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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
�أرحم  وهو  ي�شاء يف ملكه  ما  يفعل  �لعاملني،  �حلمد هلل رب 
وهو  بعدله،  ي�شاء  ويذل من  بف�شله،  ي�شاء  يعز من  �لر�حمني، 
له،  �شريك  ال  وح��ده  �هلل  �إال  �إل��ه  ال  �أن  �أ�شهد  �حلكيم،  �لعزيز 
و�أ�شهد �أن حممدً� عبده ور�شوله �شيد �الأنبياء و�ملر�شلني، �شلى 

�هلل عليه وعلى �آله و�شحبه �أجمعني، وبعد:

 ف��ق��د �ط��ل��ع��ت ع��ل��ى �ل��ر���ش��ال��ة �ل���ت���ي ج��م��ع��ه��ا ت��ل��م��ي��ذن��ا
�هلل-  -وفقه  �ل�شوهاجي  علي  بن  حممد  بن  منت�شر  و�أخونا/ 
�الأئمة"؛  جور  على  �ل�شرب  يف  �ل�شلف  �أئمة  "�عتقاد  بيان:  يف 
فاألفيتها ر�شالة ماتعة، والأقو�ل �ل�شلف جامعة، بدون �خت�شار 
خمل، وال تطويل ممل، وقد رتبها ترتيبًا نافعًا، وخرجها تخريجا 
موؤديا للغر�ض؛ فكان مر�مه موفقًا، وفعله م�شددً�، وعلمه بارً�، 

وتاأليفه ر�شيدً�.

وم�شاألة �ل�شرب على جور �الأئمة و�لوالة و�حلكام و�ل�شالطني 
و�مللوك م�شاألة حم�شومة يف كتاب �هلل تعاىل؛ كما قال ربنا جل 
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وعال: { وقال مو�شى لقومه ��شتعينو� باهلل و��شربو� �إن �الأر�ض 
هلل يورثها من ي�شاء من عباده و�لعاقبة للمتقني }.

وهي م�شاألة حم�شومة يف �ل�شنة �لنبوية، يف �أحاديث بلغت حد 
�لتو�تر �للفظي و�ملعنوي، ومن جملة هذه �الأحاديث و�أ�شهرها ما 

يف كتاب �الإمارة من �شحيح �الإمام م�شلم.

مل��اآرب  �لن�شو�ض  ه��ذه  ي��ت��اأول  ق��د  �لنا�ض  بع�ض  ك��ان  ومل��ا 
�شخ�شية، �أو حزبية، �أو حلاجة دنيوية في�شت�شهد ببع�ض �لوقائع 
�لتاريخية؛ قام �أخونا بجمع �أقو�ل �أئمة �ل�شلف يف بيان �ل�شرب 
�لوقائع  و�أن  �مل�شاألة،  هذه  متفقون يف  و�أنهم  �الأئمة،  على جور 
�ل�شنة  �أئمة  �ملخالفة للن�شو�ض ال ي�شت�شهد بها، خ�شو�شًا و�أن 
م�شائل  من  و�عتربوها  �الإح��ك��ام،  �لن�شو�ض  ه��ذه  من  فهمو� 

�العتقاد غري �لقابلة لالإبر�م.

وعانت �الأمة يف م�شاألة جور �لوالة و�حلكام من جهتني:

ورفعت  ببع�شها؛  فاأخذت  حقها؛  �لن�شو�ض  ت��ر�ع  مل  جهة 
ر�ية �لتغيري با�شم �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر؛ فاأف�شدت 
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بفعلها وقولها �أكرث مما دعت من �الإ�شالح، وهوؤالء �خلارجون 
�أق��ام��و�، دن��ي��ًا  ال  �لعلماء:  �أئ��م��ة  فيهم  ق��ال  �جل��ور  �أئ��م��ة   على 

 وال دينًا �أبقو�.

فاأرو� �حلكاَم �جلوَر  �لظامل ونافقت وتزلفت؛  وجهة تبعت 
وعلى  حكمهم،  �حلكام  على  فاأف�شدت  �شيا�شة؛  و�لظلَم  عداًل، 

�لرعية حاكمهم، وهذ� حال كثري من �لبطانات �لفا�شدة.

بال�شو�بط  باملعروف  �الآمرة  �لن�شو�ض  مر�عاة  و�ل�شو�ب 
تاأمر  �لتي  �لن�شو�ض  ر�عت  �ملرعية، ومن  �ل�شرعية، و�حلدود 
بال�شرب على جور �لوالة؛ فاأ�شلح �هلل بهم �الأحو�ل، وغري بهم 
حال �لبلد�ن، من غري خروج وال ثور�ت، �أو قل �ل�شر بن�شحهم، 
�لثور�ت  �آث��ار  وتال�شت  وتوجيههم،  باإر�شادهم  �لثور�ت  وقلت 
على يديهم، و�مل�تاأمل يف تاريخ �الإ�شالم يدرك هذ� جيدً�، ويرى 

هذ� جليًا.

على  مبنية  �ل��ر���ش��ال��ة  ه��ذه  يف  جمعت  �ل��ت��ي  و�لن�شو�ض 
ن�شو�ض يف �لكتاب قطعية، ويف �ل�شنة �لثابتة بن�شائح نبوية؛ 
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فهم  وفق  و�ل�شنة  �لكتاب  التباع  يوفقنا  �أن  تعاىل  �هلل  فن�شاأل 
وقارئها،  وبجامعها،  �لر�شالة،  بهذه  ينفع  و�أن  �الأم���ة،  �شلف 
 و�شلى �هلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�شحبه �أجمعني،

 و�حلمد هلل رب �لعاملني.

كتبه/ د. حممد ه�صام طاهري اأبو �صالح
م���������ش����اع����د م������دي������ر ب�����رن�����ام�����ج ك����ل����ي����ة �ل������در��������ش������ات 
 �الإ����ش���الم���ي���ة و�ل���ل���غ���ة �ل��ع��رب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ج���م���ري�، دب��ي

 يف يوم �خلمي�ض 1434/10/12ه� 2013/10/17م
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
)اعتقاد اأئمة ال�صلف يف ال�صرب على جور الأئمة(

املقدمة
فقد  وبعد  �هلل   ر�شول  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �حلمد هلل 
�لفرقة  من  ويحذر  �الجتماع  �إىل  يدعو  �لعظيم  �الإ�شالم  جاء 
و�الختالف بل �شرع �شر�ئع ونظم عباد�ت من �أجل هذ� �لهدف 
�الجتماع  �إىل  تدعو  �لر�شل جميعًا  �الجتماع وجاءت  �لنبيل وهو 

ونبذ �لفرقة وكان خامتهم نبينا حممد  .
�أمر  عليها وجود ويل  �الإ�شالم  �لتي حث  �الأم��ور  �أعظم  ومن 
جتتمع �الأمة عليه وقد علم بال�شرورة من دين �الإ�شالم �أنه ال دين 

�إال بجماعة وال جماعة �إال باإمامة وال �إمامة �إال ب�شمع وطاعة.
على  يجتمعون  ال  �جلاهلية  �أهل  فوجد  �لنبي    بعث  وقد 
�أن يجتمعو� على  و�ملهانة  �لذل  بل كان ذلك عندهم من  �إمام 
بتن�شيب  و�أم��ر  �جلاهلية  �أه��ل  وخالف  �لنبي    فجاء  �إم��ام 
و�أمر باالجتماع عليه و�ل�شمع و�لطاعة  �الإمام حتى يقود �الأمة 

له يف �ملعروف.
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فقال عليه �ل�شالة و�ل�شالم: »ا�سمعوا واأطيعوا واإن ا�ستعمل 
عليكم عبد حب�سي«.)1)

�إهانته فقال  �أمر �لنبي   بتوقري �الأمري و�إكر�مه وعدم  بل 
عليه �ل�شالم »ال�سلطان ظل اهلل يف الأر�ض فمن اأكرمه اأكرمه 

اهلل ومن اأهانه اأهانه اهلل«.)2)
وحذر �لنبي   من عدم �ل�شرب على ظلم ويل �الأمر بل �أمر 
و�لطاعة حتقن  بال�شمع  الأن  كان ظاملًا  و�إن  له  و�لطاعة  بال�شمع 

�لدماء وجتتمع �لكلمة وحتقن �الأنف�ض وحتقق م�شالح �لعباد.
�أخرج �بن �أبي عا�شم يف �ل�شنة عن عدي بن حامت قال: قلنا: 
يا ر�شول �هلل ال ن�شاألك عن طاعة من �تقى ولكن من فعل وفعل 

فذكر �ل�شر فقال: »اتقوا اهلل واأ�سمعوا واأطيعوا«.)3)
�سيئاً  اأم���ره  م��ن  راأى  »م��ن  و�ل�شالم:  �ل�شالة  عليه  وق��ال 
فكرهه فلي�سرب، فاإنه لي�ض اأحد يفارق اجلماعة �سربا فيموت 

اإل مات ميتة جاهلية«.)4)

)1) رو�ه �لبخاري يف �شحيحه كتاب �الأحكام باب �ل�شمع و�لطاعة لالإمام.
)2) �لرتمذي يف �شننه �أبو�ب �لفنت، و�شححه �الألباين يف �ل�شحيحة 5/376.

)3) �شححه �الألباين يف ظالل �جلنة. 
)4) متفق عليه.
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: »اإنه ي�ستعمل عليكم اأمراء فتعرفون وتنكرون  وقال �لنبي 
فمن كره فقد برئ ومن اأنكر فقد �سلم ولكن من ر�سي وتابع 

قالوا: اأفال نقاتلهم . قال: ل ما �سلوا«.)1)
فهذه ن�شو�ض نبوية حتث على �ل�شرب على جور �الأئمة وعدم 
�ملفا�شد  من  ذلك  يف  ملا  ومنابذتهم  وم�شاقتهم  عليهم  �خلروج 

�لعظيمة وعلى هذ� �شار �أ�شحاب �لنبي  من بعده.
ما  �إليه  �شكو�  نا�شًا  �أن  �أن�ض  عن  �شحيحه  يف  �لبخاري  روي 
يلقونه من �حلجاج فقال: ا�سربوا فاإنه ل ياأتي عليكم زمان اإل 

الذي بعده اأ�سر منه حتى تلقوا ربكم �سمعته من نبيكم«.)2)
وقال �أن�ض بن مالك: »نهانا كرباوؤنا من اأ�سحاب ر�سول اهلل 
قال: ل ت�سبوا اأمراءكم، ول تغ�سوهم، ول تبغ�سوهم،  واتقوا 

اهلل وا�سربوا، فاإن الأمر قريب«.)3)
اإل فيما بينك  »ل تاأمر ال�سلطان وتنهاه  وقال �بن عبا�ض: 

وبينه«.)4)
)1) م�شلم كتاب �الإمارة.

)2) كتاب �لفنت 7086.
)3) �شعب �الإميان 5723.

)4) رو�ه عبد�لرز�ق باإ�شناد �شحيح.
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وعن حممد بن �ملنكدر قال: ملا بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك 
البن عمر فقال: �إن كان خريً� ر�شينا و�إن كان �شرً� �شربنا«.)1)

للن�شو�ض  مو�فقة  عنهم  �هلل  ر�شي  �ل�شحابة  �أق��و�ل  فهذه 
�لنا�ض  و�أنقى  �أتقى  وه��م  يخالفوه   �أن  حا�شاهم  �إذ  �لنبوية 
لهذه  �ل�شحابة  عهد  يف  خمالف  لهم  يعلم  ومل  �الأن��ب��ي��اء  بعد 

�لن�شو�ض.

)1) �شحيح �أ�شول �ل�شنة البن �أبي زمنني 407.
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مرحلة تدوين العقيدة
ثم جاءت بعد ذلك مرحلة تدوين �لعقيدة و�أ�شولها، فدونو� 

عقائدهم، و�شطرو� يف عقائدهم »�ل�شرب على جور �الأئمة«.
وقع  ولذلك  �ل�شنة،  �أه��ل  عقائد  �أ�شول  من  �أ�شاًل  و�أ�شبح 
�أن  مبعنى  ��شتقر�ئي،  �إجماع  وهذ�  �الأ�شل،  هذ�  على  �الإجماع 
�لعلماء ��شتقر�أو� �لن�شو�ض و��شتقر �الأمر على هذ� �الإجماع بعد 

�الجتهاد �لذي وقع من بع�ض �ل�شلف.
�لذي ذكر يف  »�الإجماع  �ل�شيخ  �أل  �ملحقق �شالح  �ل�شيخ  قال 

�لعقائد غري �الإجماع �لذي يذكر يف �لفقه«.
�إجماع �أهل �لعقائد معناه »�أنه ال جتد �أحدً� من �أئمة �حلديث 

و�ل�شنة يذكر غري هذ� �لقول ويرجحه.
ثم قال �ل�شيخ »و�إذ� خالف �أحد �أو نحوه فال يعد خالفًا، الأنه 

يعد خالف �الإجماع فال يعد قواًل �أخر«.
و�جلماعة  �ل�شنة  �أهل  �أن  يعني  �لعقائد:  يف  �الإجماع  ف��اإذن 
�خلروج  م�شاألة  مثل  بينهم  خالف  بدون  هذ�  ذكر  على  تتابعو� 

على �أئمة �جلور، وعلى والة �جلور من �مل�شلمني.
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هذ� كان فيه خالف فيها عند بع�ض �لتابعني، وح�شلت من 
�أجمع  ويقال  باإجماع،  تذكر  و�مل�شاألة  �لتابعني،  وتبع  وقائع  هذ� 
�أهل �ل�شنة و�جلماعة على �أن �ل�شمع و�لطاعة وعدم �خلروج على 
�أئمة �جلور و�جب، وهذ� مع وجود �خلالف عند بع�ض �لتابعني 
وتبع �لتابعني، لكن ذلك �خلالف قبل �أن تقرر عقائد �أهل �ل�شنة 

و�جلماعة.
وملا بينت �لعقائد وقررت و�أو�شحها �الأئمة وتتبعو� فيها �الأدلة 
خالف  دون  �حلديث  و�أه��ل  ذل��ك  على  �الأئمة  تتابع  وق��رروه��ا، 

بينهم.
ففي هذه �مل�شاألة بخ�شو�شها، وعلى من �شلك ذلك �مل�شلك من 
�لتابعني ومن تبع �لتابعني، الأن هذ� فيه خمالفة لالأدلة، فيكون 
خالفهم غري معترب الأنه خالف �لدليل، و�أهل �ل�شنة و�جلماعة 

على خالف ذلك �لقول.
�إذن �خلال�شة: �أن م�شاألة �الإجماع معناها �أن يتتابع �لعلماء 

على ذكر �مل�شاألة �لعقدية �إذ� تتابعو� على ذكرها بدون خالف.
فيقال: �أجمع �أهل �ل�شنة و�جلماعة على ذلك.)1)

)1) �شرح �لو��شطية 1/126.
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فهذ� �إجماع ��شتقر�ئي الأئمة �ل�شنة، وممن ذكر هذ� �الإجماع 
�شيخ �الإ�شالم رحمه �هلل قال: »��شتقر �أمر �أهل �ل�شنة على ترك 
�لنبي   عن  �لثابتة  �ل�شحيحة  لالأحاديث  �لفتنة  يف  �لقتال 
و�شارو� يذكرون هذ� يف عقائدهم، وياأمرون بال�شرب على جور 
�الأئمة وترك قتالهم، و�إن كان قد قاتل يف �لفتنة خلق كثري من 

�أهل �لعلم و�لدين«.)1)
على  �الأم��ر  ��شتقر  »لكن  �هلل  بن حجر رحمه  وقال �حلافظ 
�حلرة  وقعة  ففي  منه،  �أ�شد  �إىل  �أف�شى  قد  ر�أوه  ملا  ذلك  ترك 

ووقعة �بن �الأ�شعق وغريها عظة ملن تدبر«.)2)
وقال �حلافظ �لنووي رحمه �هلل: »و�أما �خلروج عليم وقتالهم 

فحر�م باإجماع �مل�شلمني، و�إن كانو� ف�شقة ظاملني«.)3)
�الإم��ام  على  �خل��روج  »حرمة  حا�شيته  يف  �ل�شرقاوي  وق��ال 

�جلائر ماأخوذ من �إجماع �لطبقة �ملتاأخرة من �لتابعني«.)4)

)1) منهاج �ل�شنة 4/529.
)2) تهذيب �لتهذيب 2/288.

)3) م�شلم 12/9، �شرح �شحيح م�شلم.
)4) حا�شية �ل�شرقاوي ج 2/398.
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وغري هوؤالء من �لعلماء ممن حكى �الإجماع، و�شوف �أذكر ما 
يدل على �إجماع �لعلماء وبذكر �عتقادهم، و�شوف جتد كل عامل 
�أئمة �ل�شلف  يحكي عقيدته، يحكي معها �إجماعًا فاإليك �عتقاد 

يف �خلروج على والة �الأمر.
وتتبعت يف جمع هذه الر�سالة املنهج الآتي:

1 � بد�أت �لر�شالة مبقدمة ��شتملت على ذكر بع�ض �لن�شو�ض 
�لو�ردة يف �ل�شرب على جور �الأئمة.

ن�ض  املرحلة  ه��ذه  )ويف  �لعقيدة  تدوين  مرحلة  ذك��رت   �  2
العلماء على اأن ال�سرب على جور الأئمة اأ�سل من اأ�سولهم(.

3 � ذكرت �عتقاد�ت �الأئمة �مل�شطرة يف كتب �العتقاد�ت.
4 � ذكرت �عتقاد �أئمة �حلديث من تبويبهم يف كتب �حلديث 

ومن �شروحاتهم على �الأحاديث.
5 � ختمت �لبحث باجلو�ب على بع�ض �ل�شبهات.

اعتقاد الإمام احل�صن الب�صري املتوفى �صنة 110هـ
بهم  رق�شت  و�إن  �مل��ل��وك،  يعني  »ه���وؤالء  �هلل:  رح��م��ه  ق��ال 
�لهماليج �أو وطئ �لنا�ض �أعقابهم، فاإن ُذل �ملع�شية يف قلوبهم، 



15

�أال �أن �حلق �ألزمنا طاعتهم، ومنعنا �خلروج عليهم، و�أمرنا �أن 
ن�شتدفع بالتوبة و�لدعاء م�شرتهم، فمن �أر�د به خريً� لزم ذلك، 

وعمل به، ومل يخالفه«.)1)
�شلطانهم  قبل  �بتلو� من  �إذ�  �لنا�ض  �أن  لو  �هلل:  وقال رحمه 
�ل�شيف  �إىل  ولكنهم يجزعون  �أن يفرج عنهم،  لبثو�  �شربو�، ما 

فيوكلون �إليه، فو�هلل ما جاءو� بيوم خري قط.
اإ�سرائيل  بني  على  احل�سنى  رب��ك  كلمت  {ومت��ت  ق��ر�أ:  ثم 
كانوا  وم��ا  ي�سنع فرعون وقومه  ك��ان  ما  ودم��رن��ا  مبا �سربوا 

يعر�سون}.
فتدبر �شريعة مو�شى مع فرعون وهو �أكفر �أهل �الأر�ض، ومع 
ذلك �أمرهم بال�شرب، وهذ� ما يطابق ما �أمر �هلل �لنبي به �أمته 
يف  و�ح��دة  حممد  ور�شوله  مو�شى  �هلل  نبي  ف�شريعة  �ل�شرب  من 

هذه �مل�شاألة.
اعتقاد الإمام اأبو حنيفة املتوفى �صنة 150هـ

�أذكر  �أن  �أردت  �أبو حنيفة  �الإمام  نتكلم عن عقيدة  �أن  وقبل 
�أ�شواًل نبني من خاللها منهج �الأئمة يف �أقو�لهم ومذهبهم.

)1) �آد�ب �حل�شن البن �جلوزي بو��شطة معاملة �حلكام/ عبد�ل�شالم �ض121.
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لقد �شح عن �أبي حنيفة �أنه قال: »�إذ� قلت قواًل يخالف كتاب 
�هلل تعاىل وخرب �لر�شول فاتركو� قويل«.

وقال رحمه �هلل: »�إذ� �شح �حلديث فهو مذهبي«.)1)
يجوز  ال  �هلل،  رحمه  �الإم��ام  من  �لكالم  هذ�  على  وبناًء 
الأحد �أن ياأخذ من كالم �الإمام بل و�الأئمة �شيئًا �إال �إذ� و�فق 
�لطحاوي،  �الإم���ام  بني  فلقد  و�ل�شنة.  �لكتاب  من  �لدليل 
عقيدة �الإمام �أبي حنيفة، وبني منهج �الإمام يف �ل�شرب على 

جور �الأئمة.
»وكان  وقال:  �لكالم  هذ�  على  �جل�شا�ض  �الإم��ام  فاعرت�ض 

مذهبه م�شهورً� يف قتال �لظلمة و�أئمة �جلور«.
وقال �أبو يو�شف »كان �أبو حنيفة يرى �ل�شيف«.

وحكى �بن �لهمام يف �مل�شايرة: »و�إذ� قاد عداًل ثم جار وف�شق 
مل ينعزل وي�شتحق �لعزل �إن مل ي�شتلزم فتنة، ويجب �أن يدعى له 
بال�شالح وال يجب �خلروج عليه كذلك عن �أبي حنيفة وكلمتهم 

قاطبة«.

)1) �شفة �ل�شالة لالألباين �ض50.
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قال �لبزدوي: �الإمام  �إذ� جار �أو ف�شق ال ينعزل عند �أ�شحاب 
�أبي حنيفة باأجمعهم وهو �ملذهب �ملر�شي �أو �ملروي«.)1)

فقد ورد عن �أبي حنيفة �لقوالن،، فجاء بع�ض من يرى �خلروج 
على �الأئمة وحكى كالم �جل�شا�ض وقال هذ� مذهب �الإمام �أبو 

حنيفة، وهذ� كالن باطل لوجوه:
�شح  �إذ�  �الإم��ام  قال  ولقد  �لقوالن،  �الإم��ام  عن  ورد  الأول: 
�حلديث فهو مذهبي، ولقد �شحت �أحاديث كثرية يف �ل�شرب على 

جور �الأئمة.
�لتي  �الأحاديث  ل�شحة  �الإم��ام هو عدم �خلروج  قول  ف�شار 

تاأمر بال�شرب.
كان  �لكالم  �أن هذ�  �حلنيفة  علماء  بع�ض  �شرح  لقد  ثانياً: 

�أواًل.
ثالثاً: بع�ض �لعلماء ال يرت�شي هذ� عن �الإمام رحمه �هلل.

�إذ� خال�شة مذهب �الإمام هو ما ورد به �لن�ض، وحكاه عنه 
�لطحاوي.

)1) �أ�شول �لدين للبزدوي.
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اإعتقاد الإمام الثوري املتوفى �صنة 161هـ
من  بحديث  حدثني  �لثوري،  ل�شفيان  حرب  بن  �شعيب  قال 
�ل�شنة ينفعني �هلل عز وجل به، فاإذ� وقفت بني يدي �هلل، و�شاألني 

عنه فقال يل من �أين �أخذت هذ�؟
قلت يا رب حدثني بهذ� �حلديث �شفيان �لثوري و�أخذته عنه 

فاأجنو �أنا وتوؤ�خذ �أنت.
فقال �شفيان: يا �شعيب هذ� توكيد و�أي توكيد �أكتب ثم ذكر 
عقيدته فقال يا �شعيب، ال ينفعك ما كتبت حتى ترى �ل�شالة، 
و�ل�شرب  �لقيامة،  يوم  �إىل  ما�ض  و�جلهاد  وفاجر  بر  كل  خلف 

حتت لو�ء �ل�شلطان جار �أم عدل«.)1)

اعتقاد مالك بن اأن�س املتوفى 179هـ
وردت  حنيفة  �أب��و  �الإم��ام  عقيدة  عند  ذكرتها  �لتي  �الأ�شول 
�أي�شًا عن �الإمام مالك رحمه �هلل حتى ال يعرت�ض معرت�ض على 
عقيدة �الإمام مالك قال �الإمام �أبي زيد �مللقب مالك �ل�شغري يف 
كتاب �جلامع بعد �أن ذكر �ل�شمع و�لطاعة وحترمي �خلروج على 
والة �جلور قال: وكل ما قدمناه فهو قول �أهل �ل�شنة و�أئمة �لفقه 

)1) �عتقاد �أئمة �ل�شلف �أهل �حلديث، للُخمي�ض.
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و�حلديث، وكله قول مالك فمنه ما هو من�شو�ض من قوله، ومنه 
معلوم من مذهبه.

عقيدة الإمام الف�صيل بن عيا�س املتوفى 187هـ
�ل�شلطان  يف  �إال  جعلتها  ما  م�شتجابة  دع��وة  يل  �أن  لو  ق��ال: 
نف�شي مل  �إذ� جعلتها يف  قال:  لنا هذ�  ف�شر  �أبا علي  يا  له:  قيل 
�لعباد  �ل�شلطان �شلح ف�شلح ب�شالحه  و�إذ� جعلتها يف  تعدين، 

و�لبالد.)1)
اإعتقاد الإمام ال�صافعي املتوفى 204هـ

�شمعت  قال  حرملة  عن  �ل�شافعي،  مناقب  يف  �لبيهقي  روى 
�ل�شافعي يقول: كل من غلب على �خلالفة بال�شيف حتى ي�شمى 

خليفة ويجمع �لنا�ض عليه فهو خليفة«.
اعتقاد ب�صر بن احلارث املتوفى 234هـ

قال رحمه �هلل: و�شّل �جلمعة و�لعيدين وعرفات مع كل �أمري 
برً� �أو فاجرً�، وقال رحمه �هلل: و�لدعاء الأئمة �مل�شلمني بال�شالح، 

وال يخرج عليهم بال�شيف، وال يقاتل يف �لفتنة.)2)

)1) �أ�شول �عتقاد �أهل �ل�شنة و�جلماعة.
)2) �عتقاد �أئمة �ل�شلف �أهل �حلديث، للخمي�ض، �ض 55.
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اعتقاد علي بن املديني
�ملوؤمنني  و�أمر�ء  لالأئمة  و�لطاعة  �ل�شمع  ثم  قال رحمه �هلل: 
�لرب و�لفاجر ومن وىل �خلالفة باإجماع �لنا�ض ور�شاهم ال يحل 
�إمام بر�  �إال وعليه  ليلة  �أن يبيت  الأحد يوؤمن باهلل و�ليوم �الأخر 

كان �أو فاجرً� فهو �أمري �ملوؤمنني.
قال: ومن خرج على �إمام من �أئمة �مل�شلمني وقد �جتمع عليه 
�لنا�ض فاأقرو� له باخلالفة باأي وجه كانت بر�شا كانت �أو بغلبة 
فهو �شاق هذ� �خلارج عليه �لع�شا وخالف �الآثار عن ر�شول �هلل 

 فاإن مات �خلارج عليه مات ميتة جاهلية.
وال يحل قتال �ل�شلطان و�خلروج عليه الأحد من �لنا�ض فمن 

عمل ذلك فهو مبتدع على غري �ل�شنة.)1)
اعتقاد الإمام اأحمد بن حنبل املتوفى 241هـ

قال رحمه �هلل: �أ�شول �ل�شنة عندنا »تدبر قوله �أ�شول �ل�شنة 
عندنا �أي عند �أهل �ل�شنة« ثم قال رحمه �هلل: و�ل�شمع و�لطاعة.

وم��ن وىل �خلالفة  و�ل��ف��اج��ر  �ل��رب  �مل��وؤم��ن��ني  و�أم���ري  لالأئمة 

)1) �عتقاد �أئمة �ل�شلف 621، للخمي�ض.
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�شار  بال�شيف حتى  ومن غلبهم  به  ور�شو�  عليه  �لنا�ض  فاجتمع 
خليفة و�شمى �أمري �ملوؤمنني، ومن خرج على �إمام �مل�شلمني وقد 
كان  وجه  ب��اأي  باخلالفة  له  و�ق��رو�  عليه،  �جتمعو�  �لنا�ض  كان 
بالر�شا �أو بالغلبة فقد �شق هذ� �خلارج ع�شا �مل�شلمني وخالف 
�الآثار عن ر�شول �هلل فاإن مات �خلارج عليه مات ميتة جاهلية وال 
يحل قتال �ل�شلطان، وال �خلروج عليه الأحد من �لنا�ض فمن فعل 

ذلك فهو مبتدع على غري �ل�شنة و�لطريق.)1)
اعتقاد الإمام البخاري املتوفى 256هـ

�لعلم  �أهل  من  رجل  �ألف  من  �أكرث  لقيت  �هلل:  رحمه  قال 
ثم �شمى بع�ض هوؤالء ثم قال، فما ر�أيت و�حدً� منهم يختلف 
يف هذه �الأ�شياء ثم قال »و�أن ال ننازع �الأمر �أهله لقول �لنبي، 
هلل،  �لعمل  �إخال�ض  م�شلم،  �م��رئ  قلب  عليهم  يغل  ال  ثالث 
من  دعوتهم حتيط  فاإن  ولزوم جماعتهم  �الأمر،  والة  وطاعة 
ور�ئهم ثم �أكد يف قوله »اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول واأوىل 

الأمر منكم«. و�أن ال نرى �ل�شيف على �أمة حممد.)2)

)1) �أ�شول �عتقاد �أهل �ل�شنة، �عتقاد �أئمة �ل�شلف �أهل �حلديث و�أ�شول �ل�شنة 
الأحمد بن حنبل.

)2) �أ�شول �عتقاد �أهل �ل�شنة.
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اعتقاد الإمام الذهلي املتوفى 258هـ
قال رحمه �هلل، و�أن ن�شمع ونطيع لوالة �الأمر مع حب الأ�شحاب 
يف  للجماعة  �لن�شح  مع  �لع�شا  �شقا  نرى  وال  كلهم  �هلل  ر�شول 

�ل�شر و�لعالنية.)1)
اعتقاد اأبي زرعه الرازي املتوفى 264

قال �أبو حممد عبد�لرحمن بن �أبي حامت قال: �شاألت �أبي و�أبا 
زرعة و�أبو حامت �لر�زي عن مذ�هب �أهل �ل�شنة يف �أ�شول �لدين 
وما �أدركا  عليه �لعلماء يف جميع �الأم�شار وما يعتقد�ن من ذلك 
ثم ذكر� »وال نرى �خلروج على �الأئمة وال �لقتال يف �لفتنة ون�شمع 
ونطيع ملن واله �هلل عز وجل �أمرنا وال ننزع يدً� من طاعة ونتبع 

�ل�شنة و�جلماعة ونتجنب �ل�شذوذ و�خلالف و�لفرقة«.)2)
اعتقاد الإمام املزين املتوفى 264هـ

تعّديهم  عند  �خل��روج  »وت��رك  عقيدته:  يف  �هلل  رحمه  ق��ال 
وجورهم، و�لتوبة �إىل �هلل كيما يعطف لهم على رعيتهم«.)3)

)1) �عتقاد �أئمة �ل�شلف �أهل �حلديث، للخمي�ض 85.
)2) �عتقاد �أئمة �حلديث 92.

)3) عقيدة �ملزين �ض87 د�ر �ملنهاج.
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اعتقاد الإمام بن املنذر الرازي املتوفى 264هـ
وال نرى �خلروج على �الأئمة وال �لقتال يف �لفتنة ون�شمع وال 
�ل�شذوذ  ونتجنب  و�جلماعة،  �ل�شنة  ونتبع  طاعة  من  يدً�  ننزع 

و�خلالف و�لفرقة«.)1)
اعتقاد الإمام حممد بن عي�صى الرتمذي املتوفى 273هـ

قال رحمه �هلل يف �شننه »باب يف �الأثرة وما جاء فيه«.
و�أورد حديث �أن�ض بن مالك عن �أ�شيد بن ح�شري �أن رجاًل من 
�الأن�شار قال: يا ر�شول �هلل ��شتعملت فالنًا ومل ت�شتعملني فقال 
تلقوين  اأث��رة فا�سربوا حتى  »اإنكم �سرتون بعدي  ر�شول �هلل: 
على احلو�ض »وعن عبداهلل عن النبي قال: اإنكم �سرتون بعدي 
اأثره واأموراً تنكرونها قال: فما تاأمرنا يا ر�سول اهلل قال: اأدووا 

اإليهم حقهم و�سلوا اهلل الذي لكم«.)2)

)1) �عتقاد �أئمة �ل�شلف �أهل �حلديث،  92. 
)2) �شنن �لرتمذي.
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اعتقاد الإمام الكرماين املتوفى 280هـ
نقل �الإمام �لكرماين �إجماع �ل�شلف يف �العتقاد و�رت�شى هذ� 

�الإجماع �بن �لقيم يف نونيته.
واإجماع حكى اإىل حرب  وانظر 

ك����رم����ان ف����ت����ى  م�����ن  درك  هلل 
»وه��ذ� مذهب  اإ�سماعيل:  ق��ال الإم��ام حممد بن ح��رب بن 
�أئمة �لعلم، و�أهل �ل�شنة �ملتم�شكني بعروقها �ملعروفني بها �ملقتدى 
و�أدرك��ت من  �إىل يومنا هذ�  �لنبي  �أ�شحاب  بهم فيها، من لدن 
و�ل�شام وغريهم عليها  �لعر�ق و�حلجاز  �أهل  �أدركت من علماء 
فمن خالف �شيئًا من هذه �ملذ�هب �أو طعن فيها �أو عاب قائلها 
�ل�شنة  منهج  عن  ز�ئل  �جلماعة  من  خارج  مبتدع  خمالف  فهو 
و�شبيل �حلق �إىل �أن قال يف �إجماعه: »و�النقياد ملن واله �هلل عز 
وجل �أمرك،  وال تنزع يدك من طاعته وال تخرج على �ل�شلطان 
وت�شمع وتطيع ال تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، خمالف 
مفارق للجماعة و�إن �أمرك �ل�شلطان باأمر هو هلل مع�شية، فلي�ض 

لك �أن تطيعه �لبتة، ولي�ض لك �أن تخرج عليه وال متنعه حقه.)1)

)1) �إجماع �ل�شلف يف �العتقاد للكرماين 447 د�ر �الإمام �أحمد.
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اعتقاد الإمام احلافظ اأبي داوود
�صليمان بن الأ�صعث ال�صج�صتاين املتوفى 275هـ

باب ما جاء يف البيعة:

حدثنا حف�ض �بن عمر: حدثنا �شعبة عن عبد�هلل بن دينار، 
ويلقنا  و�لطاعة  �ل�شمع  �لنبي على  نبايع  كنا  قال:  �بن عمر  عن 

فيما ��شتطعتم.)1)
اعتقاد الإمام اأبي بكر

اأحمد بن عمرو بن اأبي عا�صم، املتويف 287هـ
قال يف كتابه �ل�شنة:  »باب يف ذكر �ل�شمع و�لطاعة«

باب يف ذكر قول �لنبي عليه �ل�شالة و�ل�شالم: »لي�ض �ملوؤمن 
بالطعان وال �للعان«.

ثم ذكر �الأدلة �لد�لة على �ل�شرب على جور �الأئمة.)2)

)1) �شنن �أبي د�وود طبعة د�ر �ل�شالم �لريا�ض.
)2) �ل�شنة البن �أبي عا�شم.
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اعتقاد الت�صرتي املتوفى 298هـ
قيل له: متى تعلم �لرجل �أنه على �ل�شنة و�جلماعة.

قال: �إذ� عرف من نف�شه ع�شرة خ�شال.
ثم قال منها: »وال يخرج على هذه �الأمة بال�شيف«.)1)

�ل�شلطان  �لنا�ض بخري ما عظمو�  وقال رحمه �هلل: »ال يز�ل 
و�إن  و�أخر�هم،  �أ�شلح �هلل دنياهم  فاإن عظمو� هذين  و�لعلماء، 

��شتخفو� بهذين �أف�شدو� دنياهم و�أخر�هم«.)2)
اعتقاد الإمام اخلالل املتويف 311هـ

قال يف كتاب �ل�شنة: �أول كتاب ما يبتد�أ به من طاعة �الإمام 
وترك �خلروج عليه وغري ذلك.)3)

اعتقاد اأبو بكر بن املنذر املتوفى 319
�حلديث  علماء  م��ن  عنه  يحفظ  م��ن  »ك��ل  �هلل:  رحمه  ق��ال 
كاملجمعني على ��شتثناء �ل�شلطان لالآثار �لو�ردة باالأمر بال�شرب 

على جوره وترك �لقيام عليه«.)4)
)1) �أ�شول �عتقاد �أهل �ل�شنة و�جلماعة.

)2) �لقرطبي 5/260. 
)3) �ض83.

)4) �لفتح 5/1250
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اعتقاد الإمام اأبي جعفر الطحاوي املتوفى 321هـ
قال رحمه �هلل يف عقيدته: »�لتي يحكيها عن �الأئمة �لثالثة: 
بن  وحممد  �لقا�شي  يو�شف  و�أب��و  ثابت  بن  �لنعمان  حنيفة  �أب��و 

�حل�شن �ل�شيباين«.
»وال نرى �خلروج على �أ�أئمتنا ووالة �أمورنا و�إن جارو� وال ندعو� 
ونرى طاعتهم من طاعة �هلل  يدً� من طاعتهم  ننزع  عليهم وال 

فري�شة مامل ياأمرو� مبع�شية وندعو لهم بال�شالح و�ملعافاة.)1)
اعتقاد اأبو بكر اخلالل املتوفى 321هـ

�شفيان  ب��ن  ع��وف  ب��ن  حممد  �إلينا  »دف���ع  �هلل:  رح��م��ه  ق��ال 
�حلم�شي قال: �شمعت بن حنبل يقول و�لفتنة �إذ� مل يكن �إمام 
�ملروزي قال  �أبو بكر  »�أخربنا  �لنا�ض قال رحمه �هلل  باأمر  يقوم 
�إنكارً�  �خل��روج  وينكر  �لدماء  بكف  ياأمر  عبد�هلل  �أب��ا  �شمعت 

�شديدً�.
وذكر  �أب��ا عبد�هلل  �شمعت  ق��ال:  �مل���روزي  بكر  �أب��و  و�أخ��ربن��ا 
�خلليفة �ملتوكل رحمه �هلل فقال: �إين الأدعو له بال�شالح و�لعافية 

)1) �لعقيدة �لطحاوية.
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وقال: »الأن حدث به حدث لتنظرن ما يحل باالإ�شالم«.)1)
اعتقاد الإمام الرببهاري املتوفى 329هـ

قال رحمه �هلل: ومن قال �ل�شالة خلف كل بر وفاجر و�جلهاد 
مع كل خليفة ومل ير �خلروج على �ل�شلطان بال�شيف، ودعا لهم 

بال�شالح فقد خرج من قول �خلو�رج �أوله و�أخره.
�مل�شلمني  �أئمة  من  �إم��ام  على  خ��رج  »وم��ن  �هلل  رحمه  وق��ال 
ميتة  وميتته  �الآث��ار  وخالف  �مل�شلمني  ع�شا  �شق  وقد  خارج  فهو 

جاهلية«.
ج��ارو�  و�إن  عليهم  �خل���روج  وال  �ل�شلطان  قتال  يحل  وال 
كان  و�إن  ��شربو�  �لغفاري،  ذر  الأبي  ر�شول �هلل   قول  وذلك 
على  تلقوين  حتى  ����ش��ربو�  لالأن�شار،  وقوله  حب�شيًا،  عبدً� 
�حلو�ض، ولي�ض من �ل�شنة قتال �ل�شلطان فاإن فيه ف�شاد �لدين 

و�لدنيا.)2)

)1) �ل�شنة للخالل 84.
)2) �ل�شنة للرببهاري.
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الإمام اأبي عبدالرحمن اأحمد بن �صعيب الن�صائي 
�صاحب ال�صنن املتوفى 303هـ

عقد يف �صننه كتاب البيعة
1 � �لبيعة على �ل�شمع و�لطاعة:

بن  عبادة  عن  �ل�شامت  بن  عبادة  عن  �هلل  رحمه  ذكر  ثم 
�ل�شامت قال: بايعنا ر�شول �هلل على �ل�شمع و�لطاعة يف �لي�شر 
و�لع�شر و�ملن�شط و�ملكره و�أن ال ننازع �الأمر �أهله و�أن نقوم باحلق 

حيث كنا ال نخاف لومة الئم.)1)
اعتقاد الإمام الأ�صعري املتوفى 334هـ

قال رحمه �هلل يف كتابه �الإبانة »ويرون �لدعاء الأئمة �مل�شلمني 
بال�شالح و�أن ال يخرجو� عليهم بال�شيف و�أن ال يقاتلو� يف �لفتنة«.
قال رحمه �هلل: »و�أجمعو� على �ل�شمع و�لطاعة، الأئمة �مل�شلمني 

من ّبٍر وفاجر، ال يلزم �خلروج عليهم بال�شيف جاَر �أو عدل«.)2)

)1) �شنن �لن�شائي مكتبة �ملعارف �لريا�ض
)2) ر�شالة �إىل �أهل �لثغر 269.
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اعتقاد الإمام الأجري املتوفى 360هـ
�أمر  ويل  ملن  و�لطاعة  �ل�شمع  »ب��اب  �ل�شريعة  كتابه  يف  قال 
ما  عليهم  �خل��روج  وت��رك  ج��ارو�  و�إن  عليهم  و�ل�شرب  �مل�شلمني 
�أقامو� �ل�شالة، ثم ذكر �الآثار �لو�ردة يف ذلك وقال رحمه �هلل: 
فيه بالغ ملن  ما  �لتحذير من مذ�هب �خل��و�رج  وقد ذكرت من 
و�شرب  ر�أيهم  ير  ومل  �خل��و�رج  مذ�هب  عن  تعاىل،  �هلل  ع�شمه 
و�شاأل  ب�شيفه  �الأمر�ء ومل يخرج عليهم  �الأئمة وحيف  على جور 
�هلل تعاىل ك�شف �لظلم عنه وعن �مل�شلمني ودعا للوالة بال�شالح 
وحج معهم وجاهد معهم كل عدد للم�شلمني و�شلى معهم �جلمعة 
و�لعيدين فاإن �أمروه بطاعة فاأمكنه �أطاعهم و�إن مل ميكنه �عتذر 
�إليهم و�إن �أمروه مبع�شية مل يطعهم و�إذ� د�رت �لفنت بينهم لزم 
فتنة  يعن على  فيه، ومل  ما هم  يهو  ويده، ومل  ل�شانه  وكف  بيته 
فمن كان هذ� و�شفه كان على �ل�شر�ط �مل�شتقيم �إن �شاء �هلل.)1)

اعتقاد اإمام اللغة الأزهري املتوفى 370هـ
�لفنت،  ميار�ض  �أن  بدينه  �لرجل  »ومتر�ض  �هلل:  رحمه  قال 
فيه  غلوه  ينفعه  وال  بدينه  في�شر  �إمامه  على  ويخرج  وي�شادها 

)1) �ل�شريعة 1/157 بو��شطة �ملنهج �الأ�شمى للتويجري. 
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كما �أن �جلرب من �الإبل �إذ� حتركت بال�شجر، �أدماه ومل يربئه 
من جربه«.)1)

اعتقاد اأبو بكر الإ�صماعيلي املتوفى 371هـ
�إىل �لعدل وال يرون  »ويرون �لدعاء لهم باالإ�شالح و�لعطف 
�لفئة  قتال  وي��رون  �لفتنة،  قتال  وال  عليهم  بال�شيف  �خل��روج 

�لباغية مع �الإمام �لعدل.)2)
اعتقاد الإمام احلاكم املتوفى 378

وهو �شيخ �الإمام �أبي عبد�هلل �حلاكم �شاحب �مل�شتدرك.
�أهل �حلديث »وال تخرج على �الأمر�ء  قال يف كتابه: �عتقاد 
بال�شيف، و�إن حاربو� وتترب�أ من كل من يرى �ل�شيف يف �مل�شلمني 

كائنًا من كان«.)3)
عقيدة الإمام اأبي زيد القريواين املتوفى 386هـ

قال رحمه �هلل »باب ما تنطق به �الأل�شنة وتعتقده �الأفئدة من 
و�جب �أمور �لديانات«.

)1) عقيدة �الإمام �الأزهري وتهذيب �للغة.
)2) �عتقاد �أئمة �ل�شلف �أهل �حلديث، 411.

)3) �عتقاد �أئمة �ل�شلف �أهل �حلديث، للخمي�ض. 
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و�إتباع  �أمورهم وعلمائهم  �مل�شلمني من والة  »و�لطاعة الأئمة 
�ملر�ء  وترك  لهم  و�ال�شتغفار  �آثارهم  و�قتفاء  �ل�شالح  �ل�شلف 

و�جلد�ل يف �لدين وترك ما �أحدثه �ملحدثون«.)1)
اعتقاد ابن بطة العكربي املتوفى 378هـ

ذلك  بعد  ثم  �ل�شغرى):  )�الإبانة  كتابه  يف  �هلل  رحمه  قال 
�لكف و�لقعود يف �لفتنة وال تخرج بال�شيف على �الأئمة و�إن ظلمو�.
و�إن  فا�شرب  ظلمك  »�إن  عنه  �هلل  ر�شي  عمر  �أث��ر  ذك��ر  ثم 

حرمك فا�شرب«.)2)
عقيدة الإمام املروزي املتوفى 394

قال رحمه �هلل عند حديث »�لدين �لن�شيحة«
�لن�شيحة لالأئمة �مل�شلمني، حب طاعتهم ور�شدهم وعدلهم، 
وحب �جتماع �الأمة كلهم وكر�هية �إفرت�ق �الأمة عليهم و�لتدين، 
بطاعتهم يف طاعة �هلل، و�لبغ�ض ملن ر�أى �خلروج عليهم، وحب 

�إعز�زهم يف طاعة �هلل.)3)

)1) �شرح عقيدة �لقريو�ين للعباد 51. 
)2) �الإبانة �ل�شغرى د�ر �الأمر �الأول، �ض183. 

)3) قدر �ل�شالة �ض453.
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عقيدة الإمام حممد بن عبداهلل
ال�صهري باأبن اأبي زمنني املتوفى 399

قال رحمه �هلل: ومن قول �أهل �ل�شنة »�أن �ل�شلطان ظل �هلل يف 
�الأر�ض، و�أنه من مل ير على نف�شه �شلطانًا بارً� كان �أو فاجرً� فهو 

على خالف �ل�شنة.
قال رحمه �هلل: »فال�شمع و�لطاعة لوالة �الأمر و�جب ومهما 
�أنهم يدعون  �لو�جب عليهم، غري  يبلغو�  ق�شرو� يف ذ�تهم فلم 
وعلى  حملو�  ما  فعليهم  عليه،  وُيدلون  به  وي��وؤم��رون  �حلق  �إىل 

رعايتهم ما حملو� من �ل�شمع و�لطاعة لهم.)1)
عقيدة الإمام الاللكائي املتوفى 418هـ

�ل�شنة  �أه��ل  �عتقاد  �أ�شول  �ملاتع  كتابه  يف  �هلل  رحمه  ذك��ر 
و�شياق ما روى من �ملاأثور عن �ل�شلف يف جمل �عتقاد �أهل �ل�شنة 

و�لتم�شك بها و�لو�شية بحفظها قرنًا بعد قرن.
وذكر �عتقاد �الأئمة يف �شربهم على جور �الأئمة.)2)

)1) �أ�شول �ل�شنة البن �أبي زمنني 402.
)2) �أ�شول �عتقاد �أهل �ل�شنة و�جلماعة، 245. 
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عقيدة الإمام ال�صابوين املتوفى 449هـ
قال يف كتابه »عقيدة �ل�شلف �ل�شالح، و�أ�شحاب �حلديث«.

وال  و�ل�شالح  و�لتوفيق  بال�شالح  لهم  �لدعاء  »وي��رون  قال: 
يرون �خلروج عليهم بال�شيف و�إن ر�أو� منهم �لعدول عن �لعدل 

�إىل �جلور و�حليف«.
عقيدة ابن بطال املتوفى 449هـ
قال رحمه �هلل يف �شرحه على �لبخاري 8/279:

»يف هذ� �حلديث وعيد �شديد يف �خلروج على �الأئمة، ونكث 
حت�شني  �خل��روج  ت��رك  يف  �إذ  بالعقود،  بالوفاء  لالأمر  بيعتهم 
�لفروج، و�الأمو�ل وحقن �لدماء ويف �لقيام عليهم تفرق �لكلمة 
وت�شتيت �الألفة وفيه ف�شاد �الأعمال �إذ مل يرد بها وجه �هلل، و�أريد 

بها عر�ض �لدنيا ويف هذ� معنى قوله »�إمنا �الأعمال بالنيات«.
�شربً�  �ل�شلطان  من  خرج  من  قوله  »ترى  �هلل:  رحمه  وقاله 
على  �هلل  ر�شول  »بايعنا  عبادة  حديث  ويف  جاهلية  ميتة  م��ات 
�ل�شمع و�لطاعة �إىل قوله و�أال ننازع �الأمر �أهله، �إال �أن ترو� كفرً� 

بو�حًا«.
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ي�شق ع�شا  وال  �الأئمة  ترك �خلروج على  كله على  فدل هذ� 
�مل�شلمني و�أال يت�شبب �إىل �شفك �لدماء وهتك �حلرمي، �إال �أن يكفر 

�الإمام ويظهر خالف دعوة �الإ�شالم، فال طاعة ملخلوق عليه.
اعتقاد الإمام اأبو يعلي الفراء ـ املتوفى 458هـ

كفر  ف��اإن  نظرت  دينه  يقدح يف  ما  منه  »و�إن حدث  ق��ال)1): 
قد  �أنه  فيه  �إ�شكال  ال  وهذ�  �الإمامة،  عن  خرج  فقد  �إميانه  بعد 
�أفعاله  يف  ف�شق  لكن  يكفر  مل  و�إن  قتله،  ووج��ب  �مللة  عن  خرج 
كاأخذ �الأمو�ل و�شرب �الأب�شار، وتناول �لنفو�ض �ملحرمة وت�شييع 

�حلقوق، وتعطيل �حلدود و�شرب �خلمور ونحو ذلك.
فهل يوجب خلعه �أم ال؟ ذكر �شيخنا �أبو عبد�هلل يف كتابه عن 
يجب  بل  عليه،  �خل��روج  يجب  وال  بذلك  ينخلع  ال  �أنه  �أ�شحابنا 
وعظه وتخويفه وترك طاعته يف �شيء مما يدعو �إليه من معا�شي 
�هلل، خالفًا للمعتزلة و�الأ�شعرية يف قولهم ينخلع بذلك ثم ذكر 

�الآثار �لو�ردة يف �ل�شرب على ذلك.)2)

)1) يف كتابه »�ملعتمد يف �أ�شول �لدين �ض243«
)2) د�ر �مل�شرق بريوت لبنان. 
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عقيدة الإمام البيهقي املتوفى 458هـ
�أخرج �الإمام �لبيهقي، عن �أن�ض بن مالك قال: »نهانا كرب�وؤنا 
وال  تغ�شوهم  وال  �أم��ر�ءك��م،  ت�شبو�  »ال  قال  حممد  �أ�شحاب  من 

تع�شوهم و�تقو� �هلل و��شربو� فاإن �الأمر �إىل قريب«.)1)
عقد �الإمام �لبيهقي: فقال باب »طاعة �لوالة ولزوم �جلماعة 
�أو كر�هيته بقلبه و�ل�شرب على ما ي�شيبه  بل�شانه  �ملنكر  و�إنكار 

من �شلطان ثم ذكر �الآيات و�الأحاديث«.)2)
الإمام ابن عبدالرب املتوفى 460هـ

قال رحمه �هلل »و�إىل منازعة �لظامل �جلائر ذهبت طو�ئف 
�ل�شنة  �أهل  وهم  �أهل �حلق،  و�أم��ا  �خل��و�رج  وعامة  �ملعتزلة  من 
فا�شاًل عداًل حم�شنًا،  �الإم��ام  يكون  �أن  �الختيار  هو  فقالو� هذ� 
�أوىل من  فاإن مل يكن فال�شرب على طاعة �جلائرين من �الأئمة 

�خلروج عليه.)3)

)1) يف �شعب �الإميان �ض523ه� 
)2) بابا يف كتاب �العتقاد �ض265.

)3) �لتمهيد 23/479.
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عقيدة الإمام املقد�صي املتوفى 490هـ
قال رحمه �هلل ومن �ل�شنة: �ل�شمع و�لطاعة الأئمة �مل�شلمني، 
و�أمر�ء �ملوؤمنني برهم وفاجرهم ما مل ياأمرو� مبع�شية �هلل، فاإنه 

ال طاعة الأحد يف مع�شية �هلل.
ومن وىل �خلالفة و�جتمع عليه �لنا�ض، ور�شو� به �أو غلبهم 
ب�شيفه حتى �شار �خلليفة، و�شمى �أمري �ملوؤمنني، وجبت طاعته 

وحرمت خمالفته و�خلروج عليه، و�شق ع�شا �مل�شلمني.)1)

اعتقاد الإمام البغوي املتوفى 516هـ
ولزوم  �الأم��ري  من  يكره  ما  على  �ل�شرب  »ب��اب  �شرح  قال يف 

�جلماعة«.)2)
اإ�صماعيل بن حممد

ال�صهري »الأ�صبهاين« املتوفى 553هـ
باأن ال يخرج  و�ل�شلطان  �الإنفياء لالأمر�ء  �ل�شنة  قال ثم من 
عليهم بال�شيف و�إن جارو�، و�أن ي�شمعو� له و�إن يطيعو� و�إن كان 

عبدً� حب�شيًا.)3)
)1) ملعة �الإعتقاد 156.

)2) �شرح �ل�شنة لالإمام �لبغوي �ملكتب �الإ�شالمي. 
)3) �حلجة يف بيان �ملحجة 1/235.
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اعتقاد الإمام م�صلم املتوفى 656هـ
قال رحمه �هلل: باب �ملبايعة على �ل�شمع و�لطاعة فيما ��شتطع 
و�أورد حديث �بن عمر ر�شي �هلل عنهما قال: كنا نبايع ر�شول �هلل 

على �ل�شمع و�لطاعة يقول لنا فيما ��شتطعت.)1)
وقال رحمه �هلل: باب �الأمر بال�شرب عند �الأثرة.

�أ�شيد �بن ح�شري ر�شي �هلل عنه �أن رجاًل من �الأن�شار  عن 
خال بر�شول �هلل فقال �أال ت�شتعملني كما ��شتعملت فالنًا؟

تلقوين على  �أثرة ف�شربو� حتى  بعدي  �شتلقون  »�إنكم  فقال: 
�حلو�ض«.

الإمام النووي املتوفى 676هـ
قال رحمه �هلل: »و�أما �خلروج عليهم وقتالهم فحر�م باإجماع 

�مل�شلمني و�إن كانو� ف�شقة ظاملني«.)2)
و�أم��ور  �أث���ره  بعدي  »�شتكون  حديث  عند  �هلل  رحمه  وق��ال 
تنكرونها«. قال »فيه �حلث على �ل�شمع و�لطاعة و�إن كان �ملتويل 

)1) خمت�شر �شحيح م�شلم للمنذري د�ر �بن كثري 685.
)2) �شرح �شحيح م�شلم، 229/12.
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ظاملًا ع�شوفًا فيعطي حقه من �لطاعة، وال يخرج عليه، وال يخلع 
وقال:  و�إ�شالحه.  �شره  ودفع  �أذ�ه  �إىل �هلل يف ك�شف  يت�شرع  بل 
كان من مذهب  ولهذ�  �ل�شحيح،  بالف�شق على  ينعزل  ال  �الإمام 
�أهل �حلديث، ترك �خلروج بالقتال على �مللوك �لبغاة و�ل�شرب 

على ظلمهم.
عقيدة �صيخ الإ�صالم ابن تيمية املتوفى 728هـ

قال رحمه �هلل يف �لعقيدة �لو��شطية: �أما بعد: فهذ� �عتقاد 
�لفرقة �لناجية �ملن�شورة �إىل قيام �ل�شاعة: �أهل �ل�شنة و�جلماعة 
و�الأعياد مع  �إقامة �حلج و�جلمع  ويرون  قال رحمه �هلل  �أن  �إىل 

�الأمر�ء �أبر�رً� كانو� �أو فجارً�«.
لزوم  و�جلماعة  �ل�شنة  �أه��ل  �أ���ش��ول  »م��ن  �هلل:  رحمه  ق��ال 
و�أم��ا  �لفتنة،  يف  �لقتال  وت��رك  �الأئ��م��ة  قتال  وت��رك  �جلماعة، 
دينهم،  �أ�شول  من  لالأئمة  �لقتال  فريون  كاملعتزلة  �الأهو�ء  �أهل 

ويجعلون قتال �الأئمة من �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر«.)1)
قال رحمه �هلل: »فاأمر �لوالة بالعدل و�لن�شح لرعيتهم، و�أمر 
��شتئثارهم ونهى  و�أمر بال�شرب على  �لرعية بالطاعة و�لن�شح، 

)1) �حل�شبة �ض64.
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�لنا�شئ  �لف�شاد  عن مقاتلهم ومنازعتهم �الأمر مع ظلمهم، الأن 
من �لقتال يف �لفتنة �أعظم من ف�شاد ظلم والة �الأمور فال يز�ل 

�أخف �لفا�شدين باأعظمها«.)1)
قال رحمه �هلل: »وهذ� كله مما يبني �أن ما �أمر به �لنبي  
و�خل��روج عليهم هو  قتالهم  وترك  �الأئمة  �ل�شرب على جور  من 
�أ�شلح �الأمور للعباد يف �ملعا�ض و�ملعاد و�أن من خالف ذلك متعمدً� 

�أو خمطئًا مل يجعل بفعله �شالح بل ف�شاد.)2)
وقال رحمه �هلل: »وقل من خرج على �إمام ذي �شلطان �إال كان 

ما تولد على فعله �ل�شر �أعظم مما تولد من �خلري«.
الإمام ابن القيم املتوفى 751هـ

قال رحمه �هلل: »�الإنكار على �مللوك و�لوالة باخلروج عليهم 
��شتاأذن  وق��د  �ل��ده��ر،  �آخ��ر  �إىل  وفتنة  �شر،  ك��ل  �أ���ش��ا���ض  ف��اإن��ه 
�ل�شالة  يوؤخرون  �لذين  �الأم��ر�ء  قتال  يف  �هلل  ر�شول  �ل�شحابة 
عن وقتها وقالو� �أفال تقاتلهم؟ فقال: ال ما �أقامو� �ل�شالة، وقال 
من ر�أى من �أمريه ما يكرهه فلي�شرب وال ينزعن يدً� من طاعته. 

)1) �أحكام �جلهاد عند بن تيمية �ض132.
)2) منهاج �ل�شنة 4/530. 
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ومن تاأمل ما جرى على �الإ�شالم يف �لفنت �لكبار و�ل�شغار ر�آها 
�إز�لته  �إ�شاعة هذ� �الأ�شل وعدم �ل�شرب على منكر، فطلب  من 

فتولد منه ما هو �أكرب منه.)1)
الإمام ابن حجر املتوفى 852هـ

قال رحمه �هلل: »لكن �أ�شتقر �الأمر على ترك ذلك ملا ر�أوه قد 
�أف�شى �إىل �أ�شد منه ففي وقعة �حلرة ووقعة �بن �الأ�شعث وغريها 

عظة ملن تدبر«.)2)
�حلديث،  علماء  من  عنه  يحفظ  من  »كل  �هلل:  رحمه  وقال 
كاملجمعني على ��شتثناء �ل�شلطان لالآثار �لو�ردة باالأمر بال�شرب 

على جوره وترك �لقيام عليه«.)3)
عقيدة ابن حجر الهيتمي املتوفى 974هـ

عليهم،  �خل��روج  وترك  �لن�شيحة«:  »�لدين  حديث  عن  قال 
و�إن جارو� و�لدعاء بال�شالح لهم ومعاونتهم عليه، وتبينه لهم 

وتذكريهم و�أحكامه وحكمه ومو�عظه لكن برفق ولطف.
)1) �إعالم �ملوقعني 3 � 4.

)2) تهذيب �لتهذيب 2/288. 
)3) �لفتح 5/125. 
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درء�  »ولو جائر  �الإم��ام  يعني  عليهم«  »يحرم �خلروج  وقال: 
للفتنة وقال »�خلروج على �الإمام خرقه عظيم، ال يتد�رك ولذ� 
�أجمعو� على حرمه �خلروج على �خلائن و�إذ� كان خرقه كذلك 
وجب �شد بابه على كل �أحد ومل ي�شمح الأحد فيه قول، و�إن بلغ من 

�الجتهاد ما بلغ وهذ� و��شح فتعني �مل�شري �إليه فاعلمه.)1)
عقيدة اإمام الدعوة حممد بن عبدالوهاب املتوفى 1206

من  ح�شرين  ومن  �هلل  »�أ�شهد  عقيدته:  يف  �هلل  رحمه  قال 
�ملالئكة، و�أ�شهدكم �أين �أعتقد ما �عتقدته �لفرقة �لناجية �أهل 
�ل�شنة و�جلماعة ثم قال رحمه �هلل »و�أرى �ل�شمع و�لطاعة لالأئمة 
�مل�شلمني برهم وفاجرهم ما مل ياأمرو� مبع�شية �هلل، ومن وىل 
�خلالفة و�جتمع عليه �لنا�ض ور�شو� به وغلبهم ب�شيفه حتى �شار 

خليفة وجبت طاعته وحرم �خلروج عليه«.)2)
فيها  خالف  �أم��ور  هذه  �جلاهلية  م�شائل  يف  �هلل  رحمه  قال 
ر�شول �هلل ما عليه �أهل �جلاهلية �لكتابيني و�الأميني مما ال غنى 

للم�شلم عن معرفتها.

)1) �آر�ء �بن حجر �الإعتقادية، حممد بن عبد�لعزيز �ل�شايع.
)2) �لدرر �ل�شنية 1/33.
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قال يف �مل�شاألة �لثالثة »�أن خمالفة ويل �الأمر وعدم �النقياد له 
ف�شيلة و�ل�شمع و�لطاعة له ذل ومهانة فخالفهم ر�شول �هلل و�أمر 
بال�شرب على جور �لوالة و�أمر بال�شمع و�لطاعة لهم بالن�شيحة 

وغلظ يف ذلك و�أبد� فيه و�أعاد.
ثم قال رحمه �هلل وهذه �لثالث: »يعني رحمه �هلل هذه �مل�شاألة 
وم�شاألة �لتفرق يف �لدين وم�شاألة �لدعاء لغري �هلل هي �لتي جمع 
بينها فيما �شح عنه يف �ل�شحيح �أنه قال: »�إن �هلل ير�شى لكم 
�هلل  بحبل  تعت�شمو�  و�أن  �شيئًا  به  ت�شركو�  وال  تعبدوه  �أن  ثالثًا 

جميعًا وال تفرقو� و�أن تنا�شحو� من واله �هلل �أمركم.
ومل يقع خلل يف دين �لنا�ض ودنياهم �إال ب�شبب �الإخالل بهذه 

�لثالث �أو بع�شها.
من  »�إن  �لثالث:  �الأ�شل  �ل�شتة:  �الأ�شول  يف  �هلل  رحمه  وقال 
عبدً�  كان  ولو  علينا  تاأمر  ملن  و�لطاعة  �ل�شمع  �الجتماع  متام 
�أنو�ع �لبيان  حب�شيًا فبني �هلل هذ� بيانًا �شائعًا كافيًا بوجوه من 
�شرعًا وقدرً� ثم �شار هذ� �الأ�شل ال يعرف عند �أكرث من يدعى 

�لعلم فيكف �لعمل به.



44

عقيدة ال�صوكاين املتوفى 1250هـ
�أن  �مل�شائل  بع�ض  يف  �الإم��ام  غلط  له  ظهر  ملن  ينبغي  ولكنه 
كما  بل  �الأ�شهاد  روؤو���ض  على  عليه  �ل�شناعة  يظهر  وال  ينا�شحه 
�لن�شيحة  له  ويبذل  به  ويخلو  بيده  ياأخذ  �أن��ه  �حلديث  يف  ورد 
وال يذل �شلطان �هلل، وقد قدمنا يف �أول كتاب �ل�شري هذ� �أنه ال 
يجوز �خلروج على �الأئمة و�أن يغلو� يف ظلمهم �أي مبلغ ما �أقامو� 

�ل�شالة ومل يظهر منهم �لكفر �لبو�ح.
و�الأحاديث �لو�ردة يف هذ� �ملعنى متو�ترة ولكن على �ملاأموم 
فاإنه ال  �الإم��ام يف طاعة �هلل ويع�شيه يف مع�شية �هلل  �أن يطيع 

طاعة ملخلوق يف مع�شية �خلالق.)1)
عقيدة العالمة حممد �صديق ح�صن خان املتوفى 1357هـ

�مل�شلمني  الأئمة  �ل��دع��اء  ي��رون  ذل��ك  وبعد  �هلل:  رحمه  ق��ال 
عليهم  يخرج  وال  ولعامتهم  لهم  و�لن�شيحة  و�ل�شد�د  بال�شالح 

بال�شيف و�أن ال يقاتلو� يف �لفتنة.)2)

)1) �ل�شيل �جلر�ر 96521.
)2) قطف �لثمر 124.
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عقيدة الإمام ال�صعدي املتوفى 1376
والتهم  وهم  �مل�شلمني  الأئمة  �لن�شيحة  و�أما  قال رحمه �هلل: 
من �ل�شلطان �الأعظم �إىل �الأمري �إىل �لقا�شي �إىل جميع من لهم 
والية �شغرية �أو كبرية فهوؤالء ملا كانت مهماتهم وو�جباتهم �أعظم 
ومقاماتهم  مر�تبهم  بح�شب  �لن�شيحة  لهم  وجب  غريهم  من 
طاعتهم  ووجوب  بواليتهم  و�الع��رت�ف  �إمامتهم  باعتقاد  وذلك 
لهم  �لدعاء  �هلل  رحمه  وق��ال  عليهم  �خل��روج  وع��دم  باملعروف 

بال�شالح و�لتوفيق فاإن �شالحهم �شالح لرعيتهم«.)1)
عقيدة احلافظ احلكمي املتوفى 1377

�ض: ما الواجب لولة الأمر؟
وطاعتهم  �حلق  على  مبو�التهم  �لن�شيحة  لهم  �لو�جب  ج: 
و�جلهاد  خلفهم  و�ل�شالة  برفق،  وتذكريهم  به  و�أمرهم  فيه 
معهم و�أد�ء �ل�شدقات �إليهم و�ل�شرب عليهم، و�إن جارو�، وترك 
�خلروج بال�شيف عليهم ما مل يظهرو� كفرً� بو�حًا، و�أن ال يغرو� 

بالثناء �لكاذب عليهم، و�أن يدعى لهم بال�شالح و�لتوفيق.)2)

)1) �لريا�ض �لنظرة 29. 
)2) �لفتاوى �ملهمة، جمع جمال فريحان �حلارث 99.
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عبداهلل القرعاوي �صيخ احلكمي املتوفى 1389.
قال رحمه �هلل يف تقدميه لكتاب �ملنهج �الأ�شمى ل�شاحبه �ل�شيخ 
�لتويجري »حيث �أن �ل�شمع �لطاعة لوىل �الأمر باملعروف ال تتم �إال 
�لن�شح  كاإ�شمار  و�لباطن  وغريه،  كالدعاء  �لظاهر  يف  كانت  �إذ� 
و�لوالء باملعروف و�عتقاد ذلك �عتقادً� جازمًا ال غ�ض فيه وال ريب.

فهو  و�لت�شديد  و�لهد�ية  بال�شالح  �الأم��ر  لويل  �لدعاء  و�أم��ا 
من �الأعمال �ملتعدية، وكل ما كان �لعمل متعديًا نفعه فهو �أف�شل 

وكذلك �لقول.
اإمام الع�صر عبدالعزيز بن باز املتوفى 1420هـ

�ض: هل املظاهرات والإعت�سامات من اجلهاد؟

ج: ال هذ� غلط، هذ� غلط، هذه فتنة وهذ� �شر ما ي�شلح.
�ض: هل املظاهرات الرجالية والن�سائية �سد احلكام والولة 

تعترب و�سيلة من و�سائل الدعوة؟

ولكن  �لعالج  و�لن�شائية من  �لرجالية  �ملظاهر�ت  �أرى  ال  ج: 
�أ�شباب  ومن  �ل�شرور  �أ�شباب  من  �لفنت،  �أ�شباب  من  �أنهما  �أرى 

ظلم بع�ض �لنا�ض و�لتعدي على بع�ض �لنا�ض بغري حق.
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�إىل  و�لدعوة  و�لن�شيحة  �ملكاتبة  �ل�شرعية:  �الأ�شباب  ولكن 
و�إتباعهم  �لنبي  �أ�شحاب  �شلكها  �لتي  �ل�شرعية  بالطرق  �خلري 
ومع  �ملفتي  مع  و�مل�شافهة  باملكاتبة  �لعلم  �أهل  و�شلكها  باإح�شان 
له دون  و�ملكاتبة  به ومنا�شحته  �ل�شلطان و�الت�شال  �الأمري ومع 
و�هلل  ك��ذ�  منك  و�شار  ك��ذ�  باأنك  وغريها  �ملنابر  يف  �لت�شهري 

�مل�شتعان.)1)
عقيدة فقيه الع�صر بن عثيمني املتوفى 1412هـ

يقول رحمه �هلل: �لو�جب علينا: �أن نن�شح بقدر �مل�شتطاع �أما 
�أن نظهر �ملبارزة و�الحتجاجات علنًا فهذ� خالف هدي �ل�شلف 
�ل�شريعة ب�شلة وال  �إىل  �الأم��ور ال متت  �أن هذه  �الآن  وقد علمتم 
�إىل �الإ�شالح ب�شلة، ما هي �إال م�شرة، �خلليفة �ملاأمون قتل من 
من  جمعًا  قتل  �لقر�آن،  خلق  يف  بقوله  يقولو�  مل  �لذين  �لعلماء 
�لعلماء و�أجرب �لنا�ض على �أن يقولو� بهذ� �لقول �لباطل ما �شمعنا 
عن �الإمام �أحمد وغريه من �الأئمة �أن �أحدً� منهم �عت�شم يف �أي 
�أن  �أجل  ين�شرون معايبه من  كانو�  �أنهم  �شمعنا  وال  �أبدً�  م�شجد 

يحمل �لنا�ض عليه �حلقد و�لبغ�شاء و�لكر�هية.

)1) �لفتاوى �ملهمة �ض99.
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وال نوؤيد �ملظاهر�ت �أو �الإعت�شامات �أو ما ��شبه ذلك ال نوؤيدها 
�إطالقًا وميكن �الإ�شالح بدونها ولكن البد �أن هناك �أ�شابع خفيه 

د�خلية �أو خارجية حتاول بث مثل هذه �الأمور.)1)
حمدث الع�صر الألباين املتوفى 1420هـ

عمر  �إ�شالم  بق�شة  ��شتدل  من  على  رده  يف  �هلل  رحمه  قال 
بع�ض  ��شتدالل  �أ�شباب  من  �أو  �ل�شبب  ك��ان  ذل��ك  ولعل  وحمزة 
�إخو�ننا �لدعاة على �شرعية، �ملظاهر�ت �ملعروفة �ليوم و�أنها عن 
كونها من عاد�ت �لكفار و�أ�شاليبهم �لتي تتنا�شب مع زعمهم �أن 

�حلكم لل�شعب وتتنافى مع قوله. خري �لهدى هدي حممد.
العالمة �صالح الفوزان

قال يف �شرحه على كتاب �ل�شنة للرببهاري 253: وهذ� مما 
يدل على �أنه ال يجوز �خلروج على ويل �الأمر، و�أن �خلروج عليه 
�لنا�ض يف فنت من  ي��ز�ل  �الأم��ة و�شفك دم��اء وال  �شرً� يف  ي�شبب 
ذلك �لعهد، و�أنتم تعلمون دعاة �لفتنة �لذين يدعون �إىل �لفتنة 
�إنكار �ملنكر فظهرت �ملعتزلة  �الأمور وبحجة  و�خلروج على والة 

و�خلو�رج من هذ� �لباب وال تز�ل �الآن.

)1) �لفتاوى �ملهمة �ض100.
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العالمة عبدالعزيز الراجحي
�ل�شنة  �أه���ل  معتقد  ه��ذ�  �ل��ط��ح��اوي��ة:  على  �شرحه  يف  ق��ال 
ولو  باملعا�شي  �الأمور  يرون �خلروج على والة  �أنهم ال  و�جلماعة 
جارو� ولو ظلمو� الأننا ال نرى �خلروج عليهم، وال ننزع يدً� من 
وال  لهم  وندعو�  عليهم  �خل��روج  على  �لنا�ض  نوؤلب  وال  طاعتهم 
�أهل  معتقد  هذ�  و�ملعافاة  بال�شالح  لهم  وندعو�  عليهم  ندعو� 
�ل�شنة و�جلماعة ولهذ� �أدخله �ملوؤلف رحمه �هلل يف كتب �لعقائد.

العالمة �صالح اآل ال�صيخ
و�الأم���ر  �خل���روج  وم�شاألة  �لو��شطية  على  �شرحه  يف  ق��ال 
�أئمة  على  �خل��روج  �أن  فيها  نعلم  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف 
�أن �الأ�شل �الإ�شالم باقي مل يرتد عن �الإ�شالم  �مل�شلمني ما د�م 
وال  عليهم  باخلروج  �الإع��ان��ة  وال  عليهم  �خل��روج  يجوز  ال  فاإنه 

�لتثبيط عنهم.
معلوم  هو  كما  و�جلماعة  �ل�شنة  �أه��ل  �أ�شول  من  �أ�شل  هذ� 

وياأتي تف�شيله يف �جلملة �لتي تاأتي بعدها.
جائز  عليهم  �خلروج  فاإن  �لكفرة  �لوالة  �أو  �لكفر  دول  و�أما 

لكن جو�زه مع �لقدرة وحت�شيل �مل�شلحة ودرء �ملف�شدة.
و�مل�شلحة و�ملف�شدة يف ذلك منوطة بقول �لر��شخني يف �لعلم.
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فتوى اللجنة الدائمة
ه��ذه  ع��ل��ى  ب��االب��ت��ع��اد  وم�شلمة  م�شلم  وك���ل  نن�شحك  ك��م��ا 
�ملظاهر�ت �لغوغائية ال حترتم مااًل وال نف�شًا وال عر�شًا وال متت 
�إىل �الإ�شالم ب�شلة لي�شلم للم�شلم دينه ودنياه وياأمن على نف�شه 

وعر�شه وماله.
ع�سو: �سالح الفوزان ع�سو: بكر اأبو زيد 

نائب: عبدالعزيز اآل ال�سيخ ع�سو: ابن غديان 
رئي�ض: ابن باز

العالمة عبداملح�صن العبادة حفظه اهلل
قال حفظه �هلل: »�إذ� ح�شل من والة �الأمر ف�شق �أو جور فال 
يجوز �خلروج عليهم الأنه يرتتب على �خلروج عليهم من �لفو�شى 
و�لف�شاد �أ�شعاف ما يح�شل من �جلور، وال يجوز �خلروج عليهم 

�إال �إذ� ح�شل منهم كفر و��شح بني.
وقد دل على ذلك �شنة ر�شول �هلل وعمل �ل�شلف.)1)

هذ� معتقد �أهل �ل�شنة و�جلماعة يف معاملة والة �الأمور وعدم 
�خلروج عليهم و�لدعاء لهم و�لن�شح لهم.

)1) �شرح مقدمة ر�شالة �لقريو�ين 173.
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�صبهات والرد عليها
مل  من  عند  �شبهات  هناك  �أن  و�إي��اك  �هلل  وفقني  �أعلم 
يحرر مذهب �ل�شلف ي�شتدلون بها على خالف منهج �ل�شلف 

رحمهم �هلل.
فمن هذه �ل�شبهات »قولهم كيف يكون يف �مل�شاألة �إجماعًا وقد 

خرج من خرج من �ل�شلف؟
�أنكر عليه �بن عبا�ض وقال له »لوال  �أما خروج �حل�شني فقد 
�أن يزري بي وبك ل�شبثت يدي يف ر�أ�شك ولو �أعلم �أنك تقيم �إذن 

لفعلت ثم بكى«.)1)
و�أنكر عليه �أي�شًا عبد�هلل بن عمر، و�أبو �شعيد �خلدري، و�أبو 

و�قد �لليثي، وعبد�هلل بن جعفر.
و�حل�شني نف�شه ندم على ما فعل فلقد قال �حل�شني لعمر بن 
�شعد »�خرت مني �إحدى ثالث �إما �أن ترتكني �أرجع �أو ف�شريين �إىل 
يزيد فاأ�شع يدي يف يده فاإن �أبيت ف�شريين �إىل �لرتك فاأجاهد 

حتى �أموت«.)2)
)1) منهاج �لنبوة لل�شيخ ر�شالن �ض205.

)2) �ل�شري 3 �ض311.
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�أنكر عليه �ل�شحابة وندم  ي�شتدل بفعل �حل�شني وقد  فكيف 
هو ر�شي �هلل عنه وما �أروع ما قاله �أبو �شعيد �خلدري ر�شي �هلل 
عنه غلبني �حل�شني بن علي ر�شي �هلل عنهما على �خلروج وقد 

قلت له �إتق �هلل يف نف�شك و�إلزم بيتك وال تخرج على �إمامك.)1)
ح�شينا  »كلمت  عنهما:  �هلل  ر�شي  عبد�هلل  بن  جابر  وق��ال 
فقلت �تق �هلل وال ت�شرب �لنا�ض بع�شهم ببع�ض فو�هلل ما حمدمت 

ما �شنعتم فع�شاين«.)2)
واأما عبداهلل بن الزبر: فاجتهد رحمه �هلل ور�شي �هلل عنه 
يف عدم بيعته ليزيد بن معاوية ومل يحمد ر�شي �هلل عنه بل مل 

يو�فق على ذلك فكان ممن عار�ض �لزبري:
1 � عبد�هلل بن عبا�ض.

2 � عبد�هلل بن عمر »وكان من كبار �ل�شحابة«.
3 � جندب بن عبد�هلل.
4 � �أبي برزة �الأ�شلمي.

5 � عبد�هلل بن عمر بن �لعا�ض.

)1) �لبد�ية و�لنهاية 11/503 بو��شطة �لغوغائية للدكتور حمد �لعثمان. 
)2) �لبد�ية و�لنهاية 11/497.
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6 � زينب بنت �أبي �شلمة ر�شي �هلل عنها.
�ملدينة يف ع�شرها وكانت ال ترى يف  ن�شاء  �أفقه  وكانت من 

خروج �أهل �ملدينة وقتالهم �أي �شفة �شرعية.)1)
ومل ي�شرتك يف هذه �لفتنة �أحد من �ل�شحابة، وال و�فقو� عل 
ى�خلروج خا�شة فقهاء �ل�شحابة وكبارهم �للهم �إال من معقل بن 
�شنان �الأ�شجحي، وكان من �شغار �ل�شحابة حتى �إن �بن �لزبري 
�أر�شل �إىل بن عمر وحممد بن �حلنيفة و�بن عبا�ض ليبايعوه فاأبو 
عليه وبويع للزبري يف رجب بعد �أن �أقام �لنا�ض نحو ثالثة �أ�شهر 

بال �إمام ولذلك كان �ل�شلف ي�شمون معار�شة بن �لزبري فتنة.
وماذ� كانت �لنتيجة �إال �أن قتل عبد�هلل بن �لزبري وخلق كثري 
�لن�شو�ض  ينكرون  �أقو�م  فاليتق �هلل  باهلل،  �إال  قوة  وال  وال حول 
�لنبوية وما كان عليه �أكابر �ل�شحابة ويذهبون �إىل �أفعال �أقو�م 

ندمو� على ما فعلو� فاإنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
»مل  ال��زب��ر:  اب��ن  ق��ال احلافظ الذهبي رحمه اهلل عن  بل 
ي�شتو�شق له �الأمر ومن ثم مل يعده بع�ض �لعلماء من �أمر�ء�ملوؤمنني، 

وعد دولته زمن فرقة«.)2)
)1) رو�ه �لبيهقي 6/474.

)2) �ل�شري 3/364 بو��شطة �لغوغائية 187.
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�بن  معاوية جمع  بن  ليزيد  �لطاعة  يد  �ملدينة  �أهل  نزع  وملا 
�لنبي  �شمعت  »�إين  فقال  وول��ده  ح�شمه  عنهما  �هلل  ر�شي  عمر 
هذ�  بايعنا  قد  و�إن��ا  �لقيامة  يوم  ل��و�ء  غ��ادر  لكل  ين�شب  يقول: 
�لرجل على بيع �هلل ور�شوله، ثم ين�شب له �لقتال، و�إين ال �أعلم 
�أحدً� منكم خلعه، وال تابع يف هذ� �الأمر �إال كانت �لفي�شل بيني 

وبينه« �لبخاري.
»ثم وقعت بعد ذلك فتنة �بن �الأ�شعث«

خرج �إبن �الأ�شعث يف �لبد�ية على �حلجاج ثم خلع عبد�مللك 
بن مرو�ن.

و�ف��ق على خلعهما  �أن��ه  �ملوؤرخني،  وغ��ريه من  كثري  �بن  ذكر 
جميع من يف �لب�شرة من �لقر�ء و�ل�شيوخ و�ل�شباب.

فياأتي بع�ض �إخو�ننا من ي�شتدل بفعل هوؤالء �لقر�ء و�لفقهاء.
واجلواب على ذلك عند اأبي اأيوب ال�سختياين رحمه اهلل: 
قال: ويف �لقر�ء �لذين خرجو� مع �بن �الأ�شعث، ال �أعلم �أحدً� 
ندم على ما  �إال  �أو جنا  له عن م�شرعه،  �إال رغب  قتل  منهم 

كان منه«.)1)
)1) �ل�شري 4/511 بت�شرف من �لغوغائية.
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وح�شلت  فعلو�  ما  على  ندمو�  خرجو�  �لذين  �لقر�ء  فهوؤالء 
فتنة كبرية من �شفك للدماء وغري ذلك من �لفنت.

ومن هذ� �ملنطلق حكى بع�ض �لعلماء �أن �خلروج كان مذهبًا 
لل�شلف ثم ن�شخ وحكى هذ� �لقول �الإمام �بن حجر رحمه �هلل.

وهذا القول فيه نظر من عدة اأمور

للن�شو�ض  خمالفة  وفيه  لل�شلف  مذهبا  يكون  كيف  اأوًل: 
�لنبوية �لتي حتث على �ل�شرب على جور �الأئمة.

�أقرو�  ما  بعدهم  ومن  �ل�شحابة  من  �الأعظم  �ل�شو�د  ثانياً: 
خروج من خرج »فكيف يكون مذهبًا لل�شلف«.

ثالثاً: �ل�شو�ب �أن يقال »�أن �الأ�شل �ل�شرب على جور �الأئمة 
ولكن ح�شل �إجتهاد من بع�ض �ل�شحابة ومن بع�ض �لعلماء وما 
لهم  وكتب �هلل  ندمو� جميعًا  �أنهم  بدليل  �جتهادهم  �أ�شابو� يف 

�الأجر على �جتهادهم.
�إمنا هو �خلروج  �إن �خلروج �ملحرم،  الثانية: قولهم  ال�سبه 

�مل�شلح �إمنا �خلروج �ل�شلمي فجائز.
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وي�ستدلون بقول ال�سلف، ول نرى اخلروج بال�سيف:

�لنهائي  بقولهم هذ� هو �خلروج  �ملق�شود  �إن  واجل��واب: 
�أمام �خلروج �ل�شلمي فاإنه يتنافى متامًا مع �لن�شو�ض �لو�ردة 
لالأئمة  �لن�شيحة  مع  ويتنافى  �الأئ��م��ة،  ج��ور  على  بال�شرب 
فهمًا  �ل�شلف  منهج  يفهم  �أن  فالبد  بال�شالح  لهم  و�لدعاء 
�لعالمة  �هلل  ورحم  �ل�شرعية  �لن�شو�ض  وفق  على  م�شتقيمًا 
�ملظاهر�ت  ه��ذه  �إن  قولهم:  و�أم���ا  ق��ال:  حيث  عثيمني  �ب��ن 
�شلمية، فهي قد تكون �شلمية يف �أول �الأمر �أو يف �أول مرة ثم 
تكون تخريبية و�أن�شح �ل�شباب �أن يتبعو� �شبيل من �شلف فاإن 
�لذين  و�أثنى على  و�الأن�شار  �أثنى على �ملهاجرين  �هلل تعاىل 

�تبعوهم باإح�شان.
قال �ل�شيخ �شالح �ل�شدالن فالبع�ض من �الإخو�ن قد يفعل هذ� 
بح�شن نية معتقدً� �أن �خلروج �إمنا يكون بال�شالح فقط و�حلقيقة 
�لتمرد  �أو  �ل�شالح  بقوة  �خل��روج  على  يقت�شر  ال  �خل��روج  �أن 
باالأ�شاليب �ملعروفة فقط بل �إن �خلروج بالكلمة �أ�شد من �خلروج 

بال�شالح الأن �خلروج بال�شالح و�لعنف ال يربيه �إال �لكلمة« .)1)

)1) مد�رك �لنظر 307.
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فهذ�  بالكلمة  �خلروج  هو  �إمنا  �الإ�شالم  وقع يف  و�أول خروج 
ذو �خلوي�شرة ملا قال للنبي  �إعدل يا حممد فاخلو�رج �لذين 

�أخرب عنهم �لنبي كان هذ� �إمامهم.
ال�سبه الثالثة: عدم �لتفريق بني �الأمر باملعروف و�لنهي عن 

�ملنكر وبني �لن�شيحة لل�شلطان.
ون�شو�ض  عامة  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �الأمر  ن�شو�ض 
�لن�شيحة لل�شلطان خا�شة فيقع �خللط بني �الأمرين فامل�شروع يف 

حق �الأمر�ء �لن�شيحة وال تكون �إال �شرً�. 
�أال  له:  قيل  �أن��ه  زيد  بن  �أ�شامة  عن  وم�شلم  �لبخاري  �أخ��رج 
تدخل على عثمان لتكلمه فقال �أتروين �أين ال �أكلمه �إال �أ�شمعكم 
و�هلل لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون �أن �أفتح �أمرً� ال �أحب �أن 

�أكون �أول من فتحه.
فيه دليل على �أن �ل�شلف ما كانو� يعرفون �الإنكار �لعلني على 
والة �الأمور بدليل قوله »ما دون �أن �أفتح �أمرً� ال �أحب �أن �أكون �أول 
من فتحه« ويف �حلديث »من �أر�د �أن ين�شح لذي �شلطان فلياأخذ 

بيده وال يبدي له عالنة«.
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فهذه بع�ض �شبهات �ملخالفني وهناك �شبهات �أعر�شت عنها 
الأنني �أعتقد �أنها ك�شر�ب بقيعة هذ� و�شل �هلل على حممد وعلى 

�أله و�شحبه و�شلم.
منت�شر بن حممد بن علي
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�شكر خا�ص
 لرئي�ص و اأع�شاء جمل�ص اإدارة 

) مربة الهدى اخلريية ( 
بالكويت

لدعمهم وت�شجيعهم للم�شاريع ال�شلفية 

 ون�شاأله جال وعال اأن يبارك يف جهودهم جميعاً .
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�شكر خا�ص
 لرئي�ص و اأع�شاء جمل�ص اإدارة 

) مربة التوا�شل اخلريية ( 
بالكويت

لدعمهم وت�شجيعهم للم�شاريع ال�شلفية 

 ون�شاأله جال وعال اأن يبارك يف جهودهم جميعاً .
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