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َ دَ َقِيل   ْحم 
ِ
نْب لَ َْبنََِِل َح  ُجُلَ: لِّيَي ُصومََُالرَّ ُيص  ي ْعت كُِفََو  ََو  ب  يْكَأ ح  لَّمََُأ وََْإل  ت ك  َأ ْهلََِفِيَي 

ِع؟ ََاْلبِد  ال  ا:َف ق  لَّىَق امَ َإذ  ص  ََو  ف  اْعت ك  اَو  إِنَّم  اَلِن ْفِسهََُِهوَ َف  إِذ  لَّمَ َو  عََِأ ْهلََِفِيَت ك  اَاْلبِد  إِنَّم  َُهوَ َف 

اَلِْلُمْسلِِمينَ  ذ  ُلََه  َأ ْفض  ب يَّنَ . اَن ْفعَ َأ نَََّف  ذ  امَ َه  ادََِِجنْسََِمِنََِْدينِِهمََْفِيَلِْلُمْسلِِمينَ َع  َفِيَاْلِجه 

بِيلَِ ؛َس 
ِ
بِيلََِت ْطِهيرََُإذََْاهَّلل ََس 

ِ
ِدينِهََِاهَّلل اِجهََِو  مِنْه  تِهََِو  ِشْرع  ْفعََِو  د  ءََِب ْغِيََو  ُؤَل  انِِهمََْه  ُعْدو  ل ىَو  َع 

َ لِك  ََذ  اِجب  ل ىَو  اي ةََِع  اِقََاْلكِف  ََاْلُمْسلِِمينَ َبِاتِّف  ْوَل  ل  نََْو  ْفعََِاهَّللََُُيِقيُمهََُم  رََِلِد  ر  ءََِض  ُؤَل  دَ َه  س  ف  َل 

ينَُ انَ َالدِّ ك  اُدهََُو  ادََِمِنََْأ ْعظ مَ َف س  ءََِف س  ُدوََِّاْستِيَل  ْرِب؛َأ ْهلََِمِنََْاْلع  إِنَََّاْلح  ءََِف  ُؤَل  اَه  ْواَإذ  َاْست ْول 

ََُيْفِسُدواَل مَْ اَاْلُقُلوب  م  اَو  ينََِمِنََْفِيه  ََالدِّ ب ًعاَإَلَّ اَت  أ مَّ ََو  ئِك  ََُيْفِسُدونَ َف ُهمََُْأول  َََََََََََاْلُقُلوب 

اءًَ َاهـَ.اْبتِد 

َفاْسَمُعوا َلُه َوَأطِيُعوا، " يستدلون على جواز الخروج بما أخرجه مسلم:الشبهة األولى: 

 ."بِكَِتاِب اَّللِ َما َقاَدُكْم 

قالوا: إذا لم يقدنا بكتاب اَّلل فال سمع وال طاعة، ونخرج عليه، بل ال نثبت له الِوالية 

 أصالً. 

هُ ا نَ مَ  ي  امِ هَ رْ بُ  الدكتور ياسر اَل قَ  ِ بْ مَ ":ص   ال  إِ  ةً ي  عِ رْ َش  ةً يَ اَل وِ  - ُت بِ ثْ  نُ اَل  :ينِ عْ يَ  – شِ تْ بِ ْس ن
 نْ مَ  لِ

 ذَ  رِ يْ غَ بِ  ب  ل  غَ تَ مُ  م  اكِ َح ...  ُجور عَ قَ ْن وَ إِ ، وَ اَّللِ  اِب تَ كِ بِ  هِ رِ مْ أَ  ةِ لَ مْ ي ُج فِ  ودُ قُ يَ 
 ُد ِص قْ يَ  -ُر مْ ، اأْلَ َك لِ

 ."زِ ْج عَ الْ وَ  ةِ رَ ْد قُ الْ ، وَ ةِ َد َس فْ مَ الْ وَ  ةِ َح لَ ْص مَ ى الْ لَ يٌّ عَ نِ بْ مَ  - وَج رُ ُخ الْ 



 اُب:وَ َج الْ 

َيفَجرأةَهذاَالرجلَعلىَتأصيلَمالمََأقول: ي ة َلْمَأر  َاْلِوَل  ؛َحيثَيزعمَأنَّ يسبقهَإليهَأحد 

َعلىَ َالخروجَعلىَالحاكمَالجائرَمبني 
،َوأنَّ

ِ
َفِيَُجْمل ِةَأ ْمِرِهَبِكِت اِبَاهَّلل َبأْنَي ُقود  مشروطة 

َالمصلحةَوالمفسدةَ!!

 والجواُب:

 فِي ُجْمَلِة َأْمرِِه بِكَِتاِب اَّللِ.  الحاكم المسألة األولى: اْلِواَلَيَة مشروطة  بأْن َيُقودَ 

َعمِرهَأتحدىَبرهامي َمِنَ َيأت ََأنََْبقية  ََوَِأَالكتاِبََبنصٍّ َيدلَعلىَذلك.الس  َأتىََنة لقد

َبحديث: َاستدل َحينما ال ى"َبالعجائب َت ع 
ِ
َاهَّلل َبِكِت اِب َالحديث،َ"ي ُقوُدُكْم َهو َوها .

َوشرحهَِلهلَالعلم.َ

أَ  ،َو  َُمْسلِم  ُه ج  ْيُرُهْمَأ ْخر  غ  ،َو  ي 
ائِ النَّس  ُد،َو  يِْنَْحم  َاْلُحص  َُأمِّ تِِه دَّ ْنَج  َع  ْين  ْنَي ْحي ىَْبِنَُحص  ع 

َ
ِ
َاهَّلل ُسوِل َر  ع  َم  ْجُت ج  َح  َڤَت ُقوُل: ا ِمْعُته  َس  م ىَملسو هيلع هللا ىلصَق ال  َر  َِحين  ْيُتُه أ  َف ر  اِع، د  َاْلو  ة  جَّ ح 

احَِ ل ىَر  َع  ُهو  َو  ف  ر  اْنص  َو  ب ِة ق  َاْلع  ة  ْمر  ت ُه،َج  اِحل  َر  َبِِه َي ُقوُد ا ُدُهم  َأ ح  ُة، ام  ُأس  َو  ل  َبَِل  ُه ع  م  َو  تِِه، ل 

َ
ِ
ُسوِلَاهَّلل ْأِسَر  ل ىَر  ْوب ُهَع  َث  افِع  ُرَر  اْْلخ  َملسو هيلع هللا ىلصَو 

ِ
ُسوُلَاهَّلل َر  ال  ْمِس.َق ال ْت:َف ق  ق ْوًَلَملسو هيلع هللا ىلصَمِْنَالشَّ

ِمْعُتُهَي ُقوُل: َس  ثِيًرا،َُثمَّ ْيُكْمَ"َك  ل  َع  ر  دَُإِْنَُأمِّ اَق ال ْت:َأ ْسو  ِسْبُته  ،َح  ع  دَّ َُمج  بْد  َيُقوُدُكْم بِكَِتاِب  ،ع 

َ."َفاْسَمُعوا لَُه َوَأطِيُعوا ،اَّللِ َتَعاَلى

َوَ 
ايَ وَ يَرَِفِ

َ"َ:مَ لَِْسَمَُلََِةَ  ْبد  ْيُكْمَع  ل  َع  ْوَاْسُتْعِمل  ل   ."َفاْسَمُعوا َلُه َوَأطِيُعوا ،َيُقوُدُكْم بِكَِتاِب اَّللِ و 



  ."َيُقوُدُكْم بِكَِتاِب اَّللِ، َفاْسَمُعوا َلُه َوَأطِيُعوا" :نَ يْ بَ  ورُ ُد تَ  اِت ايَ وَ الر   ل  كُ وَ 

 ."َفاْسَمُعوا َلُه َوَأطِيُعوا، َما َقاَدُكْم بِكَِتاِب اَّللِ " وَ 

َ$َفِي ِوي  َالنَّو  اِجَ"َق ال  اُمواَ"اْلِمنْه  اَد  ْعن اُهَم  اء:َم  َاْلُعل م  اِءَ:َق ال  ع  الد  ِمَو  ْسَل  َبِاْْلِ كِين  سِّ ُمت م 

لَ  َع  ق  َُيش  َل  قِِهْم،َو  أ ْخَل  أ ْدي انِِهْمَو  اُنواَفِيَأ ْنُفِسِهْمَو  َك 
ال  َح  ل ىَأ يِّ ال ىَع  َت ع 

ِ
ْيِهُمَإِل ىَكِت اِبَاهَّلل

ُروا.َاهـ ُذكِّ اُتَُوِعُظواَو  ر  ْتَمِنُْهُمَاْلُمنْك  ر  ه  اَظ  ا،َب ْلَإِذ  ص  َاْلع 

َ$َفِيوَ  ِوي  ر  َاْله  اتِيِحَ"َق ال  ف  َاْلم  اِة َأ ْيَ"ي ُقوُدُكمَْ"َ:"مِْرق  َ"َي ْأُمُرُكْم،َ::
ِ
َ:أ ْيََ،"بِكِت اِبَاهَّلل

ُسوِلَ ل ىَُحْكِمَالرَّ ل ىَملسو هيلع هللا ىلصبُِحْكِمِهَاْلُمْشت ِمِلَع  النَّْهِيَع  اِضي:َأ ْيَي ُسوُقُكْمَبِاِْل ْمِرَو  َاْلق  ،َق ال 

ُحْكِمِه، َو 
ِ
َاهَّلل َكِت اِب ى َُمْقت ض  َُهو  ا أ طِيُعوا"َم  َو  ُه َل  ُعوا اِةَ"ف اْسم  ار  َاْلُمد  ل ى َع  ث  َح  َفِيِه :

َ َاْلُوَل  ع  ِةَم  ق  اف  اْلُمو  ِة.َاهـو  لِم  ِفَاْلك  دِّيَإِل ىَاْختَِل  ُيؤ  اَُيثِيُرَاْلِفْتن ة َو  مَّ َع  ِِ ر  ل ىَالتَّح  َِةَع 

َ$َفِي نِْدي  َالسِّ ق ال  َ"و  يِّ
ائِ َالنَّس  َُسن ِن ل ى َع  اِشي تِِه َق ْولِهَِ"ح  فِي َو  :"َ

ِ
َاهَّلل َبِكِت اِب :َ"ي ُقوُدُكْم

ا ُهَفِيم  َل  ة  َط اع  َإِل ىَأ نَُّهََل  ة  ار  ال ى.َاهـَإِش  َت ع 
ِ
َاهَّلل الُِفَُحْكم  َُيخ 

َنَ َُقْلُت: َأ نَّ َمِْن امِي  َبُْره  ُه
َق ال  ا َم  َمِنُْهْم د  َي ُقْلَأ ح  ْم ِديِث،َل  اِحَاْلح  اُلَُشرَّ َأ ْقو  ِذِه ََاليدََِعَ زَْه  من 

نَْ َبِم  َوقوِعه َعدُم ْشُروط  َالذيَهوَمعنىَالخروجَم  ِة َ"َالطَّاع  َأ ْمِرِه ِة َُجْمل  َفِي بِكِت اِبَي ُقوُد

َ
ِ
َبرهامي"اهَّلل َِعم َيفَقولهَكما َكما مِِه، ل ىَإِْسَل  َع  اكِِم َاْلح  اِء َبِب ق  ْشُروط  َم  َبِأ نَُّه َأ ف اُدوا َب ْل ،

انَ "ملسو هيلع هللا ىلص: َفِيِهَُبْره 
ِ
َاهَّلل ُكْمَمِن  اًحاَِعنْد  ْواَُكْفًراَب و  َأ ْنَت ر  ْعن ىَالذيَ"إَِلَّ افُِقَاْلم  ،َاِْل ْمُرَالَِّذيَُيو 



اِديجاءَيفَاِْل َ َبالصربح  ُر َاِل م  َفيها تِي َالَّ َبلَلوَُجَِث َولوَظلمَالحاكم، َوأَُ، خذَلدَظهرك،

. ََمالك،َواستأثرَدونَرعيتهَبالحقوقَوالمالَفَلَننزعَيدًاَمِنَطاعة 

 .ي  امِ هَ رْ بُ  ايَ  ةِ َح ارِ بَ الْ بِ  ةَ لَ ليْ ال   هَ بَ ْش ا أَ مَ 

َقَ  طََّبَ َنَُابََْال 
َ"يفََِ$َالَ  َقَ َ:َ"يَِّارَِخَ بَُلَْلََِهَِحَِرَْش  َ":ملسو هيلع هللا ىلصَوُلَُسَالرَََّال  ْمع  َف َلَس 

ْعِصي ة  َبِم  اَُأمِر  إِذ  ف 

ةَ  َلَط اع  َتَ اْحََ."و  َرَُخَُاَالَْوَُأَ رَ وَ َ،ُجَارَِوَ خَ الََْيِثَدَِحَ اَالَْذَ هَ بََِجَّ َمَْهَِيَْلَ عَ َامَ يَ قَِالَْوَ َرَِوَْجَ الََْةَِمََّئَِىَأَ لَ عَ َوج 

َاهـ.َ"مَْهَِرَِوَْج ََورَِهَُظََُدَ نَْعَِ

َقالَبرهامي نََُ:فإْن س  َيقلَاْلح  َصالحَبنَألم :َ َل  ُجََو  ََأ ْخر  عَ َإَِلَّ امَ َم  ائِعََُفِيهََِإِم  ر  ن نََِش  َالس 

ا، ان ِتََإِنََُْكلِّه  ن نََُك  ةَ َالس  ،َمِائ  ة  ِريع  انَ َش  ك  اَفِيهََِو  تِْسُعونَ َتِْسعَ َمِنْه  ةًََو  ِريع  هََُأ ْخُرْجََل مََْش  ع  َ."م 

ُلََقلنا:َنعمَقاله،َفقدَأخرجَاِلثرَ  َلَّ نَّةَِ"َفِيَاْلخ  نَِ "الس  نََِع  س  ََْبنََِاْلح  الِح  ََص  َ:َ...َق ال  َل  َو 

ُجَ ََأ ْخر  عَ َإَِلَّ امَ َم  ائِعََُفِيهََِإِم  ر  ن نََِش  ا،َالس  ان ِتََإِنََُْكلِّه  ن نََُك  ةَ َالس  ،َمِائ  ة  ِريع  انَ َش  ك  اَفِيهََِو  َتِْسعَ َمِنْه 

تِْسُعونَ  ةًََو  ِريع  هََُأ ْخُرْجََل مََْش  ع  َ."م 

َ:َأ ْيَ ُه؛َلِْلِقت الََِي ْخُرُجَََل  ع   نَّهََُم 
ِ
ََِل اهَََُل  امًا،َي ر  ق دََْإِم  ط ْتََو  ق  ُتهََُس  ي   نَّهََُِوَل 

ِ
ََِل ُلَََل  ائِعََِي ْعم  ر  َبِالشَّ

ا َ.ُكلِّه 

َيَْلَ إَِوَ  َياَبرهاميَومنَعلىَشاكلتكَماَقالهَاِلئمةَيفَالحسنَبنَصالح.َك 

َحَ الَْ
َ:َقَ "يِبَذَِهَْالتَََّيِبَذَِهَْتَ "ي$َفََِرَ جَ ُنَح َُظَابَْافِ ََي َرَِوَْالثَََّانَ كَ َ:انَُطََّقَ ىَالَْيَ حَْيَ َال  َس  َءَ يِّ



ََ.يهَِفََِِيَأَْالرََّ

َقَ وَ  َدَ َ:$َمَ يَْعَ وَنَُبَُأَ َال  َخ  ََنَُبََْنَُس َحَ اَالَْذَ إَِفَ َ،ةَِعَ مَُجَُالََْمَ وَْيَ َي َرَِوَْالثَََّل  َص 
َالِ َيََُح  َقَ فَ َ،يلَِّص  َوذَُعَُنَ َ:ال 

َبَِ
ِ
َأَ وَ َ،اِقَفَ النََِّوعَُِشَُخََنَْمََِاهَّلل َوََّحَ ت َفَ َهَِيَْلَ عَْنَ َذَ خ  ََ.ل 

َقَ وَ  َُجَرَ َاكَ ذَ َ:يَِّرَِوَْالثَََّنَِاَعَ ًضَيَْأَ $ََال  َرَ يَ َل  َيَْىَالسَّ ََ.ةَِمََّىَاِْلَُلَ عَ َف 

َقَ وَ  ََال  َخ  يََِْ َنَُبََْدََُلَّ
َفَِعَْجَُالََْدَ  َاءَ ج ََ:$َي 

َقَ فَ َ،ان َاَهَُىَهَ لَ إََِي َرَِوَْيَالثََّنِ ََنَُبََْنَُس َحَ الََْ:ال  َص 
َالِ َعَ مَ َح 

َمَ  ََعَ مَِاَس 
ََ.ةَ عَ مَُجَُالََْكَُرَُتَْيَ َهَِقَْفَِالَْوَ َمَِلَْعَِالََْنَ مِ

َقَ وَ  َرَِدَْإََِنَُبَْاَال  َح ََنَُابَْاَوَ نَ اَأَ مَ َ:$َيس  ََ،يٍّ
َوَ َةًَعَ مَُىَُجَرَ َيَ َل  ََ.اداًَهَ َجََِل 

َقَ وَ  ََِ َانَ كَ َ:ِثَارَِحَ الََْنَُبََْرَُْشَبََِال 
َجَْيَ َةَُدَ ائِ

َالَْفََُِسَلِ َالنَََّرَُذَِّحَ يََُدَِجَِْسَمَ ي َح ََنَِابََْنَِمََِاس  َيٍّ

َقَ َ.هَِابَِحَ ْصَأَ وَ  ََنَ وَْرَ واَيَ انَُكَ وَ َ:ال  َيَْالسَّ َ.َاهـف 

 وها هي األدلة من السنة على الصبر على جور األئمة، وكالم السلف يف ذلك:

 : حتى الموت على جور األئمة يف كل األحوال،الصبر  -1

َ ْير  ْيِدَْبِنَُحض  ْنَُأس  َڤَأخرجََالشيخانَع 
ِ
ُسوِلَاهَّلل َبِر  َل  اِرَخ  ُجًَلَمِْنَاِْل ْنص  َر  َملسو هيلع هللا ىلصَأ نَّ ال  ف ق 

َ ْونِيَأ َل  تَّىَت ْلق  َح  َف اْصبُِروا ًة ر  َب ْعِديَأ ث  ْون  ت ْلق  َس  َإِنَُّكْم ال  َف ق  ًنا َُفَل  ْلت  َاْست ْعم  ا م  ت ْست ْعِمُلنِيَك 

ْوضَِ ل ىَاْلح  َ."ع 

ت ِجُدون نِيَ"فتحَالباري"يفَقالَالحافظَابنَحجرَ$ إِنَُّكْمَس  تَّىَت ُموُتواَف  َ:َأ ِي:َاْصبُِرواَح 



ْوضَِ َاْلح  َ.ِعنْد 

 ، ولو جلد ظهرك، وأخذ مالك:تخرج على أميركال  -2

نَْ"صحيحه"أخرجَمسلمَيف اِنََع  ُةَْبُنَاْلي م  ْيف  َُحذ  :َق ال  َق ال  م  َلَّ َڤ:َأ بِيَس  ُسول  ُقْلُتَي اَر 

َ ْم َن ع  َق ال  ر  َش  ْيِر َاْلخ  ا ذ  َه  اِء ر  َو  َمِْن ْل َف ه  َفِيِه ن ْحُن َف  ْير  َبِخ  َاهَّلُل اء  َف ج  رٍّ َبِش  َُكنَّا َإِنَّا
ِ
ْلَاهَّلل ُقْلُتَه 

َن عَ  َق ال  ْير  َخ  رِّ َالشَّ لِك  َذ  اء  ر  َي ُكوُنَو  َق ال  ْيف  ْمَُقْلُتَك  َن ع  َق ال  ر  ْيِرَش  َاْلخ  لِك  َذ  اء  ر  ْلَو  ْمَُقْلُتَف ه 

َُقُلوُبَ َُقُلوُبُهْم ال  َِرج  َفِيِهْم ي ُقوُم س  َو  َبُِسنَّتِي َي ْست ن ون  َل  َو  اي  َبُِهد  َي ْهت ُدون  ََل  ة  مَّ
َأ ئِ ب ْعِدي

َُقلَْ َق ال  اِنَإِنْس  ي اطِيِنَفِيَُجثْم  َالشَّ لِك  ْكُتَذ  َإِْنَأ ْدر 
ِ
َاهَّلل ُسول  َأ ْصن ُعَي اَر  يْف  َقاَل َتْسَمُع  ُتَك 

 ."َوُتطِيُع لِْْلَِميرِ َوإِْن ُضرَِب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك َفاْسَمْع َوَأطِعْ 

ه ولو لم يعطِك حقك، وال تخرج عليه: -3  أعِط األمير حق 

ْسُعودَ  ْنَاْبِنَم  ْنَاڤََأخرجَالشيخانَع  َع  ََملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيِّ ةَ ":ق ال  ر  ت ُكوُنَأ ث  اَ،س  َُتنْكُِرون ه  ُأُمور  َ.و 

اُلوا ْأُمُرن اَ:ق  اَت  َف م 
ِ
َاهَّلل ُسول  ََ؟ي اَر  َالَِّذيَل ُكمََْ:ق ال  َاهَّلل  ت ْسأ ُلون  ْيُكْمَو  ل  َالَِّذيَع  قَّ َاْلح  د ون  َ."ُتؤ 

َ"السنةَمنهاج"يفَ$ََقالَشيخَاْلسَلمَابنَتيمية َالنَّبِي  ْخب ر 
َملسو هيلع هللا ىلصَ:َأ  َي ْظلُِمون  اء  ر  َاِْلُم  أ نَّ

َالَْ َاهَّلل  ن ْسأ ل  ُهْم،َو  ِذيَل  َالَّ قَّ ُأمِْرن اَأ ْنَُنْؤتِي ُهُمَاْلح  اَف  ذ  َه  ع  م  ًة،َو  ر  َُأُموًراَُمنْك  ُلون  ي ْفع  َالَِّذيَو  قَّ ح 

َبِاْلِقت الَِ قِّ ْنَفِيَأ ْخِذَاْلح  ْمَي ْأذ  ل  ن ا،َو  ُهْم.َل  ِذيَل  َالَّ قِّ ْصَفِيَت ْرِكَاْلح  خِّ ْمَُير  ل  َو 

ةَ"المنهاجَشرحَصحيحَمسلمَبنَالحجاج"قالَالنوويَ$َيفو ْيف  ِديثَُحذ  فِيَح  َ:َو 



اِصيَمِْنَ ع  َاْلم  ِمل  ع  َو  ق  إِْنَف س  تهَ،َو  ُوُجوبَط اع  امهْمَ،َو  إِم  َو  ةَاْلُمْسلِِمين  اع  م  اَ:َُلُزومَج  ذ  ه 

ْعِصي ةَ.أ ْخذَاِْل ْموَ  ْيرَم  تهَفِيَغ  َ،َف ت ِجبَط اع  لِك  ْيرَذ  غ  َالَو 

َ ات  فِيِه:َُمْعِجز  ُسوِلَاهَّللََو  ْتَُكلَ ملسو هيلع هللا ىلصلِر  ق ع  ْدَو  ق  اَو  َبِه  تِيَأ ْخب ر  ِذِهَاِْلُُمورَالَّ َه  ِهي  ا.،َو  َاهـَه 

 الخروج على الحاكم الجائر مبنيٌّ على المصلحة والمفسدة !! الرد على قول برهامي:

َ، َإْنَشاءَاهَّلل:َوسُأجيبَعليهَمِنَعدةكذاَقالَذاكَالربهامي  َأوجه 

ماَسبقَمنَاِلدلة،َوغيُرهاَكثيرَيفَالصربَعلىَأئمةَالجور،َوعدمَالخروجََالوجه األول:

َ َبَالمصالحَوالمفاسد.عليهم،َدونَِذكرَأنهَعلىَحس 

ََ:الوجه الثاين َمذهُب َالظالم َالحاكم َعلى َالخروج  َأنَّ َعليهَبياُن َووافقهم المعتزلة،

َالخوارج.

َ(:13/387،386َ)"مجموعَالفتاوى"قالَشيخَاْلسَلمَابنَتيميةَ$َكماَيف

ِعيدَِ"و َاْلو  اذ  إِْنف  َو  ت ْيِن نِْزل  َاْلم  َب يْن  ة  نِْزل  اْلم  َو  ْدل  اْلع  َو  َالتَّْوِحيد  ا: ون ه  م  َُيس  ة ، ْمس  َخ  َُأُصوُلُهْم

ا ْعُروِفَو  َبِاْلم  اِْل ْمر  ِر..َولنََّو  ْنَاْلُمنْك  َع  ْعُرو"ْهي  َبِاْلم  رَِاِْل ْمُر ْنَاْلُمنْك  النَّْهُيَع  ُنَ"ِفَو  مَّ ي ت ض 

ْيِف. قِت الِِهْمَبِالسَّ ِةَو  مَّ
ل ىَاِْل ئِ َاْلُخُروِجَع   ِ ا و  ُهْمَج  َِعنْد 

َيف َالبغدادي َالقاهر َعبد َالفرقَالفرق"وقال َيجمع1/55َ)"بين ا َفِيم  َاْختلُفوا قد َو  :)

اِرجَعلىَ و  َاْلخ  َأ نَالذىَيجمع َمقاَلته َالكعبيَفِي َف ذكر اقَمذاهبها اِرجَعلىَاْفتِر  و  اْلخ 



َرضيَ َمن َوكلِّ َاْلجمل اِب أ ْصح  َو  ين َوالحكم  ان  ُعْثم  َو  َعليٍّ َإكفاُر َمذاهبها: اق اْفتِر 

يِْن،َواْلكفاُرَبارتك امَالجائر.بتحكيمَاْلحكم  ُوُجوُبَاْلُخُروجَعلىَاِْلم  نُوب،َو  َابَالذ 

 الوجه الثالث: اإلجماعات يف حرمة الخروج على الحاكم الظالم:

نَعلىَد رهبمَمِنَالعلماءَالَلحقينَوالمعاصرينَيفَُحرمةَالخروجَ إجماعاتَالسلفَوم 

َ،َأسوقَسبعًةَوعشرينَإج َالحقِّ ماعًاَثابتًاَعنَعلىَالحكام،َوإْنَجارواَ:وإليكَباغي 

: َالسلفَوالمعاصرينَيفَذلك،َوإنَكانَحكايةَأحدهمَلإلجماعَكاف 

1-ََ الِك  َڤ:أ ن ُسَْبُنَم 

َيف َعاصم َأبي َابن َيف2/448)"السنة"أخرج َحبان َوابُن َوابُن5/314َ)"الثقات"(، ،)

َالربَيف َكتابه2/287)"التمهيد"عبد َيف َالسنة َوقّواُم (،3/86َ)"الرتغيبَوالرتهيب"(،

َكتابه َيف َاْليمان"والبيهقي َلشعب َيف13/168)"الجامع َالداين َعمرو َوأبو السننَ"(،

َيفَالفتن َاِللباينَ$َيف2/448)"الواردة َوقالَالعَلمة َ-(2/488)"ظَللَالجنة"(،

َ."إسنادهَجيدَورجالهَثقاتَويفَبعضهمَكَلمََلَيضر."طبعةَالمكتبَاَلسَلمي:

َ الِك  َم  َْبِن َأ ن ِس ْن َق اڤع  ،َ
ِ
َاهَّلل ُسوِل َر  اِب َأ ْصح  َمِْن اُؤن ا َُكب ر  ان ا َن ه  : َ»ل  َت ُسب واَملسو هيلع هللا ىلص: َل 

َ َق ِريب  َاِْل ْمر  إِنَّ اْصبُِروا؛َف  اتَُّقواَاهَّلل َو  ُضوُهْم،َو  ْبغ  َت  َل  وُهْم،َو  َت ِغش  َل  ُكْم،َو  اء  ر  َ«.ُأم 

َهـَ$(:234اْلمامَعليَبنَالمديني:َمنَعلماءَالقرنَالثاينَوالثالث،َ)تويف:ََ-2



(،1/197َ)"شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَوالجماعة"أخرجَأبوَالقاسمَالَللكائيَيف:

ُة1423َالسعودية،َطـَالثامنة،ََ-دارَطيبةَ م  ِِ نَُّةَالَلَّ هـََعْنَعليَبنَالمدينيَ$َقال:َالس 

ةَُ الطَّاع  َو  ْمُع َالسَّ ...َ ا: َأ ْهلِه  َمِْن َي ُكْن ْم َل  ا َبِه  َُيْؤمِْن َأ ْو ا ُقْله  َي  ْم َل  ًة ْصل  َخ  ا َمِنْه  ك  َت ر  ْن َم  تِي َالَّ

اِءَالَْ ر  ُأم  ِةَو  مَّ
َلِْْل ئِ د   ح 

ِ
ْيِهَِل ل  َاْلُخُروُجَع  َل  ْلط اِنَو  ت اُلَالس 

َقِ َي ِحل  َل  اِجِرَ،...َو  اْلف  َو  َاْلب رِّ ُمْؤمِنِين 

نَِّة.َ ْيِرَالس  ل ىَغ  َع  َُمْبت ِدع  ُهو  َف  لِك  َذ  ِمل  ْنَع  َالنَّاِس،َف م  َمِن 

ََ$(:َهـ241اْلمامَأحمدَبنَحنبل:َمنَعلماءَالقرنَالثاينَوالثالث،َ)تويف:ََ-3

َأبيَيعلىَيف: َدارَالمعرفة1/25َ)"طبقاتَالحنابلة"أخرجَابُن هذهََبيروت:َ-(َطبعة:

َالمقتدىَهبمَ ،َ َالمعروفينَهبا َبعروقها َوأهلَالسنة مذاهبَأهلَالعلمَوأصحابَاِلثر

َأصحابَالنبيَ َمنَلدن َأهلَملسو هيلع هللا ىلصَفيها َعلماء َأدركتَمن َوأدركتَمن َهذا، َيومنا إلى

فمنَخالفَشيًئاَمنَهذهَالمذاهبَأوَطعنَفيهاَأوَعابَالحجاَِوالشامَوغيرهمَعليها،َ

قائلهاَفهوَمبتدعَخارجَعنَجماعةَالسنةَوسبيلَالحقَ...َوالجهادَماضَقائمَمعَاِلئمةَ

َمعَ َوالحج َوالعيدان َوالجمعة َعادل، َعدل َوَل َجائر َجوُر َُيْبُطله ََل َفجروا َأو بروا

َالسلطانَوإنَلمَيكونواَبررةَعدوًَلَأتقياء.

هـ256َمحمدَبنَإسماعيلَالبخاري:َمنَعلماءَالقرنَالثاينَوالثالث،َ)تويف:َاْلمامََ-4

:)$ََ



َالَللكائيَيف: َالقاسم َوالجماعة"أخرجَأبو َأهلَالسنة َاعتقاد (1/193َ)"شرحَأصول

َأ ْهِلَ َمِْن ُجل  َأ ْلِفَر  َمِْن ِقيُتَأ ْكث ر  َل  َاْلمامَمحمدَبنَإسماعيلَالبخاري،َقالَ$: عِن

َا َأ ْهِل َاْلِعْلِم مِْصر  َو  اِم الشَّ َو  اد  ب ْغد  َو  اِسط  و  َو  ِة اْلب ْصر  َو  ِة اْلُكوف  َو  ِدين ِة اْلم  َو  ة  كَّ م  َو  ِِ ا ْلِحج 

َ َأ ْكث ر  َُمنُْذ افُِرون  ُهْمَُمت و  ْكُتُهْمَو  ،َأ ْدر 
َق ْرن  َب ْعد  ْرًنا َق  َُثمَّ

َق ْرن  َب ْعد  ْرًنا َق 
ات  رَّ ِقيُتُهْمَك  َل  مِْنَِستٍّ

َ َس  أ ْرب ِعين  د َو  د  َذ ِويَع  َفِيَِسنِين 
ات  رَّ َم  ِةَأ ْرب ع  اْلب ْصر  ْيِنَو  ت  رَّ ِةَم  ِزير  اْلج  َو  مِْصر  اِمَو  َالشَّ ن ًة،َأ ْهل 

َأ ْهِلَ ثِي دِّ َُمح  ع  َم  اد  ب ْغد  َو  ة  َاْلُكوف  ْلُت َد خ  ْم َك  َُأْحِصي َل  َو  ، ام  َأ ْعو  َِستَّة  ِِ ا بِاْلِحج 

...فماَرأيتَواحًداَمنهمَي ان  اس  َختلفَيفَهذهَاِلشياء:ُخر 

َأنَالدينَقولَوعمل.َ-

َمخلوق.َ- َوأنَالقرآنَكَلمَاهَّللَغير 

َأ ْنََ- َي ْغِفُر ََل  َاهَّلل  َ﴿َإِنَّ َتعالى: َبالذنبَلقوله َمنَأهلَالقبلة َيكفرونَأحدًا ولمَيكونوا

اُءَ﴾.َ]َالنساءَ:َ ْنَي ش  َلِم  لِك  َذ  اَُدون  ي ْغِفُرَم  َبِِهَو  ك  َ[.48ُيْشر 

-ََ أ ْن َو  َالنَّبِيِّ ْوِل
َلِق  ُه َأ ْهل  َاِْل ْمر  ع  ِِ َُنن ا :َ"ملسو هيلع هللا ىلص:َل  َُمْسلِم  َاْمِرئ  ْلُب َق  ْيِهنَّ ل  َع  َي ُغل  ََل  ث  ث َل 

َمِْنَ َُتِحيُط ت ُهْم ْعو  َد  إِنَّ َف  تِِهْم، اع  م  َج  ُلُزوُم َو  َاِْل ْمِر، ِة َُوَل  ُة ط اع  َو  َلِلَِّه، ِل م  َاْلع  ُص إِْخَل 

ائِِهمَْ ر  دَ "و  َأ كَّ َُثمَّ .ََ ْولِِه: َق  َمِنُْكمَْ}فِي َاِْل ْمِر ُأولِي َو  ُسول  َالرَّ أ طِيُعوا َو  َاهَّلل  ]النساء:ََ{أ طِيُعوا

59َ د  مَّ ِةَُمح  ل ىَُأمَّ َع  ْيف  ىَالسَّ َي ر  أ ْنََل  َملسو هيلع هللا ىلص.َ[َ.َو 

َهـَ$(:261اْلمامَأبوَبكرَاِلثرم:َمنَعلماءَالقرنَالثاينَوالثالث،َ)تويف:ََ-5



َكتابه بَ$َيف َاِلئمة":"الحديثَومنسوُخهَناسُخَ"بوَّ َقتال ،َ"بابَكفَاِليديَعن

فكثرتَعنه،َوعنَالصحابةَواِلئمةَبعدهمَملسو هيلع هللا ىلصَوذكرَفيه:َتواترتَاِلحاديثَعنَالنبيَ

َفراقَڤَ َإلى َذلك َيف َخالفهم َمن َوينسبون َالخروج، َويكرهون َبالكف، يأمرون

نة.َ َالجماعة،َومذهِبَالحرورية،َوترِكَالس 

َهـَ$(:264اءَالقرنَالثاينَوالثالث،َ)تويف:َاْلمامَالمزين:َمنَعلمَ-6

جلَمرضياَ"شرحَالسنة"قالَ$َكماَيف َِعنْدَاهَّللَعزَو  ان  اَك  ةَِلوليَاِْل مرَفِيم  َله:َالطَّاع 

ِذهَمقاَلتَ يهمَوجورهمَ...َه  ترُكَاْلُخُروجَِعنْدَتعدِّ َِعنْدَاهَّللَُمسِخًطاَو  ان  اَك  اْجتن اُبَم  و 

اَا ْيه  ل  َاْجتمعَع  َهب اَالتابعونَوأفعال  ةَاْلهدىَوبتوفيقَاهَّللَاْعتصم  مَّ
َمنَأ ئِ لماضونَاِْل ولون 

َقدوةَورضًى.َ

(7َ ،8َ ،9َ َ)تويف: َِرعة َأبو )264َ َ)تويف: َحاتم َوأبو ،)َ َالقرن277َهـ َمنَعلماء ،)َ هـ

َ َ)تويف: َوالرابع َالثالث َالقرن َعلماء َمن َحاتم: َأبي َوابن َالراِيون327َالثالث، )َ هـ

َرحمهمَاهَّلل:َ

اِهِبَأ ْهِلَعنَأب ذ  َم  ْن َع  ة  ْرع  ُِ َ أ ب ا أ ْلُتَأ بِيَو  َس  يَمحمدَعبدَالرحمنَبنَأبيَحاتمَقال:َ

َمِْنَ اِن ْعت ِقد  َي  ا م  َو  اِر، َاِْل ْمص  ِميِع َج  َفِي اء  َاْلُعل م  ْيِه ل  َع  ا ك  َأ ْدر  ا م  َو  يِن، َالدِّ َُأُصوِل َفِي نَِّة الس 

: اَل  َف ق  ، لِك  َفَِ"ذ  اء  َاْلُعل م  ْكن ا َمِْنَأ ْدر  ان  َف ك  نًا ي م  َو  اًما ش  َو  اًقا ِعر  َو  ا ًِ ا َِحج  اِر َاِْل ْمص  ِميِع َج  ي

َ َلَّ ْنَو  ُنطِيُعَلِم  ُعَو  ن ْسم  َفِيَاْلِفْتن ِة،َو  َاْلِقت ال  َل  ِةَو  ل ىَاِْل ئِمَّ َع  ىَاْلُخُروج  َن ر  َل  بِِهُم...َو  ْذه  ُهَم 



َي دًَ َن نِْزُع َل  َو  ن ا َأ ْمر  لَّ ج  َو  زَّ َع  َاهَّلُل ُذوذ  َالش  ن ْجت نُِب َو  ة ، اع  م  اْلج  َو  نَّة  َالس  ن تَّبُِع َو  ،
ة  َط اع  َمِْن ا

اْلُفْرق ة . َو  ف  اْلِخَل  َو 

10-ََ َ)تويف: َالثالث، َالقرن َعلماء َمن َالكرماين: َإسماعيل َبن َحرب هـ280َاْلمام

:)$َ

:َ"فراححاديَاِلرواحَإلىَبَلدَاِل"ونقلهاَعنهَالعَلمةَابنَالقيمَيف"مسائله"قالَ$َيف

َالمقتدىَ ،َ َالمعروفينَهبا َمذاهبَأهلَالعلمَوأصحابَاِلثرَوأهلَالسنةَبعروقها هذه

إلىَيومناَهذا،َوأدركتَمنَأدركتَمنَعلماءَأهلَملسو هيلع هللا ىلصَهبمَفيهاَمنَلدنَأصحابَالنبيَ

الحجاَِوالشامَوغيرهمَعليها،َفمنَخالفَشيًئاَمنَهذهَالمذاهبَأوَطعنَفيهاَأوَعابَ

َ َخارج َمبتدع َفهو َأحمدَقائلها َمذهب َوهو َقال: .َ َالحق َوسبيل َالسنة َجماعة عن

وإسحاقَبنَإبراهيمَوعبدَاهَّللَبنَمخلدَوعبدَاهَّللَبنَالزبيرَالحميديَوسعيدَبنَمنصورَ

وغيرهمَممنَجالسناَوأخذناَعنهمَالعلمَوكانَمنَقولهمََ...َواَلنقيادَلمنَوَلهَاهَّللَعزَ

َبس َوَلَتخرجَعليه َمنَطاعته َيًدا ََلَتنزع يفَحتىَيجعلَاهَّللَلكلَفرًجاَوجلَأمركم

ومخرًجاَ،وَلَتخرجَعلىَالسلطان،َوتسمعَوتطيع،َوَلَتنكثَبيعتهَ،فمنَفعلَذلكَفهوَ

مبتدعَمخالفَمفارقَللسنةَوالجماعةَوإنَأمركَالسلطانَبأمرَفيهَهَّللَمعصيةَفليسَلكَ

َأنَتطيعهَالبتة،َوليسَلكَأنَتخرجَعليهَوَلَتمنعهَحقه.

َهـَ$(:319َالُمنِْذر:َمنَعلماءَالقرنَالثالثَوالرابع،َ)تويف:َاْلمامَأبوَبكرَابُنََ-11



َالحافظَابنَحجرَ$َيف ل يِْه5/124َ)"فتحَالباري"قال الَِّذيَع  َو  َاْلُمنِْذِر: َابُن َق ال  :)

َ َإَِلَّ َت ْفِصيل  ْيِر َُظْلًماَبِغ  َُأِريد  ا َإِذ  اَُذكِر  مَّ َع  ُجِلَأ ْنَي ْدف ع  َلِلرَّ ُظََأ ْهُلَاْلِعْلِمَأ نَّ ْنَُيْحف  َم  َُكلَّ أ نَّ

بِْرَ َبِالصَّ َبِاِْل ْمِر ِة اِرد  َاْلو  اِر َلِْْلث  ْلط اِن َالس  ل ىَاْستِْثن اِء ِديثَكالمجمعينَع  اءَالح  َمنَُعل م  نُه ع 

ْيِه. ل  ت ْرِكَاْلِقي اِمَع  ْوِرِهَو  ل ىَج  َع 

َهـَ$(:321اْلمامَأبوَجعفرَالطحاوي:َمنَعلماءَالقرنَالثالثَوالرابع،َ)تويف:ََ-12

اِءَ"عقيدته"قالَ$يف ه  ِبَُفق  ْذه  ل ىَم  ِة،َع  اع  م  اْلج  نَِّةَو  ِةَأ ْهِلَالس  ِقيد  اَِذْكُرَب ي اِنَع  ذ  َ:َه 

َ اِريِّ َاِْل نْص  اِهيم  َْبِنَإِْبر  َي ْعُقوب  أ بِيَُيوُسف  ،َو  َاْلُكوفِيِّ
اِنَبِْنَث ابِت  َالن ْعم  ة  نِيف  ،َاْلِملَِّة:َأ بِيَح 

َ ْيب انِيِّ
ِنَالشَّ س  ِدَبِْنَاْلح  مَّ َُمح 

ِ
ْبِدَاهَّلل أ بِيَع  ِعينَ -و  ْيِهْمَأ ْجم  ل  َع 

ِ
اُنَاهَّلل َمََِ-ِرْضو  ْعت ِقُدون  اَي  م  ْنَو 

ةَُأُموِرن ا،َ ُوَل  تِن اَو  ل ىَأ ئِمَّ َع  ىَاْلُخُروج  َن ر  َل  َ...َو  ِمين  ال  َاْلع  بَّ َر  َبِِه ي ِدينُون  يِن،َو  ُأُصوِلَالدِّ

زََّ َع 
ِ
ةَاهَّلل ت ُهْمَمِْنَط اع  ىَط اع  ن ر  تِِهْم،َو  َن نِْزُعَي ًداَمِْنَط اع  َل  ْيِهْم،َو  ل  َن ْدُعوَع  َل  اُروا،َو  إِْنَج  َو 

اف اة.َوَ  اْلُمع  ِحَو  َل  ُهْمَبِالصَّ ن ْدُعوَل  ْعِصي ة،َو  ْأُمُرواَبِم  ْمَي  اَل  ة،َم  َف ِريض  لَّ َج 

13-ََ َ)تويف: َوالرابع َالثالث َالقرن َعلماء َمن َاِلشعري: َالحسن َأبو هـ324ََاْلمام

:)$َ

:َفصلَيفَإبانةَقولَأهلَالحقَوالسنة:َفإنَقالَ"اْلبانةَعنَأصولَالديانة"قالَ$َيف:َ

َفعرفوناََلنا َوالرافضة َوالحرورية َوالجهمية َوالقدرية َالمعتزلة َقول َأنكرتم َقد :َ قائل

َقولكمَالذيَتقولونَوديانتكمَالتيَهباَتدينون.َ



َوجلَ َعز َالتمسكَبكتابَاهَّللَربنا َهبا: َندين َالتي َوديانتنا َبه َالذيَنقول َقولنا َله: قيل

،َوماَرويَعنَالسادةَالصحابةَوالتابعينَوأئمةَالحديثَ،ونحنَملسو هيلع هللا ىلصوبسنةَنبيناَمحمدَ

نضرَاهَّللَوجههَورفعََ-بذلكَمعتصمونَوبماَكانَيقولَبهَأبوَعبدَاهَّللَبنَمحمدَبنَحنبلَ

قائلونَولماَخالفَقولهَمخالفون؛َِلنهَاْلمامَالفاضلَوالرئيسََ-درجتهَوأجزلَمثوبتهَ

َبدعَ َبه َوقمع َالمنهاج َبه َوأوضح َالضَلل َبه َودفع َالحق َبه َاهَّلل َأبان َالذي الكامل

َالمبتدعينَوِيغَالزائغينَوشططَالشاكين،َفرحمةَاهَّللَعليهَمنَإمامَمقدمَوجليلَمعظمَ

َوكبيرَمفهمَ.

َمنَوجملةَقولناَ:َ...َونرىَالدعاءَِل َبإمامتهمَوتضليل  ئمةَالمسلمينَبالصَلحَواْلقرار 

َرأىَالخروجَعليهمَإذاَظهرَمنهمَتركَاَلستقامةَوندينَبإنكارَالخروجَبالسيف.َ

َ(:295َ-290)ص:"مقاَلتَاْلسَلميينَواختَلفَالمصلين"وقالَ$َيف:

َالحديثَ َأهل َعليه َما َجملة َالسنة: َوأهل َالحديث َأصحاب َقول َجملة َحكاية هذه

َنةَ...َويرونَالدعاءَِلئمةَالمسلمينَبالصَلحَوأَلَيخرجواَعليهمَبالسيف.َوالس

َ(:451َ)ص:"السابق"وقالَ$َيف:

واختلفَالناسَيفَالسيفَعلىَأربعةَأقاويلَ...َوقالَقائلون:َالسيفَباطلَولوَقتلتَ

الرجالَوسبيتَالذرية،َوأنَاْلمامَقدَيكونَعادًَلَويكونَغيرَعادلَوليسَلناَإِالتهَوإنَ

َكانَفاسًقا.َوأنكرواَالخروجَعلىَالسلطانَولمَيروه،َوهذاَقولَأصحابَالحديثَ.



َ(:296َ)ص:َ"رسالةَإلىَأهلَالثغر"وقالَ$َيف:

َوفاجرََلَيلزمَالخروجَعليهمَ ل ىَالسمعَوالطاعةَِلئمةَالمسلمينَ...َمنَب رٍّ وأجمعواَع 

َبالسيفَجارَأوَعدل.

َهـَ$(:371القرنَالثالثَوالرابع،َ)تويف:ََاْلمامَأبوَبكرَاْلسماعيلي:َمنَعلماءَ-14

َ:َأنَمذاهبَأهلَ-رحمناَاهَّللَوإياكمََ-:َاعلمواَ"اعتقادَأهلَالسنة"قالَ$َيفَكتابه

َ،َويرونَالحديثَأهلَالسنةَوالجماعةَ. ..َويرونَجهادَالكفارَمعهمَوإنَكانواَجورة

َالدعاءَلهمَباْلصَلحَوالعطفَإلىَالعدلَ،َوَلَيرونَالخروجَبالسيفَعليهم.َ

 هـ $(:387اإلمام ابن بطة العكبري: من علماء القرن الرابع، )تويف:  -15

َ"الشرحَواْلبانة"قالَ$َيف َهي َوما ها، َووصف  َالسنة َشرح َذاكرون َاْلن َونحن يفَ:

نفسها،َوماَالذيَإذاَتمسكَبهَالعبد،َودانَاهَّللَبهَُسّمىَهبا،َواستحقَالدخولَيفَجملةَ

أهلها،َوماَإنَخالفهَأوَشيئًاَمنه،َدخلَيفَجملةَمنَِعبناه،َوذكرناهَوحذرناَمنه،َمنَأهلَ

إلىَوقتناَهذاَملسو هيلع هللا ىلصَالبدعَوالزيغ،َمماَأجمعَعلىَشرحناَلهَأهلَاْلسَلمَمذَبعثَاهَّللَنبيهَ

َبعدَذلكَالكفَوالقعودَيفَالفتنة،َوَلَتخرجَبالسيفَعلىَاِلئمةَوإنَظلموا....َثمَ

،َوقالَ"إنَظلمكَفاصرب،َوإنَحرمكَفاصرب"ڤ:وقالَعبدَاهَّللَبنَعمرَبنَالخطابَ

َ."اصربَوإنَكانَعبًداَحبشًيا":ڤِلبيَذرَملسو هيلع هللا ىلصَالنبيَ



هذهَاِلمةَإلىََوقدَأجمعَالعلماء:َمنَأهلَالفقهَوالعلمَوالنساكَوالعبادَوالزهادَمنَأول

وقتناَهذا:َأنَصَلةَالجمعةَوالعيدين،َومنىَوعرفاتَوالغزوَوالجهادَوالهديَمعَكلَ

َالتيَ َيفَالمساجدَالعظام َوإعطاءهمَالخراجَواِلعشارَجائزَوالصَلة َأوَفاجر، َبر أمير

َالتجارةَ َوسائر َوالشراء َ،والبيع َعقودها َالتي َوالجسور َالقناطر َعلى َوالمشي بنوها

زراعةَكلهاَيفَكلَعصرَ،َومعَكلَأميرَجائزةَعلىَحكمَالكتابَوالسنةَ،ََلَوالصناعةَوال

ظلمَظالمَ،َوَلَجورَجائرَإذاَكانَماَيأتيهَملسو هيلع هللا ىلصَيضرَالمحتاطَلدينهَوالمتمسكَبسنةَنبيهَ

هوَعلىَحكمَالكتابَوالسنة،َكماَأنهَلوَباعَأوَاشرتىَيفَِمنَاْلمامَالعادلَبيًعاَيخالفَ

لَاْلمام.َوالمحاكمةَإلىَقضاهتمَ،َورفعَالحدودَوالقصاصَالكتابَوالسنةَلمَينفعهَعد

وانتزاعَالحقوقَمنَأيديَالظلمةَِلمرائهمَوشرطهمَ،َوالسمعَوالطاعةَلمنَولوهَوإنَ

َكانَعبًداَحبشًياَإَلَيفَمعصيةَاهَّللَعزَوجلَفليسَلمخلوقَفيهاَطاعة.َ

هـ 449)تويف:  اإلمام أبو عثمان الصابوين: من علماء القرن الرابع والخامس، -16

:)$ 

َ$َيف: َالحديث"قال َأصحاب َالسلف َالجمعةَ"عقيدة َالحديث َأصحاب َويرى :

والعيدينَوغيرهماَمنَالصلواتَخلفَكلَإمامَبًراَكانَأوَفاجًراَ،َويرونَجهادَالكفرةَ

َ،َويرونَالدعاءَلهمَباْلصَلحَوالتوفيقَوالصَلحَوبسطَ َجورةَفجرة معهمَوإنَكانوا

َوَلَ ،َ َمنهمَالعدولَعنَالعدلَإلىَالعدلَيفَالرعية َوإنَرأوا يرونَالخروجَبالسيفَ،

ََََََواجتنابَماَكانَعندَاهَّللََالجورَوالحيفَوالطاعةَِلوليَاِلمرَفيماَكانَعندَاهَّللَمرضًيا،



مسخًطاَ،َوتركَالخروجَعندَتعديهمَوجورهمَ،َوالتوبةَإلىَاهَّللَكيماَيعطفَعليهمَهبمَ

َعلىَرعيته.

هـ  463بد البر:  من علماء القرن الرابع والخامس، )تويف: اإلمام أبو عمر بن ع -17

:)$ 

23/279َ)"التمهيد"قالَ$َيف ائُِفَمِن  ب ْتَط و  ه  ائِِرَذ  ِةَالظَّالِِمَاْلج  ع   ِ إِل ىَُمن ا َ(:َو 

َهَ  اُلوا: َف ق  نَِّة َالس  َأ ْهُل ُهْم َو  قِّ َاْلح  َأ ْهُل ا أ مَّ َو  اِرِج و  َاْلخ  ِة امَّ ع  َو  ِة َأ ْنَاْلُمْعت ِزل  ْختِي اُر
ِ
َاَل َُهو  ا ذ 

ِةَ مَّ
َاِْل ئِ َمِن  ائِِرين  َاْلج  ِة ل ىَط اع  َع  ْبُر َف الصَّ َي ُكْن ْم َل  إِْن َف  َُمْحِسنًا ْدًَل َع  َف اِضًَل َاْلمام ي ُكون 

َبِالَْ َاِْل ْمِن ال  َاْستِبْد  ْيِه ل  َع  اْلُخُروِج َو  تِِه ع   ِ َُمن ا َفِي  نَّ
ِ
َِل ْيِه ل  َع  َاْلُخُروِج َأ ْول ىَمِن   نَّ

ِ
ِل َو  ْوِف خ 

َ َمِن  َأ ْعظ ُم لِك  ذ  َو  َاِْل ْرِض َفِي اِد س  اْلف  َو  اِت ار  َاْلغ  نِّ ش  َو  اِء م  َالدِّ اِق َِهر  ل ى َع  َي ْحِمُل لِك  ذ 

ا ُهم  ْيِنَأ ْوَل  ْكُروه  َاْلم  َأ ْعظ م  يُنَأ نَّ الدِّ ْقُلَو  اْلع  ُدَو  اِْلُُصوُلَت ْشه  فِْسِقِهَو  ْوِرِهَو  ل ىَج  ْبِرَع  َالصَّ

َالتَّْرِك.بَِ

ُينِْصُفَ َو  اِء د  َاْلع  َأ ْهِل ل ى َع  َاْلُحُدود  ُيِقيُم َو  ُدوَّ َاْلع  اِهُد ُيج  َو  اْلِعيد  َو  ة  َاْلُجُمع  َُيِقيُم ام  َإِم  ُكل 

ُتهَُ َط اع  اِجب  ُبُلَف و  ُنَبِِهَالس  ْأم  ت  اُءَو  ْهم  ُهَالدَّ ت ْسُكُنَل  َو  ظ الِِمِهْمَب ْعِضِهْمَلِب ْعض  َمِْنَم  فِيََالنَّاس 

َاْلُمب اِحَ.َ ِحَأ ْوَمِن  َل  َالصَّ ْأُمُرَبِِهَمِن  اَي  َم  َُكلِّ

 هـ $(:628اْبُن الَقط ان الَفاِسي: من علماء القرن السادس والسابع، )تويف:  -18



اعَِ"قال$َيف: ائِلَاِْلْجم  س  اِجب ة1/61َ)"اِْلْقن اعَفِيَم  َو  ة  َوالطَّاع  ْمع  َالسَّ ُعواَأ نَّ (:َوأ ْجم 

َ 
ِ
َِل َالمْسلِِمين، ة مَّ
َئِ ل بة  َغ  َأ ْو ا َِرض  ن َع  َُأُموِرِهم َمِن ْيًئا َش  لِي  َو  ْن َم 

َُكلَّ َأنَّ ل ى َع  ُعوا أ ْجم  و 

دُلوا.َ اُرواَأ ْوَع  يِْف،َج  ل ْيهمَبِالسَّ مُهمَالُخُروُجَع  ْلز  ََل َي  ف اِجر  ْطأ ُتُهَمِْنَب ّرَو  ْتَو  اْشت دَّ َو 

 هـ $(:676قرن السابع، )تويف: أبو زكريا النووي: من علماء ال -19

ل ْيِهْم6/314َ)"المنهاجَشرحَصحيحَمسلمَبنَالحجاج"قالَ$َيف اَاْلُخُروجَع  أ مَّ (:َو 

. الِِمين  ةَظ  ق  انُواَف س  إِْنَك  ،َو  اِعَاْلُمْسلِِمين  امَبِإِْجم  ر  ت الهْمَف ح 
قِ َو 

أ ْجمَ  َو  ْرته، ك  َذ  ا َم  ْعن ى َبِم  اِديث َاِْل ح  ْت ر  َت ظ اه  ق ْد ْلط انَو  َالس  ِزل نْع  َي  ََل  َأ نَُّه نَّة َالس  َأ ْهل ع 

ْنَ َع  ُحكِي  َو  ِزل، نْع  َي  نَُّه
َأ  ابن ا َأ ْصح  َلِب ْعِض َاْلِفْقه َُكُتب َفِي ْذُكور َاْلم  ْجه َاْلو  ا أ مَّ َو  بِاْلِفْسِق،

اِع. الِفَلإِْلِْجم  ائِله،َُمخ  ل طَمِْنَق  ةَأ ْيًضا،َف غ  َاْلُمْعت ِزل 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمي ة: من علماء القرن السابع والثامن، شيخ اإلسالم  -20

 هـ $( : 728)تويف: 

َالفتاوى"قالَ$َيف َبِاْلِقت اِل4/444َ)"مجموع َاْلُخُروِج َت ْرُك ِديِث َاْلح  َأ ْهِل ُب ْذه  َم  :)

َ َب ر  ل ىَُظْلِمِهْمَإل ىَأ ْنَي ْست ِريح  ْبِرَع  الصَّ اِةَو  ل ىَاْلُمُلوِكَاْلُبغ  .ع  اُحَمِْنَف اِجر  َأ ْوَُيْست ر 

الُحَسْين بُْن َعْبِد اَّلل بن ُمَحمد الط يبِي: من علماء القرن السابع والثامن، )تويف:  -21

 هـ $(:  743



َيف: $َ ن نَِ"قال َالس  ِق
ائِ ق  َح  ْن َع  اِشُف ْيِهْم7/181،182َ)"الك  ل  َع  َالُخُروُج ا َوأمَّ :)

َ م  تن اُِعِهمَ)هكذا(َف ُمحرَّ َو 

ََل َبِإِْجَ ْلط ان  َالس  َأ نَّ ل ى َع  َالُسنَّة َأ ْهُل ع  أ ْجم  َو  ، الِمين  َظ  ًة ق  َف س  اُنوا َك  إِْن َو  ، َالمْسلِِمين  اِع م 

ت ُكوُنَالمفَْ اِتَالب يِْن،َف  ِقَذ  ر  ت ف  اِء،َو  م  ِةَالدِّ اق  إِر  ْزلِِه،َو  ِزُلَبِاْلِفْسِق؛َلِت ْهي ِجَالِفت ِنَفِيَع  نْع  ُةَي  د  س 

ْزلِهَِ ائِِه.ََفِيَع  اَفِيَب ق  َمِنْه  َأ ْكث ر 

 هـ $(:751العالمة ابن قيم الجوزية: من علماء القرن السابع والثامن، )تويف: -22

(:َوقدَذكرناَيفَأولَالكتاب411َ)ص:"حاديَاِلرواحَإلىَبَلدَاِلفراح"قالَ$َيف:

َعليهاَكماَحكاهَاِلشعريَعنهم ،َجملةَمنَمقاَلتَأهلَالسنةَوالحديثَالتيَأجمعوا

َقالَيفَمسائلهَ َبلفظه َحربَبنَإسماعيلَالكرماينَعنهم َحكاه َكما ونحكيَإجماعهم

المشهورة:َهذهَمذاهبَأهلَالعلمَوأصحابَاِلثرَوأهلَالسنةَبعروقهاَالمعروفينَهبا،َ

َمنَلدنَأصحابَالنبيَ َهذا،َوأدركتَمنَأدركتَمنَملسو هيلع هللا ىلصَالمقتدىَهبمَفيها إلىَيومنا

يها،َفمنَخالفَشيًئاَمنَهذهَالمذاهبَأوَطعنَعلماءَأهلَالحجاَِوالشامَوغيرهمَعل

َفيهاَأوَعابَقائلهاَفهوَمبتدعَخارجَعنَجماعةَالسنةَوسبيلَالحق.

َالزبيرَ َبن َاهَّلل َوعبد َمخلد َبن َاهَّلل َوعبد َإبراهيم َبن َوإسحاق َمذهبَأحمد َوهو قال:

الحميديَوسعيدَبنَمنصورَوغيرهمَممنَجالسناَوأخذناَعنهمَالعلمَوكانَمنَقولهمَ

اَلنقيادَلمنَوَلهَاهَّللَعزَوجلَأمركمََلَتنزعَيًداَمنَطاعتهَوَلَتخرجَعليهَبسيفَ...َو



َوَلَ َوتطيع، َوتسمع َالسلطان، َعلى َتخرج َوَل َومخرًجا، َفرًجا َلكل َاهَّلل َيجعل حتى

َأمركَ َوإن َوالجماعة َللسنة َمفارق َمخالف َمبتدع َفهو َذلك َفعل َفمن َبيعته، تنكث

تطيعهَالبتة،َوليسَلكَأنَتخرجَعليهَوَلَتمنعهََالسلطانَبأمرَفيهَهَّللَمعصيةَفليسَلكَأن

َحقه.َ

هـ 1004شمس الدين الرملي: من علماء القرن العاشر والحادي عشر )توىف:  -23

:)$ 

َابنَرسَلن"قالَ$َيف: َِبد َشرح َالبيان َاْلُخُروجَعلىَولي15َ)ص:"غاية َيحرم :)

لِكَم تَّبَعلىَذ  ت ر  َي  َذ اتَاِْل مرَوقتاُلهَبإجماعَاْلُمسلمينَلما اِد ف س  اءَو  م  نَفتنَوإراقةَالدِّ

ائِِه. اَفِيَب ق  َمِنْه  زلهَأ كثر  ُةَفِيَع  َاْلب ينَف تكونَاْلمْفسد 

 ُنبذة من إجماع المعاصرين :

العالمة عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ: من علماء القرن الثاين عشر والثالث عشر،  -24

 هـ $(:1225)تويف: 

(:َولمَيدرَهؤَلءَالمفتونون،8/378َ)"ِلجوبةَالنجديةالدررَالسنيةَيفَا"قالَ$َيف:

حاشاَعمرَبنَعبدَالعزيز،َومنََ-أنَأكثرَوَلةَأهلَاْلسَلم،َمنَعهدَيزيدَبنَمعاويةَ

قدَوقعَمنهمَماَوقعَمنَالجراءة،َوالحوادثَالعظام،َوالخروجََ-شاءَاهَّللَمنَبنيَأميةَ

دةَالعظامَمعهم،َوالفسادَيفَوَليةَأهلَاْلسَلم؛َومعَذلكَفسيرةَاِلئمةَاِلعَلم،َوالسا



َمنَطاعة،َفيماَأمرَاهَّللَبهَورسوله،َمنَشرائعَاْلسَلمَ معروفةَمشهورة،ََلَينزعونَيدًا

َوواجباتَالدين.

العالمة محمد بن صالح العثيمين: من علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر، - 25

 هـ $(:1421)تويف: 

التيَيختلفَفيهاَأهلَ(:َكذلكَمنَاِلصول45/19َ)"لقاءَالبابَالمفتوح"قال$َيف:

السنةَوأهلَالبدعَالخروجَعلىَاِلئمة،َفالحروريةَهؤَلءَخرجواَعلىَإمامَالمسلمين،َ

َوالجماعةَ َالسنة َأهل َوأما َذلك، َأجل َمن َالمسلمين َدماء َواستباحوا َوقتلوه، روه وكفَّ

فيقولون:َعليناَأنَنسمعَونطيعَلوليَاِلمرَفعلَماَفعلَمنَالكبائرَوالفسقَماَلمَيصلَ

َحدَالكفرَالبواح،َفحينئذَنقاتلهَإذاَلمَيرتتبَعلىَقتالهَشرَوفتن.ََإلى

 فضيلة شيخنا العالمة صالح بن فوزان الفوزان حفظه اَّلل:  – 26

ىَ":َعلىَقولَاْلمامَالطحاويَ$:"شرحَالعقيدةَالطحاوية"قالَحفظهَاهَّللَيف: َن ر  َل  و 

َوَ  َُأُموِرن ا ِة ُوَل  َو  تِن ا َأ ئِمَّ ل ى َع  َمِْنَاْلُخُروج  َي ًدا َن نِْزُع َل  َو  ْيِهْم، ل  َع  َن ْدُعو َل  َو  اُروا، َج  إِْن

تِِهمَْ َ:"ط اع 

هذهَمسألةَعظيمة،َفمنَأصولَأهلَالسنةَوالجماعة:َأهنمََلَيرونَالخروجَعلىَوَلةَ

َأمرَالمسلمين.َ

 فضيلة شيخنا عبد العزيز بن عبد اَّلل الراجحي حفظه اَّلل:  – 27



َيف: َاهَّلل َحفظه َالطحاويةَشرح"قال َعدمَ"العقيدة َوالجماعة، َالسنة َأهل َأصول َمن :

َولوَظلمواَخَلفاَِلهلَالبدعَمنَالخوارجَوالمعتزلةَ الخروجَعلىَاِلئمة،َولوَجاروا

َوالرافضة.

 فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اَّلل: -28

ىَ"$:علىَقولَاْلمامَالطحاويَ"شرحَالعقيدةَالطحاوية"قالَحفظهَاهَّللَيف: َن ر  َل  َو 

َمِْنَ َي ًدا َن نِْزُع َل  َو  ْيِهْم، ل  َع  َن ْدُعو َل  َو  اُروا، َج  إِْن َو  َُأُموِرن ا ِة ُوَل  َو  تِن ا َأ ئِمَّ ل ى َع  اْلُخُروج 

تِِهمَْ َ:َ"ط اع 

َيفََهذه َودونوها َالصالح َالسلف َأئمة َعليها َأجمع َالتي َالعقيدة َفيها َيذكر الجملة

َعقائدهمَوجعلواَمنَخالفهاَمخالًفاَللسنةَوالجماعة.َ

ا:   تنبيه  مهمٌّ جدًّ

بعض الناس ينقض هذه اإلجماعات كلها، ويقول: هي منقوضة ومنخرمة بما وقع من 

 بعض التابعين، وهاك الجواب عن ذلك:

 (: 13/26)"مجموع الفتاوى"إلسالم ابن تيمية $ يف:قال شيخ ا

اِدَا ْجتِه 
ِ
ائِِلَاَل س  ِذِهَمِْنَم  َه  ل  َأ ْنَي ْجع  لِك  ِدَذ  رَّ ْمَي ُكْنَبُِمج  َل  ِرين  َاْلُمت أ خِّ اع  ُرواَنِز  ك  اَذ  إِذ  تِيَو  لَّ

اعًَ َإْجم  الِْف َُيخ  ْم َل  ائًِغا َس  اِل َاِْل ْقو  َتِْلك  َمِْن َق ْول  َُكل  َُأُصوِلَي ُكوُن َمِْن ثِيًرا َك   نَّ
ِ
َِل ا؛



اُعَ النِّز  َو  فِِه َِخَل  ل ى َع  ل ِف َالسَّ اِع َبِإِْجم  ْسُبوق  َم  ِم ْسَل 
َاْْلِ َفِي ع  َُمْبت د  ث  َُمْحد  ِرين  اْلُمت أ خِّ

ِريَّةَِ د  اْلق  َو  ِة افِض  الرَّ اِرِجَو  و  ِفَاْلخ  ِخَل  َق ْطًعاَك  أ  ط  ل ِفَخ  اِعَالسَّ َإْجم  اِدُثَب ْعد  اْلُمْرِجئ ِةََاْلح  و 

َ اع  إِْجم  َو  ة  ْعُلوم  َاْلم  ة  َاْلُمْست ِفيض  َالن ُصوص  ا َفِيه  ُفوا ال  َخ  ال  َأ ْقو  ُهْم َل  ْت ر  َاْشت ه  ْد َق  ْن مِمَّ

ل ِفَ اِعَالسَّ ُفَمِْنَنِز  اَُيْعر  ِفَم  اب ِة.َبِِخَل  ح  َالصَّ

اعَِ ْجم 
ُفَاْْلِ :َإنَُّهَِخَل  ال  َُيْمكُِنَأ ْنَُيق  إِنَُّهََل  .ََف  َبِالنَّصِّ د  اَُير  إِنَّم  َو 

 : "الواسطية"قال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اَّلل يف شرحو

لقولَإجماعَأهلَالعقائدَمعناهَأنهََلَتجدَأحدًاَمنَأئمةَالحديثَوالسنةَيذكرَغيرَهذاَا

اْلجماعَ،َوإذاَخالفَأحدَ،َواحدَأوَنحوهَفَلَيعدَخَلفاَ،َِلنهَيعدَويرجحه،َهذاَمعناهَ

َاْلجماعَ،َفَلَيعدَقوَلَآخرَ،َفنجدَأنهَمثَلَأهنمَأجمعواَعلىَأنَاهَّللَجلَوعَلَلهَ خالف 

َفأتىَابنَخزيمةَ َذلكَ، )صورة(َوذلكَِلنهََلَخَلفَبينهمَعلىَذلكَكلهمَيوردونَ

يعنيَالحديثَالخاصَ)أنَاهَّللََ-وتأولهََ$َتعالىَرحمةَواسعةَفنفىَحديثَالصورة

خلقَآدمَعلىَصورةَالرحمن(َوحملَحديثَ)خلقَاهَّللَآدمَعلىَصورته(َيعنيَعلىَغيرَ

َُعّدَمنَغلطاتهَ$َولمَُيقلَإنَذلكَفيهَخَلفَ َالرحمنَ،َوأنكرَذلكَ،َوهذا صورة

ةَتتابعواَلإلجماعَأوَإنهَقولَآخر.َفإذنَاْلجماعَيفَالعقائدَيعنيَأنَأهلَالسنةَوالجماع

َعلىَوَلةَ ،َ ور َالج  َأئمة َالخروجَعلى َمثلَمسألة ،َ َبدونَخَلفَبينهم َهذا علىَذكر

َعندَبعضَالتابعينَوحصلتَمنَهذاَ َكانَفيهَخَلفَفيها َهذا َمنَالمسلمينَ، الجور



وقائعَ،َوتبعَالتابعينَ،َوالمسألةَتذكرَبإجماعَ،َيقالَأجمعَأهلَالسنةَوالجماعةَعلىَأنَ

مَالخروجَعلىَأئمةَالجورَواجبَ،َوهذاَمعَوجودَالخَلفَعندَالسمعَوالطاعةَوعد

َعقائدَأهلَالسنةبعضَالتابعينَوتبعَالتابعينَلكنَذلكَالخَلفَ ّرر  ،َوالجماعةَقبلَأنَت ق 

َاِلئمةَ َتتابع َوقرروها َاِلدلة َفيها ت بَّعوا َوت  َاِلئمة تَوأوضحها ر  َوُقرِّ َُبيِّن تَالعقائد ولما

َعلىَمنَعلىَذلكَوأهلَالحديثَدونَخ َلفَبينهمَ،َففيَهذهَالمسألةَبخصوصهاَُردَّ

َسلكَذلكَالمسلكَمنَالتابعينَومنَتبعَالتابعينَِلنَهذاَفيهَمخالفةَلْلدلةَفيكونَ

َللدليلَ،َوأهلَالسنةَالجماعةَعلىَخَلفَذلكَالقول.ََ َمعتربَِلنهَخَلف  َخَلفهمَغير 

اءَعلىَِذْكرَالمسألةَالعقدية،َإذاَإذنَالخَلصةَأنَمسألةَاْلجماعَمعناهاَأنَيتتابعَالعلم

َ.أجمعَأهلَالسنةَوالجماعةَعلىَذلكتتابعواَعلىَِذكرهاَبدونَخَلفَفيقال:َ

 أيضًا: "شرح العقيدة الواسطية"وقال حفظه اَّلل يف

ذكرَبعضهمَكالحافظَابنَحجرَأنَالخروجَعلىَالواليَكانَفيهَقوَلنَعندَالسلف،َثمَ

قال:َثمَاستقرَأمرَأهلَالسنةَوالجماعةَعلىَأنهََ-هذاَتعبيرَالحافظَابنَحجرََ-استقرَ

َقوَلنَ َلَيجوَِالخروجَعلىَالوَلةَوذكرواَذلكَيفَعقائدهمَوهذاَالذيَقالهَمنَأنهَث مَّ

َليسَ َهذا َللسلف، َلكنَفعلَفيه َالخروج، َ بجيدَبلَالسلفَمتتابعونَعلىَالنهيَعنَ

َللنص،َ َمخالف َِلنه َقوًَل َيعد َوَل َإليه ُب َُينْس  َوهذا َالخروج َمن َفعل َما بعضهم

َإلىَمنَأحدثَقوًَلَيفَالعقائدَولوَ فالنصوصَكثيرةَيفَذلكَ،َكماَأنهََلَيجوَِأنَننِسب 



مسائلَاْلمامةََلَيسوغَأنَنقولََكانَمنَالتابعينَأنَيقولَهذاَقولَللسلف،َفكذلكَيف

َأحدثَالقولَ َومن َالتابعين، َمن َكان َبالقدر َأحدثَالقول َمن َللسلفَِلن َقول هذا

ْتَتلكَاِلقوالَعليهَ َذلك،َُردَّ باْلرجاءَكانَمنَالتابعين،َمنَجهةَُلِقيِهَللصحابة،َلكنَُردَّ

ذلكَمسائلَاْلمامةَولمَُيِسْغَأحدَأنَيقولَقائلَ)كانَثمَقوَلنَللسلفَيفَمسألةَكذا(َفك

أمرَالسلفَفيهاَواحدَومنَتابعهمَ،َوإنماَحصلَاَلشتباهَمنَجهةَوقوعَبعضَاِلفعالَ

منَالتابعينَأوَتبعَالتابعينَأوَغيرهمَيفَذلك،َوالنصوصَمجتمعةَعليهمََلَحظَلهمَ

َمنها.َاهـَ

َمِنَأهلَالعلمَيفَحرمةَالخروجَعلىَا لحكامَهاَهيَاْلجماعاتَالكثيرةَالتيَنقلهاَكثير 

َوإنَجاروا.

َعلىَالحكامَالجائرينَمذهبَالخوارِجَوالمعتزلِة.َبيانَ وهاَهوَ َالخروج  َعلىَأنَّ

َبعدَذلكَأْنَيقول:َإنهَعلىَحسبَالمصالحَوالمفاسدَ؟!! َِلحد  َفهلَيصح 

ََدَُمَْحَ الَْوَ 
ِ
َرَ َهَّلل َ.َينَ مَِالَ عَ الََْبِّ

 ة: نيالشبهة الثا

ْنَ""صحيحه"أخرجهَابنَحبانَيفَاستدَللهمَبما ل ىَم  اِنَع  يم 
ِقَاْسِمَاْْلِ َإِْطَل  باب:َِذْكُر

ائِهَِ التعليقاتَالحسانَعلىَ"(،َوصححهَاِللباينَيف177)رقم:َ"أ ت ىَُجْزًءاَمِْنَب ْعِضَأ ْجز 

(:َعْن177َ)َرقم:"صحيحَابنَحبان،َوتمييزَسقيمهَمنَصحيحه،َوشاذهَمنَمحفوظه



ِدين َ َق اِضيَاْلم  ُهو  َو  ار  َْبِنَي س  ط اِء َع  ْسُعود  َم  ِمْعُتَابْن  َس  َق ال  ُسوُلَڤَِة َر  َي ُقوُل:َق ال  ُهو  و 

َ
ِ
ْنَ"َ:ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل َف م  َيؤمرون، ََل  ا َويفعلونَم  ، ُلون  َي ْفع  ََل  ا َم  يَي ُقوُلون  َب ْعد  َمِْن اُء ر  َُأم  ي ُكوُن س 

َ َف ُهو  ْلبِِه َبِق  ُهْم د  اه  َج  ْن م  َو  ، َُمْؤمِن  َف ُهو  انِِه َبِلِس  ُهْم د  اه  َج  ْن م  َو  ، َُمْؤمِن  َف ُهو  َبِي ِدِه ُهْم د  اه  ج 

هَُ َب ْعد  ان  َإِيم  ،ََل  َ.َ"ُمْؤمِن 

:َاْئِتَقَ  ال  َف ق  أ ْخب ْرُتُه َف  ر  َُعم  َبِْن
ِ
ْبِدَاهَّلل َانْط ل قتَإِل ىَع  ِديثَمِنُْه ِمعتَالح  َس  :َف ِحين  ط اء  َع  ال 

ُقْلُتَ َف  : ط اء  َع  َق ال  ِديثِِه. َح  َفِي ْيِه ل  َع  ِل اْلُمْدخ  َك  ا ذ  ك  َي ُقولَه  ْسُعود اََ:اْبنَم  َف م  ، ِريض  َم  ُهو 

ُه.َ َأ ْنَت ُعود  ْمن ُعك  َي  اُه،َُثمَّ ْكو  ْنَش  ُهَع  أ ل  ُه،َف س  ع  ل ْقُتَم  اْنط  اْنط لقَو  :َف  ْيِه،َق ال  اْنط لِْقَبِن اَإِل  :َف  ق ال 

ْبدَ  َع  َابُْنَُأمِّ ان  اَك  َي ُقوُل:َم  ُهو  ُه،َو  فَّ لُِّبَك  َُيق  ُهو  ،َو  ر  َابُْنَُعم  ج  ر  :َف خ  ِديِث.َق ال  ِنَاْلح  ُهَع  أ ل  َس 

ُسولَِ ل ىَر  ََي ْكِذُبَع 
ِ
َ.ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

جامعَالعلومَوالحكمَيفَشرحَخمسينَحديثاَمنَجوامعَ"يفَ$قالَابنَرجبََقالوا:

اِءَبِاْلي ِد.(:2/248َ)"الكلم ر  اِدَاِْلُم  ل ىَِجه  َع  اَي ُدل  ذ  ه  َاهـَو 

َعبدَالعزيزَالراجحيَحفظهَاهَّللَيف َ"شرحَصحيحَابنَحبان"َوقالَشيُخنا َمِنَ: َأنَّ فيه:

َ َالمنكرَمِنَاْليماِنَ.اْليماِنَمجاهدة  َإنكار  ََاِلمراِءَباللساِن،َوباليِد،َوأنَّ

 الجواب :  

َالجوابَعنَذلكَمنَعدةَأوجه:

 األول:

ْسُعودَ الحديثَأخرجهَمسلمَ َْبِنَم 
ِ
ْبِدَاهَّلل ْنَع  َع  افِع  ْنَأ بِيَر  ََڤَع 

ِ
َاهَّلل ُسول  َر  :َملسو هيلع هللا ىلصَأ نَّ َق ال 

"َ َي ْأُخُذون  اب  أ ْصح  َو  اِري ون  و  تِِهَح  َُأمَّ ُهَمِْن َل  ان  َك  ْبلِيَإَِلَّ َق 
ة  ث ُهَاهَّلُلَفِيَُأمَّ َب ع  َن بِيٍّ اَمِْن بُِسنَّتِِهَم 



َمَ  ُلون  ي ْفع  َو  ُلون  َي ْفع  ََل  ا َم  َي ُقوُلون  َُخُلوف  َب ْعِدِهْم َمِْن َت ْخُلُف ا َإِنَّه  َُثمَّ َبِأ ْمِرِه ْقت ُدون  ي  َو  ََل  ا

ُهْمَ د  اه  َج  ْن م  َو  َُمْؤمِن  َف ُهو  انِِه َبِلِس  ُهْم د  اه  َج  ْن م  َو  َُمْؤمِن  َف ُهو  َبِي ِدِه ُهْم د  اه  َج  ْن َف م  ُرون  ُيْؤم 

لَ  ْرد  بَُّةَخ  اِنَح  يم 
َمِْنَاْْلِ لِك  َذ  اء  ر  َو  يْس  ل  َو  َُمْؤمِن  ْلبِِهَف ُهو  ََبِق 

ِ
َاهَّلل ْبد  ْثُتَع  دَّ َف ح  افِع  َأ ُبوَر  َق ال  َبْن 

َ ر  َُعم  َبُْن
ِ
َاهَّلل ْبُد َع  ْيِه َإِل  نِي اْست ْتب ع  َف  ن اة  َبِق  ل  ن ز  َف 

ْسُعود  َم  َابُْن ِدم  َف ق  يَّ
ل  َع  ُه ر  أ ْنك  َف  ر  ي ُعوُدُهَُعم 

دََّ َح  ا م  َك  نِيِه ث  دَّ ِديِثَف ح  َاْلح  ا ذ  َه  ْن َع 
ْسُعود  َم  أ ْلُتَاْبن  َس  ل ْسن ا َج  ا َف ل مَّ ُه ع  ل ْقُتَم  اْنط  َف  َابْن  ْثُتُه

َبِْنَ ق  َإِْسح  َْبُن َب ْكِر َأ ُبو نِيِه ث  دَّ َوح  افِع  َر  َأ بِي ْن َع  لِك  َذ  َبِن ْحِو ث  َُتُحدِّ ق ْد َو  الِح  َص  َق ال  ر  ُعم 

اِرُثَبُْنَا نِيَاْلح  َأ ْخب ر  َق ال 
د  مَّ ِزيِزَْبُنَُمح  ْبُدَاْلع  ن اَع  ث  دَّ َح  ْري م  ن اَاْبُنَأ بِيَم  َأ ْخب ر 

د  مَّ ْيِلَُمح  ْلُفض 

ْنَأَ  ة َع  م  ْخر  ِرَْبِنَم  ِنَْبِنَاْلِمْسو  ْحم  ْبِدَالرَّ ْنَع  ِمَع  ك  َْبِنَاْلح 
ِ
ْبِدَاهَّلل ِرَْبِنَع  ْعف  ْنَج  َع  ْطِمي 

بِيَاْلخ 

َ ىَالنَّبِيِّ
ْول  َم  افِع  َملسو هيلع هللا ىلصَر 

ِ
َاهَّلل ُسول  َر  َأ نَّ

ْسُعود  َم  َابِْن
ِ
ْبِدَاهَّلل ْنَع  َن بََِملسو هيلع هللا ىلصَع  َمِْن ان  اَك  َم  َق ال  َإَِلَّ يٍّ

َُقدَُ َي ْذُكْر ْم ل  َو  الِح  ِديِثَص  َح  َمِْثل  َبُِسنَّتِِه ي ْست ن ون  َو  ْديِِه َبِه  َي ْهت ُدون  اِري ون  و  َح  ُه َل  ان  َك  ْد ق  َو  وم 

هَُ ع  َم  ر  َاْبِنَُعم  اع  اْجتِم  َو 
ْسُعود  َ.َاْبِنَم 

َاِلمراءَوإنماَجاءَذلكَيفَروا َِذكُر َليسَفيها يةَاْلمامَأحمدَوروايةَاْلمامَمسلمَ$َ

َفيها"مسنده"يف َيذكر َولم ،َ"َ َف ُهو  انِِه َبِلِس  ُهْم د  اه  َج  ْن م  َو  َُمْؤمِن  َف ُهو  َبِي ِدِه ُهْم د  اه  َج  ْن ف م 

ْرد ل بَُّةَخ  اِنَح  يم 
َمِْنَاْْلِ لِك  َذ  اء  ر  َو  يْس  ل  َو  َُمْؤمِن  ْلبِِهَف ُهو  ُهْمَبِق  د  اه  ْنَج  م  َو  َ."ُمْؤمِن 

مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود " $ استنكر هذه الرواية كما يف بل إن  اإلمام أحمد

 . "السجستاين

اِرِثَبْنَِ:َقالَاْلمامَأبوَداودَ$ ِنَاْلح  َع  ان  ْيس  الِِحَْبِنَك  ِديًثاَلِص  َح  ر  ك  ،َذ  د  ِمْعُتَأ ْحم  َس 

َْبِنَ ِر َاْلِمْسو  َْبِن ِن ْحم  َالرَّ بِْد َع  ْن َع  ِم، ك  َاْلح  َْبِن
ِ
َاهَّلل ْبِد َع  َْبِن ِر ْعف  َج  ْن َع  ، ْطِميِّ

َاْلخ  ْيل  ُفض 



َ ْسُعود  َبِْنَم 
ِ
ْبِدَاهَّلل ْنَع  ،َع  افِع  ْنَأ بِيَر  ة ،َع  م  ْخر  َڤَم  ِنَالنَّبِيِّ َ":ملسو هيلع هللا ىلصع  اُءَي ُقوُلون  ر  ي ُكوُنَُأم 

، ُلون  َي ْفع  اََل  ُهْمَبِي ِدهََِم  د  اه  ْنَج  َ«َ.ف م 

ْحُموِدَ َبِم  يْس  َل  ْيل  اِرُثَْبُنَُفض  اْلح  ،َو  ر  ْعف  ِميِدَْبُنَج  ْبِدَاْلح  َأ ُبوَع  اَُهو  ذ  ُرَه  ْعف  ُد:َج  َأ ْحم  ق ال 

ِديِثَ. َاْلح 

َرَ َ َي ُقوُل:َق ال 
ْسُعود  ،َاْبُنَم 

ْسُعود  َاْبِنَم  م  َل  َك  َُيْشبُِه ُمََل  َل  اَاْلك  ذ  ه  َو 
ِ
اْصبُِرواَ:َ»ملسو هيلع هللا ىلصُسوُلَاهَّلل

ْونِي ْلق  تَّىَت  َ.اهـََ"ح 

َماَأخرجهَأحمدَيفَمسندهَ ََ:وهذاَنص  ْسُعود  نِيَاْبُنَم  :َأ ْخب ر  ،َق ال  افِع  ْنَأ بِيَر  َڤَع  أ نَّ

َ
ِ
َاهَّلل ُسول  :َملسو هيلع هللا ىلصر  ،َوَ "َق ال  اِري  و  ابِِهَح  ُهَمِْنَأ ْصح  ل  َو  َإَِلَّ َق ط  ْمَي ُكْنَن بِي 

َإِنَُّهَل  َي تَّبُِعون  اب  أ ْصح 

َي فَْ اََل  َم  اُء،َي ُقوُلون  ر  الُِفَُأم  و  َخ  لِك  ْأتِيَمِْنَب ْعِدَذ  َي  ْديِِه،َُثمَّ َبِه  ْقت ُدون  ي  ُهَو  َأ ث ر  ُلون  ي ْفع  ،َو  ُلون  ع 

َ اََل  ُرونَ َم   ."ُيْؤم 

 : الثاين

جملًة  سقُت قد ، ونوا يف حالة أسوأ من هذهااألحاديث جاءت بالصبر على الوالة ولو ك

 منها:

جامعَالعلومَوالحكمَيفَشرحَخمسينَ"يفَأما الجواب عن كالم الحافظ ابن رجب $

اِءَبِاْلي ِد.(:2/248َ)"حديثاَمنَجوامعَالكلم ر  اِدَاِْلُم  ل ىَِجه  َع  اَي ُدل  ذ  ه  َو 

:َلمَيكنَالناقلَلهَأمينًاَيفَنقله؛َحيثَبرتَمنهَماَينقضَكَلمهَمماَوضعُتَفالجواب عنه

ا:،َتحتهَخطًا َوهاَهوَكَلمهَتامًّ

اِءَبِاْلي ِد.َ:َ$قالَ ر  اِدَاِْلُم  ل ىَِجه  َع  اَي ُدل  ذ  ه  َفِيَو  ِديث  اَاْلح  ذ  ُدَه  اُمَأ ْحم  م 
َاْْلِ ر  ِدَاْست نْك  ق  َو 



َ
ِ
َاهَّلل ُسوُل َر  ر  َأ م  تِي َالَّ اِديِث َاِْل ح  ُف َِخَل  َُهو  : ق ال  َو  ، اُود  َد  َأ بِي ِة اي  ََملسو هيلع هللا ىلصِرو  ا ل ىَفِيه  َع  بِْر بِالصَّ

ِةَ... مَّ
ْوِرَاِْل ئِ َج 

 فأين هذا مما بتره الناقل؟!

لمتشابهَالذيَيتمسكَبهَفلعلهَمنَاَ:العزيز الراجحي حفظه اَّلل تعالى أما كالم شيخنا عبد

َالبدع َالجورَأهل َأئمة َعلى َالخروج َحرمة  َومرات  َمرات  َاهَّلل َحفظه َمنه َسمعنا َفقد ؛

َ.َهموقتالَِ

َأجلَهذاَ؟!َفكيفَُيرتكَهذاَمن

ناَحفظهَاهَّللَ،َفجاءَالجوابَعلىَالنحوَالتالي: َوقدَراسلُتَشيخ 

َهاَهوَالجوابَجاءَشافيًاَوهَّللَالحمُد.

بلَسعدناَجًداَبماَأِالهَشيخناَمماَادَّعاهَبعُضَالمغرضينَمنَالخوارجَبقولهم:َإنَّهَُيكفرَ

َحاكمَالمغرب.

َوإليكمَبيانَذلك:

َالسائل:َشيخناَأحسنَاهَّللَإليكم:

ماَجاءَيفَإطَلقَاسمَاْليمانَ"َلفضيلتكمَشيخناَيفَبابَ"شرحَصحيحَابنَحبان"َيف

َبعضَأجزائه َمن َجزءًا َأتى َمن َ"على َمسعود َابن َحديث َيف َالنبيَڤَ. َقول وهو

َالحديثَ.َ"سيكونَأمراءَمنَبعديَيقولونَماََلَيفعلونَويفعلونَماََلَيؤمرون.":ملسو هيلع هللا ىلص

َتعليقَفضيلتكم: َالحديثَشيخنا َباللسانَ"َيفَهناية َاِلمراء َأنَمنَاْليمانَمجاهدة فيه

َ."واليد،َوأنَإنكارَالمنكرَمنَاْليمان



َالشيخَ:َأيشَاْلشكالَفيهَ؟

ياَشيخَ؛َِلنَبعضَالمخالفينَكانَنشرهاَ،َتعليقًاََ"باللسانَواليد"َ:َاْلشكالَيفَالسائ

َعلىَفضيلتكمَ،َيعنيَويستدلَهباَعلىَالخروجَعلىَاِلمراءَ.

صحيحَ،َالذيَيكون:َاللينَوالنصحَ،َوالنصيحةَبينهَوبينهَ،َوماَيلزمََ،َالشيخَ:َماَهوَب

َتكلمناهَقريبًاَ.َ"صحيحَمسلم"َالخروجَعلىَاِلمراءَماَيجوَِِلحدَ،َولناَكَلمَيف

َواللسانَالمعلومَوالمراد:َالنصيحةَوالرفقَبالسر.

َآخر:َهذاَمنَاْلشكالياتَاْلن:َالبعُضَالذيَيأخذَجزءًاَمنَكَلمَالعالِم.َسائل

َالشيخ:َوهناكَواحدَمنَالمغربَأظنَأوَالجزائر،َسألَعنَالطوافَحولَالقبور.َ

َقلتَله:َشرك.َ

بَّر: َُمك  َبعنوان َيفَ"َنشر َاِلمر َولي َعلى َالخروج َيرى َالراجحي َالعزيز َعبد َفَلنا، أنَّ

.َماَتكلمتَ"لنهيَعنَالطوافَحولَالقبور،َوأنهََلَيجوَِوكذاالمغرب،َوكتبَتحته:َا

َخطأ . َعلىَأمراءَالمغرب،َسبحانَاهَّللَ!!َتصرف 

لَكَلمَغيرهَكماَترىَعلىَنفسهَ.ََ َبعضَالناسَوالعياذَباهَّللَيعنيَُين زِّ

َوأناَماَتكلمتَعلىَأمراءَالمغربَ...

َالسائلَ:َوجدُتَكلمةَباليدَيفَشرحَفضيلتكمَ.َ

َأيشَفيهَ؟الشيخَ:َ

َفيهَأنَمنَاْليمانَمجاهدةَاِلمراءَباللسانَواليد،َوأنَإنكارَالمنكرَمنَ"َالسائل:



َ."اْليمان

َيفَالشرحَعلىَالمواقع. َكلمةَباليدَهذهَموجودة 

َالشيخ:َأيشَ؟

َ!!"مجاهدةَاِلمراءَباللسانَواليد"السائلَ:

َسائلَآخر:َكلمةَاليدَهلَهيَدخيلةَ،َوَلَ؟

َهيَ؟َالشيخَمقاطعًا َ:َبالحديثَموجودة 

،َ:َ»"صحيحَابنَحبان"َالسائل:َالحديثَيف ُلون  َي ْفع  اََل  َم  اُءَمِْنَب ْعِديَي ُقوُلون  ر  ي ُكوُنَُأم  س 

َُمْؤمِنَ  انِِهَف ُهو  ُهْمَبِلِس  د  اه  ْنَج  م  ،َو  َُمْؤمِن  ُهْمَبِي ِدِهَف ُهو  د  اه  ْنَج  ،َف م  ُرون  َي ْؤم  اََل  َم  ُلون  ي ْفع  ،َو 

هَُ َب ْعد  ان  َإِيم  ،ََل  َُمْؤمِن  ْلبِِهَف ُهو  ُهْمَبِق  د  اه  ْنَج  م  َ«َ.و 

ُهْمَبِي ِدهَِ"السائلَ: د  اه  ْنَج  َ؟"ف م 

ُهْمَبِي ِدهَِ"الشيخَ:َعلىَلفظَالحديثَ، د  اه  ْنَج  َ."ف م 

نَلمَيكفرَبيده،َوهوَحاكمَجائرَ؟ُيجاهَ سائلَآخر:َلكنَهلَ َُدَم 

َيجوِالشيخ:َ َ،َيفَوقتَالخروجَعليهَإذاَكانَكافرًاَمعَالقدرة.هذاَُيحملَعلىَوقت 

َالسائل:َيفَحاكمَكافرَأبيحَالخروجَعليه.

َسائلَآخر:َإذاَكانَكافرًاَ؟َ

َالشيخَ:َوُوجدتَالشروطَ.

َهذاَ. َوماَأحدَيستطيعَينكرَباليدَعلىَالحاكمَمعروف 



 الشبهة الثالثة: 

َأبِي الن ْضرِ، َسِمَع ُجنَاَدَة ْبَن َأبِي : َعْن َحي اَن "صحيحه"يستدلون بحديث ابن حبان يف

اِمِت  ، ُقْلُت: َلب ْيَك، "َيا ُعَباَدةَ ":ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اَّللِ  ڤ ُأَمي َة، َسِمَع ُعَباَدَة ْبَن الص 

َأَكُلوا َماَلَك، اْسَمْع َوَأطِْع فِي ُعْسرَِك َوُيْسرَِك، َوَمْكَرِهَك، َوَأَثَرٍة َعَلْيَك، َوإِْن " َقاَل:

ِه َبَواًحا ، ويف رواية . قال العالمة األلباين: صحيح"َوَضَرُبوا َظْهَرَك، إاِل  َأْن َتُكوَن َمْعِصَيًة لِل 

اْسَمْع َوَأطِْع، فِي ُعْسرَِك َوُيْسرَِك، " له أيضًا صححها العالمة األلباين يف ظالل الجنة:

َوإِْن َأَكُلوا َماَلَك، َوَضَرُبوا َظْهَرَك، إاِل  َأْن َيُكوَن  ،َعَلْيَك َوَمنَْشطَِك َوَمْكَرِهَك، َوَأَثَرٍة 

ََ     . "َمْعِصَيةً 
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