨ ... ... تكفير الحاكم بغير ما أنزل اهللا - من غير تفصيل - هو مذهب الخوارجتكفير الحاكم بغير ما أنزل اهللا - من غير تفصيل - هو مذهب الخوارج

به  يقل  به لم  يقل  لم   ﴾ | { z y x w v u t ﴿ آية  آية ظاهر  ظاهر 
١١٨١١٨ ................................................................ ................................................................ أحدٌ قط!أحدٌ قط!

كالم شيخ اإلسالم ابن تيميةكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية۴ في كون تكفير الخوارج للحكام مبني  في كون تكفير الخوارج للحكام مبني 
على مقدمتين باطلتينعلى مقدمتين باطلتين................................................... ................................................... ١١٩١١٩
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١١٩١١٩ .............. .............. ذكر السببين في نزول آية الحكم وذكر القولين في تفسيرهاذكر السببين في نزول آية الحكم وذكر القولين في تفسيرها
ذكر بعض من نص على أن الحكم بغير ما أنزل اهللا كفرٌ أصغرذكر بعض من نص على أن الحكم بغير ما أنزل اهللا كفرٌ أصغر............ ............ ١٢٥١٢٥
١٣٢١٣٢ ..................... ..................... استداللهم بكالمٍ مشكلٍ للقاضي عياض والرد عليهاستداللهم بكالمٍ مشكلٍ للقاضي عياض والرد عليه
معنى التبديل في اصطالح العلماءمعنى التبديل في اصطالح العلماء....................................... ....................................... ١٣٧١٣٧
الشرع المبدل من كالم شيخ اإلسالم ابن تيميةالشرع المبدل من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية۴.................... .................... ١٣٨١٣٨

أنزل اهللا  ما  بغير  يحكم  الــذي  بين  فــرقٌ  يقول:  من  شبهة  العاشرة:  أنزل اهللا الشبهة  ما  بغير  يحكم  الــذي  بين  فــرقٌ  يقول:  من  شبهة  العاشرة:  الشبهة   • •
ل  ل الشريعة اإلسالمية بالقوانين الوضعية المخالفة لها، فالمبدِّ ل والذي بدَّ ل الشريعة اإلسالمية بالقوانين الوضعية المخالفة لها، فالمبدِّ والذي بدَّ

١٣٦١٣٦ ... ... كافرٌ يجوز الخروج عليه! ويستدلون على ذلك بأقوالٍ لبعض العلماء.كافرٌ يجوز الخروج عليه! ويستدلون على ذلك بأقوالٍ لبعض العلماء.
ر كالم المتكلم يقضي على مجمله.................................. .................................. ١٤١١٤١ ر كالم المتكلم يقضي على مجملهمفسَّ مفسَّ

وتحرير  عليه  والــــرد  وتحرير   عليه  والــــرد  إبــراهــيــم۴  بــن  محمد  الــشــيــخ  بــكــالم  إبــراهــيــماســتــداللــهــم  محمد بــن  الــشــيــخ  اســتــداللــهــم بــكــالم 
مقصده من رسالة «تحكيم القوانين»مقصده من رسالة «تحكيم القوانين»..................................... ..................................... ١٤٥١٤٥

والرد  الشريعة  استبدال  في  والرد   الشريعة  استبدال  في  عثيمين۴  ابن  الشيخ  بكالم  عثيميناستداللهم  ابن  الشيخ  بكالم  استداللهم 
١٤٥١٤٥ ............................................................. ............................................................. عليه   عليه   
١٥١١٥١ ......... ......... استداللهم بكالم الحافظ ابن كثيراستداللهم بكالم الحافظ ابن كثير۴ في التبديل والرد عليه   في التبديل والرد عليه  
١٥٢١٥٢ .................. .................. استداللهم بكالم العالمة أحمد شاكراستداللهم بكالم العالمة أحمد شاكر۴ والرد عليه والرد عليه
١٥٤١٥٤ ................ ................ استداللهم بكالم األديب محمود شاكراستداللهم بكالم األديب محمود شاكر۴ والرد عليه والرد عليه
١٥٧ ....................................................................... الخاتمة

      


