
 

   

  (دراسة وافية)حكم الخروج على الحاكم الجائرعند أهل السنة والجماعة 
 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 
 

 حكم الخروج على الحاكم الجائرعند أهل السنة والجماعة
 
 

لن الحمد ل، نحمده ونستذينو ونسترفره، ونذوب ہال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فهو المهتد ومن 
 .يضلل فال هادي لو

 
هللا وحده ال شريك لو، وال للو غيره، أول ہال اہتداء وآخر ہال انتهاء، ال يفنى وال يہيد وال يكون لال ما وأشهد أن ال للو لال 

ِميُع اْلَہِصيُر ﴿الشورى:  " .يريد. ال شيء مثلو وال شيء يذجزه ﴾۱۱لَْيَس َكِمْثلِِو َشْيٌء َوُهَو السَّ " 
 
لغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وكشف هللا ہو الرمة وأشهد أن محمداً عہده ورسولو وصفيو من خلقو وخليلو، ہ

 .وجاهد في سہيل هللا حتى آتاه اليقين، صلواتك رہي وسالمك عليو كل ما طلع الليل والنهار
 

ُكُم الَِّبي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَہثَّ  قُوا َرہَّ اُس اتَّ َها النَّ َ الَِّبي َيا أَيُّ قُوا هللاَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّ
َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيًہا ﴿النساء:  ﴾۱َتَساَءلُوَن ہِِو َواْألَْرَحاَم لِنَّ هللاَّ  

 
َ َوقُولُوا َقْوًال َسِديًدا ، ُيْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكمْ  قُوا هللاَّ َها الَِّبيَن آَمُنوا اتَّ َ َوَرُسولَُو َفَقْد َفاَز َفْوًزا  َيا أَيُّ َوَيْرفِْر لَُكْم ُبُنوَہُكْم َوَمْن ُيِطِع هللاَّ

﴾ ۷۱ - ۷۰َعِظيًما ﴿األحزاب:   
 

َ َحقَّ ُتَقاتِِو َوَال َتُموُتنَّ لِالَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن ﴿آل قُوا هللاَّ َها الَِّبيَن آَمُنوا اتَّ ﴾۱۰۲عمران:  َيا أَيُّ  
 

 :أما ہذد
 

إن أصدق الحديث كتاب هللا، وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليو وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة ہدعة، ف
 .وكل ہدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، ولن ما توعدون آلت، وما أنتم ہمذجزين

 
 المقدمة

 
السلف أن مبهب أهل السنة والجماعة هو الخروج على الحاكم لبا كفر. ولكن  من المسلمات التي ال خالف فيها عند علماء

الخالف وقع في الخروج على الحاكم المسلم لبا جار أو فسق أو دعى للى ہدعة. وقد راق لحكام هبا الزمان أصحاب 
البي يفتك ہأهل الحق  المبهب القائل ہذدم الخروج، فقرہوا أهلو وجذلوهم على رأس المؤسسات الدينية ليكونوا السيف

والدعاة الصادقين. فتجد هؤالء الذلماء رحماء لينون مع الحاكم الظالم المہدل لشرع هللا وغالظ أشداء مع المخالفين 
يصفونهم ہأقبع األوصاف. فذظم شأن هؤالء الذلماء، فأصہح ديدنهم البب عن السالطين المہدلين لشرع هللا وأضفاء 

وصل األمر عند هؤالء الذلماء أن جذلوا الخروج على الحاكم لبا كفر مسألة فيها نظر  الشرعية على واليتهم، حتى
وتتذلق ہالمصالح والمفاسد، ثم جذلوا القدرة شرط صحة ال يجوز الخروج لال لبا تحققت، وادعوا اإلجماع عند أهل السنة 

ال يحكم ہما أنزل هللا المہدل لشرع هللا ليس والجماعة على عدم الخروج على الحاكم لبا جار. ثم قالوا أن الحاكم البي 
ہكافر ليدخلوه في خانة الحاكم الجائر أو المہتدع، لينازعوا المخالف في مسألة الخروج عليو. فمن أهم مہررات علماء 
السالطين ہالقول ہذدم الخروج على حكام عصرنا أنهم حكام جور، والخروج قد يؤدي للى مفسدة ويؤثر على مصلحة 

ة، ويصفون المخالف البي يقول ہالخروج على هؤالء الحكام ہالجهل والحماس والثورية واإلنشائية. فواعجہاه، أهم الدعو
أكثر علماً ہمصلحة الدعوة وعندهم حكمة أكثر من السلف البين كانوا يرفضون تولي القضاء عند الحاكم البي يحكم 



السجن والتذبيب، فال يقولوا مصلحة الدعوة تثنينا عن قول  ہالشرع لظلمو. ويصدعون ہالحق وال يثنيهم عن قول الحق
الحق. أفذلماء هبا الزمان أعلم أما أخلص أما أفهم من علماء السلف، فليجيہوا. فما أظن علماء عصرنا لال مداهنون 

] البي سلخ 1ي[للحكام جہناء في قول الحق لال من رحم رہي ممن ينتمي للطائفة المنصورة. فليقرؤا سيرة اإلمام الناہلس
في وجو الحاكم الذہيدي وقال الحق، وهبه قصتو نسردها  -رحمو هللا  –فوقف  .جلده حياً ليذود عن قول الحق فما فذل

لذل عہاد مصلحة الدعوة يذودوا لذہادة هللا. قال البهہي في ترجمة أہي ہكر الناہلسي: قال أہو بر الحافظ: سجنو ہنو ُعہيد 
ت الدارقطنَّي يبكره ويہكي، ويقول كان يقول، وهوُيسلخ:{َكاَن َبلََك ِفي الِكَتاِب َمْسُطوراً ،وصلہوه على السنة، سمذ }. 

 
قال أہو الفرج ہن الجوزي:أقام جوهر القائد ألہي تميم صاحب مصر أہا ہكر الناہلسي، وكان ينزل األكواخ فقال لو: ہلرنا 

الروم سهماً،وفينا تسذة. قال:ما قلت هبا،ہل قلت:لبا كان مذو  أنك قلت:لبا كان مع الرجل عشرة أسهم، وجب أن يرمَي في
عشرةُ أسهم، وجب أن يرميكم ہتسذة، وأن يرمي الذاشر...فيكم أيضاً؛فإنكم غيرتم الملة،وقتلتم الصالحين،وادعيتم نور 

،وُصلب)،وقيل: -الماشية علف-اإللهية، فشَهره ثم ضرہو ثم أمر يهوديا فسلخو، وقال اہن األكفاني: (ُسلِخ ،وُحِشَي تہناً 
(ُسلخ من مفِرِق رأسو حتى ہلغ الوجو، فكان يبكر هللا، ويصہر حتى ہلغ الصدر،فرحمو السالخ، فوكزه ہالسكين موضع 

]، فرحم هللا اإلمام الناہلسي رحمة واسذة2قلہو، فقضى عليو،وقيل: ((لما ُسلخ كان ُيسمع من جسده قراءة القرآن))[ . 
 

ي هبه المسألة للى طائفتين. األولى تبهب للى عدم جواز الخروج على الحاكم الجائر، واآلخرى تبهب وقد انقسم الذلماء ف
للى جواز الخروج على الحاكم الجائر. فالراية من هبا الہحث لثہات أن القول ہالخروج على الحاكم الجائر من أقوال أهل 

رج على الحاكم الجائر من كہار األئمة وأهل الذلم من أمثال السنة والجماعة وليس قول الخوارج أو الہراة. ہل هناك من خ
وكبلك النفس  –رحمهما هللا  –وسذيد اہن جہير واہن األشذث  –رضي هللا عنهما  –الحسين ہن علي وعہدهللا اہن الزہير 

لى حكام الجور الزكية خرج على أہو جذفر المنصور. فكما هو واضح أن كہار أئمة أهل السنة قالوا ہالخروج، وخرجوا ع
البين لبا ما قورنوا ہحكام اليوم لذدوا حكام عدل، لقد أقاموا الدين وقاموا ہالجهاد وفتحوا الہالد، وعندما ظلموا خرج 

  .األئمة عليهم
 

  .يتالف هبا الہحث من مقدمة ، ومہحثين، وخاتمة
 

م اتجاه األمة، والثاني: طاعة اإلمام، والثالث: يتضمن ثالثة مطالب: األول: عقد اإلمامة وللتزامات اإلما : المہحث األول
 .األسہاب التي ينذزل اإلمام ہها

 
والثاني: أهل المبهب القائل  .يتضمن مطلہين األول: أهل المبهب القائل ہذدم الخروج على الحاكم الجائر : المہحث الثاني

 .ہجواز أو وجوب الخروج على الحاكم الجائر
 

ح ہين المبهہين وواقع حكام عصرنا وحكم الخروج عليهمالخاتمة : تدور حول الترجي . 
 

 
 

وينقسم للى ثالثة  .يدور هبا المہحث حول كيفية عقد اإلمامة، ووجوب طاعة اإلمام وحدود الطاعة، وہما يذزل اإلمام
لث: األسہاب التي ينذزل اإلمام ہهامطالب: األول: عقد اإلمامة وللتزامات اإلمام اتجاه األمة، والثاني: طاعة اإلمام، والثا . 

 
 المطلب األول: عقد اإلمامة 

 
اإلمامة موضوعة لخالفة النہوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم ہها في األمة واجب ہاإلجماع ولن شب 

3عنهم األصم، واختلف في وجوہها هل وجہت ہالذقل أو الشرع[ ]. 
 

ي أهل اإلمامة، وكيفية انذقادها، كل هبا مبكور في كتب الفقو لمن أراد أن يذرفها، فهبا وهناك شروط يجب أن تتوفر ف
 .ليس موضع بكرها

 
ولكن هناك للتزامات من أمور الذامة يجب على اإلمام أن يأديها ويذمل على لقامتها، ألن هبه اإللتزامات من مستحقات 

قول رسول هللا صلى هللا عليو وسلم: ـ عن عہد هللا ہن عمر ـ الرعية على الراعي ومن ضمن مسؤولياتو، وهبا ثاہت ہ
أال كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيتو، فاإلمام البي على   " رضى هللا عنهما ـ أن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم قال 

4الناس راع وهو مسئول عن رعيتو"[ ]. 
 

5وتتلخص هبه اإللتزامات فيما يلي[ ] : 



 
أصولو المستقرة وما أجمع عليو سلف األمة، فإن نجم مہتدع أو زاغ بو شہهة عنو أوضح لو الحجة حفظ الدين على  .1

 .وہين الصواب وأخبه ہما يلزمو من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل، واألمة ممنوعة من زلل
 

فة، فال يتذدى ظالم وال يضذف مظلومتنفيب األحكام ہين المتشاجرين وقطع الخصام ہين المتنازعين حتى تذم النص .2 . 
 

 .حماية الہيضة والبب عن الحريم ليتصرف الناس ہالمذايش وينتشروا في األسفار آمنين من تررير ہنفس لو مال .3
 

 .لقامة الحدود لتصان محارم هللا تذالى عن االنتهاك وتحفظ حقوق عہاده من لتالف واستهالك .4
 

ة والقوة الدافذة حتى ال تظفر األعداء ہررة ينتهكون فيها محرماً أو يسفكون فيها لمسلم تحصين الثرور ہالذدة المانذ .5
 .أو مذاهد دماً 

 
 .جهاد من عاند اإلسالم ہذد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في البمة ليقام ہحق هللا تذالى في لظهاره على الدين كلو .6

 
اجتهاداً من غير خوف وال عسفجہاية الفيء والصدقات على ما أوجہو الشرع نصاً و .7 . 

 
 .تقدير الذطايا وما يستحق في ہيت المال من غير سرف وال تقتير ودفذو في وقت ال تقديم فيو وال تأخير .8

 
استكفاء األمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض لليهم من األعمال ويكلو لليهم من األموال، لتكون األعمال ہالكفاءة  .9

مناء محفوظةمضہوطة واألموال ہاأل . 
 

أن يہاشر ہنفسو مشارفة األمور وتصفح األحوال، لينهض ہسياسة األمة وحراسة الملة، وال يذول على التفويض  .10
 :تشاغالً ہلبة أو عہادة، فقد يخون األمين ويرش الناصح، وقد قال هللا تذالى

 
ا َجَذْلَناَك َخلِيَفًة فِي اْألَْرِض َفاْحُكْم  ِ لِنَّ الَِّبيَن َيِضلُّوَن َعْن َيا َداُووُد لِنَّ ہِِع اْلَهَوٰى َفُيِضلََّك َعْن َسہِيِل هللاَّ اِس ِہاْلَحقِّ َوَال َتتَّ َہْيَن النَّ

ِ لَُهْم َعَباٌب َشِديٌد ہَِما َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب ﴿ص:  ﴾۲٦َسہِيِل هللاَّ  
 لهم جميع

 
 
 
 
 ا
 

قام حق هللا فيهم وہرأت بمتو أمام هللا، فوجب على األمة أن تؤدي فإبا قام اإلمام ہحقوق األمة التي بكرت آنفاً، فقد أ
الحقوق الواجہة عليها لإلمام وهي السمع والطاعة والنصرة. فلو نظرت رحمك هللا وتأملت في حال حكام هبا الزمان 

لمسلمين ہل أعانوا الكفار لوجدتهم ال يلتزمون ہشيء مما بكر آنفاً، فال حفظوا ديناً، وال نفبوا األحكام، وال حموا ہيضة ا
على احتالل ہالد المسلمين، وال أقاموا الجهاد، ہل هم أسوء من حكام الررب الكافر، ألنهم ال تقوم سياستهم على االنحياز 

لشذوہهم ہل يدأہون ہالذمل ضد مصالح شذوہهم، ويذادونهم، فتجد أحدهم منب أن يحكم حتى يهلك وهو متہع أسياده 
يز. فوهللا لنهم في ميزان الشيطان جواسيس وخونة، فال هم أقاموا ديناً وال أقاموا دنيااألمريكان واألنجل . 

 
 

  
 



 
فلقد فرض هللا علينا طاعة أولي األمر فينا وهم األمراء والذلماء كما قال شيخ اإلسالم اہن تيميو، وثہت بلك في كتاب هللا، 

ُسولَ َوأُولِي اْألَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتَناَزْعُتمْ ہقولو سہحان َ َوأَِطيُذوا الرَّ َها الَِّبيَن آَمُنوا أَِطيُذوا هللاَّ ِ  و: " َيا أَيُّ وهُ لِلَى هللاَّ فِي َشْيٍء َفُردُّ
لَِك َخْيٌر َوأَْحَسنُ  ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َبٰ ُسوِل لِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ہِالَّ ﴾٥۹َتأِْويًال ﴿النساء:  َوالرَّ ، وعلى لسان رسولو صلى هللا علية "

وسلم قال: " من أطاعني فقد أطاع هللا، ومن عصاني فقد عصى هللا، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري 
فيما أحب أو كره . فطاعة اإلمام واجہة ما أقام الدين ولم يأمر ہمذصية، وعلى المسلم السمع والطاعة   ] 6"[ فقد عصاني 

ما لم يؤمر ہمذصية، قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم " السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم 
]. وروى الہخاري في صحيحو عن عہادة ہن الصامت قال دعانا 7يؤمر ہمذصية، فإبا أمر ہمذصية فال سمع وال طاعة"[

اه فقال فيما أخبعلينا أن ہايذنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا النہي صلى هللا عليو وسلم فہايذن
]، وقال رسول هللا صلى 8ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهلو لال أن تروا كفراً ہواحاً عندكم من هللا فيو ہرهان[

فقد ہرئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي لنو يستذمل عليكم أمراء فتذرفون وتنكرون فمن كره   " هللا عليو وسلم 
خيار أئمتكم   " ]. وقال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم 9[   " ال ما صلوا   " قالوا يا رسول هللا أال نقاتلهم قال   .   " وتاہع 

م البين تحہونهم ويحہونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم البين تہرضونهم ويہرضونكم وتلذنونه
ال ما أقاموا فيكم الصالة ال ما أقاموا فيكم الصالة أال من   " قالوا قلنا يا رسول هللا أفال نناہبهم عند بلك قال   .   " ويلذنونكم 

. الواضح  ] 10"[ ولي عليو وال فرآه يأتي شيئا من مذصية هللا فليكره ما يأتي من مذصية هللا وال ينزعن يدا من طاعة 
ى هللا عليو وسلم أن طاعة اإلمام مقيدة ہإقامة الصالة أي لقامة الدين، وأن ال نرى كفراً ہواحاً فيو من من كالم النہي صل

 .هللا ہرهان. فإن لم يقم الدين وأظهر الكفر الہواح، فال سمع وال طاعة
 

صرنا (مع ليماننا الكامل فإباً،ال طاعة لإلمام لبا أمر ہمذصية أو لبا لم يقم الدين. فإبا طہقت هبه القاعدة على حكام ع
ہأنهم كفار خارجون عن ملة اإلسالم لتہديلهم شرع هللا ومواالتهم أعداء اإلسالم وتمكين األعداء من رقاب المسلمين، فما 
تركوا ہاہاً من أہواب الكفر لال وولجوا فيو وال ناقضاُ من نواقض اإلسالم الذشر لال وفذلوه، ولكن محاججة لمرجئة الذصر 

قولون عنهم حكام جور وواجب طاعتهم)، فما يأمرون لال ہمذصية وال يقيمون لال دين الررب الملحد ودين ماركس البين ي
ودين لليزاہيث. فها هم نحوا شريذة خير األنام محمد صلى هللا عليو وسلم، ويحكمون ہشريذة ياسق الذصر، دساتير 

ا، وينشرون الربيلة ويذيثون في األرض الفساد. فقل لي ہرہك، االنحالل واالنحطاط، ويجہرون المسلمين على التحاكم لليه
هل هناك مذصية أكہر من لجہار الناس على التحاكم للى شريذة غير شريذة محمد صلى هللا عليو وسلم. فكيف نطيع من 

ي قتل أكثر ہدل الدين وأهلك الحرث والنسل، كيف نطيع من ينصر الكفار على المسلمين في الذراق وأفرانستان وتسہب ف
من مليون طفل عراقي ہمساعدة الكفار في فرض الحصار على الذراق لہان التسذينيات من القرن الماضي، وسمح 

للطائرات األمريكية ہاالنطالق من أرضو لضرب المسلمين ہأفرانستان، ولقد أنكر شيخنا اإلمام حمود ہن عقالء الشذيہي 
ز األمن للتحقيق فلم يلہث ہذدها لال أياماً مذدودة ثم توفاه هللا، والراجح على حكام الجزيرة هبا الفذل، فاستدعاه جها

ُ لِالَّ ہِاْلَحقِّ َوَمْن  :مقتوالً على أيدي طاغوت الجزيرة مسموماً كما شهد ہهبا ثقات. قال تذالى َم هللاَّ ْفَس الَِّتي َحرَّ َوَال َتْقُتلُوا النَّ
ُو َكاَن َمْنُصوًرا ﴿اإلسراء: قُتِلَ َمْظلُوًما َفَقْد َجَذْلَنا لِوَ  ِو ُسْلَطاًنا َفَال ُيْسِرْف فِي اْلَقْتِل لِنَّ ﴾ . وعن عہدهللا اہن عمر رضي ۳۳لِيِّ

]، عن الہراء ہن 11هللا عنو قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم: " لزوال الدنيا أهون على هللا من قتل رجل مسلم"[
 عليو وسلم قال:" لزوال الدنيا أهون على هللا من قتل مؤمن ہرير حق ولو أن عازب رضي هللا عنو أن رسول هللا صلى هللا

] ، قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم: " من 12أهل سماواتو وأهل أرضو اشتركوا في دم مؤمن ألدخلهم هللا النار"[
13"[ اعان على قتل مؤمن ہشطر كلمة لقي هللا عز وجل مكتوب ہين عينيو ايس من رحمة هللا فال سمع وال طاعة لمثل  .[

هؤالء الطواغيت. ألن الطاعة لهم تكريساً للظلم والرضى ہو، وهبا خالف لدعوة اإلسالم التي جاءت لرفع الظلم وتحرير 
َنا :الناس من االستہداد واالستذہاد وتكريس الذدل، وليقوم الناس ہالقسط، قال تذالى ِت َوأَْنَزْلَنا َمَذُهُم لََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا ہِاْلَہيِّ

اِس وَ  اُس ہِاْلقِْسِط َوأَْنَزْلَنا اْلَحِديَد فِيِو َہأٌْس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلنَّ ُ َمْن َيْنُصُرهُ َوُرُسلَُو ہِاْلَرْيِب لِنَّ اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لَِيقُوَم النَّ لَِيْذلََم هللاَّ
َ َقِويٌّ َعِزيٌز ﴿الحديد:  ﴾ ۲٥هللاَّ . 

 
 
 
 
 

  
 



 
 
 

) حفظ الدين على أصولو المستقرة، ولقامة 4فالمقصود من اإلمامة كما بكرالماوردي من للتزامات اإلمام (انظر ص 
ن الحدود وتحكيم الشرع، والجهاد في سہيل هللا. فال تصح ہيذة اإلمام لال لبا قام ہهبه اإللتزامات وحرص على تنفيبها، إل

لمامتو ال تصح لال لبا ہايع األمة على القيام ہهبه اإللتزامات ولال وجب خلذو ہاإلجماع. وقد يذزل اإلمام ألسہاب كثيرة قد 
هبه الحقوق بكرت في )بكرها األئمة في كتب الفقو واآلثر. قال الماوردي: ولبا قام اإلمام ہما بكرناه من حقوق األمة 

 تذالى فيما لهم وعليهم، ووجب لو عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يترير حالو. المطلب الساہق) فقد أدى حق هللا
 :والبي يترير ہو حالو فيخرج ہو عن اإلمامة شيئان

 
 .أحدهما: جرح في عدالتو

 
 .والثاني: نقص في ہدنو

 
ما تذلق فيو ہشہهةفأما الجرح في عدالتو وهو الفسق فهو على ضرہين: أحدهما: ما تاہع فيو الشهوة. والثاني:  . 

 
فأما األول منهما: فمتذلق ہأفذال الجوارح وهو ارتكاہو للمحظورات، ولقدامو على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً 

للهوى، فهبا فسق يمنع من انذقاد اإلمامة واستدامتها، فإبا طرأ على من انذقدت لمامتو خرج منها، فلو عاد للى الذدالة 
مة لال ہذقد جديدلم يذد للى اإلما . 
 

وأما الثاني منهما: فمتذلق ہاالعتقاد المتأول ہشہهة تذترض فيتأول لها خالف الحق، فقد اختلف الذلماء فيها. فبهب فريق 
منهم للى أنها تمنع من انذقاد اإلمامة ومن استدامتها ويخرج ہحدوثو منها ألنو لما استوى حكم الكفر ہتأويل وغير تأويل 

حال الفسق ہتأويل وغير تأويل. وقال كثير من علماء الہصرة: لنو ال يمنع من انذقاد اإلمامة وال يخرج وجب أن يستوي 
 .ہو منها كما ال يمنع من والية القضاء وجواز الشهادة

 
وأما ما طرأ على ہدنو من نقص فينقسم ثالثة أقسام: أحدها: نقص الحواس، والثاني: نقص األعضاء، والثالث: نقص 

]. وهناك تفصيل لكل قسم من األقسام الثالثة ليس هبا موضع بكرها ألنها ليست محل الہحث ومخافة أن 14التصرف[
 .يطول المقام

 
في ( المجموع الُمْبَهب في قواعد المبهب -رحمو هللا  –] 15وقال الذالئي [ اإلمام األعظم لبا طرأ فسقُو ، فيو  " : ( 

ححو في الہيان .الثاني : ال ينذزل ، وصححو كثيرون ، لما في لہطال واليتِو من ثالثة أوُجٍو : أحدها : أنو ينذزل ، وص
16اضطراب األحوال . الثالث : لْن أمكَن استتاَہُتو أو تقويُم أََوِدِه ، لَم ُيخلع ، ولْن لَم يمكن بلك ، ُخلَِع " [ ]. 

 
17اه عن القاضي عياض النفيس الذلوي[ال تنذقد اإلمامة لفاسق اہتداًء، وحك -رحمو هللا  –وقال القاضي عياض  ]. 

 
ُنوا أَْن  –رحمو هللا  –وكبلك بكر اإلمام القرطہي  َها الَِّبيَن آَمُنوا لِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ہَِنَہإٍ َفَتَہيَّ في تفسير قول هللا تذالى :" َيا أَيُّ

﴾ " فہذد أن بكر عدة مسائل حول هبه اآلية، ثم بكر ٦ِميَن ﴿الحجرات: ُتِصيُہوا َقْوًما ہَِجَهالٍَة َفُتْصِہُحوا َعلَٰى َما َفَذْلُتْم َنادِ 
قول اہن الذرہي، حيث قال " َقال اہن الذرہي : ومن الذجب أن يجوز الشافذي ونظراؤه لمامة الفاسق. ومن ال يؤتمن على 

صلون ہالناس لما فسدت حہة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين. وهبا لنما كان أصلو أن الوالة البين كانوا ي
أديانهم ولم يمكن ترك الصالة وراءهم، وال استطيذت لزالتهم ُصلي مذهم ووراءهم ، كما قال عثمان : الصالة أحسن ما 
يفذل الناس ، فإبا أحسنوا فإحسن ، ولبا أساءوا فاجتنب لساءتهم . ثم كان من الناس من لبا صلى مذهم تقية أعادوا 

كان يجذلها صالتو. وہوجوب اإلعادة أقول، فال ينہري ألَحٍد أن يترك الصالة مع من ال يرضى من الصالة ل ، ومنهم من 
18األئمة، ولكن يذيد سراً في نفسو، وال يؤثر بلك عند غيره." [ ] 

 
ُو ہَِكلَِماتٍ  ُهنَّ َقالَ لِنِّي َجاِعلَُك  وكبلك ال يكون الظالم لماماً كما بكر الجصاص في تفسير آية : َولِِب اْہَتلَٰى لِْہَراِهيَم َرہُّ َفأََتمَّ

الِِميَن ﴿الہقرة:  تِي َقالَ َال َيَنالُ َعْهِدي الظَّ يَّ اِس لَِماًما َقالَ َوِمْن ُبرِّ ﴾ . وقد روي عن السدي في قولو تذالى۱۲٤لِلنَّ َال  ** : 
الِِميَن } أ نو النہوَة . وعن مَجاهد : أنو أَراد أن الظ و َقال : " ال يلزم َيَنالُ َعْهِدي الظَّ الم ال يكون لماًما ، وعن اہن عہاس أَنَّ

ليس لهم عند هللاَّ عهد يذطيهم عليو خيًرا في  " : الوَفاء ہذهد الظالم ، فإِبا عقد عليك في ظلم َفانقضو " . وَقال الحسن
19اآلخرة " [ ]. 

 
 



يو الفسق وجب خلذو. فهبا دليل واضح على عدم فكما هو واضح من كالم األئمة أنو ال تنذقد اإلمامة لفاسق ولبا طرأ عل
جواز انذقاد اإلمامة لحكام عصرنا ألن فسقهم ال يخفى لال على أعمى الہصر والہصيرة، فوجب خلذهم ہقول األئمة 

وتنصيب لماماً عادالً متى أمكن بلك. ألن خطر ہقاء هؤالء الحكام على الدين شديد، وكلما طال ہقاؤهم، زاد هدم الدين، 
ستشرى الفساد وترسخ الہاطل وضذف الحقوا . 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

والثاني: أهل المبهب القائل ہجواز أو وجوب  .يتضمن مطلہين، األول: أهل المبهب القائل ہذدم الخروج على الحاكم الجائر
  .الخروج على الحاكم الجائر

 
 
 

كم الجائر المطلب األول: أهل المبهب القائل ہذدم الخروج على الحا  
 

سُ  َ َوأَِطيُذوا الرَّ َها الَِّبيَن آَمُنوا أَِطيُذوا هللاَّ ولَ َوأُولِي عمدة أهل هبا المبهب من الذلماء واألئمة، هي قولو سہحانو: " َيا أَيُّ
ُسوِل لِْن ُكْنُتْم تُ  ِ َوالرَّ وهُ لِلَى هللاَّ لَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويًال اْألَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتَناَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُردُّ ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َبٰ ْؤِمُنوَن ہِالَّ

﴾"، واألحاديث النہوية التي بكرت في هبا الہاب في كتب الحديث ومنها: عن عہادة ہن الصامت قال دعانا ٥۹﴿النساء: 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا  النہي صلى هللا عليو وسلم فہايذناه فقال فيما أخبعلينا أن ہايذنا على السمع

20ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهلو لال أن تروا كفراً ہواحاً عندكم من هللا فيو ہرهان[ ، وقال رسول هللا صلى  [
لنو يستذمل عليكم أمراء فتذرفون وتنكرون فمن كره فقد ہرئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي   " هللا عليو وسلم 

21" [ ال ما صلوا   " قالوا يا رسول هللا أال نقاتلهم قال   .   " اہع وت ]. 
 

خيار أئمتكم البين تحہونهم ويحہونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار   " وقال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم 
ال ما   " هللا أفال نناہبهم عند بلك قال قالوا قلنا يا رسول   .   " أئمتكم البين تہرضونهم ويہرضونكم وتلذنونهم ويلذنونكم 

أقاموا فيكم الصالة ال ما أقاموا فيكم الصالة أال من ولي عليو وال فرآه يأتي شيئا من مذصية هللا فليكره ما يأتي من 
22مذصية هللا وال ينزعن يدا من طاعة" [ ]. 

 
جاء هللا ہخير فنحن فيو فهل من وراء هبا الخير شر وعن حبيفة ہن اليمان رضي هللا عنو، قلت يا رسول هللا لنا كنا ہشر ف

  " قلت كيف، قال   .   " نذم   " قلت فهل وراء بلك الخير شر قال   .   " نذم   " قلت هل وراء بلك الشر خير قال   . قال " نذم "
قال   .   " في جثمان لنس  يكون ہذدي أئمة ال يهتدون ہهداى وال يستنون ہسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوہهم قلوب الشياطين

  " تسمع وتطيع لألمير ولن ضرب ظهرك وأخب مالك فاسمع وأطع   " قلت كيف أصنع يا رسول هللا لن أدركت بلك قال 
]23 ]. 
 

 .ننتقل للى بكر أقوال الذلماء البين قالوا ہذدم جواز الخروج على الحاكم الجائر
 

هور من قولهم هو ہذدم جوازالخروج على الحاكم الجائريذتہر الحناہلة على رأس أهل هبا المبهب والمش . 
 

24قال شيخ اإلسالم اہن تيمية ـ رحمو هللا ـ : والصہر على جور األئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة[ ] . 
 

ن عمر : وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛ كما كان عہد هللا اہ -رحمو هللا  -وقال ايضاً 
وسذيد ہن المسيب وعلي ہن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد ، وكما كان الحسن الہصري 
ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة اہن األشذث، ولهبا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة 

م، وصاروا يبكرون هبا في عقائدهم، ويأمرون ہالصہر على جور لألحاديث الصحيحة الثاہتة عن النہي صلى هللا عليو وسل



: ولهبا لما أراد  -رحمو هللا  -األئمة وترك قتالهم، ولن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل الذلم والدين. وكبلك قال 
اضل أهل الذلم والدين كاہن عمر أن يخرج للى أهل الذراق لما كاتہوه كتہاً كثيرة :أشار عليو أف -رضي هللا عنو  -الحسين 

25واہن عہاس وأہي ہكر ہن عہد الرحمن ہن الحارث ہن هشام أن ال يخرج، وغلب على ظنهم أنو يقتل [ ]. 
 

مخافة أن يقتل، ولو كانوا يرون الخروج حرام قطذاً لبكروا لو الدليل  -رضي هللا عنو  -فأهل الذلم قد نصحوا الحسين 
قرر  –رضي هللا عنو  -كانت نصيحة يريدون منها المصلحة حسب ما رأوها، وأما الحسين  وأمروه ہذدم الخروج، ولكن

  .الخروج لظنو أن المصلحة في الخروج
 

قال اإلمام أہو جذفر الطحاوي: وال نرى الخروج على أئّمتنا وال والة أمرنا و لن جاروا ، وال ندعوا عليهم ، وال ننزع يداً 
]. 26طاعة هللا عز وجل فريضًة ، ما لم يأمروا ہمذصيٍة ، وندعوا لهم ہالصالح والمذافاة [من طاعتهم ونرى طاعتهم من 

وهبا ال يمثل رأي األحناف ألنو المشهور من مبهب أہو حنيفة الخروج على أئمة الجور، وقد رد اإلمام الجصاص على 
وقد توفي ہذد اإلمام الطحاوي ہحوالي  الطحاوي في هبه المسألة، يقول اإلمام الجصاص وهومن أئمة المبهب الحنفي،

] ( وسنبكر 27مشهوراً في قتال الظلمة وأئمة الجور [ (خمسين عاماً : وكان مبهہو رحمو هللا ( أي اإلمام أہي حنيفة
هبه الذقيدة التي خالف ہها عقيدة  –رحمو هللا  –كالم الجصاص كامالً في المطلب القادم لن شاء هللا) . فمن أين للطحاوي 

  .لمام المبهب أہي حنيفة وما الشيء البي جذلو يخالف لمام المبهب
 

28قال أہي الحسن األشذري: و يرون الدعاء ألئّمة المسلمين ہالصالح و أن اليخرجوا عليهم ہالسيف [ ].  
 

لثارة الفتن و وقال اإلمام الہزدوي : لبا فسق اإلمام يجب الدعاء لو ہالتوہة ، وال يجوز الخروج عليو ألّن في الخروج 
29الفساد في الذالم [ ].  

قال الہاقالني: ہذدما بكر فسق اإلمام و ظلمو ہرصب األموال ، و ضرب األہشار ، و تناول النفوس المحّرمة ، و تضييع 
الحقوق ، و تذطيل الحدود. الينخلع ہهبه االمور وال يجب الخروج عليو ، ہل يجب و عظو و تخويفو ، و ترك طاعتو في 

30مّما يدعو لليو من مذاصي هللا [شيء  ].  
 

قال اإلمام النووي رحمو هللا : " وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام ہإجماع المسلمين ، ولن كانوا فسقة 
ظالمين ، وقد تظاهرت األحاديث ہمذنى ما بكرتو ، وأجمع أهل السنة أنو ال ينذزل السلطان ہالفسق ، وأما الوجو المبكور 

كتب الفقو لہذض أصحاہنا أنو ينذزل وحكى عن المذتزلة أيضاً فرلط من قائلو مخالف لإلجماع ، قال الذلماء وسہب  في
عدم انذزالو، وتحريم الخروج عليو ما يترتب على بلك من الفتن ولراقة الدماء ، وفساد بات الہين فتكون المفسدة في 

31عزلو أكثر منها في ہقائو " [ ].  
 

اإلجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم: فقال: قال اہن ہطال: " وفى  -رحمو هللا  -ہن حجر وكبلك نقل ا
الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المترلب والجهاد 

32سكين الدهماء" [مذو وأن طاعتو خير من الخروج عليو لما في بلك من حقن الدماء وت ].  
 

في دعوى اإلجماع رد عليو ہذض أهل الذلم وأستنكروه، منهم ہن حزم وغيره،  -رحمهما هللا  –وكالم النووي واہن حجر 
وكيف وقع اإلجماع ہذد الصحاہة وكثيراُ من أهل الذلم لم يقل ہانذقاد اإلجماع ہذد الصحاہة ومهنم اإلمام أحمد اہن حنہل 

اإلجماع فقد كببحيث قال من ادعى  . 
 

وكبلك استدل أهل هبا المبهب ہالمفسدة المترتہة على الخروج من لراقة الدماء، واستہدال األمن ہالخوف، والفساد في 
األرض، فقالوا هبه األمور أعظم من الصہر على جور الحاكم. وكبلك استدلوا ہذہارات لہذض الصحاہة في لنكار قيام 

على يزيد الحسين رضي هللا عنهم أجمذين . 
 
 
 

: ولما استشذر الناس خروجو : أشفقوا عليو من بلك ، -رضي هللا عنو  -عن خروج الحسين -رحمو هللا  -قال اہن كثير 
وحبروه منو ، وأشار عليو بوو الرأي منهم والمحہة لـو ہذدم الخروج للى الذراق ، وأمروه ہالمقام ہمكة ، وبكروا ما 

33جرى ألہيو وأخيو مذهم [ ]. 
توّجو للى الذراق فلحقو على مسيرة ثالثة ليال ، فقال :  -رضي هللا عنو  -أن الحسين  -رضي هللا عنهما  -ہلغ اہَن عمر و

لّني محدثك حديثاً :  : أين تريد ، قال : الذراق ، وهبه كتہهم وہيذتهم ، فقال لـو اہن عمر : ال تبهب ، فأہى، فقال اہن عمر
فخّيره ہين الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة ولم يرد الدنيا ،  -صلى هللا عليو وسلم  -ى النہي أت -عليو السالم  -لن جہريل 

ما يليها أحٌد منكم أہداً ، فأہى أن يرجع ، فاعتنقو اہن عمر وہكى وقال  -صلى هللا عليو وسلم  -ولّنك ہضذة من رسول هللا 
قدره وهللا ، ولو أدركتو ما تركتو  -رضي هللا عنو  -حسين : استودعك هللا من قتيل .وقال سذيد ہن ميناء سمذت عّجل 



 . يخرج لالّ أن يرلہني
 

فقال: يا أہا عہد هللا ؛ لني لكم ناصح ، ولّني عليكم مشفق ، وقد ہلرني أنو قد  -رضي هللا عنو  -وجاءه أہو سذيد الخدري 
يقول ہالكوفة :  -رضي هللا عنو  -إّني سمذت أہاك كاتہك قوم من شيذتكم ہالكوفة يدعونك للى الخروج فال تخرج لليهم ، ف

 . وهللا لقد مللتهم وأہرضتهم وملّوني وأہرضوني
 

: لّني فداك وأہي وأمي ؛ فأمتذنا ہنفسك وال تسر للى الذراق ، فوهللا لئن  -رضي هللا عنو  -وقال عہد هللا ہن مطيع الذدوي 
 . قتلك هؤالء القوم ليتخبونا عہيداً وخوالً 

 
عن الخروج لذدم جواز الخروج، ولكن  -رضي هللا عنو  –هو واضح من عہارات الصحاہة أنهم لم ينهوا الحسين  وكما

خوفاُ عليو من القتل، ولمذرفتهم ہخيانة أهل الكوفة وأنهم ليسوا أهل نصرة. وال حجة لسدنة حكام عصرنا ہهبا األقوال 
صلحة الحسين ومصلحة المسلمين، والدين كان قائماً والجهاد للنهي عن الخروج على أسيادهم. ألن الصحاہة أرادوا م

نافباً، فرؤا أن مقتل الحسين مفسدة. أما األمرمع حكام عصرنا مختلف تماماً، فليس هناك أي مصلحة في عدم الخروج 
اكم للى عليهم، فالدين قد هدم والشريذة قد نحيت، وهل هناك مفسدة أعظم من هدم الدين ولكراه المسلمين على التح

والضروريات الخمس قد وضذت لحفظ الدين، فإبا الدين لم يحفظ فالدم الدم  .القوانيين الوضذية وشريذة الررب الملحد
 .والهدم الهدم حتى يقام الدين وتحكم الشريذة

 
ت من قال الشوكاني: وقد استدل القائلون ہوجوب الخروج على الظلمة ومناہبتهم ہالسيف ومكافحتهم ہالقتال ہذموما

الكتاب والسنة في وجوب األمر ہالمذروف والنهي عن المنكر وال شك وال ريب أن األحاديث التي بكرها المصنف في هبا 
الہاب وبكرناها أخص من تلك الذمومات مطلقاً وهي متواترة المذنى كما يذرف بلك من لو أنسة ہذلم السنة ولكنو ال 

لصالح من الذترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فذلوا بلك ہاجتهادهم ينہري لمسلم أن يحط على من خرج من السلف ا
وهم أتقى ل وأطوع لسنة رسول هللا من جماعة ممن جاء ہذدهم من أهل الذلم ولقد أفرط ہذض أهل الذلم كالكرامية ومن 

الخمير السكير الهاتك  وافقهم في الجمود على األحاديث حتى حكموا ہأن الحسين السہط رضي هللا عنو وأرضاه ہاع على
لحرم الشريذة المطهرة يزيد ہن مذاوية لذنهم هللا، فيا ل الذجب من مقاالت تقشذر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل 

34جلمود[ ]. 
 

أنو ال يخطئ اإلمام الحسين ہخروجو على يزيد وقد أغلظ على من قال ہهبا  -رحمو هللا  –والواضح من كالم الشوكاني 
ہالجمود على األحاديث، وهبا يدل على أن المسألة ليست محسومة ہذدم الجواز، ہل هي اجتهادية ولن األحاديث  ووصفهم

حمالة ألكثر من وجو، وأن من خرج من السلف، قد فذلوا بلك ہاجتهادهم ولو كانت األحاديث قطذية الداللة لنزلوا عند 
ى ل وأطوع لسنة رسول هللاحكم هللا ورسولو ألنهم كما وصفهم الشوكاني أنهم أتق . 

 
 
 
 
 

  
   

 

 
 

 :قال اہن المہارك رحمو هللا
 

 وهل أفسد الدين لال الملوُك وأحہار سوء ورهہانها
 

لتذريف ہالہراة وبكر الشروط التي يجب أن قہل عرض أقوال الذلماء القائلين ہجواز الخروج على الحاكم الجائر ال ہد من ا
تتوفر فيهم. فال يمكن ألحد كائن من كان أن يسمي الخارج على الحاكم الظالم الجائر ہاغياُ، ألن الہراة ال ہد أن تتوفرفيهم 

  . شروط قد وضذها الذلماء
 

لذدِل ، الخارُج عن طاعتو ہامتناعِو من أداِء قال النوويُّ رحمو هللاُ : " الہاغي في اصطالح الذلماء : هو المخالُف إلماِم ا



أن يكون لهم شوكة وعدد ہحيث يحتاج اإلمام في ردهم للى الطاعة للى الكلفة، ہہبل مال، ولعداد  . واجٍب عليو أو غيِره
35رجال، ونصب قتال "[ ] .  

 
36فالہراة ال ہد أن تتوفر فيهم أرہذة شروط [ ] :  

 
ادل التي أوجہها هللا على المسلمين ألولياء أمورهمالخروج عن طاعة الحاكم الذ .1 . 

 
 أن يكون الخروج من جماعة قوية، لها شوكة وقوة، ہحيث يحتاج الحاكم في ردهم للى الطاعة، للى لعداد رجال .2

 
سوا ہہراة، ألنو ومال وقتال، فإن لم تكن لهم قوة ، فإن كانوا أفراداً، أو لم يكن لهم من الذتاد ما يدفذون ہو عن أنفسهم، فلي

 . يسهل ضہطهم ولعادتهم للى الطاعة
 

 .أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم للى الخروج على حكم اإلمام ، فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا محارہين، ال ہراة .3
 

 .أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدراً لقوتهم، ألنو ال قوة لجماعة ال قيادة لها .4
 
 
 

ہُن لسحاق المالكي في مختصره : الہاغيُة : فرقٌة خالفت اإلمام ہمنع حق ، أو لقلِذو ، فللذدِل قتالهم ولِن تأولوا وقال الخليلُ 
 . انتهى

 
ہذد أن استقر لدينا من هم الہراة، ننتقل للى بكر أقوال األئمة والذلماء القائلين ہجواز األمر ہالمذروف والنهي عن المنكر 

الحاكم الجائر أو المہتدع فرع من األمر ہالمذروف والنهي عن المنكرہالسيف ألن الخروج على  . 
 

لقد اجمذت األمة على وجوب األمر ہالمذروف والنهي على المنكر ہدون خالف من أحد يذتد ہخالفو لقول هللا سہحانو 
ٌة َيْدُعوَن لِلَى اْلَخْيِر َوَيأُْمُروَن ہِاْلَمذْ  ئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن ﴿آلوتذالى : َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ عمران:  ُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَٰ

﴾. ولقول سيدنا محمد صلى هللا عليو وسلم : " من رأى منكم منكراً فليريره ہيده لن استطاع، فإن لم يستطع فہلسانو، ۱۰٤
]. ولكن اختلفوا في كيفية األمر 37" [فإن لم يستطع فہقلہو وبلك أضذف اإليمان، ليس ہذد بلك من اإليمان شيء

  .ہالمذروف والنهي على المنكر أتكون ہالقلب واللسان فقط أو تكون كبلك ہاليد وسل السيوف 
 

وعن أہي ہكر الصديق رضي هللا عنو أنو تال قولو تذالى : " يا أيها الناس عليكم أنفسكم اليضركم من ضل لبا اهتديتم " 
قرؤون هبه اآلية فتضذونها في غير موضذها ولني سمذت النہي صلى هللا عليو وسلم قالفقال : أيها الناس لنكم ت لن  " : 

الناس لبا رأوا المنكر وال يريرونو ، أوشك أن يذمهم ہذقاہو ". وقد ورد " لن الناس لبا رأوا الظالم فلم يأخبوا على يديو 
38أوشك أن يذمهم هللا ہذقاب منو" [ ]. 

 عليو وسلم : " ما من نہي ہذثو هللا قہلي لال كان لو من أمتو حواريون ، وأصحاب يأخبون ہسنتو قال رسول هللا صلى هللا
ويقتدون ہأمره ، ثم لنها تخلف من ہذدهم خلوف ، يقولون ماال يفذلون ، ويفذلون ماال يؤمرون ، فمن جاهدهم ہيده فهو 

مؤمن ، وليس وراء بلك من اإليمان حہة خردل " مؤمن ، ومن جاهدهم ہلسانو فهو مؤمن ، ومن جاهدهم ہقلہو فهو 
]. قال اہن رجب مذلق على هبا الحديث39[ 40وهبا يدل على جهاد األمراء ہاليد " [ " :  ].  

 
عن القائلين أن الكيفية تكون ہالقلب واللسان، قد وجب عندهم ہال خالف سل السيوف مع  –رحمو هللا  –وقال اہن حزم 

يو فاسق، وقد روى اہن حزم عن اہن عمر أنو قال ال أدري من هي الہاغية؟ ولو علمتها ما سہقتني اإلمام الذدل لبا قام عل
أنت وال غيرك للى قتالها. وكبلك قال رحمو هللا لّن سل السيوف في األمر ہالمذروف والنهي عن المنكر واجب ، لبا لم يمكن 

 .[41]دفع المنكر لال ہبلك 
 

اء البين قالوا ہجواز األمر ہالمذروف والنهي عن المنكر ہسل السيوف والخروج على الحاكم واآلن ننتقل لبكر أقوال الذلم
 .الجائر

 
: فالمشهور من مبهہو جواز قتال حكام الجور والظلمة، والقول  -رحمو هللا  –فلنہدأ ہبكر مبهب سيد الفقهاء أہي حنيفة 

عن أہي حنيفة في هبا  –رحمو هللا  –اإلمام الجصاص ہاالمر ہالمذروف والنهي عن المنكر ہالسيف. وننقل ما بكر 
المسألة، وقد رد اإلمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أہي حنيفة مبهہو في الخروج على أئمة الجور وقولهم 

لمذروف ہأن أہى حنيفة يرى لمامة الفاسق فقال: "وهبا لنما أنكره عليو أغمار أصحاب الحديث البين ہهم فُقِد األمر ہا
والنهي عن المنكر حتى َترلب الظالمون على أمور اإلسالم، فمن كان هبا مبهہو ہاألمر ہالمذروف والنهي عن المنكر كيف 



42يرى لمامة الفاسق" [  .وفي هبا رد على اإلمام الطحاوي من لمام حنفي من كہار أئمة المبهب الحنفي .[
 

ى أئمة الجور في عصره، كزيد ہن علي في خروجو على الخليفة األموي ولقد أيد اإلمام أہو حنيفة وساعد كل من خرج عل
 ":فقد أمده أہو حنيفة ہالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم ہالوقوف للى جانہو، وهبا ما بكره الجصاص في هبه المسألة

43لقَتال مذو " [وقضيتو في أَمر زيد ہن علي مشهورة وفي حملو المال لليو وفتياه الناس سراً في وجوب نصرتو وا ]. 
 

وكبلك مساندتو لمحمد اہن عہد هللا الملقب ہالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرتو ومہايذتو، وقال ہأن الخروج 
مذو أفضل من جهاد الكفار، كما بكر بلك الجصاص: " وكبلك أمره مع محمد ولِہراهيَم اہني عہد هللاَّ ہن حسن. وقال ألَہي 

حيَن َقال لو : لَم أشرت على أَخي ہالخروج مع لہراهيم حتى قتل ؟ َقال : مخرج أَخيك أَحب للي من مخرجك  لسحاق الفزاريِ 
44" . وكان أَہو لسحاق قد خرج للى الہصرة " [ ].  

 
وقد نقل الموفق المكي واہن الہزاز صاحب الفتاوى الہزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هبا عن أہي حنيفة، ورأي أہو 

فة واضح جلي أّن الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاكم الجائر المہتدع أفضل من قتال حني
  .الكفاراألصليين

 
وقد كان الحسن وسذيد ہن جہير والشذہي  " :وكبلك بكر الجصاص أن كہار التاہذين قد ناہبوا الحجاج ہالسيف، حيث قال

وسائر الَتاہذين يأْخبون أَرزاقهم من أَيدي هؤالء الظلمة ، ال على أَنهم كانوا يتولونهم وال يرون لمامتهم ، ولِنما كانوا 
السيف يأْخبونها على أَنها حقوق لهم في أَيدي قوم فجرة . وكيف يكون بلك على وجو مواالتهم وقد ضرہوا وجَو الحجاج ہ

، وخرج عليو من القَراء أرہذة آالف رجل هم خيار التاہذين وفقهاؤهم َفَقاتلوه مع عہد الرحمن ہن محمد ہن األشذث 
ہاألهواز ثَم ہالہصرة ثَم ہدير الجماجم من ناحية الفرات ہقرب الكوفة وهم خالذون لذہد الملك ہن مروان العنون لهم 

 .[45] " متہرئون منهم
 

ہد الرحمن ہن األشذث على الدولة األموية في زمن والية الحجاج الظالمة وقف للى جانہو آنباك أكاہر كبلك حين ثار ع
اء  يذني )الفقهاء أمثال سذيد ہن جہير والشذہي واہن أہي ليلى وأہي الہختري، ويبكر اہن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّ

البين قذدوا عن القيام مذو أن خروجو هبا غير جائز، والخطب التي الذلماء والفقهاء) وقفت مذو ولم يقل واحد من الذلماء 
ألقاها هؤالء الفقهاء أمام جيش ہن األشذث تترجم نظريتهم ترجمة أمينة، قال ہن أہي ليلى: " أيها المؤمنون لّنو من رأى 

فقد أجر وهو أفضل من صاحہو، ومن ُعْدواناً ُيذمل ہو وُمنكراً ُيدعى لليو فأنكره ہقلہو فقد سلم وہرئ، ومن أنكره ہلسانو 
أنكره ہالسيف لتكون كلمة هللا هي الذليا وكلمة الظالمين السفلى فبلك البي أصاب سہيل الهدى وُنور في قلہو اليقين، 
وقال  ." فقاتلوا هؤالء المحلّين المحدثين المہتدعين البين قد جهلوا الحق فال يذرفونو وعملوا ہالذدوان فال ينكرونو

: " يا أهل اإلسالم قاتلوهم وال يأخبكم حرج في قتالهم، فوهللا ما أعلم قوما على ہسيط األرض أعمل ہظلم وال أجور الشذہي
منهم في الحكم، فليكن ہهم الہدار". وقال سذيد ہن جہير: " قاتلوهم وال تأثموا من قتالهم ہنّية ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم 

46دين واستباللهم الضذفاء ولماتتهم الصالة " [على جورهم في الحكم وتجہرهم في ال ].  
 

أما نجم الذلماء ومفتي المدينة اإلمام مالك فقد روى اہن جرير عنو أنو أفتى الناس ہمہايذة محمد ہن عہد هللا ہن الحسن 
هـ، فقيل لو145البي خرج سنة  ہيذة، فہايذو فإن في أعناقنا ہيذة للمنصور، فقال: لنما كنتم مكرهين وليس لمكره  " : 

47الناس عند بلك عن قول مالك ولزم مالك ہيتو " [ ].  
 

للناس ہمہايذة محمد ہن عہدهللا ہن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال  -رحمو هللا  -وقد أفتى اإلمام مالك 
فہايع الناس محمد ہن عہدهللا ہن  الناس لمالك : في أعناقنا ہيذة للمنصور ، قال : لنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره ہيذة ،

48حسن عمال ہفتوى اإلمام مالك .[ ].  
 

وقد بكر اہن الذرہي أقوال علماء المالكية : " لنما يقاتل مع اإلمام الذدل ، سواء كان األول ، أو الخارج عليو ، فإن لم 
49دفع بلك ". [يكونا عدلين ، فأمسك عنهما لال أن تراد ہنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فا ]  

وكبلك قال اہن الذرہي : " وقد روى اہن القاسم عن مالك : لبا خرج على اإلمام الذدل ، خارج وجب الدفع عنو ، مثل عمر 
ُهَما َفإَِبا َجاَء َوْعُد أُوَال  :ہن عہد الذزيز ، فأما غيره فدعو ، ينتقم هللا من ظالم ہمثلو ، ثم ينتقم هللا من كليهما ، قال هللا تذالى

َياِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفُذوًال ﴿اإلسراء:  ﴾ ، قال مالك : لبا ہويع لإلمام ٥َہَذْثَنا َعلَْيُكْم ِعَہاًدا لََنا أُولِي َہأٍْس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَاللَ الدِّ
50الخوف "[فقام عليو لخوانو ، قوتلوا لن كان األول عدالً ، فأما هؤالء فال ہيذة لهم ، لبا كان ہويع لهم على  ].  

 
من دعا منهم للى ہدعة فال تجيہوه وال كرامــة  " : وقد بكر أہن أہي يذلى في بيل طہقات الحناہلة عن اإلمام أحمد في رواية

  [51]."، ولن قدرتم على خلذو فافذلوا 
لتحريم يحمل على عدم والمشهور من مبهب اإلمام أحمد ، تحريم خلع اإلمام الجائر ، غير أنو يمكن التوفيق ہأن قولو ہا

 . القدرة ألنو حينئب فتترجح المفسدة ويہقى الظلم ہل قد يزداد



52ومن علماء الحناہلة البين بهہوا للى القول ہخلع الجائر ، اہن رزين ، واہن عقيل ، واہن الجوزي ، رحمهم هللا .[ ]  
 

ه المسألة كالماً نفيساً ألئمة السلف في رده على في هب -رحمو هللا  -وقد نقل الذالمة محمد ہن لہراهيم الوزير اليماني 
ِة أہي القاسم بِّ عن سنَّ   .الروافض في كتاہو الذواصم والقواصم في البَّ

 
ومن هبه اآلراء التي نقلها الذالمة محمد ہن لہراهيم الوزير اليماني : " قال القاضي عياض : ( لو َطَرأَ عليو كفٌر ، أو 

خرج عن حكم الوالية ، وسقطت طاعتو ، ووجب على المسلمين القيام عليو ، ونصب لمام عادل  ترييٌر للشرع ، أو ہدعٌة ،
لِن أمكنهم بلك ، فإن لَم يقع بلك لال لطائفة ، وجب عليهم القيام ہخلع الكافر ، وال يجب على المہتدع القيام لال لبا ظنوا 

جر المسلم عن أرضو للى غيرها ، ويفر ہدينو .. وقال ہذضهم : القدرَة عليو ، فإن تحققوا الذجز ، لَم يجب القيام ، وليها
) . انتهى 229\12يجب خلذو لال أن يترتب عليو فتنٌة وحرب (صحيح مسلم شرح النووي   

 
وقال اہُن ہطال : وقد أجمع الفقهاءعلى وجوب طاعة السلطان المترلب والجهاد مذو ، وأنصف المظلوم غالہاً ، وأنَّ طاعتو 

لخروج عليو لَِما في بلك من حقن الدماء و تسكين الدهماء ولم يستثنوا من بلك لال لبا وقع من السلطان الكفر خيٌر من ا
  .(الفتح) .الصريح فال تجوز طاعتو في بلك ہل تجب مجاهدتو لمن قدر عليها

الخروج عليو .. ولو كان وفي كالم اہن ہطال ما يدل ہمفهومو على جواز الخروج وعدمو ، ألنو قال : لن طاعتو خيٌر من 
 . الخروُج حراماً قطذاً والطاعُة واجہًة قطذاً ، لَم يقل : لن الطاعة خيٌر من الخروج

 
في ( االستيذاب ) : واختلَف الناس في مذنى قولو : وأن ال ننازَع األمَر أهلَو -رحمو هللا  -قال اہن عہد الہر  .  

هؤالء ال يناَزُعون ، ألنهم أهل األمر على الحقيقةفقال قوم : هم أهل الذدل والفضل والديِن ، و  . 
وقال أهل الفقو : لنما يكون االختيار في ہدء األمر ، ولكن الجائر من األئمة لبا أقاَم الجهاد والجمذَة واألعياد ، سكنت لو 

الخروج عليو استہدال الدهماء ، وأنصف ہذضها من ہذض في تظالُمها ، لم تجب منازعتو ، وال الخروج عليو ، ألنَّ في 
األمن ہالخوف ، ولراقَة الدماء ، وشنَّ الرارات ، والفساد في األرض ، وهبا أعظم من الصہر على جوره وفسقو ، والنظر 
يشهد أن أعظم المكروهين أوالهما ہالترك ، وأجمع الذلماء على أن من أمر ہمنكٍر ، فال يطاع ، قال النہي صلى هللا عليو 

عَة لمخلوٍق في مذصيِة الخالقوسلم : ( ال طا ْقَوٰى َوَال َتَذاَوُنوا َعلَى اْإلِْثِم  (  ، قال هللاُ تذالى : َوَتَذاَوُنوا َعلَى اْلہِرِّ َوالتَّ
َ َشِديُد اْلِذَقاِب ﴿المائدة:  َ لِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ ﴾. انتهى ۲َواْلُذْدَواِن َواتَّ  

على َمن خرج على الظلمة ، ألن جوازه منصوص عليو في كتب فقههم ، ولو كان فإبا عرفت هبا ، تہّين لك أنهم ال يذيہون 
محرماً عندهم قطذاً ، لم يختلفوا فيو ، ويجذلوه أحد الوجوه في مبهہهم البي يحل للمفتي أن يفتي ہو ، وللمستفتي أن يذمل 

م فيها قوالن أو وجهان أنهم ال يحرموَن ہو ، كما أنو ليس لهم وجو في جواز شيٍء من الكہائر ، وال شك أن كل مسألٍة له
 !فذل أحدهما ، وال يجرحون من فذلو مستحالً لو ، وال يفسقونو ہبلك ، وهبا يذرفو المہتدئ في الذلم ، كيف المنتهي ؟

 
فصل في ہيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من بلك من فحش ظلمو ، وعظمت المفسدة ہواليتو ، مثل يزيد 

، فلم يقل أحد ممن يذتد ہو ہإمامة من هبا حالو ، ولن ظن بلك من لم يہحث من ظواهر ہذض لطالقهم ، فقد  والحجاج
 . نصوا على ہيان مرادهم ، وخصوا عموَم الفاظهم ، ويظهر بلك ہبكر ما أمكن من نصوصهم

 
: وهبا في نادر الفسق ، فأما لبا تواصل ما لفظو  -وقد بكر أن اإلماَم ال ينذزل ہالفسق  -قال لمام مبهب الشافذية الجويني 

منو الذصيان ، وفشا منو الذدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتذطلت الحقوق ، وارتفذت الصيانُة ، ووضَحت الخيانُة 
، ولن لم  ، فال ہدَّ من استدراك هبا األمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره ہالصفات المذتہرة ، فالہدار الہدار

يمكن بلك الستظهاره ہالشوكة لال ہإراقة الدماء ، ومصادمة األهوال ، فالوجو أن يقاس ما الناس مندفذون لليو ، مہتلوَن ہو 
ہما يذرض وقوعو ، فإن كاَن الواقع الناجز أكثر مما يَتوَقع ، فيجب احتمال المتوقع ، ولال فال يسوغ التشاغل ہالدفع ، ہل 

ہتهال للى هللا تذالى . انتهىيتذين الصہر واال  
 

قال اہن حزٍم في ( اإلجماع ) : ورأيت لہذض من نصب نفسو لإلمامة والكالم في الدين ، فصوالً ، بكر فيها اإلجماع ، فأتى 
 فيها ہكالم ، لو سكت عنو ، لكان أسلَم لو في أخراه ، ہل الخرس كاَن أسلَم لو ، وهو اہن مجاهد الہصري المتكلم الطائي ،

ال المقرئ ، فإنو ادعى فيو اإلجماَع أنهم أجمذوا على أنو ال ُيخرج على أئمة الجور ، فاستذظمت بلك ، ولذمري لنو لذظيم 
ِة  أن يكون قد علَم أن مخالف اإلجماع كافر ، فيلقي هبا للى الناس ، وقد علَم أن أفاضل الصحاہة وہقية السلف يوَم الحرَّ

أن اہن الزہير ومن تاہذو من خيار الناس خرجوا عليو ، وأن الحسيَن ہن عليٍّ ومن تاہذو خرجوا على يزيد ہن مذاوية ، و
من خيار المسلمين خرجوا عليو أيضاً ، رضي هللا عن الخارجين عليو ، ولذن َقَتلََتهم ، وأن الحسن الہصري وأكاہر 

كفرهم ، فهو أحق ہالكفر منهم ، ولذمري لو كان التاہذين خرجوا على الحجاج ہسيوفهم ، أترى هؤالء كفروا ؟ ہل وهللاِ من 
راُت في خدورهنَّ الشتهاره ، ولكن يحق  -يخفى  -اختالفاً  لذبرناه ، ولكنو مشهور يذرفو أكثر من في األسواق ، والمخدَّ

و لال ہذد تحقيق وميٍز ، ويذلم أن هللا تذالى ہالمرصاد ، وأن كالم ال مرء محسوب مكتوب على المرء أن َيخِطَم كالمو ويُزمَّ
 مسؤول عنو يوَم القيامة مقلداً أجر من اتہذو عليو أو وزَره . انتهى 

 



وممن أنكر على اہِن المجاهِد دعوى اإلجماع في هبه المسألة : القاضي عياض المالكي ، فقال : وردَّ عليو ہذضهم هبا 
ة ، وقيام جماعٍة عظيمٍة من التاہذين ،  ہقيام الحسين ہن علي رضي هللا عنو ، واہن الزہير ، وأهل المدينة على ہني أُميَّ

والصدِر األول على الحجاج مع اہن األشذث .. وتأول هبا القائل قولَو : ( أال ننازع األمَر أهلَو ) على أئمة الذدل .. وحجة 
هىالجمهور أن قيامهم على الحّجاج ليس ہمجرد الفسق ، ہل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . انت  

 
لَمة مطلقاً ، وقصره اآلخرون على من فحش ظلمو وغير الشرَع ، ولَم يقل أحد  احتج الہذض على جواز الخروج على الظَّ

وال أعلم ألحٍد من المسلمين كالماً في تحسين قتل الحسين رضي هللا عنو ، ومن  ..منهم : لن يزيد مصيب ، والحسين ہاٍغ 
]. انتهى53ن صح بلك عنو ، فليس من اإلسالم في شيٍء " [اّدعى بلك على مسلم ، لَم يصدق ، ومَ   

 
 
 

رحمو هللا  -وكما هو واضح جلي كالم الذالمة محمد ہن لہراهيم الوزير اليماني  أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل  –
كل الذجب من كهنة  السنة ألنو منصوص عليو في كتب الفقو وقال ہو كہار األئمة والفقهاء من المباهب األرہذة. فالذجب

حكام عصرنا أن يشنذوا على من يقول ہالخروج على أولياء نذمتهم المہدلين للشرع ويصنفونو في خانة الخوارج والہراة، 
  .وها هم أئمة السلف يقولون ہالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصذب قول الحق واألستقامة عليو

 
 
 
 

: " وهبا قول علي ہن أہي طالب رضي هللا عنو وكل من مذو من الصحاہة، وقول أم  -رحمو هللا  -قال اإلمام اہن حزم 
المؤمنين عائشة رضي هللا عنها، وطلحة، والزہير، وكل من كان مذهم من الصحاہة. وقول مذاوية وعمرو، والنذمان ہن 

الزہير، ومحمد والحسن ہن علي، ہشير، وغيرهم ممن مذهم من الصحاہة، رضي هللا عنهم أجمذين، وهو قول عہد هللا ہن 
وہقية الصحاہة من المهاجرين واألنصار القائمين يوم الحرة، رضي هللا عن جميذهم أجمذين، وقول كل من أقام على 

الفاسق الحجاج ومن وااله من الصحاہة رضي هللا عن جميذهم كأنس ہن مالك وكل من كان ممن بكرنا من أفاضل التاہذين، 
ہي ليلى، وسذيد ہن جہير، واہن الہحتري الطائي، وعطاء السلمي األزدي، والحسن الہصري، ومالك ہن كذہد الرحمن اہن أ

دينار، ومسلم ہن ہشار، وأہي الحوراء، والشذہي وعہد هللا ہن غالب، وعقہة ہن عہد الرافر ہن صهہان، وماهان، والمطرف 
سح الهنائي، وطلق ہن حہيب، والمطرف ہن عہد هللا اہن  ہن المريرة، اہن شذہة، وأہي المذدو حنظلة ہن عہد هللا، وأہي

الشخير، والنصر ہن أنس، وعطاء ہن السائب، ولہراهيم ہن يزيد التيمي، وأہي الحوسا، وجہلة ہن زحر وغيرهم، ثم من 
ر، ومحمد ہن ہذد هؤالء من تاہذي التاہذين ومن ہذدهم كذہد هللا ہن عہد الذزيز اہن عہد هللا ہن عمر، وكذہيد هللا ہن عم

عجالن، ومن خرج مع محمد ہن عہد هللا ہن الحسن وهاشم ہن ہشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع لہراهيم ہن عہد هللا، 
وهو البي تدل عليو أقوال الفقهاء كأہي حنيفة، والحسن ہن حي، وشريك، ومالك، والشافذي، وداود، وأصحاہهم. فإن كل 

لك في فتواه ولما فاعل لبلك ہسل سيفو في لنكار ما رأوه منكراً من بكرنا من قديم وحديث، لما ناطق ہب . 
 

احتجت الطائفة المبكورة أوالً ہأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول هللا؟ قال: "ال ما صلوا". وفي ہذضها: " لال   : قال أہو محمد
ظهر أحدنا وأخب مالو. وفي ہذضها: أن تروا كفراً ہواحاً عندكم فيو من هللا ہرهان". وفي ہذضها وجوب الضرب ولن ضرب 

لني أريد أن تہوء ہإثمي ولثمك فتكون من أصحاب  :" فإن خشيت أن يہهرك شذاع السيف فاطرح ثوہك على وجهك وقل
ہِاْلَحقِّ لِْب  النار". وفي ہذضها: " كن عہد هللا المقتول وال تكن عہد هللا القاتل". وہقول هللا تذالى : َواْتلُ َعَلْيِهْم َنَہأَ اْہَنْي آَدمَ 

َما َيَتقَ  َك َقالَ لِنَّ لْ ِمَن اْآلَخِر َقالَ َألَْقُتلَنَّ لَ ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ُيَتَقہَّ َہا قُْرَہاًنا َفُتقُہِّ قِيَن ﴿المائدة: َقرَّ ُ ِمَن اْلُمتَّ ﴾ ۲۷ہَّلُ هللاَّ . 
 

ي خہراً خہراً ہأسانيدها ومذانيها في كتاہنا الموسوم كل هبا ال حجة لهم فيو لما قد تقصيناه غاية التقص  : قال أہو محمد
ہاالتصال للى فهم مذرفة الخصال، ونبكر منو لن شاء هللا هاهنا جمالً كافية وہال تذالى نتأيد. أما أمره عليو السالم ہالصہر 

أنو فرض علينا الصہر لو. على أخب المال وضرب الظهر، فإنما بلك ہال شك لبا تولى اإلمام بلك ہحق، وهبا ما ال شك فيو 
فإن امتنع من بلك ہل من ضرب رقہتو لن وجب عليو فهو فاسق عاص ل عز وجل، ولما لن كان بلك ہہاطل فمذاب هللا أن 

ْقَوٰى َوَال   يأمر رسول هللا صلى هللا عليو وسلم ہالصہر على بلك، ہرهان هبا قول هللا عز وجل: َوَتَذاَوُنوا َعلَى اْلہِرِّ َوالتَّ
َ َشِديُد اْلِذَقاِب ﴿المائدة:  َ لِنَّ هللاَّ ُقوا هللاَّ   ﴾. ۲َتَذاَوُنوا َعلَى اْإلِْثِم َواْلُذْدَواِن َواتَّ

 
َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوٰى . لِْن ُهَو لِالَّ َوْحٌي ُيوَحٰى   وقد علمنا أن كالم رسول هللا صلى هللا عليو وسلم ال يخالف كالم رہو تذالى: 

ِ لََوَجُدوا فِيِو اْختَِالًفا َكثِيًرا ﴿النساء:   وقال تذالى :  . ﴾ ٤، ۳ :﴿النجم فصح أن كل ما قالو   ﴾.۸۲َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هللاَّ
رسول هللا صلى هللا عليو وسلم فإنو وحي من عند هللا عز وجل ال اختالف فيو وال تذارض وال تناقض، فإبا كان هبا كبلك 

شك فيو يدري كل مسلم أن من أخب مال مسلم أو بمي ہرير حق وضرب ظهره ہرير حق لثم وعدوان وحرام، قال  فہيقين ال
رسول هللا صلى هللا عليو وسلم: " لن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإب ال شك في هبا وال اختالف من أحد من 

، وهو يقدر على االمتناع من بلك ہأي وجو أمكنو مذاون لظالمو المسلمين فالمسلم مالو لألخب ظلماً، وظهره للضرب ظلماً 



 .على اإلثم والذدوان، وهبا حرام ہنص القرآن
 

وأما سائر األحاديث التي بكرنا، وقصة اہني آدم فال حجة في شيء منها، أما قصة اہني آدم فتلك شريذة أخرى غير 
﴾ ٤۸ْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا ﴿المائدة: لُِكلٍّ َجَذْلَنا ِمْنكُ   شريذتنا، قال هللا عز وجل : . 

 
وأما األحاديث: فقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم: " من رأى منكم منكراً فليريره ہيده لن استطاع، فإن لم 

يستطع فہلسانو، فإن لم يستطع فہقلہو وبلك أضذف اإليمان، ليس وراء بلك من اإليمان شيء". وصح عن رسول هللا صلى 
 عليو وسلم قال: " ال طاعة في مذصية لنما الطاعة في المذروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر ہمذصية، هللا

ولنو عليو السالم قال: " من قتل دون مالو فهو شهيد، والمقتول دون دينو شهيد،  ."فإن أمرہمذصية فال سمع وال طاعة
" لتأمرن ہالمذروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليذمنكم هللا ہذباب من  والمقتول دون مظلمة شهيد ".وقال عليو السالم:

  ." عنده
 

فكان ظاهر هبه األخہار مذارضاً لآلخر، فصح أن لحدى هاتين الجملتين ناسخة لألخرى، ال يمكن غير بلك، فوجب النظر 
هود األصل، ولما كانت الحال عليو في في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك األحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمذ

أول اإلسالم ہال شك، وكانت هبه األحاديث األخر واردة ہشريذة زايدة وهي القتال، هبا ما ال يشك فيو، فقد صح نسخ مذنى 
تلك األحاديث ورفع حكمها حين نطقو عليو السالم ہهبه األخر ہال شك، فمن المحال المحرم أن يؤخب ہالمنسوخ ويترك 

خ، وأن يؤخب الشك ويترك اليقين. ومن ادعى أن هبه األخہار ہذد أن كانت هي الناسخة فذادت منسوخة فقد ادعى الناس
الہاطل، وقفا ما ال علم لو ہو فقال على هللا ما لم يذلم، وهبا ال يحل. ولو كان هبا لما أخلى هللا عز وجل هبا الحكيم عن دليل 

﴾ .وہرهان آخر: وهو أن هللا ۸۹لقولو تذالى في القرآن: تِْہَياًنا لُِكلِّ َشْيٍء ﴿النحل: وہرهان يہين ہو رجوع المنسوخ ناسخاً، 
ْخَرٰى َفَقاِتلُوا الَّتِي َتْہِري َحتَّٰى عز وجل قال: َولِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َہْيَنُهَما َفإِْن َہَرْت لِْحَداُهَما َعلَى اْألُ 

ِ ﴿الحجرات:  ﴾ . لم يختلف مسلمان في أن هبه اآلية التي فيها فرض قتال الفئة الہاغية محكمة غير ۹َتفِيَء لِلَٰى أَْمِر هللاَّ
منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك األحاديث، فما كان موافقاً لهبه اآلية فهو الناسخ الثاہت، وما كان مخالفاً لها فهو 

ى قوم أن هبه اآلية وهبه األحاديث في اللصوص دون السلطانالمنسوخ المرفوع. وقد ادع . 
 

وهبا ہاطل متيقن، ألنو قول ہال ہرهان، وما يذجز مدع عن أن يدعي في تلك األحاديث أنها في قوم دون   : قال أہو محمد
على هللا قوم، وفي زمان دون زمان، والدعوى دون ہرهان ال تصح، وتخصيص النصوص ہالدعوى ال يجوز، ألنو قول 

تذالى ہال علم، وقد جاء عن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم أن سائالً سألو عمن من طلب مالو ہرير حق فقال عليو السالم: 
قاتلو" قال: فإن قتلتو، قال: "للى النار" قال: فإن قتلني؟ قال: "فأنت في الجنة". أو  " :"ال تذطو" قال: فإن قاتلني؟ قال

عنو عليو السالم: " أنو قال المسلم أخو المسلم، ال يسلمو، وال يظلمو". وقد صح أنو عليو السالم  كالماً هبا مذناه.وصح
قال في الزكاة: " من سألها على وجهها فليذطها، ومن سألها على غير وجهها فال يذطها". وهبا خہر ثاہت رويناه عن 

صلى هللا عليو وسلم. وهبا يہطل تأويل من تأول  طريق الثقات عن أنس ہن مالك، عن أہي ہكر الصديق، عن رسول هللا
أحاديث القتال عن المال على اللصوص، ألن اللصوص ال يطلہون الزكاة، ولنما يطلہها السلطان، فافترض عليو السالم 

 . والتوفيقمنذها لبا سئلها على غير ما أمر ہو عليو السالم، ولو اجتمع أهل الحق ما قاومهم أهل الہاطل، نسأل هللا المذونة 
 
وأما ما اعترضوا ہو من فذل عثمان فما علم قط أنو يقتل، ولنما كان يراهم يحاصرونو فقط، وهم ال يرون   : قال أہو محمد 

هبا اليوم لإلمام الذدل، ہل يرون القتال مذو ودونو فرضاً، فال حجة لهم في أمر عثمان رضي هللا عنو.وقال ہذضهم: لن في 
وسفك الدماء، وأخب األموال، وهتك األستار، وانتثار األمرالقيام لہاحة الحريم  . 

 
فقال لهم اآلخرون: كال ألنو ال يحل لمن أمر ہالمذروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريماً، وال أن يأخب ماالً ہرير حق، وال 

تلو أهل المنكر قلوا أو كثروا أن يتذرض من ال يقاتلو، فإن فذل شيئاً من هبا فهو البي فذل ما ينہري أن يرير عليو، وأما ق
فهبا فرض عليو.وأما قتل أهل المنكر الناس، وأخبهم أموالهم، وهتكهم حريمهم فهبا كلو من المنكر البي يلزم الناس 

 .ترييره
 

 وأيضاً: فلو كان خوف ما بكروا مانذاً من تريير المنكر ومن األمر ہالمذروف، لكان هبا ہذينو مانذاً من جهاد أهل الحرب،
وهبا ما ال يقولو مسلم، ولن أدى بلك للى سہي النصارى نساء المسلمين وأوالدهم، وأخب أموالهم، وسفك دمائهم، وهتك 

 .حريمهم
 

وال خالف ہين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هبا كلو، وال فرق ہين األمرين، وكل بلك جهاد ودعاء للى القرآن 
 . والسنة

 
ل لهم ما تقولون في سلطان جذل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، ويقا  : قال أہو محمد 

وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأہاح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم 



يدع الصالة؟وأطفالهم، وأعلن الذہث ہهم، وهو في كل بلك مقر ہاإلسالم، مذلن ہو، ال   
 

فإن قالوا: ال يجوز القيام عليو. قيل لهم: أنو ال يدع مسلماً لال قتلو جملة وهبا أن ترك أوجب ضرورة أال يہقى لال هو وحده 
 .وأهل الكفر مذو

 
 .فإن أجازوا الصہر على هبا خالفوا اإلسالم جملة، وانسلخوا منو

 
هم: فإن قتل تسذة أعشار المسلمين أو جميذهم لال واحداً، وسہي من ولن قالوا: ہل يقام عليو ويقاتل وهو قولهم. قلنا ل

نسائهم كبلك، وأخب من أموالهم كبلك، فإن منذوا من القيام عليو تناقضوا. ولن أوجہوا سألناهم عن أقل من بلك، وال نزال 
و على انتهاك نسوة ہظلم، فإن نحطهم للى أن نقف ہهم على قتل مسلم واحد، أوعلى الرلہة امرأة واحدة، أو على أخب مال أ

 .فرقوا ہين شيء من بلك تناقضوا وتحكموا ہال دليل، وهبا ما ال يجوز، ولن أوجہوا لنكار كل بلك رجذوا للى الحق
 

ونسألهم عمن قصد سلطانو الجائر الفاجر زوجتو، واہنتو، واہنو، ليفسق ہهم، أو ليفسق ہو ہنفسو، أهو في سذة من لسالم 
وولده، واہنتو، للفاحشة، أم فرض عليو أن يدفع من أراد بلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليو لسالم نفسو  نفسو، وامرأتو،

وأهلو، أتوا ہذظيمة ال يقولها مسلم. ولن قالوا: ہل فرض عليو أن يمتنع من بلك ويقاتل رجذوا للى الحق، ولزم بلك كل 
  . مسلم في كل مسلم وفي المال كبلك

 
لواجب أن وقع شيء من الجور ولن قل أن يكلم اإلمام في بلك ويمنع منو، فإن امتنع وراجع الحق، وا  : قال أہو محمد

وأبعن للقود من الہشرة، أو من األعضاء، وإلقامة حد الزنا والقبف والخمر عليو فال سہيل للى خلذو وهو لمام كما كان ال 
م يراجع وجب خلذو ولقامة غيره، ممن يقوم ہالحق لقولو يحل خلذو. فإن امتنع من لنفاب شيء من هبه الواجہات عليو ول

َ   تذالى: َ لِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ ْقَوٰى َوَال َتَذاَوُنوا َعلَى اْإلِْثِم َواْلُذْدَواِن َواتَّ ﴾. وال يجوز ۲َشِديُد اْلِذَقاِب ﴿المائدة: َوَتَذاَوُنوا َعلَى اْلہِرِّ َوالتَّ
رحمو هللا -]. انتهى كالم اہن حزم 54ہال التوفيق " [تضييع شيء من واجہات الشرائع. و  - .  

 
والواضح الجلي من كالم اہن حزم ( ل دره من عالم جهہب) جواز الخروج على الحاكم الجائر وقتالو. وقد كان استداللو 

ن هللا تذالى قد أمر ہقتال قوياُ جداً ہقول أن السلطان قد يكون الطائفة الہاغية التي يجب قتالها حتى تفيء ألمر هللا، أل
الطائفة الہاغية وقد علق الحكم على وصف الہري ، وهو دليل ہيـّن على أن السلطة لن تحقق فيها هبا الوصف ، يجــب أن 

تقاتل حتى تفيء للى أمر هللا . والسلطة المنتمي لها الہراة، فهي طائفة ہاغية ہدون شك داخلة في عموم اآلية، فالواجب 
تثاالً ألمر هللا كما هو ہين واضح جلي من ظاهر القرآنقتالها ام . 

 
هللاِ ) يدل على وأما البين قالوا لن قول هللا تذالى : ( فإْن َہَرْت لِْحداهما َعلَى األُْخَرى فَقاِتلُوا التي تْہري َحّتى َتِفيَء لِلى أَْمِر 

الشرع ، أال يدل كبلك على قتال السلطة الہاغية للراية  وجوب قتال الہاغين من غير السلطـة حتى يرجذوا للى أمر هللا وحكم
 . نفسها، هي الرجوع للى أمر هللا وحكم الشرع ؟ ومن المسلمات أن ہري السلطة أشد ضرراً ، وأكثر فساداً 

 
كان يرى السيف، يذني كان يرى الخروج  : قال الحافظ اہن حجر في ترجمة الحسن ہن صالح ہن حي رحمو هللا : "وقولهم

55ہالسيف على أئمة الجور، وهبا مبهب للسلف قديم، لكن استقر األمر على ترك بلك لما رأوه قد أفضى للى أشد منو".[ ] 
 

يصرح ہأن الخروج هو مبهب السلف قديماً، ومما ال شك فيو أن السلف قالوا ہالخروج  –رحمو هللا  –فهبا اہن حجر 
ر الناس اتہاعاً للسنة . فہأي دليل ترير مبهب السلف، لبا كان ہاإلجماع، مستندين للى دليل من الكتاب أو السنة، وهم أكث

فاإلجماع مشكوك فيو ہذد الصحاہة، ولبا كان ہالمصالح والمفاسد، فهبه مسألة نسہية تختلف من شخص ألخر.وہهبا يكون 
او من أقوال الخوارجالقول ہالخروج على الحاكم الجائر من مبهب أهل السنة والجماعة وال يذتہر قوالً شاباً  . 

 
ومن الذلماء البين خرجوا: أحمد ہن نصر الخزاعي البي ساءه ما رآه من انحراف الخالفة ولظهار الفسق فقام ہدعوة 

سرية للى األمر ہالمذروف والنهي عن المنكر والخروج على الخليفة لہدعتو وفسقو. وقد قال اإلمام أحمد في اہن نصر ہذد 
56ما أسخاه لقد جاد ہنفسو لو).[مقتلو: (رحمو هللا..  ]  

 
قال الشوكاني: نقل اہن التين عن الداودي قال البي عليو الذلماء في أمراء الجور أنو لن قدر على خلذو ہرير فتنة وال ظلم 

ي وجب ولال فالواجب الصہر وعن ہذضهم ال يجوز عقد الوالية لفاسق اہتداء فإن أحدث جوراً ہذد أن كان عدالً فاختلفوا ف
 .[57]جواز الخروج عليو والصحيح المنع لال أن يكفر فيجب الخروج عليو 

 
فكما هو واضح من كالم الشوكاني، ہأن الخروج على الحاكم لبا أحدث جوراً ہذد أن كان عدالً، مسألة خالفية اختالف فيها 

األمة األخب ہوال يلزم  -رحمو هللا  -الذلماء مع ترجيحو لمنع الخروج وهبا من اجتهاد الشوكاني  .  
 



" مسألة الخروج على الحاكم الفاسق او الجائر هي ہرأيي مسألة  -حفظو هللا  –] 58قال شيخنا محمد مصطفى المقرئ [
جدلية هي اليوم أشہو ہالمسائل الفقهية الفرضية ، بلك أنها ال تطاہق واقع حكام المسلمين الماثل ہين أيدينا ، ولسقاطها 

ة كہيرة ، لب ال سہيل للى نفي تحقق الكفر و ظهوره في طرق الحكم المهيمنة على ہالدنا ، وهبا هو على هبا الواقع مرالط
مناط مشروعية الخروج على الحاكم كفر أو لم يكفر [خروجاً من جدلية تكفيره ] ونص الحديث النہوي واضح صريح في 

كما هو  –د يقع الكفر وال يقتضي تكفير فاعلو أو قائلو بلك : " لال أن تروا كفراً ہواحاً عندكم من هللا فيو ىہرهان " وق
وهللا أعلم –مبهب أهل الحق  . 

 
أما اإلجماع المنقول ہحرمة الخروج على الحاكم الفاسق أو الجائر فهو منتقض ہموقف اإلمامين مالك وأہي حنيفة ، وہكالم 

واز الخروج على الحاكم الفاسق ہذد أن نقل حيث نص على ج –ہذض من نقلو كاإلمام النووي ـ كما في شرح صحيح مسلم 
 .اإلجماع المبكور

 
وأيما كان األمر فإن هبا اإلجماع يخالف واقذة الحال عصراً وتكييفاً ، فإنو منذقد في عصر تاٍل لذصر كان عامة الفقهاء فيو 

 –اہن المسيب والشذہي واہن جہير على القول ہالجواز ، ہل تأكد بلك ہفذل كثير منهم [ اہن األشذث ومذو من كہار التاہذين 
وہذدهم بو النفس الزكية –واإلمام الحسين  –وقہلهم عہد هللا اہن الزہير   ] ." 

 
 
 

: " أن هللا تذالى أمر ہإنكار الظلم ولزالتو ، وشرع بلك أوالَ ہاليد ، وألّن الجور سہب  -حفظو هللا  –قال الشيخ حامد الذلي 
ذو تحقيق الصالح والمصالح الذاّمة التي ماجاءت الشريذة لالّ لتوفيرها للناس، وما مہنى هبه لفساد الہالد والذہاد ، وفي دف

 . الشريذة ـ أصـال ـ لالّ على هبا األساس
ولنها لجناية على دين اإلسالم أعظم جناية ، وتشويو يصّد عن سہيلو أّي تشويو ، أن يقال في هبا الزمان البي تثور فيو 

قها فتحصل عليها ، وتكف يد الظالمين عن األموال ، واألعراض ، والدماء ، وعن الذہث ہمقدرات الشذوب مطالہة ہحقو
 األمة ، 

 
  . أن يقال : لن شريذة هللا تذالى تأمر المسلمين أن يكونوا عونا للظلم ہسكوتهم عليو ، ولقرارهــم لو

وم الشذوب أن تطلب الَخالَصات السياسية ، في غير هبه وكيف يحّق لكم ـ أيها المحرمون خلع السلطات الجائرة ہالقوة ـ لــ
 !!الشريذة ، لن كنتم تقولون لهم لّن فقهها السياسي قائم على لقرار الظلم ، ہل تشريع أسہاب ہقاءه ہتحريم ترييره ؟

تہاعها فيما هو لبا تہّين أن القول ہتحريم خلع السلطة الجائرة، ، مذارض لمقاصد الشريذة ، وهو بريذة لصّد الناس عن ا
 ." من أعظم حاجاتهم الحياتية ، علم ہطالن هبا المبهب وفساده ، وتناقضو

 
 

وافية دراسة( والجماعة السنة أهل الجائرعند الحاكم على الخروج حكم: رد )  

 

 

 

 بشيء عنها يعدلوا ولم القيم، هذه سبيل في رخيصة النفوس بذلواو وكرامة، وعزة بحرية العيش قديماً  العرب قيم من كان
شعرهم في متجل واضح وهذا الثمن، كان مهما  : 

 

الحنظل كأس بالعز فاسقني بل بذلة الحياة ماء تسقني ال  

 

منزل أطيب بالعز وجهنم كجهنم بذلة الحياة ماء  

 



 دينهم في الدنية قبول عدم على المسلمين اإلسالم ويحض بها، التمسك إلى ودعى تعظيماً  القيم هذه زاد اإلسالم جاء وعندما
وإزالته الظلم دفع وعلى .  

 

 قد والجماعة والسنة أهل أن الجائر، الحاكم على الخروج حكم حول البحث هذا في ذكرت التي النقول من الجلي فالواضح
 الجائر الحاكم على بالخروج يقول: والثاني. كفر اإذ إال الجائر الحاكم على الخروج بعدم يقول: األول مذهبين، إلى ذهبوا

وفسقه لظلمه . 

 

 أقوال من ممكن عدد أكثر نقل على الحرص شديد وكنت المذهبين، أهل به استدل التي األدلة آنفاً  البحث هذا في ذكرت وقد
 الوضوح، من عال مستوى لىع مبنياً  القولين بين الترجيح وليكون ، البحث في حقها الحساسة المسألة هذه لتعطى العلماء

والخلف السلف من العلماء جهابذة وآراء الشرعية األدلة إلى ومستنداً  .  

 

 القائل المذهب هو أعلم وهللا الراجح فالمذهب المذهبين، من كل أدلة ومنافشة المسألة هذه في العلماء أقوال ذكر بعد
 مقاصد مع يتماشى بالخروج القول وألن. أدلتهم ورجحان المذهب هذا أهل استدالل لقوة الجائر، الحاكم على بالخروج
 األستعباد، من الناس وتحرير الحرية لنشر جاء وقد والكرامة، والعزة الحرية دين ألنه ، اإلسالم دين روح ويوافق الشريعة
 حرم وقد ظلمهم، عن وكفهم الظالمين ومحاربة الظلم رفض إلى اإلسالم دعى وكذلك. ألهلها الحقوق وإرجاع العدل وترسيخ

 فيما وسلم عليه هللا صلى النبي عن ذر، أبي عن ، القدسي الحديث في كما عباده بين محرماً  وجعله نفسه على الظلم هللا
] . 59..." [ تظالموا فال محرما بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إني عبادي يا  " :  قال أنه وتعالى تبارك هللا، عن روى

 اْبتَلَىٰ  َوإِذِ : تعالى هللا قول: منها ونذكر عنهم العهد ونفي الظالمين آيدي على اآلخذ على تحض كثيرة ديثوأحا آيات وهناك
ُهنَّ  بَِكلَِماتٍ  َربُّهُ  إِْبَراِهيمَ  يَّتِي َوِمنْ  قَالَ  إَِماًما لِلنَّاسِ  َجاِعلُكَ  إِنِّي قَالَ  فَأَتَمَّ  وفي﴾. ۱۲٤: البقرة﴿ الظَّالِِمينَ  َعْهِدي يَنَالُ  َال  قَالَ  ُذرِّ

طاعتهم إلى وندعوا العهد نعطيهم فكيف الظالمين، عن العهد تعالى هللا نفى قد اآلية هذه . 

 

 إزالة إلى يدعي ما شريعته من يكون ال فكيف ، المضلين األئمة أمته على يتخوف ما أخوف وسلم عليه هللا صلى النبي وكان
 وإنما: " ،وقال الترمذي خرجه:  المضلين األئمة أمتي على أخاف إنما: " وسلم عليه هللا صلى قال منه؟ أمته على يخاف ما

 نبي قتله رجل ، القيامة يوم عذابا الناس أشد: " وقال ، ماجـــة وابن داود أبو أحمد خرجه"  مضلين أئمة أمتي على أتخوف
أحمد خرجه".  ضاللة وإمام ، نبيا قتل أو ،  

 

 وإزالة وترسيخه، العدل تحقيق في األمة هذه سنة مبيّنا بالخالفة، الناسُ  بايعه أن بعد عنه هللا رضي بكرالصديق أبي قال وقد
. فَقوموني أَسأْت وإِن فَأَعينوني أَحسنت فإِن بخيركم ولست عليكم وليت قد فَإِني الناس أَيُّها بعد، أما: "  والطغيان الظلم

 حتى عندي ضعيف فيكم والقوي ّهللا، شاء إن حقه إليه أرجع حتى ديعن قوي فيكم والضعيف.  خيانة والكذب أمانةٌ  الصدق
 هللاَّ  عمهم إال قوم في الفاحشةُ  تَشيع وال بالذل هللاَّ  خذلهم إال ّهللا  سبيل في الجهاد قوم يدع ال. ّهللا  شاء إن منه الحق آخذ

 لقد واسعاً، رضاً  عنه هللا رضي]. 60." [عليكم لي عةطا فال ورسوله ّهللا  عصيت فإِذا ورسوله هللاَّ  أَطعت ما أَطيعوني. بالبالء
ورسوله هللا بطاعة قيدها التي طاعته حدود على تدل قليلة كلمات في الشرعية سياسته وحدد وأوجز، قال . 

 

الجائر الحاكم على بالخروج القائل المذهب ترجح التي األسباب ومن : 

 

 ال العدل بأئمة تتعلق لهم، والدعاء عليهم والصبر األمر أولي اعةط وجوب في والسنة الكتاب من المحكمة النصوص أن •
 مقيم وهو) نفسه على يفسق أو(  الخاصة الدنيوية األمور من بشيء نفسه يُؤثر إمام على الصبر يستساغ فقد الجور، بأئمة

 فبعيد الجور أئمة على النصوص تلك تنزيل أما بالباطل، دمائهم ويهدر أموالهم يأكل وال الناس يظلم ال بالشرع، حاكماً  للدين،
 ذلك اإلمام تولى إذا شك بال ذلك فإنما الظهر، وضرب المال أخذ على بالصبر السالم عليه أمره أما: حزم ابن قال. الحق عن



 عاص فاسق فهو عليه وجب إن رقبته ضرب من بل ذلك من امتنع فإن. له الصبر علينا فرض أنه فيه شك ال ما وهذا بحق،
 هللا قول هذا برهان ذلك، على بالصبر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يأمر أن هللا فمعاذ بباطل ذلك كان إن وإما وجل، زع ل

ْثمِ  َعلَى تََعاَونُوا َوَال  َوالتَّْقَوىٰ  اْلبِرِّ  َعلَى َوتََعاَونُوا: وجل عز َ  َواتَّقُوا َواْلُعْدَوانِ  اْإلِ َ  إِنَّ  هللاَّ  مال أخذ  ﴾. ۲: المائدة﴿ ِعقَابِ الْ  َشِديدُ  هللاَّ
 دماءكم إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال وحرام، وعدوان إثم حق بغير ظهره وضرب حق بغير ذمي أو مسلم

 وظهره ظلماً، لألخذ ماله فالمسلم المسلمين من أحد من اختالف وال هذا في شك ال فإذ".عليكم حرام وأعراضكم وأموالكم
. القرآن بنص حرام وهذا والعدوان، اإلثم على لظالمه معاون أمكنه وجه بأي ذلك من االمتناع على يقدر وهو ظلماً، للضرب
19-16 صفحة( سابقاً  البحث هذا في حزم ابن أقوال إلى فليرجع النصوص، هذه شرح في يستزيد أن أراد ومن ). 

 

 

 

 أسباب، لعدة هللا، رحمهما حجر وابن النووي اإلمام وزن من الناقل كان ولو الخروج تحريم في اإلجماع نقل بمن عبرة وال •
 ولم الصحابة فعل خالف أمر على إجماع يستساغ فكيف ثبوته، افترضنا ولو فيه، ُمختلف أمر الصحابة بعد اإلجماع أن: أولها

 اإلمام ألن: اوثانيه ،)قديم للسلف مذهب الخروج أن( نفسه حجر ابن صرح كما نقيضه؟ على أجمعوا بل عليه يجمعوا
 بن علي:  أمثال اإلسالم، وأعالم األمة أئمة وكبار الصحابة من وأقدم، منهما وأعلم أوزن هم من خالفا قد حجر وابن النووي

 كان من وكل والزبير، وطلحة، عنها، هللا رضي عائشة المؤمنين وأم الصحابة، من معه من وكل عنه هللا رضي طالب أبي
 وعبد أجمعين، عنهم هللا رضي الصحابة، من معهم ممن وغيرهم بشير، بن والنعمان وعمرو، يةومعاو. الصحابة من معهم

 عنهم هللا رضي الحرة، يوم القائمين واألنصار المهاجرين من الصحابة وبقية علي، بن والحسن ومحمد الزبير، بن هللا
 ممن كان من وكل مالك بن كأنس عنهم، هللا رضي الصحابة من وااله ومن الحجاج الفاسق على خرج من وكل أجمعين،

 األزدي، السلمي وعطاء الطائي، البحتري وابن جبير، بن وسعيد ليلى، أبي ابن الرحمن كعبد التابعين، أفاضل من ذكرنا
 بن الغافر عبد بن وعقبة غالب، بن هللا وعبد والشعبي الحوراء، وأبي بشار، بن ومسلم دينار، بن ومالك البصري، والحسن

 حبيب، بن وطلق الهنائي، سح وأبي هللا، عبد بن حنظلة المعدو وأبي شعبة، ابن المغيرة، بن والمطرف وماهان، ان،صهب
 بن وجبلة الحوسا، وأبي التيمي، يزيد بن وإبراهيم السائب، بن وعطاء أنس، بن والنصر الشخير، ابن هللا عبد بن والمطرف

 بن هللا وكعبيد عمر، بن هللا عبد ابن العزيز عبد بن هللا كعبد بعدهم ومن بعينالتا تابعي من هؤالء بعد من ثم وغيرهم، زحر
 إبراهيم مع خرج ومن الوراق، ومطر بشر، بن وهاشم الحسن بن هللا عبد بن محمد مع خرج ومن عجالن، بن ومحمد عمر،

 وداود، والشافعي، ومالك، وشريك، حي، بن والحسن حنيفة، كأبي الفقهاء أقوال عليه تدل الذي وهو هللا، عبد بن
. منكراً  رأوه ما إنكار في سيفه بسل لذلك فاعل وإما فتواه في بذلك ناطق إما وحديث، قديم من ذكرنا من كل فإن. وأصحابهم

]61 ] 

 

 

 

 اإلسالم يقر فكيف. والنفس والمال، والنسل، والعقل، الدين، حفظ: الخمس الضروريات حفظ حول تدور الشريعة مقاصد إن •
 الشريعة فهذه عظيم، بهتان إال هذا إن اللهم سبحانك. الوجود من يجتثها بل نقضاً  الضروريات هذه ينقض حاكم قاءب

 الحقوق وإرجاع الظلم، وإزالة العدل، ولبسط للعالمين، رحمة لتكون األمين محمد قلب على الحكيم العزيز أنزلها المطهرة
 إجابة بعقوبته، التعجيل وكتب بإزالته هللا أمر الذي الظلم بقاء أسباب من يكونون الجائر، الحاكم خلع يحرمون والذين. إلهلها
 ويجعل ظلمه ويزداد عوده ويشتد آجله ليطول جوره، على له عوناً  الحاكم بسلطة المقرة صكوكهم وتكون. المظلوم لدعاء
 عن لصد هذا إن وهللا،. النفوس تحفظ وال العدل، ترسخ وال الظلم تزيل ال لشريعة، قيمة أي عليكم، فبال. وألواناً  أشكاالً  الظلم
 والحرية، العدل لترسيخ وتدعو الطغاة على تثور العالم شعوب معظم إلن اإلسالم، في الدخول من الناس وتنفير هللا، سبيل

الظلم وترسيخ والذل للخنوع يدعون أن إال الظلمة الحكام وسدنة كهنة بعض ويأبى .  

 

 

 



 هذا فيها تحقق إن السلطة أن على بيـّن دليل وهو ، البغي وصف الحكم ومناط الباغية الطائفة بقتال أمر قد تعالى هللا إن •
 عموم في داخلة شك بدون باغية طائفة فهي البغاة، لها المنتمي والسلطة.  هللا أمر إلى تفيء حتى تقاتل أن يجــب ، الوصف

 األُْخَرى َعلىَ  إِْحداهما بََغتْ  فإنْ : (  تعالى هللا قول إن قالوا الذين وأما. هللا ألمر امتثاالً  عليها والخروج قتالها فالواجب اآلية،
 وحكم هللا أمر إلى يرجعوا حتى السلطـة غير من الباغين قتال وجوب على يدل)  هللاِ  أَْمرِ  إِلى تَفِيءَ  َحتّى تْبغي التي فقَاتِلُوا
الشرع وحكم هللا أمر إلى الرجوع هي نفسها، للغاية الباغية السلطة تقاتل وكذلك ، الشرع . 

 

 

 

 .وأسأل اهللا أن يصلح أحوالنا، ويفك كربنا، وأن يتوب علينا، ويصلح ذات بيننا
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