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 اخلروج على احلاكم  املسلم

 أبو بكر الشامي د.

اليت ظهرت أول ، النظريات القدمية احلديثةو  من األفكار، هذه الفكرة كما أسلفنا: و متهيد
بعد أن  ، الذين خرجوا على سيدنا علي رضي اهلل عنه، ما ظهرت من قبل فرقة اخلوارج

غلظة و  اخلوارج يعانون من ضيق يف التفكريكان فقد  ، ال تزال هلا أنصارها حىت اآلن، و كفروه
يعود ذلك إىل أن أكثرهم من ؛ و تعصب فيما يرونو  قسوة يف معاجلة األمورو  يف الطبع
مل يتمرسوا مبعرفتها فما و  القبائل اجلافية الذين مل يتذوقوا طبيعة الشريعة اإلسالميةو  األعراب

 .أضافت إىل جهالتهم عناداو  زادهتم عصبيتهم إال بالء

هو ما عرب عنه ، و تالوة القرآنو  صيام النهارو  فقد متيزوا بكثرة العبادة من قيام الليل
خيرج قوم حتقرون صالتكم مع ): احلديث الصحيح املتفق عليه عن أيب سعيد اخلدري

، يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، أعمالكم مع أعماهلم، و صيامكم مع صيامهم، و صالهتم
ينظر يف القدح ، و ينظر يف النصل فال يرى شيئا، ر  السهم من الرميةميرقون من الدين كما مي

، الِقدح خشب السهم) (يتمارى يف الفو ، و ينظر يف الريش فال يرى شيئا، و فال يرى شيئا
ولكن آفتهم أن الغلو دفعهم إىل استحالل دماء من (، الُفو  موضع الوتر من السهمو 

الصحيح املتفق عليه أيضا عن أيب سعيد اخلدري  كما جاء يف احلديث،  سواهم من املسلمني
يقتلون أهل ، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، إن بعدي من أميت قوما): رضي اهلل عنه

لئن أدركتهم ، كما مير  السهم يف الرمية،  ميرقون من اإلسالم، يدعون أهل األوثانو  اإلسالم
 .(ألقتلنهم قتل عاد

أنا : مل يقل هلم، فلما سألوه عن عقيدته، يف أيديهم و قد ذكر أن أحد املعتزلة وقع
رِِكنيَ  مِّنَ  َأَحد   َوِإن  ): مشرك مستجري !! فتلوا قول اهلل تعاىل: بل قال، مسلم َتَجاَركَ  ال ُمش   اس 
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َمعَ  َحىَت  َفَأِجر هُ  مل ، و مأمنهث أبلغوه ، فأمسعوه شيئا من القرآن، (َمأ َمَنهُ  أَب ِلغ هُ  ثَُ  الّلهِ  َكاَلمَ  َيس 
 .أنا مسلم مل يسلم من أيديهم: لو قال هلم، و ميسوه بسوء

و قد متسكوا من دون سائر املسلمني مبعتقدات جعلت هلم مذهبا متميزا جنملها فيما 
 :يلي

يقوم هبا عامة املسلمني ال فريق ، اخلليفة ال تتم له اخلالفة إال مببايعة تامة صحيحة -
 .فإذا حاد اخلليفة بعد ذلك عن احلق أيا كان وجب عزله فإن مل ينعزل وجب قتله ؛منهم

 ال بني عريبو  غريهو  ال فر  يف ذلك بني قرشي، و مجيع الناس يف أمر اخلالفة سواء -
 .أعجميو 

سارت ، و إذا اتفقوا فيما بينهم على ذلك، إهنم جييزون أال يوجد إمام للمسلمني أصال -
، النحل للشهرستاين على هامش امللل البن حزمو  انظر امللل)، ليهأمورهم دون حاجة إ

 (.املذاهب اإلسالمية للشيخ حممد أبو زهرةو 

أخرى أو و  دون أي تفريق بني معصية، يكفر املسلم يف اعتقادهم بارتكاب معصية ما -
ئة كأن اجتهد فأخطأ فهي خطي) حىت لو انزلق إليها خطأ أو بدافع اجتهادي، و كبريةو  صغرية
، قبله اجتهاداو  مع أنه دخل مكرها، لذا كفروا سيدنا عليا رضي اهلل عنه بالتحكيم(؛ و مكفرة

هذا دليل على أهنم يكفرون املسلم بأي ذنب اقرتفه أو خطيئة وقع فيها ال بارتكاب الكبائر و 
 (.انظر الفر  بني الفر  للبغدادي)، فقط

 فبينهم، النظر إطالقاو  فيها العقل و قد كانوا يأخذون بظواهر النصوص دون أن يعملوا
لذا كان سيدنا علي إذا جادهلم مل حيدثهم عن  ؛تشابهو  بني الظاهرية من هذا اجلانب نسبو 

سلم إذ ال و  صحبهو  آلهو  نصوص كتاب أو سنة بل يناقشهم بعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه
 .اخلضوع لهو  مناص من االعتداد به
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اختلفت و  تباينت، انتموا إىل إحدى ثالث مدارسو  الوقت الراهن لقد انقسم العلماء يف
 :هي، و فيما بينها حول أمر اخلروج على احلاكم املسلم

أصحاهبا من العلماء االنتهازيني الذين ال و  (:االنتهازيون، املتسيبون) املدرسة األوىل

فهم يوافقون احلكام يف ، احلكامو  وهم من املستفيدين من السلطة، ال أخال و  خال  هلم
ال ينكرون عليهم منكرا ، و ال ينصحوهنم إذا أخطؤوا، و فال يأمروهنم مبعروف، الضراءو  السراء
لو أظهروا كفرا بواحا هلم عليه من و  ال خيرجون عليهم يف أي حال من األحوال حىت، و يرونه

فهم ، مواكبهم لالستفادة منهمو  املشي يف ركبهمو  بل دأهبم كيل املديح للحكام، اهلل برهان
 .طالب دنيا ال دين

هم ، و بل هم ضعفاء النفوس من كل فئة، هؤالء ال ينتمون إىل مذهب أو مدرسة بعينهاو 
 .حيتاجون إىل جتديد اإلميان ال إىل جتديد علم

من ، و ؟ (الدين النصيحة) من احلديث  الذي رواه اإلمام مسلم يف صحيحهو  فأين منهم
عبد الرزا  عن جابر بن عبد اهلل أن و  ابن حبانو  واه اإلمام أمحد يف مسندهاحلديث الذي ر 

ما : و قال، (أعاذك اهلل من إمارة السفهاء): سلم قال لكعب بن عجرةو  النيب صلى اهلل عليه
فمن ، ال يستنون بسنيت، و ال يقتدون هبديي، أمراء يكونون بعدي): قال، إمارة السفهاء ؟
ال يردون علي ، و لست منهم، و فأولئك ليسوا مين، على ظلمهمأعاهنم ، و صدقهم بكذهبم

، أنا منهم، و فأولئك مين، مل يعنهم على ظلمهم، و من مل يصدقهم بكذهبم، و حوضي
 .(سريدون علي حوضيو 

اليت تعىن بالنصوص  (:اجلامدون، احلرفيون، الظاهرية اجلدد، اخلوارج اجلدد) املدرسة الثانية

فهم ورثة ، مبعزل عما قصد الشرع من ورائها، تفهمها فهما حرفيا، و هبا تتشبث،  و اجلزئية



 د. أبو بكر الشامي                                                                         اخلروج على احلاكم املسلم 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                         4

قد ورثوا عن ، و الذين أنكروا تعليل األحكام أو ربطها بأي مقصد، اخلوارج القدامىو  الظاهرية
 .مل يرثوا عنهم سعة العلمو  اجلمودو  الظاهرية احلرفية

هم ال ، و قتاهلمو  يدعون إىل عزهلم، و هؤالء يدعون الناس إىل اخلروج على احلكامو 
أكثر من ذلك فهم جيعلونه اجلهاد و  بل، يوجبونهو  يفرضونهو  بل، يبيحون جمرد اخلروج عليهم

  .خيرجوهنم من امللة ألسباب عديدة هي مستندهم نذكرها الحقاو  ألهنم يكفروهنم، املربور

 من كتاب، ما قيل عنها هبذا الصدد بنصهو  و إليك أخي ما جاء يف حق هذه املدرسة
حتت ، يف الفصل اخلامس، 111يف الصفحة  ، للدكتور يوسف القرضاوي( فقه اجلهاد)

 :عنوان مواقف الناس أمام جهاد الداخل

هناك فئة على النقيض من هؤالء متثل الطرف (: و دعاة العنف املسلح) اهلجوميون  -2)
حتقيق  الو  يدعون إىل اخلروج املسلح بال حكمة، و هم الذين يستخدمون العنف، املقابل

 .أيصلح أم ال يصلح ؟ أيضر أم ينفع ؟، آثارهو  ال دراسة لعواقبهو  لشروطه

، اليت ظهرت يف أكثر من بلد إسالمي، يف عصرنا( اجلهاد) هذا ما قامت عليه مجاعاتو 
، املسلمنيو  إىل غريها من بالد العرب، و ث انتقلت إىل اجلزائر، أحسب أهنا بدأت يف مصر

 .مجاعات العمل املسلحو  مجاعة التكفريو  السلفية املتشددةأفكارها خليط من و 

فقد متيز اخلوارج بالقول بوجوب ، و أفكار هؤالء شبيهة بأفكار اخلوارج يف تارخينا القدمي
( اخلوارج) بل إن تسميتهم، الذين اعتربوهم ظاملني بل كافرين، اخلروج على حكام زماهنم

 .أي خوارج على احلكام، تدل على ذلك

بل هم يكفرون كل من ارتكب  ، املعاصيو  ارتكاهبم املظاملو  يكفرون احلكام جبورهم فهم
سكت و  يكفرون من رضي حبكم هؤالء األمراء، و مل يتب منها حاكما أو حمكوماو  كبرية
......و غفل هؤالء األخوة .يقف يف وجههم ثاثرا عليهم عاصيا هلمو  مل يعادهمو  عنهم
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، له شروطه اليت جيب أن تراعى، تغيري املنكرو   إزالة املظاملأن استعمال القوة يف: املتحمسون
، اآلثار اليت ترتتب على التغيري باليدو  هي النتائج( و املآالت) له ضوابطه اليت ينظر فيها إىلو 

 .انتهى كالم الدكتور القرضاوي( اآللة ؟و  اجملاهدة بالسيفو  فكيف إذا كان التغيري باملقاتلة

 يدعون إىل عزهلم، و هؤالء يدعون الناس إىل اخلروج على احلكام: و مستند هذه املدرسة
أكثر من ذلك و  بل، يوجبونهو  يفرضونهو  بل، هم ال يبيحون جمرد اخلروج عليهم)و ، قتاهلمو 

املعاصي و  ارتكاهبم املظاملو  ألهنم يكفرون هؤالء احلكام جبورهم(، فهم جيعلونه اجلهاد املربور
هم يكفروهنم أيضا ألهنم ال يطبقون شرائع اإلسالم  ، و غريةلو بصو  الذنبو  أي مبجرد الفسق

ويستدلون على ما ذهبوا إليه بأدلة يستندون إليها يف موقفهم يستمدوهنا من ظواهر ، كاملة
 :السنةو  القرآن

 ِمن   الّلهِ  ُدونِ  مِّن َلُكم َوَما الَنارُ  فَ َتَمَسُكمُ  ظََلُموا   اَلِذينَ  ِإىَل  تَ ر َكُنوا   َوالَ ): قوله تعاىل -
لَِياء  .(113هود ) (تُنَصُرونَ  الَ  ثَُ  َأو 

لَ ِئكَ  الّلهُ  أَنَزلَ  مبَا حَي ُكم ملَ   َوَمن): قوله تعاىل - قوله (، و 44املائدة )( ال َكاِفُرونَ  ُهمُ  َفُأو 
لَ ِئكَ  الّلهُ  أنَزلَ  مبَا حَي ُكم ملَ   َوَمن): تعاىل  َوَمن): قوله تعاىل(، و 45املائدة ) (الظَاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأو 

لَ ِئكَ  الّلهُ  أَنَزلَ  مبَا حَي ُكم ملَ   قالوا مبا أن احلكام ال حيكمون (، و 44املائدة ) (ال َفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأو 
فكيف ، قالوا ال جتوز طاعة كافر أو ظامل أو فاسق، و مبا أنزل اهلل تعاىل فال ريب أهنم كافرون

 :كما يقول الشاعرو  ؟ إذا اجتمعت هذه اخلصال

 ثالثو  ثانو  لكنه رمحو  لو كان رحما واحدا التقيته          و 

: سلمو  عن النيب صلى اهلل عليه، ابن ماجه، و الرتمذي، و احلديث الذي رواه أبو داود -
أفضل اجلهاد كلمة عدل ): برواية أخرى، و (أفضل اجلهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر)

 .(عند سلطان جائر
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عن النيب صلى ، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، غريهو  احلديث الذي رواه مسلم -
فإن مل يستطع ، فإن مل يستطع فبلسانه، من رآى منكم منكرا فليغريه بيده): سلمو  اهلل عليه

 .(ذلك أضعف اإلميانو  فبقلبه

تغفل النصوص وهي اليت ال  (:اجلماعةو مدرسة الوسطية أي أهل السنة) املدرسة الثالثة

لكنها ، و سلمو  من صحيح سنة الرسول الكرمي صلى اهلل عليه، و اجلزئية من كتاب اهلل تعاىل
، يف ضوئهاو  بل تفهمها يف إطارها، ال تفقه هذه النصوص اجلزئية مبعزل عن املقاصد الكلية

ة بالنصوص معتصم، املتغريات إىل ثوابتها، و اجلزئيات إىل كلياهتا، و فهي ترد الفروع إىل أصوهلا
متشبثة  ، و فاالستمساك هبا استمساك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا، داللتهاو  القطعية يف ثبوهتا

 هي املدرسة املعربة عن حقيقة اإلسالم، و كذلك مبا أمجعت عليه األمة إمجاعا يقينيا حقيقيا
 اهلل عليهعن رسوله صلى و  اليت أحسنت الفهم عن اهلل تعاىل، و الرادة عنه أباطيل خصومهو 
 .سلمو 

بني املغالني يف االستسالم لظلمة ، اجلماعةو  فمدرسة الوسطية أعين منهج أهل السنة
 .اخلروج عليهمو  بني املغالني يف التمرد، و احلكام

إن طرأ و  –ال ترى اخلروج عليه  ، و ال ترى انعزاله عن اإلمامة، و فهي ال تكفر احلاكم
: سلمو  منه الكفر البواح كما أخرب صلى اهلل عليه ما مل يظهر -الظلم و  عليه الفسق واجلور

تقول بقول ، و (عندكم من اهلل فيه برهان، إال أن تروا كفرا بواحا  ، أن ال ننازع األمر أهلهو )

، اإلمام ال ينعزل بالفسق على األصحو): ما نصه(، االقتصاد يف االعتقاد) اإلمام الغزايل يف كتابه

  .(العقدو غري فتنة فعله أهل احلللكن إن أمكن االستبدال به من و

هو و  ال يغمضون العني عن الفساد، و هو يشيعو  و بنفس الوقت ال يسكتون عن املنكر
يتصدون باإلنكار ، و فيصدعون بكلمة احلق، يتفاقمو  هو يتكاثرو  ال على الظلم، و يستشري
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النهي و  باملعروفال يدعون األمر ، و ال يداهنون احلاكم، و الفسقو  اجلورو  على مظاهر الظلم
الدين ): ال يرتكون النصيحة له بشروطها عمال بقوله أرواحنا له الفداء، و عن املنكر

 .(النصيحة

إذا رأيتم من والتكم و  ..): فشأهنم كما أخرب صلى اهلل عليه وسلم يف صحيح مسلم
 .(ال تنزعوا يدا من طاعة، و فاكرهوا عمله، شيئا تكرهونه

على أنه ، الطاعة لإلمام يف غري املعصية يف حق الشخص املأمورو  و يقولون جيب السمع
فال طاعة ملخلو  يف معصية ، ال جيوز أن يطاع فيما هو معصية يف حق الشخص املأمور

: عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال، فقد روى البخاري عن عبد اهلل رضي اهلل عنه، اخلالق
فإذا أمر مبعصية فال ، ما مل يؤمر مبعصية، ب وكرهالسمع والطاعة على املرء املسلم فيما أح)

بل يكتفي املأمور بعدم تنفيذ ، لكن ال جيوز اخلروج عليه بسبب ذلك، و (مسع وال طاعة
 .املعصية اليت طلبت منه

، ال يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، و فهم يف الوقت الذي ال يتزلفون فيه للحاكم
، فهم ال خيافون يف اهلل لومة الئم، سطوتهو  بطش احلاكمبذات الوقت هم ال خيافون من 

على ترك  -جوره و  ظلمهو  بسبب فسقه -الشنآن له و  أيضا ال جتعلهم البغضاء للحاكمو 
طِ  ُشَهَداء لِّلهِ  قَ َواِمنيَ  ُكونُوا   آَمُنوا   اَلِذينَ  أَي َُّها يَا): احلق عمال بقوله تعاىل  جَي رَِمَنُكم   َوالَ  بِال ِقس 

( تَ ع َمُلونَ  مبَا َخِبري   الّلهَ  ِإنَ  الّلهَ  َواتَ ُقوا   لِلتَ ق َوى أَق  َربُ  ُهوَ  اع ِدُلوا   تَ ع ِدُلوا   َأالَ  َعَلى قَ و م   َنآنُ شَ 
 (.8املائدة )

 ال يزيدون، سلمو  فهم يطبقون شرع اهلل كما جاء عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه
يقولون إمنا احلكمة ، و ال حيكمون رأيهم أو أهواءهم، و يفّرطونال و  ال يفرطون، و ال ينقصونو 

ملا قد يرتتب على ذلك (، إن مل تنب احلكمة منها للكثريين !!و ) من شرع اهلل هلذه األحكام
ال أهنم ، فساد ذات البني فتكون املفسدة يف عزله أكثر منها يف بقائهو  إراقة الدماءو  من الفنت
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معاذ ) فسادهو  جورهو  ال أهنم يتسرتون على أخطائه، و عمالهو  مليراعون به شأن احلاكم الظا
هم خيططون دأهبم للكيد ، و خاصة أنه يف هذه اآلونة قد تعاظمت قوة أعداء األمة(، و اهلل !

بالتايل سوف يظهرون مساندة ، و فال شك أهنم سوف يستغلون هذه الظروف لصاحلهم، هبا
فحىت ال نقع يف (، للمسلمني على مر الزمان !!هم من جر الويالت و ) حقوقهاو  للشعوب
حىت ال يلجئوننا إىل االجتاه ، و حىت ال نسري يف فلكهم، و مصائدهمو  مكائدهمو  شراكهم

 .فال غرو أن احلكمة تتجلى يف الصرب اجلميل، الوحيد أي إىل جحر الضب

املخالفة و  االبتعاد عن شرع اهللو  اجلورو  الظلمو  ال ريب أن الفسادو  و يقولون ال جرم
 أن األخطاء، و هي ال ختفى على عني بصري، و ألوامر اهلل تعاىل قد انتشرت يف بالد املسلمني

 األمنو  الصحةو  التعليمو  الفساد يف مرافق الدول اإلسالمية عامة من قطاعات القضاءو 
لذلك فإن الشعوب املكبوتة ، و أصبحت ال حتتملو  عمتو  االقتصاد و.. قد طغتو  اجليشو 

إذا ما وجدوا سببا حيرك عواطفهم فإذا هبم قد ، املهضومة احلقو  لفرتة طويلة املظلومة
قد يرون يف ، و قد ينتفضوا انتفاضة اجلريح املثخن باجلراح، و ينفجروا انفجار الربكان اهلائج

ردة الفعل ضد و  قد تأخذهم العاطفة، و اجلورو  اخلروج على احلكام ما خيفف عنهم الظلم
إن و ) لذلك قد يتابعون بعضا من املسلمني الذين حيملون فكر اخلوارجو  ،الظلم املطبق عليهم

  .أمواهلمو  أعراضهمو  خصوصا أولئك الناس املوتورين الذين أصيبوا بدمائهم(، و مل يكونوا منهم

إمنا يدخل يف ، إن ما ذكروه من نصوص بشكل عام: و يف ردهم على اخلوارج يقولون
جاءت تأمر بالصرب ، صتها أو قيدهتا نصوص أخرىاليت خص، املطلقاتو  باب العمومات

ما مل ، ضرب الظهرو  إن جاروا على األفراد بأخذ املال، و مظامل األمراءو  على جور األئمة
 ما ذلك إال لإلبقاء على وحدة األمة، و يظهر منهم كفر بواح عندنا فيه من اهلل برهان

اخلشية من أن تفتح ، و األموالو  احسالمة األرو ، و احلرص على حقن الدماء، و استقرار الدولةو 
 .أبواب فنت ال تسد
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فهي ، اجلماعة ال تكفر بالذنبو  أن أهل السنة: و أنت تعلم أيها املسلم املنصف العاقل
أعين عقيدة األشاعرة يف حبث ، قد قررنا هذا يف عقيدة أهل السنةو ) الفسقو  تفر  بني الكفر

يقولون اخلطأ يف ، و قضية االهتام بالتكفريتتحرى يف و  هي تتثبت(، و فلرياجع هناك، سابق
قد ورد فيما رواه ، و أهون من سفك دم مسلم واحد بتهمة الكفر بغري ذنب، تربئة مائة كافر

من وجدمت له ، و ادرؤوا احلدود ما استطعتم): صحح إسنادهو  احلاكمو  الدارقطينو  الرتمذي
قد قال ، و (خيطئ يف العقوبة ألن خيطئ اإلمام يف العفو خري من أن، و خمرجا فخلوا سبيله

أهون من ، اخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياةو)(: االقتصاد يف االعتقاد) اإلمام الغزايل يف كتابه

 .(اخلطأ يف سفك حمجمة من دم مسلم

لَ ِئكَ  الّلهُ  أَنَزلَ  مبَا حَي ُكم ملَ   َوَمن): و أما قوله تعاىل قوله (، و 44املائدة )( ال َكاِفُرونَ  ُهمُ  َفُأو 
لَ ِئكَ  الّلهُ  أنَزلَ  مبَا حَي ُكم ملَ   َوَمن): تعاىل  َوَمن): قوله تعاىل(، و 45املائدة ) (الظَاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأو 

لَ ِئكَ  الّلهُ  أَنَزلَ  مبَا حَي ُكم ملَ   فأنت تعلم أن عدم احلكم (، 44املائدة ) (ال َفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأو 
 قد يكون بدافع الركون إىل الشهوات(، و هذا فسقو ) بدافع الكسلبشريعة اإلسالم قد يكون 

(، هذا كفرو ) قد يكون بدافع إنكار شرع اهلل تعاىل(، و هذا فسق أيضاو ) املصاحل الدنيويةو 
لَ ِئكَ ): فآية جاءت بقوله، أحكم جاءت اآليات بصيغ خمتلفةو  اهلل تعاىل أعلمو  لذلكو   َفُأو 

لَ ِئكَ ): جاءت بقولهآية ، و (ال َكاِفُرونَ  ُهمُ  لَ ِئكَ ): آية جاءت بقوله، و (الظَاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأو   َفُأو 
فإن مل يوجد دليل على ، الربهانو  ال يستبني أحد هذه الدوافع إال بالبينة، و (ال َفاِسُقونَ  ُهمُ 

إذا وقع االحتمال كان افرتاض دافع معني منها دون ، و واحد منها فاالحتماالت الثالثة قائمة
هو اإلسالم مبوجب و  يبقى األصل معموال به، و من ث يسقط االستدالل به، و غريه حتكما

 .(األصل بقاء ما كان على ما كان عليه): القاعدة
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كذلك لو أطلقنا احلكم بتكفري كل من حكم بغري شرع اهلل لسرى ذلك التكفري على  و 
سواء من كان له رعايا ، اآلونةما أكثر الذين يتنكبون عن شرع اهلل يف هذه ، و كثري من الناس

أو على ، . فيحملهم على اتباع أحكام أخرى غري أحكام اهلل.يف مؤسساته أو مصانعه أو
خصوصا أن رسول اهلل صلى ، و مستوى العاصي نفسه الذي حكم على نفسه بغري شرع اهلل

    .(خري اخلطائني التوابونو  كل بين آدم خطاء): سلم يقولو  اهلل عليه

يدل على ، (أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر): يثه أرواحنا له الفداءو أما حد
، اخلروج عليهو  هنيه عن املنكر ال على تكفريهو  أمره باملعروفو  النصيحة للحاكم اجلائر الظامل

بالتايل تدل على اجتماع ، و يف اللغة العربية هي مفعول فيه ظرف مكان (عند) بدليل أن
بدليل ، و ال تدل على خروج عليهو  بالصدع باحلق مع احلاكم يف مكان واحدالناصح اجملاهد 

 بدليل أن، و بناد و  من شأن الكالم أن يكون لفظا ال سيوفاو  إمنا هي كالم (كلمة حق) أن
ههنا فإن اجلهاد و  يطلق على اجلهاد القتايلو  الدعوةو  إمنا يطلق على اجلهاد باللسان( اجلهاد)

  .يل السيا  من الكالمباللسان هو املراد بدل

فإن مل يستطع ، من رآى منكم منكرا فليغريه بيده): سلمو  أما حديثه صلى اهلل عليهو  
 فإن استعمال القوة يف إزالة املظامل، (ذلك أضعف اإلميانو  فإن مل يستطع فبقلبه، فبلسانه

(، املآالت) له ضوابطه اليت ينظر فيها إىل، و له شروطه اليت جيب أن تراعى، تغيري املنكرو 
اجملاهدة و  فكيف إذا كان التغيري باملقاتلة، اآلثار اليت ترتتب على التغيري باليدو  هي النتائجو 

 : ما يلي( أي بالقوة) من تلك الشروط يف تغيري املنكر باليدو  اآللة ؟و  بالسيف

املسائل االجتهادية و  ليس من األمور، و ال بد أن يكون املنكر متفق على إنكاره -
 .اخلالفية

من رأى ): هلذا قال، و دون أي جتسس على صاحبه، أن يكون ظاهرا حبيث يراه الناس -
 .(منكم منكرا
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ال متوقعا حدوثه ، و فرغ منهو  فال يكون قد وقع، أن يكون واقعا بالفعل ساعة اإلنكار -
 .بعد

لوم أن من املع، و شوكةو  فال جيوز إال لذي قوة، أن يكون املنكر أقوى ممن ينكر عليه -
اليت جتعل ذلك من سلطة ، حبكم القوانني املعاصرة، ال للفئات الشعبيةو  هذا ال جيوز لألفراد

 .فمن فعل ذلك دخل يف احملظور قانونا، أجهزهتاو  الدولة

فالضرر ال يزال بضرر مثله أو ، أو مثله، ال جيوز تغيري املنكر بوقوع منكر أكرب منه -
 .أكرب منه

حتت ، 1138يف الصفحة (، فقه اجلهاد) يف كتابه، القرضاوييقول الدكتور يوسف 
لقد أشرنا إىل : جوانب اخللل يف فقه العنف): ما نصه(، جوانب اخللل يف فقه العنف) عنوان

ذكرنا أن اخللل يف هذا الفقه األعرج األعوج يتمثل يف ، و اخللل يف فقه هؤالء اخلوارج  احملدثني
 : عدة جوانب

 .خصوصا أهل الذمة، و العالقة بغري املسلمني، و فقه اجلهاد خلل يف -

 .خلل يف فقه تغيري املنكر بالقوة -

 .خلل يف فقه اخلروج على احلكام -

 .انتهى كالم الدكتور القرضاوي(، خلل يف فقه التكفري -

فحسبنا من تبيني منهج مهما يكن من أمر : و (يَ تَ ُقونَ  َولََعَلُهم   َربُِّكم   ِإىَل  َمع ِذَرة   قَاُلوا  )
أننا نصدع باحلق الذي أنزله على ، و أننا حنافظ على شرع اهلل تعاىل، اجلماعةو  أهل السنة

مع أن املطلوب من مجيع ، سواء أعمل به من عمل أم مل يعمل) رسوله عليه الصالة السالم
 ل السنةيف الوقت الذي انتشر فيه فكر مغاير ملنهج أه، (املسلمني العض عليه بالنواجذ

، السالمو  ذلك عمال مبا ورد عن النيب الكرمي عليه الصالة، و اجلماعة يف الساحة اإلسالميةو 



 د. أبو بكر الشامي                                                                         اخلروج على احلاكم املسلم 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                         12

فقد روى ذلك ابن ماجه يف ، أنه يف آخر الزمان جيب على املرء أن يظهر ما عنده من العلم
 قال رسول اهلل صلى اهلل: الطرباين يف األوسط عن جابر رضي اهلل عنه قالو  أبو داودو  سننه
فإن كامت العلم ، فمن كان عنده علم فليظهره، إذا لعن آخر هذه األمة أوهلا): سلمو  عليه

اهلل تعاىل أعلم  و  فاملراد من العلم هنا، (سلمو  يومئذ ككامت ما أنزل على حممد صلى اهلل عليه
أعين العلم الذي ، العلم الصحيح الذي جاء به أرواحنا له الفداء -يف أحد معانيه  -

فإنه قد ، اجلماعةو  هو املتمثل مبنهج أهل السنة، و اجتمعت عليه الغالبية العظمى من األمة
ألن العلم يف هذه األوقات قد ، يتعجب املرء من املعىن املراد من هذا احلديث يف أول وهلة

 اإلعالمو  خاصة مع توفر وسائل االتصال، و الداينو  أصبح مبذوال للقاصيو  كثرو  انتشر
فكيف يطلب منا صلى اهلل عليه وسلم أن ننشر العلم الذي عندنا يف هذه  ،الفضائياتو 

ال ريب أنك تفهم أن املراد إمنا هو إظهار ، إمعان النظرو  لكن عند التفكريو  األوقات ؟!
عملت به أمته اليت و  الذي نقلته، و تسليماتهو  العلم الصحيح الذي أتى به عليه صلوات اهلل

تيارات غري مدرسة أهل و  ا مع تعاظم انتشار أفكار مدارسخصوص، و ال جتتمع على ضاللة
 .اجلماعةو  السنة

 ما ينتشر فيها من فكر هو فكر أهل السنةو  فمن ينظر هذه اآلونة إىل بالد الشام
يعلم ، يف الوقت الذي ينتشر يف الساحة اإلسالمية كلها فكر مغاير ملنهجهم، اجلماعة بعينهو 

، (اإلميان يف الشامو  األمن): يف احلديث، سالماته عليهو  بيقني صد  املصطفى صلوات ريب
انسل عمود النور من حتت وساديت فأتبعته بصري ): يفهم املراد من حديثه أرواحنا له الفداءو 

الدفاع عنه إمنا هو حمافظة على و  يعلم عندها أن احملافظة على فكرهم، و (فإذا هو بالشام
  .ذب عن حياضهو  اإلسالم كله

فإليك أخي املؤمن املسلم : احلاكم املسلمو  م الشرعية اليت تتعلق باإلمامةبعض األحكا
اليت تدلك على احلق ، و احلاكم املسلمو  نبذة عن بعض األحكام الشرعية اليت تتعلق باإلمامة

  : الذي ذهبت إليه مدرسة الوسطية
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الذي ، املسلم املراد به احلاكم أو امللك أو رئيس الدولة: طر  استقرار احلكم بيد احلاكم
الذي استقر بيده احلكم بواحدة من ، و مل يتلبس بأي كفر بواح صريح لنا عليه من اهلل برهان

 :طر  ثالثة

يف حكمها البيعة غري املباشرة املعمول هبا يف ، و العقدو  البيعة املباشرة له من أهل احلل -
 .أغلب البالد

فيقبل املستخلف ، وىل احلكم بعد موتههو أن يقرتحه اخلليفة من قبله ليت، و العهد إليه - 
 .فال يبدو منهم أي تأب أو استنكار، العقد فيها بذلكو  تعلم األمة أو أهل احلل، و بذلك

شريطة أن يكون استيالؤه بعد موت اإلمام أو احلاكم الذي  ، املغالبةو  االستيالء بالقوة -
، املغالبةو  و اآلخر بالقوةأو أن تكون إمامته ه، أو بعد عزله بسبب شرعي صحيح، كان قبله

فال تنعقد اإلمامة ، هو موجودو  فأما إن كانت إمامة من قبله منعقدة بالبيعة له أو العهد إليه
فإن مل يرتدع ، بل هو باغ جتب مقاومته، االستيالء مهما استتب له األمرو  للثاين مبجرد الغلبة

الصحيح الذي رواه اإلمام سلم يف احلديث و  لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه، وجب قتله
 .(إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما): مسلم يف باب اإلمارة

، االستيالءو فهو القهر، أما الطريق الثالثو): يقول اإلمام النووي يف كتابه روضة الطالبني

 بشوكتهقهر الناس ، وال بيعةو فتصدى لإلمامة من مجع شرائطها من غري استخالف، فإذا مات اإلمام

فإن مل يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو ، انعقدت خالفته لينتظم مشل املسلمني، جنودهو

أي ال تالزم بني انعقاد ، (إن كان عاصيا بفعله، وأصحهما انعقادها ملا ذكرناه، جاهال فوجهان

، صحيحةلكن إمامته و  فإقدامه حمرم، بني إباحة ذلك لهو  إمامة من استوىل عليها بالقوة
 .للفتنة درءا  و  مجعا للكلمة، بالتايل جيب على الناس طاعتهو 
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فلريجع إىل  ، و من أراد الوقوف على تفصيل القول يف شرح كل من هذه الطر  الثالثة
 44الصفحة ، البوطي رمضان للدكتور حممد سعيد( على طريق العودة إىل اإلسالم) كتاب

 ما بعدها.و 

من أراد ، و بشكل موجز عنهم مبا يفي بالغرض هناسوف نتكلم : العقدو  أهل احلل
 .التوسع يف املوضوع فلرياجع املصادر من كتب السياسة الشرعية

يف كتاب الدكتور بالل ، العقدو  قد جاء تعريف أهل احلل: و العقدو  تعريف أهل احلل
 هم اجلماعة املخصوصة): يقول فيه، تعريفا جامعا مانعا(، العقدو  أهل احلل) صفي الدين

خباصة العلماء ، و العلم باألمر العامو  ذوي العدالة، من وجوهها املطاعني، الذين ختتارهم األمة
، من إقامة مقصود الشرع يف اإلمامة، تتبعهم فيما ينوبون فيه عنها، و رؤساء الناسو  املشهورين

   (.أمهها اختيار اإلمام، و العامة مصاحلهاو  رعاية أمور األمةو 

تلك اجلماعة اليت ): هم، و فون عن مصطلح أهل الشورى املطلقكما تالحظ فهم خمتلو 
   (.تقدم هذا العلم ملن يطلبه منها، و اخلربة يف أي من نواحي احلياةو  تتميز بالعلم

لذلك ال مانع ، و العقد جزء من جهاز احلكمو  إن أهل احلل: العقدو  ة أهل احلليمسؤول 
، تكون حمققة للمصلحة املرعية املنضبطة، وظائف جديدة هباو  شرعا من إناطة مسؤوليات

 :أهم تلك املسؤولياتو 

 التكافل االجتماعيو  التعاونو  يف احلفاظ على أواصر احملبة: املسؤولية االجتماعية -
 غريه.و 

 .يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية يف البالد: املسؤولية الدينية -

الرقابة على ، املوافقة على العهد إليهو  مالبيعة لإلما: أمهها ما يلي: و املسؤولية السياسية -
إقرار القوانني (، يف حتقيق مصاحل الرعية على وفق الشريعة اإلسالمية) تصرفاتهو  عمل اإلمام
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لويل األمر اإللزام باملباح أو حظره ملصلحة ): اليت يصدرها اإلمام حبق العامة عمال بالقاعدة
    .عزل اإلمام عند احلاجة(، عامة

هذا أمر حمل اتفا  بل هو حمل إمجاع : و اإلمامة الزم ال يفسخ إال مبوجب شرعيعقد 
، لكن إذا ما وجد املوجب الشرعي لفسخ عقد اإلمامة فاألمر خيتلف، و من املسلمني

منها نقص يف ، و منها الفسق، املوجب لفسخ عقد اإلمامة خمتلف بني طروء عدة أسبابو 
 : ما يلي( األحكام السلطانية) احلسن املاوردي  يف كتابه يقول أبو، منها الكفر البواح، و بدنه

 فقد أدى حق اهلل تعاىل فيما هلم، إذا قام اإلمام مبا ذكرنا من حقو  األمةو  فصل)
الذي يتغري به حاله ، و ما مل يتغري حاله، النصرةو  وجب له عليهم حقان الطاعة، و عليهمو 

 .الثاين نقص يف بدنه، و التهأحدمها جرح يف عد: فيخرج به عن اإلمامة شيئان

الثاين ، و أحدمها ما تابع فيه الشهوة: هو الفسق فهو على ضربني، و فأما اجلرح يف عدالته
 .(..ما تعلق فيه بشبهة

زوال عضو و  أما األسباب العضوية الطارئة كاجلنون، و ما يهمنا يف حبثنا هنا طروء الفسق
البواح فقد جاء صرحيا يف حديثه صلى اهلل عليه أما الكفر ، و أساسي فينعزل عن اإلمامة هبا

 .كذلك ينعزل به عن اإلمامةو  وسلم السابق

إىل عدم انعزال ، ذهب مجاهري الفقهاء: حكم طروء الفسق على احلاكم أثناء حكمه
، بل نقل اإلمام النووي اإلمجاع على ذلك، لطروء فسقه، حترمي جواز اخلروج عليه، و احلاكم

قتاهلم فحرام بإمجاع و أما اخلروج عليهمو ..): لى صحيح مسلم ما نصهفقد قال يف شرحه ع

أمجع أهل السنة أنه ال ، وقد تظاهرت األحاديث مبعنى ما ذكرته، وإن كانوا فسقة ظاملني، واملسلمني

حكي عن ، وأما الوجه املذكور يف كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وينعزل السلطان بالفسق
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حتريم اخلروج عليه و سبب عدم انعزاله: وقال العلماء، فغلط من قائله خمالف لإلمجاع، املعتزلة أيضا

فتكون املفسدة يف عزله أكثر منها يف ، فساد ذات البنيو إراقة الدماءو ما يرتتب على ذلك من الفنت

  .(بقائه

املذكور يف  أما الوجه و  ..): هو حمرر املذهب الشافعيو  لينتبه إىل قول اإلمام النوويو 
فغلط من قائله خمالف ، حكي عن املعتزلة أيضا، و كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل

 الذي نقله اإلمام اجلويين يف كتابهو  فهو إشارة إىل قول طائفة من فقهاء الشافعية(، لإلمجاع
ما ، الفقهاء الشافعيةو  الذي يعزيه لطوائف من األصوليني(، و غياث األمم يف التياث الظلم)

، إىل أن الفسق إذا حتقق طريانه أوجب اخنالع اإلمام، الفقهاءو ذهب طوائف من األصوليني): نصه

هذا حترير رائع من اإلمام النووي ملذهب السادة ، و (هؤالء يعتربون الدوام باالبتداء، وكاجلنون

ادة أي من الس -إن قول من قال بانعزاله بطروء الفسق من أصحابنا : إذ يقول، الشافعية
  .هو قول غلط خمالف إلمجاع العلماء -الشافعية 

مجهور أصحاب ، و مجيع الفقهاء التابعني، و و قد نقل ابن حزم هذا االتفا  عن الصحابة
 .غريهمو  أيب حنيفةو  الشافعيو  عن أمحد، و احلديث

 عمل الرسول عليه الصالة، و املنقول، و من املعقول: و أساس هذا االتفا  أدلة كثرية
إن مما ، و الفقهاءو  أقوال العلماء، و الرضوانو  عمل الصحابة الكرام عليهم الرمحة، و السالمو 

نؤجل ذكر ، و سلم أحاديث كثرية ثابتة نذكر منها بعضهاو  ذكره رسول اهلل صلى اهلل عليه
 :فمنها، األحاديثو  بقية األدلة
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 صلى أن رسول اهلل، من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه، ما رواه الشيخان -
يا رسول اهلل كيف تأمر : قالوا، أمور تنكروهناو  إهنا ستكون بعدي أثرة): سلم قالو  اهلل عليه

 .(تسألون اهلل الذي لكم، و تؤدون احلق الذي عليكم: من أدرك منا ذلك ؟ قال

أنه صلى اهلل ، من حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، ما رواه الشيخان أيضا -
، فإنه من خرج على السلطان شربا فمات، من كره من أمريه شيئا فليصرب): سلم قالو  عليه

 .(مات ميتة جاهلية

أنه صلى ، من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه، ما رواه مسلم يف صحيحه -
سيقوم فيهم ، و ال يستنون بسنيتو  يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداييت): سلم قالو  اهلل عليه

كيف أصنع يا رسول اهلل إن : قال قلت، لشياطني يف جثمان إنسرجال قلوهبم قلوب ا
 .(أطعو  أخذ مالك فامسعو  إن ضرب ظهرك، و تطيع لألمريو  تسمع: أدركت ذلك ؟ قال

أفال : .. قيل يا رسول اهلل): يف حديث آخر ملسلم من رواية عوف بن مالكو  -
، من والتكم شيئا تكرهونهإذا رأيتم ، و ال ما أقاموا فيكم الصالة: ننابذهم بالسيف؟ قال

 .(ال تنزعوا يدا من طاعة، و فاكرهوا عمله

على أن اإلمام ال جيوز أن ، فقد دل صريح ما تنطق به هذه األحاديث الثابتة الصحيحة
، لكن ال جيوز اخلروج عليه بسبب ذلك، و يطاع فيما هو معصية يف حق الشخص املأمور

، ي املأمور بعدم تنفيذ املعصية اليت طلبت منهبل يكتف، كذلك ال ينعزل عن اإلمارة بسببهو 
 .موجباتهو  مهما تلبس اإلمام به من دالئل الفسق

املتكلمني إىل اشرتاط و  ذهب معظم الفقهاء: حكم تلبس اإلمام بالفسق من أول حكمه
أما (، العهد من إمام سابقو  ذلك يف حاليت انعقاد اإلمامة بالبيعة)و  العدالة الظاهرة يف اإلمام

من أهل ، آخرون يرون صحة انعقاد إمامة الفاسق إن كان بصريا بأمور املسلمنيو  احلنفية
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إنصاف املظلوم من و  حفظ احلدودو  قادرا على تنفيذ األحكام، سائسا، الوالية املطلقة
 . (انظر العقائد النسفية). الظامل

، خضعت له القوىو  استقرت له األمور(، و القهرو  بالغلبة) فأما يف حالة أنه نال اإلمامة
ذلك لينتظم مشل ، و إن كان فاسقا، و وجوب الطاعة لهو  فاجلمهور على صحة إمامته

 .كما أسلفنا من قول اإلمام النووي،  املسلمني

هناك فر  كبري بني املصطلحات الثالثة : اخلروج ؟و  االنعزالو  ما الفر  بني العزل
معلوم أن ، و ميز بينهاو  حملققني من فر وقليل من العلماء ا، يف احلكم، و يف املعىن، السابقة

 : إليك إياها كما هي، و من حفظ حجة على من مل حيفظ

ينهون مبوجبه صالحيات ، العقدو  قرار يصدره أهل احلل: العزل أو اخللع أو االستبدال -
إذا صدر عنه ما يستوجب حل العقد املربم (، من يف حكمه كرئيس الدولةو  ويل األمر) اإلمام

  .يعود مواطنا كسائر املواطنني، و فيفقد عندها منصبه، العقدو  بني أهل احللو  بينه

( من يف حكمه كرئيس الدولةو  ويل األمر) هو فقد اإلمام: و االنعزال أو االخنالع -
من دون احلاجة إىل إصدار قرار ، أو نتيجة لوقوعه يف أمر ما، نتيجة لصدور أمر عنه، ملنصبه

ال متلك أي جهة رفع هذا االنعزال أو منع وقوعه بعد صدور و  بل، منشئ لعزله من أي جهة
 .ما يسببه

فهو عمل قتايل تقوم به مجاعة من مواطين الدولة اإلسالمية ضد رئيس : اخلروج -
 .يطلق عليه بغي أو صيال أي حرابة باختالف الشروط، و الدولة

 رمني اجلويين يف كتابهفمن ذلك كالم إمام احل، و يف كالم العلماء ما يشهد هلذا التفريق
ذهب طوائف من العلماء إىل أن الفسق بنفسه )و : ما نصه(، غياث األمم يف التياث الظلم)

 (.خلعه –أي الفسق  –العقد إذا حتقق و  لكن جيب على أهل احلل، و ال يتضمن االخنالع
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اإلمام و ): ما نصه(، االقتصاد يف االعتقاد) و من ذلك أيضا قول اإلمام الغزايل يف كتابه
 لكن إن أمكن االستبدال به من غري فتنة فعله أهل احلل، و ال ينعزل بالفسق على األصح

 .(العقدو 

، تتلخص أسباب االنعزال يف طروء سبب ظاهر ال خفاء فيه: ما أسباب االنعزال ؟
(، عدم اخليار فيهو  أي وجوب االنعزال)، يذهب بشرط من الشروط الواجب توفرها يف اإلمام

 : داد أسباب االنعزال فيما يليميكن تعو 

 .الوفاة -

 .االستقالة -

 .انتهاء مدة الرياسة -

 .استقرار األمر للمتغلب، و التغلب على رئيس الدولة بالقوة من آخر -

 .الكفر البواح الصريح -

نعين بالكفر هنا الكفر الطارئ الذي يعرب عنه : و ما موجباته ؟و  مىت يثبت الكفر ؟
 ،(اليت ال خالف بني العلماء فيها)و  األسباب الكلية اليت تستوجب الردةإليك أخي ، و بالردة

، التحقريو  اليت ال خترج أن تكون من نوع األقوال أو األفعال أو ما يدخل يف نطا  السخريةو 
 :هاكها بقطع النظر عن اجلزئيات الكثرية املندرجة فيهاو 

ركن من أركان ) كارهو كل قول صريح يف إن: و ما يستوجب الردة من األقوال -
املعلومة من و  أو حكم من األحكام اإلسالمية املعروفة، أو ركن من أركان اإلميان، اإلسالم

مثال (، و عوامهمو  الضرورة أي تلك اليت يستوي يف معرفتها خواص الناسو  الدين بالبداهة
 ذلك من أنكر فرضية الصالة أو أنكر وجود املالئكة أو أنكر حترمي اخلمر.
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هو كل فعل حيمل داللة قاطعة على شيء يتناقض : و ستوجب الردة من األفعالما ي -
مثال ذلك من سجد لصنم أو من ( و أو ركن من أركان اإلميان، ركن من أركان اإلسالم) مع

 .تزىي بزي يناقض اإلسالم كمن لبس الصليب

ال يف مآله إىل أن يكون داخ: و االزدراءو  االحتقارو  ما يستوجب الردة من السخرية -
ركن من ) ضابطه أن يسخر من شيء من، و لكن العلماء أفردوه، و األفعالو  زمرة األقوال

املعلومة و  أو حكم من األحكام اإلسالمية املعروفة، أو ركن من أركان اإلميان، أركان اإلسالم
مثال ذلك أن يسخر من احلج أو القرآن الكرمي أو الفقه (، و الضرورةو  من الدين بالبداهة

 .اإلسالمي

إن صدر منه كفر ، و ينقل اإلمام النووي حكاية اإلمجاع على وجوب قتال ويل األمر
أمجع العلماء ): ناقال عن القاضي عياض، فيقول يف شرحه على صحيح مسلم، صريح بواح

وجب ، و سقطت طاعتهو  .،.أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، و على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر
فإن مل يقع ذلك إال ، نصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، و خلعهو  لقيام عليهعلى املسلمني ا

   (.لطائفة وجب عليهم القيام خبلع الكافر

حيتاج يف إظهار ، تتلخص أسباب العزل يف طروء سبب غري ظاهر: ما أسباب العزل ؟
القطع و  حيتاج إىل قرار منهم يفيد العلم، و العقدو  تدبر من أهل احللو  فكرو  خلله إىل نظر

أي جواز العزل بواسطة أهل )، بسبب ما طرأ على اإلمام من تغري، باختالل أمور املسلمني
 :ميكن تعداد أسباب عزل رئيس الدولة فيما يلي(، و العقدو  احلل

باملقصود ( من يف حكمه كرئيس الدولة)و  نقص الكفاءة البدنية املؤثر يف قيام اإلمام -
 .أو فقد إحدى احلواس، كفقد أحد األعضاء،  من منصبه

سواء أكان ، بتسلط جهة أو شخص على قرار رئيس الدولة، نقص استقاللية القرار -
كما هو احلال عند وقوع ،  من داخل جهاز احلكم يف الدولة، هذا التسلط أو االستبداد
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كما ،  أم كان من خارج هذا اجلهاز، رئيس الدولة أسريا يف يد مجاعة خارجة عليه داخل دولته
 (.انظر األحكام السلطانية). احلال عند وقوع رئيس الدولة أسريا يف يد دولة أخرى حماربة هو

فيعزل إذا مل يؤد عزله لفتنة أكرب من فتنة ، اجلرح يف عدالته بسبب الفسق أو الظلم -
   .بقائه

يقول الفقهاء من أصحاب املذاهب : مذاهب الفقهاء يف عزل ويل األمر الفاسق الظامل
إن احلاكم الفاسق أو الظامل ال ينعزل تلقائيا : اجلماعةو  املعتمدة عند أهل السنة األربعة
إذا مل يؤد عزله لفتنة ، العقدو  من قبل أهل احلل، لكنه يستحق أن يعزل، و ظلمهو  بفسقه

  : هاك أقواهلم، و أكرب من فتنة بقائه

، وال احلنفية يف املسألةينقل اإلمام ابن عابدين يف حاشيته املعروفة أق: السادة احلنفية -
األكثرون على ، و كذا يف انعزاله بالفسق، و أما خلعه لنفسه بال سبب ففيه خالف)و : فيقول

، عن حممد روايتان، و أيب حنيفة رمحهما اهللو  هو املختار من مذهب الشافعي، و أنه ال ينعزل
املسامرة شرح ) ينقل عن الكمال بن أيب شريف صاحب كتاب(، و يستحق العزل باالتفا و 

فسق بذلك أو و  ث جار يف احلكم، إذا قلد إنسان اإلمامة حال كونه عدال)و : قوله( املسايرة
 جيب أن يدعى له بالصالح، و لكنه يستحق العزل إن مل يستلزم عزله فتنة، و غريه ال ينعزل

 مامأن لألمة خلع اإل): شرحهو  ينقل عن كتاب املواقفو  كما(،  ال جيب اخلروج عليه، و حنوهو 
انتكاس أمور ، و مثل أن يوجد منه ما يوجب اختالل أحوال املسلمني، عزله بسبب يوجبهو 

إن أدى خلعه إىل فتنة احتمل أدىن ، و إعالئهاو  إقامته النتظامهاو  كما كان هلم نصبه،  الدين
 (.الضررين

ال يعزل ): كما يف الشرح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي: السادة املالكية -
ال جيوز )و (. إمنا جيب وعظه، و تعطيل احلقو  بعد انعقاد إمامتهو  الفسقو  طان بالظلمالسل
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، اللهم إال أن يقوم عليه إمام عدل فيجوز اخلروج عليه، اخلروج عليه تقدميا ألخف املفسدتني
 .العقد لهو  معلوم أن اإلمام العدل ال يتسىن إال بإقامة أهل احلل(، و إعانة ذلك القائمو 

كل من كان ظاملا مل يكن )و : و ينقل اإلمام القرطيب يف تفسريه عن ابن خويز منداد قوله
ال يقبل عنه ما يرويه عن صاحب ، و ال إمام صالةو  ال مفتياو  ال حاكماو  ال خليفةو  نبيا

، العقدو  غري أنه ال يعزل بفسقه حىت يعزله أهل احلل، ال تقبل شهادته يف األحكام، و الشريعة
      (...من أحكامه موافقا للصواب ماض غري منقوضما تقدم و 

ما (، االقتصاد يف االعتقاد) فمن ذلك قول اإلمام الغزايل يف كتابه: السادة الشافعية -
لكن إن أمكن االستبدال به من غري فتنة ، و اإلمام ال ينعزل بالفسق على األصح)و : نصه

 (.العقدو  فعله أهل احلل

ال ، كذا القاضي يف األصح، و ينعزل الوصي بالفسق)و : نهاجو قول اإلمام النووي يف امل
 (.اإلمام األعظم

أي الشروط الواجب  –اعلم أن هذه الشروط )و : و قول اإلمام الشربيين يف مغين احملتاج
إال العدالة فإنه ال ينعزل بالفسق ، كما تعترب يف االبتداء تعترب يف الدوام  –توافرها يف اإلمام 

 (.يف األصح

إن مل يسأل العزل حرم عزله )و : يقول البهويت يف كشاف القناع: السادة احلنابلة -
بل عن ، ألنه ليس وكيال عنه، ال ينعزل مبوت من بايعه، و ال ينعزل اإلمام بفسقه، و إمجاعا

  (.املسلمني

إن غلب ، أنه ال جيوز عزل ويل األمر الفاسق الظامل: و خالصة ما عليه مجهور الفقهاء
أنه جيوز عزله إن مل يؤد عزله ، و أن عزله سيؤدي إىل فتنة أكرب من فتنة ظلمه الواقع على الظن

 .كان يف عزله إصالح ما اختل من أمور املسلمني، و إىل فتنة أكرب



 د. أبو بكر الشامي                                                                         اخلروج على احلاكم املسلم 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                         23

أخذا من حديث ، هذا اعتبار منهم للمصلحة املرعية يف النظر يف أمور املسلمني العامةو 
ذي يرويه البيهقي يف شعب اإلميان عن عبد اهلل بن ال، الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم

فمن عمل منهم ، ما يصلح اهلل هبم أكثر، و سيليكم أمراء يفسدون): مسعود رضي اهلل عنه
عليكم و  من عمل منهم مبعصية اهلل فعليهم الوزر، و عليكم الشكرو  بطاعة اهلل فله األجر

    .(الصرب

هي ، و يعزل ويل األمر الظامل ؟ نص العلماء على اجلهة اليت هلا عزل ويل األمر الظامل من
: فإن قيل)(: غياث األمم يف التياث الظلم) يقول اإلمام اجلويين يف كتابه، العقدو  أهل احلل

الوجه : فما ترتيب القول يف ذلك ؟ قلنا، قد قدمتم أن وجه خلع اإلمام نصب إمام ذي عدة
اخللع : فمن خيلعه ؟ قلنا: فإذا قيل، ث الثاين يدفعه دفعه للبغاة، ث نصب الثاين، قدمخلع املت

  (.بالغ تامو  قد سبق وصف العاقدين مبا فيه مقنع، و إىل من إليه العقد

لكن هذا القرار ، العقد هم إذن اجلهة املسؤولة عن إصدار قرار العزلو  فأهل احلل
 :مشروط مبا يلي

 .املقتضي للعزلوجود السبب  -

 .أن تكون املفسدة املتوقعة من العزل أقل من املفسدة الواقعة بظلم ويل األمر -

   .العقدو  اشرتاط موافقة األمة على قرار أهل احلل -

إن اخلروج على احلاكم : أم جهاد ؟، أم صيال أي حرابة، هل اخلروج على احلاكم بغي
  : له ثالثة أشكال

لنا عليه من  ( أي صرحيا ال حيتمل التأويل) احلاكم كفرا بواحاذلك إذا أظهر : و جهاد -
كما بايع رسول اهلل صلى اهلل ،  جيب نزع البيعة عن يده، و فيجب اخلروج عليه، اهلل برهان

دخلنا على عبادة بن الصامت وهو : فعن جنادة بن أيب أمية قال، سلم أصحابه عليهو  عليه
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مسعته من النيب صلى اهلل عليه ، ينفعك اهلل به حَدث حبديث، أصلحك اهلل: قلنا، مريض
أن بايعنا على : فقال فيما أخذ علينا، دعانا النيب صلى اهلل عليه وسلم فبايعناه): قال، وسلم

، أن ال ننازع األمر أهله، و أثرة علينا، و وعسرنا ويسرنا، يف منشطنا ومكرهنا، السمع والطاعة
 .( فيه برهانعندكم من اهلل، إال أن تروا كفرا بواحا  

فقد تلبس عندئذ باحلرابة ، إذا اختذ ذاك احلاكم من اخلارجني عليه موقف املقاومة بالقوةو 
هذه ، و الوقوف يف وجه عدوانهو  وعلى املسلمني التصدي ملقاومته، فو  الكفر الذي أعلنه

  .صورة من صور اجلهاد

خرجت على إمام املسلمني هم فئة ): العلماءو  البغاة فيما أمجع عليه الفقهاء: و بغي -
معتمدين على رأي اجتهادي يف تربير ، مبقاتلته أو مبنعه حقا من احلقو  اليت جيب أداؤها إليه

 .(فيهم زعيم مطاع، و منعةو  قد توفرت هلم شوكة، و عملهم

هي ، و و هذه الشروط الثالثة حمل اتفا  من الفقهاء لتسمية الفئة اخلارجة فئة باغية
قيود معينة جيب أن تلتزم و  إمنا هي شروط آلداب، و عملهمو  خروجهم ليست شروطا لتربير
ال جيوز للدولة تعقب املنهزمني منهم بالقتل إال أن ): من هذه القيود، و هبا الدولة يف قتاهلم

ال يعاقبون بالقتل بل يؤدبون و  ال تقتل أسراهم، يكون اهنزاما صوريا للتحيز إىل فئة هلم
 ال يغرمون بدفع الديات، ام عليهم القصاص يف قتل األنفسال يق، بالسجن حىت يتوبوا

 (.حنوهاو 

دون االعتماد ، أهل احلرابة هم الذين خرجوا على إمام املسلمني: و حرابة أي صيال -
أو دون أن يكون هلم ، أو دون أن تكون هلم شوكة، على رأي اجتهادي له وجه ميكن قبوله

 .زعيم مطاع

بوسع ، و اآلدابو  على الدولة أن تتقيد يف مقاومتهم بشيء من تلك الضوابط ليسو 
 .الدولة أن تعاملهم كمعاملتهم
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الشرقاوي ، و القوانني الفقهية البن جزي، و انظر املبسوط للسرخسي، للتوسع باملوضوع
 .غريها، و على التحرير

اإلمام العادل كبرية إن اخلروج على (: بغي كان أو حرابة) حكم اخلروج على ويل األمر
فقد وقع به بعض االختالف ، أما اخلروج على اإلمام الظامل، هذا متفق عليه، و من الكبائر
حترمي ، غريهو  كالنووي،  لكن مذهب العلماء احملققني، و كما رأينا ذلك سابقا،  بني العلماء

ن غريه غلط قرر أ، و قد نقل اإلمام النووي اإلمجاع على ذلك، و اخلروج على احلاكم الظامل
 .و أما اخلروج عليهم.): فقد قال يف شرحه على صحيح مسلم ما نصه، خمالف لإلمجاع

قد تظاهرت األحاديث مبعىن ما ، و إن كانوا فسقة ظاملني، و قتاهلم فحرام بإمجاع املسلمنيو 
أما الوجه املذكور يف كتب الفقه ، و أمجع أهل السنة أنه ال ينعزل السلطان بالفسق، و ذكرته

قال ، فغلط من قائله خمالف لإلمجاع، حكي عن املعتزلة أيضا، و لبعض أصحابنا أنه ينعزل
 إراقة الدماءو  حترمي اخلروج عليه ما يرتتب على ذلك من الفنتو  سبب عدم انعزاله: و العلماء

 (.فتكون املفسدة يف عزله أكثر منها يف بقائه، فساد ذات البنيو 

على حرمة اخلروج على ، ملا تقدم من نقل اإلمجاع، بعةو تشهد أقوال فقهاء املذاهب األر 
، مغين احملتاج للشربيين، و حاشية الدسوقي، و كما يف حاشية ابن عابدين،  ويل األمر الظامل

شرح ، و أعالم املوقعني البن قيم اجلوزية، و جمموع فتاوى ابن تيمية، و كشاف القناع للبهويتو 
قد نقل قول ابن املنذر بأن مجاعة أهل العلم  : و ينالزرقاين على خمتصر خليل مع حاشية الرهو 

حماربته أنه ال و  ماله إال باخلروج عن السلطانو  كاجملتمعني على أن من مل ميكنه أن مينع نفسه
    .ال خيرج عليهو  حياربه

لقد روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم فتح : حكم قتال البغاة يف احلرم املكي 
إال ستة أنفار أمر ، و إال أن يبدأ أناس املسلمني بالقتال، قتال أحدهنى أصحابه عن ، مكة

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقتلهم أينما وجدوا
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و لقد روي أنه صلى اهلل عليه وسلم  أنكر على خالد بن الوليد رضي اهلل عنه قتاله 
قضاء : فقال، لفقيل له إنه قوتل فقات، لبعض أهل مكة حينما رأى بارقة السيوف على بعد

كما روي أنه صلى اهلل عليه وسلم قال فيما ،  ومل يقع فيما عدا ذلك قتال يف مكة، اهلل خري
 ال حيل المرئ يؤمن باهلل، ومل حيرمها الناس، إن مكة حرمها اهلل) :خطب به الناس يوم الفتح

إن اهلل : فقولوافإن ترخص يف قتال فيها ، اليوم اآلخر أن يسفك هبا دما  وال يعضد به شجرا  و 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها ، وإمنا أذن له ساعة من هنار، أذن لرسوله ومل يأذن لكم

  .(باألمس

وهو صريح ، وقد أخذ العلماء من هذا أنه ال جيوز القتال يف مكة وما يتبعها من احلرم
يف كيفية تطبيق ، ولكنهم حبثوا بعد هذا، أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  خطبة يوم الفتح

قتل من ، و البغاة، و وسبيل التوفيق بينه وبني النصوص اليت تأمر بقتال املشركني، هذا األمر
 :فقالوا، ثبت عليهم القصاص

الشافعي إىل أن  احلدود تقام يف و  فقد ذهب اإلمام مالك: القصاصو  أما إقامة احلدود
إن احلرم ال يعيذ ): اهلل عليه وسلم قالملا رواه البخاري من أن  النيب صلى ، احلرم املكي

املراد به هنا الذي يفر بشيء يريد و  اخلربة أصلها العيب، و (عاصيا  وال فارا  بدم وال فارا  خبربة 
 .يتغلب عليه مما ال جتيزه الشريعةو  أن ينفرد به

إىل أنه آمن ما دام يف احلرم ولكن يضيق  -وهو رواية عن أمحد  -وذهب أبو حنيفة 
ودليل هؤالء ، استوىف منه احلد أو القصاص حىت إذا خرج، ه ويضطر إىل اخلروج منهعلي

 .هلل صلى اهلل عليه وسلمعموم ما قاله رسول ا

فقد ثبت شرعا  أنه ، فال يتصور أن تقع املشكلة بالنسبة لقتاهلم: امللحدونو  أما املشركون
بل ومن ، باتفا  األئمة، من االستيطان مبكة عا  متكني أحد يدين بغري اإلسالمال جيوز شر 

 اَلِذينَ  أَي َُّها يَا): وذلك لقول اهلل تعاىل، جمرد الدخول إليها عند الشافعية وكثري من اجملتهدين
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رُِكونَ  ِإمَنَا آَمُنوا   َربُوا   َفالَ  جَنَس   ال ُمش  ِجدَ  يَ ق  رَامَ  ال َمس  ُتم   َوِإن   َه َذا َعاِمِهم   بَ ع دَ  احلَ  َلة   ِخف   َفَسو فَ  َعي  
ِلهِ  ِمن الّلهُ  يُ غ ِنيُكمُ  وعلى من فيها أن يقاتلوا (، 28التوبة ) (َحِكيم   َعِليم   الّلهَ  ِإنَ  َشاء ِإن َفض 

هذا إال أن اهلل سبحانه وتعاىل قد تكفل حبفظ حرمه ، الدخول فيهاو  هؤالء قبل وصوهلم إليها
وذلك مظهر من مظاهر إعجاز هذا الدين ، فيهمن أن يدنس بإقامة أي كافر أو مشرك 

 .الذي يتجلى يف صد  الوعد الذي جاء يف كتابه وعلى لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم 

فاختلف الفقهاء يف قتاهلم يف ، وهم الذين يعلنون البغي على اإلمام املسلم: و أما البغاة
 :احلرم

هم يف احلرم إذا مل ميكن رّدهم عن ذهب مجهور من الفقهاء إىل أهنم يقاتلون على بغي -
فحفظها أوىل ، ألن قتال البغاة من حقو  اهلل تعاىل اليت ال جيوز إضاعتها، بغيهم إال بالقتال

وقد نص ، وهذا الذي نقل عن اجلمهور هو الصواب: قال النووي، يف احلرم من إضاعتها
يقتضيه ظاهر احلديث وجياب عما : قال الشافعي، عليه الشافعي يف كتاب اختالف احلديث

بأن القتال املقصود بالتحرمي إمنا هو نصب القتال ( أي حىت للبغاة) من منع القتال مطلقا  
وأما إذا حتصن ، إذا أمكن إصالح احلال بدون ذلك، عليهم وقتاهلم مبا يعم كاملنجنيق وغريه

 .الكفار يف بلد آخر فإنه جيوز قتاهلم حينئذ على كل وجه وبكل شكل

بعض الفقهاء إىل أنه حيرم قتال البغاة يف احلرم بل يضيق عليهم يف كل الوجوه  وذهب -
 (.انظر شرح مسلم للنووي) .حىت يضطروا إىل اخلروج من احلرم أو الرجوع إىل الطاعة

البغاة لو حتصنوا بغري مكة و  أن الكفار، فوجه اخلصوصية إذا  للحرم املكي: قال الزركشي
بأي شكل تقتضيه و  صب حرب عامة شاملة عليهم على أي وجهمن البلدان األخرى جاز ن

انظر إعالم الساجد يف ). ولكنهم لو حتصنوا هبا مل جيز قتاهلم  على ذلك الوجه، املصلحة
  (.أحكام املساجد للزركشي
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قد يتعجب من يرى : حرمة اخلروج عليهو  كيفية التوفيق بني جواز عزل احلاكم الظامل
إزاحته املشروعة من قبل و  بني عزله، و ج احملرم على احلاكم الظاملاختالف احلكم بني اخلرو 

 .العقدو  أهل احلل

، فال جيوز للرعية قتاله، إن صدر منه الظلم، و فاخلروج قتال لويل أمر شرعي قائم
 .الشرع مينع ذلك، و سفكا للدماءو  خصوصا أن يف حتكيم السيف فتحا لباب الفنتو 

 بعد موازنة بني املصاحل، تنصيب آخرو  عزل احلاكم الظامل، العقدو  أما إذا قرر أهل احلل 
 فعندها يفقد األول منصبه، بعد توافر الشوكة لديهم، و املفاسدو  بني املفاسدو  املفاسدو 
بل دفعا ، هذا ال يعد خروجا، و أعانته األمةو  قاتله الثاين، فإذا أصر على البقاء، شرعيتهو 

 .لألول اخلارج على اإلمام املبايع الثاين

كثرت ، و إن املتصدي لإلمامة إذا عظمت جنايته): يقول اإلمام اجلويين يف غياثه 
مل جند من ننصبه لإلمامة ، و تبدد دعائم اإلسالم، و خيف بسببه ضياع البيضةو  .،.عاديته

فإهنم لو فعلوا ذلك ، .، فال نطلق لآلحاد يف أطراف البالد أن يثوروا.حىت ينتهض لدفعه
، لكن إن اتفق رجل مطاع، و إثارة الفنت، و كان ذلك سببا يف زيادة احملن، و أُبريواو  الصطُلموا

انتصب لكفاية املسلمني ما ، و آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر، يقوم حمتسبا، و أشياعو  ذو أتباع
النظر ، و على الشرط املقدم يف رعاية املصاحل، اهلل نصريه، و فليمض يف ذلك قدما، دفعوا إليه

    (.يرتفع مبا يتوقعو  موازنة ما يدفع، و يف املناجح

 أدلة على ما قررناه من مذهب أهل السنة، أورد لك يا من يروم احلق: أدلة أهل السنة
من عمل الصحابة الكرام رضوان اهلل ، و من عمل النيب الكرمي عليه الصالة والسالم، اجلماعةو 

، غريهو  عقول من فقه املوازناتمن امل، و الفقهاء رضي اهلل عنهمو  من أقوال العلماء، و عليهم
 :هي، و سلمو  من املنقول من أحاديث الرسول صلى اهلل عليهو 
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فقد كان لنا من معاملته أرواحنا له : عمل الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم: أوال
 الفداء للصحايب حاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه دليل على ما ذهب إليه أهل السنة

هم كفار و  –فقد قدم رضي اهلل عنه ملشركي قريش ، تكفري املسلم بالذنباجلماعة من عدم و 
مع ، و العون ما يعتربه الناس اليوم باخليانة العظمىو  يوم فتح مكة من املساعدة -حربيون 

مل حيكم عليه و  مل ينزع عنه صفة اإلسالمو  ذلك علم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذلك
أن ما قدمه من العون للمشركني ال حيمل داللة قاطعة  سبب ذلك، و ال بأي إيذاءو  بقتل

كما اتضح ذلك فعال ملا اعتذر ،  إذ رمبا كان احلامل له على ذلك شيئا آخر، على كفره
كان من معك من ، و إين كنت امرءا ملصقا يف قريش): سلم قائالو  لرسول اهلل صلى اهلل عليه

حببت إذ فاتين ذلك من النسب فيهم أن فأ، أمواهلمو  املهاجرين هلم قرابات حيمون أهليهم
(، ال رضى بالكفر بعد اإلسالمو  مل أفعله ارتدادا عن ديين، و أختذ عندهم يدا حيمون قرابيت

 .قد صدقه رسول اهلل يف ذلك، و اللفظ للبخاريو  احلديث متفق عليهو 

 خاطبته ضمن مجاعة املؤمنني بصفة، و ملا نزلت يف حقه اآلية اليت أنكرت عليه فعله
لَِياء َوَعُدوَُكم   َعُدوِّي تَ َتِخُذوا اَل  آَمُنوا اَلِذينَ  أَي َُّها يَا): ذلك يف قوله تعاىل، و اإلميان  تُ ل ُقونَ  َأو 
 (.1املمتحنة ) (بِال َمَوَدةِ  إِلَي ِهم

قد أوضح اإلمام أمحد بن حنبل ، و اجلماعة ال تكفر املسلم بالذنبو  و لذلك أهل السنة
 هذه احلقيقة اليت ال خالف فيها بني علماء أهل السنة –أئمة املسلمني هو من أورع و  -
من قال اخلمر حالل فهو  ): فهو الذي يقول فيما يرويه عنه ابن قدامة يف املغين، اجلماعةو 

هذا حممول على من ال خيفى على مثله حترميه ، و إال ضربت عنقهو  فإن تاب، كافر يستتاب
سواء ، مل حيكم بردته مبجرد ذلك، نزير أو ميتة أو شرب مخرافأما إن أكل حلم خ، ملا ذكرنا

ألنه جيوز أن يكون فعله معتقدا حترميه كما يفعل غري ، فعله يف دار احلرب أو دار اإلسالم
 (.ذلك من احملرمات
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إذن فقد اتضح أن اخلروج على احلاكم املسلم بدعوى كفره بارتكابه للمعاصي خروج 
فضال عن أن يسمى جهادا ، فضال عن أن يكون مباحا، أمرهو  افتئات على شرع اهللو  حمرم

    .ما مل يعلن ذلك احلاكم كفرا صرحيا باهلل بناء على قاعدة التكفري السابقة، يف سبيل اهلل

لقد كان لنا من عمل الصحابة الكرام يف : عمل الصحابة الكرام رضي اهلل عنه: ثانيا
العواصم من القواصم يف موقفهم واضحا يف كتاب " د جاءق، و الفنت دليل على ما ذهبنا إليه

" للقاضي أيب بكر بن العريب فمن سلمو  حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه
تلك الفنت اليت بدأت بعد مقتل سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل ، شاء فلرياجع ذلك فيه

إذ ، بينا حنن جلوس عند عمر: العن حذيفة ق) فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه، عنه
فتنة الرجل يف أهله وماله : أيكم حيفظ قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الفتنة؟ قلت: قال

ليس عن : قال، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، تكفِّرها الصالة والصدقة، وولده وجاره
إن ، بأس يا أمري املؤمننيليس عليك منها : قلت، ولكن اليت متوج كموج البحر، هذا أسألك

: قال عمر، بل يكسر، ال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قلت: قال عمر، بينك وبينها بابا  مغلقا  
كما يعلم أن ،  نعم: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: قلنا حلذيفة .أجل: قلت، إذا ال يغلق أبدا  

من الباب؟ فأمرنا : ألهفهبنا أن نس، وذلك أين حَدثته حديثا  ليس باألغاليط، دون غد ليلة
 .(عمر: من الباب؟ قال: فقال، مسروقا  فسأله

(، فتنة الدار زمن سيدنا عثمان) الرضوان الفتنةو  فقد اعتزل الصحابة الكرام عليهم الرمحة
سلم باعتزال و  األول منهما أمره صلى اهلل عليه: ذلك بناء على أمرين اثنني، و مل يشرتكوا فيهاو 

مع ، سلطانو  هي اقتتال الناس على الدنيا من مال: تعريف الفتنة)و  الفنتالفر  كلها زمن 
: كما جاء يف حديث سيدنا حذيفة رضي اهلل عنه(،  ضياع احلق فال يدرى بأي جانب هو

كما جاء يف حديث سيدنا أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب (، و أن تعتزل تلك الفر  كلها)
القائم فيها خري من ، و القاعد فيها خري من القائم، نتستكون ف): سلم قالو  صلى اهلل عليه

من وجد ملجأ أو ، و من استشرف هلا تستشرفه، و املاشي فيها خري من الساعي، و املاشي
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، ثانيهما أمر سيدنا عثمان نفسه للصحابة بعدم االشرتاك يف الدفاع عنهو  ،(معاذا فليعذ به
فلو أذن لنا لضربناهم ، ثمان عن قتاهلمهنانا ع): فقد ورد عن سليط بن أيب سليط أنه قال

كنت مع عثمان يف الدار ): قال عبد اهلل بن عامر بن ربيعة(، و حىت خنرجهم عن أقطارها
فإن أفضلكم ، سالحهو  طاعة إال كف يدهو  أعزم على كل من رأى أن يل عليه مسعا: فقال

مروان كلهم و  عمرابن و  ابن الزبريو  احلسنيو  ثبت أن احلسن(، و سالحهو  غناء من كف يده
 أعزم عليكم ملا رجعتم فوضعتم أسلحتكم): فقال عثمان، شاك يف السالح حىت دخلوا الدار

فآثر التضحية بنفسه على توسيع ، ألنه رضي اهلل عنه اختار أهون الشرين(، لزمتم بيوتكمو 
ريون هو افتدى دماء أمته بدمه خمتارا فما أحسن الكث، و سفك دماء املسلمنيو  دائرة الفتنة
هلذا ملا أراد احلسن بن علي ، و مل يكن فيه خمتاراو  إن أوربا تعبد بشرا بزعم الفداء، و منا جزاءه

رضي اهلل عنهما الدفاع عن سيدنا عثمان هناه أبو بكرة رضي اهلل عنه كما ورد يف صحيح 
 :عن احلسن قال، (إذا التقى املسلمان بسيفيهما) يف باب، اإلمام البخاري رضي اهلل عنه
أريد نصرة ابن عمِّ : أين تريد؟ قلت: فاستقبلين أبو بكرة فقال، خرجت بسالحي ليايل الفتنة

إذا تواجه ): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إنه ): فما بال املقتول؟ قال، فهذا القاتل: قيل، (املسلمان بسيفيهما فكالمها من أهل النار

 .(أراد قتل صاحبه

كما ورد يف صحيح ،  الذهاب إىل البادية وقت الفتنةو  و قد قام الكثري منهم بالتعرب
يا : أنه دخل على احلجاج فقال: البخاري يف باب التعرُّب يف الفتنة عن سلمة بن األكوع

سلم ال ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه و : تعرَبت؟ قال، ارتددت على عقبيك، ابن األكوع
خرج سلمة بن ، ملا قتل عثمان بن عفان: وعن يزيد بن أيب عبيد قال، أذن يل يف البدو

حىت قبل أن ميوت ، فلم يزل هبا، وولدت له أوالدا  ، وتزوج هناك امرأة، األكوع إىل الرَبذة
 .نزل املدينة، بليال
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فقد روى البخاري ، و قد كان فرارهم بدينهم من الفنت امتثاال إلشارته أرواحنا له الفداء
يوشك ): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أنه قال

 .(يفرُّ بدينه من الفنت، أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر

 فلم يكن اعتزاهلم للفتنة عن ضعف وخور منهم أو ختاذل أو جنب أو موقف سليب
مل يكن تركا لنصرة أمري املؤمنني عثمان ، و املسلمنيو  مل يكن تركا لنصرة اإلسالم، و ايبانسحو 

أصل و  –به يتبني )و : لكن كما قال القاضي أبو بكر يف كتابه العواصم، و رضي اهلل عنه
لو استنصر ، و ال قعد عنهو  أن أحدا من الصحابة مل يسع عليه –املسألة سلوك سبيل احلق 

لكنه ألقى بيده ، و بعة آالف غرباء عشرين ألفا بلديني أو أكثر من ذلكما غلب ألف أو أر 
أجاز و  أو يستنصر ؟، هل يلقي بيده: قد اختلف العلماء فيمن نزل به مثلها، و إىل املصيبة

سلم و  بتوصية النيب صلى اهلل عليه، و يلقي بيده اقتداء بفعل عثمانو  بعضهم أن يستسلم
أن ، و من ذلك أن عثمان مظلوم حمجوج بغري حجة .....فالذي ينخل.بذلك يف الفتنة

إذن كان (، سلموا له رأيه يف إسالم نفسه، و ألهنم أتوا إرادته، الصحابة برآء من دمه بأمجعهم
مع ، امتثاال ألمر أمري املؤمنني نفسه، و هدي مصطفويو  اعتزاهلم للفتنة عن امتثال ألمر نبوي

فقد أخرج ابن ماجه عن أم املؤمنني عائشة  ،أن احلق كان مع سيدنا عثمان رضي اهلل عنه
يا عثمان إن والك اهلل هذا ): سلم قال لعثمانو  رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه

يقول ذلك ثالث  (األمر يوما فأرادك املنافقون أن ختلع قميصك الذي قمصك اهلل فال ختلعه
 عنهما فقال له سيدنا عثمان رضي لقد دخل عليه سيدنا عبد اهلل بن عمر رضي اهلل، و مرات

أخملد : فقال له ابن عمر( اخلع نفسك أو نقتلك: انظر ما يقول هؤالء يقولون): اهلل عنه
هل ميلكون لك : قال، ال: هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال: قال، ال: أنت يف الدنيا ؟ قال

كلما كره قوم خليفتهم ،  سنةفتكون ، فال ختلع قميص اهلل عنك: قال، ال: جنة أو نارا ؟ قال
بل كانت الفتنة ، كان رضي اهلل عنه أفضل خلق اهلل يف ذلك الزمان قد(، و خلعوه أو قتلوه

لكن الصحابة رضي اهلل عنهم أرادوا عدم ، و جمرد مؤامرة عليه من دسائس أعداء اإلسالم
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ة اإلسالم أن خيتار يف  فإن من سياس، اهلرج يف املدينة املنورةو  عدم زيادة القتلو  ازدياد الفتنة
تضيق دائرته و  أخفها ضررا فإذا كانت للخري قوة غالبة تقمع الشرو  كل حالة أقلها شرا

 إن مل يكن للخري قوة غالبة تقمع الشر، و فاإلسالم يهدي إىل قمع الشر بقوة اخلري بال تردد
فمصلحة  –يه تضيق دائرته _ كما كانت احلال يف موقف أمري املؤمنني عثمان من البغاة علو 

 .اإلسالم يف مثل ما جنح إليه عثمان أعلى اهلل مقامه يف دار اخللود 

أي يف ثورة أهل  –و هذا عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما يعلن يف أحرج املواقف 
أن يف  –داعيته عبد اهلل بن مطيع و  املدينة على يزيد بن معاوية بتحريض عبد اهلل بن الزبري

فقد روى البخاري يف كتاب ، رسولهو  م بيعة شرعية إلمامهم على بيع اهللعنقه كما يف أعناقه
 الفنت من صحيحه أن أهل املدينة ملا خلعوا يزيد بن معاوية مجع ابن عمر حشمه وولده

ينصب لكل غادر لواء يوم ): سلم يقولو  إين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه: قالو 
إين ال أعلم غدرا أعظم من أن ، و رسولهو  بيع اهلل إنا قد بايعنا هذا الرجل على، و (القيامة

إين ال أعلم أحدا ، و رسوله صلى اهلل عليه وسلم ث ننصب له القتالو  نبايع رجال على بيع اهلل
  .بينهو  ال بايع يف هذا األمر إال كانت الفيصل بيينو  منكم خلعه

كتاب اإلمارة من و مل يكتف ابن عمر بذلك يف تلك الثورة على يزيد بل روى مسلم يف  
: مثري هذه الثورة فقال ابن مطيعو  صحيحه أن ابن عمر جاء إىل ابن مطيع داعية ابن الزبري

أتيتك ألحدثك ، إين مل آتك ألجلس: فقال ابن عمر، اطرحوا أليب عبد الرمحن وسادة
لقي اهلل يوم ، من خلع يدا من طاعة): سلم يقولهو  حديثا مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه

 .(ليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهليةو  من مات، و لقيامة ال حجة لها

مثل هذا ( املعروف بابن احلنفية) و قد كان حملمد بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما
داعية عبد اهلل ) أن عبد اهلل بن مطيع، النهايةو  فقد نقل احلافظ ابن كثري يف البداية، املوقف

أصحابه إىل حممد بن علي بن أيب طالب فأرادوه على خلع و  هو مشى يف املدينة( بن الزبري
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يتعدى حكم ، و يرتك الصالة، و إن يزيد يشرب اخلمر: فقال ابن مطيع، فأىب عليهم، يزيد
أقمت عنده فرأيته مواظبا على و  قد حضرته، و ما رأيت منه ما تذكرون: فقال هلم، الكتاب

، فإن ذلك كان منه تصنعا لك: قالوا، لسنةالصالة متحريا للخري يسأل عن الفقه مالزما ل
ما الذي خاف مين أو رجا حىت يظهر إيل اخلشوع ؟ أفطلعكم على ما تذكرون من : و فقال

إن مل يكن أطلعكم فما حيل ، و شرب اخلمر ؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه
أىب اهلل : فقال هلم، ناهإن مل نكن رأيو  إنه عندنا حلق: قالوا، لكم أن تشهدوا مبا مل تعملوا

قِّ  َشِهدَ  َمن ِإاَل ) ذلك على أهل الشهادة فقال لست من أمركم يف ، و (يَ ع َلُمونَ  َوُهم   بِاحلَ 
ما أستحل القتال : قال، فنحن نوليك أمرنا، فلعلك تكره أن يتوىل األمر غريك: قالوا، شيء

جيئوين مبثل أيب : قال، مع أبيكفقد قاتلت : قالوا، ال متبوعاو  على ما تريدونين عليه تابعا
لو : قال، القاسم بالقتال معناو  فمر ابنيك أبا القاسم: فقالوا، أقاتل على مثل ما قاتل عليه

آمر ، سبحان اهلل: قال، فقم معنا مقاما حتض الناس فيه على القتال: قالوا، أمرهتما قاتلت
إذن : قال، إذن ُنكرهك: قالوا، ال أرضاه ؟ إذن ما نصحت هلل يف عبادهو  الناس مبا ال أفعله

   (.خرج إىل مكة)و  أال يرضوا املخلو  بسخط اخلالق، و آمر الناس بتقوى اهلل

قد جاء عن علماء أهل السنة من األقوال ما : و الفقهاءو  األدلة من أقوال العلماء: ثالثا
 :إليك بعضها، و كفاية لطالب حق أراد وجه اهلل تعاىلو  فيه مقنع

 : ما يلي( اإلبانة) يقول اإلمام أبو احلسن األشعري يف كتابه: األشعريأبو احلسن  -

تضليل من رأى اخلروج ، و اإلقرار بأمانتهمو  نرى الدعاء ألئمة املسلمني بالصالحو )
ترك القتال يف ، و ندين برتك اخلروج عليهم بالسيف، و عليهم إذا ظهر منهم ترك االستقامة

 .(الفتنة

أي اخلروج على طاعة اهلل ، ال ينعزل اإلمام بالفسق)و : عقائده اإلمام النسفي يقول يف -
 (.ألن الفاسق من أهل الوالية عند أيب حنيفة، أي الظلم على عباده تعاىل، اجلور، و تعاىل
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، ال جيوز تعدد اإلمام يف عصر واحد)و : النظائرو  ابن جنيم يقول يف كتابه األشباه -
 (. ينعزل اإلمام بالفسقال، و لو يف مصر واحدو  جاز تعدد القاضيو 

ينعزل ، و اإلغماءو  ال ينعزل اإلمام بالفسق)و : اإلمام السعد التفتازاين يقول يف املقاصد -
 (.باملرض الذي ينسيه العلومو  اخلرسو  الصممو  بالعمىو  باجلنون

يف شرح مسلم حيرم اخلروج ، و لو جائراو  فتجب طاعة اإلمام): اإلمام الباجوري قال -
بل أكد الباجوري ، انظر حاشية الباجوري على شرح الغزي(، جلائر إمجاعاعلى اإلمام ا

تنفذ ، و فتنعقد إمامته لينتظم مشل املسلمني): قال، صحة انعقاد إمامة الفاسق ابتداء أيضا
 (.أحكامه للضرورة

(، قواعد األحكام يف مصاحل األنام) يف كتابه، قد قال اإلمام العز بن عبد السالمو  -
ملا يغلب عليه من اخليانة ، تصحيح والية الفاسق مفسدة): والية اإلمام الفاسقمقررا صحة 

ملا يف إبطال واليتهما من ، احلاكم الفاسقو  لكنا صححناها يف حق اإلمام الفاسق، يف الوالية
 (.تفويت املصاحل العامة

ما  يقول يف كتابه بوار  احلقائق : اإلمام حممد مهدي هباء الدين الشهري بالرواس -
  : نصه

مؤيد و  سلطاهنمو  إن طريقنا الذي حتققنا به سلوكا واصال إلينا من شيخ األولياءو  )
أن ندعو ، و أن نسعف والة األمور بقلوبنا: برهاهنم موالنا السيد أمحد الرفاعي رضي اهلل عنه

 أن حنكم حمبتهم يف قلوب، و أن ال ننازعهم أمرهم، و صالح احلال بألسنتناو  هلم جبمع الشأن
، سلمو  عمال بسنة النيب صلى اهلل عليه، دفع شق العصاو  املسلمني ما استطعنا جلمع الكلمة

إىل أن يقول ( أمنو  اعتقادا بكالمه الذي من عمل به جنا، و اتباعا له، و حتققا فيما أمر بهو 
كف الطرف ،  يتحتم ويفرض على كل مسلم، تناهي األوانو  يف آخر الزمان)و : رضي اهلل عنه

قطع و  من املعائب اليت تقوم خبزي املسلمني، األمراء اليت ال يطلع املرء عليها بعينه عن معائب
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، قصد إضرارهم علما بكل ذلك العلم اليقني الذي ال يقوم معه تأويل حسنو  حبال قوهتم
فهم عند ، إال فإذا صحب أغالطهم نية صاحلة أنتج هلم القدر منها غري ما أضمروهو 

 .(اعملوا فكل ميسر ملا خلق له): سلمو  رسول اهلل صلى اهلل عليه قال، املنصف غري ملومني

 ليس عليه أن يوافقه الدهرو  على املرء أن يسعى جلمع شتاته      

عظمت فيه شنشنة ، و كثرت فيه الغوائل، و حيث أن آخر الزمان شبت فيه نار الفنتو 
فلهذا حتتم  ؛خطرهمهال ، و وانتشرت صناعاهتم، رجاهلمو  خيلهمو  كثرت أمواهلم، و الكفار

احتاد القلوب على ، و االنطبا  معهم باجتماع الكلمة، و عمالهو  على األمة إقالة عثرات اإلمام
 عماله عوض االعرتاضو  لزم االشتغال بصاحل اإلمام، و تأمني أحوال األمة من أعدائها

له أخ يف اهلل  إن كان هلم ما ينتقد عليه من األعمال فإن املرء إذا كانو  هذا، االنتقاد عليهمو 
فهل من احلكمة أن ، سبيل شهواتهو  انصرف إىل لذاته، و أو جار احنرف عن طريق الصواب

يتلطف و  أم احلكمة أن يسرت عيبه، يوغر عليه الصدورو  يطارقه بالغيبةو  يفاجئه باملسبة
 َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإىِل  اد عُ ): بل احلكمة الشق الثاين قال تعاىل، يبذل اجلهد إلصالحهو  بنصيحته
َمةِ  ك  َسَنةِ  َوال َمو ِعظَةِ  بِاحلِ  انصر أخاك ظاملا أو ): سلمو  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه، و (احلَ 
 .انتهى كالمه رضي اهلل عنه ((مظلوما

فهاكها ، يوجد العديد من األدلة الشرعية العقلية على ما ذهبنا إليه: األدلة العقلية: رابعا
 :هي عبارة عن قسمني اثنني، و فكر دقيقو  أخي ناظرا فيها بتأمل واع 

 فقه املوازنة بني املفاسد واملفاسد  -1

إذ ال ، فقد تتعدد املفاسد الدعوية يف بعض املواقف وال يتمكن الداعية من درئها مجيعا  
فإّن على الداعية هنا أن يعقد موازنة دقيقة ، بد أن يرتتب على درء بعضها من أخذ أخرى

 :(اليت هلا صيغ خمتلفة)و  يطبق القاعدة التالية ث، بني هذه املفاسد
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 .(خيتار أهون الشرين) -

 .(روعي أعظمها ضررا  بارتكاب أخفهما، إذا تعارضت مفسدتان)  -

 .(الضرر األشد يزال بالضرر األخف) -

 .( لدفع الضرر العام، يُتحّمل الضرر اخلاص) -

سّلم هباو 
ُ
فقد ، أدلة العقل( و السنةو  الكتاب) النقلاملستنبطة من أدلة و  هي من القواعد امل

فعلى الداعية البصري ، وال مفّر له من ارتكاب إحدامها، تتعارض مفسدتان أمام الداعية
 :ارتكاب املفسدة الصغرى لدفع املفسدة الكربى ومن هنا

كما قال ،  خمتارا أهون الشرّين، أبيح للمضطر أكل امليتة أو اخلمر حمافظة على حياته -
مفسدة أكل امليتة )، (َرِحيم   َغُفور   الّلهَ  فَِإنَ  إلِِّث    ُمَتَجاِنف   َغي  رَ  خَم َمَصة   يف  اض طُرَ  َفَمنِ ) تعاىل

 .(ومفسدة املوت واهلالك مفسدة كربى، واخلمر احملرمني مفسدة صغرى

 الَسِفيَنةُ  أََما): السالم قال تعاىلو  سيدنا موسى عليه الصالةو  قصة اخلضر عليه السالم -
رِ  يف  يَ ع َمُلونَ  ِلَمَساِكنيَ  َفَكاَنت    َسِفيَنة   ُكلَ  يَأ ُخذُ  َمِلك   َورَاءُهم وََكانَ  أَِعيبَ َها َأن   َفَأَردتُّ  ال َبح 

با    .(غصبها من قبل امللك مفسدة كربى، و فخر  السفينة مفسدة صغرى)( الكهف)( َغص 

 إذ مر به رسول اهلل صلى اهلل عليه، ركة أحدبستانه يف معو  قصة املنافق ربعي بن قيظي -
هزمية اجليش ، حمصوله مفسدة صغرىو  خراب أرضه) سلم مع اجليش يف طريقه إىل أحدو 

 (.مفسدة كربى

قبل أن ، يف القدم عندها جيوز قطعها( غانغرين) داء اآلكلة عند مرضى السكري -
 (.مفسدة كربى موت املريض، قطع القدم مفسدة صغرى) تؤدي إىل وفاة املريض
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، قصته معروفة، و سلمو  قصة األعرايب الذي بال يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه -
 صحبهو  آلهو  فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه، فنهره الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم

البول يف املسجد مفسدة ) أهريقوا عليه سجال من ماء(، و ال تزرموا عليه بوله): سلمو 
 (.قطع البول قد يتسبب مبرض هو مفسدة كربى، صغرى

هبذه املوازنة نفهم إصرار سيدنا عمر رضي اهلل عنه على عدم تقسيمه العرا  بني  -
منع الغامنني من ) له الكثري من الصحابة رضي اهلل عنهمعلى الرغم من خمالفة ، الغامنني

 (.اد مفسدة كربىتركهم للجهو  انشغاهلم باألراضي، سهمهم من الغنيمة مفسدة صغرى

قال عمرو بن : من ذلك ما ذكر يف سرية املصطفى عليه وآله الصالة والسالمو  -
، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل: العاص

يا عمرو : فذكروا ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال، فتيممت ث صليت بأصحايب الصبح
إين مسعت اهلل : فأخربته بالذي منعين من االغتسال وقلت أنت جنب ؟صليت بأصحابك و 

تُ ُلوا أَن  ُفَسُكم  ِإَن اهلَل َكاَن ِبُكم  َرِحيم ا): يقول فضحك رسول اهلل (، 21: النساء) (َواَل تَ ق 
: ولقد استُنبطت بعض األحكام من هذه القصة منها، صلى اهلل عليه وسلم ومل يقل شيئ ا

مقام الغسل بالنسبة للجنب مع وجود املاء إذا خشي أن يؤدي استخدام املاء التيمم يقوم 
وأقره ، إىل الضرر، فلقد تيمم عمرو بن العاص ملا أصبح جنب ا مع وجود املاء عنده وصلى

ارتكاهبا و  بالتايل وجوب تقدمي املفسدة الصغرى، و الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومل ينكر عليه
فإن قتل النفس باالغتسال باملاء البارد مفسدة كربى تدفع جبواز  ،لدفع املفسدة الكربى

 .التيمم مع وجود املاء

إال ال ، و اشرتاط أربعة من الشهود الذكور الذين رأوا عملية الزنا كاملة إلقامة حد الزنا -
عدم إقامة احلد على من ارتكب الزنا حىت يشهد أربعة من الذكور قد رأوا )، يقام ذلك احلد
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بينما إشاعة الفاحشة ، مفسدة صغرى -هذا أمر نادر بل شبه مستحيل و  -لية كاملة العم
 فيختار أهون الشرين.(، فساد اجملتمع اإلسالمي بأكمله مفسدة كربىو  يف املؤمنني

إذا ترتب على إنكاره ضرر ، هبذه املوازنة نفهم وجوب السكوت أحيانا  عن املنكر  -
 .أعظم منه

هم هني الشارع عن اخلروج على احلكام ما مل يَر الناس فيهم كفرا  وهبذه املوازنة نف  -
لكن ، و مع أن حتقق هذا الشرط أمر نادر بل شبه مستحيل، بواحا  هلم عليه من اهلل برهان

اهلرج و  القتلو  اخلرابو  الفسادو  ألننا بالنظر إىل الفتنة، أحكمو  نظرة الشارع احلكيم أوسع
مقارنته مع البقاء حتت حكمه مع وجود ، و احلاكم الظاملالذي سيحدث باخلروج على 

ال ريب أنه ال ميكن لعاقل إال أن يقول بتقدمي املفسدة الصغرى على و  فال جرم، املظامل
البقاء حتت حكمه مع وجود و  اجلائرو  ألّن مفسدة طاعة األمري الظامل) املفسدة الكربى 

 .فيختار أهون الشرين(، أخفّ من مفسدة اخلروج عليه وقتاله، املظامل

 التعسف يف استخدام احلق ال يعين إسقاطه  -2

يرجى ، العنتو  حىت ال تقع يف احلرج ،نصيحة صادقة غاليةأقدم إليك أخي يف اهلل 
(، التعسف يف استخدام احلق ال يعين إسقاطه): هي، و االنتباه إىل القاعدة السالفة الذكر

 :على سبيل املثال، أساء صاحبه استخدامهاليت تعين عدم إسقاط حق من احلقو  إذا و 

ال من احلكمة وال و  فليس من الدين، إذا استخدم مسلم حق الطال  بشكل تعسفي -
، ننكرهو  بل نشري إىل اخلطأ، ال من املنطق أن نلغي ذلك احلق أعين حق الطال و  من العقل

 .عدم إسقاط احلقو  أي جنمع بني إنكار اخلطأ

نتمون إىل مذهب أو تيار من التيارات أو فرقة من الفر  يف كذلك إذا أخطأ أناس يو  -
فال يعين ذلك أن ، الصراعو  النزاعو  استخدام حق االختالف بأن استخدموه إلثارة النعرات
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بل ننكر ، ننسف احلق يف االختالف بأن نلغي تلك اجملموعة أو املدرسة اليت ينتمي إليها
 .خرينتعدى حدودنا بإسقاط حقو  اآلال نو  املنكر

كذلك من استغل من الناس حق عدم إقامة حد الزنا حىت يؤتى بأربعة من الشهداء و  -
باملقابل ، و القيد يف الشهودو  فهذا ال يعين أن نسقط ذلك الشرط، الذكور رأوا العملية كاملة

فإن الشرع (، معاذ اهلل !!) رعاية لشأن الزناةو  الفواحشو  يعين هذا إقرارا من الشرع للزنا ال
َربُوا   َوالَ ) منها الزنا قال تعاىل، و ما بطنو  حرم الفواحش ما ظهر منها لكن للشارع ، و (الزِّىنَ  تَ ق 

عدم ، و احملافظة على اجملتمع اإلسالمي) هي، و تعاىل حكمة فو  ذلكو  احلكيم سبحانه
رمى بعضهم ، فإذا ما تساهل الناس يف مثل هذا األمر(، إشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا

البغضاء بينهم من جانب وهذا خلل و  فتكثر العداوة، البعض بالزنا ألقل شبهة بل رمبا افرتاء
 الفواحش يف الناس فيسهل عليهم مساعهاو  تشيع عندها أخبار الزنا، و يف احلياة االجتماعية

 إذا ما عقدنا موازنة فقهية بني املفاسد، و ارتكاهبا ألهنا تتحول مع الزمان إىل أمر طبيعيو 
فإننا ال جرم (، تدرأ املفسدة الكربى بارتكاب املفسدة الصغرى) عملنا بقاعدة، و ملفاسداو 

 .نرتكبها درأ للكربىو  أننا خنتار الصغرى

استغل حق عدم جواز اخلروج عليه ما مل يظهر  ، و كذلك من ظلم الناس من احلكامو  -
بنفس الوقت ال نرتك ، و فليس من الشرع أن نسقط حقه ذلك، كفرا بواحا للناس عليه برهان
 (الدين النصيحة) سلمو  عمال بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه، نصيحته يف عدم ظلم الناس

هذا ال يعين ، و (عامتهمو  ألئمة املسلمنيو  لرسولهو  لكتابهو  هلل): قلنا ملن يا رسول اهلل قال
تعاىل يقول يف فإن اهلل ، ال يعين رعاية للحكام يف ظلمهم للناس، و إقرارا من الشرع للظلم

، (جعلته بينكم حمرما فال تظاملواو  يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي): احلديث القدسي
احملافظة على كيان الدولة ) هي، و تعاىل حكمة فو  ذلكو  لكن للشارع احلكيم سبحانهو 

فيطمع ، إال عمت الفوضى ألن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، و متاسكهاو  اإلسالمية
(، يطمع أعداء األمة يف النيل منها، و املخالفون للشرع يف اإلفساد دون عقابو  املفسدون
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تدرأ املفسدة الكربى ) عملنا بقاعدة، و املفاسدو  إذا ما عقدنا موازنة فقهية بني املفاسدو 
 .نرتكبها درأ للكربىو  فإننا ال جرم أننا خنتار الصغرى(، بارتكاب املفسدة الصغرى

سوف ، و األدلة على ذلك كثرية من املنقول عنه أرواحنا له الفداء: النقليةاألدلة : خامسا
أترك ، و أقتصر عليها مع وجود غريهاو  أسو  إليك بعضها مما جاء يف صحيح اإلمام البخاري

هي عبارة عن و ، األحكام املسبقةو  جترد من األهواءو  إليك أخي التفكر فيها مبوضوعية
 :قسمني اثنني

 الفنت من صحيح البخاري  كتاب  -1

َنة   َواتَ ُقوا  ): ما جاء يف قول اهلل تعاىل: باب  (َخآَصة   ِمنُكم   ظََلُموا   اَلِذينَ  ُتِصينَبَ  الَ  ِفت  
 . وما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيذِّر من الفنت.(25 :األنفال)

 تنكروهنا(سرتون بعدي أمورا  ): قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: باب

اصربوا حىت ): قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: قال عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه -
إنكم سرتون بعدي ): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعنه قال، (تلقوين على احلوض
 وسلوا اهلل، أدوا إليهم حقهم): فما تأمرنا يا رسول اهلل؟ قال: ، قالوا(أثرة وأمورا  تنكروهنا

 .(حقكم

من كره من أمريه ): عن ابن عباس رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال -
عنه عن النيب صلى اهلل و  .(فإنه من خرج من السلطان شربا  مات ميتة جاهلية، شيئا  فليصرب

فإنه من فار  اجلماعة شربا  ، من رأى من أمريه شيئا  يكرهه فليصرب عليه): عليه وسلم قال
 . (إال مات ميتة جاهلية، فمات

: قلنا، دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض: عن جنادة بن أيب أمية قال -
: قال، مسعته من النيب صلى اهلل عليه وسلم، حَدث حبديث ينفعك اهلل به، أصلحك اهلل
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السمع أن بايعنا على ): فقال فيما أخذ علينا، دعانا النيب صلى اهلل عليه وسلم فبايعناه
إال أن ، وأن ال ننازع األمر أهله، أثرة علينا، و وعسرنا ويسرنا، يف منشطنا ومكرهنا، والطاعة

 .(عندكم من اهلل فيه برهان، تروا كفرا بواحا  

، يا رسول اهلل: أن رجال  أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: عن أسيد بن حضريو  -
 .(فاصربوا حىت تلقوين، سرتون بعدي أثرةإنكم ): استعملت فالنا  ومل تستعملين؟ قال

 ظهور الفنت : باب

، وينقص العلم، يتقارب الزمان): عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال، عن أيب هريرة -
ا هو؟ قال، يا رسول اهلل: . قالوا(ويكثر اهلرج، وتظهر الفنت، ويلقى الشُّحُّ   . (القتل القتل): أميُّ

: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: اهلل وأيب موسى فقاالكنت مع عبد : عن شقيق قال -
. واهلرج (ويكثر فيها اهلرج، ويرفع فيها العلم، إن بني يدي الساعة ألياما  ينزل فيها اجلهل)

 .القتل

 ال يأيت زمان إال الذي بعده شر منه : باب

، احلجاجفشكونا إليه ما يلقون من ، أتينا أنس بن مالك: عن الزبري بن عدي قال -
مسعته من ، حىت تلقوا ربكم، فإنه ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر منه، اصربوا: فقال

 .نبيكم صلى اهلل عليه وسلم

 (من محل علينا السالح فليس منا): قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: باب

ه وسلم أن رسول اهلل صلى اهلل علي: عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، عن نافع -
 .(من محل علينا السالح فليس منا): قال
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ال يشري أحدكم على أخيه ): عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال، عن أيب هريرة -
 .(فيقع يف حفرة من النار، لعل الشيطان ينزغ يف يده، فإنه ال يدري، بالسالح

اهلل صلى اهلل فقال له رسول ، مَر رجل بسهام يف املسجد: عن جابر بن عبد اهلل يقول -
 نعم.: قال (أمسك بنصاهلا): عليه وسلم

ال ترجعوا بعدي كفارا  يضرب بعضكم رقاب ) قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:: باب
 .بعض(

سباب املسلم ): قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: قال عبد اهلل: حدثنا شقيق قال -
 .(وقتاله كفر، فسو 

، ال ترجعوا بعدي كفارا  ): ابن عمر أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول عن -
 .(يضرب بعضكم رقاب بعض

هو ، وعن رجل آخر، عن أيب بكرة، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، حدثنا ابن سريين -
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه : عن أيب بكرة: أفضل يف نفسي من عبد الرمحن بن أيب بكرة

حىت ظننا : قال، اهلل ورسوله أعلم: . قالوا(أال تدرون أي يوم هذا): ب الناس فقالوسلم خط
أي بلد ): قال، بلى يا رسول اهلل: . قلنا(أليس بيوم النحر): فقال، أنه سيسمِّيه بغري امسه

، وأعراضكم، وأموالكم، فإن دماءكم): قال، بلى يا رسول اهلل: . قلنا(أليست بالبلدة، هذا
أال هل ، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا، كحرمة يومكم هذا،  عليكم حرام، وأبشاركم

فإنه رَب مبلِّغ يبلِّغه من هو ، فليبلِّغ الشاهد الغائب، اللهم اشهد): قال، نعم: . قلنا(بَلغت
. فلما  (يضرب بعضكم رقاب بعض، ال ترجعوا بعدي كفارا  ): قال، . فكان كذلك(أوعى له

، أشرفوا على أيب بكرة: قال، رمي، حني حرَقه جارية بن قدامةكان يوم حرِّ  ابن احلض
لو دخلوا : عن أيب بكرة أنه قال، فحدثتين أمي: قال عبد الرمحن، هذا أبو بكرة يراك: فقالوا

 علَي ما هبشت بقصبة.
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ال ترتدُّوا بعدي  ): قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال -
 .(يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا  

قال يل رسول اهلل صلى اهلل : عن جده جرير قال، عن أيب زرعة ابن عمرو بن جرير -
يضرب ، ال ترجعوا بعدي كفارا  ): . ث قال(استنصت الناس): عليه وسلم يف حجة الوداع

 .(بعضكم رقاب بعض

 تكون فتنة القاعد فيها خري من القائم: باب

: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب هريرة قال، عن سعيد بن املسَيب -
واملاشي فيها خري ، والقائم فيها خري من املاشي، القاعد فيها خري من القائم، ستكون فنت)

 .(فليعذ به، أو معاذا  ، فمن وجد فيها ملجأ، من تشَرف هلا تستشرفه، من الساعي

 إذا التقى املسلمان بسيفيهما: باب

أين تريد؟ : فاستقبلين أبو بكرة فقال، خرجت بسالحي ليايل الفتنة: العن احلسن ق -
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال، أريد نصرة ابن عمِّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قلت

فما بال ، فهذا القاتل: ، قيل(إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فكالمها من أهل النار): وسلم
 .(إنه أراد قتل صاحبه): املقتول؟ قال

 كيف األمر إذا مل تكن مجاعة: باب

كان الناس يسألون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن : كان حذيفة بن اليمان يقول  -
إنا كنا يف جاهلية ، يا رسول اهلل: فقلت، خمافة أن يدركين، وكنت أسأله عن الشر، اخلري
وهل بعد ذلك : قلت، (نعم): ري من شر؟ قالفهل بعد هذا اخل، فجاءنا اهلل هبذا اخلري، وشر

، قوم يهدون بغري هديي): وما دخنه؟ قال: قلت، (وفيه دخن، نعم): الشر من خري؟ قال
دعاة على أبواب ، نعم): فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: قلت، (تعرف منهم وتنكر
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، هم من جلدتنا): قال، يا رسول اهلل صفهم لنا: قلت، (من أجاهبم إليها قذفوه فيها، جهنم
تلزم مجاعة املسلمني ): فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال: قلت، (ويتكلمون بألسنتنا

ولو أن ، فاعتزل تلك الفر  كلها): فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: قلت، (وإمامهم
 .(حىت يدركك املوت وأنت على ذلك، تعَض بأصل شجرة

 كره أن يكثِّر سواد الفنت والظلم  من: باب

فلقيت عكرمة ، فاكتتبت فيه، قطع على أهل املدينة بعث: عن أيب األسود قال -
أن أناسا  من املسلمني كانوا مع : أخربين ابن عباس: فنهاين أشد النهي ث قال، فأخربته

فيأيت السهم فريمى ، يكثِّرون سواد املشركني على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، املشركني
 ال َمآلِئَكةُ  تَ َوفَاُهمُ  اَلِذينَ  ِإنَ }: فأنزل اهلل تعاىل، أو يضربه فيقتله، فيصيب أحدهم فيقتله

 .{أَن  ُفِسِهم   ظَاِلِمي

 التعرُّب يف الفتنة: باب

ارتددت على ، يا ابن األكوع: أنه دخل على احلجاج فقال: عن سلمة ابن األكوع -
 اهلل عليه وسلم أذن يل يف البدو.ولكن رسول اهلل صلى ، ال: تعرَبت؟ قال، عقبيك

خرج سلمة بن األكوع إىل ، ملا قتل عثمان بن عفان: عن يزيد بن أيب عبيد قال -
نزل ، حىت قبل أن ميوت بليال، فلم يزل هبا، وولدت له أوالدا  ، وتزوج هناك امرأة، الرَبذة

 املدينة.

: صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أنه قال -
يفرُّ بدينه من ، يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر)

 .(الفنت

 (الفتنة من قبل املشر ): قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: باب
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: عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قام إىل جنب املنرب فقال، عن أبيه، عن سامل -
 .(قرن الشمس: أو قال، من حيث يطلع قرن الشيطان، الفتنة ها هنا، هنا الفتنة ها)

أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، عن نافع -
 .(من حيث يطلع قرن الشيطان، أال إن الفتنة ها هنا): وهو مستقبل املشر  يقول

اللهم بارك لنا يف ): اهلل عليه وسلمذكر النيب صلى : عن ابن عمر قال، عن نافع -
اللهم بارك لنا يف ): ويف جندنا؟ قال، يا رسول اهلل: . قالوا(اللهم بارك لنا يف ميننا، شامنا
هناك ): ويف جندنا؟ فأظنه قال يف الثالثة، يا رسول اهلل: . قالوا(اللهم بارك لنا يف ميننا، شامنا

 .(هبا يطلع قرن الشيطان، و الزالزل والفنت

ثنا حديثا  ، خرج علينا عبد اهلل بن عمر: عن سعيد بن جبري قال - فرجونا أن حيدِّ
واهلل ، حدثنا عن القتال يف الفتنة، يا أبا عبد الرمحن: فبادرنا إليه رجل فقال: قال، حسنا  
َنة   َتُكونَ  الَ  َحىَت  َوقَاتُِلوُهم  }: يقول ثكلتك أمك؟ إمنا كان ، هل تدري ما الفتنة: ، فقال{ِفت  

وليس كقتالكم ، وكان الدخول يف دينهم فتنة،  عليه وسلم يقاتل املشركنيحممد صلى اهلل
 على امللك.

 الفتنة اليت متوج كموج البحر: باب

كانوا يستحبُّون أن يتمثَلوا هبذه األبيات عند : عن خلف بن حوشب، قال ابن عيينة -
 :قال امرؤ القيس، الفنت

 تسعى بزينتها لكل جهول ***ما تكون فتَية  احلرب أول

 وَلت عجوزا  غري ذات حليل ***حىت إذا اشتعلت وشَب ضرامها 

 مكروهة للشمِّ والتقبيل ***مشطاء يُنكر لوهنا وتغرَيت 
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أيكم حيفظ قول النيب صلى اهلل : قالإذ ، بينا حنن جلوس عند عمر: عن حذيفة قال -
تكفِّرها الصالة ، فتنة الرجل يف أهله وماله وولده وجاره): عليه وسلم يف الفتنة؟ قلت

ولكن اليت متوج  ، ليس عن هذا أسألك: . قال(واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والصدقة
قال ، ك وبينها بابا  مغلقا  إن بين، ليس عليك منها بأس يا أمري املؤمنني: قلت، كموج البحر

: قلت، إذا ال يغلق أبدا  : قال عمر، بل يكسر، ال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قلت: عمر
وذلك أين ، كما يعلم أن دون غد ليلة،  نعم: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: قلنا حلذيفة .أجل

من : فقال، مسروقا  فسألهمن الباب؟ فأمرنا : فهبنا أن نسأله .حَدثته حديثا  ليس باألغاليط
 عمر.: الباب؟ قال

ملَا بلغ النيب صلى ، لقد نفعين اهلل بكلمة أيام اجلمل: عن أيب بكرة قال، عن احلسن -
 .(لن يفلح قوم وَلوا أمرهم امرأة): اهلل عليه وسلم أَن فارسا  مَلكوا ابنة كسرى قال

، عمار بن ياسر وحسن بن علي بعث علي، ملا سار طلحة والزبري وعائشة إىل البصرة -
وقام عمار ، فكان احلسن بن علي فو  املنرب يف أعاله، فصعدا املنرب، فقدما علينا الكوفة

، إن عائشة قد سارت إىل البصرة: فسمعت عمارا  يقول، فاجتمعنا إليه، أسفل من احلسن
اهلل تبارك وتعاىل  ولكنَ ، اهلل إهنا لزوجة نبيكم صلى اهلل عليه وسلم يف الدنيا واآلخرةو و 

 ليعلم إيَاه تطيعون أم هي.، ابتالكم

إهنا زوجة نبيكم : وقال، وذكر مسريها، فذكر عائشة، قام عمار على منرب الكوفة -
 .ولكنها مما ابتليتم، صلى اهلل عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة

، تنفرهمدخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار، حيث بعثه علّي إىل أهل الكوفة يس -
: ما رأيناك أتيت أمرا  أكره عندنا من إسراعك يف هذا األمر منذ أسلمت؟ فقال عمار: فقاال

وكسامها حَلة ، ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا  أكره عندي من إبطائكما عن هذا األمر
 ث راحوا إىل املسجد.، حَلة
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 كتاب األحكام من صحيح البخاري  -2

 .(51النساء: ) {ِمنُكم   اأَلم رِ  َوأُو يل  الَرُسولَ  َوَأِطيُعوا   الّلهَ  َأِطيُعوا  }: قول اهلل تعاىل: باب

من أطاعين ): أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه -
ومن عصى أمريي ، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصاين فقد عصى اهلل، فقد أطاع اهلل

 .(فقد عصاين

أن رسول اهلل صلى اهلل : بد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهماعن عبد اهلل بن دينار، عن ع -
فاإلمام الذي على الناس راع وهو ، أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته): عليه وسلم قال

واملرأة راعية على أهل ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته
، لرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنهوعبد ا، بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم

 .(أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

 السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية.: باب

امسعوا ): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال -
 .(كأن رأسه زبيبة،  وإن استعمل عليكم عبد حبشي، وأطيعوا

من رأى من أمريه شيئا  ): قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن عباس يرويه قال عن -
 .(إال مات ميتة جاهلية، فإنه ليس أحد يفار  اجلماعة شربا  فيموت، يكرهه فليصرب

عن النيب صلى اهلل عليه ، عن عبد اهلل رضي اهلل عنه، حدثين نافع: عن عبيد اهلل -
فإذا أمر ، ما مل يؤمر مبعصية، املرء املسلم فيما أحب وكرهالسمع والطاعة على ): وسلم قال

 .(مبعصية فال مسع وال طاعة

وأَمر عليهم رجال  ، بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم سريَة: عن علي رضي اهلل عنه قال -
أليس قد أمر النيب صلى اهلل عليه : وقال، فغضب عليهم، وأمرهم أن يطيعوه، من األنصار
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ث ، قد عزمت عليكم ملا مجعتم حطبا  وأوقدمت نارا  : قال، بلى: عوين؟ قالواوسلم أن تطي
قال ، فقام ينظر بعضهم إىل بعض، فلما مهُّوا بالدخول، فأوقدوا، دخلتم فيها. فجمعوا حطبا  

أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ ، إمنا تبعنا النيب صلى اهلل عليه وسلم فرارا  من النار: بعضهم
لو دخلوها ما خرجوا ): فذكر للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال، وسكن غضبه، مخدت النار

 .(إمنا الطاعة يف املعروف، منها أبدا  

 من مل يسأل اإلمارة أعانه اهلل عليها: باب

يا عبد ): قال يل النيب صلى اهلل عليه وسلم: عن عبد الرمحن بن مسرة قال، عن احلسن -
وإن أعطيتها عن غري ، إن أعطيتها عن مسألة وُِكلت إليهافإنك ، ال تسأل اإلمارة، الرمحن

أت و  فكفِّر عن ميينك، فرأيت غريها خريا  منها، وإذا حلفت على ميني، مسألة أعنت عليها
 .(الذي هو خري

 من سأل اإلمارة وُِكل إليها: باب

ه قال يل رسول اهلل صلى اهلل علي: حدثين عبد الرمحن بن مسرة قال: عن احلسن قال -
وإن ، فإن أعطيتها عن مسألة وُِكلت إليها، ال تسأل اإلمارة، يا عبد الرمحن بن مسرة): وسلم

فأت ، فرأيت غريها خريا  منها، وإذا حلفت على ميني، أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها
 .(وكفِّر عن ميينك، الذي هو خري

 ما ُيكره من احلرص على اإلمارة: باب

، إنكم ستحرصون على اإلمارة): النيب صلى اهلل عليه وسلم قالعن ، عن أيب هريرة -
 .(بئست الفاطمةو  فنعم املرضعة، ستكون ندامة يوم القيامةو 
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دخلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم أنا : عن أيب موسى رضي اهلل عنه قالو  -
إنا ال ): فقال، وقال اآلخر مثله، أمِّرنا يا رسول اهلل: فقال أحد الرجلني، ورجالن من قومي
 .(وال من حرص عليه، نويلِّ هذا من سأله

 من اسرتعي رعية فلم ينصح: باب

فقال ، عاد معقل بن يسار يف مرضه الذي مات فيه، عن احلسن أن عبيد اهلل بن زياد -
مسعت النيب صلى : إين حمدِّثك حديثا  مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: له معقل

إال مل جيد رائحة ، فلم حيطها بنصحه، ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية): قولاهلل عليه وسلم ي
 .(اجلنة

: فقال له معقل، فدخل علينا عبيد اهلل، أتينا معقل بن يسار نعوده: عن احلسن قال -
ما من وال يلي رعَية من ): فقال، أحدِّثك حديثا  مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .(إال حَرم اهلل عليه اجلنة، وهو غاش هلمفيموت ، املسلمني

 كيف يبايع اإلمام الناس: باب

 بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على السمع: عن عبادة بن الصامت قال -
أو نقول باحلق حيثما كنَا ال ، وأن ال ننازع األمر أهله وأن نقوم، الطاعة يف املنشط واملكرهو 

 خناف يف اهلل لومة الئم.

واملهاجرون ، خرج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غداة باردة: عن أنس رضي اهلل عنه -
 :فقال، واألنصار حيفرون اخلند 

 .(املهاجرةو  فاغفر لألنصار  ***اللهم إَن اخلري خري اآلخرة  )

 فأجابوا:
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 على اجلهاد ما بقينا أبدا  ***مدا  حنن الذين بايعوا حم

كَنا إذا بايعنا   : عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال، عن عبد اهلل بن دينار -
 .(فيما استطعتم) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا:

عبد امللك شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على : حدثنا عبد اهلل بن دينار قال -
على سَنة اهلل وسَنة ، إينِّ أقرُّ بالسمع والطاعة لعبد اهلل عبد امللك أمري املؤمنني: كتب: قال

 .وإَن بيَن قد أقّرُوا مبثل ذلك، رسوله ما استطعت

، بايعت النيب صلى اهلل عليه وسلم على السمع والطاعة: عن جرير بن عبد اهلل قال -
 .(النصح لكلِّ مسلمو ، فيما استطعت): فلَقنين

: كتب إليه عبد اهلل بن عمر،  ملَا بايع الناس عبد امللك: حدثين عبد اهلل بن دينار قال -
إينِّ أقرُّ بالسمع والطاعة لعبد اهلل عبد امللك أمري ، إىل عبد اهلل عبد امللك أمري املؤمنني

 .قد أقرُّوا بذلك وإَن بينَ ، على سَنة اهلل وسَنة رسوله فيما استطعت، املؤمنني

على أي شيء بايعتم النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم : قلت لسلمة: عن يزيد قال -
 على املوت.: احلديبَية؟ قال

 من بايع ث استقال البيعة: باب

أَن أعرابيًّا بايع رسول اهلل : عن جابر بن عبد اهلل، عن حممد بن املنكدر، أخربنا مالك -
فأتى األعرايب إىل رسول ، فأصاب األعرايب وعك باملدينة، ى اإلسالمصلى اهلل عليه وسلم عل

فأىب رسول اهلل صلى اهلل عليه ، أقلين بيعيت، رسول اهلل يا: اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
، فخرج األعرايب، فأىب، أقلين بيعيت: ث جاءه فقال، فأىب، أقلين بيعيت: ث جاءه فقال، وسلم

 .(تنفي خبثها وتنصع طيِّبها، إمنا املدينة كالكري): اهلل عليه وسلمفقال رسول اهلل صلى 

 من بايع رجال  ال يبايعه إالَ للدنيا: باب
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ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم ): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب هريرة قال -
ورجل ، ابن السبيل رجل على فضل ماء بالطريق مينع منه: القيامة وال يزكِّيهم وهلم عذاب أليم

ورجل بايع رجال  ، إن أعطاه ما يريد وىف له وإال مل يف له، بايع إماما  ال يبايعه إال لدنياه
 .(ومل  يعط هبا، فأخذها، فحلف باهلل لقد أعطي هبا كذا وكذا فصَدقه، بسلعة  بعد العصر

 بيعة النساء: باب

: اهلل عليه وسلم وحنن يف جملسقال لنا رسول اهلل صلى : عن عبادة بن الصامت قال -
وال تأتوا ، وال تقتلوا أوالدكم، وال تزنوا، وال تسرقوا، تبايعوين على أن ال تشركوا باهلل شيئا  )

، فمن وىف منكم فأجره على اهلل، وال تعصوا يف معروف، ببهتان  تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم
ومن أصاب من ذلك شيئا  فسرته ، لهومن أصاب من ذلك شيئا  فعوقب يف الدنيا فهو كفارة 

 .. فبايعناه على ذلك(إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه: فأمره إىل اهلل، اهلل

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يبايع النساء : عن عائشة رضي اهلل عنها قالت -
نَ  اَل }: بالكالم هبذه اآلية رِك   عليه وما مَست يد رسول اهلل صلى اهلل: ، قالت{َشي ئا   بِالَلهِ  ُيش 

 وسلم يد امرأة إالَ امرأة ميلكها.

 من نكث بيعة: باب

 َنَكثَ  َفَمن أَي ِديِهم   فَ و  َ  الَلهِ  َيدُ  الَلهَ  يُ َباِيُعونَ  ِإمَنَا يُ َباِيُعوَنكَ  اَلِذينَ  ِإنَ }: وقال اهلل تعاىل
ِسهِ  َعَلى يَنُكثُ  فَِإمَنَا را   َفَسيُ ؤ تِيهِ  الَلهَ  َعَلي هُ  َعاَهدَ  مبَا َأو ىفَ  َوَمن   نَ ف   .(11: الفتح) {َعِظيما   َأج 

جاء أعرايّب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم : قال مسعت جابرا  : عن عمر بن املنكدر -
، فأىب، أقلين: فقال، ث جاء الغد حمموما  ، فبايعه على اإلسالم، بايعين على اإلسالم: فقال

 .(تنفي خبثها وتنصع طيِّبها، املدينة كالكري): قال، فلما وىَل 

 والزيارة وحنوههل لإلمام أن مينع اجملرمني وأهل املعصية من الكالم معه : باب
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، أن عبد اهلل بن كعب بن مالك: عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك -
ملَا ختَلف عن رسول : مسعت كعب بن مالك قال: قال، وكان قائد كعب من بنيه حني عمي

وهنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فذكر حديثه، اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة تبوك
وآذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فلبثنا على ذلك مخسني ليلة، ني عن كالمنااملسلم

 بتوبة اهلل علينا.

 اخلروج على احلاكمو  الربيع العريب

حمل ، و فهذا شيء ال بد منه قبل اخلوض يف املسألة: حترير حمل النزاع يف املشكلة احلالية
 يب هل يعد خروجا على احلاكم أم ال ؟حيدث يف ما يسمى بالربيع العر و  ما حدث: النزاع هو

هل كل من يشارك و  هل املظاهرات جائزة أم غري جائزة ؟و  هل حكام العرب كافرون أم ال ؟و 
هل املشكلة و  أهداف أخرى هلم ؟و  اإلسالم أم هناك منطلقاتو  يف ما جيري منطلقه الشرع

هل و  ؟( مؤامرة خارجية) أم هي مشكلة خارجية حبتة( أزمة داخلية) هي مشكلة داخلية حبتة
هذا الذي حيدث هو أمر بني واضح يبان فيه احلق من الباطل أم هو فتنة عمياء بكماء 

 صماء ؟ 

 (: اجلماعةو  أهل السنة) الناحية الشرعية للقضية من وجهة نظر الوسطيني

أوال من أجل الفهم الصحيح هلذه املشكلة ال بد لنا من النظر إليها بشكل موضوعي 
خصوصا أنا ، و األهواء عمياء ال تبصرو  فإن العواطف، األهواء القلبيةو  العواطفبعيد عن 

 اَلِذينَ  أَي َُّها يَا): تعاىل أال تؤثر علينا العواطف كما يف قوله تعاىلو  مأمورون من احلق سبحانه
طِ  ُشَهَداء لِّلهِ  قَ َواِمنيَ  ُكونُوا   آَمُنوا    ُهوَ  اع ِدُلوا   تَ ع ِدُلوا   َأالَ  َعَلى قَ و م   َشَنآنُ  جَي رَِمَنُكم   َوالَ  بِال ِقس 

 (.8املائدة ) (تَ ع َمُلونَ  مبَا َخِبري   الّلهَ  ِإنَ  الّلهَ  َواتَ ُقوا   لِلتَ ق َوى أَق  َربُ 

 ال نتكلم عن كل النواحي السياسية، و حنن نتكلم عن الناحية الشرعية يف القضية ثانيا  
 ..األمنية وو  االجتماعيةو 
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يشارك يف الربيع و  فيمن شارك، و حيدثو  و خصوصا أن من ينظر بإمعان فيما حدث
أناسا شاركوا ، و سا شاركوا فيما حيدث من منطلق ديينال ريب أنه جيد أن هناك أنا، العريب

أناسا شاركوا ألهنم ، و أناسا شاركوا من منطلق محاسي عاطفي، و من منطلق حزيب سياسي
، أناسا شاركوا خدمة ألجندات خارجية، و موتورون من األنظمة يف مال أو دم أو عرض

هؤالء ، و يعملو  الشرع فيما عمل..و بالتايل فإن الكثري منهم ال ينتظر حكم .أناساو  أناساو 
  .شرعه فيما يعملو  بل شأننا مبن يروم حكم اهلل، أناس ال شأن لنا هبم

حيدث هو ربيع عريب مزهر و  هل ما حدث: تشخيص ما حدثو  بشأن توصيف -1
أم هو مؤامرة خارجية حبتة ، الفسادو  اجلورو  فعال ألنه أزمة داخلية حبتة جاءت ضد الظلم

أم هو فتنة عمياء بكماء صماء ال يبقى بيت من العرب إال دخلته ؟ ، أعوانهو  حيركها الغرب
 :لقد انقسم الناس يف الربيع العريب على ثالثة أقسام

الفساد و  الفقرو  اجلورو  جاء للقضاء على الظلم، هو ربيع عريب مزهر: قسم يقول -
 بسبب احلكام ،الذي امتد على مدى األربعني سنة املاضية، و املستشري يف جسد األمة

انتفض فيها الشعب على حكامه (، أزمة داخلية) فهو مشكلة داخلية حبتة، الرؤساء العربو 
 .فسادهمو  جورهمو  بسبب ظلمهم

 من الغرب األوريب( مؤامرة خارجية حبتة) إن األمر ال يعدو أن يكون: قسم يقول -
 السيطرة على مقدرات البالدذلك من أجل ، و جتزيء اجملزأو  من أجل تقسيم املقسم، أمريكاو 
 األجندات الغربية يف عصر العوملةو  فهو خطة تكتيكية من بني اخلطط االسرتاتيجية، خرياهتاو 
 (.الشكل اجلديد لالستعمار الغريب)

يقتتل فيها ، هي فتنة عمياء صماء بكماء: اجلماعة يقولونو  الوسطيون من أهل السنة -
ركها خيوط خفية من أعداء األمة بعد أن استغلت حت، و ُملكو  الناس على الدنيا من مال

، فيها ظاملونو  فيها مظلومون، ال يبان فيها احلق جليا ألن الرؤية ضبابية، و األزمة الداخلية
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ال و  ال يدري القاتل فيها فيما قتل، فيها مبطلونو  فيها حمقون، فيها مغرر هبمو  فيها غاّرون
: سلم فيما رواه مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنهو  كما قال صلى اهلل عليه،  املقتول فيما قتل

ال املقتول فيما ، و ال يدري القاتل فيما قتل، ليأتني على الناس زمان، الذي نفسي بيده)و 
كما قال املصطفى صلى اهلل ،  يتكلم فيها الرويبضةو  خيون األمنيو  يؤمتن فيها اخلؤون، (قتل

بني يدي الساعة ) : عن أيب هريرة رضي اهلل عنهالطرباينو  سلم فيما يرويه اإلمام أمحدو  عليه
ما الرويبضة ؟ : و قالوا، ينطق فيها الرويبضة، و يؤمتن املتهم، و يتهم فيها األمني، سنون خداعة

     .(السفيه ينطق يف أمر العامة: قال

حبيث (، و ُملك أي سلطانو  من مال) عبارة عن اقتتال الناس على الدنيا: تعريف الفتنة
 .ال يدرى احلق بأي طرف هوو  احلق فيها خفيا فال يدرى احملق من املبطليكون 

ما قد رواه البخاري يف صحيحه عن : يؤكد هذا التعريف للفتنة عدة أحاديث منهاو 
ثنا حديثا  حسنا  ، خرج علينا عبد اهلل بن عمر: سعيد بن جبري قال : قال، فرجونا أن حيدِّ

 َوقَاتُِلوُهم  }: واهلل يقول، حدثنا عن القتال يف الفتنة، الرمحن يا أبا عبد: فبادرنا إليه رجل فقال
َنة   َتُكونَ  الَ  َحىَت  ثكلتك أمك؟ إمنا كان حممد صلى اهلل ، هل تدري ما الفتنة: ، فقال{ِفت  

 .وليس كقتالكم على امللك، وكان الدخول يف دينهم فتنة، عليه وسلم يقاتل املشركني

: سلمو  هو قوله صلى اهلل عليه، و  عنهمنها ما يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللو 
 .(ال املقتول فيما قتلو  الذي نفسي بيده ليأتني على الناس زمان ال يدري القاتل فيما قتل)و 

هو قوله صلى اهلل ، و و منها ما يف صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي اهلل عنه
ث موتان يأخذ فيكم  ، ث فتح بيت املقدس، مويت: اعدد ستا بني يدي الساعة): سلمو  عليه

ث فتنة ال ، ث استفاضة املال حىت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، كعقاص الغنم
بني بين األصفر فيغدرون فيأتونكم و  ث هدنة تكون بينكم، يبقى بيت من العرب إال دخلته

 .(حتت مثانني غاية حتت كل غاية اثنا عشر ألفا
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عن رسول اهلل ، الفنت عن جابر رضي اهلل عنهو منها ما يف صحيح مسلم يف كتاب 
من أين : قلنا، ال درهمو  يوشك أهل العرا  أن ال جيىب إليهم قفيز): سلمو  صلى اهلل عليه

ال و  يوشك أهل الشام أال جيىب إليهم دينار: ث قال، من قبل العجم مينعون ذلك: قال، ذاك
 ...(.من قبل الروم: قال، من أين ذلك: قلنا، مدي

فإن من ينظر إىل ، التشخيص الدقيق للمشكلة أهنا فتنة عمياء صماء بكماءو  وصيففالت
من ، و فهو ينظر بعني واحدة(، مشاكل داخلية) هي مشكلة داخلية حبتة: يقولو  املشكلة

، فهو أيضا ينظر بعني واحدة(، مؤامرة خارجية) هي مشكلة خارجية حبتة: يقولو  ينظر إليها
كأهنا على سطح ) بعني واحدة يعطي رؤية لألشياء بدون أبعادمعلوم طبيا أن النظر و 

، فهو الذي ميلك الرؤية الصحيحة ذات األبعاد، لكن من ينظر إىل املشكلة بعينني(، و مستو
يرى أن أعداء األمة يستغلون ما ، و خارجية بآن واحدو  ال جرم أنه يرى أن املشكلة داخليةو 

خللق ، يستغلون ما جيري اآلن من أحداث، و دفساو  جورو  حيدث يف بالدنا من ظلمو  حدث
 .مصاحلهمو  خلدمة أغراضهم، زيادة القالقلو  االضطرابات

قوله ، مصدا  هذا ما جاء يف صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي اهلل عنهو 
ث موتان ، ث فتح بيت املقدس، مويت: اعدد ستا بني يدي الساعة): سلمو  صلى اهلل عليه

ث ، ث استفاضة املال حىت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، الغنميأخذ فيكم كعقاص 
بني بين األصفر فيغدرون و  ث هدنة تكون بينكم، فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته

 .(فيأتونكم حتت مثانني غاية حتت كل غاية اثنا عشر ألفا

ألنه ، هي الربيع العريبفال ريب أن هذه الفتنة اليت ال يبقى بيت من العرب إال دخلته 
بالتايل فهي خاصة ، و مل يذكر املسلمنيو  سلم ذكر العرب باخلصوصو  صلى اهلل عليه

من ، و الرومو  سلم فتنة تعقبها هدنة بني املسلمنيو  كما أهنا كما ذكر صلى اهلل عليه،  بالعرب
حاد من بشكل و  يرى هتافت احلركات اإلسالمية بعد استالمها احلكم، و يرى الربيع العريب
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كانت تلك اجملموعات أيضا و  بعد أن كنا مجيعا)، أورباو  دون تدرج على صلح الغرب أمريكا
(، غريهاو  كامب ديفد) يرى إبقاءها لعالقاهتا مع إسرائيل(، و تعيب على احلكام العرب ذلك

سف ث لأل، صلح مع الرومو  أنه الفتنة اليت يعقبها هدنة، و يعرف أن الربيع العريب إمنا هو فتنة
     .!! يكون عقب ذلك غدر الروم لنا

 ابن ماجهو  أبو داودو  الذي رواه اإلمام أمحد، هذا ما جاء جليا يف احلديث الصحيحو 
: سلمو  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه: عن ذي خممر رضي اهلل عنه قال، ابن حبانو 
ث ، تغنمونو  فتسلمون، هم عدوا من ورائهمو  فتغزون أنتم، ستصاحلون الروم صلحا آمنا)

فيقوم إليه ، غلب الصليب: يقولو  فيقوم رجل من الروم فريفع الصليب، تنزلون مبرج ذي تلول
فيجتمعون لكم يف مثانني غاية مع  ، تكون املالحم، و فيغدر الروم، رجل من املسلمني فيقتله

 .(كل غاية اثنا عشر ألفا

الغرب ) صلح بني الروم، الفتنةسيكون بعد هذه  –أحكم و  اهلل تعاىل أعلمو  -فالظاهر 
سيخوضون معركة متحالفني ضد عدو ، و تلك احلركات اإلسالمية( و أورباو  ممثال بأمريكا
فيأتون إليهم فتكون ، تغدر الروم باملسلمني، و بعد ذلك خيتلفون، و سينصرون، و مشرتك هلما

سلم و  اهلل عليه هي معركة ذكرها صلى(، و املالحم أو أم املالحم أو امللحمة الكربى) معركة
     .بأحاديث صحيحة

اليت تطالب ، و اجلماعة فإن املظاهرات السلميةو  عند أهل السنة: بشأن املظاهرات -2
 اليت تتحلى باآلداب اإلسالمية يف هتافاهتا، و حماربة الفسادو  اجلورو  بأمور مشروعة كرفع الظلم

فهي جائزة ما مل تؤد إىل ، صةاخلاو  اليت ال يكون فيها ختريب للممتلكات العامة، و سريهاو 
سواء أحد ، بغض النظر عن اجلهة الفاعلة لذلك) ختريب للممتلكاتو  قتلو  اقتتالو  فتنة

التخريب حمرم على كل و  مع العلم أن القتل)( أو طرف آخر له مصلحة يف الفتنة، الطرفني
تكون جائزة فإهنا وقتئذ ، للمفسدة فإن أدت إىل ذلك تكون غري جائزة درءا  (، األطراف



 د. أبو بكر الشامي                                                                         اخلروج على احلاكم املسلم 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                         58

ُعونَ  اَلِذينَ  َتُسبُّوا   َوالَ ) كما قال تعاىل،  استمراراو  ابتداء غري جائزة انتهاء  الّلهِ  ُدونِ  ِمن َيد 
وا   الّلهَ  فَ َيُسبُّوا   م ِإىَل  ثَُ  َعَمَلُهم   أَُمة   ِلُكلِّ  َزيَ َنا َكَذِلكَ  ِعل م   ِبَغري ِ  َعد   مبَا فَ يُ َنبِّئُ ُهم َمر ِجُعُهم   َرهبِِّ
 (.118األنعام )( يَ ع َمُلونَ  َكانُوا  

 االقتتالو  لعريب يرى أن الفتنةحيدث يف ما يسمى بالربيع او  و من نظر إىل واقع ما حدث
نعيد القول يف حترميه على كل )و  ختريب املمتلكات حيدث بعد كل مظاهرةو  التعذيبو  القتلو 

(، سواء حدث من قبل هذا الطرف أو ذاك أو طرف آخر، و من أي جهة كانت، و األطراف
النهي و  ملعروفمع العلم أن األمر با) جيب إيقاف املظاهرات( سد الذرائع) بالتايل من مبدأو 

لكن إن أدى إنكار املنكر (، و جيب أن تستمرو  ال ترتكو  الدعوة إىل اخلري واجبةو  عن املنكر
الضرر ): ذلك عمال بالقاعدة الفقهية القائلة، و إىل منكر أكرب منه فيرتك درأ ملفسدة أكرب

اليت ، و (ال ضرارو  ال ضرر): سلمو  املستلهمة من حديثه صلى اهلل عليه( يزال بقدر اإلمكان
الضرر ال يزال بضرر مثله أو ): كما قال العلماء بالقاعدة الفقهية األخرى،  تقيد بقيد هام

يتحمل ): بالقاعدة(، و يتحمل الضرر األدىن لدفع الضرر األعلى): بالقاعدة(، و أكرب منه
 (.الضرر اخلاص لدفع الضرر العام

 األشباه) أو( القواعد الفقهية) تبتطبيقات كثرية ذكرهتا كو  و هلذه القواعد الفقهية أمثلة
بل املهم كل املهم أن منارسها ، لكن ليس املهم أن نسلم هبذه القواعد نظريا(، و النظائرو 

  .عمليا

ال و  اجلماعة ال تكفر مسلما بذنب ال حاكماو  إن أهل السنة: بشأن تكفري احلكام -3
، فقد دخل يف اإلسالم( ول اهللال إله إال اهلل حممد رس): كل من قالو  فأهل القبلة، حمكوما

األدلة على ذلك ما قررناه سابقا من منهجهم ، و ال خيرج منه إال بقول أو فعل يناقض ذلكو 
ولكن نلمح إىل موقف اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهلل عنه يف فتنة خلق ، فلرياجع هناك

كان و  هلذه الفكرة بلالذي كان متبنيا ، و اخلليفة يف ذلك الوقتو  أنه ما كفر احلاكم، القرآن
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بل اكتفى برفع لواء احلق ، ما أمر الناس باخلروج عليه لكفره، و يفرضها على الناس بسلطانه
 قد سجن، و ليس مبخلو و  هو قدميو  صفتهو  إن القرآن كالم اهلل: قالو  صدع بهو  عاليا

 .عذب فصرب صربا مجيال رضي اهلل عنهو 

بالربيع العريب يرى تكفريا للحكام من  حيدث يف ما يسمىو  من نظر إىل واقع ما حدثو 
فإهنم (، أعين فكر اخلوارج) اجلماعةو  ممن ميلك فكرا مغايرا لفكر أهل السنة، قبل البعض

ألهنم فسقة ال يتورعون عن ، و ألهنم ال حيكمون مبا أنزل اهلل، يكفرون كل احلكام العرب
مناوشات للحكام إمنا هو و  بالتايل يعتربون ما حيدث من مظاهرات، و املوبقاتو  املعاصي

لكن الناظر باملقابل يرى أخطاء  ، و هذا فكر خمالف للصواب كما قررنا، و جهاد مشروع مربور
 .الصوابو  خمالفات كبرية يتلبس هبا احلكام عليهم أن يرتاجعوا عنها إىل طريق احلقو  كثرية

 قاتلتهإما مبإن اخلروج على احلاكم يف الشرع يكون : بشأن اخلروج على احلاكم -4
،  أو اخلروج عليه مبنعه حقا من احلقو  اليت جيب أداؤها إليه، حنوهو  اخلروج عليه بالسالحو 

فإن طاعة األمري واجبة ما مل يأمر مبعصية يف ، كمنعه الطاعة يف غري معصية يف حق املأمور
( السلطانيةاألحكام ) يقول أبو احلسن املاوردي  يف كتابه، يكون برتك نصرته، و حق املأمور

 فقد أدى حق اهلل تعاىل فيما هلم، إذا قام اإلمام مبا ذكرنا من حقو  األمةو  فصل): ما يلي
 .(النصرةو  وجب له عليهم حقان الطاعة، و عليهمو 

حيدث يف ما يسمى بالربيع العريب يرى منعا للحكام من و  و من نظر إىل واقع ما حدث
، كم إذا طلب من الناس أال يتظاهروا أن يطاعفإن من حق احلا ، حق الطاعة يف عدم التظاهر

باملقابل ، و بالتايل فإن إطاعة احلاكم فيه واجبو  فعدم التظاهر ليس مبعصية يف حق املأمور
املوبقات املوجودة يف البلد و  الفسادو  اجلورو  فإنه من واجب احلاكم املسلم أن مينع الظلم

 .الذي هو حاكمه



 د. أبو بكر الشامي                                                                         اخلروج على احلاكم املسلم 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                         61

 من وجود اخلري، و من اختالط احلابل بالنابلو  ،بسبب ما سبق من مالبسات: املوقف
عمال مبا جاء به املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من شرع يف ، و الشر يف األمر الواحدو 

هي الفئة ، و اجلماعةو  فإن أهل السنة، ألدلة كثرية أخرى أوردناها سابقا، و أويقات الفتنة
 :املتمثل مبا يلي، و تتخذ هذا املوقف، و تنحو هذا النحو، احلكيمة البصرية

كان حذيفة بن ): سلمو  عمال مبا جاء يف البخاري عنه صلى اهلل عليه، اعتزال الفتنة -
وكنت أسأله عن ، كان الناس يسألون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اخلري: اليمان يقول

، هبذا اخلري فجاءنا اهلل، إنا كنا يف جاهلية وشر، يا رسول اهلل: فقلت، خمافة أن يدركين، الشر
، نعم): وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال: قلت(، نعم): فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال

: قلت(، تعرف منهم وتنكر، قوم يهدون بغري هديي): وما دخنه؟ قال: قلت(، وفيه دخن
من أجاهبم إليها قذفوه ، دعاة على أبواب جهنم، نعم): فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال

: قلت(، ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا): قال، يا رسول اهلل صفهم لنا: قلت(، فيها
فإن مل يكن هلم : قلت(، تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم): فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال

حىت يدركك ، ولو أن تعَض بأصل شجرة، فاعتزل تلك الفر  كلها): مجاعة وال إمام؟ قال
 .(املوت وأنت على ذلك

سلم و  عمال مبا جاء عنه صلى اهلل عليه، يشرتكون يف أي مظهر من مظاهر الفتنة و ال
قال رسول : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال، فيما رواه اإلمام البخاري عن سعيد بن املسَيب

والقائم فيها خري من ، القاعد فيها خري من القائم، ستكون فنت): اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فمن وجد فيها ملجأ أو ، من تشَرف هلا تستشرفه، شي فيها خري من الساعيواملا، املاشي
 .(فليعذ به، معاذا  

، التربؤ من الدماء املستباحة، و النهي عن املنكر، و األمر باملعروف، و الدعوة إىل اخلري -
من ، و من كل األطراف)، املخربةو  املمتلكات املنهوبةو  من األموال، و من األعراض املنتهكةو 
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 دمه: كل املسلم على املسلم حرام): سلمو  عمال بقوله صلى اهلل عليه(، شخص كان أي
، لو بشطر كلمة، و من أعان على قتل مسلم): عمال بقوله أرواحنا له الفداء، و (عرضهو  مالهو 

 .(آيس من رمحة اهلل: مكتوب بني عينيه، لقي اهلل تعاىل

الدين ): سلمو  وله صلى اهلل عليهعمال بق، عامتهمو  تقدمي النصيحة ألئمة املسلمني -
، (عامتهمو  لألئمة املسلمنيو  لرسولهو  لكتابهو  هلل): قال، قلنا ملن يا رسول اهلل (النصيحة

فذلك حىت ، نبذهلا بصيغة عامة، و بشكل مرقومو  وحنن إذ نقدم النصيحة على صورة كتاب
فمن ، أين وجدها التقطهااحلكمة ضالة املؤمن ، و حىت ال نثري هبا حفيظة أحدو  يعم هبا النفع

من وجد غري ذلك فليغفر لنا فإن ، و نعمتو  ينتصح به فبهاو  وجد فيما كتبناه شيئا يهمه
 .العفو من شيم الكرام

ال أرى ، و و إن من معاين جتديد اخلطاب الديين النصيحة اليت يقدمها الداعية لغريه
، الذي حاد عن الطريق القومي ال أغلى من نصيحة يف اهلل يسديها املسلم لغريهو  نصيحة أعلى

، االنصياع للحق من املنصوحو  مع القبول، و خصوصا إذا كانت مع اإلخالص من الناصح
 .فاملؤمنون بعضهم لبعض نصحة

إرادة اخلري ، و فبعد اإلخالص هلل تعاىل فيها، علينا مجيعا أن نراعي شروط النصيحةو 
 :كما قال اإلمام الشافعي،  املنصوحو  فالنصيحة جيب أن تكون سرية بني الناصح، للمنصوح

 جنبين النصيحة يف اجلماعةو  تعمدين بنصحك بانفرادي       

 فإن النصح يف اجلماعة نوع        من التوبيخ ال أرضى استماعه

 عصيت أمري       فال جتزع إذا مل تعط طاعةو  فإن خالفتين

إن كان املنصوح ذا مكانة يف الدنيا كأن كان حاكما أو أمريا أو ملكا فيجب أن تكون و 
السالم يف و  سيدنا هارون عليهما الصالةو  كما أمر اهلل تعاىل سيدنا موسى،  لنيو  برفق
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َع َلى َربُُّكمُ  أَنَا فَ َقالَ ): هو من ادعى الربوبية، و نصيحة فرعون هو (، و 24النازعات ) (األ 
َناُكم َوِإذ  ): استحىي النساء كما قال تعاىلو  الذي قتل األطفال  َيُسوُموَنُكم   ِفر َعو نَ  آلِ  مِّن   جَنَي  

ُيونَ  أَب  َناءُكم   يَُذحبُِّونَ  ال َعَذابِ  ُسَوءَ  َتح  البقرة )( َعِظيم   رَبُِّكم   مِّن َبالء   َذِلُكم َويف  ِنَساءُكم   َوَيس 
طه ) (خَي َشى أَو   يَ َتذََكرُ  لََعَلهُ  لَيِّنا   قَ و ال   َلهُ  فَ ُقواَل ): فمع ذلك كله أمرمها اهلل تعاىل بقوله(، 41
44.)   

لنا عليه من اهلل ، ما مل نر كفرا بواحا، إن كان فاسقا ظاملا، و عدم منازعة األمر أهله -
دخلنا على عبادة : كما ورد سابقا من حديث البخاري عن جنادة بن أيب أمية قال،  برهان

النيب مسعته من ، حَدث حبديث ينفعك اهلل به، أصلحك اهلل: قلنا، بن الصامت وهو مريض
: فقال فيما أخذ علينا، دعانا النيب صلى اهلل عليه وسلم فبايعناه: قال، صلى اهلل عليه وسلم

وأن ال ، أثرة علينا، و وعسرنا ويسرنا، يف منشطنا ومكرهنا، أن بايعنا على السمع والطاعة)
ه صلى اهلل عمال بقول، و (عندكم من اهلل فيه برهان، إال أن تروا كفرا بواحا  ، ننازع األمر أهله

من حديث عرفجة األشجعي رضي اهلل ، يف صحيح مسلم يف كتاب اإلمارة، سلمو  عليه
فمن أراد أن يفر  أمر هذه ، هناتو  إنه ستكون هنات): سلمو  قوله صلى اهلل عليه، عنه

 .(فاضربوه بالسيف كائنا من كان، هي مجيعو  األمة

اإلمام ال )و : ما نصه(، يف االعتقاداالقتصاد ) و يقولون بقول اإلمام الغزايل يف كتابه
 لكن إن أمكن االستبدال به من غري فتنة فعله أهل احلل، و ينعزل بالفسق على األصح

 (.العقدو 

 ِإذ   فَ َلو ال): عمال بقوله تعاىل، الرجوع إليه بالتوبة النصوح، و التضرع إىل اهلل تعاىل -
الذين آواهم املبيت ، ر الثالثةتشبها بأولئك النف(، و 43األنعام ) ..(.َتَضَرُعوا   بَأ ُسَنا َجاءُهم  

 ال ينجيكم مما أنتم فيه إال أن تتضرعوا: فقالوا، فانطبقت على فم الغار صخرة، إىل غار
كذلك حنن ال ينجينا من ، و ففعلوا فانزاحت الصخرة، تتوسلوا إىل اهلل تعاىل بصاحل أعمالكمو 
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لعله يكشف الغمة ، الرجوع إليهو  احلصار اخلارجي إال التضرع إىل اهلل تعاىلو  الفتنة الداخلية
 (.58النجم ) (َكاِشَفة   الَلهِ  ُدونِ  ِمن هَلَا لَي سَ ) عن األمة فإنه

عدم و  انسحايبو  هل هذا إال موقف سليب: لقائل أن يقولو  و لكن لسائل أن يسأل
 نصرة للمظلوم ؟

، إنه من الواجب علينا إظهار هذا املوقف للناس كافة: و يف جوابنا على ذلك نقول
فإنه باملقام األول جاء ، ال باالنسحايبو  فهو ليس باملوقف السليب، الداينو  للقاصيتبيينه و 

كال و  سلم فحاشاو  بأمر من الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى صلى اهلل عليه
 املنطقو  هو يوافق من جانب آخر العقل، و االنسحابيةو  أن يوصف بشيء من السلبية

مخاد النريان يف العصر احلديث عند علماء اإلطفاء إبعاد كل فإن أفضل وسيلة إل، احلكمةو 
إن الفتنة نار وقودها الناس فأفضل ما يطفئها اعتزاهلم ، و شيء قابل لالشتعال من حوهلا

     .عنها

ألهنا حترص كل احلرص على ، اجلماعةو  و بالتايل كان هذا املوقف املتخذ من أهل السنة
تدمري املنشآت اليت ، و من سفك دماء األبرياء، منكر أكرب منه أال تزيل املنكر القائم فتقع يف

التضييق على الدعوة ، و الرعب يف الناسو  إشاعة اخلوف، و هي يف النهاية ملك جلميع األمة
 .املعتقالتو  إلقاء األلوف يف السجون، و اإلسالمية

سلم و  هصحبو  آلهو  فإنه صلى اهلل عليه، و هو أيضا موقف بعيد عن التخلي عن املظلوم
 قتل أمه مسيةو  ملا قتل أبو جهل فرعون هذه األمة ياسر والد سيدنا عمار رضي اهلل عنهم

فقد كان املسلمون ، أجربه على أن يقع يف احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلمو 
 ذلك من باب املوازنة بني الواجبات، و كان اجلهاد ملا يؤذنوا به آنذاك، و مستضعفني يف مكة

اصربوا آل ياسر فإن موعدكم ): لذلك ورد عنه أرواحنا له الفداء أنه قال هلمو  ،اإلمكاناتو 
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ال انسحابيا بل كان موقفا حكيما و  سلم موقفا سلبياو  فلم يكن منه صلى اهلل عليه، (اجلنة
   .سليما

، اليت ال تثري فتنة يف األرض، الظلم بالوسائل السلميةو  هذا ال يعين عدم مقاومة الفسادو 
، ما أكثر الوسائل السلمية يف عصرنا، و هر سالحا يف وجه املسلمني بعضهم بعضاال تشو 
 :اليت منها ما يليو 

 ينطقون باحلكمة، اليت يلقيها خطباء علماء واعون: خطب اجلمعة يف مساجد املسلمني
 إن خطب اجلمعة غالبا ما تنور العوام، و املوعظة اخلشنةو  ال باإلثارة، املوعظة احلسنةو 
 .أكثر من وسائل أخرى تفيدهمو 

ألهنا تقنع العقل أكثر مما ، هي تفيد خواص الناس بشكل أكرب من غريها: و احملاضرات 
 .مفكرين يتكلمون بطريقة علمية منهجيةو  خصوصا إن كانت من علماء، و تلهب العاطفة

 .راغبوهاو  هذه هلا مجهورها، و املقاالت اليت تكتب يف الصحف اليومية أو اجملالت الدورية

 من إذاعة، اليت تقدم يف وسائل اإلعالم، الرتبويةو  الدعويةو  الثقافيةو  الربامج العلمية
 .إنرتنتو  تلفزيونو 

 ..     .الرتبويةو  اجلمعيات الثقافية

قُّ  َوُقلِ ): نقول ما قاله اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: ختاما  فَ ل يُ ؤ ِمن َشاء َفَمن رَبُِّكم   ِمن احلَ 
ُفر   َشاء َوَمن اد منهج احلق الذي ورد عنه صلى اهلل عليه فمن أر (، 21الكهف ) (...فَ ل َيك 

الذي محلته العلماء كابرا ، و فاجتمعت عليه الغالبية العظمى من أمته أرواحنا له الفداء، وسلم
توصل و  فنحن ال حنجر على أحد بذل جهده، من أراد غريه فله ذلك، و فهذا هو، عن كابر

اجلماعة و  مي علماء أهل السنةلكن فليحذر من ر ، و إىل حكم معني خمالف ملا ذهبنا إليه
 ال من العقلو  ليس من الدينبالتزلف للحاكم تارة أخرى فهذا و  بالعمالة تارةو  باجلهل تارة
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 تَ ق َوى ِمن فَِإنَ َها الَلهِ  َشَعائِرَ  يُ َعظِّم   َوَمن َذِلكَ ): فقد قال تعاىل يف حق البدن، ال من  املنطقو 
نَ )(، 32احلج ) (ال ُقُلوبِ  فكيف حبق (، 36 احلج) ..(.الَلهِ  َشَعائِرِ  مِّن َلُكم َجَعل َناَها َوال ُبد 
فمن باب أوىل أن نعظمهم إن كنا من أهل ، الفقهاء أعين علماء أهل السنة ؟!و  العلماء
، ليحذر املخالف هلم من أن ينسب موقفه الذي يتخذه ملنهج أهل السنة واجلماعة، و التقوى

   .فقد سقطت ورقة التوت عن اجلميع، تياره بصراحةو  ليعلن عن منهجهو 

ملا  ، ف سيدنا احلسني رضي اهلل عنه عندما أراد اخلروج إىل العرا قد وجدنا يف موقو 
ث خذلوه ، الشرو  الفرقةو  رغبة يف الفتنةو  غرورو  حرضوه جبهلو  كاتبه أهل الكوفة من شيعته

البيعة مل تكن و  ألن األمر آنذاك، مع العلم أن خروجه كان شرعيا، غدرو  خيانةو  نذالةو  جبنب
خصوصا أن الصلح الذي عقده سيدنا احلسن رضي اهلل عنه و ، قد عقدت ليزيد بن معاوية

كان فيه تنازل سيدنا احلسن لسيدنا معاوية عن اخلالفة على ،  مع سيدنا معاوية رضي اهلل عنه
صار احلق يف اخلالفة ، بعد وفاة احلسن رضي اهلل عنه، و أن تعود لسيدنا احلسن بعد ذلك

منهم مجيع ، و عليه من هذا اخلروج املشؤوممع ذلك قد حذره املشفقون ، و لسيدنا احلسني
املتحرين سنة اإلسالم يف مثل هذا املوقف أي يف أوقات و  الناصحني لهو  ذوي قرابتهو  أحبائه
يف ، و قالوا له قد خذلوا أباك من قبل، و حذروه من عواقبهو  كل هؤالء هنوه عن مسريه،  الفتنة

، ألمة عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهماابن عم أبيه حرب ا، و طليعتهم أخوه حممد بن احلنفية
 ليس فو  هؤالء الناصحني أحد يف عقلهم، و ابن عمه عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالبو 
فكلما نصحه واحد منهم كان احلسني رضي اهلل عنه يقول ، إخالصهمو  مكانتهمو  علمهمو 

ر اهلل جيري إىل فإن أم، (لكين عزمت على اخلروج، و اهلل إين ألعلم أنك ناصح أمني)و : له
يثبت وعنده أم و  ميحو اهلل ما يشاء، كل شيء عنده بقدر، و قضاؤه جيري إىل قدره، و قضائه

العمالة و  الذلو  مل يكن يرميهم باخلنوع، الشاهد أن سيدنا احلسني رضي اهلل عنه، و الكتاب
   .يثين عليهمو  واجلهل بل ميدحهم

 نعم الوكيلو  هو حسبنا، و الصراطهو يهدي إىل سواء ، و اهلل من وراء القصدو 


