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                                                     (1) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 املقدمة
 

 

ونستهديه ونعوذ باهلل من رشور أنفسننا وينيتاأ ألناننا منن  نده إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره  »

اهلل فال مضل اه ومن يضلل فال هادي اه وأشهد أن ال إاه إال اهلل وحده ال رشيك اه وأشهد أن حممندا   لدنده 

 وريواه.

َا اَاِذيَن آَمنُوْا اَّتُقوْا اهللهَ َحَّق ُّتَقاّتِِه َوالَ ََتُوُّتَن إاِلَ  } ْسلُِمونَ  َيا َأ ه  (1) {َوَأنُتم مه

َا اانَاُس اَّتُقوْا َرَبُكُم اَاِذي َخَلَقُكم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَّق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبَّث ِمنُْهَن  } ا َونَِسنا  َيا َأ ه  ِرَجاال  َثياًِ 

 (2){َثاَن َلَلْيُكْم َرِقيد ا َواَّتُقوْا اهللهَ اَاِذي َّتَسا ُاوَن بِِه َواألَْرَحاَم إَِن اهللهَ

ْْ َاُكنْم َأْلَنَاُكنْم َوَيْغِفنْر َاُكنْم ذُ  }
ا ُيْصنلِ َا اَاِذيَن آَمنُوا اَّتُقوا اهللََ َوُقوُاوا َقْوال  َيِديد  ُننوَبُكْم َوَمنن ُيعِنْا اهللََ َيا َأ ه

ا َلظِين    (3) {َوَرُيوَاُه َفَقْد َفاَز َفْوز 

ورش األمور حمدثاهتا وثل حمدثة بدلة وثل بدلنة  اهلل وأحسن اهلدي هدي حممد  إن أصدق احلديّث ثتاب

 ضالاة وثل ضالاة يف اانار .

 أما بعد:
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                                                     (2) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

يا إخواين عصمني اهلل وإياكم من غلبة األهواء، ومشاحنة اآلراء، وأعاذنا وإياكم من نرصة اخلطأ  وامأة ة ))

زشأططا ، قدأد ك أمل اونأبو  هيامو،اوأا، و بأاهي األعداء، وأجارنا وإياكم من غأ  ازممأا ، واخأاري  ا

 ازمائنو  واجلاهلو  هيلبسة حلاها، ق صبحنا وقد أصاهينا ما أصاب األمم قبلنا، وحل ازذي حأذرنا  نبطنأا

ازذي عنه هنطنا، و ملك اجلمهور منا ما ازذي  هيه أمملنا ، قخلعت زبسة اإلسالم ، ونمعأت حلأة  يفووقع أك ملنا 

زنطاء وهيملح اخلفي، قعبدت األهواء واساعملت اآلراء ، وقامت سوق ازفانة ، وانارشت اإلية ، وانكش  ا

يف أعالمها، وظهملت ازملدة وانكشفت قناعها، وقدحت اناد ازمندقة  قاضطملمت ن اهنا، وخلأ  ممأد 

بأد  ازت  نارشأأماه هي قبح اخلل ، وعظمت ازبلطة، واامادت ازملاية، وظهمل اوبادعو ، و نطع اوانطعو ، وا

 ، هيعد أ  كا  أمملهم هطنًا وأمملهم زطنًا .(2)، وامهمل سط  اوحاامة(1)ومات ازور ، وهاكت سج  اوشاينة

وذاك حاى كا  أممل األمة جمامعًا، وازدلوب ماآزفة واألئمة عادزة وازسلطا  قاهملًا واحلق ظاهملًا ، قاندلبت 

، وخوز  ازكااب، واختذ أهل (3)األعطا  وانعكس ازمما  وانفملد كل قوم هيبدعاهم ، وحمب األحماب

اإلحلاد رؤوسًا أرهياهيًا وحتوزت ازبدعة إيل أهل اال فاق، وووك يف ازعرسة ازعامة، وأهل األسواق، ونعق 

، وأقبلوا نحو  مرسعني من كل قاصطة، ق زبسوا امطعًا (4)إهيلطس هي وزطائه نعدة قاساجاهيوا زه من كل ناحطة

واوذاهب اوخازفة ، قإنا هلل وإنا إزطه راجعو ، وما ذاك إال  (5)ازسازفة ومطموا قطعًا واممات هبم أهل األديا 

عدوهية أصاهيت ازدوم عند  ملكهم أممل اهلل، ورصقهم عن احلق ومطلهم إيل ازباطل، وإي ارهم أهوائهم، وهلل عم 

طل وجل عدوهيات يف خلده عند  ملك أممل  وخمازفة رسله ق امعلت ن ا  ازبد  يف ازدين، وصاروا إيل سب
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                                                     (3) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

اوخازفني، ق صاهبم ما أصاب من قبلهم من األمم اواضني ، ورصنا يف أهل ازعرص ازذين وردت قطهم 

 (1). «األخبار ورويت قطهم اآلثار

احلق إىل هياطل ، وازسنة إىل هيدعة ؛ امن يصدق قطه ازكاذب ، ويكذب قطه ازصادق ،  قطهوهيعد ؛ قإننا يف امن اندلب   

بع سنن اورشكني حال ك   من قطه األمني ، وياكلم قطه ازملويبضة ، امن صار قطه َ اَ ويؤمتن قطه اخلائن وخيو  

اوسلمني ، وال حول وال قوة إال هياهلل ، قنفل ك   من ازناس عن ازعلم وازعلةء ،  وانجملقوا خل  م  ي ازفانة ، و 

علم ناًفا ، وأحسنوا ازظن يف أنفسهم ،   ميا هيازعلم من زطس زه أهاًل ، و مهيبوا قبل أ  ياحرصموا ، ق خذوا من از

 وأساءوا ازظن يف علةء األمة ازكبار .

من أصول ازدين  ، قإذا  ا يف ازدين  طوعوا زه األدزة ،  وزووا أعناقها زه وجعلو إذا أدخلوا امطئً  «2»وهؤالء ازدوم

قاشبهوا هيازطهود قجعلوا ازعلم ألهوائهم طوعوا زه أدزة أخملى ،كل ذزك هيمحض اهلوى ،  خمازًفاوجدوا ما أدخلو  

ُقْل َمْن َأْنَمَل ازكَِااَب اَزِذي َجاَء هيِِه ُموَسى ُنوًرا َوُهًدى زِلنَاِس  }قملاططس يبدوهنا وخيفو  ك ً ا ، كة قال  عاىل : 

ُفوَ  َك ًِ ا  َعُلوَنُه َقمَلاطِطَس ُ ْبُدوهَنَا َوخُتْ  «3» {ََتْ

، خملساء ، صةء ، هوجاء ، امالء ، صارقطها احللطم ح اًنا ، وسدط قطها «4»ء ويف ظل هذا ازمخم رضهيانا قانة عمطا

 خلق ك   من هؤالء ازدوم. 

وزو أقملدت زكل واحد منهم كالمه قبل ازفانة وهيعدها  زاعجب ازلبطب كل ازعجب ، كط  ال و قد أصاهياهم ازفانة  

أحب أحدكم أ  يعلم أصاهياه ازفانة أم ال ؟ قلطنظمل قإ  إذا » قطة روا  احلاكم يف اوسادرك قال :  كة قال حذيفة 

 «5»«.كا  رأى حالاًل كا  يملا  حملاًما قدد أصاهياه ازفانة  ، و إ  كا  يملى حملاًما كا  يملا  حالاًل قدد أصاهياه 

                              
 طبعة دار الراية  / حتقيق رضا بن نعسان معطى  (. 163)صـ من مقدمة اإلبانة الكربى  إلبن بطة - 1

 الذين كانوا حيرمون األحزاب والربملانات ثم حتولوا وانتكسوا .  - 1

 / األنعام (.11)- 3

 فتنة اخلامس والعرشين من يناير)الثورة( - 4

( وحلية 130(و الفتن لنعيم بن محاد رقم ) 3443))صحيح عىل رشط الشيخني: ومل خيرجاه كام قال الذهبي , املستدرك للحاكم  رقم - 5

 ( األولياء لألصبهاين , ومصنف ابن أبى شيبة وغريهم



 
                                                     (4) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ،وضعهوهيازفعل قد أصاهياهم ازفانة قدد غ وا وهيدزوا ) قملأوا حالاًل ما كانوا يملونه حملاًما ( ومن ذزك ازدساور و 

واوظاهملات  ،و األحماب  ، ووالية اوملأة،  ووالية ازنصارى ،و ازاصويمل وحكمه، ودخول ازربوا  ازارشيعي

وغ  ذزك مما يدمي ازدلب ) ورأوا حملاًما ما كانوا يملونه حالاًل ( ومن ذزك اعامال ، واالخاالط، واالعاصامات

ار ازاحذيمل من ازديموقملاططة وأهلها ومن يسلكو  مسازكها وص،  وازاحذيمل من أهله، وازرباءة منه ،ازباطل وأهله 

وصار ازاحذيمل من ازدسا   وازربوا  وازاصويمل  ،ا و فمليق هيني اوسلمنيمن اوناسبني زإلسالم حملاًما أو مكملوهً 

 ووالية ازنصارى واوملأة واألحماب واوظاهملات حملاًما زلهدف ذا ه .

قصاروا كازذي ياخبطه  ،ازدوم إال وقلباه عىل عدبطه ونكساه عىل أم رأسهقلم  نادر  لك ازفانة أحًدا من هؤالء 

 قاورطوا قطة يسمى ، ويدوزو  كالًما ال يلفظه إال أهل اجلنو  ، ،ملقو  هية ال يعملقو  ،ازشططا  من اوس

وما  مل ب عىل ذزك  ،وهو ما يؤدي هيدور  إىل قال عدطدة ازوالء وازرباء ازاي كانوا ياشدقو  هبا  «1» هيأ ) اوواطنة (

َأَقنَْجَعُل اوُْسلِِمنَي َكاوُْجمِلِمنَي * َما َزُكْم َكْطَ   }وقد قال  عاىل  ،من  سوية ازنصارى  هياوسلمني يف مجطع احلدوق 

ُكُموَ      «3»وما أدى ذزك إىل َتويم  عمية اورصيني يف موت امنودة ازكاقمل ،  «2»{حَتْ

واخلجل من ازدول هيكفمل ازنصارى عند ، وإرجاء ازكالم حول اجلمية «4»،زفدد  وإظهار حم  ازدلب  ودمع ازعني   

وهيسطه زه مدام آخمل إ  قدر اهلل ذزك . ورغم ،  وغ  ذزك مما ال حتويه اوجلدات مما ال ياسع اودام زذكمل ، أك ملهم

يس و  خلفهم   «5»لقَتد قطاًعا عمليًضا جًدا من اخل، كل هذ  ازباليا ازاي ال يشك عاقل قطها كوهنا ضالالت

حاى صارت ، وما ذزك إال زشهملوم يف اآلقاق زكوهنم دعاة ازفضائطات وازشاامات ،ويابعوهنم عىل ضالهلم 

                              
املواطنة هي :مساواة أهل الوطن يف مجيع احلقوق ال فرق بني مسلم ونرصاين  وهيودي  وبوذي وهبائي وقدياين كلهم سواء يف احلقوق وأمام  - 1

 القانون سواء, وهذا عني الباطل .

 القلم( 35-36)- 1

باسم حزب النور  نعزي املرصيني كلهم يف "كام حدث من مصطفي خليفة مسؤول )حزب النور: مدعي السلفية (ملا قال يف جملس الشعب : - 3

 وال حول وال قوة إال باهلل ( "وفاة األنبا شنودة ..

ننا إذا نزلت بنا املصائب اجللل أن نقول ... إن العني لتدمع, وإن كام قال  سيد عسكر املحسوب عىل حزب احلرية والعدالة  :)تعلمنا من دي - 4

 القلب ليحزن ...(, وسعد الكتاين رئيس جملس الشعب املحسوب عىل حزب احلرية والعدالة قال )آملنا أشد األمل, وأحزننا أشد احلزن ...(

 ل ناعق بكل سبيل.عامة الناس و دمهاء الناس ومتعصبة املشايخ من اجلهلة الرعاع أتباع ك - 5



 
                                                     (5) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

قك مل اوفاونو   قكلة كا  يف ازناس أامهمل كلة كا  عندهم أعلم داس هيه علم ازملجلازشهملة هي اودطاس ازذى يُ 

ق خملجوا ،  واحاار هيعض ازعدالء ،قاغب هيذزك اجلهالء ،ازضالل كازوهياء وصار ، هبم، وااداد األممل امدًة وهيالءً 

 قجمعوا أنوا  ازكذب از الثة :،  ال امهطًداواعموا أ  من مات قُ ، اوطادين هيال أدزة  إىلازناس 

 كذب عىل اهلل . -

 كذب عىل رسول اهلل . -

 كذب عىل اخللق .  -

 .عىل اهلل هيال علم قول  هو و ،طع هلم هياجلنةقمعمهم أهنم امهداء قد فأما كذهبم عىل اهلل :

َ ازَفَواِحَش َما َظَهمَل ِمنَْها َوَما هَيَطَن َواإِلْثَم َوازَبْنَي هيَِنْ ِ احلَقي َوَأْ  ُ رْشِ  }قال  عاىل:  ْل ُقْل إَِنَة َحمَلَم َرِّبي ُكوا هيِاهللِ َما مََْ ُينَمي

  «1»{َما اَل َ ْعَلُموَ    هيِِه ُسْلَطاًنا َوَأْ  َ ُدوُزوا َعىَل اهللِ

  «2» {َوَيْوَم ازِدَطاَمِة َ مَلى اَزِذيَن َكَذهُيوا َعىَل اهللِ ُوُجوُهُهْم ُمْسَوَدة   }قال  عاىل:و

من خملج » قال:  أنه  قدوهلم هذا كذب علطه ،  كة جاء من حديث أِّب همليملة  :وأما كذهبم عىل رسول اهلل  

وقد ، وهم يصفوهنم هيازشهادة  يدطعو  هلم هبا، «3»« ةت عىل ذزك قهي مطاة اجلاهلطة من ازطاعة وقارق اجلةعة ق

  «4»« من كذب عيل ماعمًدا قلطابوأ مدعد  من ازنار : »   من حديث أِّب همليملة  قال رسول اهلل 

 ..وا عىل ازناسقكذهي ،و بعوهم عىل ازباطل ،وظنوهم علةء ،قدد أحسن ازناس قطهم ازظن وأما كذهبم عىل اخللق :

أقاوهم هية مَ ينّمل اهلل هيه من سلطا  قانكب ازناس عىل وجوههم قاصدين اوطدا  زطسعدوا هيازشهادة اومعومة 

 اووهومة .

 

 

                              
 (33)األعراف:- 1

 (60)الزمر: - 1

 (0415)شعب اإليامن : - 3

 متفق عليه  - 4



 
                                                     (6) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 الدافع لكتابة البحث .

 هية يكرس هيه قول أهل ازباطل  «2»وإحجامه عن ازملد عىل أهلها  «1»رهبة ازبعض وقمعه من  لك ازفانة  ووا رأيُت 

قطدحضو  هيه ، جبنهم وضع  حجاهم قطة يواجهو  هيه ذينك ازباطل ، ورأيُت  اممن يارسهيلو  هيازعلم اوًرا وهباانً ،

، وهملهبم من مع علمهم هيه حجاه ويبطلو  هيه مذهبه، وما رأيت من اسااار هيعضهم  يف هيطووم وكاةهنم احلق 

م عند ازناس ، وذزك زك ملة مواقدة اجلهال وازملعا  عن  لك ازفانة ، خوًقا عىل أنفسهم  ووجاهاه ُسئلوااجلواب إ  

وأسهمل زطيل ، من ازناس زملؤوس ازضالل عىل مذهبهم وضالهلم، وازدخول يف هيدعهم ، ق اعجني ذزك وأقلدني

ودحض هيعض امبههم وقضح مذهبهم وكش  عوار  و بطني ، قعممت عىل كرس اموكاهم،  وأطال غمي ومهي

من حَي عن هيطنة وزطهلك من هلك  ، زطحطىونصًحا زلخلق، إحداًقا زلحقك إال ، هبذا ازا صطل وما ذزهياطله وايفه

 .«3»وحسبنا اهلل ونعم ازوكطل، واهلل اوساعا  عىل ضعفي وقلة حطلاي وعلمي، عن هيطنة

 منهجي يف البحث 

 ونصطحة (. ،وموانع قبول احلق  ،ورد ،وهذا ازبحث عبارة عن )   صطل

  «4»يف ازاعامل مع احلكام    صطل ونهج ازسل  التأصيل : 

اعامدت قطه عىل نصوص ،وهُيوب عىل  سعة أهيواب ،  ازاعامل مع احلكام ة خيصقط وقدني اهلل إزطه ما قطه مجعت 

يف ازوقت وهو ، لحق ز مباغ   ، وزكلوري زلعطشا ، امفاء زلحطارى ذا ازا صطلقه،  ازدملآ  وسنة ازنبي ازعدنا 

ايناه هيآثار ازسل   وسلكت قطه سبطلهم يف رد اواشاهيه من  ،د  امنآ  سم اعاف وموت اؤام زكل مبانفسه 

زطسابني سبطل اوؤمنني من سبطل اوبادعة ، هيجمع ازنصوص يف ازباب خالًقا زمائني اجلنا  ،ازنصوص إىل مكمها 

 اوجملمني .

                              
 فتنة اخلامس والعرشين من يناير)الثورة( - 1

 الذين نزلوا امليدان وحضوا الناس عىل النزول  وأصلوا لذلك بقوهلم هذا من إنكار املنكر . - 1

 عبد العزير الكناين مع تغيري بسيط.استفدت هذه الصيغة من كتاب احليدة ل - 3

اإليضاح والبيان لفتاوى الراسخني يف "وشبهات وردود حول الربملان و "شبهات وردود حول أحداث مرص"وقد سبقه بحمد اهلل  - 4

 وكلها مبذولة عىل الشبكة ملن أرادها. "الربملان



 
                                                     (7) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

هل هيمنهج ازسل  وقد قان ازبعض هيكالمه  وهو من اجل ،ممن هو قمليب منا   «1»رددت قطه عىل أحدهم الرد :

ومبطنًا خلطئه  ،إ  كا  خملًصا زلديا   ،راجًطا من اهلل زه ازملامد واهلداية إىل ازسنة وازدملآ  ، هيمكا  قملددت علطه

قإ  رجع إىل احلق وازملامد قو ازذي رقع ازسةء هيال عمد وهيسط األرض عىل ماء مجد هلو   «2»و لبطسه عىل ازعمطا  

وإ   ،قإ  رجع قاحلمد هلل ، وعلطه قإ  األممل دين  ،وهذا ما نصبوا إزطه معه ومع غ   ،أحب إزطنا من ازدنطا وما قطها 

عىل كل من يملد ازسنة وازدملآ  هيفهمه ازدارص عن  ازاكال قاهلل اوساعا  وعلطه  ؛س ل اهلل أال  كو  أكانت األخملى و

 .ازعملقا 

زشططا  هيملأسه ، ورصقه عن احلق هيصارف ، واهلل مجعاها زعل اهلل أ  يفاح هبا قلب من زعب ا  موانع قبول احلق:

 عباد اهلل . يفاهلل يف نفسه وال  يياد اووعد ، وحسبى اهلل ونعم ازوكطل عىل كل ظامَ ال

طالب احلق من زلعدالء ، ثم ثنطت هينصطحة   «3»منهاج ازنبوة طالب ازعلم عىلو نفسىنصحت قطها  النصيحة : 

وأخً ا   «5»ون عملف احلق قكامه واناكس قحارب أهله ثم ثل ت هينصطحة،  «4» اواجملدين من كل هوى و عصب

، هذا ما أردت هيطانه. وما كاباه إال هيطاًنا زلحق زلمدلدين أ با  كل ناعق هيكل سبطل ازذين ياحملكو  هيال دزطلنصحت 

  ونعم ازوكطل .واهلل اووعد ، وحسبى اهلل،  واهلل من وراء ازدصد وهو ،دي إىل سبطل ازملاماد ورًدا زلباطل ، 

 
 كتبه

 أبو عبد الرمحن

 آل الريس فيهاين بن مصط

 املطرية دقهلية مجهورية مرص العربية 

Hany_alrayes@yahoo.com 

                              
 مية  بدمياط اجلديدة .هو الدكتور ابراهيم احلاممحي =  دكتور بكلية الدراسات اإلسال - 1

العميان: مشتق من العمى كام قال بعض العلامء, وهم كذلك؛ ألهنم يتعصبون حلسن الظن مع كثرة اجلهل؛ إذ أهنم لو تعلموا لعرفوا خطأ  - 1

 هؤالء وما تعصبوا هلم  .

 وما أندرهم يف هذا الزمان )زمن الغربة بحق (. - 3

 وهم ُكثر واحلمد هلل . - 4

صحيح ابن حبان. قال شعيب األرنؤوط : "من كتم علاما تلجم بلجام من نار يوم القيامة  " خيلو منهم زمان, وفيهم قال النبي وهم ال  5-

 إسناده صحيح عىل رشط الصحيح.

mailto:Hany_alrayes@yahoo.com
mailto:Hany_alrayes@yahoo.com


 
                                                     (8) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 التأصيل
 

 وفيه

 ملنهج السلف تأصيل 

 { يف التعامل مع احلكام}

 وهو احمللى

 .القرآن والسنة وآثار األعالمبنصوص 

 أبواب  تسعةوهو عبارة عن 

 الباب األول :أنواع احلكام يف اإلسالم.

 .الدعاء هلم :وعالمة السنة  ،وحرمة سبهم  ،وإكرامهم  ،وصالحهم ،:ما جاء يف فضل احلكام الباب الثاين

 وصالحهم من صالح رعيتهم.  ،وفضل كلمة احلق عندهم ،ومن أعاهنم عىل ظلمهم ،:يف الوعيد عىل غش احلكام وكذهبم الباب الثالث

 جاء يف السمع والطاعة للحاكم املسلم. ماالباب الرابع: 

 .اخلروج عىل احلاكم املسلم اجلائرجاء يف حرمة  ماالباب اخلامس: 

 جاء يف وجوب الصرب عىل احلاكم اجلائر . ما الباب السادس:

 ئر  ورشوط ذلك .جاء يف نصح احلاكم اجلا ما الباب السابع:

 جاء يف اإلنكار عىل احلاكم اجلائر ورشوط ذلك . ماالباب الثامن: 

 الباب التاسع: الفرق بني النصيحة واإلنكار لرفع اإلشكال يف ذلك .



 
                                                     (9) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 رب يرس وأعن يا كريم

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 

 

 

 وفيه أربعة  فصول :

 :  احلاكم املسلم العادل. األول فصلال

 ثاني : احلاكم  املسلم اجلائر .ال فصل ال

 الفصل الثالث :  احلاكم الكافر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول 

 أنواع احلكام يف اإلسالم.

 



 
                                                     (11) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 .:  احلاكم املسلم العادل األول فصلال

ن َسبِطِل َوى َقُطِضَلَك عَ اهلَ قي َواَل َ َابِِع احلَ ْرِض َقاْحُكم هَينْيَ ازنَاِس هيِ األَ َيا َداُووُد إَِنا َجَعْلنَاَك َخلِطَفًة يِف  }قال اهلل  عاىل : 

 (1){َساِب احلِ  هَلُْم َعَذاب  اَمِديد  هيَِة َنُسوا َيْوَم اهللِ إَِ  اَزِذيَن َيِضلنوَ  َعن َسبِطِل اهللِ

ُكُموا هيِ  }:قال اهلل  عايل   (2){ِمطًعا هَيِصً ا  َكاَ  َس اهللَ نِِعَة َيِعُظُكْم هيِِه إَِ  اهللََعْدِل إَِ  ازَوإَِذا َحَكْمُاْم هَينْيَ ازنَاِس َأْ  حَتْ

إال ازملاقضة يملو   الخالف علطه عند مجطع ازفملق يف وجوب طاعاه وحملمة اخلملوج علطه احلاكم ازعادل قلت : و

 .اإلمام من آل ازبطت 

 .ثاني : احلاكم  املسلم اجلائر ال فصل ال

 غاية ازبحث . ، وهذاوهذا ازذى خاز  قطه أهل ازسنة واجلةعة اخلوارج واوعامزة ومن نحا نحوهم 

 لنا معه أمور مخسة  : و

 .لنا معه السمع والطاعة األمر األول : 

 (3)جاء يف ازسمع وازطاعة زلحاكم اوسلم. ماازباب ازملاهيع:  يف إ  اماء اهلل الحًدا   فصطلهوسط يت

 ا وإن جار .مطلق  عليه اخلروج  وحيرمالثاين :  األمر

 (4)جاء يف حملمة اخلملوج عىل احلاكم اوسلم اجلائمل  مااب اخلامس: ازب  يف إ  اماء اهلل الحًدا ه فصطل سط يت

 ولنا معه  النصح برشوطه . األمر الثالث :

 (5)جاء يف نصح احلاكم اجلائمل  ورشوط ذزك . ما ازباب ازساهيع:  يف إ  اماء اهلل الحًدا ه فصطل سط يت

 ولنا معه اإلنكار برشوطه. األمر الرابع : 

 (6)جاء يف اإلنكار عىل احلاكم اجلائمل ورشوط ذزك . ماازباب از امن:  يف اهلل الحًدا إ  اماء ه فصطل سط يت

 .عليه ولنا معه الصرب  األمر اخلامس : 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (5ص)  سورة(1)

 (55) ازنساء (2)

 (35)صأ (3)

 (61)صأ (4)

 (102)صأ (5)

 (113صأ) (6)



 
                                                     (11) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (1جاء يف وجوب ازصرب عىل احلاكم اجلائمل .) ما ازباب ازسادس: يفإ  اماء اهلل الحًدا    فصطلهسط يت

 .الفصل الثالث :  احلاكم الكافر

 (2) {ْؤِمننَِي َسبِطاًل اوُ  زِْلَكاقمِِليَن َعىَل اهللَُوَزْن ََيَْعَل } :اهلل  عاىل زدول؛ مطلًدا مسلم  والية زه  عىل  ال ؛هذا

 :ولنا معه ثالثة أمور 

 عناقنا هيطعة .أزطس زه يف  األممل األول :  

 اخلملوج علطه هيازددرة وازبديل اوسلم .از اين :  َيب  األممل

 .إال قازصرب، و ملاعى يف ذزك درء اوفسدةيُ   األممل از ازث :

   : عناقنا بيعة .أليس له يف  األمر األول 

 من ندل ذزك : وقد انعدد اإلمجا  عىل ذزك ، وإزطك هيعض

 :(هـ 913)ت قال ابن املنذر -1

 (3). «عىل مسلم هيحال الكافر ال والية لهأ  ؛ أمجع كل من حيفظ عنه من أهل ازعلم  » 

 : (هـ 455)تقال ازداىض عطاض  -2

 (4). « طملأ علطه إذا؛ ، وال  ساديم زه ال تنعقد اإلمامة للكافر أنه ؛ ال خالف هيني اوسلمني  »

 :(هـ242 )قال ابن حجر -9

االَينَْعِزل بِ َوُمَلَخصه َأَنُه »   ِدَطام يِف َذزَِك ، َقَمْن َقِوَي َعىَل َذزَِك َقَلُه ازَ َواب ، ازَقَطِجب َعىَل ُكّل ُمْسلِم ، ُكْفِر إمِْجَاع 

 (4) .« ْرضاألَ ْجمَلة ِمْن  ِْلَك اهلِ ْثم ، َوَمْن َعَجَم َوَجَبْت َعَلْطِه اإلِ َوَمْن َداَهَن قِْعَلْطِه 

 :   (هـ1241ت  )قال الشوكاين  -5

 ، وا يف طاعاه خ  من اخلملوج علطه وأ مجع ازعلةء عىل وجوب طاعة ازسلطا  اوانلب واجلهاد معه، أوقد »

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (99)صأ (1)

 ( 141: )ازنساء (2)

 (232): ص أحكام أهل ازذمةيف :  عن اهين ازدطم نداًل  (نذرهين او)اإلمجا  ال (3)

 اوعصطة ( يفغ  معصطة وحتمليمها  يف) إكةل اوعلم رشح صحطح مسلم / هياب وجوب طاعة األمملاء  (4)

 (13/123)( )قاح ازبارى  (5)



 
                                                     (12) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

الرصيح، فال جتوز ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر ،  ذزك من حدن ازدماء و سكني ازدمهاء

 (1).  «  ، هيل َتب جماهد ه ون قدر علطهاطاعته

 إال فالصربو ،درء املفسدةمع مراعاة   ،اخلروج عليه بالقدرة والبديل املسلمب جيالثاين و الثالث:   األمر 

 ، وذزك زلنصوص ازاازطة :  إال هيمددوركلي يُ  زرش  الوا

 (2). {إاَِل ُوْسَعَها  َنْفًسااهللُاَل ُيَكليُ  }قال  عاىل :  -

 (3) .{ َنْفًسا إاَِل َما آَ اَهااهللُاَل ُيَكليُ  }وقال  عاىل :  -

 (4). { َما اْسَاَطْعُامْ اهللََقاَ ُدوا }قال  عاىل: و -

 وقد ُنقل اإلمجاع عىل ذلك :

  عن القا ي عيا::نقال   قال اإلمام النووي  -1

نه زو طملأ علطه ازكفمل انعمل، وكذا زو  ملك إقامة أوعىل  -يعني اهياداءً -د زكاقمل عىل أ  اإلمامة ال  نعد أمجع العلامء » 

، وسدطت طاعاه،  خملج عن ازوالية -مكفملة- هيدعة، أو  ، قلو طملأ علطه ازكفمل و نط  ازرش  وازدعاء إزطها، ازصالة 

وجب عليهم يدع إال زطائفة  ، قإ  مَ ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك،  وخلعه ،ووجب عىل املسلمني القيام عليه

 (4). «القيام بخلع الكافر

 :قال ابن حجر -2

،  ، فمن قوي عىل ذلك فله الثواب فيجب عىل كل مسلم القيام يف ذلك؛ ا ينعزل بالكفر إمجاع   -أي احلاكم-نه أ » 

من السلطان وإذا وقع  » :إىل أ  قال  « ومن عجم وجبت علطه اهلجملة من  لك األرض، ومن داهن قعلطه اإلثم 

 (6). « جتب جماهدته ملن قدر عليها ، هيل ، قال َتوا طاعاه يف ذزك الكفر الرصيح

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 .(2/155 ( )) نطل األوطار (1)

 .(256 -)ازبدملة  (2)

 .(2-)ازطالق  (3)

 .( 16-)ازاناهين (4)

 (.12/229) ( رشح ازنووي)صحطح مسلم هي (5) 

 (.13/123 -)قاح ازباري (6)



 
                                                     (13) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 : (هـ1241ت  )قال الشوكاين    -9

وا يف ذزك  ؛  طاعاه خ  من اخلملوج علطهإمجع ازعلةء عىل وجوب طاعة ازسلطا  اوانلب واجلهاد معه، وأوقد »

، قال َتوا طاعاه، الكفر الرصيح إذا وقع من السلطان، ومَ يسا نوا من ذزك إال  من حدن ازدماء و سكني ازدمهاء

 (1).  «  بل جتب جماهدته ملن قدر عليها

 .: فإن مل يكن َثّمة قدرة وال بديل ؛ فيجب الصرب كام سيأيت بيانه قلُت 

 :( هـ822 ت) بن تيمية اقال شيخ اإلسالم 

، و ازصفح،  ة الصربأو يف وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآي، فمن كان من املؤمنني بأر: هو فيها مستضعف  » 

فإنام يعملون بآية قتال أئمة ؛ وأما أهل القوة ، من ازذين أو وا ازكااب واورشكني ؛ و ازعفو عمن يؤذي اهلل و رسوزه 

 . (2) «حاى يعطوا اجلمية عن يد وهم صاغملو  وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب، ازذين يطعنو  يف ازدين ؛  الكفر

 :ا وقال أيض   

م أ  األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل وإمتامه هياجلهاد هو من أعظم اوعملوف ازذي ُأمملنا هيه؛ وهلذا قطل: قمعلو » 

زطكن أمملك هياوعملوف وهنطك عن اونكمل غ  منكمل، وإذا كا  هو من أعظم ازواجبات واوساحبات الهيد أ   كو  

؛ هيل كل ما أممل اهلل هيه  ، واهلل ال حيب ازفساد زكاب؛ إذ هبذا هيع ت ازملسل ونمزت ا اوصلحة قطها راجحة عىل اوفسدة

 ، وذم اوفسدين يف غ  موضع ، وقد أثنى اهلل عىل ازصالح واوصلحني وازذين آمنوا وعملوا ازصاحلات قهو صالح

 (9)، قحطث كانت مفسدة األممل وازنهي أعظم من مصلحاه مَ  كن مما أممل اهلل هيه( 

  :بن القيم اقال 

زطحصل هيإنكار  من اوعملوف ما حيبه اهلل ورسوزه ، قإذا كا  إنكار  ؛ رش  ألماه إَياب إنكار اونكمل إ  ازنبي  »

 وإ  كا  اهلل يبنضه ويمدت أهله ،، قإنه ال يسوغ إنكار  ؛ وأهينض إىل اهلل ورسوزه ، اونكمل يسالمم ما هو أنكمل منه 

 أأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 (2/155 ( )) نطل األوطار (1)

 ( . 2/413 ( )) ازصارم اوسلول (2) 

 (26/  25( ).) جممو  ازفااوى (3) 

 

 



 
                                                     (14) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (1)  . « وهذا كاإلنكار عىل اولوك وازوالة هياخلملوج علطهم ، قإنه أساس كل رش وقانة إىل آخمل ازدهمل

  : (هـ1521ت  )العالمة ابن باز قال 

فال بأس أن خيرجوا عىل هذا السلطان إلزالته إذا كان  ،عندهم من اهلل قطه هيملها  اا هيواًح اوسلمو  كفملً  إال إذا رأى »

أك مل : قلطس هلم اخلملوج ؛ رعاية  اأو كا  اخلملوج يسبب رًش  ،  أما إذا مل يكن عندهم قدرة فال خيرجوا ، عندهم قدرة

نه ) ال َيوا إاازة ازرش هية هو أرش منه ( ؛ هيل َيب درء ازرش هية وازداعدة ازرشعطة اوْجَمع علطها أ ،زلمصازح ازعامة 

 ازسلطا  هذا إاازة  مليد ازاي –قإذا كانت هذ  ازطائفة  فال جيوز بإمجاع املسلمني . ؛ أما درء الرش برش أكثر ،يميله أو خيففه 

عىل دون أن يرتتب عىل هذا فساد كبري  نم ،  ب اا طيا صاحل  وتضع إمام  هبا  عندها قدرة تزيله – كفمًلاهيواًحا قعل ازذي

واخاالل ،  إذا كان اخلروج يرتتب عليه فساد كبريأما  ،ورش أعظم من رش هذا ازسلطا  : قال هي س ، اوسلمني 

 (2) .« فهذا ال جيوزإىل غ  هذا من ازفساد ازعظطم ، االغاطال  قواغاطال من ال يساح ،وظلم ازناس ، األمن 

 :( هـ1521ت ) يمنيبن عثا ةقال العالم

وإذا كنا غ  قادرين قال نخملج ؛ أل  مجطع ازواجبات ازرشعطة مرشوطة  ، إن كنا قادرين عىل إزالته فحينئذ نخرج » 

زو هيدي هذا ازملجل عىل ما هو  ثم إذا خملجنا قدد يب ب عىل خملوجنا مفسدة أكرب وأعظم مما ، هيازددرة واالساطاعة

 .(3) .  «ظهملت ازعمة زه ؛ رصنا أذزة أك مل ومتادى يف طنطانه وكفمل  أك مل ألننا ] زو [ خملجنا ثم  ،علطه

اقال   :رشوط اخلروج عىل احلاكم الكافر  يف : أيض 

 : ازرش ط ازملاهيع: ازددرة عىل إاازاه »

، وزكن نس ل اهلل ا، فال جيوز أن نتكلم أبد   ستباح فيه احلرمات، ُتراُق فيه الدماء وتُ  أما إذا علمنا أننا ال نزيله إال بقتال

 ، هيل ، قهل يمكن أ  يامحمح هذا ازوايل ازكاقمل عة هو علطه؟ ال لو فعلنا وليس عندنا قدرة؛ ألننا  أ  ،ديه أو يميله

 يكون سعينا باخلروج عليه مفسدة عظيمة، ال يزول نإذ،  ، وما أك مل ازذين ينارصونه ا بام هو عليهيزداد إال متسك  ال 

 وال أحد أحكم من اهلل،، ويكو  اإلثم علطنا، قنحن ازذين وضعنا رقاهينا حتت سطوقه، ى هبا الباطلهبا الباطل بل يقو

 ، ازذي إال حني كا  هلم دوزة مسادلة، وإال قإهنم كانوا ،انو  يف مكة وأصحاهيه  فملض ازداال عىل ازنبي ومَ يُ 

 أأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 ( 5-4/  3( ))إعالم اووقعني (1)

 ( . 5/203 الهين هياا ( ) )ازفااوى( 2) 

 (3/126) (1222)سؤال (51)، زداء (ازباب اوفاوح زداء ) (3) 



 
                                                     (15) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

،  يملجع من ازطائ   وضع علطه احلجارة اوحةة عىل هيطنه، وممد رسول اهلل دال، وازذي  ُ بس، وازذي يُ حُي 

ا عىص ال جتد أحد  ؛ وزذزك مع األس  ازشديد  ألن اهلل حكيم؛  ؤممل هيازداالوا عدبه ، ومَ يُ يملمونه هياحلجارة حاى أدم

 ، وال أريدُ  زل اإلماما عىل شعبه، ومل يُ ، إال ندم وكان رضر   وخرج عىل اإلمام بام لإلمام فيه شبهة،   الرسول 

 (1).  « ل قوم من زه سلطة علطهم.هياإلمام اإلمام األعظم؛ أل  اإلمام األعظم ذهب من اما ، زكن إمام ك

  الراجحى حفظه اهلل : عبدالعزيزُسئل الشيخ 

 ماى َيوا اخلملوج عىل والة األمور؟

 "  إال أ   ملوا كفمًلا هيواًحا عندكم من اهلل قطه هيملها  " إذا حصل كفمل هيواح رصيح كة يف احلديث اآلخمل: »اجلواب :  

 ."عندكم من اهلل قطه هيملها  ":  ، ال زبس قطه نيي ظاهمل رصيح: هيَ  ، يعني هيواح ،كفمل موصوف هبذ  األوصاف

 : قإذا وجد ازكفمل جاا اخلملوج مع ازددرة أيًضا هيرشطني

  القدرة عىل ذلك.ازرشط األول: 

مال أما أ  يُ  ، هيد من هذاال ، وُيْؤَ ى هيدهلا هيحكومة مسلمة ، وازرشط از اين: أ  ُيَمال هذا ازكاقمل، أو احلكومة ازكاقملة

ؤ ى هيدزه مسلم، ويكو  مال هذا ازكاقمل ويُ هيد أ  ينلب عىل ازظن أنه يُ ال ، قمل، وي يت كاقمل مكانه ما حصل اودصودكا

 .ال يكل  ؛ ما عندك قدرة ؛ ، أما يكو   هذا مع ازددرة

مال كاقمل، ، أما أ  يُ  ، قال هي س ، وحيكم هيرش  اهلل يف أرض اهلل وهو إمام مسلم يدطم حكم اهلل؛ " جد ازبديل ووُ "  

 (2) . « زخإ ؟ . واضح هذا ؤ ى هيكاقمل قالويُ 

 :إجياهبم خلعه  تأمل : قلُت 

 (وجب عليهم القيام بخلع الكافرو ) 

 (فيجب عىل كل مسلم القيام يف ذلكو ) 

 (وخلعه، وجب عىل املسلمني القيام عليه و ) 

 يف ذلك :اشرتاطهم القدرة تأمل : و قلُت  

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 (144/  11)( )ازرشح اوماع (1)

 (واجلهمطة زإلمام أمحد  )رشح كااب ازملد عىل ازمنادقة (2) 

 



 
                                                     (16) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 )إذا كان عندهم قدرة(   

 ملَِْن َقَدَر َعَلْيَها() و 

 (جتب جماهدته ملن قدر عليهاو ) 

 ( هبا عندها قدرة تزيلهو ) 

 (لته فحينئذ نخرجإن كنا قادرين عىل إزاو ) 

 ( فال بأس أن خيرجوا عىل هذا السلطان إلزالته إذا كان عندهم قدرةو ) 

 (أما إذا مل يكن عندهم قدرة فال خيرجواو ) 

 : تأمل اشرتاطهم تنصيب البديل الصالح .قلُت  

 (ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك) 

 ( ب اا طيا صاحل  وتضع إمام  و ) 

 تتوفر الرشوط السابقةو  تأمل اشرتاطهم الصرب ما مل  

 (أو يف وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصرب، فمن كان من املؤمنني بأر: هو فيها مستضعف ) 

 )ألننا  لو  خرجنا ثم ظهرت العزة له ؛ رصنا أذلة( . و 

،  موال يستطيعون إزالتها، فإهنم يتمسكون بإسالمهم وبعقيدهت، إذا كان املسلمون حتت والية كافرة  ؛اخلالصة  

، يف جماهبة الكفار؛ ألن ذلك يعود عليهم باإلبادة هبا ويغامرون  ،  ويدعون إىل اهلل، ولكن ال خياطرون بأنفسهم

عىل الضوابط ؛ ؛ فإهنم جياهدون يف سبيل اهلل  ، أما إذا كان هلم قوة يستطيعون هبا اجلهاد والقضاء عىل الدعوة

يجب اخلروج عليه وخلعه كام زمن القوة ف يفأما ، من الضعف ز يف؛ مكة  يف وهذا كحال النبي ، املعروفة 

 بيناه أعاله . واهلل املوفق .

 

 
 
 
 
 
 



 
                                                     (17) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيه مخسة فصول:

 باحلكام يصلح الناس إال ال:  األول فصلال

 العادل اكمفضل احلثاني :  ال فصل ال

 الرمحن ييرض  موإجالهل كامكرام احلإ لث :الثا فصلال

 .وعقوبة ذلك وسبهم  احلكامإهانة حرمة رابع : ال فصلال

 الدعاء للحكام :عالمة صاحب السنةامس : اخل فصلال
 

 

 

 

 

 الباب الثاني

ما جاء يف فضل احلكام وصالحهم  وإكرامهم  وحرمة سبهم  

 موعالمة السنةالدعاء هل

 



 
                                                     (18) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 باحلكام يصلح الناس إال ال:  األول فصلال

  :-اإلمجا  وهو يندل- (هـ822ت ) قال احلافظ أبو احلسن القطان

واإلمجا  قد  ،وأراهم قد )هيادوا( -وهى طائفة من اخلوارج-إمام إال ازنجدات وأنه الهيد من  ،وا فدوا أ  اإلمامة قملض»

 (1) .« ددمهم.

قمن أكملمه أكملم اهلل ، ومن أهانه  ،ازسلطا  ظل اهلل يف األرض » يدول : قال: سمعت رسول اهلل   عن أيب بكرة

 (2). «أهانه اهلل

 :  بن عفان  عثامن قال

 (3).«ازدملآ مما َيَمعهم  وا َيمُ  ازسلطا  ازناس أامد»

 : قال عيل بن أيب طالب 

ُن ازَفاِجمِل ؟ َقاَل : إَِ  ازرَبن َقَكْطَ  هيِ ازْؤِمننَِي ، َهَذا اوُ ، َقاُزوا : َيا َأِمَ  «ال ُيْصلُِح ازنَاَس إاِل َأِم   هَيمٌل َأْو َقاِجمل  »  اهللَُفاِجمَل ُيَؤمي

  ِاِهُد هيِه ُبَل ، َوَُيَ بِي هيِِه از هيِِه ازسن ْسلُِم آِمنًا َحَاى اوُ  قِطِه اهللََبْطُت ، َوَيْعُبُد ازُدوُد ، َوحُيَجن هيِِه احلُ َفْيَء ، َوُ َداُم هيِِه ازَعُدَو ، َوََيْ

 (4).«َيْ  َِطُه َأَجُلهُ 

  :-يف األمملاء  -(هـ  111ت) قال احلسن البرصي 

واز نور، واحلدود ، واهلل ما يسادطم ازدين إال هبم وإ   وازعطد، واجلةعة ، اجلمعة ،: اهم يلو  من أمورنا مخًس »

 (5). «ملقاهم زكفمل ح اهلل هبم أك مل مما يفسدو  مع أ  واهلل إ  طاعاهم زنبطة وإ  قُ صلِ جاروا أو ظلموا ، واهلل وا يُ 

اوليس ، دون كفر : كفر  قلُت    .لعموم األدلة؛ أكرب كفر 

 : (هـ 121ت)عبد اهلل بن املبارك

 منه بعروته الوثقى ملن دانا*** إن اجلامعة حبل اهلل فاعتصموا

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (1/60مسائل اإلمجا  زلدطا  / يف)اإلقنا   (1) 

 ( 1024( )حسنه األزباين ظالل اجلنة رقم  )2) 

 .ند  اندطا ( يف س1554رقم )955( ) اريخ اودينة صأ 3)

 .(14256( وكنم ازعةل رقم )2102ازشعب رقم ) يف ازبطهديأخملجه  (4)

 )جامع ازعلوم واحلكم/احلديث از امن وازعرشو ( (5)



 
                                                     (19) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 عن ديننا رمحة منه ودنيانا***  كم يدفع اهلل بالسلطان معضلة

 (1)وكان أضعفنا هنبا ألقوانا ***لوال اخلالفة مل تؤمن لنا سبل

 :هـ(822 ت)بن تيمية ا قال شيخ اإلسالم

ا ، وأنه زو  وىل من هو دو  هؤالء من اولوك ازظلمة زكا  ذزك خ ً  الناس ال يصلحون إال بوالةومن اوعلوم أ  » 

أنه قال :  ملوى عن عيل ، ويُ  "ساو  سنة مع إمام جائمل، خ  من زطلة واحدة هيال إمام": من عدمهم .كة يدال 

يؤمن هبا  »هذ  ازربة قد عملقناها قة هيال ازفاجملة ؟ قال : : ، قطل زه  «كانت أو قاجملةرة، هيملة هيد زلناس من إماال»

 ذكمل  عيل هين معبد يف كااب ازطاعة واوعصطة «ازسبطل ، ويدام هبا احلدود ، وَياهد هبا ازعدّو ، ويدسم هبا ازفيء 

  (2).«رهم...وازناس ال يمكنهم هيداء أيام قلطلة هيال والة أمور، هيل كانت  فسد أمو

 السياسة الرشعية : يف: ا وقال أيض  

، قإ  هيني آدم ال  ام  أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل ال قيام للدين إال هباف أ  والية عملَ َيب أ  يُ »

إذا " :   مصلحاهم إال هياالجاة  حلاجة هيعضهم إىل هيعض ، والهيد هلم عند االجاة  من رأس حاى قال ازنبي 

 (3) ."م يف سفمل قلطؤمملوا أحده خملج ثالثة

ال حيل ز الثة يكونو  هيفالة من األرض  "قال :  أ  ازنبي  وروى اإلمام أمحد يف اوسند عن عبد اهلل هين عمملو  

ا هيذزك عىل سائمل   م  ازواحد يف االجاة  ازدلطل ازعارض يف ازسفمل  نبطهً  ق وجب  "ملوا علطهم أحدهمإال أمّ 

  اهلل  عاىل أوجب األممل هياوعملوف وازنهى عن اونكمل، وال  ام ذزك إال هيدوة وإمارة ، وكذزك وأل ،أنوا  االجاة 

سائمل ما أوجبه من اجلهاد وازعدل ، وإقامة احلج واجلمع واألعطاد ، ونرص اوظلوم ، وإقامة احلدود ال  ام إال هيازدوة 

ساو  سنة من إمام جائمل أصلح من زطلة هيال  ": دال يُ ، و "أ  ازسلطا  ظل اهلل يف األرض  ":  ُرويواإلمارة ، وهلذا 

 (4). «وازاجملهية  بني ذزك " سلطا 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (هياخاصار( 21/222)ازامهطد) (1) 

 (. 545-1/542( منهاج ازسنة ) 2) 

 مليملة (( ) أخملجه أهيو داود من حديث أِّب سعطد وأِّب ه3)

 (24)ازسطاسة ازرشعطة يف إصالح ازملعطة /  (4)



 
                                                     (21) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (: هـ 834ت ) احلنبيل قال ابن رجب

وأما ازسمع وازطاعة زوالة أمور اوسلمني ؛ قفطها سعادة ازدنطا ، وهبا  ناظم مصازح ازعباد يف معاامهم ، وهبا »

 (1).  «يساعطنو  عىل إظهار دينهم وطاعة رهبم

 عىل وجوب اإلمامة .  ،الشيعةو ،، واملرجئةواملعتزلة ،وارج، واخل: اتفق أهل السنةقلُت  

ال تلزم اإلمامة  وإنام عىل الناس "وأن األمة فر: عليها االنقياد إىل إمام عدل ، حاشا النجدية من اخلوارج  فقالوا: 

ما من يقول عندوالعجيب أننا سمعنا من دعاة السلفية احلزبية  ، ، وهذا قول ساقط"احلق فيام بينهمأن يتعاطوا 

 وهذا قوُل ، "عامل البلطجةأواهلل نحن هكذا أفضل وال نحتاج إىل حكام  لوال وجود " :السابق سقط النظام

 .-خيفاكم كام ال-اخلوارج النجدية 

 أما اإلمام اجلائمل قال يندد زه يف ازطاعة إال أهل ازسنة ، كة سط يت هيطانه يف مله إ  اماء اهلل .

 العادل اكمل احلفضثاني :  ال فصل ال

،  إمام عادلسبعة يظلهم اهلل يوم ازدطامة يف ظله يوم ال ظل إال ظله: » :قال عن ازنبي   عن أِّب همليملة   -1

واماب نش  يف عبادة اهلل ، ورجل ذكمل اهلل يف خالء قفاضت عطنا  ، ورجل قلبه معلق يف اوسجد ، ورجال  

ل إىل نفسها قدال إين أخاف اهلل ، ورجل  صدق هيصدقة حتاهيا يف اهلل ، ورجل دعاه امملأة ذات منصب ومجا

 (2). «ق خفاها حاى ال  علم امةزه ما صنعت يمطنه 

إ  اودسطني عند اهلل  عاىل عىل مناهيمل من نور عىل »قال :  عن ازنبي  عن عبد اهلل هين عمملو هين ازعاص  -2

 .«وكلاا يديه يمني  :يف حدي ه قال ممد ،ازذين يعدزو  يف حكمهم وأهلطهم وما وزوا ،  يمني ازملمحن

،  اإلمام العادل:  رد دعوهتمثالثة ال تُ ...» : قال : َيُدوُل  ُهمَلْيمَلةَ  َأهَيا َسِمعَ  ْؤِمننِيَ اوُ  ُأمي  َمْوىَل  ِدَزةِ اوُ  َأِِّب عن  -3

يت وعم:  أهيواب ازسةء ، ويدول ازملب  وازصائم حاى يفطمل ، ودعوة اوظلوم حتمل عىل ازنةم و فاح هلا

 (4).  «ألنرصنك وزو هيعد حني 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (2/112)واحلكم ازعلوم جامع (1) 

 ( طبعة دار طوق ازنجاة (6506( )صحطح ازبخاري رقم )2) 

 صححه ازعالمة األزباين(و( 5329ملقم )هيازنسائي  )أخملجه (3)

 ( قال امعطب األرنؤوط : صحطح هيطملقه وامواهد (5030) مسند أمحد رقم) ( 4)



 
                                                     (21) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 رقطق رحطم ورجل ،موقق مقسط سلطان ذو:  ثالثة اجلنة أهل »:  قال  ازنبي أ :  محار هين عطاض عن -4

 (1) .«ماصدق عفط  قد  ورجل ،سلممو قملهيى ذي هيكل ازدلب

ا  يوم ازدطامة وأقملهبم مني جملًس إ  أحب ازناس إىل اهلل»:  قال:  قال رسول اهلل  عن أِّب سعطد اخلدري  -4

 (2) «ا إمام جائملإمام عادل وأهينض ازناس إيل اهلل يوم ازدطامة وأامدهم عذاهيً ؛ 

خلري ولو ، ولو عدل اإلمام لعم اواهلل يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة  ،شك أن العدل أساس امللك ال: قلُت  

ا  .سرتاح من فاجر عة ، ونصرب حتى يسرتيح بر أو يُ من طاعة ، وال نفارق اجلام جار ، لذا فال ننزع يد 

 يرضى الرمحن  موإجالهل كامكرام احلإ لث :الثا فصلال

مَخْس  َمْن َقَعَل َواِحَدًة ِمنُْهَن َكاَ  َضاِمنًا َعىَل اهللِ َعَم َوَجَل: َمْن َعاَد  : قال رسول اهلل  :قال عن معاذ هين جبل  -1

لَِم ازنَاُس َجنَاَاة ، َأْو َخمَلَج َغاِاًيا، َأْو َدَخَل َعىَل إَِماِمِه ُيمِليُد َ ْعِميمَلُ  َوَ ْوِقَ ُ ، َأْو َقَعَد يِف هَيْطاِِه َقَس َممِليًضا، َأْو َخمَلَج َمَع 

  (3). « ِمنُْه َوَسلَِم ِمَن ازنَاسِ 

 وحامل ،ازشطبة اوسلم إكملام ذي إ  من إجالل اهلل» :قال رسول اهلل  :قال عن أِّب موسى األامعملي   -2     

 (4).  «وإكملام ذي ازسلطا  اودسط ،ازدملآ  غ  ازنايل قطه  واجلايف عنه

ن أهانه أهانه ومَ  ،ن أكملمه أكملمه اهللمَ  ،ازسلطا  ظل اهلل يف األرض» قال قال رسول اهلل  عن أِّب هيكملة از دفي 

 (5). «اهلل

      (6). «أجل سلطا  اهلل أجله اهلل يوم ازدطامة من» :قال قال رسول اهلل  عن أِّب هيكملة از دفي  -3

إىل ازملهيذة زدطه ركب من أهل ازعملاق ، قدازوا: يا أهيا ذر قد هيلننا  قال : وا خملج أهيو ذر  عن معاوية هين أِّب سفطا   -4

 يدول : ل اهللقإين سمعت رسو ، يا أهل اإلسالم مهاًل  ازذي  صنع هيك قاعدد زواًء ي  طك رجال ما امئت . قال : مهاًل 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

  مسلم رشط عىل إسناد :  األرنؤوط امعطب قال(2453صحطح هين حبا  رقم ) (1) 

 (2366(  وامعب اإلية  زلبطهدي رقم ) 19956( .)سنن ازبطهدي ازكربى رقم )2) 

 (.1021 رقم ) ( و)صحطح ازبغطب وازبهطب (3421) رقم )روا  اهين أِّب عاصم يف ازسنة (3)

 (.األزباينحسنه ازعالمة  ( 4545رقم ))سنن أِّب داود  (4) 

 (.1024ازسنة الهين أهيى عاصم رقم  ) (5)

 (1025ازسنة رقم ) يفروا  اهين أهيى عاصم  (6)



 
                                                     (22) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (1)كانت(     وهية حاى يعطدها كة يف اإلسالم ومَ يدبل منهثنملًة )سطكو  هيعدي سلطا  ق عمو  من ازامس ذزه ثنمل  

كا  عبد اهلل هين عاممل خيطب ازناس علطه ثطاب رقاق مملجل امعمل  قال قصىل »عن اياد هين كسطب ازعدوي قال : -5

أال  ملو  إىل أم  ازناس وسطدهم : قال وأهيو هيكملة جازس إىل جنب اونرب قدال مملداس أهيو هيالل  ،  ثم دخل  ايومً 

 .قدعا  زه ، اد  يل أهيا هيالل : زفساق قسمعه أهيو هيكملة قدال الهينه األصطلع يلبس ازملقاق وياشبه هيا

يدول من أكملم سلطا  اهلل أكملمه  ا وقد سمعت رسول اهلل أما أين قد سمعت مدازاك زألم  آنفً  »: قدال أهيو هيكملة 

  (2). «اهلل ومن أها  سلطا  اهلل أهانه اهلل

 الشيطان  إن هذا ليشء عجيب . محن ونتبع ما ير يالر سبحان اهلل فهل نرتك ما ير يقلت : 

 .وعقوبة ذلك وسبهم  احلكامإهانة حرمة رابع : ال فصلال

 َمَع َما َيَدِخمُل َزُه ِمَن اهللُ زُطِذَزُه، َأَذَزُه اهللَِوَمْن َمَشى إىَِل ُسْلَطاِ  »:   اهللِ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َعِن اهْيِن َعَباس   -1

 اهللِ كَِااُب اهللِِدَطاَمِة، ُسْلَطاُ  ازَم ْمي َيوْ اخلِ 
ِ
ْسلِِمنَي اَمْطًئا َقاْسَاْعَمَل َعَلْطِهْم اوُ  َوُسنَُة َنبِطيِه، َوَمْن َ َوىَل ِمْن ُأَممَلاء

 َوَرُسوَزُه اهللَُسوزِِه، َقَدْد َخاَ   َوُسنَِة رَ اهللَِرُجاًل َوُهَو َيْعَلُم َأَ  قِطِهْم َمْن ُهَو َأْوىَل هيَِذزَِك َوَأْعَلُم ِمنُْه هيِكَِااِب 

 (3) .«ْؤِمننِيَ اوُ َومَجِطَع 

 (4)  «من أهان سلطان اهلل يف األر: أهانه اهلل»قال :  قال سمعت رسول اهلل  عن أِّب هيكمل  از دفي  -2

ِهْم إاِل »َقاَل:   اهللَِعْن َأِِّب ُأَماَمَة َعْن َرُسوِل  -9 ُمنَاقِق  : ُذو ازَشْطَبِة يِف اإِلْسالِم، َوُذو َثالَثة  ال َيْسَاِخ ن هيَِحدي

 (5).  «ِعْلِم، َوإَِمام  ُمْدِسط  از

  :(هـ 92ت) قال أبو الدرداء

 (8). «ا قهنازك ولكو  كط  أنام إذا زعناكم أمملاؤكم عالنطة وزعناموهم ًس »

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (1029)ظالل اجلنة  يف( وصححه ازعالمة األزباين 1029رقم ) ازسنة يفروا  اهين أِّب عاصم  (1) 

 (16436( سنن ازبطهدي ازكربى رقم )2) 

 (11053رقم )  زلطربايناوعجم ازكب   (3)

 (.6111رقم )وحسنه ازعالمة األزباين  يف صحطح اجلامع  (2224رقم ) روا  ازبمذي (4) 

 (2224  رقم )اوعجم ازكب (5)

 (20216رقم))مصن  عبد ازملااق  (6)



 
                                                     (23) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

  :(هـ 92ت) قال أبو الدرداء

 (1). «  أول نفاق اوملء: طعنه عىل إمامهإ» 

  :(هـ 92ت) قال أبو الدرداء

إياكم وزعن ازوالة قإ  زعنهم احلازدة ، وهينضهم ازعاقملة ، قطل :يا أهيا ازدرداء قكط  نصنع إذا رأينا منهم ما ال   » 

 (2). «"اصربوا قإ  اهلل إذا رأى ذزك منهم حبسهم عنكم هياووت"ب ؟ قال : نح

 : قال حذيفة بن اليامن 

 (3) .«ما مشى قوم إىل سلطا  اهلل يف األرض زطذزو  إال أذهلم اهلل قبل أ  يمو وا»  

 (4)«  صالحهم زكم صالحال  سبوا األئمة وادعوا اهلل هلم هيازصالح، قإ»قال:  عن ازنبي  عن أِّب أمامة 

 عند الصحابة والسلف الصالح كام سيأيت ح وعليه العمليواحلديث معناه صحقلت :  

 : قال أنس بن مالك

وال  نشوهم، وال ال تسبوا أمراءكم،  قازوا: قال رسول اهلل   هنانا كرباؤنا من أصحاب رسول اهلل   »

 (4) .« بنضوهم، وا دوا اهلل واصربوا، قإ  األممل قمليب 

 (6) «ينهونا عن سب األمملاء كا  األكاهيمل من أصحاب رسول اهلل  »: قال أنس بن مالك  

عن عبداهلل هين ممد هين جعفمل ثنا أهيو حيطى ازملااي ثنا هناد هين ازرسى ثنا عبدة عن ازمهيملقا  ، قال : كنت عند أِّب 

  سبه، وما يدريك زعله يدول : ازلهم اغفمل ال »قجعلت أسب احلجاج، وأذكمل مساويه.قال : ، -امدطق هين سلمة  -وائل 

 (2) .«يل قنفمل زه 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ) اهين عبد ازرب يف ازامهطد( . (1) 

 (.1016هين أهيى عاصم /  ( )ازسنة ال2) 

 (20215مصن  عبد ازملااق رقم ) (3)

 يف ضعط  اجلامع  6221(و ضعفه األزباين  انظمل حديث رقم : "ازكب "و "وسطاأل")روا  ازطرباين يف  (4) 

 ( إسناد  جطد ظالل اجلنة زلعالمة األزبانى(1015)ازسنة الهين أهيى عاصم  رقم )  (5)

 (141أهيو عمملو ازداين  رقم )  -.ازسنن ازواردة يف ازفان  (6)

 زألصبهاين( -)حلطة األوزطاء  (2)



 
                                                     (24) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :معلًدا (هـ1524ت )قال  ابن برجس 

 )ا فاق أكاهيمل أصحاب رسول اهلل  :-"أ  ال نسب أمملاءنا ...  أمملنا أكاهيملنا من أصحاب ممد  " - قفي هذا األثمل »

زذوات األمملاء، وإنة زعظم اوسئوزطة ازاي  زطس  عظطًة  وهذا ازنهي منهم  عىل حتمليم ازوقطعة يف األمملاء هيازسب.

ال يدام هبا عىل ازوجه اوطلوب مع وجود سبهم وازوقطعة قطهم، أل  سبهم يفيض إيل  وكلت إزطهم يف ازرش ، وازاي

ود عىل ازناس إال ازاي ال  ع زلفوىض مما يفاح جمااًل  عدم طاعاهم يف اوعملوف ، وإىل إينار صدور ازعامة علطهم ؛

زكربى واوصطبة ازعظمي، قهل كة أ  مطاف سبهم يناهي هياخلملوج علطهم وقااهلم و لك ازطامة ا ،هيازرش اوساط 

وقمل اإلية  يف قلبه ،وعّظم امعائمل اهلل  أ  مسلًة  -ياصور هيعد ازوقوف عىل هذا ازنهي ازرصيح عن سب األمملاء 

ال نظن هيمسلم هذا وال ناصور وقوعه منه، أل  نصوص ازرش   م عىل هذا اجلملم ؟ أو يسكت عن هذا اونكمل ؟ددِ يُ 

أعظم يف قلبه من ازعواط  واالنفعاالت ازاي هي يف احلدطدة إحياءات امططانطة   وما كا  علطه صحاهية رسول اهلل

ونف ات هيدعطة مَ يسّلم هلا إال أهل األهواء ازذين ال قدر زلنصوص يف صدورهم هيل زسا  حاهلم يدول : إ  

مُلُج ِمْن َأْقَواِهِهْم إِ  َيدُ  }ازنصوص يف هذا ازباب قد قرصت ،  ْت َكلَِمًة خَتْ  (2). {(1)وُزوَ  إاِلَ َكِذهيا َكرُبَ

 :(هـ 21)تقال أبو إدريس اخلوالين

إياكم وازطعن عىل األئمة، قإَ  ازطعن علطهم هي احلازدة، حازدة ازدين زطس حازدة ازشعمل، أال إَ  ازطاعنني هم »  

 (3) «اخلائبو  ورشار األرشار

 :هـ( 28وقيل  21)ت  قال أبو أمامة 

 (4). «. أل  أهيا أمامة يف ازشام واحلجاج وال  يف ازعملاق  "قإنه علطكم أم  وزطس عيل هي م ال  سبوا احلجاج " » 

 .ازلحجاج وإنة قال ذزك  دينً  اقلت : مَ يدل ذزك  مزفً  

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (5/)ازكه   (1)

 هين هيملجس ()معاملة احلكام يف ضوء ازكااب وازسنة ال (2)

 ( 35( .)روا  اهين انجويه يف األموال/ 3) 

  .(.2/15)روا  ازبخاري يف ازااريخ ازكب   (4)

 

 



 
                                                     (25) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 : (هـ 111ت) سمع  احلسن البرصي 

إنكم من أنفسكم أو طُام ،  إنة نخاف إِ  ُعمَل احلجاُج أو  -رمحك اهلل -ال  فعل» يدعو عىل احلجاج ، قدال : رجاًل 

 (1). «دة واخلناايملمات أ   لطكم ازدمل

 (2) .«ملموا خ   ما سب قوم أم هم إال ُح » :هـ( 128ت ) قال أبو إسحاق السبيعي 

 (3). «سب اإلمام احلازدة ، ال أقول حازدة ازشعمل، وزكن حازدة ازدين »: قال أبو جملز  

 :هـ(128)ت قال أبو مجرة الضبعي

حاى عملقني واسا نس ِّب ، قسببت احلجاج  إىل اهين عباس  وا هيلنني حتمليق ازبطت خملجت إىل مكة ، واخالفت »

 (5).  «زلشططا  اقدال : ) ال  كن عونً  عند اهين عباس 

 (: هـ 181ت)قال سفيان بن الثوري 

 (4) .«واصربوا قإ  األممل قمليب ال  سبوا أمملاءكم ، وال  نشوهم ، وال  بنضوهم ، وا دوا اهلل »

 ـ:ه 121تقال عبد اهلل بن املبارك

 (6)«مملوء هومن اساخ  هياإلخوا  ذهبت  ومن استخف باألمراء ذهبت دنياهمن اساخ  هيازعلةء ذهبت آخمل ه  » 

عدل ، ي خذ زلحجاج  إ  اهلل حكم  » يسب احلجاج ، قدال اهين س ين : رجاًل   هـ(258)تسمع ابن سريين 

 (2)«لم من احلجاجممن ظلمه كة ي خذ ون ظُ 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 )آداب احلسن ازبرصي  الهين اجلواي( (1) 

 رواه ابن عبد الرب يف التمهيد/حرف السني(.»( 2) 

 (.34/)روا  اهين انجويه يف األموال (3)

 (2352روا  ازبخاري يف ازااريخ ازكب  وإسناد  حسن رقم ) (4) 

 ( 1015رقم)  جطد إسناد  :ظالل اجلنة قال ازعالمة األزباين  يف (5)

 (5/405س  أعالم ازنبالء ) (6)

  ( 30555 رقم )هين أهيى امطبة ا)مصن   (2)

 



 
                                                     (26) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :هـ(221وقيل 281)ت  قال سهل بن عبد اهلل التسرتي

ال يمال ازناس هيخ  ما عظموا ازسلطا  وازعلةء ، قإ  عظموا هذين أصلح اهلل دنطاهم وأخملاهم ، وإ  اساخفوا  »

 (1) .«ذين أقسدوا دنطاهم وأخملاهمهب

  هـ :822 تبن تيمية اقال شيخ اإلسالم   

كازفضطل هين عطاض وأمحد هين حنبل وغ هم يدوزو  : )زو كا  زنا دعوة مساجاهية زدعونا هبا  -وهلذا كا  ازسل  »

 (2).  «زلسلطا  

 -كالمه عىل والة األمور يف-هـ: 1988ت  قال العالمة السعدى   

واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة عاء هلم هيازاوقطق وازصالح ، قإ  صالحهم صالح زلملعطة وزألمور ، وازد» 

 (3).«قإ  يف ذزك رًشا ورضًرا وقساًدا كبً ا مثالبهم ،

  هذا إمجاع تنبه هلذا «عىل حتريم الوقيعة يف األمراء اتفاق أكابر أصحاب رسول اهلل »قوله  :قلت 

 ا وال حول وال قوة إال هياهلل .ال ًس  عالنطةً  اخلطباءمن  ك     عىل اوناهيملعند يلعنو  اما  يفونحن 

 :-حفظها اهلل-ُسئلت اللجنة الدائمة 

 : ما حكم ازدعاء عىل احلاكم ازذي ال حيكم هية أنمل اهلل؟4س

  .:  دعو زه هياهلداية وازاوقطق، وأ  َيعل اهلل عىل يد  إصالح رعطاه قطحكم هيطنهم هيرشيعة اهلل4ج

 وهياهلل ازاوقطق وصىل اهلل عىل نبطنا ممد وآزه وصحبه وسلم. ازلجنة ازدائمة زلبحوث ازعلمطة واإلقااء .

 ازملئطس                       نائب رئطس ازلجنة                        عضو                               عضو           

 (4)غديا   ،   عبد ازملااق عفطفي     ،    عبد ازعميم هين عبد اهلل هين هياا عبد اهلل هين قعود     ،   عبد اهلل هين

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (5/260)ذكمل  ازدملطبي يف  فس  /  (1) 

 (.25/390( )جممو  ازفااوى 2) 

 (.150-149 صأ )ازملياض ازنارضة واحلدائق ازن ة ازماهملة (3)

 (. 6361-)ازسؤال ازملاهيع من ازفاوى رقم  (4) 



 
                                                     (27) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

إنة هو منهج اخلل  ، و إنى  ، وزطس من منهج ازسل   همسبإهانة احلكام  وهيعد كل هذا  بني زلدارىء أ  قلت : 

 وحذركمو   ، راقنا  اهلل وإياكم طمليدة ازسل 

 عالمة صاحب السنة الدعاء للحكامامس : اخل فصلال

 م هيازصالح واالسادامة واهلداية من طمليدة ازسل  ازصازح وسبطلهم  .إ  ازدعاء زلحكا

 (1)«ال  سبوا األئمة وادعوا اهلل هلم هيازصالح، قإ  صالحهم زكم صالح»قال:  عن ازنبي  عن أِّب أمامة 

 : (هـ 111ت) قال احلسن البرصي   

اهلل ال  القى هيازسطوف ، وإنة ُ ّادى وُ سَادقع  أ  جور اولوك ندمة من ندم اهلل  عاىل ، وندم -عاقاك اهلل-اعلم » 

 (2) . « ماى زدطت هيازسط  كانت هي أقطعهيازدعاء وازاوهية واإلناهية واإلقال  عن ازذنوب ، إ  ندم اهلل

 :  (هـ923) تقال اإلمام الربهباري  

طا  هيازصالح وإذا رأيت ازملجل يدعو عىل ازسلطا  قاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت ازملجل يدعو زلسل»

 .-إ  اماء اهلل-قاعلم أنه صاحب سنة 

قطل زه يا أهيا عيل قرس زنا هذا " زو كا  يل دعوة مساجاهية ما جعلاها إال يف ازسلطا  " : ويدول ازفضطل هين عطاض 

ق مملنا أ  " إذا جعلاها يف نفيس مَ  عدين وإذا جعلاها يف ازسلطا  صلح قصلح هيصالحه ازعباد وازبالد " : قال 

وا هلم هيازصالح ومَ نؤممل أ  ندعوا علطهم وإ  جاروا وظلموا أل  جورهم وظلمهم عىل أنفسهم وصالحهم ندع

  (3). «ألنفسهم وزلمسلمني 

ا من ما من نفس متوت أامد عيل مو ً »يدول:   عن عةر هين زطث ازواسطي قال : سمعت ازفضطل هين عطاض 

قال: قكرب ذزك علطنا، قلة مات هارو ، وظهملت  يف عممل . أم  اوؤمنني هارو ، وزوددت أ  اهلل ااد من عمملي

 (4) .«ازفان، وكا  من او مو  ما محل ازناس عىل خلق ازدملآ ، قلنا: ازشطخ كا  أعلم هية  كلم

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

يف ضعط  اجلامع .واحلديث معنا   6221زألمانة ) ضعفه األزباين ( انظمل حديث رقم : و، ("ازكب "و "األوسط"روا  ازطرباين يف »(   1) 

 صحح وعلطه ازعمل.(

 (119الهين اجلواي ، ص /)آداب احلسن ازبرصي  (2) 

 (.114-113)ص/ )رشح ازسنة (3) 

 (أعالم ازنبالء وس  12/  14) اريخ هينداد   (4) 



 
                                                     (28) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

العلم فيتبني هلم بعد ذلك أهنم  يفب الصغار عجِ تُ  الغالب ال يفرة  قلت : هكذا العلامء الراسخون يكون هلم نظ

 .كانوا خمطئني

 :(هـ553ت )عثامن الصابوين   قال اإلمام أيب  

، ويملو  اكا  أو قاجملً  اكل إمام مسلم، هيملً خل  ويملى أصحاب احلديث اجلمعة وازعطدين وغ مها من ازصلوات »

ملة، ويملو  ازدعاء هلم هياإلصالح وازاوقطق وازصالح، وال يملو  اخلملوج جهاد ازكفملة معهم، وإ  كانوا جورة قج

 (1). «علطهم هيازسط  وإ  رأوا منهم ازعدول عن ازعدل إىل اجلور واحلط 

 :(هـ859)تقال أبو عمرو بن الصالح 

هم يف رقق وازنصطحة ألئمة اوسلمني أي خللفائهم وقادوم معاوناهم عىل احلق وطاعاهم قطه و نبطههم و ذك » 

 (2) «وزط  وجمانبة اخلملوج علطهم وازدعاء هلم هيازاوقطق وحث األغطار عىل ذزك

 هـ :1988ت  قال العالمة السعدى 

كالمه عن والة األمور  )وازدعاء هلم هيازاوقطق وازصالح ، قإ  صالحهم صالح زلملعطة وزألمور ، واجاناب  يف

 (3)( .اكب ً  اوقسادً  اورضرً  ارًش  سبهم وازددح قطهم وإاماعة م ازبهم ، قإ  يف ذزك

 هـ: 1521ت   ُسئل العالمة ابن باز 

 . -حفظك اهلل  -: ومن يمانع عن ازدعاء زويل األممل  9س

أل  ازدعاء زويل األممل من أعظم ازدملهيات ، ومن أقضل ازطاعات ، ومن  ;: هذا من جهله ، وعدم هيص  ه 9ج

«  . موائت هب اعصت وهم كفار قال : ازلهم اهد دوًس  ازه : إ  دوًس وا قطل  وازنبي » ازنصطحة هلل وزعباد  ، 

أل  صالحه صالح زألمة ،  ; دعى زهقهداهم اهلل وأ و  مسلمني .قاوؤمن يدعو زلناس هياخل  ، وازسلطا  أوىل من يُ 

ازبطانة ، وأ   من أهم ازدعاء ، ومن أهم ازنصح : أ  يوقق زلحق وأ  يعا  علطه ، وأ  ُيصلح اهلل زهقازدعاء زه 

 ورش جلساء ازسوء ، قازدعاء زه هيازاوقطق واهلداية وهيصالح ازدلب وازعمل وصالح ازبطانة من  يكفطه اهلل رش نفسه

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ( 92(   )عدطدة ازسل  وأصحاب احلديث صأ1) 

 (.1/222خالل وازنلط ومحاياه من اإلسداط وازسدط/أحاديث اإلية  / .)صطانة صحطح مسلم من اإل (2) 

 (.150-49صأيف رشح حديث ازدين ازنصطحة  -)ازملياض ازنارضة واحلدائق ازن ة ازماهملة (3) 



 
                                                     (29) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ومن أقضل ازدملهيات ، وقد روي عن اإلمام أمحد رمحه اهلل أنه قال : ) زو أعلم أ  يل دعوة مساجاهية  أهم اوهةت ،

 (1)اها زلسلطا  ( ، ويملوى ذزك عن ازفضطل هين عطاض رمحه اهلل زرصق

 قال العالمة صالح آل شيخ حفظه اهلل  :

هذا يدل عىل أَ  ازدعاء هيازصالح واوعاقاة وازاوقطق زوالة األممل أَنُه هو اهلدي اوايض وهو ازذي يواقق األصول » 

ومنهم اإلمام أمحد ومجاعة )زو كا  زنا دعوة مساجاهية  ازرشعطة . وقد قال مجع من األئمة منهم ازفضطل هين عطاض

من سطة أهل ازبد  ازدعاء عىل "يف كااهيه رشح أصول ازسنة عىل أَ   جلعلاها زلسلطا ( .وقد نّص ازربهباري 

مة قهذ  اوس زة ازاي ذكملها ازطحاوي هنا مدملرة يف كاب األئ"والة األمور ومن سطة أهل ازسنة ازدعاء زوالة األمور

 (2).«امسافطًض  ا دمليملً 

زلحاكم  ضاق صدر ك   من ازناس زعدم علمهم هيازسنة وهُيعدهم عن  اآلثار إذا دعوَت   هيعد كل هذ قلت :

 عمن يدعو علطهم زطل هنار . منهج ازسل  ازصازح  ، قضاًل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأ

 (  210/  5(   .)جممو  قااوى اهين هياا رمحه اهلل /1) 

 ازطحاوية من مسائل( يف)إحتاف ازسائل هية  (2) 



 
                                                     (31) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيه مخسة فصول :

 .غش احلاكم لرعيته يفالوعيد الشديد الفصل األول: 

 .شديد يف احلاكم الكذابالوعيد ال  الفصل الثاني :

 الوعيد الشديد يف َمن  أعان احلاكم على ظلم الرعيةثالث : ال الفصل

 .م جائرحاكفضل من تكلم باحلق عند  الفصل الرابع : 

 صالح احلكام من صالح الرعية وفسادهم من فسادهمالفصل اخلامس : 
 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

يف الوعيد على غش احلكام وكذبهم  ومن أعانهم على ظلمهم 

 وفضل كلمة احلق عندهم  وصالحهم من صالح رعيتهم.

 



 
                                                     (31) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 .غش احلاكم لرعيته الوعيد الشديد يفالفصل األول: 

أال كلكم را   وكلكم مسئول عن رعطاه ، قاألم  ازذى عىل ازناس را   وهو  »أنه قال  عممل عن ازنبى  عن اهين

مسئول عن رعطاه ، وازملجل را   عىل أهل هيطاه وهو مسئول عنهم ، واوملأة راعطة عىل هيطت هيعلها ووزد  وهى مسئوزة 

 (1). «را  وكلكم مسئول عن رعطاه  عنهم ، وازعبد را   عىل مال سطد  وهو مسئول عنه ، أال قكلكم

إنى مدثك  :  مملضه ازذى مات قطه قدال معدل يفعاد عبطد اهلل هين اياد معدل هين يسار اومنى  :قال عن احلسن و

ما من عبد » يدول  حطاة ما حدثاك إنى سمعت رسول اهلل  يلزو علمت أ   ا سمعاه من رسول اهلل حدي ً 

 (2)  «.يموت وهو غاش  زملعطاه إال حملم اهلل علطه اجلنة يسبعطه اهلل رعطة يموت يوم 

مملضه قدال زه معدل: إنى مدثك  يفعن قاادة عن أهيى اولطح أ  عبطد اهلل هين اياد دخل عىل معدل هين يسار و

أممل اوسلمني ثم ال َيهد هلم  ييلما من أم  » يدول  اووت مَ أحدثك هيه سمعت رسول اهلل  يف هيحديث زوال أين

 (9).   « نصح إال مَ يدخل معهم اجلنةوي

  -ًدا عىل احلدي نيعلي مُ  -( :هـ 455)ت قال القاىض عيا:

ال »احلديث اآلخمل :  يفو «ما من عبد يسبعطه اهلل رعطة قطموت وهو غاش هلا ، إال حملم اهلل علطه اجلنة»وقوزه : 

وجوب نصحها ، وازنظمل هلا ، وازعدل  يف اآلخمل : يفرس أحد احلدي ني «َياهد هلم وينصح، إال مَ يدخل معهم اجلنة

جهنم  يفقطها ، وأنه ال يدخل معهم اجلنة عند دخوهلم إ  عاقبه اهلل ، هيل حيبسه دوهنا وحيملمها علطه مدة معاقباه إيا  

يموت »: قوزه  يفأمد ما أراد من عداهيه .و أو ازرباخ ، أو طول اوحاسبة هية اهلل أعلم هيمد ه ، إىل أ  يملمحه وينديض

 (5). «خوا طمها هي : دزطل أ  ازاوهية قبل اووت مكفملة ازسطئات ، وأ  األعةل « يوم يموت وهو غاش هلا

 ؟ "حياة ما حدثتك  لو علمت أن يل "قال : أتدرى ملاذا قلت : تأمل قول الصحابى اجلليل ،  

 يفىل احلكام وليس كذلك إنام هو يستدل هبا من ال فقه عنده عىل اخلروج ع ألن كثرة رواية هذه األحاديث  قد

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ( هياب قضطلة اإلمام ازعادل  وعدوهية اجلائمل (4525(   روا  مسلم رقم )1) 

 ( 4534رقم)صحطح مسلم  (2) 

 (16415 – زلبطهدي( و )ازسنن ازكربى 4536)صحطح مسلم / (3)

 عطاض ( زلدايضكةل اوعلم رشح صحطح مسلم /) إ (4)



 
                                                     (32) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

تنسى أنك مسئول عن رعيتك وهم أهل  ومن غش الرعية ، وهذا عام يف احلاكم واملحكوم فال ،الرتهيب من الظلم 

 بيتك ولو غششتهم كنت من أهل هذا الوعيد . 

ينلق هياهيه عن ذي اخللة ،  وال  ما من  »يدول :   عن أِّب حسن  أ  عمملو هين مملة قال وعاوية : سمعت رسول اهلل و

 (1).«واحلاجة واوسكنة ، إال أغلق اهلل أهيواب ازسةء عن خلاه  وحاجاه ومسكناه 

أس هلا عن امىء.قدازت : ممن أنت ؟قدلت: رجل من  عن حململة عن عبد ازملمحن هين امةسة قال أ طت عائشة و

ا إ  كا  زطموت زلملجل منا ما ندمنا منه امطئً غما كم هذ  ؟قدال :  يفأهل مرص. قدازت: كط  كا  صاحبكم زكم 

 يفازبع  قطعططه ازبع  وازعبد قطعططه ازعبد وحيااج إىل ازنفدة قطعططه ازنفدة .قدازت : أما إنه ال يمنعنى ازذى قعل 

 اامطئً  يمن أممل أما يلازلهم من و »هذا  يهيطا يفيدول   ممد هين أهيى هيكمل أخى أ  أخربك ما سمعت من رسول اهلل 

 (2)  .«ا قملقق هبم قارقق هيه امطئً  يمن أممل أما ويلقشق علطهم قاامدق علطه ومن 

أهيا ممليم قال سمعت رسول  ىكنعن يميد هين أِّب ممليم ثنا ازداسم هين خمطمملة عن رجل من أهل قلسطني من األاد يُ 

ب اهلل يوم ازدطامة عن ا قاحاجب عن حاجاهم وخلاهم وقاقاهم احاجمن وال  اهلل من أممل ازناس امطئً  »يدول  اهلل 

 (3). «حاجاه وخلاه وقاقاه

دخل عىل عبطد اهلل هين اياد قدال : إين سمعت  وكا  من أصحاب ازنبي  عن احلسن : أ  عائذ هين عمملو 

اجلس قإنة أنت من نخازة أصحاب  : قإياك أ   كو  منهم .قدال زه "إ  رش ازملعاء احلطمة"يدول:   رسول اهلل 

 (4) . «هل كانت هلم نخازة إنة كانت ازنخازة هيعدهم ويف غ هم و: قدال  ممد 

 .الوعيد الشديد يف احلاكم الكذاب  الفصل الثاني :

ك  َكَذاب  َوَعاِئل  ُمْساَْكرِب  َوَغنٌِي هَيِخطل  اهللَُثاَلَثة  ُيْبِنُضُهُم : »  اهللَِعْن َأِِّب ُهمَلْيمَلَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
 (5)«.: َملِ

 -قال أهيو معاوية وال ينظمل إزطهم  -ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم ازدطامة وال يمكطهم  »: أِّب همليملة قال : قال رسول اهلل  عن

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ( 5(   )كااب األموال الهين انجويه / 1) 

 (4526رقم)صحطح مسلم  (2) 

 مسند ازشامطني(  -1404) (3)

 (1530روا  مسلم رقم ) (4) 

ايِنن يِف  (5)  ( 4441ْوَسِط رقم األَ )َرَواُ  ازَطرَبَ



 
                                                     (33) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (1) «، وعائل  مساكرب  كذاب وملك  اا   ،  وهلم عذاب  أزطم: امطخ  

 َعْن ِرهْيِعيي هْيِن َعَدِوين ، َحَدَثنَا يُ ازَحَدَثنَا مُحَْطُد هْيُن َمْسَعَدَة ، َحَدَثنَا َسْهُل هْيُن َأْسَلَم 
 َعْن مُحَْطِد هْيِن ِهالل 

وُنُس هْيُن ُعَبْطد 

َوَمْن  َفَمْن َصَدَقُهْم بَِكِذهِبِمْ َسَطُكوُ  هَيْعِدي ُأَممَلاء  َيْكِذهُيوَ  َوَيْظلُِموَ  ،  »َأَنُه َقاَل : ِحمَلاش  َعْن ُحَذْيَفَة َعِن ازنَبِيي 

ْقُهْم َومََْ ُيِعنُْهْم َعىَل ُظْلِمِهْم َقُهَو ِمنيي احلَ َس ِمنيي َوَزْسُت ِمنُْه ، َوال َيمِلُد َعيَلَ َأَعاهَنُْم َعىَل ُظْلِمِهْم َقَلطْ  ْوَض ، َوَمْن مََْ ُيَصدي

 (2). «ْوَض احلَ َوَأَنا ِمنُْه َوَيمِلُد َعيَلَ 

كذب احلاكم كان هذا فلو ، ، وهو قدوة قلت : الكذب من األخالق الذميمة فال تليق بحاكم  حيكم الناس  

ز وّ جي، وال يعني كون احلاكم يكذب أن هذا  هذا الوعيد الشديد فيه كان  ؛لذا  ،تشجيع لرعيته عىل الكذب 

 .ويصدقوهم  خلروج عليه إنام هذا وعيد هلم ليبسطوا العدل عىل الرعية ا

 ن  أعان احلاكم على ظلم الرعيةمالوعيد الشديد في:  ثالثال الفصل

إنه ساكو  هيعدي أمملاء ، من صدقهم  »:  ونحن  سعة قدال قال : خملج علطنا رسول اهلل   عجملة عن كعب هين

هيكذهبم وأعاهنم عىل ظلمهم قلطس مني وزست منه  وزطس هيوارد عيل احلوض ، ومن مَ يصدقهم هيكذهبم ومَ يعنهم 

 (3) . « عىل ظلمهم قهو مني وأنا منه وهو وارد عيل احلوض

 «اْسَمُعوا  » َقَداَل :  اهللَِقَخمَلَج َعَلْطنَا َرُسوُل  ُكنَا ُقُعوًدا ِعنَْد هَياِب ازنَبِيي : َقاَل    هْيِن َخَباب  َعْن َأهيِطهِ  اهللَِعْن َعْبِد و

إَِنُه َسَطُكوُ  هَيْعِدي ُأَممَلاء  َقال  »:  . َقُدْلنَا :َقْد َسِمْعنَا َممَلَ نْيِ َأْو َثالًثا َقَداَل  «اْسَمُعوا  »:  .َقُدْلنَا: َقْد َسِمْعنَا ُثَم َقاَل 

ُقوُهْم هيَِكِذهِبِْم َوال ُ ِعطنُوُهْم َعىَل ُظْلِمِهْم َقإهَِنُْم َمْن َصَدَقُهْم هيَِكِذهِبِْم َوَأَعاهَنُْم َعىَل   (4)احلوضُظْلِمِهْم مََْ َيمِلْد َعيَلَ ُ َصدي

أمملاء  نشاهم غواش أو حواش من ازناس يكذهيو   يكو  » قال : عن ازنبي  عن أِّب سعطد اخلدري و

ويظلمو  قمن دخل علطهم قصدقهم هيكذهبم وأعاهنم عىل ظلمهم قلطس مني وزست منه ، ومن مَ يدخل علطهم 

 (5) . « ومَ يصدقهم هيكذهبم ومَ يعنهم عىل ظلمهم قهو مني وأنا منه

 أأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 (309رقم ) (   صحطح مسلم1) 

 (  259 رقم) ازسنة الهين أهيى عاصم (2) 

 (4205صححه األزباين رقم  -)سنن ازنسائي (3)

 (254 ) امعطب األرنؤوط : إسناد  حسن رقم -.) صحطح اهين حبا   (4)

 ((.11192) روا  أمحد رقم ) (5)



 
                                                     (34) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

َسَطُكوُ  هَيْعِدي ُأَممَلاء  َيْكِذهُيوَ  َوَيْظلُِموَ  َقَمْن َصَدَقُهْم هيَِكِذهِبِْم َوَمْن َأَعاهَنُْم َعىَل َأَنُه َقاَل  َعْن ُحَذْيَفَة َعِن ازنَبِيي و

ْقُهْم َومََْ ُيِعنُْهْم َعىَل ُظْلِمِهْم َقُهَو ِمني احلَ ُظْلِمِهْم َقَلْطَس ِمنيي َوَزْسُت ِمنُْه َوال َيمِلُد َعيَلَ  ي َوَأَنا ِمنُْه َوَيمِلُد ْوَض ، َوَمْن مََْ ُيَصدي

   (1).  « ْوَض احلَ َعيَلَ 

الظلم و ا بواًحا""كفًر  خيرج عليه لظلمه كام قال النبى وال ةيعان عىل ظلم الرعي وكونه ظامل ا ال قلت : 

 ظلامت يوم القيامة  واهلل حكم عدل  يأخذ من الظامل للمظلوم ويأخذ للمظلوم من الظامل .

 .م جائرحاكل من تكلم باحلق عند فض :  الفصل الرابع

وقد وضع رجله يف ازنملا : أي اجلهاد أقضل   س ل ازنبي أ  رجاًل  عن علدمة هين مملثد عن طارق هين امهاب 

 (2).  « كلمة حق عند سلطا  جائمل » قال 

 «هنا  قداله إىل إمام جائمل ق ممل  و مداء محمة هين عبد اوطلب و رجل قاسطد ازشه»قال :  : عن ازنبي عن جاهيمل و

 .(3) 

 :هـ(922)تاخلطايب أبو سليامن قال 

نلب ، نلب أو يُ هيني رجاء وخوف ، ال يدري هل يَ  اإنة صار ذزك أقضل اجلهاد ، أل  من جاهد ازعدو كا  مبددً  »

وصاحب ازسلطا  مدهور يف يد  ، قهو إذا قال احلق ، وأممل  هياوعملوف ، قدد  عملض زلال  ، قصار ذزك أقضل 

 (4).  «   اجلهاد من أجل غلبة اخلوفأنوا

 (: هـ 911)ت يالطرب بن جريراقال 

هيدوزه : ) كلمة حق عند سلطا     ويل هذا احلديث قدال هيعضهم : إنة عنى ازنبى  يفقد اخال  ازسل  قبلنا »

ذزك عن  يوايد ، ورُ جائمل ( إذا أمن عىل نفسه ازدال أو أ  يلحده من ازبالء ما ال قبل زه هيه ، هذا مذهب أسامة هين 

 (5). «ازخ...اهين مسعود واهين عباس وحذيفة 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ( 259) هين أهيى عاصم(   ازسنة ال1) 

 / علطق امعطب األرنؤوط : إسناد  صحطح ( 15550) مسند أمحد هين حنبل / (2) 

 (645/  1) "ازسلسلة ازصحطحة"قال األزباين يف  ،مسادرك احلاكم (4554)  (3)

 (10/66)ازبنوي / (4) 

 (10/50/ الهين هيطال/  ازبخاري.)رشح صحطح  (5)



 
                                                     (35) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 قال العالمة صالح آل شيخ حفظه اهلل  : 

 :  قال أ  ازنبي  يف حديث طارق هين عبد اهلل أو غ  ، جاء يف احلديث عند أِّب سعطد اخلدري عدة أخبار »

وزكن إنسا  رض هينفسه  . ؛ زكن زطس هيمعجم هو من أقضل اجلهاد «هاد كلمة حق عند سلطا  جائمل أقضل اجل »

وال حيصل هبا رضر   ، ، كلمة حق يدوهلا ما حيصل؟ حيصل هبا اخل  ؛ قله ذزك وقال كلمة احلق وقال يف سبطل اهلل

، كلمة احلق ازاي يمال هبا  اي يبني هبا احلق، حيصل هبا اخل  واوصلحة زلمسلمني كلمة احلق از وال رش عىل اوسلمني

 (1) «...، ويب ب علطها مصازح عظطمة زلمسلمني ، وحيصل هبا اخل  ازشبهة وازفساد

 : حفظه اهلل  اوقال أيض  

وهني السلطان يكون عنده ال يكون  وأمرُ  ،قإنه م ل غ   ي ممل  وينها   اأما من رأى ازسلطا  هينفسه يفعل منكملً »

وهني  فأمرُ  «أقضل ازشهداء محمة ورجل قام إىل سلطا   جائمل ق ممل  وهنا  قداله»وا جاء يف احلديث  نهع ابعيد  

، ، سمعته منه بأذنك فتُنْكِر بحسب االستطاعة  احمقق   االسلطان يكون فيام رأيته منه بنفسك أو سمعته منه سامع  

وأما إذا كا  اإلنكار ، إذا أنكمل سطنازه األذى  » :   -قالإىل أ  -  «أو غ ها ...  اهيحسب ازددرة هيحسب ما ياطرس علنً 

عىل نفسه قدط ، م ل من يدوم إىل سلطا   جائمل قط ممل  وينها  ، قطداله ، قندول ال هي س إذا رضطت هيذزك زنفسك قال 

ض أو .أما إذا أنكمل سُطْؤذى غ   من ازنساء أو ساناهك أعملا هي س هيذزك ، وهذا خ  ازشهداء كة قال ازنبي 

 (2). «سُطْؤذى غ   من ازناس وُيْسَجن قطكو  هناك هيالء قإنه ال َيوا اإلنكار هيا فاق أهل ازعلم 

وكام سيأيت  اخلروج عىل احلكام كام هو واضح عىلاإلنكار عىل احلكام  وال يستدل به  يفقلت : هذا احلديث  

 .-إن شاء اهلل-تفصيله 

 ية وفسادهم من فسادهمصالح احلكام من صالح الرعالفصل اخلامس : 

 (3){َبْحمِل هيَِة َكَسَبْت َأْيِدي ازنَاِس زُِطِذيَدُهْم هَيْعَض اَزِذي َعِمُلوا َزَعَلُهْم َيمْلِجُعوَ  ازرَبي وَ ازَفَساُد يِف ازَظَهمَل  }قال  عاىل  :

  ،هي يدي احلكام   لم يدل ق {ِذي َعِمُلوا هيَِة َكَسَبْت َأْيِدي ازنَاِس زُِطِذيَدُهْم هَيْعَض ازَ  }:  هنا هو قوزه  ازشاهدو 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

  فمليغ سعد ازش ملي( 122(   )رشح كااب هيلوغ اوملام صأ1) 

 ) فمليغ رشح ازعدطدة ازواسططة /أول ازرشيط از امن وازعرشو  ( (2) 

 (41)ازملوم / (3)



 
                                                     (36) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ومَ يدل زعلهم  {َزَعَلُهْم َيمْلِجُعوَ   }.وقال :{هَيْعَض اَزِذي َعِمُلوا  }:  هيل قال  ،ازذى عملوا  كل  يدلومَ 

َوَكَذزَِك ُنَويلي هَيْعَض ازَظاونَِِي هَيْعًضا هيَِة َكاُنوا }قال اهلل  عاىل : عىل حكامهم  وي ورو  علطهم .وزذا خيملجو  

 (1) {َيْكِسُبو َ 

 (2)«ال  سبوا األئمة وادعوا اهلل هلم هيازصالح، قإ  صالحهم زكم صالح»قال:  ازنبي عن  عن أِّب أمامة 

 يف تفسريه  :(: هـ885)ت قال ابن كثري

إنة يويل اهلل ازناس هي عةهلم، قاوؤمن ويّل اوؤمن أين كا  وحطث كا ، وازكاقمل " :  قال سعطد عن قاادة يف  فس ها »

 (3). «" .   كا ويّل ازكاقمل أينة كا  وحط ة

 :  هيف تفسري (هـ881)تقال القرطبي 

« : اَرُهمْ اهللُ، إذا َسِخَط  إَِذا َريِضَ اهلل عن قوم وىل أمملهم خطارهم" َوَقاَل اهْيُن َعَباس  . َويِف "   َعىَل َقْوم  َوىَل َأْممَلُهْم رِشَ

 (4) .«  َعَلْطهِ اهللُ َمْن َأَعاَ  َظاوًِا َسَلَطهُ  »:  رَبَ َعِن ازنَبِيي اخلَ 

 :(هـ822 ت)بن تيمية اقال شيخ اإلسالم   

 األُ ُدَضاِة وَ ازُواَلِة  وَ ازُلوِك َوُنَواهِبِْم ِمْن اوُ ْممِل إىَل األَ َأَ  َمِصَ   ؛ ْوِضعِ اوَ َوَقْد َذَكمْلت يِف َغْ ِ َهَذا » 
ِ
َلْيَس لِنَْقِص فِيِهْم َممَلاء

اَبْل لِنَْقِص يِف ؛ َفَقْط  َوَكَذزَِك ُنَويلي  } َ َعاىَل : اهللَُوَقْد َقاَل  { َكَة َ ُكوُنوَ   ُيَوىَل َعَلْطُكْم  } ؛ َقإَِنُه  الَراِعي َوالَرِعَيِة مَجِيع 

 يِف َغْ ِ َمْعِصَطِة األُ ْن َطاَعِة مِ  ْوِضِع َما َقْد َأَممَل هيِِه اوَ َوَقْد اْسَاَفاَض َوَ َدمَلَر يِف َغْ ِ َهَذا  {هَيْعَض ازَظاونَِِي هَيْعًضا 
ِ
 اهللَِممَلاء

 (5) «َنْمِو َمَعُهْم َوازَصاَلِة َخْلَفُهْم َوَنْحَو َذزَِك از؛ َوُمنَاَصَحاِِهْم َوازَصرْبِ َعَلْطِهْم يِف ُحْكِمِهْم َوَقْسِمِهْم ؛ وَ 

  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 (  129األنعام/)(   1) 

واحلديث معنا   :قلتيف ضعط  اجلامع . 6221وزألمانة ) ضعفه األزباين ( انظمل حديث رقم :  ("ازكب "و "األوسط")روا  ازطرباين يف  (2) 

 وعلطه ازعمل.( ،حطصح

 )  فس  ازدملآ  ازعظطم/اهين ك   / سورة األنعام ( (3)

 /سورة األنعام ( 30بي /آية )اجلامع ألحكام ازدملآ  /ازدملط (4) 

 (20/35)جممو  قااوى /  (5) 



 
                                                     (37) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :(هـ841ت )قال العالمة ابن القيم 

بل كأن أعامهلم ظهرت يف ، وتأمل حكمته تعاىل يف أن جعل ملوك العباد وأمراءهم ووالهتم من جنس أعامهلم  » 

وإ  جاروا جارت ملوكهم  ، مقإ  اساداموا اسادامت ملوكهم وإ  عدزوا عدزت علطه، وملوكهم صور والهتم 

وإ  منعوا حدوق اهلل زد،م وهيخلوا هبا منعت ملوكهم ، وإ  ظهمل قطهم اوكمل واخلديعة قوالوم كذزك  ، ووالوم

ال يساحدونه يف معاملاهم  وإ  أخذوا ممن يساضعفونه ما، ووالوم ما هلم عندهم من احلق وهيخلوا هبا علطهم 

وكلة يساخملجونه من ازضعط  ، نه ورضهيت علطهم اوكوس وازوظائ  ال يساحدو أخذت منهم اولوك ما

قعةهلم ظهملت يف صور أعةهلم ، وزطس يف احلكمة اإلهلطة أ  يوىل عىل األرشار  ،  يساخملجه اولوك منهم هيازدوة

اماهيوا قلة ، ووا كا  ازصدر األول خطار ازدملو  وأهيملها كانت والوم كذزك ، ازفجار إال من يكو  من جنسهم 

عن  قضاًل  فحكمة اهلل تأبى أن يويل علينا يف مثل هذه األزمان مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيز ،  اماهيت هلم ازوالة

وكل من األمملين موجب احلكمة ، ووالة من قبلنا عىل قدرهم ، بل والتنا عىل قدرنا ، م ل أِّب هيكمل وعممل 

ب رأى احلكمة اإلهلطة سائملة يف ازدضاء وازددر ظاهملة وهياطنة ومن زه قطنة إذا ساقمل هيفكمل  يف هذا ازبا، ومداضاها 

 ،  من أقضطاه وأقدار  عار  عن احلكمة ازبازنة اكة يف اخللق واألممل سواء ، قإياك أ   ظن هيظنك ازفاسد أ  امطئً  ،  قطه

جوهية هيضعفها وزكن ازعدول ازضعطفة م، هيل مجطع أقضطاه  عاىل وأقدار  واقعة عىل أ م وجو  احلكمة وازصواب 

وهذ  ازعدول ازضعاف إذا صادقها ، كة أ  األهيصار اخلفاامطة مجوهية هيضعفها عن ضوء ازشمس ، عن إدراكها 

خفاقطش  ،كة أ  اخلّفاش إذا صادقه ظالم ازلطل طار وسار؛ وقازت ، ونطدت ، وصازت  ، ازباطل جازت قطه

 (1) . «أعشاها ازنهار هيضوئه ..ازخ 

 -كالمه عىل والة األمور يف-: (هـ1988ت ) قال العالمة السعدى 

 . (2) .«...وازدعاء هلم هيازاوقطق وازصالح ، قإ  صالحهم صالح زلملعطة وزألمور » 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

  ( 125 - 122/  2(   )مفااح دار ازسعادة /اهين ازدطم / 1) 

 (.150-149يف رشح حديث ازدين ازنصطحة / -ارضة واحلدائق ازن ة ازماهملة( )ازملياض ازن2)



 
                                                     (38) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 

 

 

 وفيه إثنا عشر فصًلا :

 أدلة السمع والطاعة للحاكم املسلم من القرآن .: الفصل األول

 الشريفة. أدلة السمع والطاعة للحكام من السنة .ثاني :   ال فصل ال

  والطاعة للحاكم املسلم السمع إمجاع  السلف على : الفصل الثالث 

 شروط الوالية . مل يستوِف وجوب السمع والطاعة للحاكم ولو   الفصل الرابع :

 ستئثارهم واألمر بالصرب .اوجوب السمع والطاعة للحكام حال  الفصل اخلامس :

 ا من طاعة .مسع وال طاعة يف املعصية وال خنلع يًد الفإذا أمر احلاكم مبعصية  :  سادسالفصل ال

وال يهتدون   يستنون بسنة النبى ال اوجوب السمع والطاعة للحكام وإن كانو:  سابع الفصل ال

 هديه.ب

 حسابه على اهلل .إمنا حتاسب احلاكم و وجوب السمع والطاعة وأن الرعية ال ثامن :الفصل ال

 قتها .حال تأخري األمراء الصالة حتى خيرج ووالسمع والطاعةلزوم اجلماعة  :  تاسعالفصل ال

 وجوب السمع والطاعة للحكام ما أقاموا  فينا الصالة  . : عاشرالفصل ال

 .  هذا األصل العظيم بعض فهارس كتب السلف يف : عشر اد احلفصل ال

 من طاعة الرمحن كامطاعة احلالفصل الثاني عشر : 
 

 الباب الرابع

 ماجاء يف السمع والطاعة للحاكم املسلم

 



 
                                                     (39) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 .أدلة السمع والطاعة للحاكم املسلم من القرآن:    ولاأل فصل ال

َا اَزِذيَن آَمنُوا َأطِطُعوا   ىل :قال اهلل  عا   (1)ْممِل ِمنُْكمْ األَ  َوَأطِطُعوا ازمَلُسوَل َوُأويِل اهللََيا َأ،ن

 (2).«: هم األمملاء  { ْممِل ِمنُْكمْ األَ َوُأويِل }قوزه  عاىل:  يف »: قال أنه  عن أِّب همليملةو 

 (: هـ 911))ت يالطرببن جريراقال 

هياألممل  زصحة األخبار عن رسول اهلل  ؛قول من قال : هم األمملاء وازوالةهيازصواب  وأوىل األقوال يف ذزك » 

 (3).   « هيطاعة األئمة وازوالة قطة كا  هلل طاعًة، وزلمسلمني مصلحة

 الشريفة. أدلة السمع والطاعة للحكام من السنة:  نيالفصل الثا

وأنفق  وأطاع اإلمامق ما من اهيانى وجه اهلل  ازنمو غموا »أنه قال :  عن رسول اهلل  عن معاذ هين جبل  -1

وأقسد يف األرض   وعىص اإلماموسمعة  ازكلمة واجانب ازفساد قإ  نومه ونمهاه أجملكله ، وأما من غمى رياءً 

 (4).«ال يملجع هيازكفاف  قإنه

 (5) «اطعاماس قطة زنا يدول والطاعة السمع عىل  اهلل رسول هيايعنا إذا كنا»: قال  عممل هين اهلل عبد عن -2

ا وإ  قطعت أو حملقت ، وال  بكن ال  رشكوا هياهلل امطئً  هياسع : قال: أوصاين رسول اهلل  عن أِّب ازدرداء   -3

ا هيملئت منه ازذمة ، وال  رشهين اخلممل قإهنا مفااح كل رش ، وأطع ا ومن  ملكها ماعمدً ازصالة اوكاوهية ماعمدً 

وال تنازعن والة األمر وإن رأيت أنك أنت أفضل منهم ،  وازديك وإ  أمملاك أ  ختملج من دنطاك قاخملج هلة 

وال  فمل من ازمح  وإ  هلكت وقمل أصحاهيك ، وأنفق من طوزك عىل أهلك ، وال  ملقع عصاك  فال تنازعهم ،

 (6).  « عن أهلك وأخفهم يف اهلل عم وجل

 يف رجله واضع ءاجلدعا عىل وهو ازودا  حجة يف ازناس خيطب  اهلل رسول سمعت لاق أمامة أِّبعن  -4

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (59(   ازنساء )1) 

 ( أخملجه ازطربي هيإسناد صحطح)( . 2) 

 ( ) فس  ازطربى(3)

 وقال ازعالمة األزباين حسن(9122رقم ) ازنسائي (وسنن188اوعجم ازكب  زلطربانى رقم )) (4) 

 (2202خاري رقم )روا  ازب (5) 

 (12األدب اوفملد رقم ) يف روا  ازبخاري (6) 



 
                                                     (41) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 مخسكمأال  سمعو  قدال رجل من آخمل ازدوم ما  دول قال : اعبدوا رهيكم وصلوا»غملاا ازملحل ياطاول يدول :

 يا احلديث هذا سمعت قمذكم زه قلت رهيكم جنة  دخلوا أمملكم ذاإ وأططعوا أموازكم اكاة وأدوا امهملكم وصوموا

 (1) « سنة ثالثني هينا وأنا قال أمامة أهيا

 (2) « زه حجة ال ازعايص ازسامع وإ  علطه حجة ال اوططع ازسامع إ  » : قال ازنبي عن معاوية عن -5

 وال اهلل  عبدوا أ  آمملكم:  ثالث عن وأهناكم هي الث آمملكم»:  قال أنه  اهلل رسول عن همليملة أِّب عن -6

 وقال قطل عن وأهناكم أمملكم اهلل وال  ون و ططعوا  افملقوا وال امجطعً  اهلل هيحبل و عاصموا اامطئً  هيه  رشكوا

 (3). « اوال وإضاعة ازسؤال وك ملة

  عبدو  أ  زكم ق ىض،  اثالثً  زكم ويكمل  اثالثً  زكم يملىض اهلل إ  »  اهلل رسول قال قال همليملة أهيى عن -2

 وإضاعة ازسؤال وك ملة وقال قطل زكم ويكمل ،    فملقوا وال امجطعً  اهلل هيحبل  عاصموا وأ  ،  اامطئً  هيه  رشكوا وال

 (4). « اوال

 ازصالة و دطم اامطئً  هيه  رشك وال اهلل  عبد »:  قال أوصنى قدال   ازنبى إىل رجل جاء:  قال عممل اهين عن -5

 (5).  « وازرس وإياك هيازعالنطة وعلطك و ططع و سمع و عاممل وحتج و صوم ازمكاة و ؤيت

عىل ازسمع وازطاعة قلدنني قطة اساطعت ، وازنصح زكل  قال هيايعت ازنبي  هلل ازبجيل عن جمليمل هين عبد ا -9

 (6.) «مسلم .

 السمع والطاعة. يفوسعك  يفتبلغ ما  ي: أ «فيام استطعت  »قوله : قلت : 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (  علطق امعطب األرنؤوط : إسناد  صحطح عىل رشط مسلم (. 22215(   . )مسند أمحد رقم )1) 

( وأهيو داود واهين ماجة واوصن  يف مسند ازشامطني وازدارمي واهين اجلارود واهين خميمة واهين حبا  )  95و 92/  4( وروا  أمحد ) 2) 

 (  963و 962رقم  19كب  ) ج ( وازبنوي وإسناد  جطد وروا  اوصن  يف اوعجم از 92/  2( وازبطهدي )  2221و 2220

 قال امعطب األرنؤوط : إسناد  صحطح عىل رشط مسلم (4560هين حبا  رقم )ا( صحطح 3)

 (4525( روا  مسلم رقم )4) 

 (39532( جامع األحاديث رقم ) 50( كنم ازعةل رقم )5) 

 (211وروا  مسلم رقم ) (8215روا  ازبخاري رقم )) (6)



 
                                                     (41) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ا قإ  يل إزطكم أ  احشدوا زلصالة غدً  »: أممل أصحاهيه عند صالة ازعامة  أ  رسول اهلل عن أِّب أمامه  -11

وأنت ازاي  لطها زئال يفووم يشء من  قدال أحدهم: يا قال  اكاب أول كلمة ياكلم هبا رسول اهلل  «حاجة 

، رسول اهلل  نعم يا :  قازوا « هل حشد م كة أممل كم ؟ »:  قلة قملغ من صالة ازصبح قال  كالم  رسول اهلل 

 قازوا: نعم. قال:  «؟ ا ، هل عدلام هذ  هل عدلام هذ  هل عدلام هذ  اعبدوا اهلل وال  رشكوا هيه امطئً   »:  قال

 وا ازمكاة ، هل عدلام هذ  هل آ وا ازمكاة ، أقطموا ازصالة وآ وا ازمكاة ،أقطموا ازصالة وآأقطموا ازصالة و »

اسمعوا وأططعوا ،اسمعوا وأططعوا، اسمعوا وأططعوا ،  »نعم . قال : قازوا:  «؟ عدلام هذ  هل عدلام هذ   

ا قازوا :نعم . قال : كنا نملى أ  رسول اهلل سطاكلم كالمً  «؟ هل عدلام هذ  هل عدلام هذ  هل عدلام هذ  

 (1) . «ا ثم نظملنا يف كالمه قإذا هو قد مجع األممل كله.ك  ً 

أراد أن جيمع هلم األمر ،  وكرر  عليهم ذلك ،  فجمع   {أمرتكم  هل حشدتم كام } قلت : تأمل قول الرسول  

-بني السمع والطاعة ، والتوحيد وترك الرشك ، وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة  ؛خلطورة األمر ،  تنبه هلذا  النبى

  -يرمحك اهلل

ا ق قام ازصالة وآ ى امطئً من عبد اهلل  بارك و عاىل ال يرشك هيه  » قال : أ  ازنبي  عن عباد  هين ازصامت  -11

ومن عبد اهلل ال  ،ازمكاة وسمع وأطا  قإ  اهلل  بارك و عاىل يدخله من أي أهيواب اجلنة اماء وهلا ثةنطة أهيواب

 ى ازمكاة وسمع وعىص قإ  اهلل  بارك و عاىل من أممل  هياخلطار إ  اماء رمحه وإ  آا وأقام ازصالة ويرشك هيه امطئً 

 (2).  «اماء عذهيه 

اللهم ، من سمع وعىص هو حتت املشيئة  ومن سمع وأطاع  دخل اجلنة من أى باب اجلنة شاء  قوله ل تأمقلت :  

 . -يرمحك اهلل-نه من سمع وعىص فهى كبرية    كبرية   . تنبه هلذا أأدخلنا من أبواب اجلنة الثامنية . فدل عىل 

ا هيعد أ  آمن و  أقام ازصالة طئً من مَ يرشك هياهلل ام»: قال قال رسول اهلل  عن أِّب مازك األامعملي  -12

 (3).«اوكاوهية وأدى ازمكاة اوفملوضة وصام رمضا  وسمع و أطا   قةت عىل ذزك وجبت زه اجلنة 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (.1543رقم )( ازمهيطدي)   ومسند ازشامطني مسند  (2625 رقم )(   )روا  ازطرباين يف اوعجم ازكب 1) 

 حسن إسناد :  األرنؤوط امعطب  علطق (22520اوسند رقم ) يف محدأ( روا  2)

 (1666رقم ) عبطد هين رشيح عن ضمضمو)مسندازشامطني/مسند  (ازسنة  يف ( )روا  اهين أِّب عاصم3)

 



 
                                                     (42) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :هـ(221وقيل281)ت  قال سهل بن عبد اهلل التسرتي

 ، واجلمعة ، واحلج ، واألحكام ، واألواا  ، واوكايطل ، وازدراهم ، ازدنان  برض:  سبعة يف ازسلطا  أططعوا»

 اأمري   كان وإنْ  عاص فهو أفتى فإنْ  ،يفتيُ  أن له فليس يفتيُ  أن العامل السلطان هنى وإذا. واجلهاد ، وازعطدين

 (1)«اجائر  

ى يف ترب نكان ممو؟ اد الطاغوت عبّ ل من ُهل كان سهف،  نسى هذ   ا (   الا جائملً )وإ  كا  أم ً قوزه : قلت :  

 ممن حيض السلطان عىل التسلط عىل العلامء ؟!هل كان  و؟  ةأمن الدول أحضان 

 :(هـ 1218ت )قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

هانة، ندطاد زه قضطلة، وازسمع وازطاعة زه ذزة ومالإ  خمازفة ويل األممل وعدم ا »يملو  :   -أهل اجلاهلطة  -وأهنم  »

وأممل هيازسمع وازطاعة هلم، وازنصطحة، وغلظ يف ذزك وأهيدى وأعاد، وهذ  اوسائل از الث:   قخازفهم ازملسول 

، ا: أ   عبدو  وال  رشكوا هيه امطئً اإ  اهلل يملىض زكم ثالثً  "هي ازاي مجع هيطنها قطة صح عنه يف ازصحطح: أنه قال: 

 (2).  «"   اهلل أمملكم   ناصحوا من واّل وال  فملقوا، وأ اوأ   عاصموا هيحبل اهلل مجطعً 

ذلك  يفاألمر عند أهل اجلاهلية فضيلة  .فهناك اآلن من حيذو حذوهم  خمالفة ويلكون  يفوإذا تأملت قلت :  

 ثالثني ذواآلخر يقول أنا أرسل صواريخ من ذلك. يفمن يقول كنت أنابز احلكام من عىل املنابر وابتليت  مومنه

 . ذا  حيذون حذو أهل اجلاهليةهبفهم  مسجد ...ب يسنة من عىل منرب

 . السمع والطاعة للحاكم املسلم إمجاع  السلف على    : ثالثالفصل ال

 (:هـ925 )تاألشعري احلسن وأبقال  -1

 وامادت غلبة أو رىض عن أمورهم من اامطئً  ويل من كل أ  وعىل املسلمني ألئمة والطاعة السمع عىل وأمجعوا»

 ازبطت معهم وحيج ازعدو معهم ينمو أ  وعىل عدل أو جار هيازسط  علطهم اخلملوج يلمم ال ملوقاج هيمل من طاعاه

 (3)« واألعطاد اجلمع خلفهم ويصيل طلبوها إذا ازصدقات إزطهم و دقع

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (5/259) فس  ازدملطبي )(   1) 

 از انطة من مسائل اجلاهلطة( )اوس زة (2)

 (.296ص( ) األامعملي – از نمل أهل إىل رسازة) (3)

 



 
                                                     (43) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :  (هـ822ت ) قال احلافظ أبو احلسن القطان -2

 (1) .«مع وازطاعة واجبة ألئمة اوسلمنيوأمجعوا أ  ازس»

اقال  -9  : أيض 

 (2) .«صطة كن مع مَ كل ما أممل،  ما يفوا فدوا  أ  اإلمام ازواجب اإلمامة واجبة طاعاه »

 :(هـ888)ت  النووي افظاحل قال -5

 (9) .«معصية غري يف األمراء طاعة وجوب عىل العلامء أمجع » 

 : (هـ242)ت حجر ابن احلافظ قال -4

 (4)«علطه اخلملوج من خ    طاعاه وأ  معه واجلهاد اوانلب ازسلطا  طاعة وجوب عىل ازفدهاء أمجع وقد)

 شروط الوالية . ِفمل يستو للحاكم ولو وجوب السمع والطاعة:  رابعالفصل ال

 (5) «ا جمد  األطملافأططع وإ  كا  عبدً أوصاين أ  أسمع و إ  خلطيل  »:  قال  عن أِّب ذر  -1

ا»قوله  : قلت   له  بالسمع والطاعة  ليس من رشوط اختيار احلاكم  ومع ذلك أمرنا النبي  رقال مع أن «عبد 

كل بمهام اإلمارة .واشرتط البعض سالمة األعضاء من  فيالي الوصفمع أن هذا  «جمدع األطراف »وقوله : .

 نقص يمنع استيفاء احلركة .

 منها وذرقت ازدلوب منها وجلت موعظة  اهلل رسول وعظنا »:  قال  سارية هين ازعملهياض نجطح أِّب عن -2

   ممل وإ  وازطاعة سمعواز  اهلل هيادوى أوصطكم قال ق وصنا مود  موعظة ك هنا اهلل رسول يا:  قدلنا ازعطو 

 عضوا اوهديني ازملاامدين اخللفاء وسنة هيسناي قعلطكم اك  ً  ااخاالقً  قس ي منكم يعش من قإنه عبد علطكم

 (6) « ضالزة هيدعة كل قإ  األمور ومدثات وإياكم هيازنواجذ علطها

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (60صأ/اوجلد األول/(209رقم )مسائل اإلمجا  زلدطا   يفاإلقنا  )(   1) 

 (60صأ/اوجلد األول/(209رقم )مسائل اإلمجا  زلدطا   يف)اإلقنا   (2) 

 (12/232) مسلم صحطح رشح) (3)

 (13/2)قاح ازباري  (4)

 (5281رقم ) )روا  مسلم. (5) 

 صحطح حسن حديث:  وقال وازبمذي داود أهيو روا  (6)



 
                                                     (44) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 الوالية ؟اختيارمن رشوط  هفهل هذ .الغلبة والقهر( يفيد تأمر فيه )  «وإن تأمر عليكم عبد  »ت : قوله قل 

 .للعبد احلبشى املتغلب بالسمع والطاعة  ومع ذلك أمرنا النبي ،وهي من رشوط اإلضطرار  ، بالطبع ال

 ومع ذلك أوصانا النبي حلبيش املتغلب ، ، وليس العبد ا املختاراحلر القرشى : الوالية اختيار إنام من رشوط و

رشوط ل يفبالسمع والطاعة للحاكم من باب اإلضطرار  وليس من باب اإلختيار. فلو كان احلاكم الغري مستو

 بالسمع والطاعة مع ذلك ؟ رشعي فعالم أوصانا النبي  الوالية  حاكم غري

 : تعليقه عىل احلديث يفهـ(1521)ت  بن عثيمنياقال العالمة 

أل   "وازسمع وازطاعة وإ    ممل علطك عبد   " زدوزه  اازوصطة هيازسمع وازطاعة زوالة األمور وإ  كانوا عبطدً »

 (1) «ازسمع وازطاعة هلم  نافي هيه رشور ك  ة وقوىض عظطمة

اهلل ا اسود يدودكم هيكااب إ  أممل علطكم عبد حبيش جمدعً  »:   عن أم احلصني األمحسطة قازت قال رسول اهلل  -3

 (2).  «قاسمعوا زه وأططعوا 

مل  ؛لو حكم بغري ما أنزل اهلل  احلاكم أن "يقودكم بكتاب اهلل " بعبارة  بعض أهل األهواءيستدل قلت : 

 ا .مطلق  له وعليه فال سمع والطاعة ، دنا بكتاب اهلل يقُ 

. وأخً ا هذا  همهم عىل قهموزضطق عدوهلم واعاةدوا باعهم زلماشاهيه ،   ،أقول : وهذا من قلة قهمهم زلنصوص

ال قال طاعة زه قطة خاز  قطه كااب اهلل وقهم ازسل  زلحديث :أى  ،اخلملوج  يفازسمع وازطاعة وزطس  يفاحلديث 

 وإزطك  فس  هيعض ازسل  زالك ازعبارة : ،ا من طاعةيدً  ننمع 

 (:هـ 455)ت قال القاىض عيا:

 (9).  « هذا قطة مَ خياز  أممل اهلل . يفذ ازطاعة  فس  وا  ددم ؛ إ " يدودكم هيكااب اهلل" » 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ) األرهيعو  ازنووية هياعلطدات ازشطخ اهين ع طمني رمحه اهلل(.(   1) 

 (5285رقم ) )روا  مسلم (2) 

 (زلدايض عطاض -إكةل اوعلم رشح صحطح مسلم ) (3)

 

 



 
                                                     (45) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 : (هـ311)ت قال السيوطى

عىل أي حال كا  يف ؛ وازدعاء إىل كااب اهلل ، ا هياإلسالم أي ما دام مامسكً : قال ازعلةء " يدودكم هيكااب اهلل "  »

 (1) .«نفسه ودينه قاسمعوا زه وأططعوا

 :ت السندي  قال

 (2)«واهلل  عاىل أعلم . قطة خياز  حكم اهلل  عاىل  إامارة إىل أنه ال طاعة زه " :  يدودكم هيكااب اهلل" ويف قوزه » 

ا رضطنا وإ  إ  كا  خ ً  »: اهين معاوية هيويع زه قدال  عن سفطا  عن ممد هين اونكدر قال : هيلغ اهين عممل أ  يميدَ 

 (3)  .« ا صربنا.كا  رًش 

 اإلمامة   يفلرشوط اإلختيار  يفكان غري مستو  االنه لو كان رش      "ا صربناوإن كان رش  "تأمل قوله : قلت :  

 . اتدبر هذا جيد   .خرجنا  امل يقل إن كان رش  لذا  و، ذلك  يفهو املتعني الصربأن  فهم ابن عمرقد و

 وجوب السمع والطاعة للحكام حال إستئثارهم واألمر بالصرب . :  امسالفصل اخل

وزكن من قعل كذا وكذا قذكمل ؛ ن ا دى يا رسول اهلل ال نس زك عن طاعة م: قلنا : قال  عن عدي هين حا م  -1

 (5) . «ا دوا اهلل واسمعوا وأططعوا »:  ازرش قدال 

، قلبه   فيهذا الباب ملن ص يف كاف  هذا احلديث وحده   "اتقوا اهلل واسمعوا وأطيعوا " تأمل قوله قلت :  

 . ةوطلق هواه طالق املالعن

قاصربوا حاى  لدوين عىل ؛ سبو  هيعدي أثملة امديدة إنكم  »:  قال قال رسول اهلل  عن أنس هين مازك و -2

 (5) .  «احلوض

ا " أثرة شديدة فاصربوا  " قوله  تأملقلت :    زادك اهلل فهام !ففهمها جيد 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (3/363احلجاج هين مسلم صحطح رشح ازديباج)( 1) 

 (ازسندي عىل ازنسائي  حاامطة )( 2)  

 (30525رقم ))مصن  هين أهيى امطبة  (3)

 ظالل اجلنة  يف األزباينروا  اهين أِّب عاصم يف ازسنة ،  وصححه ازعالمة  (4) 

 خمارًصا (2529صحطح مسلم رقم )) و خمارًصا (9158صحطح ازبخاري رقم ) (5)

 



 
                                                     (46) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

قازوا يا : قال  «طكو  علطكم أمملاء و ملو  أثملة انه س »:  قال رسول اهلل : عن ايد هين وهب عن عبد اهلل قال و -3

 (1) . « أدوا احلق ازذي علطكم وسلوا اهلل ازذي زكم »: قال  ؟  رسول اهلل قة يصنع من أدرك ذاك منا

قمن ، و ما يصلح اهلل هبم أك مل ، سطلطكم أمملاء يفسدو   »:  عن عبد اهلل هين مسعود و قال : قال رسول اهلل  -4

و من عمل منهم هيمعصطة اهلل قعلطهم ازوار و علطكم ، اهلل قلهم األجمل و علطكم ازشكمل عمل منهم هيطاعة 

 (2).  « ازصرب

 ، ومنشطك، ويرسك ، يف عرسك  ؛ علطك ازسمع وازطاعة »:  قال قال رسول اهلل  عن أِّب همليملة  -5

 (3)  . « وأثملة علطك، ومكملهك 

: قال  «؟   هيك عند والة يسا ثملو  علطك هبذا ازفيء يا أهيا ذر كط »: قال    رسول اهلل أ عن أِّب ذر  -6

أوال أدزك عىل ما هو خ  زك من  »: قال  .  وازذي هيع ك هياحلق أضع سطفي عىل عا دي وأرضب حاى أحلدك

 (4).  «  صرب حاى  لحدني  ؟ ذزك

ال واهلل : ازوا األنصار زطكاب هلم هيازبحملين قد دعا ازنبي : قال   اسمعت أنًس : عن حيطى هين سعطد قال و -2

قإنكم سبو   »: قال ، قدال ذاك هلم ما اماء اهلل عىل ذزك يدوزو  زه ، حاى  كاب إلخواننا من قمليش هيم لها 

 (5) .  «هيعدي أثملة قاصربوا حاى  لدوين عىل احلوض 

من رأى من  »: قال  عن ازنبي  عن اجلعد أِّب ع ة  حدثني أهيو رجاء ازعطاردي قال سمعت اهين عباس  -5

  (6). « ا قةت إال مات مطاة جاهلطةقإنه من قارق اجلةعة امربً  ،  ا يكملهه قلطصرب علطهأم   امطئً 

أصلحك اهلل حدث هيحديث : وهو ممليض قلنا  قال دخلنا عىل عبادة هين ازصامت   عن جنادة هين أِّب أمطة -9

 طة أخذ علطنا أ  هيايعنا عىل ازسمعق: قدال ، قبايعنا   دعانا ازنبي  :  قال ينفعك اهلل هيه سمعاه من ازنبي 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

   (3640رقم ) صحطح عىل رشط ازشطخني قال امعطب األرناؤوط :  –( مسند أمحد هين حنبل 1) 

 ازبطهدي( –( ) امعب اإلية  2)  

 (4560رقم ) ( روا  مسلم3)

 ) روا  أمحد( (4) 

 (3163صحطح ازبخارى ) (5)

 (2054) صحطح ازبخاري (6)



 
                                                     (47) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

وازطاعة ؛ يف منشطنا ، ومكملهنا ، وعرسنا ، ويرسنا وأثملة علطنا ، وأ  ال نناا  األممل أهله ؛  إال أ   ملوا 

 (1).  « ا عندكم من اهلل قطه هيملها هيواًح كفمًلا

 رسول اهلل  فيهين يميد اجلع عن سةك هين حملب عن علدمة هين وائل احلرضمى عن أهيطه قال س ل سلمةو  -10

ثم ، ق عملض عنه  ؟  قة   مملنا؛ يا نبى اهلل أرأيت إ  قامت علطنا أمملاء يس زونا حدهم ويمنعونا حدنا : قدال 

اسمعوا وأططعوا قإنة  »: وقال ، از از ة قجذهيه األامعث هين قطس  يفأو ، از انطة  يفثم س زه ، س زه ق عملض عنه 

 (2).   «كم ما محلام وعلط، علطهم ما محلوا 

يا : قازوا ، وأمور  نكملوهنا ، إهنا ساكو  هيعدي أثملة  »:   قال قال رسول اهلل  عن عبد اهلل هين مسعود و -11

 (3) « و سازو  اهلل ازذي زكم،   ؤدو  احلق ازذي علطكم   »:  قال ؟ كط    ممل من أدرك منا ذزك، رسول اهلل 

أرأيت إ  قامت علطنا ؛ يا نبي اهلل : قدال  عطد  رسول اهلل قال س ل سلمة هين س عن وائل هين حجمل  -12

اسمعوا  »:  قدال رسول اهلل ، ثم س زه  ، ق عملض عنه؟ قة   مملنا  ؛ ويمنعونا حدنا  ، يس زونا حدهم ،أمملاء

 (4) «قإنة علطهم ما محلوا وعلطكم ما محلام  ، وأططعوا

إنكم سبو  : قال ؟ ومَ  ساعملني  ااساعملت قالنً  : قدال  أ ى ازنبي أ  رجاًل  عن أسطد هين حض   -13

 (5) .  « قاصربوا حاى  لدوين ،هيعدي أثملة 

 قال ؟ قالنا اساعملت كة  ساعملني أال اهلل رسول يا:  قال األنصار من رجاًل  أ :   حض  هين أسطد عن -14

 (6). « احلوض عىل  لدوين حاى قاصربوا أثملة هيعدي سالدو  »

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأ

 (5288مسلم رقم ) (  صحطح1) 

 (  4555رقم ) ( صحطح مسلم 2)

 (9819وصحطح ازبخاري رقم ) (5221صحطح مسلم رقم )( )3)

 (5222صحطح مسلم رقم )) (4) 

 (3292رقم ) روا  ازبخاري (5)

 (3551صحطح ازبخاري رقم ) (6)

 



 
                                                     (48) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

فلو كان اخلروج عىل احلكام الظلمة يأتى بخري ما ، وهو الذى الينطق عن اهلوى   أقوال  النبى  يفتأمل قلت :  

إنه ليس يشء يقربكم من اجلنة و يباعدكم من  »:  وهو الذى قال من حديث عبد اهلل بن مسعود  ،  تركه 

هنانا  وهو (1). «... قد هنيتكم عنهالنار إال قد أمرتكم به و ليس يشء يقربكم من النار و يباعدكم من اجلنة إال

 عن اخلروج عىل احلكام الظلمة  ألنه يقربنا من النار .

ومكملهك ، ومنشطك ، اسمع وأطع يف عرسك ويرسك  »:   قال قال ازنبي  عن عباد  هين ازصامت و -15

 (2) .  «   أكلوا مازك ورضهيوا ظهملكإو، وأثملة علطك 

ق طع اإلمام ؛ ل  هيعدي   خُت أيا أهيا أمطة زعلك  »: هين اخلطاب قال يل عممل  : عن سويد هين غفلة قالو -16

 ،وإ  ظلمك قاصرب  ، وإ  حملمك قاصرب ،وإ  أمملك هي ممل قاصرب، إ  رضهيك قاصرب ، ا ا حبشطً وإ  كا  عبدً 

 (3).  «وطاعة دمي دو  ديني  اسمعً  : وإ  أمملك هي ممل يندص دينك قدل

 :قال بن منظور  تعريف األثرة 

أراد أنه يسا ثمل علطكم قطفضل غ كم يف  ،إذا أعطى؛ ا االسم من آثمل يؤثمل إي ارً   ،واز اء ،هيفاح اهلممة: األثملة »

   (4). «واإلسائ ار االنفملاد هيازيشء،نصطبه من ازفيء 

اللهم ارزقنا األدب مع ، ومل يقل السمع وال طاعة  "  وطاعة دمي دون ديني افقل سمع  " :  تأمل قولهقلت :  

 . احلكام

 :(هـ 848)ت قال القرطبى 

ق راد : ، وكل  اوُوىَل علطهم ازطاعة وحسن ازنصطحة ، ازعدل وحسن ازملعاية ؛ أ  اهلل  عاىل كل  ازوالة : يعني  »

كل  قإ  اهلل جماا  ، وقوموا هيحدوقهم ، ومَ يدوموا هيحدوقكم ، قال عصوا اهلل أنام قطهم  ، قطكم أنه إذاعىص األمملاء اهللَ

 (5)  . «زفمليدني هية عمل واحد من ا

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ( 11988امعب اإلية  زلبطهدي رقم )(  1) 

 )روا  اهين أِّب عاصم يف ازسنة( (2)

 ( 12021رقم )سنن ازبطهدي ازكربى  (3)

 ) زسا  ازعملب  اهين منظور( (4)

  ( 4/55ازدملطبي يف اوفهم ) (5)



 
                                                     (49) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ُدُم ازنَبَِى   ِنَفاِرىي از، َأَ  َأهَيا َذٍر  عن َأْسَةُء هيِنُْت َيِميدَ  -12 ْسِجِد، َقَكاَ  اوَ َقإَِذا َقمَلَغ ِمْن ِخْدَماِِه آَوى إىَِل   َكاَ  خَيْ

، َقنََكَاُه َرُسوُل  ْسِجدِ اوَ  يف ٍر َناِئًة ُمنَْجِداًل ، َقَوَجَد َأهَيا ذَ  ْسِجَد َزْطَلةً اوَ   اهللِ، َقَدَخَل َرُسوُل  ُهَو هَيْطُاُه َيْضَطِجُع قِطهِ 

، َقَ ْيَن اهللَِقاَل َأهُيو َذٍر: َيا َرُسوَل  «َأالَ َأَراَك َناِئًة؟  »:   اهللِهيمِِلْجلِِه َحَاى اْسَاَوى َجازًِسا، َقَداَل َزُه َرُسوُل   اهللِ

ُ ؟ َقَجلَ   َغْ ُ
َقاَل: إَِذْ   «َكْطَ  َأْنَت إَِذا َأْخمَلُجوَك ِمنُْه؟  »، َقَداَل َزُه:   اهللَِس إَِزْطِه َرُسوُل َأَناُم وَهْل ىِل ِمْن هَيْطت 

، َقَ ُكوُ  َرُجاًل اوَ ْجمَلِة، َوَأْرُض اهلِ َق هيِازَشاِم، َقإَِ  ازَشاَم َأْرُض احلَ 
ِ
، َوَأْرُض األَْنبَِطاء  : ِمْن َأْهلَِها، َقاَل َزهُ  ْحرَشِ

َكْطَ  َأْنَت إَِذا  »َقاَل: إَِذْ  َأْرِجَع إَِزْطِه، َقَطُكوَ  ُهَو هَيْطاِى َوَمنِْمىِل، َقاَل َزُه:  «َ  َأْنَت إَِذا َأْخمَلُجوَك ِمَن ازَشاِم؟ َكطْ  »

َقَ ْثَبَاُه   اهللَِقَكرَشَ إَِزْطِه َرُسوُل :  ، َقاَل  ، َقُ َقا َِل َعنيى َحَاى َأُموَت  فيَقاَل: إَِذْ  آُخَذ َسطْ  « َأْخمَلُجوَك ِمنُْه ازَ انَِطَة؟

َك َعىَل َخْ   ِمْن َذزَِك؟  »هيَِطِدِ ، َقاَل:  ى َيا َنبَِى  ، َقاَل: هَيىَل  «َأُدزن  :   اهللِ، َقاَل َرُسوُل  اهللِهيَِ هيِى َأْنَت َوُأمي

 (1). « ، َحَاى َ ْلَدانِى َوَأْنَت َعىَل َذزَِك   وكَ ، َوَ نَْساُق هَلُْم َحْطُث َساقُ  َ نَْداُد هَلُْم َحْطُث َقاُدوكَ  »

 ا من طاعة .املعصية وال خنلع يًد وال طاعة يف  المسعف: إذا أمر احلاكم مبعصية دسساالفصل ال

يا عبادة ، اسمع وأطع يف عرسك  ويرسك ، ومكملهك   »أنه قال :  ، عن ازنبي عن عبادة هين ازصامت  -1

 (2) .«ا  سك ، وإ  أكلوا مازك ، ورضهيوا ظهملك ، إال أ   كو  معصطة هيواًح ومنشطك ، وأثملة  عىل نف

اسمعوا وأطيعوا إال إذا أمروكم : ال يف اخلروج عىل احلكام أى ، وهذا احلديث يف السمع والطاعة قلت :  

 من طاعة . اا فال تسمعوا هلم ، وال تنزعوا يد  بمعصية بواح  

ويصلو  علطكم ، خطاركم أئماكم ازذين حتبوهنم وحيبونكم »:  الق عن رسول اهلل  عن عوف هين مازك و -2

  «و لعنوهنم ويلعنونكم  ، ورشار أئماكم ازذين  بنضوهنم ويبنضونكم، و صلو  علطهم 

ا وإذا رأيام من وال كم امطئً ، ال ما أقاموا قطكم ازصالة  »أقال نناهيذهم هيازسط  ؟ قدال :  ؛يا رسول اهلل  : قطل

 (3) .  «ا من طاعة هوا عمله وال  نمعوا يدً قاكمل،   كملهونه

ا أال من وىل علطه وال قملآ  ي  ى امطئً  »: يدول  يدول سمعت رسول اهلل   عن عوف هين مازك األامجعى -3

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (28422أمحد رقم )(  مسند 1) 

 (24 رقم ) ألموال الهين انجويها( )2) 

 (5311رقم ) روا  مسلم( 3) 

 



 
                                                     (51) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (1) . «ا من طاعة من معصطة اهلل قلطكمل  ما ي  ى من معصطة اهلل وال ينمعن يدً 

مَلاَءُكْم َأطِطُعوا ُأمَ  »: َقاَل   اهللِْدَداَم َحَدَثُهْم َأَ  َرُسوَل اوِ ُفَضْطُل هْيُن َقَضاَزَة َأَ  َحبِطَب هْيَن ُعبَْطد  َحَدَثُهْم َأَ  ازعن   -4

 مِمَا مََْ آُممُلُكْم ، َقإِْ  َأَممُلوُكْم هيَِة َحَدْثُاُكْم هيِِه َقإهَِنُْم ُيْؤَجمُلوَ  َعَلْطِه َوُ ْؤَجمُلوَ  هيَِطاَعاُِكْم ، َما َكاَ  
 
َوإِْ  َأَممُلوُكْم هيَِشْىء

َرهَينَا  :  َقَاُدوُزو َ " الَ ُظْلَم " : َقَطُدوُل ،  َرهَينَا الَ ُظْلَم :  ُقْلُاْم اهللََزِدطُاُم َذزَِك هيَِ َنُكْم إَِذا ؛ هيِِه َقُهَو َعَلْطِهْم َوَأْنُاْم ِمنُْه هُيمَلآُء 

 َوَأَممْلَت َعَلطْنَا ُأَممَلاءَ  ، َواْسَاْخَلْفَت َعَلْطنَا ُخَلَفاَء َقَ َطْعنَاُهْم هيِإِْذنَِك  ، َقَ َطْعنَاُهْم هيِإِْذنَِك  َأْرَسْلَت إَِزْطنَا ُرُساًل 

 (2) « َصَدْقُاْم ُهَو َعَلْطِهْم َوَأْنُاْم ِمنُْه هُيمَلآُء  : َقَطُدوُل : َقاَل ، َقَ َطْعنَاُهْم 

وتأمري األمراء ، واستخالف اخللفاء ، يف إرسال الرسل  اذكرها  ثالث   " فأطعناهم بإذنك" تأمل قوله قلت :  

 احفظ هذا فإنه مهم .  .  فدل عىل التالزم بينها

إ  علطك ؛ اد  حاى أخربك هيةزك وما علطك  »: قال زه  ن أِّب أمطة أ  عبادة هين ازصامتعن جنادة هيو -5

إال أ   ؤممل ، واألثملة علطك وأال  ناا  األممل أهله ، ومكملهك ومنشطك ، ازسمع وازطاعة يف عرسك ويرسك 

 (3) « قإ  أمملت هيخالف ما يف كااب اهلل قا بع كااب اهلل، ا هيمعصطة اهلل هيملاًح 

، َقَطلَِطُكُم » : َقاَل   اهللَِأّ  َرُسوَل   ِِّب ُهمَلْيمَلةَ َعْن أَ  -6 ِ ، وَ ازَسَطلِطُكْم هَيْعِدي ُوالة  َفاِجمُل هيُِفُجوِرِ ، َقاْسَمُعوا ازرَبن هيرِِبي

 (4) « ، َوإِْ  َأَساُءوا َقَلُكْم َوَعَلْطِهمْ  ، َقإِْ  َأْحَسنُوا َقَلُكْم َوهَلُمْ  ، َوَصَلْوا َوَراَءُهمْ  َق احلَ هَلُْم َوَأطِطُعوا يِف ُكلي َما َواَقَق 

إال أ  يؤممل ، عىل اوملء اوسلم ازسمع وازطاعة قطة أحب وكمل  » :قال أ  ازنبي  عن عبد اهلل هين عممل  -2

 (5).«قإ  أممل هيمعصطة قال سمع وال طاعة ،هيمعصطة 

ما مَ ي ممل هيمعصطة اهلل قإ  أممل  ، لمطاعة اإلمام حق عىل اوملء اوس» قال قال رسول اهلل  عن أِّب همليملة  -5

 (6)  .«هيمعصطة اهلل قال طاعة زه

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (4911رقم )  (  صحطح مسلم1) 

 ازسنن ازكربى (12069)( 2) 

 ( 20656 رقم)( مصن  عبد ازملااق 3) 

   (هياب صفة من َتوا ازصالة معه) ازدار قطني سنن  و (1102رقم ) اوعجم ازكب  زلطرباين (4) 

 (5283صحطح مسلم رقم ) (5) 

 (14529كنم ازعةل رقم )(6)



 
                                                     (51) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

أن يكون  هكان من رشوط ؛سقط طاعة احلاكم أى معصية تُ كانت ألنه  لو ؛ املعصية  يفأى الطاعة له :  قلت 

 . حاديث الصرب  فائدة وما كان أل تقوله الروافض يف  أئمتهمما وهذا  ، امعصوم  

 وال يهتدون هديه.  يستنون بسنة النيب ال اإن كانو وجوب السمع والطاعة للحكام و:  لسابعالفصل ا

يا رسول اهلل إنا كنا هيرش قجاء اهلل هيخ   : قلت  حذيفة هين ازطة : قال : عن ايد هين سالم عن أهيى سالم قال  -1

 : قلت ، «نعم »  :   قال؟ هل وراء ذزك ازرش خ   : . قلت نعم: ال ق ؟  قنحن قطه قهل من وراء هذا اخل  رش

وال  ي ،يكو  هيعدى أئمة ال ،ادو  هبدا »: قال ؟ كط  : قلت «. نعم » : قال ؟ قهل وراء ذزك اخل  رش 

كط  أصنع يا :  قلت :  قال  « ج ة  إنس يفوسطدوم قطهم رجال قلوهبم قلوب ازشطاطني ، يسانو  هيسناى 

 (1) «  سمع و ططع زألم  وإ  رضب ظهملك وأخذ مازك قاسمع وأطع  »: قال ؟ ول اهلل إ  أدركت ذزك رس

 ال هل هذا الوصف حيكم بالرشيعة ؟ بالطبع  "وال يستنون بسنتى يال هيتدون هبدا : " تأمل قولهقلت :  

ه عن ازرش خماقة أ  يدركني عن اخل  وكنت أس ز قال كا  ازناس يس زو  رسول اهلل  عن حذيفة هين ازطة   -2

قال قلت يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلطة ورش قجاءنا اهلل هبذا اخل  قهل هيعد هذا اخل  من رش ؟ قال نعم قلت 

وهل هيعد ذزك ازرش من خ  ؟ قال نعم وقطه دخن . قلت وما دخنه ؟ قال قوم يسانو  هين  سناي و،دو  هين  

هل هيعد ذزك اخل  من رش ؟ قال نعم دعاة عىل أهيواب جهنم من أجاهبم إزطها هديي   عملف منهم و نكمل . قلت ق

قذقو  قطها . قلت يا رسول اهلل صفهم زنا . قال هم من جلد نا وياكلمو  هي زسنانا . قلت قة   مملين إ  أدركني 

مل  لك ازفملق كلها ذزك ؟ قال  لمم مجاعة اوسلمني وإمامهم . قلت قإ  مَ يكن هلم مجاعة وال إمام ؟ قال قاعا

 (2). «وزو أ   عض هي صل امجملة حاى يدركك اووت وأنت عىل ذزك 

 ( :هأ449 ت:)قال اهين هيطال  -3

و ملك اخلملوج عىل أئمة ، : قطه حجة جلةعة ازفدهاء يف وجوب زموم مجاعة اوسلمني  يف  علطده عىل هذا احلديث » 

كة قال يف  " عملف و نكمل  "ومَ يدل قطهم  "أهيواب جهنم دعاة عىل  "، ألنه وص  ازطائفة األخ ة هي هنم  اجلور

 (3) . «  األوزني، وهم ال يكونو  كذزك إال وهم عىل غ  حق، وأممل مع ذزك هيلموم اجلةعة

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ( .1258رقم ) و مسند ازصحاهية (18935)رقم  و سنن ازبطهدي ازكربى ( 5231رقم )صحطح مسلم (  1) 

 (5231(وصحطح مسلم )9818صحطح ازبخاري رقم ))( 2) 

 ( قاح ازباري  علطق عبد ازعميم هين عبد اهلل هين هياا ومب ازدين اخلططب)( 3)



 
                                                     (52) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 حسابه على اهلل .إمنا حتاسب احلاكم و وجوب السمع والطاعة و أن الرعية ال :  الثامنالفصل 

قوا هيبطعة األول قاألول : سطكو  خلفاء قطك ملو  قازوا قة   مملنا قال   قال : قال رسول اهلل   عن أِّب همليملة 

   (1).«أعطوهم حدهم واس زوا اهلل ازذي زكم قإ  اهلل سائلهم عة اسبعاكم

سالم الديموقراطية النجسة وما أفرزته من أن الشعب حياسب احلاكم أما يف اإل يفتأمل تدبر: رعاك اهلل قلت :  

 فال . احفظ هذا .

، َقَطلَِطُكُم :« َقاَل   اهللِ، َأّ  َرُسوَل   َعْن َأِِّب ُهمَلْيمَلةَ  ِ ، وَ ازَسَطلِطُكْم هَيْعِدي ُوالة  َفاِجمُل هيُِفُجوِرِ ، َقاْسَمُعوا هَلُْم ازرَبن هيرِِبي

 (2).«ْحَسنُوا َقَلُكْم َوهَلُْم، َوإِْ  َأَساُءوا َقَلُكْم َوَعَلْطِهمْ َق، َوَصَلْوا َوَراَءُهْم، َقإِْ  أَ احلَ َوَأطِطُعوا يِف ُكلي َما َواَقَق 

هل أنام  اركو يل أمملائي زكم صفوة أمملهم وعلطهم كدر  إنة » قال قال رسول اهلل  عن عوف هين مازك 

قرشهيت صفو   ا قرشعت قطه قملعاها ثم حتني  سدطها ق وردها حوًض  أو غنًة م لكم وم لهم كم ل رجل اسبعى إهياًل 

 (3) .«و ملكت كدر  قصفو  زكم وكدر  علطهم 

: انه سطكو  علطكم أمملاء و ملو  أثملة قال قازوا يا رسول  قال قال رسول اهلل   عن ايد هين وهب عن عبد اهلل

 (4)  «اهلل قة يصنع من أدرك ذاك منا قال أدوا احلق ازذي علطكم وسلوا اهلل ازذي زكم .

: قدال  عن أهيطه قال س ل سلمة هين يميد اجلعفي رسول اهلل  دمة هين وائل احلرضمى عن سةك هين حملب عن عل

ق عملض عنه ثم س زه ق عملض ؟  أرأيت إ  قامت علطنا أمملاء يس زونا حدهم ويمنعونا حدنا قة   مملنا : يا نبى اهلل 

ا وأططعوا قإنة علطهم ما محلوا اسمعو:  »  قجذهيه األامعث هين قطس وقال  عنه ثم س زه يف از انطة أو يف از از ة 

 (4(« . وعلطكم ما محلام 

 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (5283ومسلم هيملقم )( 3455)رقم  ازبخاري اإلمام روا ) (1) 

 علطه وازصالة معه ازصالة واَت من صفة هياب( 1رقم ) يازدار قطنوسنن  (1102رقم ) )اوعجم ازكب  زلطرباين (2)  

 (5883رقم ) روا  مسلم (3)

 امعطب األرنؤوط : إسناد  صحطح عىل رشط ازشطخني(قال  (3640رقم ) ) مسند أمحد هين حنبل (4) 

 (5222صحطح مسلم رقم )  (5)

 



 
                                                     (53) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ما محلتم اسمعوا وأطيعوا فإنام عليهم ما محلوا وعليكم »:  وقال الرجل ملّا جذب   تدبر فهم األشعثقلت :  

 له. إقرار النبىكيف كان و «

 :اخلالصة : تأمل هذة العبارات النبويةو

  «سلوا اهلل الذي لكم» 

 و)لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره(

ْم، َوإِْن َأَساُءوا َفَلُكْم َوَعَلْيِهمْ  و )َفإِْن َأْحَسنُوا  ( و)فإن اهلل سائلهم عام اسرتعاكم(  َفَلُكْم َوهَلُ

 محلتم( م ما محلوا وعليكم ماو )فإنام عليه

أن يقول حاسبوهم حاكموهم ؟ بالطبع ال وهوالذى الينطق عن اهلوى ،طهرنا اهلل  هل فات النبىفنقول :  

 طريق الديموقراطية العفنة  اللهم آمني . يفاهلوى وجنبنا السري  وإياكم من

 الة حتى خيرج وقتها .حال تأخري األمراء الصوالسمع والطاعةلزوم اجلماعة  : التاسعالفصل 

 إهَِنَا َسَاُكوُ  َعَلْطُكْم هَيْعِدى ُأَممَلاُء َ ْشَنُلُهْم َأاْمَطاُء َعِن ازَصاَلِة زَِوْقاَِها »:   اهللُِعَباَدَة هْيِن ازَصاِمِت َقاَل َقاَل َرُسوُل عن 

.  «َنَعْم إِْ  اِمْئَت   »: ُأَصىلي َمَعُهْم َقاَل :  اهللُِجل  َيا َرُسوَل َقَداَل رَ «. َقَصلنوا ازَصاَلَة زَِوْقاَِها  ، َحَاى َيْذَهَب َوْقُاَها ،

  (1). «َنَعْم إِْ  اِمْئَت  »: إِْ  َأْدَرْكُاَها َمَعُهْم َأُأَصىلي َمَعُهْم َقاَل : َوَقاَل ُسْفَطاُ  

  كيف يأمر النبييف ذلك ، ف طاعته  ا بذلك وال جتبفإن كان كافر   "َحَتى َيْذَهَب َوْقُتَها  "قلت : تأمل قوله 

 . أن يقول اخرجوا عىل هذا الفاجر  وإن كانت األخرى فهو فاجر فكيف فات النبيالصحابة أن يصلوا وراء كافر

ذر  قس زت أهيا،  كا  أم  من األمملاء يؤخمل ازصالة : قال   عن عبد اهلل هين ازصامت عن أيوب عن أِّب ازعازطة 

صل ازصالة وطداوا قإ  أدركت قصل  : قرضب قخذي قدال - يعني ازنبي  - زت خلطيل قرضب قخذي قدال : س

 (2) . « وال  دل إين قد صلطت قلن أصيل معهم، معهم 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (433)داود رقم  أِّب األزباين :  هصحح( 1) 

 ( 3452ى رقم )سنن ازبطهدي ازكرب (2) 

 

     



 
                                                     (54) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

يؤخملو  ازصالة عن مواقطاها قإ  ، يا أهيا ذر إنه سطكو  علطكم أمملاء  »:  قال يل رسول اهلل : قال  عن أِّب ذر -

وإ  ، كنت قد صلطت ؛ ثم ائاهم قإ  وجدوم قد صلوا   - ورهية قال يف رحلك -أنت أدركاهم قصل ازصالة زوقاها 

 (1) . « كو  زك ناقلةوجدوم مَ يصلوا صلطت معهم قا

إزطنا  قسمعت  كب   مع ازفجمل  هيع ه رسول اهلل  -ازطمن  عن عمملو هين مطمو  األودي قال : قدم علطنا معاذ هين جبل  -

ق  طت ، ثم نظملت إىل أقده ازناس هيعد   ، قة قارقاه حاى دقناه هيازشام ، ق زدطت علطه مباي  ؛رجل أجش ازصوت  -

كط  هيكم إذا أممل علطكم أمملاء يصلو  ازصالة زن   »:  اى مات قدال يل : قال رسول اهلل ح، اهين مسعود قلمماه 

صل ازصالة وطداوا واجعل صال ك معهم  »قلت : قة   مملين إ  أدركني ذزك يا رسول اهلل ؟ قال :  «مطداوا  ؟ 

 (2) . «سبحة 

يا أهيا ذر إنه سطكو  هيعدي أمملاء يمطاو  ازصالة  »:  عن عبداهلل هين ازصامت عن أِّب ذر قال  : قال يل رسول اهلل  -

 (3) «وإال كنت قد أحملات صال ك ، قإ  صلطت زوقاها كانت زك ناقلة ، قصل ازصالة زوقاها ، 

 األطملاف ا جمد وإ  كا  عبدً ، إ  خلطيل أوصاين أ  أسمع وأططع  »قال  :  عن عبداهلل هين ازصامت عن أِّب ذر  -

 (4). « وإال كانت زك ناقلة، قإ  أدركت ازدوم وقد صلوا كنت قد أحملات صال ك ، زوقاها وأ  أصيل ازصالة  ،

قهي زكم ، يكو  علطكم أمملاء من هيعدي يؤخملو  ازصالة  : »  عن قبطصة هين وقاص قال  : قال رسول اهلل 

 (5) . « قصلوا معهم ما صلوا ازدبلة ، وهي علطهم 

ا يصلو  زعلكم سادركو  أقوامً » :  قال رسول اهلل  : قال:   عن ار هين حبطش عن عبد اهلل هين مسعود

واجعلوها ،  ثم صلوا معهم ، قإ  أدركاموهم قصلوا يف هيطو كم زلوقت ازذي  عملقو  ، ازصالة زن  وقاها 

 (6) « . سبحة

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 األرنؤوط : حديث صحطح وهذا إسناد حسن ( وقال( 21525سند رقم )او يفا  أمحد ور(  1) 

  (قال امعطب األرنؤوط : إسناد  صحطح عىل رشط ازصحطح 1451صحطح اهين حبا  رقم  ) (2)

 (239صحطح مسلم رقم ) (3) 

 (240صحطح مسلم رقم ) (4) 

 (434)األزباين أهيو داود رقم  هصحح (5)

 (5120) سنن ازبطهدي ازكربى رقم (6)



 
                                                     (55) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :( هـ244ت  )قال البدر العينى 

، واالما ال زلوالة واحلُكام  إظهار ازطاعة : : ماداموا يصلو  ازدبلة : واوملاد منه يعني "َما صلوا ازدبلة  ":  قوزه » 

 نى زلبدر ازعط -رشح سنن أِّب داود . «  ، وجواا ازصالة خلفهم ماداموا عىل اإلسالم ، وإ  كانواجائملين قطة واقق احلق

 َخْلَفُكْم؟ َقُدْلنَا:  يِف َداِرِ ، َقَداَل  ْسَوِد، َوَعْلَدَمَة، َقااَل: َأَ ْطنَا َعْبَد اهللِ هْيَن َمْسُعود  األَ َعْن إهِْيمَلاِهطَم، َعِن 
ِ
: َأَصىَل َهُؤاَلء

، َقاَل َوذَ  َهْبنَا زِنَُدوَم َخْلَفُه، َقَ َخَذ هيَِ ْيِدينَا َقَجَعَل َأَحَدَنا َعْن َيِمطنِِه اَل، َقاَل: َقُدوُموا َقَصلنوا، َقَلْم َيْ ُممْلَنا هيَِ َذا   َواَل إَِقاَمة 

َب َأْيِدَينَا َوَطَبَق هَينْيَ اآلوَ   َكَفْطِه، ُثَم َأْدَخَلُهَة هَينْيَ َخمَل َعْن اِمَةزِِه، َقاَل: َقَلَة َرَكَع َوَضْعنَا َأْيِدَينَا َعىَل ُرَكبِنَا، َقاَل: َقرَضَ

ِق »ِخَذْيِه، َقاَل: َقَلَة َصىَل، َقاَل: قَ  نُُدوهَنَا إىَِل رَشَ مُلوَ  ازَصاَلَة َعْن ِمطَداِوَا، َوخَيْ ْوَ ى، اوَ إَِنُه َسَاُكوُ  َعَلْطُكْم ُأَممَلاُء ُيَؤخي

وا َصاَلَ ُكْم َمَعُهْم ُسْبَحًة، َوإَِذا ُكنُْاْم َثاَلَثًة َقَصلنوا َقإَِذا َرَأْيُاُموُهْم َقْد َقَعُلوا َذزَِك، َقَصلنوا ازَصاَلَة وِِطَداِوَا، َواْجَعلُ 

ِه َعىَل َقِخَذْيِه، َوْزَطْجنَْ ، َوْزُطَطبيْق مَجِطًعا، َوإَِذا ُكنُْاْم َأْكَ مَل ِمْن َذزَِك، َقْلَطُؤَمُكْم َأَحُدُكْم، َوإَِذا َرَكَع َأَحُدُكْم َقْلُطْفمِلْش ِذَراَعطْ 

 (1). « َقَ َراُهمْ  ْطِه، َقَلَكَ يني َأْنُظمُل إىَِل اْخااَِلِف َأَصاهيِِع َرُسوِل اهللِ هَينْيَ َكفَ 

وحاى زو خملج وقاها نصىل ازصالة ، من طاعاهم وزو أخملوا ازصالة عن وقاها  اال ننم  يدً  أنناقلت:  اخلالصة  

 عىل مجاعة اوسلمني . اوحملًص زلص  ، ، و وحطًدا زلكلمة  امجعً ، قطمت صلطنا معهم أذا إهيطو نا ق يفزوقاها 

 وجوب السمع والطاعة للحكام ما أقاموا  فينا الصالة  .: العاشرفصل ال

و صلو  علطهم ، خطار أئماكم ازذي  حتبوهنم وحيبونكم  »:  قال قال سمعت رسول اهلل  عن عوف هين مازك 

 يا رسول اهلل قلنا:  قازوا ، عنوهنم ويلعنونكم و ل، ورشار أئماكم ازذين  بنضوهنم ويبنضونكم ،  ويصلو  علطكم 

ال ما أقاموا قطكم ازصالة ، ال ما أقاموا قطكم ازصالة أال من ويل علطه » : أقال نناهيذهم عند ذزك هيازسط  ؟  قال  : 

 ( 2« )وال قملآ  ي يت امطًئا من معصطة اهلل قلطكمل  ما ي يت من معصطة اهلل وال ينمعن يًدا من طاعة 

 ) صلو   : أي  دعو  هلم ويدعو  زكم (قوزه : 

، إ  خطار أئماكم ازذين حتبوهنم وحيبونكم : » يدول   قال سمعت رسول اهلل عن عوف هين مازك األامجعي 

 قازوا يا، و دعو  علطهم ويدعو  علطكم ، وإ  رشار أئماكم ازذين  بنضوهنم ويبنضونكم 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 ( 534صحطح مسلم رقم  ) (  1) 

 )روا  مسلم(( 2)



 
                                                     (56) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ا من معصطة اهلل قملآ  ي يت امطئً  ومن ويل علطه وال   ا ، ال ما صلو »:  قال ؟  رسول اهلل أقال نباد،م عند ذزك

 (1).  « ا من طاعةقلطكمل  ما ي يت من معصطة اهلل وال ينم  يدً 

أقال نناهيذهم عند ذزك  "وقوزه : ،  " اما صلو،  ال  :  قال؟ نباد،م عند ذزك  أقال "  مل قوزه : قلت  :  

 " ا عندكم من اهلل قطه هيملها  ا هيواًح إال أ   ملوا كفملً  "وقوزه :  " ,ما أقاموا قطكم ازصالة  ، ال :  قال ؟ هيازسط  

 . ااًح هيو اأ   ملك ازصالة كفمل ًعىل هذا من أقوى األدزة قال ك   من أهل ازعلم أ  

 .  هذا األصل العظيم  بعض فهارس كتب السلف يف:  احلاد  عشرالفصل 

 ( 2)هـ( :281)ت  مسلم بن احلجاج النيسابوري تبويب اإلمام  -1

 « مِليِمَها يِف األُ هَياُب ُوُجوِب َطاَعِة ، َوحَتْ
 يِف َغْ ِ َمْعِصَطة 

ِ
  «ْعِصَطةِ اوَ َممَلاء

  ُواَلِة َواْساِئَْ اِرِهمْ ازُظْلِم ْممِل هيِازَصرْبِ ِعنَْد األَ هَياُب »و» 

  َوإِْ  َمنَُعوا األُ هَياب  يِف َطاَعِة »و 
ِ
  «ُدوَق احلُ َممَلاء

 صحطح مسلم(. «هياب قضطلة اإلمام ازعادل  وعدوهية اجلائمل»و( 

 :بوب اإلمام حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري   -2

 «هياب ازسمع وازطاعة زإلمام» 

 «صحطح ازبخاري(.  «ما مَ  كن معصطة  هياب ازسمع وازطاعة زإلمام( 

 هـ( :211)ت  عبد الرزاق بن مهام الصنعاين بوب اإلمام  -9

  ) هياب ازسمع وازطاعة ( 

  ) و) هياب ال طاعة يف معصطة 

  ) و) هياب زموم اجلةعة 

  )  و) هياب من أذل ازسلطا 

 ) مصن  عبد ازملااق( .و) هياب األمملاء( 

 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 (2252مسند ازبمار رقم ) (  1) 

 النوويالقا ي عيا: و وهو تبويب( 2) 



 
                                                     (57) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :( ه241ت)بوب ابن زنجويه  -5

 «هياب : ما َيب عىل اإلمام من ازنصطحة زملعطاه وعىل ازملعطة إلمامهم» 

 «هياب : قضل أئمة ازعدل» 

 « وما يف منااعاهم ، وازطعن علطهم ،هياب : يف وجوب ازسمع وازطاعة عىل ازملعطة» 

 «هياب : ازاشديد يف مفارقة األئمة واخلملوج من طاعاهم» 

 «األموال الهين انجويه( «هياب : ما يساحب من  وق  أئمة ازعدل و عميمهم( 

 هـ( :289)ت  أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزوينيبوب اإلمام  -4

 «هياب طاعة اإلمام»  

  ة (.سنن اهين ماج) .  «هياب ال طاعة يف معصطة اهلل»و 

 هـ( : 228)ت  عاصم  بوب ابن أيب -8

 « هياب يف ذكمل مفارق اجلةعة»  

  هياب يف ذكمل ازسمع وازطاعة»و» 

 هياب ما أممل هيه ازنبي »و  من ازصرب عندما يملى اوملء من األمور ازاي يفعلها ازوالة» 

  هياب ما َيب عىل ازملعطة من ازنصح زوالوا»و» 

 ؟  ملعطة زلوالةهياب كط  نصطحة از» و»  

  هياب سؤال ازملعطة عة َيب زوازطها علطها»و»  

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

  ( . عاصم أِّب الهينكااب ازسنة ) .   «هياب ما أممل هيه ازنبي علطه ازسالم يف اخلارج عىل أماه»و 

 (:هـ 919ت( ئي بوب أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسا   -8

 « ازبطعة عىل ازسمع وازطاعة» 

  هياب ازبطعة عىل أ  ال نناا  األممل أهله»و» 

   هياب ازبطعة عىل ازدول هياحلق»و» 

  ازبطعة عىل ازدول هيازعدل»و» 



 
                                                     (58) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ازبطعة عىل األثملة »و» 

 احلض عىل طاعة اإلمام»و»  

 ازبغطب يف طاعة اإلمام »و» 

 ازاشديد يف عصطا  اإلمام»و» 

 َيب زإلمام وما َيب علطهذكمل ما »و» 

 سنن ازنسائي (  «ازنصطحة زإلمام»و( 

 هـ( :  911)ت  بوب  اإلمام اخلالل  -2

 « أول كااب اوسند ما يبادأ هيه من طاعة اإلمام و ملك اخلملوج علطه وغ  ذزك»  

  (كااب ازسنة زلخالل) «هياب اإلنكار عىل من خملج عىل ازسلطا  »و 

 هـ(:981)ت  ُي بوب  حممد بن احلسني اآلُجرّ   -3

 « و ملك االهيادا ،  اال با هيل ، وازنهي هيه  عن ازفملقة ، هياب ذكمل األممل هيلموم اجلةعة» 

 «هياب ذكمل اقباق األمم يف دينهم وعىل كم  فبق هذ  األمة؟» 

 « هياب يف ازسمع وازطاعة ون ويل أممل اوسلمني ، وازصرب علطهم وإ  جاروا ، و ملك اخلملوج علطهم ما أقاموا

 )كااب ازرشيعة زآلجملي(.  «صالةاز

 هـ(: 933)ت  زمنني   بن أيبابوب  -11

  «كااب أصول ازسنة ( .  «هياب يف وجوب ازسمع وازطاعة( 

 هـ ( :512)ت   يبوب  اإلمام الاللكائ -11

 « رشح أصول اعاداد أهل ازسنة واجلةعة ).  «طاعة األئمة واألمملاء ومنع اخلملوج علطهم يفسطاق ما روى عن ازنبي

 ( زكائيزال

 : (هـ 555 )ت بوب أبو عمرو عثامن بن سعيد املقرئ الداين  -12

 « هياب ازنهي عن اخلملوج عىل األئمة واألمملاء وخلعهم وسبهم وازطعن علطهم وما جاء من ازانلطظ يف

 . ( ازسنن ازواردة يف ازفان وغوائلها وازساعة وأرشاطها) . «ذزك

 :(هـ 542)ر البيهقي بوب أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بك  -19



 
                                                     (59) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 « هياب ازسمع وازطاعة زإلمام ما مَ ي ممل هيمعصطة من   خ  ازصالة عن وقاها وغ  ذزك»  

 هياب ازسمع وازطاعة زإلمام ومن ينوب عنه ما مَ ي ممل هيمعصطة »و»  

 هياب ازبغطب يف زموم اجلةعة وازاشديد عىل من نم  يد  من ازطاعة »و»  

 من جهة إمامه وإنكار اونكمل من أمور  هيدلبه و ملك اخلملوج علطه هياب ازصرب عىل أذى يصطبه »و»  

 هياب إثم ازنادر زلرب وازفاجمل »و»  

 « هياب ما عىل ازسلطا  من ازدطام قطة ويل هيازدسط وازنصح زلملعطة وازملمحة هبم وازشفدة علطهم وازعفو عنهم

 )سنن ازبطهدي ازكربى( « اما مَ يكن حدً 

 :(هـ 542)بن موسى أبو بكر البيهقي  بوب أمحد بن احلسني بن عيل -15

 «لإلمام البيهقي ( السنن الصغرى)  . «باب السمع والطاعة لإلمام 

 : هـ(418)ت:  أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي بوب   -14

 «وجوب طاعة ازوايل» 

 ْعمُلوِف اوَ هَياُب ازَطاعِة يِف »و» 

 َعَمِل هيِهِ ازِة وَ هَياُب َكمَلاِهَطِة َطَلِب اإِلَمارَ »و» 

 هَياُب ازمَلاِعي َمْسُئول  َعْن َرِعَطاِهِ »و» 

 هياب ما عىل ازوالة من ازاطس  ووعطد من غش ازملعطة»و» 

  (ي)رشح ازسنة زلبنو.  «هَياُب ازَصرْبِ َعىَل َما ُيْكمَلُ  ِمَن األَِمِ  َوُزُموُم اجلََةَعةِ »و 

 :هـ( 821)ت  بوب ابن قدامة  -18

 «مل عىل رعاياهمحق والة األم» 

 « ً(االعاداد)وعة .  «اا كا  أو قاجملً وجوب احلج واجلهاد مع كل إمام هيمل 

 (:هـ 218) يبوب  احلافظ اهليثم  -18

 «عن اخلملوج عن األئمة وقااهلم يهياب زموم اجلةعة وازنه»  

  (ط مياوائد اوسند زلحاقظ عيل هين أِّب هيكمل هين سلطة  اهل يفغاية اودصد ).  «هياب ازنصح زألئمة»و 

 ودحمل زلباطل واحلمد هلل رب ازعاوني .، قفطه امفاء زلصدور  -ااخاصارً -هبذا  فيونكا



 
                                                     (61) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 .من طاعة الرمحن كامطاعة احل:  الثاني عشر الفصل 

نِي َقَدْد َأَطاَ  اهللَ َوَمْن َمْن َأَطاعَ »َقاَل :  َأَ  َرُسوَل اهللِ  َعْن َأُِّب َسَلَمَة هْيُن َعْبِد ازمَلمْحَِن َأَنُه َسِمَع َأهَيا ُهمَلْيمَلَة -1

 (1) «.َعَصايِن َقَدْد َعىَص اهللَ َوَمْن َأَطاَ  َأِمِ ي َقَدْد َأَطاَعنِي َوَمْن َعىَص َأِمِ ي َقَدْد َعَصايِن 

من أطاعني قدد أطا  اهلل ومن عصاين قدد : »  عن األعمش عن أِّب صازح عن أِّب همليملة قال قال رسول اهلل 

 (2)«  عىص اهلل 

قدال  ق قبل علطهم رسول اهلل  همع نفمل من أصحاهي أنه كا  ذات يوم عند رسول اهلل  عن عبد اهلل هين عممل -2

أزسام  علمو  أ  اهلل : » قال . هيىل نشهد أنك زملسول اهلل : قازوا  « ؟  يا هؤالء أزسام  علمو  أين رسول اهلل إزطكم»

نشهد أ  من أطاعك قدد أطا  اهلل وأ  من طاعة  : هيىلقازوا  «؟  ا  اهللجل وعال ذكمل يف كااهيه أ  من أطاعني قدد أط

 (3)«  من طاعاي أ   ططعوا أئماكم أططعوا أئماكمإإ  من طاعة اهلل أ   ططعوين و : » قدال ،  اهلل طاعاك

ىص األم  من أطا  األم  قدد أطاعني ومن أطاعني قدد أطا  اهلل  ومن ع»قال:  أ  ازنبي  عن أِّب همليملة -3

 (4).  «اهلل قدد عصاين ومن عصاين قدد عىص

أزسام  علمو  أين  »كا  يف نفمل من أصحاهيه قدال :  عن سامَ هين عبد اهلل هين عممل  عن أهيطه : أ  رسول اهلل -4

أزسام  علمو  أنه من أطاعني قدد أطا  اهلل ومن  »قازوا : هيىل نشهد أنك رسول اهلل قال :  «رسول اهلل إزطكم ؟ 

قإ  من طاعة اهلل » قازوا : هيىل نشهد أنه من أطاعك قدد أطا  اهلل ومن طاعة اهلل طاعاك قال : « طاعة اهلل طاعاي ؟ 

  (4)«. ا ا قصلوا قعودً أ   ططعوين ومن طاعاي أ   ططعوا أمملاءكم وإ  صلوا قعودً 

ا وحمكومني حُلمة  يف املعروف حتى يك األمر تأمل الربط بني طاعة اهلل ورسوله وطاعة ويلقلت :   ون املسلمون حكام 

 حتى يكونوا شوكة يف حلوق أعدائهم  واحدة  

_____________________________ 
 (2132رقم )(   روا  ازبخاري 1)  

  ( 394 رقم)األزباين ، اإلرواء  ه.) صحح (2) 

ت رجال ازشطخني غ  عدبة هين أِّب ازصهباء قمن رجال  علطق امعطب األرنؤوط : إسناد  صحطح رجازه ثدا - 5629أمحد يف اوسند روا  ) (3)

 ازاعجطل (

 (.1535(، ومسلم يف صحطحه هيملقم )2132)روا  ازبخاري يف صحطحه هيملقم ) (4) 

 قال امعطب األرنؤوط : إسناد  حسن ( 2109)صحطح اهين حبا  رقم  (5) 



 
                                                     (61) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصول مثانية وفيه 

 الفصل األول : ما جاء يف تعريف اخلروج .

 على احلاكم املسلم  اجلائر )اعتقاد و قول و سيف( اخلروج  الفصل الثاني : أنواع

 من السنةالشريفة.املسلم كم احلحرمة اخلروج على اأدلة ثالث :   ال فصل ال

 اجلائر.كم احلحرمة اخلروج على ا: إمجاع  السلف على الفصل الرابع 

 .احلاكم اجلائرالتعامل مع  يفأقوال بعض السلف    الفصل اخلامس :

 . ائرمن خرج على احلاكم اجل يفاألمر بلزوم اجلماعة والوعيد الشديد :  السادس فصل ال

 حالة الكفر البواح . يفإال اجلائر اخلروج على احلاكم  الفصل السابع : حرمة 

 سخط. عَطوإن مل ُي يعطى رضمن بايع لدنيا إن ُأ يفالوعيد الشديد  : الفصل الثامن

 

 

 

 

 امسالباب اخل

 جاء يف حرمة اخلروج على احلاكم املسلم اجلائر  ما

 



 
                                                     (62) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 .األول : ما جاء يف تعريف اخلروج الفصل 

 (1)قةت إال مات مطاة جاهلطة.  امن فارق اجلامعة شرب  : )قوزه 

 (2) قةت قمطااه جاهلطة( امن خرج من الطاعة شرب  ": )وقوزه 

 (3) «قةت علطه إال مات مطاة جاهلطة  اخرج من السلطان شرب  قإنه زطس أحد من ازناس : )وقوزه 

 (4)قدد خلع رهيدة  اإلسالم  من عنده إال أ  يملجع  رق اجلامعة قيد شربفامن ): وقوزه 

 (5) (قدد خلع  اإلسالم من رأسه إال أ   يملجع فارق اجلامعة قيد شربقمن : ) وقوزه 

 (8). (له حجة ال القيامة يوم اهلل لقي الطاعة من ايد   خلع من: ) وقوزه 

 :(هـ 589)ت قال ابن عبد الرب 

 من قدال عنده من اإلسالم رهيدة خلع قدد اجلةعة  ملك من قوزه أرأيت عططنة هين زسفطا  قلت محاد هين نعطم قال»

 من هي امد وقبعُ  اأحدً  أعلم وال قال األمر وألويل وللرسول ألمره واالستسالم اهلل طاعة خلع اجلةعة قارق

ا األَ ُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف  َورَ اهللَإَِناَم َجَزاُء اَلِذيَن حُيَاِرُبوَن  } قال ثم عدوهياهم  (2). « اإلسالم أهل يف هذا {ْرِ: َفَساد 

 يف تعريف مفارقة اجلامعة ما نصه  :(هـ 833)ت  مجرة أيب ابن قول : (هـ242)تبن حجر انقل احلافظ 

  ازشرب، مددارهي عنها قكنى يشء، هي دنى وزو األم  زذزك حصلت ازاي ازبطعة عدد حل يف ازسعي هياوفارقة اوملاد »

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

  «صحطح ازبخاري  -2054(  ) 1) 

 (اخلالل يف ازسنة)" (2) 

 (4592رقم ) )روا  مسلم (3) 

 )روا  ازبمذي( (4) 

 (  5663) مسادرك احلاكم (5) 

 .(الفتن ظهور عند املسلمني مجاعة ةمالزم وجوب باب:  اإلمارة كتاب:  مسلم رواه(6)

 )ازامهطد( (2)

 



 
                                                     (63) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (1) « حق هين  ازدماء سفك إىل يؤول ذزك يف األخذ أل 

سفك ازدماء هين   ىلوزو هي دنى يشء، قكنى عنها هيمددار ازشرب، أل  األخذ يف ذزك يؤول إ "  مل و دهيمل قوزه  :قلت

 ذا ازوعطدومن قعل ذزك قماوعد هبطب  يشء ويدخل قطه ذكمل او ازب وازاهططج وازا ز نىهي د "حق 

 )قدد خلع  اإلسالم من رأسه(و )قدد خلع رهيدة  اإلسالم  من عنده(و )إال مات مطاة جاهلطة(

 (:هـ834) بن رجب احلنبيل اقال 

 األوااعي قإ  عنده؛ من اإلسالم رهيدة خلع قدد امرب قطد اجلةعة قارق من "    ازنبي قول اوعنى هبذا قرس وإنة»

 (2).  «.اجلةعة من ازملجل إزطها خيملج هيازبدعة  قرّس 

 : (هـ244)ت قال بدر الدين احلنفي

 وزو األم  زذزك حصلت ازاي ازبطعة عدد حل يف ازسعي هياوفارقة اوملاد :قطل ،آخمل  إىل اجلةعة قارق من ام   قإ »

 مطاة مات إال قةت قوزه حق هين  ماءازد سفك إىل يؤول ذزك يف األخذ أل  ازشرب هيمددار عنها قكنى يشء هي دنى

 يكو  هيعدها وما عط  حملف  كو  أو اائدة  دع إال األصمعي قال اائدة إال إ  ملخصه ما ازكملماين وقال جاهلطة

 (3)«قبلها ما عىل امعطوقً 

  :هـ( 1949)ت  أبو العال عبد الرمحن املباركفوريقال 

 من واوعنى وازدصاص اوةثلة وهو ازدود من ازدود،  وأصله قدر  : أي ازاحاطة وسكو  ازداف هيكرس " امرب قطد" » 

  ازشاهد يف يددر ، يس  هييشء كا  وزو ازطاعة عن ازطد ونم ،  ازبدعة وا با  ، ازسنة هيبك اجلةعة علطه ما قارق

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 « 13/2قاح ازباري »(  1) 

 (1/102/رجب الهين أ ازباري قاح ) (2) 

 (  نكملوهنا اأمورً  هيعدي سبو  ازنبي قول هياب /ازبخاري صحطح رشح ازداري عمدة) (3)

 

 



 
                                                     (64) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 َيعل حبل يف عملوة األصل يف وهي اووحدة وسكو  ازملاء هيكرس(  اإلسالم رهيدة)  نم  أي(  خلع قدد)  امرب هيددر

 حدود  أي اإلسالم عملى من نفسه هيه اوسلم امد ما يعني زإلسالم رهاقاساعا متسكها يدها أو ازبهطمة عنق يف

  ونواهطه وأواممل  وأحكامه

 ازملهيق واحدة:  وهي هيازكرس ازملهيدة زموم ازعباد أعناق زممت ازاي ذماه وأخفمل اهلل عهد نبذ قدد اوعنى هيعضهم وقال 

  (1).  «... رهيدة ازعملى ك ل من وازواحدة ازض   أوالد أي ازبهم هيه يشد عملى عدة قطه حبل وهو

 قلت والسلف فرقوا بني نزع اليد من الطاعة واخلروج عليهم 

 .(هأ241ت )اإلمام أمحد هين ممد هين حنبل -1

، ا ا وخمملًج حاى َيعل اهلل زك قملًج  وال خترج عليه بسيفك،  ا من طاعتهال تنزع يًدواالندطاد إىل من وال  اهلل أمملكم )) 

مفارق ، خماز  ، قمن قعل ذزك قهو مباد  ، و سمع و ططع وال  نكث هيطعة ،   وال ختملج عىل ازسلطا 

 (2(()زلجةعة

 )ازشاقعي ثم احلنفي(  :،  (هأ321ت)قال َأهُيو َجْعَفمل  اْزَوَراُق ازَطَحاِوين  -2

(3) (( طاعتهم ا منوال ننزع يًد، وال ندعوا علطهم ، جاروا   وإ ، عىل أئمانا ووالة أمورنا  وال نرى اخلروج)) 

 (هأ. 322ت )وأهيو حا م ( هأ 250ت ) قال أهيو ارعة -3

 ا من طاعةوال ننزع يًد، أمملنا  ونسمع ونططع ون وال  اهلل ، وال ازداال يف ازفانة  ،  وال نرى اخلروج على األئمة)) 

(4) 

 

 

                              
 (3/131) حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي/- 1

 بريوت( –هـ(حتقيق  حممد حامد الفقي دار املعرفة 516 ) طبقات احلنابلة أليب احلسني ابن أيب يعىل , حممد بن حممد )املتوىف :- 1

 ) العقيدة الطحاوية (- 3

 اعتقاد  أيب زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم وأيب حاتم حممد بن  إدريس بن املنذر الرازيني رمحهم اهلل( -لاللكائي  -)اعتقاد أهل السنة - 4



 
                                                     (65) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 : (هأ256ت )ممد هين إسةعطل ازبخاري  -4

وطاعة والة ، ثالث ال ينل علطهن قلب امملىء مسلم إخالص ازعلم هلل "  ل ازنبي زدو وأن ال ننازع األمر أهله))

أططعوا اهلل وأططعوا ازملسول وأويل األممل  " :  قإ  دعووم حتطط من ورائهم ثم أكد يف قوزه، وزموم مجاعاهم ، األممل 

 )) (1) وأن ال يرى السيف على أمة حممد "منكم 

:) ازشاقعى ( ( ، هأ626 ت)نووي أهيو اكمليا حيطي هين رشف از -5

(2)َقَحمَلام هيِإمِْجَاِ  اوُْْسلِِمنيَ َوِقَتاهلْم ،  َوَأَما اْلُخُروج َعَلْيِهْم))

 هأ(569. )ت  اإلمجا  كة حكا  اإلمام أِّب ازعالء هين ازعطار اهلمداين -6

 (3)((وال ننزع يًدا من طاعة، اهلل أمملنا ونططع ون وال  ،  وال ازداال يف ازفانة  وال نرى اخلروج على األئمة))

 (هأ1350ت  ). قال  ازعالمة خلطل ازشطباين ازنحالوي احلنفي-2

 (4)((وال َنْنِزُع يدًا من طاعتهم، ووالِة أمورنا، وإْ  جاروا، وال ندعو علطهم، وال نرى اخلروج على أئمتنا))  

 (هأ 1429ت  ).ازشطخ هيكمل هين عبد اهلل أِّب ايد آل غطهب ازدضاعي -5 

 (5)( . وال ننزع يدًا من طاعتهمووالة أمورنا وأ  جاروا ، وال ندعوا علطهم  وال نرى اخلروج على أئمتنا))  

قلت : وإذا   ملت هذا زعلمت ؛ ازفملق هيني نم  ازطد من ازطاعة ، واخلملوج  هيازسط  ، أل  نم  ازطد أول 

 اخلملوج  واخلملوج ازسط  هو آخمل  .

 على احلاكم املسلم  اجلائر )اعتقاد و قول و سيف( اخلروج  : أنواعالفصل الثاني 

 :بثالثة أمور اخلروج عىل احلاكم املسلم يكون 

                              
 اهلل حممد بن اسامعيل البخاري (اعتقاد  أيب عبد  -لاللكائي –)اعتقاد أهل السنة  - 1

 سبق خترجيه - 1

 هـ561 أليب العالء بن العطار اهلمداين ت "فتيا وجواهبا يف ذكر االعتقاد وذم االختالف  "- 3

 الدرر املباحة يف احلظر واإلباحة تاليف خليل بن عبد القادر الشيباين الشهري بالنحالوي 4-

 ناقشة أوجه اإِللزامالفصل الثالث يف م  -فقه النوازل  - 5



 
                                                     (66) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

   باالعتقادأوال  : اخلروج . 

  بالقول ثاني ا : اخلروج.  

  بالسيف ثالث ا : اخلروج. 

 وإليكم  التفصيل :

 .باالعتقادأوال  : اخلروج  

 :(هـ242 )ابن حجر

 (1).  «وال يملو  اخلملوج هيل يمينونه ، كانوا يدوزو  هيدوهلم ، قوم من اخلوارج ؛ وازدعدية  »: قال 

 :  عبد اهلل بن حممد الضعيف 

 (2).  «َقَعُد اخلوارج هم أخبث اخلوارج  »: قال 

  ج باللسان واخلرو،  باالعتقادبني اخلروج  فالقعدة مجعوا ،باللسان  الشك يف ذلك   !؟بأي يشءقلت  : يزينونه  

  . ذلك يفعند السلف هبذا   ا ممن كان مشتهر  و 

 هـ( 25عمران بن حطان ) -1

  «ا وكا  يملى ازسط  عىل أهل ازدبلة .كا  عمملا  حملوريً »  : قال يزيد بن زريع

 ،  ِعْممَلاُ  هيُن ِحَطا َ » : قال الذهبي
ِ
 (9) . « ِرِج.، َزكِنَُه ِمْن ُرُؤْوِس اخلََوا ِمْن َأْعَطاِ  ازُعَلَةء

 !!اقلت : مل يمنع قوله أنه  من أعيان العلامء أن حيكم عليه أنه من رؤوس اخلوارج رغم أنه مل يرفع سيف  

واعاددوا ،   هم اخلوارج ازذين كفملو -  أي عيل هين أِّب طازب -ومعلوم أ  رش ازذين يبنضونه  » : وقال ابن تيمية

 : حاى قال اماعملهم عمملا  هين حطا ، ا إىل اهلل  عاىل ملهيً ، واساحلوا قاله  د أنه ممل د عن اإلسالم

 اـإال ليبلغ من ذي العرش رضوان ***يا رضبة من تقي ما أراد هبا 

                              
 (431|1-)فتح الباري - 1

 (.433ص ) -) هدي الساري 1-

 )سري أعالم النبالء(- 3

 



 
                                                     (67) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 اــزانــد اهلل ميــرية عنــالب أوىف *** ه ــا فأحسبــ  إين ألذكره حين

 : ( فعارضه شاعر أهل السنة فقال: )وهو الفقيه الطربي

 إال ليبلغ من ذي العرش خرسانا *** هبا  يا رضبة من شقي ما أراد

 (1)ا  ــانــن عمران بن حطــا وألعلعن   **** نه ـــا فألعإين ألذكره حين  

ُدوِِسّ َكاَ  َأَحد  » : بن حجراقال  َواَماِعملهْم ، َوُهَو اَزِذي ، هَيْل ُهَو َرِئطسهْم ، َعَدِدَية ازَواِرج ِمْن اخلَ َوِعْممَلا  ُهَو ازسن

 (2).  « ْشُهوَرةاوَ هْيَطاِت األَ اهِْين ُمْلِجم َقا ِل َعيِلّ هيِ  َمَدَح 

 ...زلصفملية هيعد أِّب هيالل مملداس  اوكا  إمامً  »:  قال أبو إسحاق اإلسفراييني

 :وكا  من امداو ه أنه رثى عبد ازملمحن هين ملجم هيدوزه 

 اـإال ليبلغ من ذي العرش رضوان ***ما أراد هبا  منيبيا رضبة من 

 (9)اــزانــد اهلل ميــرية عنــالب أوىف *** ه ــا فأحسبيومـذكره إين أل

 فأرسل زياد، بن اهلل عبيد عىل البرصة بناحية معاوية بن يزيد أيام يف خرج فقد ،(5)مرداس بالل أبو فأماقلت : 

ا، حطان بن عمران الصفرية اختذت مرداس قتل فلام .قتله من اهلل عبيد إليه ا رثى الذي وهو إمام   بقصائد مرداس 

 :بعضها يف يقول

 بالناس مرداس يا بعدك الناس ما  ***  أعرفه كنت قد ما بعدك أنكرُت 

 بن حي :احلسن بن صالح  -1

 احلسن هين صازح  يأ،  ، َزْوالَ َ َلبنُسُه هيِبِدَعة   ُهَو ِمْن َأئَِمِة اإِلْسالَمِ » : قال الذهبي»  

                              
 (10/ 5)املنهاج(  )- 1

 )فتح الباري(- 1

 )التبصري يف الدين لإلسفراييني (  - 3

 هو الذى تكلم يف ابن عامر وهو خيطب ورد عليه أيب بكرة . - 4

 



 
                                                     (68) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

   َاَمانِِه  - احلََسنُ  –َكاَ  َيمَلى  » :  اوقال أيض 
ِ
ا، ، َوَزكِْن َما َقاَ َل َأهَيدً  زُِظْلِمِهم َوَجْوِرِهم، اخلمُُلْوَج َعىَل ُأَممَلاء

  .« َوَكاَ  الَ َيمَلى اجلُُمَعَة َخْلَ  ازَفاِسِق 

   َقإَِذا احلََسُن هيُن َصازِح   » : اوقال أيض ، ، َقَداَل:  َدَخَل ازَ ْوِرين َيْوَم اجلُُمَعِة ِمَن ازَباِب ازِدْبيِلي َنُعْوُذ " ُيَصيلي

 . « ، َوَأَخَذ َنْعَلْطِه، َقَاحَوَل إىَِل َساِرَية  ُأْخمَلى"  هيِاهللِ ِمْن ُخُشْوِ  ازنيَفاِق 

  و احَلنَِفُي إِْ  َزِدْطَت :  َأَرْدُت احلَج، َقَداَل يِلَ احلََسُن هيُن َصازِح   : َعْن َااقمِِل هيِن ُسَلْطَة َ  » :َقاَل الَعاَلُء بُن َعْمر 

  . ، َوُقْل: َأَنا َعىَل األَْممِل األََولِ  َأهَيا َعْبِد اهللِ ُسْفَطاَ  ازَ ْوِرَي هيَِمَكَة، َقَ ْقمِلِ  ِمنيي ازَساَلمَ 

: َأَنا َعىَل األَْممِل  َوَيُدْوُل ،  َيْدمَلُأ َعَلْطَك ازَساَلمَ ، : إَِ  َأَخاَك احلََسَن هيَن َصازِح   َقَلِدْطُت ُسْفَطاَ  يِف ازَطَواِف، َقُدْلُت 

  . « ، َوالَ َيمَلاَها َخْلَ  َأِئَمِة اجلَْوِر هيَِمْعِمهِ  : َكاَ  َيُبُك اجلُُمَعةَ  ُقْلُت " .  َقَة هَياُل اجلُُمَعةِ " َقاَل:  . األََولِ 

  ُك اجلُُمَعَة،  ، َقَداَل: احلََسُن هيُن َصازِح   َجاءيِن ُسْفَطا ُ  » : قال َخاَلِد بِن َيِزْيَد َمَع َما َسِمَع ِمَن ازِعْلِم َوَقُدَه َيْبُ

 . « ُثَم َقاَم، َقَذَهَب.

  اَوالَ ِجَهادً ، َسِمْعُت اهْيَن إِْدِرْيَس: َما َأَنا َواهْيُن َحٍي؟ الَ َيمَلى مُجَُعًة » :  قال َأُبو َسِعْيد  األََشُج. » .  

  َِقَداَل: َذاَك َرُجل  َيمَلى ازَسطَْ  َعىَل ُأَمِة ُمََمد   ُذكِمَل احلََسنُ  » : ُنَعْيم   وقال َأب ،   هيُن َصازِح  ِعنَْد ازَ ْوِريي

   َكاَ  احلََسُن هيُن َحٍي َيمَلى ازَسْطَ . » :   قال ُيْوُسُف بُن َأْسَباط »  

ْيك  َمعَ  اَمِهدُت َحَسَن هيَن َصازِح  َوَأَخا ُ  »:   قال اخُلَرْيبِيُ   ، َقاْجَاَمُعوا إَِزْطِه إىَِل ازَصَباِح يِف ازَسْطِ . ُهم، َورَشِ

  كا  ؛ يعني  " ,كا  يملى ازسط   ":  يف  ملمجة احلسن هين صازح هين حي :  وقوهلم  » :قال ابن حجر

 (1) . « يملى اخلملوج هيازسط  عىل أئمة اجلور

 . فتحول نعليه وأخذ النفاق خشوع من باهلل نعوذ فقال يصيل صالح بن احلسن فإذا اجلمعة يوم الثوري دخل 

 يرون وكانوا قال وأصحابه حي بن من الناس حيذر املسجد يف جيلس زائدة كان احلارث بن برش قال - 

 . السيف

 .يصلبه أحدا نجد وما زمان منذ استصلب حي بن أن زائدة عن أسامة أبو وقال 

                              
 (13/403)سري أعالم النبالء )- 1

 



 
                                                     (69) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 . حي بن احلسن من يستتيب زائدة كان متيم بن خلف وقال  

  .اأبد   حدثتك ال وقال فغضب احلسن عن بحديث ائدةز حدثت اجلعد بن يلع وقال 

 أخي له فقال لكم ما فقال نكتب مل صالح بن احلسن عن حدث إذا فكان وكيع عند كنا اهلذيل معمر أبو وقال 

 . فسكت السيف يرى كان أنه يعني هكذا بيده

 يعني أستاذه يشبه ذاك فقال الفتن أمر من اشيئ   وكيع عن أسباط بن ليوسف ذكرت الفراء صالح أبو وقال 

 آبائهم من هلؤالء خري أنا أمحق يا مل فقال غيبة هذه تكون أن ختاف ما ليوسف فقلت فقال حي بن احلسن

 .عليهم أرض كان اطراهم ومن أوزارهم فتتبعهم أحدثوا بام يعملوا أن الناس أهنى أنا وأمهاهتم

 (1).احلسن صعق من إلينا أحب سفيان تبسم فقال صالح بن احلسن صعق إدريس البن ذكر األشج وقال  

 قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اهلل : 

وازملاهيع، ، واز ازث ، وازناس يف ازدملو  از اين ، هذ  ازكلمة مصطلح امائع عند ازعلةء  "َواَل َنمَلى ازَسْطَ  " قوزه  »

بيْذ اخلملوج وزو مَ يدخل قطه هيِ  ُد من َيْفَعُلُه، كا  ُيوصم عند األئمة ،  اوإنة َيْسَاْحِسنُُه زفظً ، ِفْعلِِه قكا  ُيَمَطْم َمْن حُيَ وُيَؤيي

من ًعا مج؛ وقد َضَعَ  األئمة ،  ، وُيوَصْ  من خازفهم ثناًء علطه هي نه كا  ال يملى ازسط  هي نه كا  يملى ازسط 

  ." كا  يملى ازسط  ": وقدحوا قطهم هيدوهلم، ازملواة 

ُروَ  من قال ، ووكطع ، وغ مها ، وكذزك سفطا  ، َذَر من عدد واإلمام أمحد ح ؛ ألنه كا  يملى  ومجاعة كانوا حُيَذي

 هذا يملاد هيه أحد قئاني: " اَل َنمَلى ازَسْطَ  "مصطلح   قإذ،  ازسط 

 :ة.ويد  أم كا  يملا  عدطد،من يملى اخلملوج عىل ازوالة هيعامة، سواء أدخل يف اخلملوج هيلسانه  الفئة األوىل 

 :إذا ثبت ِعند  كفمل منه أو ردة، وال يكل ذزك إىل اإلمام.، من رأى جواا قال اوعني  الفئة الثانية 

وَ  من كا  عىل أحد هذين ازوصفني يدوزو    (2) « ."  كا  يملى ازسط " : وازسل  ُيَسمن

  .اخلروج بالقول األمر الثاني : 

                              
 (1/141ابن حجر)حرف احلاء من اسم احلسن)  -هتذيب التهذيب  - 1

 )رشح العقيدة الطحاوية(- 1



 
                                                     (71) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

، قاالها يف ازنار، ازلسا   ا ساكو  قانة  سانظ  ازعملبإهن»:  قال: قال رسول اهلل  عن عبداهلل هين عممل  -1

 (1) «قطها أامد من وقو  ازسط .

 قانة إال وكا  زلسا  دور كب  قطها أامد من وقع ازسط  . تمل خطورة ازلسا  وأنه زطس ثمظهِ قلت : وهذا احلديث يُ 

نادة : أال أخربك هيازذي زك وازذي يا ج»مطة : أجلنادة هين أِّب  قال : قال عبادة هين ازصامت   عن أيب قالبة 

وأن تدع ، ويف األثملة علطك ، ومكملهك ، ومنشطك ، ويرسك ، يف عرسك ، إ  علطك ازسمع وازطاعة  ؟  علطك

قإ  أمملت هيخالف ما يف كااب اهلل ،ا إال أ   ؤممل هيمعصطة اهلل هيملاًح  ،  وأال  ناا  األممل أهله،  لسانك بالقول

 (2) «قا بع كااب اهلل 

 .تذكر مثالب احلكام  ال: أي  "  أن تدع لسانك بالقول" ؛ قوله  -رعاك اهلل-تأمل  قلت : 

  :( هـ 1521ت) ئل العالمة ابن باز ُس 

 ؟ هل من منهج ازسل  ندد ازوالة من قوق اوناهيمل؟ وما منهج ازسل  يف نصح ازوالة

 ،  أل  ذزك يفيض إىل ازفوىض ;وناهيملزطس من منهج ازسل  ازاشه  هيعطوب ازوالة ، وذكمل ذزك عىل ا » :واب اجل

 وعدم ازسمع وازطاعة يف اوعملوف ، ويفيض إىل اخلوض ازذي يرض وال ينفع ، وزكن ازطمليدة اوابعة عند ازسل  

 (3) «ازنصطحة قطة هيطنهم وهيني ازسلطا  ، وازكااهية إزطه ، أو اال صال هيازعلةء ازذين ياصلو  هيه حاى يوجه إىل اخل 

 :هـ(1521)ت  بن عثيمنيا ةقال العالم

 إلثارة وأ  ال ياخذ من أخطاء ازسلطا  سبطاًل ، يف قهم منهج ازسل  ازصازح يف ازاعامل مع ازسلطا  ،  اهلل ، اهلل  » 

 ، وأحد األسس ازاي حتصل هبا ازفانة هيني ازناس، قهذا عني اوفسدة ، وإىل  نف  ازدلوب عن والة األمور ، ازناس 

وكذا ملء ازدلوب عىل ازعلةء حيدث ازادلطل ، وازفوىض ، وازفانة ،  ث ازرشدِ وب عىل والة األممل حُي كة أ  ملء ازدل

                              
ا : أمحد )4165( رقم )4/101أخرجه أبو داود ) - 1 ( وقال : 1103( رقم) 4/403( , والرتمذي )6130( رقم)1/111( . وأخرجه أيضا

م )( و )َصَحَحُه ال3160( , رقم)1/1311غريب . وابن ماجه ) نَِد بَِرقم َد َشاكِر يف املُسم  (6130َعاَلَمة َأمحم

 (1116( و)جامع معمر بن راشد( رقم )10630)مصنف عبد الرزاق ( رقم )- 1

 (10)نصيحة األمة يف جواب عرش أسئلة مهمة( س )- 3



 
                                                     (71) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

وهطبة والة ، قإذا حاول أحد يدلل من هطبة ازعلةء ، ازادلطل من ازرشيعة ازاي حيملوهنا ؛  وهيازاايل، من ام   ازعلةء 

متملدوا عىل كالمهم ؛ وإ   كلم األمملاء ، مَ ي دوا هيكالمهم  واألمن ؛ أل  ازناس إ   كلم ازعلةء، األممل ضا  ازرش  

 (1) « وحصل ازرش وازفساد، 

 :حفظه اهلل قال الشيخ صالح السدالن 

ا أ  اخلملوج إنة يكو  هيازسالح قدط، واحلدطدة أ  اخلملوج معاددً ؛ قازبعض من اإلخوا  قد يفعل هذا هيحسن نطة  » 

إ  اخلملوج هيازكلمة أامد من اخلملوج ؛ أو ازامملد هياألسازطب اوعملوقة قدط، هيل ،  ال يدارص عىل اخلملوج هيدوة ازسالح

طه إال ازكلمة، ؛ أل  اخلملوج هيازسالح  هيازسالح ونظن   - زألخوة ازذين ي خذهم احلةس: قندول  ، وازعن  ال ُيمَلهيي

ا يف وامد كم  ملِّب امطئً ، م ا قإ  صلفكعلطهم أ  يبي وا، وأ  ندول هلم رويدً  -منهم ازصالح إ  اماء اهلل  عاىل 

، ا زطاكلموا ، كة أهنا  فاح أمام أصحاب األغملاض أهيواهيً  ازدلوب،  ملِّب ازدلوب ازطملية ازاي ال  عملف إال االندقا 

 .ا وإ  هياطاًل إ  حدً ؛ وزطدوزوا ما يف أنفسهم 

أو اوحارضات ، أو اسانالل ازرشيط ، هي ي أسلوب كا  ؛ واسانالل األقالم ، وال امك أ  اخلملوج هيازكلمة 

، وأحذر من ذزك أامد  أعادد أ  هذا أساس اخلملوج هيازسالح ، يف حتمطس ازناس عىل غ  وجه رشعي، وازندوات 

، زطنظملوا إىل ازفان ازاي  عطشها  وإىل من سبدهم يف هذا اوجال، : علطكم هيازنظمل إىل ازناائج  ازاحذيمل، وأقول هلؤالء

 ندرك أ   ؛ ، قإذا عملقنا ذزك؟  وما اخلطوة ازاي أوصلاهم إىل ما هم قطه؟ ا ما سببه، هيعض اوجامعات اإلسالمطة 

 ُيمَلِّبي ازفانة يف، وازاشديد ، وازاحمطس ، واال صال زلانف  ، واسانالل وسائل اإلعالم ، اخلملوج هيازكلمة 

 (2).  «ازدلوب 

 :  ئل الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه اهلل ُس 

؟ كمن ينادد  ا، أم يكو  هيازلسا  أيًض  هل اخلملوج عىل احلكام يكو  هيازسط  قدط: ل يدو ؛ أحسن اهلل إزطكم »

 ؟ ، وازدنوات ازفضائطة عن طمليق اإلعالم؛ ، أو َمْن يطازب هيانط  اونكملات عالنطًة ازظلم م اًل 

                              
 (.31)معاملة احلكام )ص/- 1

عية واالنفعاالت ا -1  حَلاَمسية للرمضاين ()مدارك النظر يف السياسة بني التطبيقات الرشر

 



 
                                                     (72) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ُح ، ونرش، ا هيذكمل اوعايب ، ويكو  أيًض  اخلملوج عىل ازوالة يكو  هيازداال وهيازسط  ، نعم »اجلواب :  ها يف ازصن

ُض ازناس يف احلكام ؛ يف ازشبكة أو غ ها ، أو يف اإلنبنت أو قوق اوناهيمل ا يف ، ثم  كو  سببً  ؛ أل  ذكمل اوعايب ُ َبني

 .. ، وقازوا: إنه كا نرشوا معايبه أواًل ؛ وا خملج علطه از وار  ،  خملج علطه أم  اوؤمنني ع ة  ،  اخلملوج علطهم

وخازفهة يف ازاكب ، وأخذ ،   وعممل : إنه خاز  ازشطخني ازلذين قبله أهيا هيكمل وقازوا -به هيني ازناسنرشوا معاي - 

، قاجامع از وار، ثم  جعلوا ينرشوهنا ،، وأعطاهم ازواليات ازمكاة عىل اخلطل، وأ م ازصالة هيازسفمل، وقملب أوزطاء 

ِت اوعايب  هذا نو  من اخلملوج ،  يبقال َيوا زإلنسا  أ  ينرش اوعا ، ، وقالو  أحاطوا هيبطاه معايب -، إذا ُنرِشَ

وهم بُ ، وأزَ  ؛ أهينض ازناس ازوالة ، ويف ازشبكة اوعلوما طة واوجالت، عىل اوناهيمل، ويف ازصح   -احلكام وازوالة

كا  عندهم ، وزو  َعْدداز، وأهل احلل و ازنصطحة  كو  مبذوزة من أهل ازعلم وزكنَ  ، ، قخملج ازناس علطهم علطهم

ال  مَ   ؟ : مََِ ال  اكلم ، ووا قطل زبعض ازصحاهية ؛ هذ  مناصحة ًسا!  ، ما  نرش هذ   ، وزو كا  عندهم قِْسق    ُظْلم  

؛ حاى ال أقاح هياب رش  ؟ قال: هل  ظنو  أين ال أكلمه إال وأنام  ملو ؟! إين أكلمه قطة هيطني وهيطنه  ُ َكليُم ع ة 

، ياصلو  هيوالة األمور، وخياطبوهنم  أهل ازعلم يبذزو  هلم جهود،  ؛ هكذا ازصحاهية  احهأكو  َأَول َمْن ق

َأَما  ، ، هَيملَئِت ازذمة ، وإ  مَ يدبلوا قدد َأَدى ازناس ما علطهم ، قإ  َقبُِلوا قاحلمد هلل هياألسلوب اوناسب، وُيَبليُنوهَنُمْ 

 (1) .« اخلملوج قال َيوا

 . (2) جاء يف نصح احلاكم اجلائر  ورشوط ذلك ما الباب السابع:  يف -اهللإن شاء -نه وسيأيت بيا

 اخلروج بالسيف :األمر الثالث : 

و صلو  علطهم ، خطار أئماكم ازذي  حتبوهنم وحيبونكم  »: قال  قال سمعت رسول اهلل  عن عوف هين مازك 

قلنا يا رسول :  قازوا ، ويلعنونكم ، عنوهنم و ل، ويبنضونكم  ، ورشار أئماكم ازذين  بنضوهنم، ويصلو  علطكم 

أال من ،  ما أقاموا قطكم ازصالة ، ال ، ما أقاموا قطكم ازصالة  ، ال " : قال  ؟ أقال نناهيذهم عند ذزك هيازسط : اهلل 

 (3) « ا من طاعةوال ينمعن يدً ؛ قلطكمل  ما ي يت من معصطة اهلل ؛ ا من معصطة اهلل قملآ  ي يت امطئً  ؛ ويل علطه وال  

                              
 ) املختار يف أصول السنة البن البنا(- 1

 11صـ - 1

 (4111)رواه مسلم رقم )- 3



 
                                                     (73) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 هـ( : 55ت )  عبد اهلل بن شربمة الكويفوقال القا ي 

هياوعملوف وازنهي عن اونكمل ، قكاب إزطه  امربمة يعذزه يف ختلفه عن األممل كاب عمملو هين عبطد اهلل إىل عبد اهلل هين

 ، ا هلم عذرعفً األممل يا عمملو هياوعملوف ناقلة ، وازعاملو  هيه هلل أنصار ، وازااركو  زه ض »عبد اهلل هين امربمة : 

 (1) «عىل األئمة ، إ  ازدال إرضار ؛ األممل يا عمملو ال هيازسط   شهمل  ، وازالئمو  هلم يف ذاك أرشار 

 :  (هـ 111ت) قال احلسن البرصي 

أ  جور اولوك ندمة من ندم اهلل  عاىل ، وندم اهلل ال  القى هيازسطوف ، وإنة ُ ادى وُ سَادقع  -عاقاك اهلل- علما »

  (2). «واإلناهية واإلقال  عن ازذنوب ، إ  ندم اهلل ماى زدطت هيازسط  كانت هي أقطع  ، وازاوهية ، عاء هيازد

 هـ(  :921)ت  قال اإلمام الطحاوي

وال نملى اخلملوج عىل أئمانا ووالة ، إال من وجب علطه ازسط  ،  وال نملى ازسط  عىل أحد من أمة ممد  »

 (3) «ا من طاعاهم وال ننم  يدً ، علطهم  وال ندعوا، جاروا   وإ ، أمورنا 

 : ( هـ981ت) أبو بكر اإلسامعييل قال و

 (4) « ويملو  قاال ازفئة ازباغطة، وال قاال ازفانة ، وال يملو  اخلملوج هيازسط  علطهم  »

 :( هـ553ت )عثامن الصابوين   أبوقال اإلمام و 

 (5) . « إىل اجلور واحلط ، ول عن ازعدل وإ  رأوا منهم ازعد، وال يملو  اخلملوج علطهم هيازسط   »

 ( :هـ494ت )سامعيل التيمي األصبهاينإقال أبو القاسم 

 (6) .  «  وال خيملج عىل األمملاء هيازسط  ، ويساحب  ازدعاء ألئمة اوسلمني هيازصالح »

                              
 )األمر باملعروف والنهي عن املنكر أليب بكر بن اخلالل(- 1

 (111« )) آداب احلسن البرصي  البن اجلوزي - 1

 ) العقيدة الطحاوية (- 3

 )اعتقاد أئمة احلديث(- 4

 لف وأصحاب احلديث( )عقيدة الس- 5

 )احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة(- 6



 
                                                     (74) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :( هـ859ت )قال أبو عمرو بن الصالح

وناهم عىل احلق وطاعاهم قطه و نبطههم و ذك هم يف رقق وازنصطحة ألئمة اوسلمني أي خللفائهم وقادوم معا » 

 (1)وزط  وجمانبة اخلملوج علطهم وازدعاء هلم هيازاوقطق وحث األغطار عىل ذزك( . 

 : ( هـ888ت )النووي  افظقال احل

، و ملك اخلملوج  ، وأداء ازصدقات إزطهم : ومن ازنصطحة هلم ازصالة خلفهم، واجلهاد معهمقال اخلطاِّب  »

، وأ  يدعى هلم  ، وأ  ال ُينملوا هياز ناء ازكاذب علطهم أو سوء عرشة، ، إذا ظهمل منهم حط   زسط  علطهمهيا

 (2).  « هيازصالح

 : (هـ822 ت)بن تيمية اقال شيخ اإلسالم 

 وإ  كا  قطهم ظلم، وقااهلم هيازسط   ،وهلذا كا  اوشهور من مذهب أهل ازسنة أهنم ال يملو  اخلملوج عىل األئمة  » 

وازفانة أعظم من ازفساد ، أل  ازفساد يف ازداال ،  كة دزت عىل ذزك األحاديث ازصحطحة اوسافطضة عن ازنبي ، 

وزعله ال يكاد يعملف طائفة ، وال قانة قال يدقع أعظم ازفسادين هيازامام أدنامها ، احلاصل هيظلمهم هيدو  قاال 

  (3). «هو أعظم من ازفساد ازذي أاازاه خملجت عىل ذي سلطا  إال وكا  يف خملوجها من ازفساد ما 

 :  (هـ1988ت ) ئل العالمة حافظ حكمي ُس 

 ما ازواجب زوالة األمور ؟

وطاعاهم قطه ، وأمملهم هيه و ذك هم هيملقق ، وازصالة ، هيمواالوم عىل احلق ؛ ازواجب هلم ازنصطحة  »: واب أاجل

علطهم وإ  جاروا ، و ملك اخلملوج هيازسط  علطهم ، ما مَ واجلهاد معهم ، وأداء ازصدقات إزطهم ، وازصرب ، خلفهم 

 (4). «ا ا هيواًح يظهملوا كفملً 

 من السنةالشريفة.املسلم كم احلحرمة اخلروج على اأدلة :  ثالثالفصل ال

                              
 (.1/111)صيانة صحيح مسلم ( )- 1

 (34 - 33/ 1)صحيح مسلم برشح النووي(  )- 1

 )منهاج السنة النبوية(- 3

 )أعالم السنة املنشورة(- 4



 
                                                     (75) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

حدثنا أصلحك اهلل : وهو ممليض قدلنا  عن جنادة هين أهيى أمطة قال دخلنا عىل عبادة هين ازصامت  

؛  قكا  قطة أخذ علطنا، قبايعنا  دعانا رسول اهلل »: قدال  اه من رسول اهلل سمع، هيحديث ينفع اهلل هيه 

وأ  ال نناا  األممل ، وأثملة علطنا ، ويرسنا ، وعرسنا ، ومكملهنا ، منشطنا  يفأ  هيايعنا عىل ازسمع وازطاعة 

 (1)  «" عندكم من اهلل قطه هيملها  ، ا هيواًح ، ا كفملً ؛ إال أ   ملوا  ":  قال ،  أهله

حرمة اخلروج  يفهذا أصل ، والكفر البواح   يفإال ، خيرجوا  وأاَل ، بايعهم عىل السمع والطاعة ؛ تأمل قلت :  

 يف فهم هذا احلديث : لسلف، وإليك كالم اعىل احلاكم الظامل 

 ( :هـ553 ت:)قال ابن بطال  -1

ىل  ملك اخلملوج عىل األئمة ، وأال يشق عصا قدل هذا كله ع" وأال نناا  األممل أهله ، إال أ   ملوا كفمًلا هيواًحا "  »

ويظهمل خالف دعوة اإلسالم ، قال ، وهاك احلمليم ، إال أ  يكفمل اإلمام ، اوسلمني ، وأال ياسبب إىل سفك ازدماء 

 كااب اجلهاد ، وكااب األحكام هذا . يفطاعة وخلوق علطه ، وقد  ددم 

، يبوح هيه هيوًحا وهيئوًحا ، إذا أذاعه وأظهمل  ،  هيازيشء، ومنه قوزه : هياح يمليد ظاهمًلا هيادًيا  "هيواًحا  " »قال اخلطاهيى :  

أنطس وال هيناء األرض ازدفمل ازاى ال : م ل ازبواح أو قمليب منه ، وأصل ازرباحهيازيشء قازرباح  "هيملاًحا"ومن روا  

 (2) «قطها

 (:هـ1939)ت  قال الشنقيطي  

 ا زعمزه وازدطام علطه أو ال ؟ هل يكو  ذزك سببً  ،ىل هيدعة إذا طملأ عىل اإلمام األعظم قسق ، أو دعوة إ »

أنه ال  ؛ والتحقيق الذي ال شك فيه ،جاا ازدطام علطه خللعه ؛ ا إىل هيدعة ا ، أو داعطً إذا صار قاسدً  قال بعض العلامء :

 . ثم ذكمل األدزة «ا علطه من اهلل هيملها  ا هيواًح إال إذا ار كب كفملً  ،َيوا ازدطام علطه خللعه

 ا وا ال َيوا ، إال إذا ار كب ازكفمل ازرصيح قهذ  ازنصوص  دل عىل منع ازدطام علطه ، وزو كا  ممل كبً  » ىل أ  قال :إ 

وقد دعا ، هيواح ؛ أي : ظاهمل هياد ال زبس قطه  أنه كفمل   ازذي قام ازربها  ازرشعي من كااب اهلل وسنة رسوزه ، 

                              
 (6640( , وصحيح البخاري ) 1001صحيح مسلم رقم )  - 1

 خاري البن بطال() رشح صحيح الب- 1



 
                                                     (76) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

دول : هيخلق ازدملآ  ، وعاقبوا ازعلةء من أجلها هيازدال ، وازرضب ، وازواثق إىل هيدعة از، واوعاصم ، او مو  

ودام األممل هيضع عرشة سنة حاى ويل ، واحلبس ، وأنوا  اإلهانة ، ومَ يدل أحد هيوجوب اخلملوج علطهم هيسبب ذزك 

 (1) . « اواوكل اخلالقة ، ق هيطل اوحنة ، وأممل هيإظهار ازسنة

 ـ(:ه1521)ت  عثيمنيالبن االعالمة  قال

إذا رأينا هذا وحتت ازرشوط از الثة  :  ثالثة رشوط "عندكم قطه من اهلل هيملها  ، ا هيواًح ،  اكفملً ، إال أ   ملوا " قال  » 

 زكن هيرشوط ثالثة :، ونحاول إاازاهم عن والية األممل ، قحطنئذ نناا  األممل أهله ، 

 الهيد أ  نعلم، ىل األئمة وا اخلملوج عجمملد ازظن ال َُي ، قالهيد من علم  :أن تروا : ألول ا . 

   زو  ، زو رشهيوا اخلممل ، مهة قسق والة األمور ال َيوا اخلملوج علطهم؛ ازفسوق ،  اال فسق   اأن نعلم كفر  : الثاين

 . ايكو  هيواًح   ارصحيً ، ا زكن إذا رأينا كفملً ،  ال َيوا اخلملوج علطهم  ،ازناس زو ظلموا، انوا 

  ق ما ما حيامل ازا ويل قال ، ازيشء ازبني ازظاهمل : وازبواح ، ا معنا  ازكفمل ازرصيح وهذ،   الكفر البواح :  الثالث

 ال قإنه، زكن قطه احاةل أنه زطس هيكفمل ، ا نملى أنه كفمل رنا أهنم قعلوا امطئً زو قدَ  : يعني، َيوا اخلملوج علطهم 

من والة  ويل م ل زو أ َ ؛  اا رصحيً اًح إذا كا  هيو؛  زكن ، ونوهلم ما  وزوا ، أو نخملج علطهم ، َيوا أ  ننااعهم 

وإ  ازمنى حالل ، وإ  ازلواط حالل  لوطوا هية امئام ، إ  اخلممل حالل ارشهيوا ما امئام : األمور قال زشعبه 

وزو هيازدال أل  ، هذا َيب عىل ازملعطة أ  يميلو  هيكل وسطلة ، ما قطه إامكال ، قهذا كفمل هيواح ، اانوا هيمن امئام 

 . هذا كفمل هيواح

  اقإ  كا  ازدزطل ضعطفً  ، عندنا دزطل قاطع عىل أ  هذا كفمل: يعني ،  عندكم فيه من اهلل برهان: الرشط الرابع 

ومفاسد عظطمة ، ا أل  اخلملوج قطه رش ك   جدً ، َيوا اخلملوج علطهم  ا يف دالزاه قإنه الأو ضعطفً ، يف ثبو ه 

عندكم قطه من اهلل هيملها  ، ا هيواًح ،  مًلاكف، أ   ملوا : هيعة وإ  امئام قدوزوا أر، قهذ  إ  امئام قدوزوا ثالثة رشوط 

قإ  مَ يكن زدينا ،  قال َتوا اونااعة حاى  كو  زدينا قدرة عىل إااحاه وإذا رأينا هذا م اًل ، هذ  أرهيعة رشوط ، 

م سططمل ه قهذ  و ا، ألنه رهية إذا نااعنا وزطس عندنا قدرة يدىض عىل ازبدطة ازصاحلة ، قدرة قال َتوا اونااعة 

                              
 ( سورة البقرة (30تفسري آية  ) -) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن - 1



 
                                                     (77) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

قإ  ، وجوب اخلملوج عىل ويل األممل زكن هيرشط أ  يكو  زدينا قدرة  ؛ أو زلوجوب، ازرشوط رشوط زلجواا 

، أي قائدة إذا خملجنا عىل هذا ازويل  أل  هذا من إزداء ازنفس يف ازاهلكة،  مَ يكن زدينا قدرة قال َيوا اخلملوج 

، وهو معه  هلل هيملها ، ونحن ال نخملج إزطه إال هيسكني اوطبخا عندنا قطه من اا هيواًح ازذي رأينا عند  كفملً 

الهيد أ  ناحطل هيكل حطلة عىل ، ، ومعنى هذا أننا خملجنا زندال أنفسنا، نعم  ال قائدة! ، ازدهياهيات وازملاماامات

اهلل ا عندكم قطه من ا هيواًح أ   ملوا كفملً  ": ازدضاء علطه وعىل حكمه، زكن هيازرشوط األرهيعة ازاي ذكملها ازنبي 

 (1).   «" .  هيملها 

 ما ضاهيط ازكفمل ازبواح؟ شيخ حفظه اهلل  : الصالح آل العالمة   ُسئل

ْ  ، ازذي علطه دزطل ازكفمل ازبواح ازذي عندنا قطه من اهلل هيملها   »واب : اجل ، وهيعض أهل ازعلم  ، يعني واضح هَينيي

 " ما أقاموا قطكم ازصالة" : ما جاء يف احلديث قال  ، م ل ، وينهى عنها ، أنه ما ي ممل هيازصالة أنه  ملك ازصالة: قال 

، ازكفمل ازبواح هو إذا  : ال، ما يشبط إقام ازصالة ، وآخملو  قازوا قفهموا حديث ازكفمل ازبواح هيإقامة ازصالة

 وزطس زه امبهة قطه وال   ويل.، حصل منه كفمل عندنا من اهلل قطه هيملها  

عهد اإلمام أمحد؛ ألنه كانت عندهم هينو    ويل، أطاعوا هيعض ازعلةء يف هذ  ُنْخمِلْج منه صورة او مو  وأم ازه يف 

 (2). «. يشء جممع علطه واضح: يعني  " عندكم قطه من اهلل هيملها "  : اوس زة، وواضح يف احلديث قال

  : اأيض  حفظه اهلل  شيخ الوقال صالح آل 

 ومَ حُيكم هيملدوا، قازطاعة وازسمع واجبا ، دل عنه إىل ازكفملقة دام أ  ازِوالية يصح علطها اسم اإلسالم، ومَ  نا » 

وزو كا  هناك ندص يف ؛ زلناس من االجاة  ا واجب؛ ألنه ما حيصل وَتمطع ازناس حوهلا ما دام اسم اإلسالم هياقطً 

 قإنه ما حيصل من االجاة  أضعاف َأضعاف ما حيصل من اوصلحة من ازافملق، وأنام إذا، هيعض أمور ازدين 

وكلة ظن ازناس أهنم هيخملوجهم عىل ازوايل ، ، وجد م أ  هذا األصل حمم يف مواضع  نظمل م إىل  اريخ اوسلمني

ال ي  طكم  ": وال يكو  ذزك خ ، كة قال علطه ازصالة وازسالم ، قإنه  مل د علطهم ؛ ا اوسلم أنه سطناجو  خ ً 

                              
 باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ( -)رشح رياض الصاحلني- 1

ا ِمنم َطاَعتِِهمم "السؤال األول يف رشح فقرة  -)رشح العقيدة الطحاوية - 1  ("َواَل َننمِزُع َيدا



 
                                                     (78) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

، ، وقامت دوزة هيني ازعباس  عىل هيني أمطة ومَ يدملوا هلمخملجوا  " اما  إال وازذي هيعد  رش منه حاى  لدوا رهيكم

 (1).«،...ازخ  ومع ذزك مَ  كن دوزة هيني ازعباس كدوزة هيني أمطة

 .اجلائركم احلحرمة اخلروج على اإمجاع  السلف على    : رابعالفصل ال

كا   ، وال ينبني ألم ازه أ  اجلهل هيمهذا من قائل و، زطس قطها إمجا  خالقطة ، وياوهم ازبعض أ  هذ  اوس زة قد 

قبل  موزاذهيبه،  مهلهياكلموا يف ازدين ، ويفاوا يف عدائد اوسلمني وما أمجعت علطه األمة ، وما أويت هؤالء إال جل

اذهبوا و علموا قبل أ  ! ، اجاازوا ازناس عن ازطمليق ق كونوا دعاة ضالزة   ال :،  وندول ألم ال هؤالء محترصمه

قدد ،  -رمحهم اهلل- نيإزطنا من سلفنا ازصاحل همن ندلة ، وإزطك هيعض األمّ  إلمجا  وقد ندله جلاوهاك ،  اكلموا 

 زألمة و ربئة زلذمة زطهلك من هلك عن هيطنة . انكاب هذا نصحً إنة أدوا واجب ازنصح زألمة و نحن 

 .(هـ251ت )اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل -1

اودادى ، اوعملوقني هبا  ، وأهل ازسنة اوامسكني هيعملوقها، حاب األثمل وأص ،  هذ  مذاهب أهل ازعلم» :قال 

 ،  وازشام، وأدركت من أدركت من علةء أهل احلجاا ، إىل يومنا هذا  من زد  أصحاب ازنبي ؛ هبم قطها 

من  رج  خا،  قهو مباد   ، أو عاب قائلها ، أو طعن قطها ، من هذ  اوذاهب  اقمن خاز  امطئً ، وغ هم علطها 

 .  اعادادهم ثم ذكمل «... عن منهج ازسنة وسبطل احلق اائل  ، اجلةعة 

وال خيملج علطهم ، زطس ألحد من ازناس أ  ينااعهم قطها ، واخلالقة يف قمليش ما هيدي من ازناس اثنا   »: إىل أ  قال 

ال يبطله جور جائمل وال عدل ، قجملوا قائم مع األئمة هيملوا أو ،  واجلهاد ماض  ، وال ندمل زن هم هبا إىل قطام ازساعة ، 

 ودقع ازصدقات ،  أ دطاء وإ  مَ يكونوا هيملرة عدواًل ، واجلمعة وازعطدا  واحلج مع ازسلطا  ، عادل 

 ا واالندطاد إىل من وال  اهلل أمملكم ال  نم  يدً ، عدزوا قطها أم جاروا ؛ واخلملاج واألعشار وازفيء وازننائم إىل األمملاء 

و سمع و ططع وال ،  وال ختملج عىل ازسلطا  ، ا ا وخمملًج ختملج علطه هيسطفك حاى َيعل اهلل زك قملًج  وال، من طاعاه 

وإ  أمملك  ازسلطا  هي ممل هو هلل معصطة قلطس  ، مفارق زلجةعة، خماز  ، قمن قعل ذزك قهو مباد  ،  نكث هيطعة 

 (2).«وزطس زك أ  ختملج علطه وال متنعه حده، زك أ   ططعه ازباة 

                              
 ل اجلاهلية املسألة الثالثة ()رشح مسائ- 1

 بريوت( –هـ(حتقيق  حممد حامد الفقي دار املعرفة 516) طبقات احلنابلة أليب احلسني بن أيب يعىل , حممد بن حممد )املتويف : - 1



 
                                                     (79) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ومَ يدل هذا "  هذ  مذاهب أهل ازعلم وأصحاب األثمل وأهل ازسنة اوامسكني" :   مل قوزه  قلت : 

كل ق ، زذاوهو إمامهم واجلةعة إنة هذا قول أهل ازسنة ، واحلناهيلة  مذهبهذا ، أل  ازبعض يدول  يمذهب

 . هذا قهو مباد  خارج عن اجلةعةمن خاز  يف

 : (هـ248ت )حممد بن إسامعيل البخاري  -2

، وازبرصة ، وازكوقة ، واودينة ، ومكة ، أهل احلجاا ، زدطت أك مل من أز  رجل من أهل ازعلم  » :قال      

أدركاهم وهم ماواقملو  منذ ، ا هيعد قمل  ثم قملنً ، هيعد قمل   ازدطاهم كمّلات  قملنً  ، ومرص، وازشام ، وهينداد  ، وواسط

؛ يف سنني ذوي عدد ، وازبرصة أرهيع مملات ، اجلميملة ممل ني و، ومرص ، أهل ازشام ، أك مل من ست وأرهيعني سنة 

 ، اوكي هين إهيملاهطم: منهم ،  خراسانوال أحيص كم دخلت ازكوقة وهينداد مع مدثي أهل ، أعوام  اةهياحلجاا س

 ممد هين يوس  :  بالشامو ،وامهاب هين معممل ، وقاطبة هين سعطد ، وعيل هين احلسن هين امدطق ، وحيطى هين حيطى 

ومن ، هيا ازطة  احلكم هين ناقع أو، وأهيا اون ة عبد ازددوس هين احلجاج ، وأهيا مسهمل عبد األعىل هين مسهمل ، ِّب ازفمليا

صبغ هين أو,  ممليم أِّبوسعطد هين ، وأهيا صازح كا ب ازلطث هين سعد ، حيطى هين ك    بمرصو، هيعدهم عدة ك  ة  

محد هين أو، وسلطة  هين حملب قايض مكة، واحلمطدي ، ي عبد اهلل هين يميد اودمل بمكةو، ونعطم هين محاد  ، ازفملح 

وأمحد هين أِّب ، وعبد اهلل هين ناقع ازمهي ي ، ومطملف هين عبد اهلل  ، إسةعطل هين أِّب أويس باملدينةو ،ممد األارقي 

زضحاك هيا عاصم اأبالبرصة و،  وإهيملاهطم هين اونذر احلمامي، ازمهي ي  ةوإهيملاهطم هين محم، أهيا مصعب ازمهملي ، هيكمل 

  ،  وعيل هين عبد اهلل هين جعفمل اوديني، واحلجاج هين اونهال ، وأهيا ازوزطد هشام هين عبد اولك ، هين خملد ازشطباين 

واهين نم  وعبد اهلل ، وقبطصة هين عدبة ، وأمحد هين يونس ، وعبطد اهلل هين موسى ، هيا نعطم ازفضل هين دكني أ بالكوفةو

 وأهيا عبطد ازداسم هين ، وأهيا خط مة ، وأهيا معممل ، وحيطى هين معني ، محد هين حنبل وهيبنداد أ ، وع ة  اهينا أِّب امطبة 

 بمروو، وعاصم هين عيل هين عاصم  ، عمملو هين عو   وبواسط، عمملو هين خازد احلملاين   أهل اجلزيرةومن  ،سالم 

وأ  ال يطول ذزك ، ا واكافطنا هياسمطة هؤالء كي يكو  خمارًص  ، وإسحاق هين إهيملاهطم احلنظيل  ،  صدقة هين ازفضل

وكانوا ينهو  عن ازبد  ما مَ  »:   إىل أ  قال اعادادهم ثم ذكمل  «. ا منهم خيال  يف هذ  األامطاء ..قة رأيت واحدً 

                                                                                                  
 



 
                                                     (81) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

  " وإ   ططعو  وادوا"  وزدوزه " ا وال  فملقوا واعاصموا هيحبل اهلل مجطعً " زدوزه ، وأصحاهيه  يكن علطه ازنبي 

 قا بعو  وال  ابعوا ازسبل قافملق هيكم وأ  هذا رصاطي مسادطًة "  :  وأ باعه زدوزه ازنبي  وحي و  عىل ما كا  علطه

ثالث ال ينل علطهن قلب "  وأ  ال نناا  األممل أهله زدول ازنبي  "عن سبطله ذزك وصاكم هيه زعلكم  ادو  

م حتطط من ورائهم ثم أكد يف قإ  دعوو، وزموم مجاعاهم ، وطاعة والة األممل ، امملىء مسلم إخالص ازعلم هلل 

  » . (1)وأ  ال يملى ازسط  عىل أمة ممد  "أططعوا اهلل وأططعوا ازملسول وأويل األممل منكم  " :  قوزه

حتى ،  عن أكثر من ألف شيخ نقله  يهذا اعتقاد البخارلكن و، هذا رد عىل من يقول إمجاع احلنابلة  يفقلت : و 

 وهذا رأيه .ل البخاري هذا قو :يقولأمحق فل وهيج يأيت ال

 (هـ. 928ت )وأبو حاتم ( هـ 221ت ) أبو زرعة - 5، 9

وما أدركا ، صول ازدين أعن مذاهب أهل ازسنة يف ؛ هيا ارعة أِّب وأس زت » : ِّب حا م أقال أهيو ممد عبد ازملمحن هين 

، ا وعملاقً ، ا حجااً ،  مجطع األمصار أدركنا ازعلةء يف: قداال  ،  وما يعاددا  من ذزك، علطه ازعلةء يف مجطع األمصار 

 .اعادادهمثم ذكمل  « قكا  من مذهبهم ...، ا ويمنً ، ا وامامً 

 ،  وال نملى اخلملوج عىل األئمة،  واما    يف كل دهمل  ، وندطم قملض اجلهاد واحلج مع أئمة اوسلمني  »: إىل أ  قال  

ونجانب ، ناابع ازسنة واجلةعة ، ا من طاعة وال ننم  يدً ، أمملنا  ونسمع ونططع ون وال  اهلل ، وال ازداال يف ازفانة 

إىل قطام ازساعة مع ، نبطه علطه ازصالة و ازسالم  مذ هيعث اهلل  ،  قإ  اجلهاد ماض  ، وازفملقة ، واخلالف ، ازشذوذ 

ئمة أمن ؛ األممل ودقع ازصدقات من ازسوائم إىل أويل ، واحلج كذزك ، ال يبطله يشء ، ئمة اوسلمني أأويل األممل من 

 (2).«اوسلمني 

ا ا وعملاقً حجااً ، مجطع األمصار  يفوما أدركا علطه ازعلةء ، صول ازدين أيف ، مذاهب أهل ازسنة   هذ" قلت : 

 .، وضل عن سواء ازسبطل ومن خازفه  نكب ازرصاط ، ونحن ندين هلل هيه " ا ا ويمنً وامامً 

 )الشافعي ثم احلنفي(  :،  (هـ921ت)َوَراُق الَطَحاِويُ الَأُبو َجْعَفر  -4

                              
 اعتقاد  أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري( -لاللكائي –)اعتقاد أهل السنة - 1

 اعتقاد  أيب زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم, وأيب حاتم حممد بن  إدريس بن املنذر الرازيني رمحهم اهلل( -كائي لالل -)اعتقاد أهل السنة - 1

 



 
                                                     (81) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

نَِة وَ  » :قال  اجلَ َهَذا ِذْكمُل هَيَطاِ  َعِدطَدِة َأْهِل ازسن
ِ
: َأِِّب َحنِطَفَة ازننْعَةِ  هْيِن َثاهيِت   َلةِ اوِ َةَعِة، َعىَل َمْذَهِب ُقَدَهاء

، َوَأِِّب ُيوُسَ  َيْعُدوَب هْيِن إهِْيمَلاِهطَم از ، وَ األَ ُكويِفي  َعَلْطِهْم اهللِ ِرْضَواُ  -َسِن ازَشْطَبايِني احلَ  ُمََمِد هْيِن اهللَِأِِّب َعْبِد ْنَصاِريي

يِن، َوَيِدينُوَ  هيِِه َرَب  -َأمْجَِعنيَ   اعادادهم .ثم ذكمل  « َعاونََِي...ازَوَما َيْعَاِدُدوَ  ِمْن ُأُصوِل ازدي

نَا َوُواَلة ُأُموِرَنا، َوإِْ  َجاُروا، َواَل َنْدُعو َعَلْطِهْم، َواَل َننِْمُ  َيًدا ِمْن َطاَعاِِهْم، مُلوَج َعىَل َأِئَماِ اخلُ َواَل َنمَلى  »: إىل أ  قال  

 (1). «َعاَقاةاوُ َقمِليَضة، َما مََْ َيْ ُممُلوا هيَِمْعِصَطة، َوَنْدُعوا هَلُْم هيِازَصاَلِح وَ    اهللَِوَنمَلى َطاَعَاُهْم ِمْن َطاَعة 

نَِة وَ  "ه : قوزقلت :   مل    .مذهب احلناهيلة كة يمعم ازبعضهو وزطس  " َةَعةِ اجلَ هَيَطاِ  َعِدطَدِة َأْهِل ازسن

 )الشافعي(.(، هـ981ت) أبو بكر اإلسامعييل-8

 اعادادهم .ثم ذكمل  «أ  مذهب  أهل احلديث أهل ازسنة واجلةعة ...، اعلموا رمحنا اهلل وإياكم  » :قال 

، وازعط  إىل ازعدل ، ويملو  ازدعاء هلم هيازصالح ، وإ  كانوا جورة , و  جهاد ازكفار معهم ويمل »: إىل أ  قال  

 (2) «يملو  اخلملوج هيازسط  علطهم  وال

مَ يدل هذا وأهيو هيكمل اإلسةعطىل اماقعى وقال هذا مذهب أهل احلديث أهل ازسنة واجلةعة   قلت :   مْل  

 ة عرصنا من احلمدى واونفلني .كة يمعم هيعض جهلمذهب ازشاقعطة أو احلناهيلة 

 :)الشافعي( ( ،هـ553 ت) أبو عثامن الصابوين-8

ا هيملً ؛ من ازصلوات خل  كل إمام مسلم ، ، وغ مها  وازعطدين، اجلمعة ، ويملى أصحاب احلديث » :قال   

 ، وازاوقطق ، الح ، ويملو  ازدعاء هلم هياإلص وإ  كانوا جورة قجملة، ويملو  جهاد ازكفملة معهم ،   اكا  أو قاجملً 

ويملو  قاال ازفئة  ،  وإ  رأوا منهم ازعدول عن ازعدل إىل اجلور واحلط ، ، وال يملو  اخلملوج علطهم  وازصالح

 (3). «حاى  ملجع إىل طاعة اإلمام ازعدل، ازباغطة 

 )املالكي(: ( ،هـ 589ت )أبو عمر بن عبد الرب-2

                              
 )العقيدة الطحاوية(- 1

 (05)اعتقاد أهل السنة لإلسامعييل صـ- 1

 (11)عقيدة السلف وأصحاب احلديث صـ- 3



 
                                                     (82) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

وأما أهل احلق وهم أهل ازسنة ، وعامة اخلوارج ، ئ  من اوعامزة وإىل منااعة ازظامَ اجلائمل ذهبت طوا »  :قال 

من ، قازصرب عىل طاعة اجلائملين ؛ قإ  مَ يكن ، ا  مسنً  عداًل أ  يكو  اإلمام قاضاًل ، قدازوا هذا هو االخاطار ؛ 

زك حيمل عىل وأل  ذ، أل  يف منااعاه واخلملوج علطه اسابدال األمن هياخلوف ، أوىل من اخلملوج علطه ، األئمة 

، واألصول  شهد ، وذزك أعظم من ازصرب عىل جور  وقسده ، وازفساد يف األرض ، وامن ازنارات ، هملاق ازدماء 

ويدطم ، وَياهد ازعدو  ،  وازعطد ،  يدطم اجلمعة وكل إمام  ،  أ  أعظم اوكملوهني أوالمها هيازبك ، وازدين ، وازعدل 

،  و  من هيه ازسبل ، و سكن زه ازدمهاء  ، من مظاوهم هيعضهم زبعضوينص  ازناس ، احلدود عىل أهل ازعداء 

 (1) . «يف كل ما ي ممل هيه من ازصالح أو من اوباح ؛ قواجب طاعاه 

 " وإىل منااعة ازظامَ اجلائمل ذهبت طوائ  من اوعامزة وعامة اخلوارج"  : ه قوزَ   مْل قلت :   

 !هذا ازعرص يف ك مل هؤالءأ ما !اإلمجاعات ؟ َت هيْ قمن أ،م أنت  يا من كذَ 

 :)احلنبيل( ( ،هـ 928ت )ابن بطة العكربي -3

نَِة اآلَوَنْحُن »:  قال َح َازسن  اهللَ َوَداَ  ، َعْبُد ازَوَوْصِفَها َوَما ِهَي يِف َنْفِسَها، َوَما َاَزِذي إَِذا مَتََسَك هيِِه  ، َ   َذاكمُِلوَ  رَشْ

َي هِبَا  ُخوَل يِف مُجَْلِة َأْهلَِها  َواْسَاَحَق ، هيِِه ُسمي َوَذَكمْلَناُ  ، َدَخَل يِف مُجَْلِة ِمْن َعطَنَاُ  ؛  َْو اَمْطًئا ِمنُْه  أ، َوَما إِْ  َخاَزَفُه ، َازدن

ِحنَا َزُه َأْهل  اإلسالم ، بَِدِ  َوازَمْيِغ  ازِمْن َأْهِل ؛ َوَحَذَر ِمنُْه  إىل  منذ هيعث نبطه اهلل ، مة وسائمل األ، مِمَا َأمْجََع َعىَل رَشْ

مُلْج هيِازَسْطِ  َعىَل ، ِفْانَِة ازُدُعوُد يِف ازَك ن وَ ازُثَم ِمْن هَيْعَد َذزَِك  »:  إىل أ  قال  اعادادهم ثم ذكمل  «وقانا هذا ... َواَل خَتْ

أِلَِِّب   .َوَقاَل َازنَبِين " ْصرِبْ وإِْ  َحمَلَمَك َقاْصرِبْ إِْ  َظَلَمَك َقا"  َطاِب اخلَ َوَقاَل ُعَممُل هْيُن ،  َوإْ   َظَلُموا ،األَِئَمِة 

 (2).«."  اْصرِبْ وإِْ  َكاَ  َعْبًدا َحَبِشًطا" : َذرٍ 

ِحنَا َلُه َأْهل  اإلسالم مِمَا َأمْجََع َعىَل " تأمل قوله  ،سبحان اهللقلت :    " إىل وقتنا   نبيه اهللوسائر األمة منذ بعث  رَشْ

 ؟!مزعوم، أو يقول أن اإلمجاع  ؟!اخلروج عىل احلاكم الظامل فيه خالف: أن يقول املنصف ملسلم ا عد هذا يسعبفهل 

                              
 (101) التمهيد/- 1

 ) اإلبانة الكربى البن بطة( 1

 



 
                                                     (83) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 )املالكي(( ، هـ553 ت:)قال ابن بطال -11

 "َقال َسْمَع َوال َطاَعَة  ْعِصَطِة ، َقإَِذا ُأِممَل هيَِمْعِصَطة  اوَ ازَسْمُع َوازَطاَعُة َحٌق َما مََْ ُيْؤَممْل هيِ  "رشحه حلديث  يف » :قال 

وازدطام علطهم عند ظهور جورهم ، وازذى علطه ، ورأوا اخلملوج عىل أئمة اجلور  ، احاج هبذا احلديث اخلوارج

و ملكهم إقامة ازصلوات ، وأما دو  ، إال هيكفملهم هيعد اإلية  ،  وال خلعهم ، مجهور األمة أنه ال َيب ازدطام علطهم 

 ملك اخلملوج علطهم حتصني  يفوا اخلملوج علطهم إذا اساوط  أمملهم وأممل ازناس معهم ؛ أل  قال َي، ذزك من اجلور 

 (1). « و شات األزفة ، ازدطام علطهم  فملق ازكلمة  يفوحدن ازدماء ، و، واألموال ، ازفملوج 

ازدطام ورأوا اخلملوج  عىل أئمة اجلور و ،احاج هبذا احلديث اخلوارج"   مل قوزه :   ،قلت : سبحا  اهلل 

 هذا ازعرص عرص از ورات وال حول وال قوة إال هياهلل. يفوما أك ملهم  ."  علطهم عند ظهور جورهم

 :) الشافعى ( ( ، هـ888 ت)بن رشف النووي  حييىأبو زكريا -11

َوَقْد َ َظاَهمَلْت ،  َقَسَدة َظاونَِِي  ْسلِِمنَي ، َوإِْ  َكاُنوااوُ َوِقَااهلْم َقَحمَلام هيِإمِْجَاِ  ، مُلوج َعَلطِْهْم اخلُ َوَأَما  »:قال 

ْلَطا  هيِ األَ  نَة َأَنُه اَل َينَْعِمل ازسن ِفْده ازْذُكور يِف ُكُاب اوَ َوْجه ازِفْسِق ، َوَأَما ازَحاِديث هيَِمْعنَى َما َذَكمْل ه ، َوَأمْجََع َأْهل ازسن

مْجَاِ  اوُ زَِبْعِض َأْصَحاهينَا َأَنُه َينَْعِمل ، َوُحكَِي َعْن   (2). « ْعَاِمَزة َأْيًضا ، َقَنَلط ِمْن َقاِئله ، خُمَازِ  زإِْلِ

نَة َأَنُه  "وقال:  "ْسلِِمنيَ اوُ َوِقَااهلْم َقَحمَلام هيِإمِْجَاِ  ، مُلوج َعَلْطِهْم اخلُ َوَأَما "قلت:  ندل إمجاعني   َوَأمْجََع َأْهل ازسن

ْلَطا  هيِ  أل  اخلملوج هو نم  ازطد من ازطاعة وإ  مَ  ،  داالازو، هيني اخلملوج  فملقق  "ِفْسِق ازاَل َينَْعِمل ازسن

 . - نبه يملمحك اهلل-يكن قاال 

 )احلنبيل(: ( ، هـ822 ت)بن تيمية اشيخ اإلسالم -12

يَح هَيمٌل ،   ُظْلِمِهمْ َوازَصرْبِ َعىَل  ، ُبَناةِ ازُلوِك اوُ ِدَااِل َعىَل ازمُلوِج هيِ اخلُ َ مْلَك  ؛ ِديِث احلَ َمْذَهُب َأْهِل »:قال  ، إىَل َأْ  َيْسَبِ

اُح ِمْن َقاِجمل    (3) « َأْو ُيْسَبَ

                              
 ح صحيح البخاري ـ البن بطال() رش- 1

 )رشح النووي عىل صحيح مسلم ( -1

 (4/444)جمموع الفتاوى - 3

 



 
                                                     (84) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

يَح هَيمٌل  ":   مل قوزه قلت :   اُح ِمْن َقاِجمل  ، إىَل َأْ  َيْسَبِ احفظ .  م اًل  " اعامً  ثالثنييصرب ":ومَ يدل "َأْو ُيْسَبَ

 هذا .

 لشافعي(:)ا( ، هـ242ت ) العسقالين بن حجرااحلافظ -19

 وأ  طاعاه خ  من اخلملوج ، واجلهاد معه ، عىل وجوب طاعة ازسلطا  اوانلب ؛ وقد أمجع ازفدهاء  » :قال

 (1) « و سكني ازدمهاء، وا يف ذزك من حدن ازدماء ، علطه 

 )احلنبيل(:،  هـ(1521)ت   بن عثيمنياقال العالمة -15

: قاحلملورية هؤالء اخلوارج  هل ازبد : اخلملوج عىل األئمةاألصول ازاي خيال  قطها أهل ازسنة وأ »:قال

وأما أهل ازسنة واجلةعة  ، ، واساباحوا دماء اوسلمني من أجل ذزك ، وقا لو  ، وكَفملو  خملجوا عىل إمام اوسلمني

،  فمل ازبواحما مَ يصل إىل حد ازك، قعل ما قعل من ازكبائمل وازفسق  ، : علطنا أ  نسمع ونططع زويل األممل قطدوزو 

 (2).  «  قحطنئذ ندا له إذا مَ يب ب عىل قاازه رش وقان

هذا  :ملن يقول-لنقول  ،أحناف ومالكية وشافعية وحنابلةهلل ونعمة الذى نقل هذا اإلمجاع من ا اخلالصة :بفضل  

قبل أن أن يتعلموا ، وننصحهم  األقمناك حجر   ،هذا إمجاع احلنابلة :، وملن يقول األقمناك حجر  : -إمجاع الشافعية

 يتكلموا 

ألخي  احلبيب  أبو طلحة حسني  الصواعق املئوية عىل  الثورات العربيةبحث  ومن أراد الزيادة عن ذلك فلرياجع

 مصطفى آل الريس

 ( يلعبد احلميد اخلوبن يناير ملحمود  24اب شبهات حول أحداث مرص ت)ك و 

 ني ألهوائهم .ألهل الزيغ املتبع اة والشافعية واحلنابلة  دحر  ونحن بفضل اهلل ذكرنا إمجاعات لألحناف واملالكي

 .التعامل مع احلاكم اجلائر يفأقوال بعض السلف :  امسالفصل اخل

 : (هـ 111ت) قال احلسن البرصي  -1

                              
 (13/0)فتح الباري رشح صحيح البخاري- 1

 (45/11)لقاء الباب املفتوح - 1



 
                                                     (85) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ع و سادق وإنة  ادى، هيازسطوف  ىال  الق اهلل ، وندم  عاىل اهلل ندم من ندمة اولوك جور أ  -اهلل عاقاك-علم ا »

وزدد  ،قطع أكانت هي ؛ إ  ندم اهلل ماى زدطت هيازسط   ،واإلقال  عن ازذنوب، واإلناهية ، وازاوهية ، هيازدعاء 

" ا أحدث اهلل يف سلطانكم عدوهية اعلموا أنكم كلة أحدثام ذنبً  " حدثني مازك هين دينار أ  احلجاج كا  يدول :

 كطت وكطت ! رسول اهلل  إنك  فعل هي مة:  قال زلحجاج أ  قائاًل  ثُت دّ وزدد ُح  ،

 ما   ما أحدثوا و ملكوا من رشائع نبطهم، وا أحدثوا يف دينهم ؛ إنة أنا ندمة عىل أهل ازعملاق ، أجل" قدال:  

 (1) . «" ملكوا 

 (هـ131 ( وقيل )121ت ):حممد بن يوسف بن معدان قال   -2

 : إزطه قكاب ازعةل جور إزطه يشكو إزطه زه أخ كاب أنه –وكا  اهين اوبارك يسمطه عملوس ازمهاد 

وما أرى ما أنام ، وإنه زطس ينبني ون عمل هياوعصطة أ  ينكمل ازعدوهية ،  ذكمل ما أنام قطه ، هيلنني كااهيك : يا أخي » 

 (2). « قطه إال امؤم ازذنوب

 هـ( : 251)ت  اإلمام أمحد بن حنبل    -9

، واجامع ازناس علطه ، ومن ويل اخلالقة ، زفاجمل وأم  اوؤمنني ازرب وا، وازسمع وازطاعة زألئمة  »: قال 

 (9).  « حاى صار خلطفة وسمي أم  اوؤمنني ، هيازسط   ومن علطهمورضوا هيه 

 :هـ( 285ت ) زرعة وأباإلمام  -5

واحلج مع أئمة ، وندطم قملض اجلهاد ،  ونكل أسارهم إىل اهلل ، وال نكفمل أهل ازدبلة هيذنوهبم  »: قال 

 ازفانة ، ونسمع ونططع ون وال  اهلل  يفوال ازداال ، ل دهمل واما  ، وال نملى اخلملوج عىل األئمة ك يفاوسلمني 

 (5).  «ونابع ازسنة واجلةعة، ا من طاعة وال ننم  يدً ، أمملنا 

 :(هـ 923ت )اإلمام الربهباري  -4

                              
 (.111-110)كتاب آداب احلسن البرصي البن اجلوزي( ) صـ- 1

 ن حبان يف طبقات املحدثني بأصبهان(( و ) اب 136/ص3)أبو نعيم يف حلية األولياء( ) ج- 1

 )أصول السنة لإلمام أمحد(- 3

 (1)رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة للالكائي جـ- 4



 
                                                     (86) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

وصالحهم ،  أنفسهم أل  جورهم وظلمهم عىل ،  وإ  جاروا وظلموا، ومَ نؤممل أ  ندعو علطهم  »: قال 

 (1).  «ألنفسهم وزلمسلمني 

 :(هـ 981 ت) أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين -8

وإ  ، وال خيملج عىل األمملاء هيازسط   ،  عىل ما كا  قطه من عدل أو جور؛ وازصرب حتت زواء ازسلطا   »: قال  

 (2)  « جاروا

 (:هـ 933 ت)أيب زمنني ( ابن الشهري ) باألندليس حممد  -8

قلم يبلنوا ازواجب ؛ و مهة قرصوا يف ذاوم ، واجب  قال ممد : قازسمع وازطاعة زوالة األمور أممل  »: قال 

وعىل رعاياهم مامحلوا من ، قعلطهم مامحلوا ؛ ويدزو  علطه ،  ويؤمملو  هيه، علطهم ،غ  أهنم يدعو  إىل احلق 

 (9)  «ازسمع وازطاعة 

 ( :هـ 512)ت  اإلمام الاللكائي  -2

 ،ورضاهم ، ازناس  هيإمجا ومن ويل اخلالقة ، مملاء اوؤمنني ازرب وازفاجمل أو ، زألئمةثم ازسمع وازطاعة  »: قال 

وازنمو ، قهو أم  اوؤمنني  ، ا و قاجملً أا كا  هيملً ، مام إأ  يبطت زطلة إال وعلطه ؛ حد يؤمن هياهلل وازطوم اآلخمل ال حيل أل

 (5) . « ازرب وازفاجمل ال يبك ؛ دطامةإىل يوم از ،  مع األمملاء ماض  

 : (هـ 832))تاحلنفي العز أيب بنا -3

َ ُب َعىَل ، َوَأَما ُزُموُم َطاَعاِِهْم  »: قال  َفاِسِد َأْضَعاُف َما حَيُْصُل اوَ ِمَن ؛  مُلوِج ِمْن َطاَعاِِهْم اخلُ َوإِْ  َجاُروا، َقأِلََنُه َيَبَ

 َ َعاىَل َما َسَلَطُهْم َعَلْطنَا إاَِل اهللَ، َقإَِ   ُجورِ األُ َوُمَضاَعَفة ،  َ ْكِفُ ازَسطيَئاِت ؛ َصرْبِ َعىَل َجْوِرِهْم ، هَيْل يِف از ِمْن َجْوِرِهمْ 

 َعَمِل. ازاَلِح َوإِْص ، َوازَاْوهَية  ، َعَمِل، َقَعَلْطنَا ااِلْجاَِهاُد هيااِلْساِْنَفارِ ازَماُء ِمْن ِجنِْس اجلَ زَِفَساِد َأْعَةزِنَا، وَ 

 (1){َوَما َأَصاهَيُكْم ِمْن ُمِصطَبة  َقبَِة َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َك ِ   }َقاَل َ َعاىَل: 

                              
 )رشح السنة للربهباري(- 1

 ) املعجم األوسط للطرباين (- 1

 ( 106) أصول السنة( )- 3

 )كتاب اعتقاد أهل السنة(- 4



 
                                                     (87) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

  (2){ِسُكمْ َأَووََا َأَصاهَيْاُكْم ُمِصطبَة  َقْد َأَصبُْاْم ِمْ َلْطَها ُقْلُاْم َأَنى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنفُ }َوَقاَل َ َعاىَل: 

 (3) { َوَما َأَصاهَيَك ِمْن َسطيئَة  َقِمْن َنْفِسَك اهللَِما َأَصاهَيَك ِمْن َحَسنَة  َقِمَن }َوَقاَل َ َعاىَل: 

  (4){َوَكَذزَِك ُنَويلي هَيْعَض ازَظاونَِِي هَيْعًضا هيَِة َكاُنوا َيْكِسُبو َ }َوَقاَل َ َعاىَل: 

ُكوا ازظنْلمَ  ؛ ِمِ  ازَظامَِِ األَ َيَاَخَلُصوا ِمْن ُظْلِم  َقإَِذا َأَراَد ازمَلِعَطة َأ ْ    (4) « َقْلطَْبُ

 :(هـ1218ت)الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

ومن ويل ، هيمّلهم وقاجملهم ما مَ ي مملوا هيمعصطة اهلل ؛ وأرى وجوب ازسمع وازطاعة ألئمة اوسلمني  »: قال 

 «وجبت طاعاه وحملم اخلملوج علطه، حاى صار خلطفة ؛ وغلبهم هيسطفه ، ورضوا هيه ، اخلالقة واجامع علطه ازناس 

(6) 

 . ائرمن خرج على احلاكم اجل األمر بلزوم اجلماعة والوعيد الشديد يف:  سادسال فصل ال

 (2). «من مات وزطس زه إمام مات مطاة جاهلطة  »:  قال : قال رسول اهلل  عن معاوية  -1

ا ا يكملهه قلطصرب علطه قإنه من قارق اجلةعة امربً من رأى من أم   امطئً »قال:  عن ازنبي  عن اهين عباس  -2

 (5).  «قةت إال مات مطاة جاهلطة 

  .«ا قةت قمطااه جاهلطةمن خملج من ازطاعة امربً »: يدول هين عباس اعن أِّب رجاء ازعطاردي قال سمعت  -9

(9) 

                                                                                                  
 (30الُشوَرى( ) - 1

َرا- 1  (165َن ( ))آِل ِعمم

 ( 01)النَِساِء ( ) - 3

َعاِم () - 4  (111)األَنم

 ) رشح العقيدة الطحاوية(- 5

 (1/ 5) الرسائل الشخصية ( )رسالته ألهل القصيم ( ) - 6

 ( قال شعيب األرنؤوط : حديث صحيح (4503)صحيح ابن حبان )- 0

 (0054صحيح البخاري رقم )  - 3

 (10003مصنف عبد الرزاق رقم )  - 1



 
                                                     (88) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 قإنه زطس أحد من ازناس ، قلطصرب علطه ، ا من كمل  من أم   امطئً  » : قال عن رسول اهلل عن اهين عباس  

 (1) .« ا قةت علطه إال مات مطاة جاهلطة خملج من ازسلطا  امربً 

 احفظ هذا فإنه مهم . .فليخرج :مل يقل "ا فليصربمن كره من أمريه شيئ  " تأمل قوله قلت :  

، َحَدَثنَا َأِِّب، َح ازَحَدَثنَا ُعَبْطُد اهللِ هْيُن ُمَعاذ    ين ، َعنرَْبِ ، َعْن َناقِع  ، َعْن َاْيِد هْيِن ُمََمد  َدَثنَا َعاِصم  َوُهَو اهْيُن ُمََمِد هْيِن َاْيد 

مَلِة َما َكاَ ، َاَمَن َيِميَد هْيِن ُمَعاِوَيَة، احلَ إىَِل َعْبِد اهللِ هْيِن ُمطِطع  ِحنَي َكاَ  ِمْن َأْممِل   َقاَل: َجاَء َعْبُد اهللِ هْيُن ُعَمملَ 

َثَك َحِديً ا َسِمْعُت َقَداَل: اطْ   َرُسوَل اهللِ مَلُحوا أِلَِِّب َعْبِد ازمَلمْحَِن ِوَساَدًة، َقَداَل: إيِني مََْ آ َِك أِلَْجلَِس، َأَ ْطُاَك أِلَُحدي

  َِيُدوُزُه: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل  :َزِدَي اهللَ َيْوَم »َيُدوُل ،  ُحَجَة َزُه، َوَمْن َماَت ِدَطاَمِة اَل ازَمْن َخَلَع َيًدا ِمْن َطاَعة 

، َماَت ِمطاًَة َجاِهلَِطةً   (2) «َوَزْطَس يِف ُعنُِدِه هَيْطَعة 

 تأمل خلع اليد من الطاعة هو اخلروج. قلت :  

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  -5  زَِواء  َيْوَم  »:  َعْن َأِِّب َسِعطد 
، َأاَل َواَل َغاِدَر َأْعَظُم  ْدِر ِ ِدَطاَمِة، ُيمْلَقُع َزُه هيَِدْدِر غَ اززُِكلي َغاِدر 

 (3).   «َغْدًرا ِمْن َأِمِ  َعاَمة  

، َعْن َرُسوِل اهللِ   َمْن َكمِلَ  ِمْن َأِمِ ِ  اَمطًْئا، َقْلَطْصرِبْ َعَلْطِه، َقإَِنُه َزْطَس َأَحد  ِمَن ازنَاِس  » ، َقاَل:  َعِن اهْيِن َعَباس 

ْلَطاِ  اِمرْبً   (5) . « ا، َقَةَت َعَلْطِه، إاَِل َماَت ِمطَاًة َجاِهلَِطةً َخمَلَج ِمَن ازسن

 ا الشرب؟هذ وا لنافرّس ونقول هلم يكون إال بالسيف ؛  اخلروج البأن لذين يقولون قلت : هذا رد عىل ا 

  قدال: يا رهيعي ما قعل عن رهيعي هين خملاش قال: انطلدت إىل حذيفة هياودائن زطايل سار ازناس إىل ع ة   -4

 ، ممن خملج إزطه : قسمطت رجااًل  قال،  قومك؟ قال: قلت: عن أ،م  س ل؟ قال: من خملج منهم إىل هذا ازملجل

 .(5) « من قارق اجلةعة واساذل اإلمارة زدي اهلل وال وجه زه عند » يدول: قدال: سمعت رسول اهلل 

                              
 (4310صحيح مسلم ) - 1

 (1351صحيح مسلم ) - 1

 (1033صحيح مسلم )  - 3

 (1341صحيح مسلم) - 4

 ( جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي .1113رواه أمحد ورجاله ثقات .) - 5



 
                                                     (89) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

َةَعَة َقَةَت، َماَت ِمطاًَة َجاِهلَِطًة، َوَمْن اجلَ مَلَج ِمَن ازَطاَعِة، َوَقاَرَق َمْن َخ  » َأَنُه َقاَل: َعْن َأِِّب ُهمَلْيمَلَة، َعِن ازنَبِيي  -8

، َأْو َينرُْصُ َعَصَبًة، َقُداَِل، َقِدْالَ  ، َأْو َيْدُعو إىَِل َعَصَبة  َطة  َيْنَضُب زَِعَصَبة   ِعمي
َت َراَية  ، َوَمْن َخمَلَج َعىَل َقاَ َل حَتْ ة  َجاِهلَِطة 

ُب هَيمَلَها َوَقاِجمَلَها، َواَل َيَاَحااَمى ِمْن ُمْؤِمنَِها، َواَل َيِفي زِِذي َعْهد  َعْهَدُ ، َقَلطَْس ِمنيي وَ ُأمَ   (1).«َزْسُت ِمنْهُ اِي، َيرْضِ

ىل اجلامعات واألحزاب أليست عصبية إوالدعوة ،  ؟ ةراي يامليادين حتت أ يفاحلاصل القتال قلت :  

ا كام وليس شهيد  ، مات ميتة جاهلية األمر هذا  يفمن مات ، لذا ف!ا إسالمية ؟فعالم سميتموه ؟جاهلية

 رزقنا اهلل و إياك  الفهم .  اهللتأمل رعاك  ، يزعم

، إَِنُه َسَاُكوُ  َهنَات  َوَهنَ »َيُدوُل:    َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  َعْن ِاَياِد هْيِن ِعاَلَقَة، َقاَل: َسِمْعُت َعمْلَقَجةَ  -8 ات 

َق َأْممَل َهِذِ   هُيوُ  هيِازَسْطِ  َكاِئنًا َمْن َكا َ األُ َقَمْن َأَراَد َأْ  ُيَفملي ، َقارْضِ  (2). « َمِة َوِهَي مَجِطع 

 وال  نَس  !يفملق اجلةعة أم ال ؟هذا هل ق،  ؟!قة هيال ازذى َيطم األحماب ، يمليد أ  يفملق اجلةعة ؛   مل قلت :  

 ."كا  من اكائنً  "  قول ازنبي

، َقاْقُاُلوا »:  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ   ْدِريي اخلُ َعْن َأِِّب َسِعطد   -2   (3). «َخمَل ِمنُْهَة اآلإَِذا هُيوِيَع خِلَلِطَفَانْيِ

 رقة !فُ الُيقتل إلحداثه ، تأمل قلت :  

ا قدد خلع عة امربً إ  اهلل أمملين هياجلةعة وأنه من خملج من اجلة»قال:  أ  ازنبي  عن احلارث األامعملي -3

 (4).  «رهيدة اإلسالم من عنده 

وعىص  ،رجل قارق اجلةعة: ثالثة ال  س ل عنهم  »: قال : أنه   عن رسول اهلل عن قضازة هين عبطد  -11

وقد كفاها ، وامملأة غاب عنها اوجها ، ا قةت مات عاصطً  ،  هيق سطد أوأمة أو عبد ، ا إمامه ومات عاصطً 

                              
 ( صحيح مسلم1343)- 1

 (1351صحيح مسلم ) - 1

 ( رواه مسلم 1353)- 3

 (150)اعتقاد أهل السنة لاللكائي) - 4



 
                                                     (91) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ، ورجل امك يف أممل اهلل (1)رداء   رجل ناا  اهلل ؛ ل عنهم  وثالثة ال  س، د  مئونة ازدنطا قاربجت هيع

  (2).  «.  وازدانط من رمحة اهلل

إما هينحو هيدعة  "مامه إوعىص  " .قإهنم من اهلازكني : أي  "ثالثة ال  س ل عنهم "  » : يقال احلافظ املناو

 (9) . «. قمطااه مطاة جاهلطة  "ا عاصطً  ومات ". صيال  أوأو هينحو هيني أوحملاهية ،  كاخلوارج 

 ن نظر واعترب.عىل مَ  والسالمُ ، فال تسأل عنهم  (ميدان التحرير) يفوقع وذلك كله قلت :  

 (5) ( . اجلةعة رمحة وازفملقة عذاب »: وهو عىل اونرب قال رسول اهلل  :قال عن ازنعة  هين هيش  

 . مها ، وأعظواخلروج من أول أسباب الفرقة قلت :  

، قإ  ازشططا  مع ازواحد ، علطكم هياجلةعة وإياكم وازفملقة »: قال  أ  ازنبي  عن عممل هين اخلطاب  -11

 (5) . « ومن أراد هيحبوحة اجلنة قعلطه هياجلةعة، وهو من االثنني أهيعد 

 ، طهامن أراد أ  يسكن وس : أي، هيضم اووحد ني " من أراد هيحبوحة اجلنة "   » : يقال احلافظ املناو -12

قدد خملج عن احلق ؛ قإ  من امذ وانفملد هيمذهب عن مذاهب األمة  "قلطلمم اجلةعة  " ،وأحسنها، وأوسعها 

 (6).  « أل  احلق ال خيملج عن مجاعاها، 

 (2. ) «من نكث ثفداة ال حجة زه  »:  قال قال رسول اهلل  عن عبد اهلل هين عممل  -19

  (5) ( أية رجل خملج يفملق هيني  أماي قارضهيوا عنده »:  رسول اهلل : قال  : قال عن أسامة هين رشيك  -15

                              
 فإن رداءه الكرب وإزاره العزة   - 1

 ( قال الشيخ األلباين : صحيح (510)األدب املفرد للبخاري )- 1

 ) التيسري برشح اجلامع الصغري (- 3

 )رواه اإلمام أمحد يف املسند(- 4

 )رواه اإلمام أمحد(- 5

 ) التيسري برشح اجلامع الصغري(- 6

 )رواه ابن أيب عاصم(- 0

 قال الشيخ األلباين : صحيح لغريه  (4013سنن النسائي ) - 3



 
                                                     (91) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

، إ  أماكم هذ  جعل عاقطاها يف أوهلا »:  قال قال رسول اهلل  عن عبد اهلل هين عمملو هين ازعاص  -14

وَتيء ازفانة قطدول اوؤمن هذ  ، ا وَتيء قانة ق قق هيعضها هيعًض ،   نكملوهنا  خملها هيالء وأمورآوسطصطب 

قمن أحب أ  يمحمح عن ازنار ويدخل اجلنة قلا  ه ، هذ  هذ  :   وَتيء ازفانة قطدول ثم  نكش، مهلكاي 

ا ق عطا  ثفدة ومن هيايع إمامً ، حيب أ  يؤ ى إزطه  ازذيوزط يت إىل ازناس ، منطاه وهو يؤمن هياهلل وازطوم اآلخمل 

 (1) «.  قإ  جاء آخمل ينااعه قارضهيوا عنق اآلخمل، يد  وثمملة قلبه قلططعه إ  اساطا  

قإ  يد اهلل عىل ، قعلطكم هياجلةعة  ةزن َتامع أماي عىل ضالز »: قال  عن ازنبي  عن عبد اهلل هين عممل  -18

 (2).  «اجلةعة 

وازشططا  مع من خاز  ، يد اهلل مع اجلةعة  »: يدول  قال سمعت رسول اهلل  هين رشيح  ةعن عملقج -18

 (3) .  «يملكض 

وال وجه زه  من قارق اجلةعة واساذل اإلمارة زدي اهلل  » يدول قال سمعت رسول اهلل   ةعن حذيف -12

 (4).  «عند  

  (6).  « يموت مطاة جاهلطة قإنهمن قارق اجلةعة  »:  قال قال رسول اهلل  عن عبد اهلل هين عممل  -13

حدثه أ   عن حيطى هين أِّب ك   عن ايد هين سالم  أنه حدثه أ  أهيا سالم حدثه أ  احلارث األامعملي  -21

واجلهاد يف ، واهلجملة ، وازطاعة ، وازسمع ، وأنا آمملكم هيخمس أمملين اهلل هبن ؛ اجلةعة  »قال :    سول اهللر

 ومن دعى ، إال أ  ] يملجع [ ، قدد خلع اإلسالم من رأسه  ؛قمن قارق اجلةعة قطد امرب، سبطل اهلل 

وإ  صام وصىل ؟  داعوا   »ال : وإ  صام وصىل ؟ ق :  ، قدال رجل «دعوى جاهلطة قإنه من  ج ا جهنم 

 (5) . «هيدعوى اهلل ازذي سةكم اوسلمني اوؤمنني عباد اهلل 

                              
 )رواه مسلم(- 1

 )رواه الطرباين(- 1

 )رواه الطرباين(- 3

 )رواه اإلمام أمحد(- 4

 )رياض اجلنة بتخريج أصول السنة(- 5



 
                                                     (92) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

و أ  ما ، قإنه حبل اهلل ازذي أممل هيه ، ازمموا هذ  ازطاعة و اجلةعة  »قال :  عن عبد اهلل هين مسعود  -21

  (1).  «  كملهو  يف اجلةعة خ  مما حتبو  يف ازفملقة

 :( هـ822 ت) تيمية بن اقال شيخ اإلسالم  -22

يدول:  إ  احلجاج عذاب اهلل قال  دقعوا عذاب اهلل هي يديكم وزكن علطكم هياالساكانة  كان احلسن البرصي :  » 

ُعوَ   ازَوَزَدْد َأَخْذَناُهْم هيِ  }وازارض  قإ  اهلل  عاىل يدول :  ِْم َوَما َيَارَضَ هين وكا  طلق  (2) {َعَذاِب َقَة اْسَاَكاُنوا زمَِلهبي

ا دوا ازفانة هيازادوى قدطل زه أمجل زنا ازادوى قدال أ   عمل هيطاعة اهلل عىل نور من اهلل  ملجو رمحة اهلل  :حبطب يدول

وكا  أقاضل اوسلمني ينهو  عن اخلملوج وازداال يف (3) وأ   بك معصطة اهلل عىل نور من اهلل ختاف عذاب اهلل 

اوسطب وعيل هين احلسني وغ هم ينهو  عام احلملة عن اخلملوج عىل يميد ازفانة كة كا  عبد اهلل هين عممل وسعطد هين 

وكة كا  احلسن ازبرصي وجماهد وغ مها ينهو  عن اخلملوج يف قانة اهين األامعث وهلذا اسادمل أممل أهل ازسنة عىل 

و  هيازصرب وصاروا يذكملو  هذا يف عدائدهم وي ممل ملك ازداال يف ازفانة زألحاديث ازصحطحة از اهياه عن ازنبي 

 (4).  «عىل جور األئمة و ملك قااهلم وإ  كا  قد قا ل يف ازفانة خلق ك   من أهل ازعلم وازدين  

   (5). « قضم اولح يف مجاعة خ  من أكل ازفازوذج يف قملقة »:  قال  عن اهين عباس

 هـ(:    251) ت بن حنبل وهذا حال  اإلمام أمحد -29

 إ  األممل قد قشا  وقازوا زه : - اإلمام أمحد رمحه اهلل :يعني - ِّب عبد اهللأىل إاثق اجامع قدهاء هينداد يف والية ازو»

   سلطانه . نملىض هيإمار ه وال وال -يعنو  إظهار ازدول هيخلق ازدملآ  ، وغ  ذزك -و فاقم 

                              
 ( 3663) مستدرك احلاكم )- 1

 (06-)املؤمنون- 1

 )رواه أمحد وابن أيب الدنيا(  - 3

 ة()منهاج السنة النبوية البن تيمي- 4

 ) حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين (- 5



 
                                                     (93) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 والاوسلمني ،   شدوا عصا ا من طاعة ، والختلعوا يدً  وال ،علطكم هياإلنكار يف قلوهيكم " قناظملهم يف ذزك ، وقال :

 " ويسباح من قاجمل،  واصربوا حاى يسبيح هيمل  يف عاقبة أمملكم ، ودماء اوسلمني معكم ، وانظملوا دماءكم سفكوا 

 (1). «هذا خالف اآلثار  ، اصواهيً  -يعني نم  أيد،م من طاعاه  -زطس هذا  وقال :  .

 وقال اإلمام أمحد بن حنبل  ىف أصول السنة  

 قدد ازنلبة أو هيازملضا كا  وجه هي ي هياخلالقة وأقملوا علطه اجامعوا كانوا وقد اوسلمني أئمة من امإم عىل خملج ومن»

 حيل وال  جاهلطة مطاة مات علطه اخلارج مات قإ   اهلل رسول عن اآلثار وخاز  اوسلمني عصا اخلارج هذا امق

 (2)« ازسنة غ  عىل مباد  قهو ذزك قعل قمن ازناس من ألحد علطه اخلملوج وال ازسلطا  قاال

ا ، -يعني نزع أيدهيم من طاعته  -ليس هذا  "مل قول اإلمام أمحد أت  " هذا خالف اآلثار صواب 

 " فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني وخالف اآلثار عن رسول اهلل  "تأمل قول اإلمام أمحد : 

 (9.))معلل (لسبل وسفك الدماء حتى ال خيرج علينا من يقول اإلمام أمحد  علق منع اخلروج عىل قطع ا

قكل من ار د عن دين اهلل ، أو أحدث قطه ما ال يملضا  اهلل ومَ ي ذ  هيه قهو  » :  قال أبو عبداهلل القرطبي -25

من خاز  مجاعة اوسلمني ، وقارق سبطلهم  امن اوطملودين عن احلوض ، اوبعدين عنه ، وأامدهم طملدً 

عىل  باين ضالهلا ، واوعامزة عىل أصناف أهوائها ، قهؤالء كلهم  كاخلوارج عىل اخاالف قملقها ، وازملواقض

مبدزو  ، وكذزك ازظلمة اورسقو  يف اجلور ، وازظلم ، و طمطس احلق ، وقال أهله وإذالهلم ، واوعلنو  

  (5)… "هيازكبائمل اوساخفو  هياوعايص ، ومجاعة أهل ازميغ واألهواء وازبد  

 :بن منده اقال اإلمام  -24

                              
 (133ص ) -( وأخرجها اخلالل يف السنة 116-1/115)اآلداب الرشعية )- 1

 ( دار الفرقان 11أصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار )صـ- 1

 لرمحة قال هذا الكالم املدعوا ابو احلسن السلامين ىف برنامج عىل قناة ا - 3

 . ( 1/303)التذكرة - 4



 
                                                     (94) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ازنصطحة ألئمة اوسلمني قحب صالحهم ورامدهم وعدهلم واجاة  األمة علطهم وكملاهطة اقباق األمة علطهم  وأما

 (1)وازادين هيطاعاهم يف طاعة اهلل وازبنض ون أراد اخلملوج علطهم 

 :(هـ 822 ت) بن تيمية اقال شيخ اإلسالم  -28

اَمَعِة  َفّرِق املُ ِمْثَل  ،  ْاِل ُقاَِل دَ ازْرِض إاَل هيِ األَ  ََمْن مََْ َينَْدقِْع َقَساُدُ  يِف  » َقاَل ،  بَِدِع يِف الّدينِ الَوالَداِعي إىَل ، ْسلِِمنَي املُ جِلَ

اِئطَل َأَنُه َمْن َقاََل َنْفًسا هيَِنْ ِ َنْفس  َأْو َقَساد  يِف  }َ َعاىَل :   َقَاَل ازنَاَس ْرِض َقَكَ َنَة األَ ِمْن َأْجِل َذزَِك َكَاْبنَا َعىَل هَينِي إْسَ

َمْن َجاَءُكْم  "َوَقاَل :  (3)"َخمَل ِمنُْهَة اآلإَذا هُيوِيَع خِلَلِطَفَانْيِ َقاْقُاُلوا  "َأَنُه َقاَل :  َويِف ازَصِحطِح َعْن ازنَبِيي  (2){مَجِطًعا 

َق مَجَاَعَاُكْم َقارْضِ   ُيمِليُد َأْ  ُيَفملي
 (4) .« " هُيوا ُعنَُدُه هيِازَسْطِ  َكاِئنًا َمْن َكا َ َوَأْممُلُكْم َعىَل َرُجل  َوَأَحد 

اقال   :  أيض 

إال كا  ما  وزد عىل قعله من ازرش أعظم مما  وزد من اخل ، كازذين خملجوا ؛  وقل من خملج عىل إمام ذي سلطا  » 

ي خملج عىل اهينه ، وكاهين اوهلب ازذ عىل يميد هياودينة ، وكاهين األامعث ازذي خملج عىل عبد اولك هيازعملاق

ا ، وكازذين خملجوا عىل اونصور هياودينة هيخملاسا  ، وك ِّب مسلم صاحب ازدعوة ازذي خملج علطهم هيخملاسا  أيًض 

ثم يمول ملكهم قال يكو  هلم عاقبة،  قإ   ،  وإما أ  ينلبوا، وغاية هؤالء إما أ  ينلبوا  ، وازبرصة وأم ال هؤالء 

وكالمها قاله أهيو جعفمل اونصور ، وأما أهل احلملة واهين ، ا ا ك  ً ازلذا  قاال خلدً  مها، وأهيا مسلم ، عبد اهلل هين عيل 

واهلل  عاىل ال ي ممل هي ممل ال ،  ا وال أهيدوا دنطاقال أقاموا دينً ، مم أصحاهبم مموا وهُ قهُ ؛ واهين اوهلب وغ هم ، األامعث 

قلطسوا أقضل ،  طاء اهلل اوادني ومن أهل اجلنة وإ  كا  قاعل ذزك من أوز، حيصل هيه صالح ازدين وال صالح ازدنطا 

ا عند اهلل وهم أعظم قدرً ، ومع هذا مَ حيمدوا ما قعلو  من ازداال ، وغ هم ، وازمهي  ، وطلحة ، وعائشة ، من عيل 

وكذزك أصحاب اهين ، وكذزك أهل احلملة كا  قطهم من أهل ازعلم وازدين خلق ، وأحسن نطة من غ هم  

                              
 )كتاب اإليامن البن منده(- 1

 (31املائدة /)- 1

 (4105)صحيح مسلم رقم )- 3

َبِة لشيخ اإلسالم ابن تيمية (- 4  )احِلسم



 
                                                     (95) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :  وقد قطل زلشعبي يف قانة اهين األامعث، واهلل ينفمل هلم كلهم ، قطهم خلق من أهل ازعلم وازدين كا  ، األامعث 

 : كنت حطث يدول ازشاعمل : قال ؟ أين كنت يا عاممل 

 وصّوت إنسان فكدت أطري ***عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى 

 (1)اءــــرة أقويـجوال ف اءــررة أتقيـب ***ا  ــهــيـن فـكـم نـة لـتنـنا فـأصابت

 تعريف اجلامعة :

 (2)(  وُيَطاع َلهُ  ُيْسَمعُ  إَمام   َعىَل  اجَلاَمَعة:  املْقُصودُ )  :(هـ 589)ت قال ابن عبد الرب و

 : الشاطبي قال

م وهو عامل, فيهم يكن مل وإن الناس مجاعة هي اجلامعة أن ظن من غلط تتبني حكايته يف فانظر))  فهم ال العوام وهم

 (3)...((علامءال

 حالة الكفر البواح . يفإال اجلائر اخلروج على احلاكم  حرمة  :  السابعالفصل 

ث هيحديث أصلحك اهلل حدي :قلنا  ،دخلنا عىل عبادة هين ازصامت وهو ممليض » :عن جنادة هين أِّب أمطة قال  -1

 علطنا أ  هيايعنا عىلقطة أخذ  قبايعنا  قدال  دعانا ازنبي  :قال ينفعك اهلل هيه سمعاه من ازنبي 

ا بواحا ال أن تروا كفر  ازسمع وازطاعة يف منشطنا ومكملهنا وعرسنا ويرسنا وأثملة علطنا وأ  ال نناا  األممل أهله إ

 (4) «عندكم من اهلل فيه برهان

 سفطا  قال عبادة جد  عن مملة سفطا  وقال جد  من سمعه ازصامت هين عبادة هين ازوزطد هين عبادة عن -2

 واوكمل  واونشط وازطرس ازعرس يف وازطاعة ازسمع عىل  اهلل رسول هيايعنا »: ازسبعة من هوو ندطب وعبادة

                              
 ( 531-4/510) "منهاج السنة"- 1

 (.101ص11)التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد( ]ج- 1

 160االعتصام ـ للشاطبى صـ - 3

 (4300( وصحيح مسلم رقم )6640)صحيح البخاري رقم )- 4



 
                                                     (96) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 تروا مل ما ازناس هيعض ااد سفطا  قال الئم زومه اهلل يف نخاف ال كنا حط ة هياحلق ندول أهله األممل نناا  وال

 (1) .« بواحا اكفر  

 ( :هـ553 ت:)قال ابن بطال  -9

قدل هذا كله عىل  ملك اخلملوج عىل األئمة ، وأال يشق عصا " هله ، إال أ   ملوا كفمًلا هيواًحا وأال نناا  األممل أ"  »

 (2) «...ويظهر خالف دعوة اإلسالم، إال أن يكفر اإلمام وهاك احلمليم ، ، اوسلمني ، وأال ياسبب إىل سفك ازدماء 

 :  (هـ1988ت )  ُسئل العالمة حافظ حكمي  -4

 ما ازواجب زوالة األمور ؟

روا ظهِ ما مل يُ وأداء ازصدقات إزطهم ، وازصرب علطهم وإ  جاروا ، و ملك اخلملوج هيازسط  علطهم ،  ... »: واب أاجل

  (3)« اا بواح  كفر  

 (:هـ1939)ت  قال الشنقيطي   -4

 (4) «.. ا عليه من اهلل برهانا بواح  إال إذا ارتكب كفر   ،أنه ال َيوا ازدطام علطه خللعه ؛ والتحقيق الذي ال شك فيه»

 هـ( : 1521) ت  قال العالمة ابن باز  -8

 عندهم من اهلل قطه هيملها  قال هي س أ  خيملجوا عىل هذا ازسلطا  إلاازاه إذا كا   اهيواًح  اإال إذا رأى اوسلمو  كفملً  »

 (.5)  «عندهم قدرة ، أما إذا مَ يكن عندهم قدرة قال خيملجوا ...

 .حفظه اهلل  يالراجح عبدالعزيزُسئل الشيخ  -8

 ماى َيوا اخلملوج عىل والة األمور؟ 

                              
 ( تعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني11031مسند أمحد رقم ) - 1

 ) رشح صحيح البخارى البن بطال(- 1

 )أعالم السنة املنشورة( - 3

 البقرة ( ( سورة30تفسري آية  ) -أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  - 4

 ( 3/103)الفتاوى البن باز ( ) - 5



 
                                                     (97) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ا عندكم من اهلل فيه برهان " إذا حصل كفمل هيواح رصيح كة يف احلديث اآلخمل: »اجلواب :   ا بواح   "  إال أن تروا كفر 

 ."عندكم من اهلل قطه هيملها  ":  ، ال زبس قطه : هَينيي ظاهمل رصيح ، يعني كفمل موصوف هبذ  األوصاف هيواح

 : جاا اخلملوج مع ازددرة أيًضا هيرشطني قإذا وجد ازكفمل

  القدرة عىل ذلك.ازرشط األول: 

 (1) «...وُيْؤَ ى هيدهلا هيحكومة مسلمة ، وازرشط از اين: أ  ُيَمال هذا ازكاقمل، أو احلكومة ازكاقملة

 .سخط من بايع لدنيا إن ُأعطي رضي وإن مل يعَط : الوعيد الشديد يفالثامن  الفصل

وهلم عذاب أزطم ، وال يمكطهم ، ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم ازدطامة  »:  قال رسول اهلل :  قال  عن أِّب همليملة  -1

إ  أعطا  ما يمليد ؛ ا ال يبايعه إال زدنطا  ورجل هيايع إمامً ، رجل عىل قضل ماء هيازطمليق يمنع منه اهين ازسبطل ، 

هلل زدد أعطي هبا كذا وكذا قصدقه  هيسلعة هيعد ازعرص قحل  هياورجل هيايع رجاًل ، زه  زه و إال مَ يِ   وّف 

 (2).  «هبا  ومَ يعطَ  ق خذها

رجل منع اهين ازسبطل قضل ماء ؛ ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم ازدطامة  »:  قال  : قال رسول اهلل  عن أِّب همليملة  -2

طه مَ ي   زه وإ  مَ يع يفا قإ  أعطا  وورجل هيايع إمامً ، ا ورجل حل  عىل سلعة هيعد ازعرص يعني كاذهيً ، عند  

 (3).  «زه 

وهلم عذاب ، وال يمكطهم ، ثالثة ال ينظمل اهلل إزطهم يوم ازدطامة  »:  قال رسول اهلل : قال  همليملة  عن  أِّبو

ا ال يبايعه إال زدنطا قإ  أعطا  ورجل هيايع إمامً ، رجل كا  زه قضل ماء هيازطمليق قمنعه من اهين ازسبطل ؛ أزطم 

زدد أعططت ، واهلل ازذي ال إزه غ   : ورجل أقام سلعاه هيعد ازعرص قدال ، خط منها ريض وإ  مَ يعطه منها س

 (4).  «.  {إ  ازذين يشبو  هيعهد اهلل وأيةهنم ثمنا قلطال}هبا كذا وكذا قصدقه رجل ثم قملأ هذ  اآلية 

                              
 )رشح كتاب الرد عىل الزنادقة واجلهمية لإلمام أمحد (- 1

 (0111)رواه البخاري رقم )- 1

 ( قال الشيخ األلباين : صحيح (3404) سنن أيب داود  رقم)- 3

 (1353) صحيح البخاري رقم )- 4

 



 
                                                     (98) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 يقع فيه أكثر الناس إال من عصمه اهلل . ، تأمل هذا الوعيد قلت :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                     (99) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 

 

 

 فصول :  ثالثةوفيه 

 .الفصل األول : أدلة الصرب من القرآن الكريم

 .الفصل الثاني : أدلة الصرب على احلاكم اجلائر من السنة

 .ثالث :   إمجاع السلف يف الصرب على احلاكم اجلائرال فصل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسالباب ال

 وجوب الصرب على احلاكم اجلائر .جاء يف  ما

 



 
                                                     (111) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 الكريملفصل األول : أدلة الصرب من القرآن ا

 َكلَِمُت  َومَتَْت  قِطَها هَياَرْكنَا اَزاِي َوَمَناِرهَبَا ْرضِ األَ  َمَشاِرَق  ُيْسَاْضَعُفو َ  َكاُنوا اَزِذينَ  َدْومَ از َوَأْوَرْثنَا}: قال اهلل  عاىل

َك  اِئطَل  هَينِي َعىَل  ْسنَىاحلُ  َرهيي وا باَِم  إِْسَ  (1){َيْعمِلاُمو َ  َكاُنوا َوَما َوَقْوُمهُ  قمِْلَعْو ُ  َيْصنَعُ  َكا َ  َما َممْلَناَودَ  َصرَبُ

وا َواَلِذينَ }: قال اهلل  عاىل  ِمْ  َوْجهِ  اهْياَِناءَ  َصرَبُ ا َرَاْقنَاُهمْ  مِمَا َوَأْنَفُدوا ازَصاَلةَ  َوَأَقاُموا َرهبي  َوَيْدَرُءو َ  َوَعاَلنَِطةً  ِسً

  (2){ازَدارِ  ُعْدَبى هَلُمْ  ُأوَزِئَك  َسطيئَةَ از َسنَةِ احلَ هيِ 

وا اَلِذينَ  َوَزنَْجِمَينَ }: قال اهلل  عاىل  (3){ َيْعَمُلو َ  َكاُنوا َما هيَِ ْحَسنِ  َأْجمَلُهمْ  َصرَبُ

وا باَِم  َطْومَ از َجَمْيُاُهمُ  إيِني  }: قال اهلل  عاىل  (4){ َفاِئُمو َ از ُهمُ  َأهَنُمْ  َصرَبُ

َمْو َ  ُأوَزِئَك }:   عاىلقال اهلل وا باَِم  ُنمْلَقةَ از َُيْ  (5){ َوَساَلًما حَتَِطةً  قِطَها َوُيَلَدْو َ  َصرَبُ

وا ملََا هيَِ ْممِلَنا َ،ُْدو َ  َأِئَمةً  ِمنُْهمْ  َوَجَعْلنَا}: قال اهلل  عاىل  (6){ ُيوِقنُو َ  هيِآَيا ِنَا َوَكاُنوا َصرَبُ

وا باَِم  مْ َوَجَماهُ }: قال اهلل  عاىل  (2){ َوَحمِليمًلا َجنَةً  َصرَبُ

 الفصل الثاني : أدلة الصرب على احلاكم اجلائر من السنة

قال : قلنا : يا رسول اهلل ال نس زك عن طاعة من ا دى ؛ وزكن من قعل كذا وكذا قذكمل  عن عدي هين حا م  -

 (5).  «اتقوا اهلل واسمعوا وأطيعوا »:  ازرش قدال 

حاى  لدوين عىل أثرة شديدة ؛ فاصربوا إنكم سبو  هيعدي  »:  قال قال رسول اهلل   عن أنس هين مازك -

 ( 9).   «احلوض

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (   132( ) األعملاف /1)

 (22)ازملعد /{( 2)  

 ( 96( )ازنحل / 3) 

 (    111( )اوؤمنو   /4)

 (25فملقا  ( )از5) 

 (24( )ازسجدة / 6)

 (12( )اإلنسا  / 2)

 (1183رقم ) ( روا  اهين أِّب عاصم يف ازسنة ،  وصححه ازعالمة األزباين يف ظالل اجلنة5)

 ( خمارًصا2453( خمارًصا و )صحطح مسلم رقم )3142صحطح ازبخاري رقم ) (9)



 
                                                     (111) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

اء يفسدو  ، و ما يصلح اهلل هبم أك مل ، قمن سطلطكم أممل »:  عن عبد اهلل هين مسعود و قال : قال رسول اهلل  -

فعليهم الوزر و عليكم الصرب عمل منهم هيطاعة اهلل قلهم األجمل و علطكم ازشكمل ، ومن عمل منهم هيمعصطة اهلل 

»  .(1)  

من رأى من  »قال :  عن ازنبي  عن اجلعد أِّب ع ة  حدثني أهيو رجاء ازعطاردي قال سمعت اهين عباس  -

 ( 2.) «علطه ،  قإنه من قارق اجلةعة امرًبا قةت إال مات مطاة جاهلطة  رهه فليصربشيئ ا يكأم   

قالًنا ومَ  ساعملني ؟ قال : إنكم سبو   قدال : اساعملَت  أ  رجاًل أ ى ازنبي  عن أسطد هين حض   -

 (3) « فاصربوا حتى تلقوينهيعدي أثملة ، 

واألممل هيازصرب  ،سائ ارهماوازطاعة زلحكام حال  وجوب ازسمع : امسخلمن ازفصل ا ازملاهيعازباب راجع 

 (4) َتد  مفصاًل 

 ثالث :   إمجاع السلف يف الصرب على احلاكم اجلائرال فصل ال

 :  (هـ822ت ) قال احلافظ أبو احلسن القطان

جمل سباح من قاازصرب علطهم ،وأ  ازصواب  ملك اخلملوج علطهم حاى يسبيح هيمل أو يُ  يفوأمجعوا عىل أ  ازفضل »

». (5) 

 
 
 
 
 
 
 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ازبطهدي( –) امعب اإلية   (1)

 (2054صحطح ازبخاري ) (2) 

 (3551صحطح ازبخاري رقم ) (3)

 45( صأ4)

 (62-1/61)دطا  مسائل اإلمجا  زل يفاإلقنا  ) (5) 



 
                                                     (112) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصول :  مثانية وفيه 

  من القرآن. نصح احلاكم يفاألدلة العامة الفصل األول :

 النصح. يفاألدلة اخلاصة   الفصل الثاني :

 الفصل الثالث : إمجاع السلف يف النصح  .

 يرضى بالنصح . -تبارك وتعاىل-اهلل  الرابع : فصلال

 .دينالنصيحة مجاع ال : امسالفصل اخل

 عن اإلثارة  والتهويل . االنصيحة تكون سًرا بعيًد السادس : فصلال

 ال يرون ذكر مثالب احلكام ولو يف اجللسات اخلاصة  االسلف كانو الفصل السابع :

 وشروط النصح  . أقوال بعض السلف ومواقفهم  يف  نصح احلاكم اجلائر الفصل الثامن :

 

 

 سابعالباب ال

 ماجاء يف نصح احلاكم اجلائر  وشروط ذلك 

 



 
                                                     (113) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 نصح من القرآن. ال األدلة العامة يف الفصل األول :

َعَفاء َوالَ َعىَل  }قال اهلل  عاىل :  مْلىَض َوالَ َعىَل اَزِذيَن الَ ََيُِدوَ  َما ُينِفُدوَ  َحمَلج  إَِذا َنَصُحوْا هللِِّ اوَ َزْطَس َعىَل ازضن

 (1) { َغُفور  َرِحطم  اهللُْحِسننَِي ِمن َسبِطل  وَ اوُ َوَرُسوزِِه َما َعىَل 

 نصح احلاكم  . األدلة اخلاصة  يف الفصل الثاني :

ْيِح هْيِن ُعبَْطد  َقاَل   َشاِم هْيِن َحكِطم   :َعْن رُشَ َمْن َأَراَد َأْ    »:   اهللَِأمََْ َ ْسَمْع هيَِدْوِل َرُسوِل : َقاَل ِعَطاُض هْيُن َغنْم  هِلِ

َوإاِل َكاَ  َقْد َأَدى اَزِذي ، َقإِْ  َقبَِل ِمنُْه َقَذاَك ، هيَِطِدِ  َقَطْخُلوا هيِِه  َوَزكِْن َيْ ُخذُ ، َقال ُيْبِدِ  َعالنِطًَة  ؛  َينَْصَح زِِذي ُسْلَطا   

 (2) . « َعَلْطهِ 

 الفصل الثالث : إمجاع السلف يف النصح  .

  (هـ925 )تاألشعري احلسن أبوقال  -1

 (3). «...املسلمني ألئمة ءوالدعا اهلل يف التوادد وعىلبجامعتهم والتويل للمسلمني النصيحة عىل وأمجعوا »

 :  (هـ822ت ) قال احلافظ أبو احلسن القطان -2

 (4) .«هلل  وازدعاء ألئمة اوسلمني...ازخ  ا يفجلةعاهم وعىل ازاودد [ (4...)]وأمجعوا عىل ازنصطحة زلمسلمني »

 اهلل تبارك وتعاىل يرضى بالنصح . الرابع : فصلال

َيمْلىَض َزُكْم َأْ  َ ْعُبُدوُ  ، َوَيْسَخُط َزُكْم َثاَلًثا ،  َيمْلىَض َزُكْم َثاَلًثا اهللَإَِ   »:   اهللَِرُسوُل  َقاَل َقاَل  َعْن َأِِّب ُهمَلْيمَلَة 

ُكوا هيِِه اَمْطًئا  َوَيْسَخُط َزُكْم ، ْممَلُكْم  أَ اهللَُوَأْ  ُ نَاِصُحوا َمْن َواَلُ   ،  مَجِطًعا َواَل َ َفمَلُقوااهللَِوَأْ  َ ْعَاِصُموا هيَِحْبِل ، َواَل ُ رْشِ

َؤالِ اوَ َوإَِضاَعَة  ، ِقطَل َوَقاَل   (6).  « اِل َوَكْ مَلَة ازسن

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (91 /)ازاوهية  (1)

 (1096رقم )  ( هياب كط  نصطحة ازملعطة زلوالة –ازسنة  يف)روا  أهيو عاصم  (2)  

 (واخلمسو  احلادي إلمجا ااألامعملي  - از نمل أهل إىل رسازة) (3)

 بيا: باألصل( 4)

 (62-1/61مسائل اإلمجا  زلدطا  / يفاإلقنا  » (5)

 (5299( صحطح مسلم )6)

 



 
                                                     (114) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 .النصيحة مجاع الدين الفصل اخلامس :

 ؟ ، َقاَل اهللَِثالَث َممَلات  ، ِقطَل : وَِْن َيا َرُسوَل   « يُن ازنَِصطَحةُ إَِنَة ازدي  »:   اهللَِقاَل : َقاَل َرُسوُل   َعْن مَتِطم  ازَداِريي 

 (1) «ْسلِِمنَي َوَعاَماِِهْم اوُ هللَِِ ، َوزمَِلُسوزِِه ، َوألَِئَمِة  » :

يا رسول ون  :قازوا، ا ثالثً ،  ازدين ازنصطحة، ازدين ازنصطحة  » : قال رسول اهلل  : قال   عن متطم ازداري 

 (2) .  « ئمة اوسلمني وعاماهموأل، وزملسوزه ، وزكااهيه ، هلل  »:  قال ؟اهلل

  علطده عىل احلديث :  يف (هـ1988 ) ت قال العالمة السعدى

ومن : وازبغطب قطها ، إ  ازدين كله منحرص يف ازنصطحة ، أي ، ا زلحث عىل ازنصطحة ا ماضمنً خربً   ق خرب » 

 (3) . « امكال ، ويعم مجطع األحوال ..ازخ ا يميل اإلقدد قام هيازدين ، وقرس   فس ً قام هيازنصطحة كلها 

 عن اإلثارة  والتهويل . االنصيحة تكون سًرا بعيًد السادس : فصلال

  :(هـ 29ت) قال عمر بن اخلطاب -1

ا س يشء أحب إىل اهلل وأعم نفعً وإنه زط ، واوعاونة عىل اخل ،  النصيحة بالغيب؛ ا أياها ازملعطة إ  زنا علطكم حدً  »

 (4) «وزطس يشء أهينض إىل اهلل من جهل إمام وخملقه.، من حلم إمام ورقده 

 العلن . يفقلت : تأمل مل يقل النصيحة 

 (:هـ 91)ت اء دنصيحة أم الدر-2

النطة ، ومن وعظه عا فقد زانه س  من وعظ أخا   »،  دول :  عن صازح هين انبور قال : سمعت أم ازدرداء  

 (5) «قدد امانه 

 حق أى أحد ،  والسلطان آكد . يفقلت:  هذا 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

  علطق امعطب : إسناد  صحطح عىل رشط مسلم(  ( )16953رقم )مسند أمحد (، 53)رقم   مساخملج أِّب عوانة (1)

 األرنؤوط : إسناد  صحطح عىل رشط مسلم( علطق امعطب ( ) )مسند أمحد  (2)

 (.150-149)ازفصل از امن يف  رشح حديث ازدين ازنصطحة  -)ازملياض ازنارضة واحلدائق ازن ة ازماهملة (3)

 (14334رقم) ( كنم ازعةل)  (4)

 ( 2641( )لبطهديز) امعب اإلية    (5)

 



 
                                                     (115) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 هأ(54)ت  أسامة بن زيد موقف-9

 ، وبينه يكلمته فيام بينواهلل زدد ، أ ملو  أنى ال أكلمه إال أسمعكم   »:  ع ة  قاكلمه قدالأال  دخل عىل  :قطل زه وا»

هيعد ما  ، ا إنه خ  ازناسأم ً  وال أقول ألحد يكو  عيل، ا ال أحب أ  أكو  أول من قاحه ما دو  أ  أقااح أمملً 

قاندزق أقااب هيطنه قطدور هبا كة يدور احلةر ازنار  يفيؤ ى هيازملجل يوم ازدطامة قطلدى  "يدول  سمعت رسول اهلل 

هيىل : قطدول ؟ أمَ  كن   ممل هياوعملوف و نهى عن اونكمل ؟ يا قال  ما زك  :  قطجامع إزطه أهل ازنار قطدوزو ، هيازملحى 

 (1) . «وأهنى عن اونكمل وآ طه  ، قد كنت آممل هياوعملوف وال آ طه

ا  يفقلت : فلو كان ذكر املثالب   إىل فتحه . من اخلري لسارع أسامةالعلن باب 

 هـ(:22 )تموقف عبد اهلل بن عكيم -5

 قدطل زه : يا أهيا معبد أوأعنت عىل دمه؟  «ا هيعد ع ة  ال أعني عىل دم خلطفة أهيدً  »: قال عبد اهلل هين عكطم 

 (2).  « عىل دمه اذكر مساويه عون  إين أعد  »: ل اقد

 وإن مل ُيقتل فهو معني عىل الرش .، فهو معني عىل دمه  ، تل بذلك حاكم وقُ  يءيستفاد أن كل من َذكر مساوفقلت : 

 :(هـ215)ت  !ما أحسن قول اإلمام الشافعي-4

 النصيحَة يف اجلامعةْ  وَجنيبني***  يف انفرادي عمْدين هينصِحَك 

 ةْ من التوبيِخ ال أرىض استامعَ قإِ  ازنصَح هيني ازناِس نو   ***  

 (3)ْة قال َتمْ  إِذا مَ ُ ْعِط طاع   ***  طَت قويلوإِ  خازفاني وعص

 (: هـ 834ت ) احلنبيل قال ابن رجب -8

 نصطحة، قهي وهيطنَه هيطنه قطة أخا  وعظ َمنْ :  هيعضهم قال حاّى اًس  وعظو  ، أحد   نصطحةَ  أرادوا إذا ازَسلُ   كا »

ُ  ،اك وازفاجملُ  ، وَينَْصُح  ْسُبُ يَ  اوؤمن:  ازفضطل قالو  ،وهيخه قإَنة ازناس رؤوس عىل وعظه ومن  . وُيع ي

  أممل  يف قطؤجمل ، رقق يف ي ممل  اامطئً  أخطه من ازملجُل  رأى إذا قبلكم كا  َمنْ  كا :  رواد أِّب هين ازعميم عبد وقال

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ( 2624رقم ) ( صحطح مسلم)  (1)

 (ورجازه ثدات (  3/50)روا  اهين سعد يف ازطبدات ازكربى ) (2) 

 (56 ص ازمعبي عفط  ممد مجع ازشاقعي اإلمام ديوا  انظمل) (3)



 
                                                     (116) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ازسلطا  أممل عن  عباس اهين وسئل.  سب  و،اك أخا  قطسانضب هيصاحبه خيملق هؤالء أحد وإ َ  ، وهنطه

 (1) «وهيطنه هيطنك قفطة دهي وال قاعاًل  كنت إ :  قدال اونكمل عن وهنطه هياوعملوف

 : هـ(215)ت قال ابن النحاس  -8

  ونصحه خفية،  ايود لو كلمه س  ، هيل  يف اخللوة عىل الكالم معه عىل رؤوس األشهادوخياار ازكالم مع ازسلطا   » 

 (2) . « من غ  ثازث هلة

َشاِم ْبِن َحكِ  ِعَياُ: ْبُن َغنْم  حديث  يفقلت : هذا هو السنة كام   .يم  هِلِ

  : هـ(213)ت  حممد بن أيب بكر ابن مجاعةقال  -8

   من احلدوق ازاي زلسلطا  احلق از اين قدال :  ذكمليف معملض 

،  ، وزملسوزه هلل " ، قازوا : ون ؟ قال : " ازدين ازنصطحة  " :  وعالنطة. قال رسول اهلل  اهيذل ازنصطحة زه ًس  »

 (3) «" ، وعاماهم  اوسلمني ةوألئم، وزكااهيه 

 وجه .  اوإال مل يكن لقوله س   ،يريد منه اإلنكار  بالرشوط املرعية " وعالنية  " قولهقلت : 

 :  ( هـ1241)ت قال الشوكاين  -2 

بل كام  ، ر الشناعة عليه عىل رؤوس األشهادظهِ أن يناصحه ، وال يُ ينبني ون ظهمل زه غلط اإلمام يف هيعض اوسائل  »

. وقد قدمنا يف أول كااب " وال يذل سلطا  اهلل  ،ويبذل له النصيحة، وخيلو به ، يأخذ بيده  أنه" ورد يف احلديث : 

 ،ومَ يظهمل ازكفمل ازبواح ، ما أقاموا ازصالة  ،  يف ازظلم أي مبلغ اازس  : أنه ال َيوا اخلملوج عىل األئمة ، وإ  هيلنو

، ويعصطه يف معصطة اهلل ، مام يف طاعة اهلل موم أ  يططع اإلوزكن عىل او  ، واألحاديث ازواردة يف هذا اوعنى ماوا ملة 

 (4) .  « قإنه ال طاعة زلمخلوق يف معصطة اخلازق

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (21)صأ واحلكم ازعلوم جامع انظمل) (1)

 ( .64)ص/(  ازسازكني من أقعال اهلازكني نبطه ازناقلني عن أعةل اجلاهلني ، وحتذيمل )  (2) 

 )كااب معاملة احلكام الهين هيملجس( .هيواسطة  ( حتمليمل األحكام يف  دهي  أهل اإلسالم الهين مجاعة ) (3)

 (4/556)( )ازسطل اجلملار (4)

 



 
                                                     (117) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 : ( هـ1988 )ت قال العالمة السعدى  -3

وعبارة  لطق هياودام ، قإ  هذا مطلوب يف حق ، بلطف  -اال علن  - افعليه أن ينبههم س  ، ال حيل  ومن رأى منهم ما » 

 (1) « وهياألخص والة األمور...ازخ، كل أحد 

هال  :لاهاج وماج وقا ؛  صح علنً منكم ونُ  ن أخط ومَ ،  اقبل أ  يكو  رشعً  عداًل هذا ، -هداكم اهلل- دهيملوا  قلت :

 . ةيف األم ملكم اهللك ّ  ال اكفاكم  ناقًض ، ا نصحام ًس 

 هـ( :1923)ت ال حممد بن إبراهيم آل الشيخق -11

 من ممد هين إهيملاهطم إىل حرضة اوكملم ازشطخ ... اوحبم سلمه اهلل

ازسالم علطكم ورمحة اهلل وهيملكا ه. وهيعد : هيلنني أ  موقفك مع اإلمارة زطس كة ينبني ، و دري هيارك اهلل قطك أ   

يعملف أ  مناقعها  -هيل وغ  ازعاقل-وازعاقل ، ، وزطس رشطها أال يدع منها ازل  اإلمارة ما قصد هبا إال نفع ازملعطة

نة منصبه منصب وعظ وإراماد وإقااء هيني إوم لك ، وخ ها ازديني وازدنطوي يملهيوا عىل مفاسدها هيك   

وال  ،واوسلمني خازصة  عملف قطها ازناطجة ازناقعة زإلسالم  طة، وهين ونصيحة األمري واملأمور بالرس ،اواخاصمني 

بل يف الرس وازداضطة عىل قكملك واحلاكمة عىل  رصقا ك ، ،  ينبغي أن تكون عثرة األمري أو العثرات نصب عينيك

 (2) «. ،...ازخ  وجب اهلل من حق اإلمارة والسمع والطاعة هلاأح بام ر ورّص ظهِ أَ ويف العالنية ، قم بواجب النصيحة 

  :( هـ 1521 )ت سئل العالمة ابن باز  -11

 وما منهج ازسل  يف ندد ازوالة ؟ ؟هل منهج ازسل  ندد ازوالة من قوق اوناهيمل

وذكمل ذزك عىل اوناهيمل، أل  ذزك يفيض إىل االندالهيات ،  ليس من منهج السلف التشهري بعيوب الوالة » اجلواب : 

؛ زكن ازطمليدة اوابعة عند ازسل  وعدم ازسمع وازطاعة يف اوعملوف ، ويفيض إىل اخلملوج ازذي يرض وال ينفع ، و

، حاى يوجه إىل اخل  ، ياصلو  هيه  نوازكااهية إزطه ، أو اال صال هيازعلةء ازذيالنصيحة فيام بينهم وبني السلطان ، 

ويكفي  ، هوينكمل ازملهيا من دو  ذكمل من قعل، وينكمل اخلممل ، وإنكار اونكمل يكو  من دو  ذكمل ازفاعل ، قطنكمل ازمنى 

  ، ووا وقعت ازفانة يف عهد ع ة   ، عايص وازاحذيمل منها من غ  أ  قال  يفعلها ، ال حاكم وال غ  حاكمإنكار او

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (.150-149)(  يف رشح حديث ازدين ازنصطحة -ازفصل از امن  -)ازملياض ازنارضة واحلدائق ازن ة ازماهملة (1)

 ( 9/119)(  ازدرر ازسنطة)و  (153-12/152)( )قااوى ورسائل ممد هين إهيملاهطم آل ازشطخ  (2) 



 
                                                     (118) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

أنكمل علطه عند ازناس؟! زكن أنكمل علطه هيطني " ، قال: ؟ : أال  نكمل عىل ع ة   قال هيعض ازناس ألسامة هين ايد 

وأنكروا عىل عثامن جهرة ، متت الفتنة  زمن عثامن  وملا فتحوا الرش يف. "  وهيطنه ، وال أقاح هياب رش عىل ازناس

 يلال ع ة  وعوقُ ، ومعاوية  يلازذي ال يمال ازناس يف آثار  إىل ازطوم ، حاى حصلت ازفانة هيني ع ،القتال والفساد 

ا ، حاى أهينض وذكمل ازعطوب علنً ، ال جم ك   من ازصحاهية وغ هم هي سباب اإلنكار ازعلني هي سباب ذزك ، وقُ 

 (1).   «، نس ل اهلل ازعاقطة زناس ويل أمملهم وحاى قالو ا

 هـ(:1521)ت  عثيمنيالبن ا قال -12

ونرش مساوئهم ، وازوقو  يف أعملاضهم ، إَ  هيعض ازناس ديدنه يف كل جملس َيلسه ازكالم يف والة األمور ق »

وازوقو  يف أعملاض ، ذا ازطمليق وال ريب أ  سلوك ه ، هلم من ماسن أو صواب ا هيذزك عَة معملًض ، وأخطائهم 

ويوجب هينض ازوالة ، وإنة يميد ازبالء هيالًء ، وال يملقع مظلمة ،  قإنه ال حيل مشكاًل ، ازوالة ال يميد األممل إال امدة 

وقد ، ونحن ال نشك أ  والة األممل قد يسطئو  ، وعدم  نفطذ أوامملهم ازاي َيب طاعاهم قطها ، وكملاهاهم ، 

أنه ال َيوا زنا أ   اقإ  كل هيني آدم خطاء وخ  اخلطائني ازاواهيو ، وال نشك أيًض ، ني آدم كن هم من هي خيطئو 

وألئمة ، وزملسوزه ، وزكااهيه ، حاى نبذل ما نساططعه من واجب ازنصطحة هلل ؛  خطًئانسكت عىل أي إنسا  ار كب 

 (2) « اوسلمني وعاماهم

 :( هـ1522ت )قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -19

 وزسنا دعاة قان، ، قال أنصح أحًدا هياالصطدام مع حكوماوم  ، وزكن َيب ازا بت قال أنصح هيازكالم يف احلكام » 

واخلملوج عىل  ، واالندالهيات، ، وال أجطم از ورات  وازدائملة ساكو  عىل رءوس اوسلمني، ، قازشعوب مسلمة 

إّ  اهلل ال ينّ  ما هيدوم }:  ونوايص ازعباد هيطد اهلل ، و عاىل ، وازشعوب مااجة إىل أ   ملجع إىل اهلل سبحانه  احلكام

 (5).  « .(3){ حّاى ينّ وا ما هي نفسهم

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 )نصطحة األمة يف جواب عرشة أسئلة مهمة( (1)

 هين ع طمني /اخلطبة ازساهيعة (ا )ازضطاء ازالمع من اخلطب اجلوامع  زلعالمة (2) 

 (11) سورة ازملعد (3) 

 ) كااهيه حتفة اوجطب( (4)

 



 
                                                     (119) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 : حفظه اهلل ُسئل الشيخ صالح الفوزانو -15

؟ أم  أهو ازاشه  عىل اوناهيمل هي قعاهلم اونكملة ، وخاصة مناصحة احلاكم، ما هو اونهج ازصحطح يف اوناصحة  

 ؟ زسلفي يف هذ  اوس زةمناصحاهم هيازرس؟ أرجو  وضطح اونهج ا

وزطسوا ، وال امك أ  عندهم أخطاء ، قاحلكام هيرش خيطئو  ،   ازعصمة زطست ألحد إال ازنبي  » : اجلواب

، ظلموا  وإ جاروا  وإ حاى ،  ونزع اليد من طاعتهم،  للتشهري هبم جماال   أخطاءهمال نتخذ وزكن ، معصومني 

، وعندهم جور  ،  كا  عندهم معاص   وإ ،  ممل هيذزك ازنبي أكة ،  ا ا هيواًح عصوا ما مَ يمل كبوا كفملً  وإ حاى 

ويف خمازفاهم ومناهيذوم ، ومحاية زبالد اوسلمني ، ووحدة اوسلمني ، ازصرب عىل طاعاهم مجع زلكلمة  قإ ، وظلم 

ما دام هذا ، م ألنه حيصل ما هو أامد من اونكمل ازذي يصدر منه، أعظم من اونكمل ازذي هم علطه ؛ مفاسد عظطمة 

وال ندول أنه يسكت عىل ما يصدر من احلكام من أخطاء ال... هيل  عازج وزكن  ، اونكمل دو  ازكفمل ودو  ازرشك 

أو غ    وليست بالكتابة التي تكتب باإلنرتنت ،  اا والكتابة هلم س  باملناصحة هلم س  ،  عازج هيازطمليدة ازسلطمة 

  إق، ، هذا م ل ازكالم عىل اوناهيمل هيل أامد  نه تشهريفهذا ال جيوز أل، زناس ا مجع ك   و وا  عىل اهويوّقع علط

،  ازدين ازنصطحة" :  قال ، وزكن ازكااهية  بدى و اداوهلا األيدي قلطس هذا من احلق ،   ينسى أازكالم ممكن 

 «"وعاماهم، وألئمة اوسلمني  ، وزملسوزه ، وزكااهيه، هلل  "  . قلنا : ون؟ قال :"  ، ازدين ازنصطحة ازدين ازنصطحة

(1) 

 .ال يرون ذكر مثالب احلكام ولو يف اجللسات اخلاصة  ا السلف كانو الفصل السابع :

 :  ىفموقف عبد اهلل بن أيب أو

َعَلْطِه، َقاَل ىِل: َمْن َأْنَت؟ ، َقَسَلْمُت ة َبرَصِ ازَوُهَو َمُْجوُب    ف هْيَن َأهيِى َأوْ اهللِمُجَْهاَ ، َقاَل: َزِدطُت َعْبَد  نِ هي طد  عن َسعِ ق

 اهللُ األََااِرَقَة، َزَعَن اهللُ، َقاَل: َزَعَن  َقُدْلُت: َأَنا َسِعطُد هْيُن مُجَْهاَ ، َقاَل: َقَة َقَعَل َوازُِدَك؟ َقاَل: ُقْلُت: َقَاَلْاُه األََااِرَقةُ 

َواِرُج ُكلنَها؟ َقاَل: هَيىَل اخلَ ، َقاَل: ُقْلُت: األََااِرَقُة َوْحَدُهْم، َأِم "  ازنَارِ َأهَنُْم كاِلُب "   اهللِاألََااِرَقَة، َحَدَثنَا َرُسوُل 

ْلَطاَ  َيْظِلُم ازنَاَس، َوَيْفَعُل هِبِْم، َقاَل: اخلَ  ، َواِرُج ُكلنَها، َقاَل: ُقْلُت: َقإَِ  ازسن ُثَم َفَتنَاَوَل َيِدى َفَغَمَزَها بَِيِدِه َغْمَزة  َشِديَدة 

َهاَن، َعَلْيَك بِالَسَواِد األَْعَظِم، َعَلْيَك بِالَسَواِد األَْعَظِم، إِْن َكاَن الُسْلطَ   َبيْتِِه  يفاُن َيْسَمُع ِمنَْك، َفأْتِِه َقاَل: َوحْيََك َيا اْبَن مُجْ

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (زلعالمة ازفواا   اوفطدة عن أسئلة اوناهج اجلديدة .) األجوهية (1)

 



 
                                                     (111) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ُه باَِم َتْعَلُم، َفإِْن َقبَِل ِمنَْك، َوإاِلَ َفَدْعُه، َفإَِنَك َلْسَت بَِأْعَلَم ِمنْهُ   (1) . « َفَأْخرِبْ

ْلَطاَ  َيْظلُِم ازنَاَس، َوَيْفَعُل هِبِ  "قول سعطد هين مجها   قلت : وزو   ملَت  ورد قعل قعل عبد اهلل هين أهيى  " مْ َقإَِ  ازسن

 أامطاء: زعلمَت   فأو

 سعطد هين مجها  مَ يذكمل أخطاء ازسلطا  عىل اوأل ، إنة كا  هذا هيطنه وهيطنه .-

 مَ  يصرب حاى يكمل كالمه. إنه، حاى   فأو سعة رد قعل عبد اهلل هين أِّب-

 ،  وسعة  طبطدها . ىفعىل سنة اوصط  فأو حملص اهين أِّب-

 وما ذزك إال حلملمة ذزك وغلق هياب ازفانة . "َهَدَى اهلل ازسلطا   "ازنممة ازشديدة  ؛ ومَ يدل م اًل   نَس  وال-

ازعلن  يف ن ذكمل م ازب ازسلطا  مَ مََِ؟ أل   يأ در ،علطك هيازسواد األعظم  فأو أيًضا قول اهين أِّب وال  نَس -

 خملج من ازطاعة ، وقارق اجلةعة .

 وشروط النصح  . أقوال بعض السلف ومواقفهم  يف  نصح احلاكم اجلائر الفصل الثامن :

 :(هـ 183 )ت مالك بن أنس موقف -1

 ؟ أي يت ازملجل إىل ازسلطا  قطعظه وينصح زه ويندهيه إىل اخل   : سئل مالك بن أنس 

 (2) . « إذا رجا أ  يسمع منه وإال قلطس ذزك علطه » قدال :

 ( :هـ 128 ت) قال الفضيل بن عيا:-2

، وسالم ازصدور  ، وإنة أدرك من عندنا هيسخاء األنفس، ما أدرك عندنا من أدرك هيك ملة ازصالة وازصطام  » 

 (3) . «وازنصح زألمة 

  هـ( :232)ت قال سعيد بن إسامعيل أبو عثامن-9

 إهنم إذا صلحوا صلح ق، هيازدول وازعمل واحلكم ، و أك مل زه من ازدعاء هيازصالح و ازملاماد ،  فانصح للسلطان» 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (19415رقم ) ( )مسند اإلمام أمحد هين حنبل (1)

 (21/255) ( هين عبد ازربال )ازامهطد (2) 

 زعلوم واحلكم(ا)جامع  (3)

 



 
                                                     (111) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

هلم هيازاوهية  يمداد ازبالء عىل اوسلمني و زكن اد ُ ا وقطمدادوا رًش  وإياك أن تدعو عليهم باللعنة ،ازعباد هيصالحهم

 (1)قطبك ازرش ق  فع ازبالء عن اوؤمنني( . 

 :(هـ 589)ت قال ابن عبد الرب -5

  (2)   « قإهنم كانوا ينهو  عن سب األمملاء،   فالصرب والدعاء،  إن مل يكن يتمكن نصح السلطان  » 

 :( هـ859ت )بن الصالحقال أبو عمرو -4

و ذك هم ، و نبطههم ، وطاعاهم قطه ، معاوناهم عىل احلق ؛ خللفائهم وقادوم : أي ،  والنصيحة ألئمة املسلمني» 

 (3).  « وحث األغطار عىل ذزك، وازدعاء هلم هيازاوقطق ، وجمانبة اخلملوج علطهم ، يف رقق وزط  

 : (هـ889)تقال ابن مفلح -8

ا من ازعاقبة يف ازدنطا واآلخملة ، قإنه َيب ، وحيملم هين  أو حتذيملً  ،  ازه وختويفً  احد عىل سلطا  إال وعظً أوال ينكمل  »

 (4)(. وإال سدط وكا  حكم ذزك كن  ، منه هيازاخوي  وازاحذيمل  فيواوملاد : ومَ خي، ذزك ، ذكمل  ازدايض وغ   

 :  ( هـ1241)ت قال الشوكاين -8

وهيطد  ، وهيلسانه قاسق ، ومن عادا  ، قبدلبه خمطئ ،  فيعنه أو ينويؤدب من ي بط " يف رشح قول صاحب األاهار :

قازواجب دقعه عن هذا ازا بطط قإ  ك  ، وإال كا   " ويؤدب من ي بط عنه " وأما قوزه :  ». قال : "  مارب

 كب وحملم ألنه ممل ،  هيحبس أو غ  ؛ واحلطلوزة هيطنه وهيني من صار يسعى زديه هيازا بطط ، ا زانلطظ ازعدوهية مساحدً 

 ،اإلمام  ة، ويف هذا ازا بطط نم  زطد  من طاع ، وواك عندها احلملم  يف إثارة قانة  ملاق هيسببها ازدماء وسا   ، عظطم 

من نم  يد  من طاعة اإلمام ، قإنه َييء يوم ازدطامة وال حجة زه ، ومن " : أنه قال  وقد ثبت يف ازصحطح عنه 

 (4).  «" . ت مو ة جاهلطةمات وهو مفارق زلجةعة ، قإنه يمو

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (6/26 ( ))روا  ازبطهدي يف امعب اإلية  (1)

 (21/252 ( ))ازامهطد (2) 

 (.1/222( ))صطانة صحطح مسلم  (3)

 ( .1/196)( )اآلداب ازرشعطة (4)

 (4/556)( )ازسطل اجلملار (5) 



 
                                                     (112) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :  (هـ1988ت ) ل العالمة حافظ حكمي ئُس -2

 ما ازواجب زوالة األمور ؟

 (1) « ...وطاعاهم قطه ، وأمملهم هيه و ذك هم هيملقق  ، هيمواالوم عىل احلق ؛  الواجب هلم النصيحة »: واب أاجل

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 .)أعالم ازسنة اونشورة( (1)

 

 



 
                                                     (113) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيه أربعة فصول :

 إنكار املنكر . يفالفصل األول : أدلةالقرآن  الكريم  

  إنكار املنكر. يفالفصل الثاني : أدلة السنة الشريفة 

 إنكار املنكر . يفثالث: اإلمجاع ال فصل ال

 .(مخسة  يوه)اإلنكار على احلاكم املسلم   يفشروط املرعية الفصل الرابع : ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامنالباب 

 جاء يف اإلنكار على احلاكم اجلائر وشروط ذلك . ما

 



 
                                                     (114) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 .إنكار املنكر  يفالكريم   القرآن  الفصل األول : أدلة

 (1){ نَْكرِ املُ ْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املَ َتْأُمُروَن بِ ُكنُْاْم َخْ َ ُأَمة  ُأْخمِلَجْت زِلنَاِس }قال اهلل  عاىل : -1

َوُأوَزِئَك ُهُم  نَْكرِ املُ ْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املَ َوَيْأُمُروَن بِ ْ ِ اخلَ َوْزَاُكْن ِمنُْكْم ُأَمة  َيْدُعوَ  إىَِل } عاىل :  وقال اهلل-2

     (2){ْفلُِحو َ اوُ 

اِت اخَل نَْكِر َوُيَساِرُعوَن يِف املُ ْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املَ َوَيْأُمُروَن بِ  }وقال اهلل  عايل :-3 نَي  رْيَ  (3){.َوُأوَزِئَك ِمَن ازَصاحِلِ

َوُيِدطُموَ   نَْكرِ املُ ْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املَ َيْأُمُروَن بِ ْؤِمنَاُت هَيْعُضُهْم َأْوزَِطاُء هَيْعض  اوُ ْؤِمنُوَ  وَ اوُ وَ }وقال اهلل  عاىل : -4

مَحُُهُم  َورَ اهللَازَصاَلَة َوُيْؤُ وَ  ازَمَكاَة َوُيطِطُعوَ   طم  اهللَ إَِ  اهللُُسوَزُه ُأوَزِئَك َسَ ْ
 (4){ َعِميم  َحكِ

نَْكمِل اوُ ْعمُلوِف َوهَنَْوا َعِن اوَ ْرِض َأَقاُموا ازَصاَلَة َوآَ ُوا ازَمَكاَة َوَأَممُلوا هيِ األَ اَزِذيَن إِْ  َمَكنَاُهْم يِف }وقال اهلل  عاىل : -5

 (5){ُمورِ األُ َوهللَِِ َعاِقَبُة 

نَْكمِل َواْصرِبْ َعىَل َما َأَصاهَيَك إَِ  َذزَِك ِمْن َعْمِم اوُ ْعمُلوِف َواْنَه َعِن اوَ َيا هُينََي َأِقِم ازَصاَلَة َوْأُممْل هيِ  }وقال  عاىل :-6

 (6) {ُمورِ األُ 

.  وأهل بالسيف احلكامنكار املنكر عىل إوهذة اآليات الكريامت ؛ استدل هبا املعتزلة عىل وجوب  :قلُت  

ا  هالسنة يستدلون هبذ اآليات عىل وجوب األمر باملعروف  والنهي عن املنكر  بالرشوط املرعية  خالف 

 للمعتزلة ومن نحا نحوهم .

  .إنكار املنكر الشريفة يفالفصل الثاني : أدلة السنة 

 يبعث أ  اهلل امكنزطو أو اونكمل عن وزانهو  هياوعملوف زا ممل  »: قال  ازنبي أ  ازطة  هين حذيفة عن -1

 

                              
 (110آل عمران /  - 1

 (104)آل عمران /- 1

 (114ل عمران / )آ- 3

 (01)التوبة/- 4

 (41)احلج/- 5

 (10)لقامن /- 6



 
                                                     (115) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (1)«. زكم يساجطب قال زادعونه ثم عند  من اعداهيً  علطكم 

 يساطع مَ قإ  هيطد  قلطن   امنكملً  منكم رأى من » يدول  اهلل رسول سمعتسعطد اخلدري قال :  ِّبعن أ -2

 (2).« اإلية  أضع  وذزك قبدلبه يساطع مَ قإ  قبلسانه

 كر .إنكار املن ثالث: اإلمجاع يفال فصل ال 

  (هـ925 )تاألشعري احلسن وأبقال  -1

علطهم هي يد،م وهي زسناهم إ  اساطاعوا ذزك وإال قبدلوهبم وأمجعوا عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر »

 (9). «...وأنه ال َيب علطهم هيازسط  إال يف ازلصوص وازدطا  هيعد مناامدوم

  –اإلمجا   يندل وهو-:  (هـ822ت ) قال احلافظ أبو احلسن القطان -2

وإال  إ  اساطاعوا ذزك  ،  ، وهي زسناهم ، هي يد،م ، وأمجعوا عىل وجوب األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل  »

 (4) .«.ازلصوص وازدطا   ، هيعد مناامدوم   يفإال ، َيب ذزك علطهم هيازسط   وأنه ال ، قبدلوهبم

 كم املسلم  وهى مخسة .اإلنكار على احلا يفالشروط املرعية الفصل الرابع : 

 ينكر عليه عامل  .أن   الرشط األول :

 (5) { .ُقْل َهِذِ  َسبِطيِل َأْدُعوْا إىَِل اهللِ َعىَل هَيِصَ ة  َأَنا َوَمِن اَ َبَعنِي}  عاىل: اهلل قال 

 (هـ1939:)ت  يقال الشنقيط -1

 وينبني ، معه احلق يف زبس ال ازذي ازواضح لازدزط وهي ، هيص ة عىل يكو  أ  هيد ال اهلل إىل ازداعي أ  عىل قدل»

 .احلق إيضاح مع وازلطاقة ، األسلوب وحسن هياحلكمة، اهلل إىل دعو ه  كو  أ 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (19956رقم ) ازكربى ازبطهدي سنن (1)

 (156صحطح مسلم رقم ) (2) 

 (اإلمجا  ازملاهيع واألرهيعو األامعملي  - از نمل أهل إىل رسازة) (3)

 (1/62مسائل اإلمجا  زلدطا  / يف)اإلقنا   (4)

 ( 105/  )يوس  (5) 

 

 



 
                                                     (116) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (1) {َسنَةِ احلَ  ْوِعَظةِ اوَ وَ  ْكَمةِ احلِ هيِ  َرهييَك  َسبِطلِ  إىَِل اْد ُ }:  عاىل زدوزه

 اإسنادً  هياوعملوف األممل يسند أ  ينبني قال  نفع، امم أك مل  رض قإهنا ، وخملق وعن  هيدسوة اهلل إىل دعو ه كانت قإ 

 وهو وأ باعهم ، ازملسل وظطفة هياوعملوف األممل أل  ازناس، أذى عىل وازصرب واحلكمة ازعلم هيني مجع ون إال ،امطلدً 

 وأغملاضهم ازفاسدة، أهوائهم يف هلم ياعملض من معاداة عىل هيازطبع جمبوزو  ألهنم ازناس، من زألذى مسالمم

 َواْصرِبْ  نَْكملِ اوُ  َعنِ  َواْنهَ  ْعمُلوِف اوَ هيِ  َوْأُمملْ }: عنه اهلل قص قطة ، زوزد  احلكطم زدة  ازصازح ازعبد قال وزذا ، طلةازبا

 ازدين هذا أ  ورقة أخرب  اقمليًش  يعني "هم؟ خمملجي أو" نوقل هين زورقة  ازنبي قال ووا( ، 2) {َأَصاهَيَك  َما َعىَل 

 زعممل احلق  ملك ما: قال أنه عنه اهلل ريض اخلطاب هين عممل عن وروي عودي، إال أحد هيه ي ت مَ هيه جاء ازذي

 أو  نبطه سنة أو  عاىل، اهلل كااب من دزطل ذزك عىل قام إذا إال منكمل، هي نه األممل عىل حيكم ال أنه واعلم ،اصديدً 

 (3). «.اوسلمني إمجا 

 وهي علم صحيح بفهم صحيح .،  بد من أن يكون عىل بصرية عىل أن الداعي إىل اهلل ال هففي هذه اآلية دالل قلت :

  :(هـ 181)ت قال سفيان الثورى -2

ال ي ممل هياوعملوف ، وال ينهى عن اونكمل إال من كا  قطه خصال ثالث : رقطق هية ي ممل ، رقطق هية ينهى ، عدل هية  » 

 (5).  « ي ممل ، عدل هية ينهى ، عامَ هية ي ممل ، عامَ هية ينهى 

 :(هـ822 ت)بن تيمية اشيخ اإلسالم  قال -3

ال ي ممل هياوعملوف  " :  ذكمل  ازدايض أهيو يعىل يف اوعامد: ا وهذا كة جاء يف األثمل عن هيعض ازسل  وروو  مملقوعً »  

 ه ، حلطًة ا قطة ينهى عنا قطة ي ممل هيه ، رقطدً ا قطة ينهى عنه ، رقطدً ا قطة ي ممل هيه ، قدطهً وينهى عن اونكمل إال من كا  قدطهً 

 (4).   «.  " قطة ينهى عنه قطة ي ممل هيه ، حلطًة 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (125/)ازنحل (1)

 (12/زدة  )(2) 

 (1/463زلشندططي ( ) البيان أضواء ) (3)

 (32م )رقخلالل ا)األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل ألِّب هيكمل هين  (4)

 ( 132/  25 ( ) جممو  ازفااوى ) (5) 



 
                                                     (117) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 .ينكر عليه برفق  الرشط الثاين :

 : (هـ438)ت قال ابن اجلوزي 

فأما ختشني القول نحو : يا ظامل ! ،  والوعظ، التعريف اجلائم من األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل مع ازسالطني:  »

  مَ خي  إال عىل نفسه قهو جائم إو،  ة يتعدى رشرها إىل الغري مل جيزفإن كان ذلك حيرك فتن،  يا من ال خياف اهلل ! 

 . « عند مجهور ازعلةء 

ومحل ازسلطا  هياالنبساط علطه عىل قعل اونكمل أك مل  ،  أل  اودصود إاازة اونكمل ،  والذي أراه املنع من ذلك »قال :  

" .  قإ  سطفه مسلول وعصا ؛  ال ياعملض زلسلطا  " :  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل، من قعل اونكمل ازذي قصد إاازاه 

»  .(1)  

 :(هـ251)ت قال  اإلمام أمحد بن حنبل

 .  «  رمحكم اهللمهال  كا  أصحاب اهين مسعود إذا مملوا هيدوم يملو  منهم ما يكملهو  ، يدوزو  :   » 

  «  فقبلما أغضبت رجال   » :ا وقال أيض  

 (2) «  إىل مداراة ورقق يف األممل هياوعملوف هيال غلظة .ازناس حيااجو  » :ا وقال أيض  

أخربين ممد هين عيل ازسمسار ، قال : حدثني مهنا ، قال : س زت أهيا عبد اهلل عن األممل هياوعملوف  : قال اخلالل

 إ  أسمعو  ما يكمل  ال »ثم قال :  « ي ممل هيازملقق واخلضو   »وازنهي عن اونكمل ، كط  ينبني أ  يؤممل ؟ قال : 

 (3).  «ينضب قطكو  يمليد ينارص زنفسه 

  :(هـ889)تقال ابن مفلح  

قإذا انبسطوا علطهم احاملوهم يف ، قإهنم كانوا ،اهيو  ازعلةء ؛ أما ما جملى زلسل  من ازاعملض ألمملائهم  » 

 (4). «وألمحد من حديث عططة ازسعدي إذا اساشاط ازسلطا   سلط علطه ازشططا  ، األغلب 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأ

 (.192/ص1)اآلداب ازرشعطة الهين مفلح ج (1)

 (  خلالل ا)األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل ألِّب هيكمل هين  (2) 

 ) األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل ألِّب هيكمل هين اخلالل( (3)

 )اآلداب ازرشعطة الهين مفلح( (4)



 
                                                     (118) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ال ي ممل هياوعملوف ، وال ينهى عن اونكمل إال من كا  قطه خصال ثالث :  »  :(هـ 181)ت ن الثورىقال سفيا

 (1). «رقطق هية ي ممل ، رقطق هية ينهى ، عدل هية ي ممل ، عدل هية ينهى ، عامَ هية ي ممل ، عامَ هية ينهى 

 :ا طريقة النصح مبين  ( هـ822 ت) بن تيمية اقال شيخ اإلسالم 

.  " ما كا  ازملقق يف يشء إال اانه ، وال كا  ازعن  يف يشء إال امانه  ":  يف ذزك من ازملقق كة قال ازنبي والهيد  » 

 أ  يكو  حلطًة  ا. والهيد أيًض " إ  اهلل رقطق حيب ازملقق يف األممل كله ، ويعطي علطه ما ال يعطي عىل ازعن   "وقال: 

 (2).  «  مَ حيلم ويصرب كا  ما يفسد أك مل مما يصلح .عىل األذى : قإنه الهيد أ  حيصل أذى ، قإ اصبورً 

ْ ُموِ  َقَ َممَلُ  هيَِمْعمُلوف  ، َوهَنَاُ  َعْن ُمنْكِمل  ، َوَأْغَلَظ َزُه يِف اوَ ُحكَِي َأَ  َرُجاًل َدَخَل َعىَل  »موقف املأمون ممن أغلظ له  : 

: َقُدواَل َزُه  }َأْرَسَل َمْن ُهَو َخْ   ِمنْك وَِْن ُهَو رَشٌ ِمنيي َقَداَل وُِوَسى ، َوَهاُروَ   اهللََيا َهَذا إَ  " ْ ُموُ  : اوَ َدْوِل َقَداَل َزُه از

ْقِق َما اَل َينَاُل ُثَم َأْعمَلَض َعنُْه ، َومََْ َيْلَاِفْت إَزْطِه ؛ َوأِلََ  ازمَلُجَل َقْد َينَاُل هيِازملي " ,  {َقْواًل َزطينًا َزَعَلُه َيَاَذَكمُل َأْو خَيَْشى 

ْقِق َما اَل ُيْعطِي َعىَل ازَاْعنِطِ  اهللَ إَ   } هيِازَاْعنِطِ  َكَة َقاَل  ي َعىَل ازملي
 «.  { َرقِطق  حُيِبن ُكَل َرقِطق  ُيْعطِ

 ما ازواجب زوالة األمور ؟ :(هـ1952)ت العالمة حافظ بن أمحد احلكمي  ئلُس 

 (3).  «وطاعاهم قطه ، وأمملهم هيه و ذك هم هيملقق . ، نصطحة هيمواالوم عىل احلقازواجب هلم از  » : واب أاجل

 .ينكر عليه يف وجوده   الرشط الرابع :

إ  خفت أ  يدالك قال  »آممل أم ي هياوعملوف ؟ قال :   :  عن سعطد هين جب  قال : قال رجل الهين عباسق -1

 (4).  «  قطة هيطنك وهيطنههيد قاعاًل ، قإ  كنت ال اإلمام ؤنب 

قإ  كنت الهيد قاعاًل ق ممل هياوعملوف  :واذا مَ يدل زه "قإ  كنت الهيد قاعاًل قطة هيطنك وهيطنه  "  مل قوزه : : قلت 

 !اجللسات اخلاصة ؟ يفعن اونكمل عىل اوناهيمل و وانهَ 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 ازنهي عن اونكمل ألِّب هيكمل هين اخلالل()األممل هياوعملوف و (1)

 ( 16صأهين  طمطة  ال  )األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل (2) 

 )أعالم ازسنة اونشورة( (3)

 (199/ امطبة هين أِّبامصن  ) (4)

 



 
                                                     (119) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 قال العالمة صالح آل شيخ حفظه اهلل  :  -2

وأممل وهني ازسلطا  يكو  عند  ال ،   قإنه م ل غ   ي ممل  وينها اأما من رأى ازسلطا  هينفسه يفعل منكملً  »

" . ق ممل  وهنا  قداله سلطا   جائمل  ورجل قام إىل ، أقضل ازشهداء محمة " : وا جاء يف احلديث ، عنه  ايكو  هيعطدً 

، سمعاه منه هي ذنك قُانْكِمل هيحسب  امددً  اأو سمعاه منه سةعً ، ق ممل وهني ازسلطا  يكو  قطة رأياه منه هينفسك 

 (1)  « أو غ ها اهيحسب ما ياطرس علنً ، ، هيحسب ازددرة  ساطاعةالا

 أكرب . امنكر   عليهنكار املنكر إأال يرتتب عىل  الشرط اخلامس :

 من هذا الرشط : موقف حذيفة  -1

 -مسجد األعظم   -ق قبل رجل يف اوسجد، ا أنكمل ازناس من أم  يف امن حذيفة امطئً : عن ايد هين وهب قال ق

يا صاحب رسول اهلل أال   ممل  : ناهى إىل حذيفة وهو قاعد يف حلدة قدام عىل رأسه قدالياخلل ازناس حاى ا

إ  األممل هياوعملوف وازنهي عن " : قدال زه حذيفة  ،قملقع حذيفة رأسه قعملف ما أراد، هياوعملوف و نهى عن اونكمل 

 (2).  «. "  وزطس من ازسنة أ   شهمل ازسالح عىل أم ك، اونكمل حلسن 

 حتام   يألنه يعلم أن اخلروج بالقول سيؤد مع كونه اعرت: فقط ،   " تشهر السال ح"  مل قول حذيفة تأقلت : 

 .فع السال حىل رإوال شك 

 : موقف سفيان الثوري   -2

قطل زسفطا    أخربنا أهيو هيكمل اوملوذي ، قال : حدثنا أمحد هين حنبل ، حدثنا يميد هين هارو  ، قال : »قال اخلالل : 

 (3).  «" . إذا انب ق ازبحمل قمن يسكمل  ؟  " ال   يت ازسلطا  قا ممل  ؟ قال : از وري : أ

 :موقف عبد اهلل بن شربمة  -9

أخربنا أمحد هين ممد هين مسعود األنطاكي ، قال : حدثني ممد هين غازب األنطاكي ، عن أِّب  »قال اخلالل : 

  عبد اهلل هين امربمة يعذزه يف ختلفه عن األممل ، اجلواب ، عن احلسن هين صازح ، قال : كاب عمملو هين عبطد اهلل إىل

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 .)رشح ازعدطدة ازواسططة ( (1)

 (2515/)مسند ازبمار  (2) 

 (20رقم )( )األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل ألِّب هيكمل هين اخلالل  (3)



 
                                                     (121) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ونكمل ، قكاب إزطه عبد اهلل هين امربمة : هياوعملوف وازنهي عن ا

 أنصار وازعاملو  هيه هلل ****وعملوف ناقلة األممل يا عمملو هيا

 وازالئمو  هلم يف ذاك أرشار ***ا هلم عذر وازااركو  زه ضعفً 

 (1)«عىل األئمة  إ  ازدال إرضار  *** األممل يا عمملو ال هيازسط   شهمل 

 عبيد يريان اخلروج عىل أئمة اجلور .كان احلسن بن صالح وعمرو بن فائدة  : 

إذا اساشاط ازسلطا   سلط  »:   قال رسول اهلل : عن عملوة هين ممد عن أهيطه عن جد  عططة ازسعدي قال 

 (2).  «ازشططا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 (14)األمر باملعروف والنهي عن املنكر أليب بكر بن اخلالل( رقم )- 1

 (1311)مسند الشهاب للقضاعي( رقم  )- 1

 



 
                                                     (121) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وفيها

 لذ  رآه من أهل احلسبةاِكر أن يكون امُلن

 عامة الناس ، يعين غري أهل احلسبة لذ  رآه اأن يكون امُلنِكر 

 .ر ا لصاحب املنَكر مالزًمأن يكون املنِك

 :قسمنيإىل اخلالف تنقسم مسائل 

 اليت اجتهد فيها أهل العلم يف نازلة من النوازل . االجتهادمسائل 

 فهل جيب اإلنكار أم ال جيب

 ري بالقلب التغي شروط

 باب النصيحة غري باب اإلنكار

 ومسألة اخلروج واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 مراتب إنكار امُلْنَكر

 

 

 

 

 تاسعالباب ال

 الفرق بني النصيحة واإلنكار لرفع اإلشكال يف ذلك .

 



 
                                                     (122) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 الفرق بني النصيحة واإلنكار لرفع اإلشكال يف ذلك .

 أ  ازنصطحة األصل قطها ازرس .: ومن ازفملوق هيطنهة  » قال العالمة صالح آل شيخ حفظه اهلل :

 .و كو  جُمملًة هيدو  حتديد ، هذا األصل قطها كة قمَلر  أهل ازعلم  ا كو  ًس ازنصطحة  -1

 ا .وزكن األصل قطه أ  يكو  علنً  اواألممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل قد يكو  يف هيعض أحوازه ًس  -2

 ا .ا مددً األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل يكو  إذا ُرِؤي اونكمل أو ُسِمع سةعً  -3

 . ع أو ُأهيلِنَاُه ، أو هيلنك أنه حصل كذا وكذاقطة إذا ُرؤي أو ُسمِ ، و  هي وسع من ذزك وازنصطحة  ك -4

 األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل يكو  قطة إذا حصل اونكمل أمامك . -5

 :قطَد وجوب اإلنكار هيدوزه  أل  ازنبي ،  أما إذا حصل يف غطبة عنك قإنه نعود إىل األصل ازعام وهو ازنصطحة  

قال  حصل منه كذا وكذا : أو قطل زه ، هيل سمع ،  ومن مَ يملَ ، ، قمن رأى وجب علطه "  امن رأى منكم منكملً " 

 قاوجال قطه جمال نصطحة .، أو األممل ازفالين حصل قطه كذا وكذا ، 

ن قإنك ماطد، واألممل وازنهي هية حصل أمامك  ،واسافصال، أ  ازنصطحة حتااج إىل   بت : ا من ازفملوق أيًض  -6

قهو الهيد قطه ؛ وأما األممل وازنهي ، منه  َت و  بَ ، ازنصطحة  كو  هية علماه ، يعني أ  ازنصطحة ون حيااج ، منه 

 كة قال امطخ اإلسالم وغ   .، من ازطدني 

أ  ازنهي عن اونكمل يعني يف ومن ازفملوق هيطنهة أ  األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل ماعلق هياونكمل ،    -2

 .هذا ماعلق هياونكمل  " قلطن   امن رأى منكم منكملً " سعطد هذا  حديث أِّب

 وأما ازنصطحة قهي ماعلدة هيمن ينافع من األممل أو ازنهي عن اونكمل . -5

، يعني زطن   " قلطن   امن رأى منكم منكملً ": وزطس قطه ذكمل زفاعل اونكمل ، قال ، قحديث أِّب سعطد ماعلق هياونكمل 

 اونكمل قهذا خيال  احلال قطه .اونكمل ، أما ازواقع يف 

 مقامه حيتاج إىل تفصيل :

  احلال األوىل : أن يكون املُنكِر للذي رآه من أهل احلسبة. 

 يعني من نواب ازوايل يف اإلنكار ، قهؤالء حاهلم غ  حال عامة ازناس ، قهذا َزُه أ  يعاقبه هياخويل ازسلطا  َزْه ،  

 



 
                                                     (123) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

عاقب هيملؤية اونكمل ، إذا رأى ازفاعل زلمنكمل زه أ  يعاقب هيحسب ما ُجِعل زه من هياخويل ويل األممل َزْه ، َزُه أ  ي

 ازسلطة يف ذزك.

 أما عامة الناس ، يعني غري أهل احلسبة 

ُقوا   يعني م ل ما ندول اآل  غ  رجال األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل ، غ  اهلئطة ، قهؤالء يف حدهم ال هيد أ  ُيَفملي

 قهذا اودام قطه مدام نصطحة  -يعني من قام هيه اونكمل  -اونكمل َيب إنكار  وقاعله ،  قاعل اونكمل هيني اونكمل وهيني

َك هيِ  }  (1){ َسنَِة َوَجاِدهْلُم هيِاَزاِي ِهَي َأْحَسنُ احلَ ْوِعَظِة اوَ ْكَمِة وَ احلِ اْدُ  إىِِل َسبِطِل َرهيي

ا ، ا منكملً أو رأياه يةرس أمملً  ،  اا منكملً أو رأيت معه أمملً  ، املً رأيت معه مخ؛ إذا رأيت مع أحد اوسلمني   مثال ذلك :

قهذا  ساعمل معه ازملقق ؛ أو هيازلسا  ، أما صاحب اونكمل ازواقع قطه  ، قإنكار اونكمل هيإاازاه ، هيانط   هيازطد إ  أمكن

 وما هو أنفع وأصلح زه .،  واألناة 

 املنكر ُيشرَتُط له ثالثة رشوط : وهلذا قال العلامء إن اآلمر باملعروف والناهي عن

 قبل أن يأمر وينهى ، وذلك الرشط هو العلم . : األول

 حني يأمر وحني ينهى ، وذلك الرشط هو الرفق .: والثاين 

 بعد أن يأمر وبعد أن ينهى وهو الصرب . : والثالث

  . وصرب بعده، ورفق مقارن ، علم قبل  فّثَم ثالثة رشوط :

 (2){َصاهَيَك  َنَكمِل َواْصرِبْ َعىَل َما أاوُ ْعمُلوِف َواْنَه َعِن اوَ َيا هُينََي َأِقِم ازَصالَة َوْأُممْل هيِ {و}  َعىَل َما َأَصاهَيَك َواْصرِبْ }:كة قال 

قال هيد من ازصرب هيعد األممل وازنهي ، أل  اآلممل وازناهي خياز  ما يشاهطه اخللق ، أك مل ازناس وزو كانوا من اوسلمني 

 قهذا رقق هيمن عمل اوُنَْكمْل ،  هم ، قطحااج من ي ممل وينهى إىل ازصرب ، وال هيد من رقق مداِر  بع ألهوائ

ما يكو  قطه م ل ما يدول أهل "  اقلطن   هيطد من رأى منكم منكملً "  :  واإلنكار زلُمنْكِمِل نفسه هذا ال هيد قطه من قوة

 و دعو  هيازاي هي أحسن . يهادِ أما قطمن قعله قهذا ُو ، ازعرص جماملة يف اوُنَْكمِل نفسه 

                              
 ( 115)سورة النحل :- 1

 : (10)سورة  لقامن - 1

 



 
                                                     (124) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 رأيت معه يشء  كرس اونكمل ازذي معه أو ُ َدطُِعُه أو حتجم هيطنه وهيطنه هيحسب ما  داضطه اوصلحة .

 أ  اوعصطة منفكة عن : هيمعنى، ا قإ  كا  منفكً  ،  او ارًة يكو  مالامً ،  اذزك أ  اوُنَْكمَل مع قاعله  ارة يكو  منفكً 

 إىل تفصيل : ااملُنَْكْر بفاعل املُنَْكْر حيتاج أيض  فتعلق  إذا كان كذلك

 -نس ل اهلل زنا وزلمسلمني ازعاقطة وازسالمة واهلداية  -   دخل عىل أحد أ : أو اونكمل منفك عن قاعله ، م ل، قاعلها 

ونحو ذزك ، ، أو َتد أ  أمامه صورة عارية ينظمل إزطها  ،  نه يرسقأأو َتد ،  دخل عىل أحد قاجد أمامه ك س مخمل 

ازصورة ازعارية منفصلة عن من يمليد أ  ، س اخلممل منفصل عن من يمليد أ  يرشهيه  أل  ك ، قهذ  اجلهة قطها منفكة

 واوال ازذي يمليد أ  يرسقه منفصل عنه .،  يشاهدها 

حتجم  عن  : نىهيمع، قإ  مَ  ساطع قبلسانك ، هيطدك  -يعني اونكمل  - فهذا إنكار املنكر بأن تغري هذا الذي بني يديه

 . هياإلمكا إ  كا  ذزك  ،  ذزك هيازلسا  ، أو  كرس  هيطدك

فاملُنَْكُر نفسه ال تكن ، واألناة ، وازملقق  ، يكو  معه ازنصطحة ، اقهنا إذا كا  منفكً ؛ إل طا  هذا اونكمل  امن كا  ُممليدً 

ازملقق ما كا  يف يشء إال اانه وال ُنِمَ  من  إ " : قال  ، وأما من وقع قطه قال هيد قطه من ازملقق أل  ازنبي  به ارفيق  

 ، هذا هيحسب حتدطق اوصلحة ،  "يشء إال امانه

أو نصطحة من قعل  ، أو دعوة، يف  علطم  اأيًض  اورقطدً  ، ا يف إنكار اونكملقإ  كانت اوصلحة هنا هي أ   كو  رقطدً 

 دة يف هذا اودام الهيد منها ،أو من يمليد أ  يواقعه قإ  حتدطق اوصلحة ودرء اوفس، هذا اونكمل 

ويف ، ا يف األممل وازنهي قإنك  كو  رقطدً ، إال إذا كا  َثَم مفسدة ساكو   ؛  ولكن األصل أن اإلنكار يكون بقوة 

  إنكار اونكمل ، واإلنكار عىل من واقعه .

 .ا لصاحب املنكر احلالة الثانية :  أن يكون املنكر مالزم  

أو ما ، ا أو أ  يكو  سكملانً  ، ا زذهب  أو أ  يكو  الهيًس ،   إلاار  أو أ  يكو  مسباًل ، حطاه ا زلأ  يكو  حازدً   : مثل

وال أ  َتعل اوسبل  ا ،اماهيه ذزك ، قهذ  قطها اخاالط اونكمل هيفاعله ، ال  ساططع أ   ن  قاجعل احللطق ملاحطً 

ملً   " ا قلطن   هيطد  قإ  مَ يساطع قبلسانهمنكم منكملً  من رأى" ا ، هذا زطس مساططع ، قطكو  هنا اإلنكار هيازلسا  ُمَشمي

خاصاص ، ون زه والية أو هيازلسا  ، هذا ما يكو  هناك قملق هيني ازفاعل واونكمل ، اليكو  اإلنكار هيازطد ألهل ا

 قطكو  هنا ازملقق واألناة يف األممل وازنهي .



 
                                                     (125) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

أو ، هيازبرص : وأ  ازملؤية هنا " , رأى " : نى عملقنا مع " , ا قلطن   هيطد من رأى منكم منكملً " : هنا  يف قوزه 

، ا ثم ازنصطحة ، وازنصطحة  كو  ًس ، هذا ال هيد قطه من ازا بت  ؛  قال،  قطل:هيازسة  اوحدق ، أما إذا سمعت 

 واألممل وازنهي يكو  هيحسب احلال ازاي ذكملوا .

؛ كة ذكملنا ، قطه ما ُعلِم : اوملاد هنا ( اونكمل : )هنا  " ,امنكملً " , "  قلطن   هيطد " : هيل قبل  " , قلطن   هيطد " : قال 

 :ما ُعلَِمْت نكاَرُتُه بالرشيعة ، وهذا يدخل يف صورتني 

 علطه . اما كا  جُممعً   : الصورة األوىل

 وزكن اخلالف قطه ضعط  ، قهذا ُينَكمل .، قطه  اما كا  خُمَاَلفً  : والصورة الثانية 

  ُنكمل  . اأيًض ، ولكن اخلالف فيه ضعيف ، ف فيه وما اخُتلِ  ،ر نكَ ما ُأمْجَِع عليه ي  

 م ل إنكار ازمنا وازرسقة وازملاموة إىل آخمل  .،  ما ُأمْجَِع عليه واضح 

 َيب إنكار  . اهذا أيًض  ، وما اخُتلِف فيه ولكن اخلالف فيه ضعيف 

 اَدُل قطه ويبحث قطههذا ال ُينَْكمْل ، هيل ال َيوا إنكار  وزك وما اخُتلِف فيه واخلالف فيه قوي  ن ُينََاُظمل قطه وَُيَ

 : ا ما كان اخلالف فيه ضعيف  : مثال  

جلس ثالثة : يعني  ، اأو ازعص  ازذي ااماد وصار مسكملً ، ويبطحه هيعض األوائل ،  النبيذ الذي تبيحه بعض احلنفية

 .ا ، طائفة من أهل ازعلم يبطحونه أيام يف حمل ، هذا يكو  مسكملً 

أو ، أو اونفعة من وراء ازدملض  ، وازفائدة، وازعمالت ، إهياحة ازفوائد ازبنكطة : ، يعني  ئد الربويةأو إباحة الفوا 

 هذه فيها خالف .ونحو ذزك ، ، وقملوض  اساهالكطة ،  فصطل أنوا  ازدملوض هيدملوض  صناعطة 

ُتْلَحْق  ؛فهذه ُتنَكْر ، ألنه زطس حجة ون خاز  يف هذ  اوسائل حجة واضحة ،  ولكن اخلالف فيها عندنا ضعيف

 ."  ال إنكار يف مسائل اخلالف" : باملسائل املجمع عليها ، وال تدخل يف قول من قال 

 هذا اخلالف قطه قوي ، ، م ل قملاءة ازفاحتة يف ازصالة ، قمن  ملكها م اًل  فهذا ال ُينَكرْ ؛  اأما ما كان اخلالف فيه قوي  

،  ، هذا اخلالف قطها قوي معملوف ، م ل اكاة احليل ؟ ، ياحملها اإلمام ؟ بهل َتب يف ازصالة عىل او موم أم ال َت

هذ  اوسائل قطها ،  ونحو ذزك من اوسائل، أو هية ااد عن ازدبضة ، هيعدم أخذ يشء منها ؛ وم ل إعفاء ازلحطة 

 ومذاهب األئمة قطها معملوقة ونحو ذزك .، خالف ، واخال  قطها ازعلةء 

 فيها قوي ، الباب فيها باب دعوة وجمادلة ال باب إنكار . هذه املسائل اخلالف



 
                                                     (126) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

، وهية ذكملت يابني زك أ  هذا  " ال إنكار يف مسائل اخلالف"  : يف مس زة من يدول وهبذه املناسبة ُنَفّصل القول

ل ازدول يف مسائل اخلالف ،   ازدول عىل إطالقه غلط ، هيل ازصواب قطه أ  ُ َفصي

 الف تنقسم قسمني :وذلك أن نقول مسائل اخل

 مل قطها .قهذ  ُينكَ :  مسائل اخلالف فيها ضعيف 

 قهذ  ال إنكار يف مسائل اخلالف قطها . :  ومسائل اخلالف فيها قوي 

 ، اإذا كان اخلالف قوي  هية  " , ال إنكار يف مسائل اخلالف" : قول من قال قَيد طائفة من أهل العلم وهلذا 

ذ  غ  ه " ,  جاهادالال إنكار يف مسائل ا" : إنه ُينَكمل ، و شاهبها عبارة قول من قال ا قأما إذا كا  اخلالف ضعطفً  

 جاهاد غ  مسائل اخلالف .المسائل اخلالف أل  مسائل ا

 جتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم يف نازلة من النوازل .المسائل ا

 قال طائفة كذا .ناازة من ازنواال نمزت قاجاهد قطها ازعلةء ، قال طائفة كذا و

  .جتهاد فيها يف إحلاق النازلة بالنص االجتهاد ما يكون الفمسائل ا

 إىل فهم النص . اجتهاد فيها راجع  الومسائل اخلالف ما كان ا

 زكم قهذ   سمى مسائل اخلالف . يف م ل اوسائل ازاي ذكملُت ، ا إىل ازنص قإذا كا  ازفهم راجعً 

 الفها قوي .ال إنكار يف مسائل اخلالف التي خ

، ألنه اجاهد ، ما دام أنه اجاهد يف ازناازة زطلحدها  ا بدون تفصيلإنكار فيها مطلق   (1) يف جتهادالوأما مسائل ا

ُب أحد اوجاهدين عىل اآلخمل وال ينكمل علطه  إال إذا كا  اجاهاد  يف مداهيلة ، هيازنصوص وال َنَص قطها ، قهذ  ال ُيَ ملي

 اعد ازرشعطة عىل ما هو معلوم يف أصول ازفده .أو يف مصادمة ازدو، ازنص 

 .أوجب  نط  اونكمل : هنا  " ,   قلطن   هيطد" 

 وإجيابه هنا كام ذكرنا مرشوط بـ : 

 ر .علمه بأن هذا منكَ  -1
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                                                     (127) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ، يعني برشوطه . ُمتيَقنةوأن املصلحة  - 2

 ...مل عىل ينلب عىل ظنه أنه إذا أنك:  إذا غلب عىل ظنه أ  اإلنكار ال ينفع ، م اًل 

 وزن حيصل َثَم قائدة منه ، قهل َيب اإلنكار أم ال َيب ؟

 اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني :

  وال دزطل خُيمِلْج هذ  اوس زة عن ذزك ، وهذا أصح ازملواياني ، جيب اإلنكار ألنه هو األصل : قالت طائفة

 . عن اإلمام أمحد رمحه اهلل وهو قول األك مل من أهل ازعلم

 أن الرائي للمنكر إذا غلب عىل ظنه عدم االنتفاع بإنكاره فإنه ُيْسَتَحُب له أن ُينْكِر وال جيب ،: والقول الثاين 

 عىل هيل ذكمل امطخ اإلسالم دزطاًل ، امطخ اإلسالم اهين  طمطة ، واْسُاِدَل هبذا ؛ ومال إىل هذا قطة ُيْفَهُم من كالمه 

مل إِ } : ذزك هيدوزه جل وعال  ْكمَلى َقَذكي إ  نفعت ازذكملى قذكمل ، ق وجب  ؛  معنى اآلية: قال {  َنَفَعِت ازذي

 ويدخل قطه األممل وازنهي إذا غلب عىل ظنه االنافا  .، ازاذك  

 ساحباب .الا عىل اقإنه ال َيب علطه ، ويكو  احلال إذً ؛ أنه إذا مَ ينلب عىل ظنه االنافا  ؛  مفهوم اآلية

ويؤيد  أ  ،   صح وهو قول مجاعة كثري من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهموهذا القول أظهر عندي وأ

ودخلوا عىل هيعض األمملاء يف امنهم قوجدوا عندهم ، ازصحاهية رضوا  اهلل علطهم دخلوا عىل والة هيني أمطة 

 ا .عىل أهنم  ملكوا واجبً  ألنه أوىل من أ  حُيَْمَل ، نافا  المنكملات قلم ُينْكِمُلوا ، مُحَِل عىل أنه غلب عىل ظنهم عدم ا

 : وكة جاء يف احلديث  ، وصطانًة هلذا ازواجب ازرشعي، يبدى االساحباب محايًة زلرشيعة ؛ وإذا قلنا أنه ال َيب 

ود  ما  صنع ، قال ، يا هذا ا ق اهلل : كا  ازملجل يلدى ازملجل قطدول زه ؛ إ  هيني إسائطل أول ما دخلهم ازندص " 

قطبدى هذا عىل جهة  ،  أنه ي ممل  مملة و يبك ذزك:  يعني  ،"   أكطله وقعطد  ورشيبهيمنعه ذزك من أ  يكو

 إذا غلب عىل ازظن أنه ال ينافع يف إنكار اونكمل .،   ساحباب دائًة الا

أو يف ، أو يف اوطارات ، أو يف هيعض األسواق  ، م ل ما  ملى ازطوم من وجود ازنساء كاامفات ازوجه يف اوساشفطات

 زئك ازنسوة ال ينافعن هياإلنكار.وزكن ينلب عىل ازظن أ  هيعض أ، قإ  هذا ُمنَْكمْل ، رات ازسطا

ال :  أهنا ال  نافع هياإلنكار ، قإنه ال َيب علطه اإلنكار ، هيمعنى ؛ قمن غلب عىل ظنه أ  اوملأة ازاي رآها عىل ذزك 

 ُمُه إ   ملك .ُنَؤثي 



 
                                                     (128) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

، و  ثطم اوسلمني قطه  ار أهل العلم كام ذكرنا هو باإلجياب مطلق  ولكن قول أكث،  وعمل أكثر أهل العلم عىل هذا

ْكمَلى} : حملج سطة مع ظهور ازدزطل يف قوزه  مْل إِ  َنَفَعِت ازذي  وأهل ازعلم .، وما ذكملنا من عمل ازصحاهية  {  َقَذكي

يَعُة( يساحرض هذ  اوسائل أنا أطلت يف رشح هذا احلديث أل  امطخ اإلسالم يف قو -ازانط  : هنا  " ,  قلطن  "  زه )َعىَل َما ُ وِجبُُه ازرَشِ

يَعُة( هذ  كلمة عظطمة . -كة قصلها يف كااهيه منهاج ازسنة ويف غ   من كابه رمحه اهلل  مَتََطَم هبا أهل ازسنة  ،  )َعىَل َما ُ وِجُبُه ازرَشِ

ق هيني هذا وهذا ، وذاك َ َطُدن  هي   اوصلحة راجحة ، ال ، قمل.. ، .(1)، قال هيد من  فصطل اودام يف ذزك  ،  عن غ هم

 وأ  اوفسدة اائلة أو مهملة ، وال يكفي أ  ينلب عىل ظنه حصول اوصلحة ، هيل ال هيد أ  ياطدن أ  اوصلحة راجحة 

 و علمو  ازداعدة اوعملوقة )درء اوفاسد مددم عىل جلب اوصازح( هذ  هلا ضاهيط :

 فسدة إذا اساوت عندك قدرء اوفسدة مددم عىل جلب اوصلحة .أ  اوصلحة واو : وضاهيطها 

 قهنا ندول درء اوفاسد مددم .؛ أو  دارهيت ، وهذ  مفسدة ، هذ  مصلحة  إذا استوت ؛

فاسد مددم عىل جلب ، ضعطفة ، قهنا ال ندول درء او وأما إذا كانت املصلحة راجحة واملفسدة قليلة مرجوحة

ألنه ما من مصلحة ُيملاد حتصطلها إال و كو  خُمازَِفة ألهواء اخللق ، قال هيد أ  ، حة راجح اوصازح ، هيل حتصطل اوصل

زكن هو هيطمعل وهيطنضب ، أو َيُمول اونكمل ، صحطح إنه هيطنفذ ، يمعل علطك  يكو  َثَم نو  مفسدة ، م ل   ممل واحد 

زكن جمملد إنه ، أو اخاالف يف ازدلوب ،  أو يكو  هناك قساد، أو قططعة رحم ، أو نحو ذزك ، زكن زن  كو  قانة 

  . زملاجحةازكنها ال ُ داهَيُل هياوصلحة ، نعم مفاسد :  أو ياكلم علطك ، هذ  ، أو نحو ذزك ، أو يمعل ، ينضب 

قطة إذا  دارهيت  " ; درء اوفاسد مددم عىل جلب اوصازح"  –وهي قاعدة صحطحة  -قدول من يدول من أهل ازعلم 

 أو  ساوت اوفسدة واوصلحة . ،  دةاوصلحة واوفس

درء اوفاسد " : قإ  هذا ال ُيدال قطه  ؛  هيطدني اواوفسدة مملجوحة وضعطفة جدً ، أما إذا كانت اوصلحة راجحة هيطدني 

أل  ، ألنه ما من مصلحة  يملاد حتدطدها إال وال هيد حيصل يشء من مفسدة هياحدطدها  " ;  مددم عىل جلب اوصازح

  ت عىل مواقدة أهواء اخللق .ازرشيعة مَ  

 هذا ازلفظ ال يساوي قلطمزه .؛  " قلطن  " : قوزه 

                              
 ل يسائل ]أم يسأل؟[ والشيخ أجابه لعل سائ - 1

 



 
                                                     (129) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 هيلسانه  قلطن  " ،  أ  ين  هيطد  : يعني " ;  قإ  مَ يساطع" : ، يدل علطه أنه قال  التغيري يف الرشع ال يساوي اإلزالة

وم أ   نط  اونكمل هيازلسا  قد يكو  معه إاازة وقد قلطن  اونكمل هيلسانه ، ومعل : يعني ؛ "قإ  مَ يساطع قبلسانه "، " 

 ال يكو  .

 قلطن  اونكمل هيدلبه . : يعني" ;  قإ  مَ يساطع قبدلبه" : قال 

 قازانط  قد يكو  هيإاازة وقد ال يكو  ، وهذا من  وسعة اهلل جل وعال عىل هذ  األمة .

 .فيجب التغيري ولكن اإلزالة ال جتب إال إذا كانت ُمستطاعة 

ً " ;  قلطن   هيطد " : قدوزه   ا.ازانط  هيازطد يكو  هيإاازاه ، وازانط  هيازلسا  يكو  هياإلنكار وُيسَمى ُمَن ي

 هيلسانه يكو  قد َغَ ْ . اقمن أنكمل منكملً 

 كو  وال  سكت عىل اونكمل قإهنا ، واألمة إذا كانت   ممل هياوعملوف و نهى عن اونكمل ، و ن  اونكمل هيازلسا  ال  دمل  

ًة  َ اِئطَل َعىَل زَِساِ  َداُووَد }  ال يلحدها ازوعطد ازذي جاء يف قول اهلل جل وعال ,  ُمَن ي ُزِعَن اَزِذيَن َكَفمُلوْا ِمن هَينِي إِْسَ

نَكمل  َقعَ  وذكمل ،  إذا َغَ ْ هيازلسا   { ُلو ُ َوِعطَسى اهْيِن َممْلَيَم َذزَِك هيَِة َعَصوا َوَكاُنوْا َيْعَاُدوَ  * َكاُنوْا الَ َيَانَاَهْوَ  َعن من

 هيانط   هيازطد . اقإنه يكو  خماطبً ، إال إذا اساطا  ازطد ، قإ  هذا يكفي وحيصل هيه ازانط  ؛ اونكمل وهنى عنه 

وال يملىض قعله ، وهو أ  يكمل  هذا اوُنكمل هيدلبه ، من األحكام ازاي يف احلديث أ  ازانط  هيازدلب زه ضاهيط  

 زذي قطه اونكمل إ  اساطا  ، أو كانت اوصلحة يف  ملك اوكا  .ويبك اوكا  ا

 فإذن التغيري بالقلب ال بد فيه :

 ازبنض هينض اونكمل . من كراهة املنكر ، هذا واحد ، 

 ال يملىض هيحصوزه . الثاين ال يرىض به وأن يمقته ، 

  إ  كانت مفارقاه راجحة من حطث اوصلحة .الثالث أن يفارق املكان 

 ما ياعلق هياألحكام اوهمة يف احلديث .هذا هيعض 

،  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر للوالة، بالفرق بني نصيحة الوالة وهي مس زة مهمة  اعلق :  املسألة اخلامسة 

 ا .واملنكر األصل فيه أن يكون علن  ، ا األصل فيها أن تكون س  كة ذكملنا  ؛ هيل زعامة ازناس ازنصطحة

من أراد أ  ينصح زذي سلطا  "  : ذا األصل قوزه علطه ازصالة وازسالم يف احلديث ازصحطحوقد جاء يف هيطا  ه

وهذا احلديث ،  " وإال يكو  قد أَدى ازذي علطه، قال ُيْبِدِ  عالنطة ، وزط خذ هيطد  ، وزطخلو هيه ، قإ  قبل منه قذاك 
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اهلط مي يف جممع ازموائد ، ويؤيد  ما جاء يف  وزه امواهد ك  ة ذكملها، إسناد  قوي ، ومَ ُيِصْب من ضَع  إسناد  

، مَ يفعل  ، ق سامة هين ايد   عىل ع ة  من أهنم أرادوا أ  ُينْكِمَل أسامة هين ايد ؛ صحطح ازبخاري 

  .  ال أكو  قا ح هياب رش، ا وقال أما إين قد هيذزاه زه ًس 

قهذا هياهيه ؛  والية ازوايل من خمازفات زلرش  يف، وهو أنه ما يدع يف والية ازسلطا  ؛ وهذا مواقق هلذا األصل 

 أو سة   مدق زه .، ازنصطحة ، ألهنا ما  علدت هيه من جهة رؤية  زفعله 

وأممل وهني ازسلطا  يكو  عند  ال ، قإنه م ل غ   ي ممل  وينها  ؛ ا أما من رأى ازسلطا  هينفسه يفعل منكملً  

 " زشهداء محمة ورجل قام إىل سلطا   جائمل ق ممل  وهنا  قدالهأقضل ا":  وا جاء يف احلديث، ا عنه يكو  هيعطدً 

قُانْكمِل هيحسب ، ا ، سمعاه منه هي ذنك مددً  اأو سمعاه منه سةعً  ، ق ممل وهني ازسلطا  يكو  قطة رأياه منه هينفسك

 أو غ ها .،  اهيحسب ما ياطرس علنً ،  ساطاعة ، هيحسب ازددرة الا

 يته .فهي ما جيري يف وال: أما النصيحة 

يفعله  ا ،وهيني ما يكو  منكملً ، ، هيني ازنصطحة هية يدع يف ازوالية  قوا يف هذا اودام هية ذكملت زكوأهل ازعلم قملّ 

 ازسلطا  هيحرضة ازناس .

ا ، وكلها وأنكمل قطها ازااهيعو  عىل ذوي ازسلطا  علنً ، وك   من احلوادث واألدزة واألحاديث أنكمل قطها ازصحاهية 

 ا منه .ا مددً أو سمعو  سةعً ، أ  اونكمل قعله هيحرضوم ، رأو  منه ؛ اسا ناء يكو  قطها األممل  إذا   ملاها هيدو 

م ل ما أنكمل ازملجل عىل مملوا  يف  دديمه خطبة ازعطد عىل ازصالة ، قهذا يشء ُسِمَع منه ، وزو كا  ازسلطا  إذا قعل 

هيرشط أ  ُيؤَمَن أ  يكو  ثَم قساد ؛ نَْكمْل علطه وزو كا  هيحرضة ازناس هيل يُ ،  اقإنه ُينَْكمْل علطه ، وال يدال هنا ًس  اُمنَْكملً 

 أو نحو ذزك . ، أو قانة عظطمة، من مدالة ؛ أعظم منه 

 وكذزك ما حصل من اإلنكار عىل عممل يف زبسه از وهيني .

 وكذزك ما حصل من اإلنكار عىل معاوية ، وأامبا  ذزك ك   .

 .فإن باب النصيحة غري باب اإلنكار 

 إذا رأياه هينفسك .، سواء كانت رؤية اونكمل من ازسلطا  أم من عامة ازناس  باب اإلنكار يكون برؤية  ،

، وقد   ملاها رعايًة زاحدطق اودام يف هذ   او  مل يف ذزك ازنصوص مجطعً  أما باب النصيحة فام يقع يف الوالية ،

 ًدا، كة ذكمل ذزك ُمَدَ  كام قال أهل العلم ، ت زك ُمنَْضبِطْ اوس زة اوهمة وهيملاءًة زلذمة ، ووجدت أ  هذا ازذي ذكمل
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هيل قد ، وكة ذكمل  اهين ازنَحاس يف كااهيه ) نبطه ازناقلني(  ". ا من رأى منكم منكملً ": اهين رجب يف رشحه حلديث 

؛   إذا   ملاه وكالم ازسل(1)"  إال قطة هيطنك وهيطنه، وال  نها  عن منكمل ، ال   ممل ازسلطا   : "قال اهين عباس 

دطد  ياإلنكار ، وهياب ازنصطحة يشء ، قباب اإلنكار يشء ، يدور عىل هذا ازفملق ما هيني ازنصطحة وما هيني اإلنكار 

من انفكاك اوعصطة أو ، أو سة  مدق ، و لحظ أ  اإلنكار يكو  هيحسب ازافصطل ازذي ذكملنا ، هيملؤية  ممن قعل 

 مالاماها .

 هيرشط أ  ي من أ  ُيْؤَذى؛  عىل العني أو عىل الكفايةباب اوهم أ  األممل وازنهي َيب يف هذا از املسألة السادسة 

ْب ، ي من أ  ُيْداَل ، أذًى ال يناسبه  أو ، أو ُيْسَجْن ، قإ  خاف عىل نفسه ازدال  ،أو َُيَْلدْ  ، أو ي من أ  ُيرْضَ

وهذا نص ، ه ، يبدى هياب االساحباب قإنه ال َيب علط؛ ونحو ذزك ، أو خاف عىل نفسه قطع ازمِلاق ، ازسجن 

هيل ، قإنه ال َيب علطه ؛ أ  ي من عىل نفسه ، قإ  خيش قانًة ؛ ُيْشَبَط يف ازوجوب  ": اإلمام أمحد رمحه اهلل  عاىل 

وزطس من اإليذاء ازذي ُيْسِدُط وجوب ، وزطس كل أحد يدوى عىل ازبالء  " ,  ُيْسَاَحب إ  قوي عىل ازبالء

 ر به .عَذ هذا ال يُ أو إاماعة اإلاماعات ازباطلة عىل اآلممل ازناهي ، ، أو ازشام ، ازسب  ؛األممل وازنهي 

أو ما ، أو يف راقه ، وزو قطل يف عملضه ما قطل ، إال إذا كا  َثَم إيذاء ال ياحمله يف نفسه ، َيب علطه أ  ي ممل وينهى 

 اماهيه ذزك .

 و، أقطة حيصل يف هذ  األاما  يف هيعض ازبالد من قال   ر باملعروف والنهي عن املنكرم، األ املسألة السابعة 

 هذ  اوس زة مهمة. ،  أو عىل ازدول ازكاقملة، خروج عىل والة الكفر أو نحو ذزك ، أو ،   فج   

ما دام أ  أصل ؛ نعلم قطها أ  اخلملوج عىل أئمة اوسلمني ؛  ومسألة اخلروج واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 وال ازا بطط عنهم .، وال اإلعانة هياخلملوج علطهم ، قإنه ال َيوا اخلملوج علطهم ، مَ يمل د عن اإلسالم ؛  اإلسالم هياق  

 كة هو معلوم وي يت  فصطله يف اجلملة ازاي   يت هيعدها . هذا أصل عند أهل السنة واجلامعة

                              
 رواه عنه عبدالرزاق بإسناد صحيح - 1
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وحتصطل اوصلحة ودرء ، زددرة قإ  اخلملوج علطهم جائم ، زكن جواا  مع ا؛ أو والة ازكفمل ، وأما دول ازكفمل 

كة ذكملنا يف أول ازكالم ، زطست منوطة ، واملصلحة واملفسدة يف ذلك َمنُوَطة  بقول الراسخني يف العلم ، اوفسدة 

 هياجاهاد اوجاهد .

ن  أ  اوصلحة ساكو   :  وهلذا ذكملنا زكم من كالم امطخ اإلسالم ،  مول و، أَ  من َدَخَل يف هذا األممل غ  ُمَاِطدي

 قإنه ال َيوا زه ذزك .؛ ويكو  هيعد اونكمل خ  

 وقد ذكر ابن القيم رمحه اهلل أن مراتب إنكار املُنَْكر أربعة :

  ُلُفُه اخل  ، وهذ  مرشوعة ، أ  ُينْكِمل اوُنَْكمل قطمول  :األوىل منها  . وهي املطلوب األعظمو خَيْ

 يدل اوُنَْكمل و ال يمول ، زكن يدل .أ  ُينْكِمل اوُنَْكمل وخَيِ  :املرتبة الثانية منها ،  ْ 

  وحيصل منكمل آخمل مساو  زه .، أ  يمول اوُنَْكمل  :والثالثة 

  أ  يمول اوُنَْكمل وحيصل منكمل أنكمل منه . :والرابعة 

 وازملاهيعة ال َتوا هيا فاق .، واز از ة مل اجاهاد ، األوىل واز انطة رشعطاا  

هذا يف عمل أصحاهيه يدوزو  : إنه ؛ عن اونكمل هيافج   ونحو  يف هيعض ازبالد  قة حيصل من أممل هياوعملوف وازنهي

قطه حتدطق مصلحة ، و هذا قطه إنكار منكمل ، وال يشبط يف إنكار اونكمل عندهم ازرشوط ازاي ذكملنا ، قطدوزو  قطه 

 حتدطق مصلحة وقطه درء مفاسد ونحو ذزك .

وصلحة يف هذ  اوسائل ودرء اوفسدة منُوطة  هياجاهاد أهل ازعلم ، أل  إ  قاعدة أهل ازسنة أ  حتصطل ا :هنا  فنقول

ويسبب أذًى عىل غ   ، واونكمل إذا كا  إنكار  يسبب أذًى  ، هذ  مسائل ماعلدة هيازعامة ، وهي إنكار سطسبب قااًل 

ْم أ  ِينْكمَِلُ   إذا أنكمل سطنازه األذى  ؛ ا  اإلنكار وأما إذا ك،  ألنه قد  علق هبم، إال هيملىض اآلخملين ، عىل غ   مَ ََيُ

ال هي س إذا رضطت هيذزك زنفسك  : من يدوم إىل سلطا   جائمل قط ممل  وينها  قطداله ، قندول: عىل نفسه قدط ، م ل 

 كة قال ازنبي علطه ازصالة وازسالم .، قال هي س هيذزك ، وهذا خ  ازشهداء 

قطكو  هناك ، وُيْسَجن ، أو سُطْؤذى غ   من ازناس ، أعملاض  أو ساناهك، أما إذا أنكمل سُطْؤذى غ   من ازنساء 

 قإنه ال َيوا اإلنكار هيا فاق أهل ازعلم .؛ هيالء 

ألنه قد  عدى ازرضر ، وإذا  عدى ازرضر قإنه ، قإنه ال َيوا هيا فاق أهل ازعلم ؛ قإذا كا  اإلنكار هيم ل هذ  اوسائل 

 ار هي هيلغ ما يكو  من أنوا  اإلنكار هيازطد .هيم ل هذ  ازاي قطها اإلنك؛ ال َيوا إنكار  
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رو  اوصازح ، وأَ  أهل ازعلم هم ازذين يددي  فتحَصْلنَا من ذلك أَن املصلحة واملفسدة منوطة بفهم أهل العلم

 إال هيفاوًى من أهل ازعلم ، وأهل ازعلم ال ُيفاو  يف ؛ قال َيوا ألحد أ  يدخل يف م ل هذ  اوسائل أصاًل ، واوفاسد 

ي ازرضر ؛ أل  حتمليمها معلوم  من أصول ازرشيعة ؛ هذ  األمور هياجلواا  وأل  مفسدوا أعظم هيك   من ، زَاَعدي

وك   من األذى نال هيسبب عمل من مَ ي ممل وينهى َعىَل َما ُ وِجُبُه ، هيل ك   من أهيواب اخل  ، اوصازح ازاي  ظن 

يَعُة ، وازعباد ُيؤاخذو  هيذنوهبم .  ازرَشِ

زكن زعلنا نكافي هيذزك ، و نظملو  كاب أهل ازعلم يف هذا ؛  فصطالت يف هذ  اوسائل  ااودام حيااج إىل أيًض 

، ضاهيط هذا احلكم ، ال  كن   خذ اوسائل هيإمجال ، أو من نفائس العلم معرفة الضوابط وَتمعو  ازضواهيط ، أل  

 (1).  « كن عاطفاك يف هيعض اوسائل غازبة عىل علمك 
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 هيمسجد ازدةش هياوطملية دقهلطة مرص . يف خطباه  يإهيملاهطم احلةمح ازدكاور / قال

وهأي مبذوزأة عأىل :(65 فس  )سورة ازاوهية آيأة ".اوناقدو  واوناقدات هيعضهم من هيعض " ازاي هي هيعنوا    

 ".اوناقدني واوناقدات هيعضهم من هيعض " هيعنوا   اإلنبنت هبذا االسم .

 قال اوذكور ما ييل : 

واألصأل عنأد  ،قطهأا خأالف معأارص زة دب زة مس هذة اوس ،عىل ويل األممل هيازدول مس زة اخلملوجث ت ))وا أُ 

قأإ  أول مأن  ،وأما اخلأملوج هيأازدول ،وخملوج هيازفعل هياالعادادخملوج  :علةء ازسنة أ  اخلملوج يكو  عىل قسمني

هين ع طمني رمحه اهلل  عاىل و بعه عأىل ذزأك ازعالمأة ازفأواا  وهيعأض ازعلأةء اعلماه قال هبذا ازادسطم هو ازعالمة 

 اوعارصين .

 هين ع طمني يف أنه هناك خملوج هيازدول؟اازعالمة ما حجة امطخنا 

اعأدل قإنأك مَ  :وقال زه اخلويرصة ازذي ذهب إىل ازنبي  يسعطد يف ازصحطحني يف ام   ذ أِّباحاج هيحديث 

 ،ا عن منكأملهيمعملوف وال ناهطً  األ  ذا اخلويرصة ما كا  يف احلدطدة آمملً  ؛وهذا  يف احلدطدة قطه نو  من ازنملاهية ، عدل

وأسوء مأن ذزأك أنأه أراد أ  ... عأىل  وهذا كاف يف كونه كا  عىل رش ن ازظن هينفسه وأساء ازظن هينبطه إنة أحس

وهلذا قإ  ازشطخ صازح آل ازشطخ قال إذا كا  اودصود هياخلملوج هيازدول أننا ال نحملض ازناس عىل اخلأملوج  ازنبي 

نا نبك ازصد  هياحلق واألممل هياوعملوف وازنهأي عأن وإذا كا  اودصود هياخلملوج هيازدول أن عىل ويل األممل اوسلم قنعم

 ؛ومَ يلافت إىل هذا ازدسم از ازث ،وهيازفعل هياالعادادواحلاصل أ  اخلملوج يكو   :ثم اخاام كالمه هيدوزه ،اونكمل قال

 ؤمنو  قإ   نااعام يف يشء قملدو  إىل اهلل وازملسول إ  كنام : من ازدملآ ] عمنا أم  علمنا؟[ ألنه قد وقد وقد  عمنا 

ومن قعأل سألفنا ازصأازح  وقد رأينا من سنة ازنبي  [59هياهلل وازطوم اآلخمل ذزك خ  وأحسن   ويال ( ]ازنساء/

كانوا ي مملو  هياوعملوف وينهو  عن اونكمل حاى كانوا ي مملو  احلكام وينهأو  احلكأام مأا دام  أهنم  عاىلرمحهم اهلل 

مأا  ذزك ؟؟هل كا  من سلفنا ازصازح؟؟؟هل ورد يف سنة نبطنأا  َيمل إىل مفسدة ظاهملة . أين ازدزطل عىل ذزك ال

و حاى عن هيعض أ هل ثبت ذزك يف سنة ازنبي  ؟هل ورد ذزك ا ؟؟علنً  وأهنا آممل احلاكم  أ  م اًل  يلَيوا  أنهيفطد 

 ازسل ؟؟   نعم ثبت أين هو؟؟

يدول ما مأن   ال سمعت ازنبي ق رراقع عن عبد اهلل هين مسعود  أِّبمسلم يف صحطحه من طمليق  اإلمامأخملج 

أصحاب وحواريو  ي متملو  هي ممل  ويدادو  هيسناه وأنه سطكو  خلوف يدوزو  مأا  أماهنبي  هيع ه اهلل إال كا  زه من 
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ال ي مملو  قمن جاهدهم هيطد  قهو مؤمن ومن جاهدهم هيلسانه قهو مأؤمن ومأن جاهأدهم  ال يفعلو  ويفعلو  ما

  عأاىلاإلية  حبة خملدل كة يف صحطح مسلم أ  عبد اهلل هيأن عمأمل ريض اهلل  هيدلبه قهو مؤمن وزطس وراء ذزك من

 أو  نها  قلطكن يف ازرس كا  يمليا  أنه إذا أردت أ    ممل حاكًة  ..هين ايد ريض اهلل  عاىل عنهة كانا يملى وأسامةعنهة 

سأانملهيه قاسأانكمل هأذا احلأديث قحدثت هبذا احلديث عبد اهلل هيأن عمأمل قا "قال أهيو راقع .ا أهيد يكو  ذزك علنً  ال

هين مسعود ألنه يعلم هيخالف ذزك قال حاى جاء عبد اهلل هين مسعود نمل يف مكا  قمليبا من مكا  عبد اهلل احديث "

أهيا عبأد ازأملمحن حأدي ا  قلة جلست قلت يا معه ايارة أخذين يهين عمملقال قذهب عبد اهلل هين عممل يعود  واساابعن

 هين عمملاكة حدثه  قال نعم قحدثنا هيحدي ه ازذي سمعه من ازنبي يف اخلملوج   سمعاه من ازنبي 

هناك ما يعملف عند ازعلةء هيسبب ازنمول   أ  صل هذا ازبابأازذي هو  يسعطد اخلدر ويف صحطح مسلم عن أِّب

وهذا خماص هياحلديث زكنه هناك طملف ثازث اسمه سبب ازملواية ما سبب  وهذا خماص هياآليات وسبب ازورود

ا قلطن   هيطد  قإ  مَ يساطع قبلسانه قإ  مَ يساطع قبدلبه ما سبب رواية هذا ث من رأى منكم منكملً رواية حدي

 يلوا كا  امن عبد اولك هين مملوا  خملج عبد اولك زطص أنهسعطد اخلدري  أِّباحلديث يف صحطح مسلم من طمليق 

يصلو  خل  اخللطفة اجلمعة واألعطاد  انوكا هيازناس عبد اولك هين مملوا  كا  خلطفة وازناس يف هذا ازممن اوايض

ا ازعطد هناك مصىل يف أول اوطملية ومصىل يف آخمل اوطملية هذا مَ يكن موجودً  يليف اوطملية زنص زطس كحازنا اآل  ن يت

من مجاه  اوسلمني  ازذين  واآلالفاحلشود   يازناس يف مكا  واحد قلك أ   اخطل مع يف امن ازسل  يصيل

م  اوؤمنني مع  عبد اولك هين مملوا  خملج عبد اولك وهو يا هيط أهيا سعطد اخلدري أمع اخللطفة مع  ازطصلو جاءوا

 زكنهذ  هي ازسنة   إىل اونرب قدام رجل من ازناس وقال ازصالة قبل اخلطبة وكا  قد وضع زه منرب ق راد أ  يميض

 إامكالال  ،أواًل  خطبَت ، أواًل  صلطَت  ي،اجاهادأ  األممَل  علم أ  عبد اولك هين مملوا  كا  يملىأازذي يبدو واهلل 

زة اجاهادية  اوس أ  ممل هام قظنأحبس ازناس زلخطبة وهو يمليد أ  حيدثهم يف  أواًل نه إذا خطب أقكا  يملى 

نه قعلها وزو مملة قدم اخلطبة عىل ازصالة وازعبادات  وقطفطة قدام رجل وقال أ وزطست كذزك إذ مَ يملد عن ازنبي 

ممل كة كا  قدال هذا اخلطبة قدال عبد اولك هين مملوا  قد  ن  ما هنازك قد  ن  ما هنازك مَ يعد األ ازصالة قبل

ا هيو سعطد اخلدري ختطل ما ازذي قعله أهيو سعطد حطنة رأى هذأ  ازذي قال ذزك أخ  يف ما  ن  يف رواية  ازملجل ال

ا واهلل أهيدً  سعطد أما هذا قدد أساء رج هل قال أهيا سلك مسلك اخلوا هيو سعطد هذاأازملجل قعل هذا ازفعل هل قال 

يدول وذكمل  سمعت ازنبي  ما هذا قدد أدى ما علطه قإينأقال  رسعطد قال  أهياهيل ازذي ثبت يف صحطح مسلم أ  
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هيطعة ازعدبة كا  من   اهلل  عاىل عنهم وا هيايعوا ازنبي  ا قلطن   هيطد  .أ  ازصحاهية ريضحديث من رأى منكم منكملً 

نخاف يف اهلل زومة الئم كة يف ازصحطح من  هينود ازبطعة وعىل أ  ال نناا  األممل أهله وأ  ندوم هياحلق حط ة كنا ال

حديث عبادة هين ازصامت ختطل هذا ازفصل هيني قضطة األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل واخلملوج عىل والة األممل 

َتعله موق  عبادة  و ملاعى اوصازح واوفاسد  هذا ازفهم الما دام يف ضواهيط األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل 

  .هين هيطال وقد  ددم هذا يف  فس  سورة ازاوهيةاحاى قال كذزك؟ ذر  اهلل  عاىل عنه مع معاوية وموق  أِّب ريض

نك دى هيك ذزك إىل قملاق وطأهين هيطال ويف هذا جواا األخذ هيازشدة يف األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل وإ  اقال 

ا يف امن ازسل  زدد وقال يف ازفوائد نفسها وقطه  ملك اخلملوج عىل ازوالة مَ يدل هذا اخللط ازذي يف اماننا موجودً 

اهلل  وغ   من طمليق معاوية ريض  حسن ازعالمة األزبانى رمحه اهلل يف ازسلسلة ازصحطحة روا  أهيو يعىل يف مسند

قدال يف أثناء خطباه اوال مازنا وازفطىء قطئنا من امئنا أعططنا  ومن  ا قخطب يف ازناسيومً   عاىل عنه أنه صعد اونرب

إنة اوال مازنا وازفطىء قطئنا  اجلملة  جاء يف اخلطبة ازاي هيعدها ويف أثناء اخلطبة كملر هذ امئنا منعنا  ومَ ياكلم أحد

عة از از ة قكملر هذة ازكلمة قدام من امئنا أعططنا  ومن امئنا منعنا  قلم ياكلم أحد قجاء يف اخلطبةاز از ة يف اجلم

وقال إنة اوال مال  اهلل  عاىل عنهة سفطا  ريض أِّبهل اوسجد ممن يعملقو  هيازصالح قوق  وعاوية هين أرجل من 

اهلل  عاىل عنه  اوسلمني وإنة ازفطىء قطىء اوسلمني ومن منعنا منعنا  هيسطوقنا قلم ياكلم معاوية وأمىض خطباه ريض

خذ  معه عىل سيمل  ثم أذ  زلناس  اواوقع أ  معاوية أهذا ازملجل و ]أم طلَب[ طبة وصىل هيازناس طازب م اخلأقلة 

اآلالف   نا خلطفة اوسلمني وهذأمام ازناس  أقال يكن  ، نصحنى هيعدأ  ]أم: إ  أردَت أ [ يدول هلذا ازملجل أردت 

إنة أجلسه معه عىل سيمل  وأكملمه ثم أذ  زلناس  ،اأهيدً  ؟أمامهم هل قعل ذزك ي   وقمل عىل هطباأينبنى  اوؤزفة ال

 مملاء يدوزو  قال يملد علطهم ياهاقاو  يف ازنارأا قال قطه سطكو  حدي ً  سمعت من ازنبي  إينعلطه قدال  اقدخلو

ا حد ثم قلاهأ عيلّ قلت يف اجلمعة قبل اواضطة كذا وكذا قلم يملد  إينخشطت أ  أكو  منهم و وإينا يابع هيعضهم هيعًض 

حطا  اهلل قلم يفهم معاوية أ  هذا أ أحطا  اهلل أحطاين هذا أحطاين عيلّ  أحد ثم قلاها ثاز ا حاى رد يف از انطة قلم يملد عيلّ 

ننا  علمنا أرضب من اخلملوج علطه وأ  هذا   زطب من اوسلمني علطه هيل احاج هبذا احلديث عىل جواا هذا ازصنطع 

ممل واضحة كل ازوضوح عىل جواا األ دزة هيفهم وال اسانباط واألال نعارض ازكااب وازسنة هيدطاس وال  أ

هياوعملوف وازنهي عن اونكمل وزو زلحاكم ما دام ذزك ال يرض إىل مفسدة ظاهملة وإال قمن ازدواعد احلاكمة يف هذا 

 .ازباب ازنظمل إىل اوصازح واوفاسد



 
                                                     (138) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ردت أ   نصأح أإذا  ،وج هيأازدولخأمل ،قبل أ   دع مظاهملات ينايمل كا  يدال زكل من جهمل هيحأق هأذا خأملوج

ق نأا أقأول زصأاحب هأذا  مائأة هياوائأةا  أ  هذا اوسلك كا  صحطحً زطه وانصحه وأنا س سلم جداًل إاحلاكم اذهب 

ازملهيانطو  كة علمنا من ازعالمأة  ءقعلت كة يفعل ازعلة األقلأنت أو عىل   توذهب األمملنا هذا اك كفطأناوسلك زو 

ما هيعد قطا قخامة ازملئطس ممد أا وقلت قطه ىل يف مكا باه زبعض حكام اوملكة زو أنك كابت كااهيً هين هياا رمحه اهلل  عاا

 ،نأك حتأب ديأن اهللأا علأم يدطنًأأظن هيك اخل  وأنا واهلل أو، نه يدع يف هيالدنا من اونكملات كذا وكذاإمبارك  يحسن

هأل صأاحب هأذا اوسألك صأنع هأذا  ، مأ اًل حبك يف اهللأ ،وازسالم ،مل انابا  منك األمملرجو أ  يكو  هذا أو

 .-هدا  اهلل-إىل آخمل كالمه    …))  َيملؤوال  ،مَ يصنع ؟!ازصنطع
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  هدا  اهلل إىل احلق  احلةمحيهيملاهطم إازدكاور قال : 

 (.يل األمر بالقول هذه املسألة ، مسألة دب فيها خالف معارص  ملا أثريت مسألة اخلروج عىل و) 

 »هيني أهل ازسنة واجلةعة ،وإ  وجد اخلالف   -اوال معارًص  ال قديًة -قلت : هذ  اوس زة زطس قطها خالف  

 «هيمعمه

سنة ازذين هم أصحاب قول يف اوس زة  ال أهنم  أهل از ر ضاهم إاوملاد هياوعارصين من  ، عند اوعارصين  حدطدة  

وزعدم إوامه هياونهج   ، وزضطق اطالعه، وهذا زدلة علمه ،ظن أ  قطها خالف عىل اجلادة  وإنصاًقا قإنه من هنا أويت   

 . عادادهم ازذي يسبدو  هيه ازنصوص دائًة إال حيسنو   صور اوسائل زفساد ازسلفي ،  

 ( :  مني واألصل عند علامء السنة أن اخلروج يكون عىل قسقوله) 

 قلت :والرد عىل هذا الكالم من وجهني : 

 ؟كل من أراد أ  خياز  يف مس زة  يدول قال ازعلةء؟ و أ  واذا مَ  ذكملهم و من هم علةء ازسنة هؤالء؟ -1

 اذكمل زنا يف أي دواوين ازسنة ُذكمل هذا ؟ أم أ  االقباء أصبح اوصدر يف االسادالل!  -2

   وخروج بالفعل (( العتقادباقوله : ))واخلروج عىل قسمني خروج 

 قلت والرد عليه من سبعة أوجه : 

  هذا ماعلق  هي داة اخلملوج وال ياصور " هياالعاداد  أو هيازفعل أو  هيازدول "ازوجه األول  : ازدول هياخلملوج أنه

 اخلملوج إال هياعملي  معنا  .

 . ازوجه از اين  :  عملي  اخلملوج :هو نم  ازطد من ازطاعة 

 الرد



 
                                                     (141) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 واألدزة عىل ذزك :

 (1)((  ...قال حجة زه يوم ازدطامة  ا من طاعةمن نم  يدً  )):زه قو -1

  (2). (قةت إال مات مطاة جاهلطةقارق اجلةعة امربا من : )قوزه و -2

 (3)  قةت قمطااه جاهلطة( خملج من ازطاعة امرباً من : )وقوزه  -3

  (4) «اة جاهلطة قةت علطه إال مات مط خملج من ازسلطا  امرباقإنه زطس أحد من ازناس : )وقوزه  -4

 (5)(من عنده إال أ  يملجع   قارق اجلةعة قطد امرب قدد خلع رهيدة  اإلسالممن ): وقوزه  -5

 (6) (إال أ   يملجع قارق اجلةعة قطد امرب قدد خلع  اإلسالم من رأسهقمن : ) وقوزه  -6

ا خملج من ازسلطا  امربً  "و"خملج من ازطاعة امربًا  "و " قارق اجلةعة امربا ""وا من طاعة من نم  يدً  "قرس زنا 

 وغ ها من اجلمل قة  فس ك هلذ  اجلمل ؟ ونحن يف اناظارك . "قارق اجلةعة قطد امرب  "و"

 أما تفسري السلف هلا فعلى النحو التالي :

يف تعريف مفارقة اجلامعة  :(هـ 833)ت  مجرة أيب ابن قول : (هـ242)تبن حجر انقل احلافظ  -1

 ما نصه 

 ازشرب، هيمددار عنها قكنى يشء، هي دنى وزو األم  زذزك حصلت ازاي ازبطعة عدد حل يف ازسعي اوفارقةهي اوملاد)) 

  (2)((  حق هين  ازدماء سفك إيل يؤول ذزك يف األخذ أل 

                              
 

 

 

 

 



 
                                                     (141) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

  :هـ( 1949)ت  أبو العال عبد الرمحن املباركفوريقال  -2

  واوعنى وازدصاص اوةثلة وهو ازدود من ازدود ، وأصله قدر  : أي ازاحاطة وسكو  ازداف هيكرس " امرب قطد") ) 

  ازشاهد يف يددر ، يس  هييشء كا  وزو ازطاعة عن ازطد ونم ،  ازبدعة وا با  ، ازسنة هيبك اجلةعة علطه ما قارق من

   (1...(( . )امرب هيددر

  وإذا حصل هذا ازوجه از ازث : إذا  بني ذزك قاخلملوج يكو  هيكل وسطلة  ؤدي إىل نم  ازطد من ازطاعة

قلة ااد ازدول مع االعاداد أنكملنا   ووا   ؟هياالعاداد  هيدو  قول قكط  مع ازدول ازذي ال يكو  إال هياالعاداد

 كا  االعاداد قدط آمنا هيه ونسبنا  ألهل ازسنة سبحانك هذا هباا  عظطم .

 . صأ راجعهازوجه ازملاهيع :دالزة ازنصوص عىل اخلملوج هيازدول 

 راجعه صأ  نهج أهل ازسنة يف  صنط  اخلوارج ومنهم ازدعدة ازوجه اخلامس : م . 

  ازوجه ازسادس :  من حطث ازنظمل قإنه ما حصل خملوج  قدط إال وسبده قول و  ايم ، وزذزك إذا أنكملت

 ألنه ال حيصل اخلملوج إال هيه . َق نكِمِل اخلملوج أصاًل!!،اخلملوج هيازدول 

 : ا يف نفسه أو ينطق هيه وحيض ازناس علطه ؟ادد ازملجل امطئً أ،ة أامد يف اإلسالم أ  يع ازوجه ازساهيع 

 . ازوجه از امن : من ازدول ما زطس هيخملوج وإ  أثم صاحبه ومن ازدول ما يكو  خملوج 

 .)قوله : )وأما اخلروج بالقول فإن أول من علمته قال هبذا التقسيم هو العالمة بن عثيمني رمحه اهلل تعاىل 

 وواذا ختربنا هية  علم ؟"أول من علمته  "قوزك   :قلت 

 .هداك اهلل  حاى ال  ؤ ى من قهمك قطها ،  قبل أ   اكلم اوس زة   صور  قبل أ   اكلم ؟ واذا ال  بحث أوالً 

 :هين ع طمني ازطس منهج ازعالمة  اخلملوج هيازدول هذا منهج ازسل   ازصازح 

                              



 
                                                     (142) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 وإليك غيض من فيض من األدلة على أن اخلروج يكون بالقول .

إهنا ساكو  قانة  سانظ  ازعملب، قاالها يف ازنار، ازلسا  قطها أامد (( عبداهلل هين عممل قال: قال رسول اهلل عن  -1

  (1). ))من وقو  ازسط 

زعلك قهمت اآل  و مَ يدل م ل وقع ازسط  هيل قال  "ازلسا  قطها أامد من وقو  ازسط   "  مل قوزه :قلت :  

 امد !.أ

 (:هـ1949ت) علق املباركفوري 

اِف ازليَساِ  َأْي إِْطاَلُقُه َوإَِطاَزُاُه )َأاَمدن ِمَن ازَسْطِ ( َأْي َوْقُع ازَسطْ " ً   ائالق ِ  َكَة يِف ِرَواَية  أِلََ  َوَيُدلن َعَلْطِه ِرَواَيُة إرِْشَ

ُب هيِِه يِف  ِْلَك احْلَا َب هيِِه َأَثمَل يِف َواِحد  َوازليَساُ  َ رْضِ   (2)."))َزِة َأْزَ  َنَسَمة  ازَسْطَ  إَِذا رُضِ

 :(هـ 191)تقال نرص هين سطار الهين هب ة

 ه اضطملامأويوامك أ  يكو  ز ***أرى خلل ازملماد ومطض مجمل

  (3)ملب أوهلا كالمأأأأوأ  احل ***قإ  ازنار هيازعودين  ذكى

 تأمل احلرب أوهلا كالم  !ومل يقل احلرب أوهلا سيوف .

يا جنادة أال أخربك هيازذي زك وازذي مطة أِّب أجلنادة هين  ن ازصامتقال عبادة هي: )عبادة هين ازصامت  -2

علطك إ  علطك ازسمع وازطاعة يف عرسك ويرسك ومنشطك ومكملهك ويف األثملة علطك وأ   د  زسانك 

  (4)...( هيازدول

                              
ا : أمحد )4165, رقم ) 4/101)أخرجه أبو داود )- 1 ( وقال : 1103, رقم ) 4/403( , والرتمذي )6130, رقم ) 1/111( . وأخرجه أيضا

م) 3160, رقم)  1/1311غريب . وابن ماجه ) نَِد بَِرقم َد َشاكِر يف املُسم  (6130( و )َصَحَحُه المَعاَلَمة َأمحم

 ((1103امع الرتمذي برقم))حتفة األحوذي برشح ج- 1

 ( 1/133؛ واجلليس الصالح 6/114؛ واألغاين 6/36)تاريخ الطربي - 3

 (1116( وجامع معمر بن راشد برقم )10630)مصنف عبد الرزاق برقم ) - 4



 
                                                     (143) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :( هـ822 ت) بن تيمية اقال شيخ اإلسالم  -9

يفسد  ازلسا  من األديا  أضعاف ما  فسد  ازطد كة أ  ))كذزك اإلقساد قد يكو  هيازطد و قد يكو  هيازلسا  و ما 

  (1)...((ما يصلحه ازلسا  من األديا  أضعاف ما  صلحه ازطد

  وقع ازلسا  أامد من وقع أقلت : زو   ملت كالم امطخ اإلسالم ووعا  قلبك ما  لفظت هية  لفظت هيه و زعلمت   

 .ازسط  غازباً 

أ ملو  أنى ال أكلمه إال أسمعكم واهلل :))خل عىل ع ة  قاكلمه قدال قال : قطل زه أال  د عن أسامة هين ايد -5

  (2).((زدد كلماه قطة هيطني وهيطنه ما دو  أ  أقااح أمملا ال أحب أ  أكو  أول من قاحه

 إىل قاحه . زسار  أسامة هين ايد  قلت قلو كا  نصح احلاكم يف ازعلن خً ا 

خلطفة أهيدا هيعد ع ة  . قدطل زه : يا أهيا معبد أو أعنت عىل دمه؟ : ))ال أعني عىل دم قال عبد اهلل هين عكطم  -4

  (3). قطدول إين أعد ذكمل مساويه عونًا عىل دمه((

 :  (هـ1241ت ) قال الشوكاين  -8

قازواجب دقُعُه عن هذا ازا بطط ، قإ  كَ   "ويؤدب من ي بط عنه"وأما قوُزُه: ))امارحًا قول صاحب األاهار : 

ًا زانلطظ ازعدوهية ، واحلطلوزة هيطنه وهيني من صار يسعى زديه هيازا بطط هيحبس أو غ   ، ألَنُه ، وإال كا  مساحد

َاُك عندها احْلُمَلم ، ويف هذا ازا بطط نم  زطد   ممل كب وحملم عظطم ، وسا  يف إثارة قانة  ملاق هيسببها ازدماء ، وُوْ

ن نم  يد  من طاعة اإلمام قإنه َييء يوم ازدطامة أَنُه قال: ))م من طاعة اإلمام ، وقد ثبت يف ازصحطح عنه 

  (4). وال حجة زه ، ومن مات وهو مفارق زلجةعة قإنه يموت مو ة جاهلطة((

                              
 (1/331) الصارم املسلول - 1

 ( 0604)صحيح مسلم رقم ) - 1

 ات .(ورجاله ثق 3/30.)رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى - 3

(4/514) السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار)- 4



 
                                                     (144) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 وها نحن ندقعك عن هذا ازا بطط. "قازواجب دقُعُه عن هذا ازا بطط  ":   مل قول ازشوكاينقلت :  

 و  عملي  اخلملوج   احفظ هذا .وه "ويف هذا ازا بطط نم  زطد  من طاعة اإلمام"وقوزه  

  (هـ1993)ت آل الشيخ  اللطيف عبد بن اهلل عبدقال  -8

 علطهم قاخلملوج. وازطاعة ازبطعة احلديث هذا يف -((زه حجة ال ازدطامة يوم اهلل زدي طاعة منا يدً  خلع منحديث )) ف  علطده عىل-: قال 

 .زلطاعة  ملك طاعاهم و ملك وازبطعة، زلعهد ندض

 .هبا إال اإلسالم يدوم ال ازاي األصول من أهنا وعملقوا هبا،  اهلل رسول أصحاب عمل وأم اهلا األحاديث وهبذ 

 ظاهملة اأمورً  - ازعميم عبد هين عممل ازملاامد خالاخللطفة - هيعدهم ومن ،جاج واحلَ  معاوية، هين يميد من واماهدوا

 طمليدة إىل اوسلمني دعوة عن خارج علطهم ارجاخل أ  ورأوا قطهم، وازطعن علطهم اخلملوج عن وهنوا خفطة، زطست

 .اخلوارج

 احلجاج، عىل اخلملوج عىل أنبايعك: زه قطل رجله، يف وطعن احلجاج، مع - عنهة اهلل ريض - عممل اهين حج وا وهلذا

 واحاج طاعة، من ايدً  أنم  ال: وقال علطهم، اإلنكار غلظ - مملوا  هين اولك عبد أمملاء من أم  وهو - وعمزه

 .ذكمل   ددم ازذي هياحلديث لطهمع

 سمعام، مما وهياطنا  ظاهملا إزطه   دعوكم  إسالم إمامة من هيه نَ مَ  هية علطكم اهلل نعمة قاامكملوا ذزك، قهمام قإذا

 من ذزك يعملف ذزك، سوى   ازدصد ال دينه ألجل اوهاجملين وإعانة وازدوة وازسالح اوال هيذل من ازفعل وصدقه

 (1(()هيه وقاموا اوسلمو  اعادد  ما ونطاه هيدلبه  مفارق ناققم إال َيحد  وال عملقه،

 (للطاعة ترك طاعتهم وترك والبيعة، للعهد نقض عليهم فاخلروجقلت : تأمل قوله : ) 

( فاملخالف هلذا ؛ خارج عن السنة اىل البدعة وعن هبا إال اإلسالم يقوم ال التي األصول من أهنا عرفواوتأمل قوله : )

 الفرقة .اجلامعة اىل 

 (به وقاموا املسلمون اعتقده ما ونيته بقلبه  مفارق منافق إال جيحده وال (وتأمل قوله 

  :( هـ 1521ت) ئل العالمة ابن باز ُس  -2

                              



 
                                                     (145) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ؟ . هل من منهج ازسل  ندد ازوالة من قوق اوناهيمل؟ وما منهج ازسل  يف نصح ازوالة

 ،  ألن ذلك يفيض إىل الفوىض ;ة ، وذكمل ذزك عىل اوناهيملزطس من منهج ازسل  ازاشه  هيعطوب ازوال )) :واب اجل

 ، ويفيض إىل اخلوض ازذي يرض وال ينفع ، وزكن ازطمليدة اوابعة عند ازسل  وعدم السمع والطاعة يف املعروف

  (1)(( ازنصطحة قطة هيطنهم وهيني ازسلطا  ، وازكااهية إزطه ، أو اال صال هيازعلةء ازذين ياصلو  هيه حاى يوجه إىل اخل 

 "اعدل " وا علق عىل قول ازملجل زلنبي  ::هـ(1521)ت بن عثيمني اقال العالمة  -3

 وقطل: هذ  قسمة ما أريد هبا وجه اهلل!"وقوزه : قال 

( (2)هذا ازملجل من حيدمل أحدكم صال ه عند صال ه ضئضئوقال ازملسول علطه ازصالة وازسالم: )إنه خيملج من 

أل  هذا ما أخذ ليل عىل أن اخلروج عىل اإلمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكالم وهذا أكرب ديعني م له، 

 ازسط  عىل ازملسول علطه ازصالة وازسالم زكنه أنكمل علطه.

وما يوجد يف هيعض كاب أهل ازسنة من أ  اخلملوج عىل اإلمام هو اخلملوج هيازسط  قمملادهم هيذزك اخلملوج ازنهائي 

زمنا يكو  هيازعني ويكو  هياألذ  ويكو  هيازطد ويكو  هيازملجل زكن ازمنا األعظم ازذي أ  ا األكرب كة ذكمل ازنبي 

هو ازمنا حدطدة هو انا ازفملج، وهلذا قال )ازفملج يصدقه أو يكذهيه(، قهذ  ازعبارة من هيعض ازعلةء هذا مملادهم هبا، 

، سبقه خروج باللسان والقول أنه ال يمكن خروج بالسيف إال وقدونحن نعلم علم ازطدني هيمداىض طبطعة احلال، 

ازناس ال يمكن أ  ي خذوا سطوقهم حيارهيو  اإلمام هيدو  يشء ي  هم؛ ال هيد أ  يكو  هناك يشء ي  هم وهو 

ا حقيقة [ازكالم،  ، دَزْت علطه ازسنة، ودّل علطه ازواقع، أما من ازسنة ] فيكون اخلروج عىل األئمة بالكالم خروج 

؛ أل   ] أن اخلروج بالسيف فرع عن اخلروج باللسان والقول [قع قإنا نعلم علم ازطدني قدد  ددم ذكمل ، وأما ازوا

                              

 



 
                                                     (146) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ازناس مَ خيملجوا عىل اإلمام هيمجملد أخِذ ازسط ، ال هيد أ  يكو   وطئة ومتهطد وقدح يف األئمة، وسب وحاسنهم، 

  .(1)ثم متالئ ازدلوب غطًظا وحدًدا، وحطنِئذ  حيصل ازبالء(. 

: هل اخلملوج عىل احلاكم هيازدول كاخلملوج هيازسط  سواء هيسواء؟ -حفظه اهلل-مة صازح ازفواا  ُسئل ازعال -10

 وما احلكم هياخلملوج عىل احلاكم؟

، هيل اخلملوج هيازسط  مب ب عىل اخلملوج اخلروج عىل احلاكم بالقول قد يكون أشد من اخلروج بالسيفق جاَب: 

ا، هيازدول  إلنسا  أ  حيث ازناس عىل اخلملوج عىل والة األمور، ويبَنض والة وال َيوا ز، اخلروج بالقول خطري  جد 

فإّن هذا سبب يف محل السالح فيام بعد والقتال، فهو أشد من اخلروج بالسيف؛ ألنه ُيفِسد أمور اوسلمني إىل ازناس، 

 (2)هم، ورهية يسبب محل ازسالح ، نعم، وُيلدي ازعداوة هيطنالعقيدة، وحُيّرش بني الناس

 قوزه : أامد من اخلملوج هيازسط  ألنه هو أصب ازفان وازرشور .  مل 

 :حفظه اهلل قال الشيخ صالح السدالن  -11

ا أ  اخلملوج إنة يكو  هيازسالح قدط، واحلدطدة أ  اخلملوج معاددً ؛ قازبعض من اإلخوا  قد يفعل هذا هيحسن نطة ))  

إن اخلروج بالكلمة أشد من اخلروج ؛ عملوقة قدط، هيل ، أو ازامملد هياألسازطب او ال يدارص عىل اخلملوج هيدوة ازسالح

طه إال ازكلمة، ؛ أل  اخلملوج هيازسالح  بالسالح ونظن   - زألخوة ازذين ي خذهم احلةس: قندول  ، وازعن  ال ُيمَلهيي

يف ا وامد كم  ملِّب امطئً ، ا قإ  صلفكم علطهم أ  يبي وا، وأ  ندول هلم رويدً  -منهم ازصالح إ  اماء اهلل  عاىل 

، ا زطاكلموا ، كة أهنا  فاح أمام أصحاب األغملاض أهيواهيً  ازدلوب،  ملِّب ازدلوب ازطملية ازاي ال  عملف إال االندقا 

 .ا وإ  هياطاًل إ  حدً ؛ وزطدوزوا ما يف أنفسهم 

أو اوحارضات ، أو اسانالل ازرشيط ، هي ي أسلوب كا  ؛ واسانالل األقالم ، وال امك أ  اخلملوج هيازكلمة 

، وأحذر من ذزك أامد  أعتقد أن هذا أساس اخلروج بالسالح ، يف حتمطس ازناس عىل غ  وجه رشعي، ت وازندوا

                              
 .



 
                                                     (147) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

، زطنظملوا إىل ازفان ازاي  عطشها  وإىل من سبدهم يف هذا اوجال،  عليكم بالنظر إىل النتائج:  ازاحذيمل، وأقول هلؤالء

ندرك أ   ؛ ، قإذا عملقنا ذزك؟  صلاهم إىل ما هم قطهوما اخلطوة ازاي أو؟ ما سببها ، هيعض اوجامعات اإلسالمطة 

 ُيمَلِّبي ازفانة يف، وازاشديد ، وازاحمطس ، واال صال زلانف  ، واسانالل وسائل اإلعالم ، اخلملوج هيازكلمة 

  (1). (( ازدلوب 

 :  ئل الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه اهلل ُس  -12

؟ كمن ينادد  ا، أم يكو  هيازلسا  أيًض   احلكام يكو  هيازسط  قدطهل اخلملوج عىل: يدول  ؛ أحسن اهلل إزطكم)) 

 ؟ ، وازدنوات ازفضائطة عن طمليق اإلعالم؛ ، أو َمْن يطازب هيانط  اونكملات عالنطًة ازظلم م اًل 

ُح ،  ا بذكر املعايب، ويكون أيض   اخلروج عىل الوالة يكون بالقتال وبالسيف ، نعماجلواب : ))  ، ونرشها يف ازصن

ُض ازناس يف احلكام ؛ يف ازشبكة أو غ ها ، أو يف اإلنبنت أو قوق اوناهيمل ا يف ثم تكون سبب  ،  ؛ أل  ذكمل اوعايب ُ َبني

 .. ، وقازوا: إنه كا نرشوا معايبه أواًل ؛ وا خملج علطه از وار  ،  خملج علطه أم  اوؤمنني ع ة  ،  اخلروج عليهم

وخازفهة يف ازاكب ، وأخذ ،   وعممل : إنه خاز  ازشطخني ازلذين قبله أهيا هيكمل قازواو -نرشوا معايبه هيني ازناس - 

، قاجامع از وار، ثم  جعلوا ينرشوهنا ،، وأعطاهم ازواليات ازمكاة عىل اخلطل، وأ م ازصالة هيازسفمل، وقملب أوزطاء 

ِت املعايب  ن اخلروجهذا نوع م ،  قال َيوا زإلنسا  أ  ينرش اوعايب ، ، وقالو  أحاطوا هيبطاه معايب -، إذا ُنرِشَ

وهم بُ ، وأزَ  ؛ أهينض ازناس ازوالة ، ويف ازشبكة اوعلوما طة واوجالت، ، ويف ازصح  عىل املنابر -احلكام والوالة

، وزو كا  عندهم  ، وأهل احلل واْزَعْدد ازنصطحة  كو  مبذوزة من أهل ازعلم وزكنَ  ، ، قخملج ازناس علطهم علطهم

ال  مَ   ؟ : مََِ ال  اكلم ، ووا قطل زبعض ازصحاهية ؛ هذ  مناصحة ًسا!  ، ما  نرش هذ   ، وزو كا  عندهم قِْسق    م  ُظلْ 

؛ حاى ال أقاح هياب رش  ؟ قال: هل  ظنو  أين ال أكلمه إال وأنام  ملو ؟! إين أكلمه قطة هيطني وهيطنه  ُ َكليُم ع ة 

، ياصلو  هيوالة األمور، وخياطبوهنم  أهل ازعلم يبذزو  هلم جهود،  حاهية ؛ هكذا ازص أكو  َأَول َمْن قاحه

َأَما  ، ، هَيملَئِت ازذمة ، وإ  مَ يدبلوا قدد َأَدى ازناس ما علطهم ، قإ  َقبُِلوا قاحلمد هلل هياألسلوب اوناسب، وُيَبليُنوهَنُمْ 

  (2) .(( اخلملوج قال َيوا

                              



 
                                                     (148) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ؟ هين ع طمني هو أول من قال اخلملوج  يكو  هيازدولاهل ازعالمة  هيعد هذ  األدزة اوخارصة  ، قلت :  

 ا ق اهلل .

وكو  ازسل  هنو ا عن ذكمل م ازب احلكام يف اوناهيمل وامحن صدور ازناس هيازنل ؛ إال  ألنه ال ياصور خملوج 

  (1)هيازسط  إال وقبله خملوج  هيازدول وهو ازشحن وازا بطط واإلثارة .  راجع ازنصح هيرشوطه

  : (وتبعه عىل ذلك العالمة الفوزان  وبعض العلامء املعارصين )قوله. 

.  وهذا  معملوف عنك هيلمم ازكبار يف غ  ما موضع  سنذكمل امطئًا منه  هيازادلطد زلعالمه ازفواا  هذا قطه رمى قلت :  

  .إ  اماء اهلل 

من علةء ازسنة   و وازعلةء اوعارص ،ل إنة يابع ازدزط ، دال يدلد أًح حفظه اهلل  ازعالمة ازفواا   م لازعامَ ازملاسخ  

 هيخالف أم ازكم . ، قنوا أعةرهم يف ازعلم أألهنم ، كذزك 

ساندت إىل كالم ازعالمة ازع طمني وزكن وا كا   ذزك علطهم ، قلو أردت أ   عادد ذزك إلقإهنم يذكملو  ما هلم وما 

 ظمل إىل األدزة ال من قاهلا أوالً ضدك رصت  دول من سبده ؟ وهذ  طمليدة أهل األهواء ازواجب ازن

 ، ، وازسنى يكفطه ازدزطل اوزوال خشطة اإلطازة  ما  ملكنا أثملً ، وها نحن سدنا زك أقوال ازعلةء سلفًا وخلفًا يف ذزك 

 كة قال ازعالمة األزباين رمحه اهلل  .، وصاحب اهلوى ال يكفطه أز  دزطل 

  سعطد يف ازصحطحني يف  ِّبأأنه هناك خملوج هيازدول  ؟ احاج هيحديث هين ع طمني يف اقوزه ))ما حجة امطخنا ازعالمة

 ((وقال زه اعدل قإنك مَ  عدل وهذا  يف احلدطدة قطه نو  من ازنملاهية ام   ذي اخلويرصة ازذي ذهب اىل ازنبي 

 اماء اهلل !ازعالمة هين ع طمني ي يت هيازنملائب ؟ ما  هل "وهذا  يف احلدطدة قطه نو  من ازنملاهية"  مل قوزه : قلت :  

                                                                                                  



 
                                                     (149) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ما  ا اخلويرصة ، وزألس  ك  ً  يذهذا أدب  جم مع ازعلةء. وزفهمك ازدارص،  وزدرص إطالعك  ، مَ  فهم قصة 

اذهب و علم واقاح كاب ازسل  عىل يد اوشايخ ازكبار ، حتسن ازظن هينفسك و سطئ ازظن هيازعلةء ،  قال  اعجل 

 وإال وكلت اىل نفسك قاهلك .

  : ا عن هيمعملوف وال ناهطً  اآمملً أل  ذا اخلويرصة ما كا  يف احلدطدة ، حلدطدة قطه نو  من ازنملاهية وهذا  يف ا(قوزه

أسوء من ذزك أنه أراد  و، وهذا كاف يف كونه كا  عىل رش،  وأساء ازظن هينبطه ، منكمل انة أحسن ازظن هينفسه 

 .) عىل ازنبي  -كلمة غ  مفهوم -...أ  

يف  علطل "ا عن منكمل هيمعملوف وال ناهطً  اآمملً أل  ذا اخلويرصة ما كا  يف احلدطدة  "قلت : ما ازذي  دصد  هيدوزك  

 ازملد عىل غملاهية ازعالمة هين ع طمني ؟

األجدر هيك أ    يت هياعلطل ازشطخ ثم  ملد علطه ، إ  كا  زديك ازملد ،  ألنك حتطد عن موطن ازنما  ، قإ  ازشطخ  

 "اعدل"جطًا،  زكونه  لفظ هيالك ازكلمة هو ازذي سة  خار   ازنبي أرمحه اهلل ذكمل 

  (1)((أمتي من بعده اثنان اختلف ما قتلته لو أمتي يف خرج قرن أول هذا إنقطه   قال )) وهذ  أقوال ازنبي 

  (2)((أمتي يف رأيته قرن أول وهذا))وقوزه 

 ؟عىل ازنبي  هل ذو اخلويرصة خارجي أم ال ؟ وإ  كا  خارجي قبة خملج  قائًة:وما اال ازسؤال 

 اخلويصرة :  وإليك كالم السلف يف ذ

  هـ(:981)ت  حممد بن احلسني اآلُجّرُي قال 

اخلوارج ، ياوارثو  هذا اوذهب  ئمل))واخلوارج هم ازرشاة األنجاس األرجاس ، ومن كا  عىل مذهبهم من سا

 .قديًة وحدي ًا ، وخيملجو  عىل األئمة واألمملاء ويساحلو  قال اوسلمني 

                              
 

 



 
                                                     (151) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

، قدال :  ، وهو يقسم الغنائم باجلعرانةطعن عىل النبي هو رجل  :وأول قرن طلع منهم عىل عهد رسول اهلل 

: ويلك ، قمن يعدل إذا مَ أكن أعدل ؟ ، ق راد عممل ريض اهلل عنه قاله ،  اعدل يا ممد ، قة أراك  عدل ، قدال 

: أ  هذا وأصحاهيًا زه حيدمل أحدكم صال ه مع صالوم ،  من قاله ، وأخرب علطه ازصالة وازسالم قمنعه ازنبي 

وصطامه مع صطامهم ، يمملقو  يف ازدين كة يمملق ازسهم من ازملمطة ، وأممل علطه ازصالة وازسالم يف غ  حديث 

 (1)هيدااهلم ، وهيني قضل من قالهم أو قالو  .((. 

 :( هـ822 ت) بن تيمية اقال شيخ اإلسالم 

يف  يف اإلسالم، وأظهملها ذمًا يف ازسنة واآلثار: هيدعة احلملورية اوارقة، قإ  أوهلم قال زلنبي  أول ازبد  ظهوراً ")) 

مع أم  اوؤمنني  هيدالهم، وقااهلم، وقا لهم أصحاب ازنبي  وجهه: اعدل يا ممد! قإنك مَ  عدل، وأممل ازنبي 

.....إىل -"صفهم، وذمهم، واألممل هيدااهلممسافطضة هيو عيل هين أِّب طازب ريض اهلل عنه، واألحاديث عن ازنبي 

 َوهَلُْم َخاَصَااِ  َمْشُهوَرَ اِ  َقاَرُقوا هِبَِة مَجَاَعَة اوُْْسلِِمنَي َوَأِئَمَاُهْم : -أ  قال ..

ا :   َسطيَئًة َأْو َما َزْطَس هيَِحَس  َأَحُدمُهَ
نَِة َوَجْعُلُهْم َما َزْطَس هيَِسطيَئة  نَة  َحَسنًَة َوَهَذا ُهَو اَزِذي َأْظَهمُلوُ  يِف ُخمُلوُجُهْم َعْن ازسن

َوْيَلك َوَمْن َيْعِدُل إَذا  اْعِدْل َقإَِنك مََْ َ ْعِدْل َحَاى َقاَل َزُه ازنَبِين "َحْطُث  َقاَل َزُه ُذو اخلويرصة ازَاِمطِمين : َوْجِه ازنَبِيي 

 ْ ت إْ  مََ  . " َأْعِدْل مََْ َأْعِدْل ؟ َزَدْد ِخْبت َوَخرِسْ

َأْممل  َزُه هيَِة اْعَاَدَدُ  ُهَو َحَسنًَة ِمْن  "اْعِدْل  "َسَفًها َوَ مْلَك َعْدل  َوَقْوُزُه :  َقَدْوُزُه : َقإَِنك مََْ َ ْعِدْل َجَعَل ِمنُْه زِِفْعِل ازنَبِيي  

ُك قِطِه ا نَُة َوَينِْفَي َما اْزِدْسَمِة اَزاِي اَل َ ْصُلُح َوَهَذا اْزَوْصُ  َ ْشَبِ نَِة َقَداِئُلَها اَل هُيَد َأْ  ُيْ بَِت َما َنَفْاُه ازسن ْزبَِدُ  اوَُْخازَِفُة زِلسن

نَُة َوإاَِل مََْ َيُكْن هيِ  نَُة َأْو ُيَدبيَح َما َحَسنَْت ازسن ُن َما َقَبَحْاُه ازسن نَُة َوحُيَسي َدْدُر َقْد َيَدُع ِمْن هَيْعِض َأْهِل ْدَعًة َوَهَذا ازْ َأْثَبَاْاُه ازسن

نََة ازَظاِهمَلَة اوَْْعُلوَمَة(( َخَطًئااْزِعْلِم  َن َأْهَل اْزبَِدِ  خُيَازُِفوَ  ازسن
 (2)يِف هَيْعِض اوََْساِئِل ؛ َزكِ

 :وقال أيضًا 

                              



 
                                                     (151) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

و غلو  و ظنه أ  ازعدل هو ما ازملجل ازطاعن علطه يف ازدسمة ازناسب زه إىل عدم ازعدل هيجهله  ))قلة رأى ازنبي  

يعادد  من ازاسوية هيني مجطع ازناس دو  ازنظمل إىل ما يف ختصطص هيعض ازناس و  فضطله من مصلحة ازا زط  و 

غ ها من اوصازح علم أ  هذا أول أوزئك قإنه إذا طعن علطه يف وجهه عىل سناه قهو يكو  هيعد مو ه و عىل خلفائه 

 (1)ا(( أامد طعنً 

 اخلويرصة :ي ملا ذكر حديث ذ:وقال أيضا  

 ضازو ، وأهنم ازعدل، عن خارجو  أهنم اوسلمني ومجاعة اهلدى أئمة يف اعادادهم:  ضالهلم أصل قهؤالء)) 

 عىل يمل بو  ثم.  كفملاً  عندهم ظلم أنه يملو  ما يعدو  ثم.  ونحوهم ازملاقضة من ازسنة عن اخلارجني م خذ وهذا

 (2).(( اهيادعوها أحكاما ازكفمل

 : هـ(1521)ت :  قال العالمه بن عثيمني

وهو ذو اخلويرصة من   -))وأول هيدعة حدثت يف هذ  األمة هي هيدعة اخلوارج، أل  اعطمهم خملج عىل ازنبي 

قكا  هذا أول   اعدل   ذهبطة جاءت قدسمها هيني ازناس، قدال زه هذا ازملجل: يا ممد هيني متطم، حني قسم ازنبي 

يعة اإلسالمطة، ثم عظمت قاناهم يف أواخمل خالقة ع ة  ويف ازفانة هيني عيل ومعاوية، خملوج خملج هيه عىل ازرش

 (9)قكفملوا اوسلمني واساحلوا دماءهم.((. 

 قال العالمة صالح آل شيخ حفظه اهلل  : 

ي ))ازسبب األول زظهور ازفان قهو اجلهل، واجلهل هيازدين أو اجلهل هيدواعد ازرش ، أو اجلهل هياحلدوق، هذا يؤد

إىل حدوث ازفان؛ أل  من كا  عند  جملأة وغ ة هياطلة غ  منضبطة، قإنه سطاجملأ هيجهله عىل أ  خيوض ازفانة، 

                              

 



 
                                                     (152) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ا منضبً  ازنبي  هطإزوا قمّلق هيعض اوال قال: اعدل يا ممد. قنظمل  وقد هيدأت منذ ذزك ازملجل ازذي قال زلنبي 

ضئ هذا أقوام حيدمل أحدكم صال ه مع صالوم خيملج من ضئ»، ثم قال «وحيك من يعدل إذا مَ أعدل؟»وقال 

، «يمملقو  من ازدين كة يمملق ازسهم من ازملمطّة»هم أهل  عبد وأهل صالة وأهل صطام، « وصطامه مع صطامهم

 (1)، اجلهل هيازعلم اجلهل هيازدين قا ل((. زنبي ا. اجلهل هيحق ؟ قعالم خملج أوزئك

 اخلالصة : 

 قديًة وحدي ًا ، وخيملجو  عىل األئمة واألمملاء(( ))ياوارثو  هذا اوذهب قال اآلجملي 

 َسطيَئًة(( قال امطخ اإلسالم 
نَِة َوَجْعُلُهْم َما َزْطَس هيَِسطيَئة   :)) ُخمُلوُجُهْم َعْن ازسن

  علم أ  هذا أول أوزئك قإنه إذا طعن علطه يف وجهه عىل سناه قهو يكو  هيعد مو ه و وقال أيضًا(( :

 ((عىل خلفائه أامد طعنا

  هذا أول خملوج خملج هيه عىل ازرشيعة اإلسالمطة(( :هين ع طمنياقال ازعالمة(( 

 ((؟: ))قعالم خملج أوزئكشطخ حفظه اهلل  :از قال ازعالمة صازح آل 

وكل من عن مجاعة األديا  ومجاعة األهيدا    معنى أول خروج يف اإلسالم  خروج  عن الرشيعةهال قهمت اآل  ما 

 .غمل صدورهم خارج عن ازرشيعة ومفارق زلجةعة  وناا  زطد  من ازطاعة هيحسبهيذكمل م ازب احلكام ويو

  وقوزه : )وهلذا قإ  ازعالمة صازح آل ازشطخ قال اذا كا  اودصود هياخلملوج هيازدول أننا ال نحملض ازناس عىل اخلملوج

واألممل هياوعملوف وازنهى عن عىل ويل األممل اوسلم قنعم واذا كا  اودصود هياخلملوج هيازدول أننا نبك ازصد  هياحلق 

 اونكمل قال(

، وأنت أو طت إما من سوء قهمك ، وإما وهذا كذب رصيح  عىل ازشطخ صازح آل ازشطخ حفظه اهلل قلت :  

 .  هياعمد  دزطسك 

                              



 
                                                     (153) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 وهذا نص كالم ازعالمة صازح آل ازشطخ حفظه اهلل : 

 اخلملوج عىل ويل األممل يكو  هيشطئني:

 ْة واعاداد وجوب اخلملوج علطه أو  سويغ اخلملوج علطه.ازصورة األوىل: عدم ازَبطْعَ  -

 وهذا هو ازذي كا  ازسل  يطعنو  قطمن ذهب إزطه هيدوهلم )كا  يملى ازسط (؛ يعني اعادادًا ومَ ُيَباِيْع.

ازصورة از انطة: وهي اودصودة هياألصازة أهنم ازذين خيملجو  عىل اإلمام هيسطوقهم، يعني خَيْمُلْج عىل اإلمام  -

عو  يف مكا  ويمليدو  خلع اإلمام و بديله، أو إحداث قانة هبا ُيْدَاْل ويل األممل أو ُيمال أو نحو ذزك؛ يعني وَيام

 اخلملوج هيازعمل علطه سعطًا يف قاله أو إاازاه.

 قها ا  ازصور ا  زلخملوج.

 واخلملوج عىل هذا:

 يكو  هياالعاداد -

 ويكو  هيازعمل. -

أهل ازعلم قطها وهي اخلملوج هيازدول؛ ألَ  ويل األممل يكو  اخلملوج علطه أما ازصورة از از ة ازاي أدخلها هيعض 

هيازدول، قهذ  ال َ نَْضبِْط؛ ألَ  اخلملوج هيازدول قد يكو  خملوجًا وقد ال يكو  خملوجًا، يعني أنه قد يدول كالمًا 

زنهي عن اونكمل وال يؤدي إىل اخلملوج قطكو  سعطًا يف اخلملوج، وقد يدول كالمًا هو من هياب األممل هياوعملوف وا

يوِصُل إىل اخلملوج وال حُيِْدُث قانة يف ازناس، وهذا ال يدخل قطه. وهلذا من أدخل من أهل ازعلم اخلملوج هيازدول يف 

 -إىل أ  قال : -.صور اخلملوج، قإَ  اخلملوج هيازدول قطه  فصطل، ال ُيْطَلْق ازدول هي نه زطس هيخملوج وال أَنُه خملوج

 أهل ازعلم يف  دمليمل ازعدائد أَ  اخلملوج يكو  يف صور ني:ندول ازذي علطه  اقإذً 

 ازصورة األوىل: عدم ازبطعة واعاداد جواا اخلملوج أو  سوينه أو وجوهيه؛ يعني عىل ويل األممل اوسلم. -



 
                                                     (154) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 وازصورة از انطة: ازسعي هيازطد هيازسط  هيازسالح عىل ويل األممل. -

  (1) كو ( . أَما هيازدول قهذ  قطها  فصطل قدد  كو  وقد ال 

واذا كا  اودصود هياخلملوج هيازدول أننا »اهلل حفظه أين هذا ازنص ازذي نسباه زلعالمة صازح آل امطخ قلت :  

 كفاكم كذهيًا عىل اوشايخ ا دوا  اهلل .قلت :   «نبك ازصد  هياحلق واألممل هياوعملوف وازنهى عن اونكمل قال

فانتظر ااسالة قال ثيف إضالتها قال إذا  ألمانة ذا ضيعت افإ » قال رسول اهلل  ؟؟!!أين األمانة ازعلمطة 

 (2) « ويد األمر إىل غاً أهله فانتظر ااسالة

 مانة  وال حول وال قوة إال هياهلل .وقد وسد األممل غ  أهله وضطعت األ

 ضلل ازشباب هيذزك  حسبي اهلل ونعم ازوكطل . مَ يدوزو   و نسب هلم ما كذب عىل ازعلةء و 

 ملكت جمااًل حلسن ازظن ، وازذى يبب وين  هذا اائغ ازدلب  وازعطاذ هياهلل  .أنت ما  

ألَ  ويل األممل يكو  اخلملوج علطه هيازدول، »: قال حفظه اهلل    مل كالم  ازشطخ ازعالمة صازح آل امطخ  حفظه اهلل 

عني أنه قد يدول كالمًا يؤدي إىل قهذ  ال َ نَْضبِْط؛ ألَ  اخلملوج هيازدول قد يكو  خملوجًا وقد ال يكو  خملوجًا، ي

 اخلملوج قطكو  سعطًا يف اخلملوج، وقد يدول كالمًا هو من هياب األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل وال يوِصُل إىل 

 « اخلملوج وال حُيِْدُث قانة يف ازناس، وهذا ال يدخل قطه.

  قلت : اوسافاد من كالم ازشطخ صازح آل ازشطخ حفظه اهلل أمور منها :  

 أ  ازشطخ ال ينفي كو  اخلملوج يكو  هيازدول . -1

 ازشطخ ينفي أ  يكو  كل قول خملوج . -2

ل ، قبني أ  ما كا  من قبل األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل اونضبط رشًعا قلطس هيخملوج ، ا  ازشطخ قْص  -3

 وأما اذا اقاىض نم  ازطد من ازطاعة قإنه يكو  خملوًجا.

                              

 



 
                                                     (155) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

مليق هيني األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل هو ما دزت علطه األدزة أ  ما ذهب إزطه ازشطخ صازح ازاف -4

 سعطد اخلدري يف إنكار  عىل مملوا  . ازرشعطة  ومن ذزك :حديث أِّب

 مثال  :  اوأما القول الذي يعد خروج  

 .ذكمل م ازب احلكام عىل اوناهيمل  -

 .ذكمل م ازب احلكام يف اجللسات اخلاصة  و  -

 .دين حتمليض ازناس عىل نمول اوطا -

 حتمليض ازناس عىل االعاصامات . -

 حتمليض ازناس عىل اإلرضاهيات وغ  ذزك ك    -

  (1)وزو قملأت ازبحث من أوزه  زعلمت رشوط إنكار اونكمل عىل احلاكم اوسلم .

 .ينكمل علطه عامَ .وسدنا األدزة -1

 .ينكمل علطه هيملقق. وسدنا األدزة-2

 ازفملق هيني  ازنهي عن اونكمل وازنصطحة ازاي ال  كو  إال ًسا. وهنا حيصل ينكمل علطه َأمامه . وسدنا األدزة-3

 أال يب ب عىل إنكار اونكمل منكمل أكرب . وسدنا األدزة-4

اونكمل حصل أمام من ينكمل علطه أو يكو  أممًلا معلق هيفاوى وزو   ملت ازفملق هيني ازنصح واإلنكار زعلمت أ  : 

األممل ازرشعي اواعلق هبا دو   عملض زه ، أما ازنصطحة قطة يعلمه سادت يف األمة مع خمازفاها زلرش  قطنبه عىل 

 وخاز  قطه ويل األممل ازرش  قطنصح ًسا و ذكمل حديث أسامة .

 هيرشوطه.  اإلنكارو دهيمل إنكار من أنكمل من ازسل  عىل األمملاء َتد  ال خيملج  عن  -

 و دهيمل نصح من نصح من ازسل   َتد  ال خيملج عن ازنصح هيرشوطه .-

                              



 
                                                     (156) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 . ذه بعض اآلثار يف النصح وه

، َقَسَلْمُت َعَلْطِه، َقاَل ىِل: َمْن َأْنَت؟  فَأوْ  َأِِّب مُجَْهاَ ، َقاَل: َزِدطُت َعْبَد اهللَِ هْيَن  نِ هي َسِعطد  عن  - ، َوُهَو َمُْجوُب اْزَبرَصِ

ْلُت: َقَاَلْاُه األََااِرَقُة، َقاَل: َزَعَن اهللَُ األََااِرَقَة، َزَعَن اهللَُ َقُدْلُت: َأَنا َسِعطُد هْيُن مُجَْهاَ ، َقاَل: َقَة َقَعَل َوازُِدَك؟ َقاَل: قُ 

َأهَنُْم كاِلُب ازنَاِر، َقاَل: ُقْلُت: األََااِرَقُة َوْحَدُهْم، َأِم اخْلََواِرُج ُكلنَها؟ َقاَل: هَيىَل  األََااِرَقَة، َحَدَثنَا َرُسوُل اهللَِ 

ْلَطاَ  َيْظِلُم ازنَاَس، َوَيْفَعُل هِبِْم، َقاَل: َقَانَاَوَل َيِدى َقَنَمَمَها هيَِطِدِ  غَ اخْلََواِرُج ُكلنهَ  ْمَمًة ا، َقاَل: ُقْلُت: َقإَِ  ازسن

ْلَطاُ  َيْسَمُع اَمِديَدًة، ُثَم َقاَل: َوحْيََك َيا اهْيَن مُجَْهاَ ، َعَلْطَك هيِازَسَواِد األَْعَظِم، َعَلْطَك هيِازَسَواِد األَْعَظِم، إِ  ْ  َكاَ  ازسن

ُ  هيَِة َ ْعَلُم، َقإِْ  َقبَِل ِمنَْك، َوإاِلَ َقَدْعُه، َقإَِنَك َزْسَت هيَِ ْعلَ    (1) َم ِمنُْه.ِمنَْك، َقْ  ِِه ِف هَيْطاِِه َقَ ْخرِبْ

عن ازاكلم هبذا أم دزه عىل ما  ا َ مُجْهَ  هْينَ  اَسِعطدً منع من قعِل أممل  مرشو   حاى ينهى  أوف هل عبد اهلل هين أِّبقلت :  

 ينبني أ  يفعله َتا  ازنصح زوالة األمور؟!

يا جنادة أال أخربك هيازذي زك وازذي علطك إ   أِّب أمطةهين ازصامت جلنادة هين اعن أِّب قالهية قال قال عبادة  -

وأال  علطك ازسمع وازطاعة يف عرسك ويرسك ومنشطك ومكملهك ويف األثملة علطك وأ   د  زسانك هيازدول

  (2) ناا  األممل أهله إال أ   ؤممل هيمعصطة اهلل هيملاحا قإ  أمملت هيخالف ما يف كااب اهلل قا بع كااب اهلل .

  ذكمل م ازب احلكام .   مل رعاك اهلل أ   د  زسانك هيازدول أي القلت :  

 ل هو اوابع؟ حااما   هي "أ   د  زسانك هيازدول"قوزه منع من قعل أممل مرشو  يف  وهل عبادة هين ازصامت 

 .  زلملسول 

حتت منرب اهين عاممل وهو خيطب وعلطه ثطاب رقاق قدال  عن اياد هين كسطب ازعدوي قال : كنت مع أِّب هيكملة    -

سمعت  هيكملة أهيو قدال.  ازفساق ثطاب يلبس أم نا إىل انظملوا: - اخلوارج أحد –أهيو هيالل مملداس هين أدية 

  (3) يف األرض أهانه اهلل ( يدول: ) من أها  سلطا  اهلل رسول اهلل 

                              

 



 
                                                     (157) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

عن ازاكلم هبذا أم دزه عىل ما " مملداس هين أدية"عن قعل أممل مرشو  حاى ينهى  ىينه وهل أهيو هيكملة قلت : 

 ينبنى أ  يفعله َتا  ازنصح زوالة األمور ؟

 نعم هو كذزك ازوالة و ازطعن وازلمم وازاهططج . أم هذا منهج اخلوارج ف ندد

 ( عاداد وهيازفعل ومَ يلافت اىل هذا ازدسم از ازث ألنه قد المه هيدوزه واحلاصل أ  اخلملوج يكو  هياالثم اخاام كقوزه

 (وقد

 شطخ حفظه اهلل .ازوهذا أيضًا  دزطس عىل ازعالمة صازح آل قلت :  

 )أَما هيازدول قهذ  قطها  فصطل قدد  كو  وقد ال  كو .( : هذا نص ما قازه ازعالمة صازح آل امطخ 

 : لسان وهو يثبت اخلروج بالىف نفس الكتاب  ه اهلل حفظوقال 

 قإذًا مصطلح )اَل َنمَلى ازَسطَْ ( هذا يملاد هيه أحد قئاني:

 أم كا  يملا  عدطدة. سواء أدخل يف اخلروج بلسانه ويدهازفئة األوىل: من يملى اخلملوج عىل ازوالة هيعامة،  -

  (1)د  كفمل منه أو ردة، وال يكل ذزك إىل اإلمام.ازفئة از انطة: من رأى جواا قال اوعني إذا ثبت ِعن -

إدخال اخلملوج هيازدول حتت نملى ازسط  ومَ يفملدها هيدسم ثازث  أرادَ : حفظه اهلل شطخ ازازعالمة صازح آل قلت :  

  .زلافصطل قطها 

ت اخلاصة  اجللسا يملى جواا ذكمل م ازب احلكام عىل اوناهيمل ويفحفظه اهلل :  هل ازشطخ صازح آل امطخ  ونحن نس ل

 حاى  سادل هيه عىل قعلك ، ا ق اهلل .وإينار صدور ازعامة عىل حكامهم ؟

وأخملج من ذزك األممل هياوعملوف وازنهى عن  ،ازشطخ حفظه اهلل  يملى أ  وططج ازناس عىل احلكام زه حكم اخلملوج 

 عملوف وازنهى عن اونكمل .ومَ يدخل ازكالم ازذى من هياب األممل هياو  ، اونكمل. قهو أثبت ازكالم ازذى حيدث قانة

  : وقد رأينا من سنة ازنبى قوزه(  هنم كانوا ي مملو  هياوعملوف وينهو  أومن قعل سلفنا ازصازح رمحهم اهلل  عاىل

 َيمل اىل مفسدة ظاهملة (.  عن اونكمل حاى كانوا ي مملو  احلكام وينهو  احلكام ما دام ذزك ال

                              



 
                                                     (158) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ظاهملة أم  ةيل مفسدإَيمل   جللسات اخلاصة وازاهططج  واونشورات  وغ هل ذكمل م ازب احلكام عىل اوناهيمل واقلت :  

 ال ؟هيازطبع هذا أصل ازفساد وال ينكمل ذزك إال جاحد .

 ازصحاهية كا  ينصح احلاكم أو ينكمل علطه قوق  اوناهيملأو يف اجللسات اخلاصة ؟ن ن مِ مَ وازسؤال اآل  : 

ن ازافمليق هيني اخلملوج وازنصح وازنهي عن اونكمل .قهال وأصل ازدضطة وحتمليمل موضع اخلالف هو : أنك مَ حتس

  علمت ؟

 : أين ازدزطل عىل ذزك ؟هل كا  من سلفنا ازصازح؟ هل ورد يف سنة نبطنا  ))وقوزه  م اًل  يلنه َيوا أما يفطد 

و حاى عن هيعض ازسل ؟   نعم أ هل ثبت ذزك يف سنة ازنبي  ؟ا ؟هل ورد ذزكهنا  علنً أ  آممل احلاكم وأ

هين مسعود ريض اهلل  عاىل عنه اِّب راقع عن عبد اهلل أمسلم يف صحطحه من طمليق  اإلمامت أين هو؟ أخملج ثب

ماه أصحاب وحواريو  ي متملو  هي ممل  ويدادو  أيدول ما من نبي  هيع ه اهلل إال كا  زه من  قال سمعت ازنبي 

قمن جاهدهم هيطد  قهو مؤمن ومن ال ي مملو   هيسناه وأنه سطكو  خلوف يدوزو  ما ال يفعلو  ويفعلو  ما

جاهدهم هيلسانه قهو مؤمن ومن جاهدهم هيدلبه قهو مؤمن وزطس وراء ذزك من اإلية  حبة خملدل كة يف 

 « .صحطح مسلم

قلت اسادل اخلططب هيدزطله األول عىل جواا ذكمل م ازب احلكام عىل اوناهيمل وأهنا من األممل هياوعملوف وازنهي عن  

 " يث اخللوفحد"اونكمل هبذا احلديث 

 وزنا مع كالمه وقفات :

o  ازوقفة األوىل : خطاناه ازعلمطة 

 هذا نص احلديث يف صحطح مسلم واخلططب هدا  اهلل مارس اخلطانة ازعلمطة يف هذا احلديث و

ُه اهللُ يِف ُأَمٍة َقْدِِل إاَِل َثاَن َاُه ِمْن َما ِمْن َندٍِّي َبَعيَ »َقاَل:  َلْن َأِِب َرافٍِا، َلْن َلْدِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد، َأَن َرُيوَل اهللِ »

ُلُف ِمْن َبْعِدِهمْ  وَن، َوَأْصَحاٌب َيْأُخُذوَن بُِسنَتِِه َوَيْقَتُدوَن بَِأْمِرِه، ُثَم إََِّنَا ََتْ ٌٌ َيُقوُاوَن َما اَل ُأَمتِِه َحَواِريه  ُخُلو

َمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِلَِسانِِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َيْفَعُلوَن، َوَيْفَعُلوَن َما اَل ُيْؤَمُروَن، فَ 

يَنِن َحَدُة َخْرَدلٍ   «َجاَهَدُهْم بَِقْلدِِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَاْيَس َوَراَ  َذاَِك ِمَن اْْلِ



 
                                                     (159) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ؟ واخلططب هدا  اهلل مَ يذكمل قوزه )يِف ُأَمة  َقْبيِل ( واذا

 أهذ  من األمانة ازعلمطة  ؟ أم  زطخفى أ  هذا حكاية عن األمم ازساهيدة .  

 يندل ما زه وما علطه وصاحب اهلوى يبب  ويكذب كة هو واضح . يازسن 

 مم ازساهيدة .يف األُ   مل قوزه : )َما ِمْن َنبٍِي هَيَعَ ُه اهللَُ يِف ُأَمة  َقْبيِل ( يدل عىل أ  هذا احلديث  زطس يف أمة ممد وإنة هو 

( اخللوف  زطسو ُلُ  ِمْن هَيْعِدِهْم ُخُلوف  ا احلكام وقدط وإنة و  مل قوزه : )َيْ ُخُذوَ  هيُِسنَاِِه َوَيْدَاُدوَ  هيَِ ْممِلِ ، ُثَم إهَِنَا خَتْ

 هم كل من خل  هيرش  ومنهم أهل ازبد  .

o  أخملجه مسلم يف هياب كو   ؛عىل احلكام  زذا  :   هذا احلديث يف اإلنكار وزطس يف اخلملوجازوقفة از انطة

 ازنهي عن اونكمل من اإلية  ومَ خيملجه يف اخلملوج  عىل احلكام .

o . ازوقفة از از ة قهم ازسل  هلذا حلديث 

 :(هـ 311ت ) قال السيوطي  -1

طاء نباألمة ، حواريو  خالصة أصحاب األ هذا احلديث مسوق قطة سبق من األمم وزطس يف زفظه ذكمل هذ  »

وأصفطاؤهم وقطل أنصارهم وقطل ازذين يصلحو  زلخالقة هيعدهم ثم إهنا ضم  ازدصة ختل  هيضم ازالم حتدث 

خلوف هيضم اخلاء مجع خل  هيفاحها وسكو  ازالم وهو اخلاز  هيرش أما هيفاح ازالم قهو اخلاز  هيخ  عىل 

  (1)  «اوشهور

 : (هـ888ت )النووي  احلافظقال  -2

هين اقال هذا احلديث غ  مفوظ قال وهذا ازكالم ال يشبه كالم عن أمحد هين حنبل  طايناجل يلقد قال أهيو ع)) 

وقال ازشطخ أهيو عمملو وهذا احلديث قد هين مسعود يدول اصربوا حاى  لدوين هذا كالم ازدايض امسعود و

ضعفاء وف كااب وقد روى عن احلملث هذا مجاعة من از دات ومَ نجد زه ذكملا يف كاب از أنكمل  أمحد هين حنبل 

                              
 ) الديباج عىل مسلم(- 1



 
                                                     (161) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

هين امَ ينفملد هيه هيل  وهيع علطه عىل ما أامعمل هيه كالم صازح هين معني أنه ثدة ثم أ  احلملث اهين أهيى حا م عن حيطى ا

 مل منها عن أِّبَخ من وجو  أُ  ييف كااب ازعلل أ  هذا احلديث قد رو يازدارقطن اإلمامكطسا  اوذكور وذكمل 

قذزك حطث يلمم من ذزك سفك ازدماء أو   لدوينا قوزه اصربوا حاى وأم هين مسعود عن ازنبي اعن  ازلط يواقد 

ثارة ازفان أو نحو ذزك وما ورد يف هذا احلديث من احلث عىل جهاد اوبطلني هيازطد وازلسا  قذزك حطث ال يلمم إ

م ازشطخ هذا آخمل كال األمةوزطس يف زفظه ذكمل هلذ   األممثارة قانة عىل أ  هذا احلديث مسوق قطمن سبق من إمنه 

يف هذا هبذا عجب واهلل أعلم وأما احلواريو  اوذكورو  أمحد  اإلمامعمملو وهو ظاهمل كة قال وقدح  أِّب

قاخال  قطهم قدال األاهملي وغ   هم خلصا  األنبطاء وأصفطاؤهم واخللصا  ازذين ندوا من كل عطب وقال 

ثم أهنا ختل  من هيعدهم خلوف  دهم قوزه غ هم أنصارهم وقطل اوجاهدو  وقطل ازذين يصلحو  زلخالقة هيع

هو ازذي يسمطه ازنحويو  ضم  ازدصة وازش   ومعنى ختل  حتدث وهو هيضم ازالم وأما اخللوف   أهناازضم  يف

  (1)((. قبضم اخلاء وهو مجع خل  هيإسكا  ازالم وهو اخلاز  هيرش وأما هيفاح ازالم قهو اخلاز  هيخ 

  (:ـه 834ت ) احلنبيل قال ابن رجب -3

قد ذكملنا حديث اهين مسعود ازذي قطه خيل  من هيعدهم خلوف قمن جاهدهم هيطد  قهو مؤمن احلديث وهذا يدل 

عىل جهاد األمملاء هيازطد وقد اسانكمل اإلمام أمحد هذا احلديث يف رواية أِّب داود وقال هو خالف األحاديث ازاي أممل 

 قطها هيازصرب عىل جور األئمة. رسول اهلل 

ا يف رواية صازح قدال ازانط  ذزك هي   ازانط  هيازطد ال يسالمم ازداال وقد نص عىل ذزك أمحد أيًض  وقد َياب عن 

هيازطد زطس هيازسط  وازسالح قحطنئذ جهاد األمملاء هيازطد أ  يميل هيطد  ما قعلو  من اونكملات م ل أ  يمليق مخورهم 

ا هيه من ازظلم إ  كا  زه قدرة عىل ذزك وكل ذزك أو يكرس آالت ازلهو ازاي هلم أو نحو ذزك أو يبطل هيطد  ما أمملو

جائم وزطس هو من هياب قااهلم وال من اخلملوج علطهم ازذي ورد ازنهي عنه قإ  هذا أك مل ما خيشى منه أ  يداله 

                              
 )رشح النووي عىل صحيح مسلم(- 1



 
                                                     (161) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

األمملاء وحد  وأما اخلملوج علطهم هيازسط  قطخشى منه ازفان ازاي  ؤدي إىل سفك دماء اوسلمني نعم إ  خيش يف 

  (1)(( اإلنكار عىل اولوك  اإلقدام عىل

   مل قوزه : )قد اسانكمل اإلماُم أمحد هذا احلديث( يعنى أقل يشء قطه هو من اواشاهيه ازذى يملد اىل اوحكم 

  مل قوزه : )ازانط  هيازطد ال يسالمم ازداال وقد نص عىل ذزك أمحد أيضا يف رواية صازح قدال ازانط  هيازطد زطس 

 هيازسط  وازسالح( .

  مل قوزه : )أو يبطل هيطد  ما أمملوا هيه من ازظلم إ  كا  زه قدرة عىل ذزك وكل ذزك جائم وزطس هو من هياب و  

قااهلم وال من اخلملوج علطهم ازذي ورد ازنهي عنه قإ  هذا أك مل ما خيشى منه أ  يداله األمملاء وحد  وأما اخلملوج 

 وسلمني( .علطهم هيازسط  قطخشى منه ازفان ازاي  ؤدي إىل سفك دماء ا

 وكل هذا كة أسلفنا  من هياب اإلنكار وزطس من هياب اخلملوج عىل احلكام  .

 :( هـ822 ت) بن تيمية اقال شيخ اإلسالم  -5

َسانِِه َقُهَو ُمْؤِمن  َوَمْن َجاَهَدُهْم هيَِدْلبِِه قَ  
ن  َوَزْطَس َوَراَء َذزَِك ُهَو ُمْؤمِ ) َقَمْن َجاَهَدُهْم هيَِطِدِ  َقُهَو ُمْؤِمن  َوَمْن َجاَهَدُهْم هيِلِ

يَةِ  ِمْ َداُل َحَبة  ِمْن َخمْلَدل  ( . َقُعلَِم َأَ  اْزَدْلَب إَذا مََْ َيُكْن قِطِه َكمَلاَهُة َما َيْكمَلُههُ  يَةِ  اَزِذي  ِمْن اإْلِ اهللَُ ؛ مََْ َيُكْن قِطِه ِمْن اإْلِ

يَةِ  ِمْن  "َيْسَاِحقن هيِِه ازَ َواَب . َوَقْوُزُه :  يَةُ  اوُْْطَلُق . َأْي : َزْطَس َوَراَء َهِذِ  ازَ اَلِث  "اإْلِ يَةِ  َوُهَو اإْلِ َأْي : ِمْن َهَذا اإْلِ

يَةِ  ، َما هَيِدَي هَيْعَد  يَةِ  َواَل َقْدُر َحبَِة َخمْلَدل  . َواوَْْعنَى : َهَذا آِخمُل ُحُدوِد اإْلِ ء  ؛ َزْطَس َهَذا ِمْن اإْلِ َما ُهَو ِمْن اإْلِ يَةِ  يَشْ

ء   يَةِ  يَشْ   (2). (( ُممَلاُدُ  َأَنُه َمْن مََْ َيْفَعْل َذزَِك مََْ َيْبَق َمَعُه ِمْن اإْلِ

 0قلت :وامطخ اإلسالم رمحه اهلل مَ يذكمل من قهم احلديث أ  قطه جواا اإلنكار عىل احلكام هيازطد  

 :وقال أيضًا 

                              
 )جامع العلوم واحلكم(- 1

 )جمموع الفتاوى وكتاب اإليامن الكبري (- 1



 
                                                     (162) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

هو أنكمل منه، م ل أ  يدوم واحد من ازناس يمليد أ  يدطع يد ازسارق وَيلد  ) وزطس ألحد أ  يميل اونكمل هية 

ازشارب ، ويدطم احلدود، ألنه زو قعل ذزك ألقىض إىل اهلملج وازفساد ، أل  كل واحد يرضب غ   ويدعي أنه 

 (1)اساحق ذزك ، قهذا ينبني أ  يدارص قطه عىل ويل األممل ( 

 :(هـ1521ت )العالمة ابن باز قال 

 وهذا احلديث م ل حديث أِّب سعطد ازساهيق اواضمن اإلنكار هيازطد ، ثم ازلسا  ثم ازدلب . 

قاخللوف ازاي ختل  هيعد األنبطاء هذا حكمهم يف أممهم ، قطؤمملو  هياوعملوف وينهو  عن اونكمل ويعلمو  أحكام اهلل 

 ، وَياهدو  يف ذزك هيازطد ثم ازلسا  ثم ازدلب .

عىل علةئهم وأمملائهم وأعطاهنم وقدهائهم أ  ياعهدوهم هيازدعوة إىل اهلل ، واألممل  َيب وهكذا يف أمة ممد  

هياوعملوف وازنهي عن اونكمل ، و علطم اجلاهل ، وإراماد ازضال ، وإقامة احلدود وازاعميملات ازرشعطة ، حاى يسادطم 

ما حملم اهلل حاى ال ياعدى ازناس ، ويلمموا احلق ، ويدطموا علطهم احلدود ازرشعطة ، ويمنعوهم من ار كاب 

 (2)هيعضهم عىل هيعض ، أو يناهكوا مارم اهلل .

 0مَ يذكمل من قهم احلديث أ  قطه جواا اإلنكار عىل احلكام هيازطد هين هياا ا وازعالمة

 :(هـ841ت)بن القيم اقال العالمة  -4

 ورسوزه قإذا كا  إنكار اونكمل رش  ألماه إَياب إنكار اونكمل زطحصل هيإنكار  من اوعملوف ما حيبه اهلل أ  ازنبي 

  كا  اهلل يبنضه ويمدت أهله وهذا إيسالمم ما هو أنكمل منه وأهينض إىل اهلل ورسوزه قإنه ال يسوغ إنكار  و

كاإلنكار عىل اولوك وازوالة هياخلملوج علطهم قإنه أساس كل رش وقانة إىل آخمل ازدهمل وقد اسا ذ  ازصحاهية رسول 

                              
 (530)خمترص الفتاوى املرصية , ص- 1

 املجلد اخلامس ( -باب وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر -بن باز ا)جمموع فتاوى العالمة - 1

 



 
                                                     (163) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

وقال:  "ال ما أقاموا ازصالة"زذين يؤخملو  ازصالة عن وقاها وقازوا أقال ندا لهم قدال: يف قاال األمملاء ا اهلل 

ومن   مل ما جملى عىل اإلسالم يف ازفان ازكبار  "ا من طاعاهمن رأى من أم   ما يكملهه قلطصرب وال ينمعن يدً "

ه ما هو اكرب منه قدد كا  رسول وازصنار رآها من إضاعة هذا األصل وعدم ازصرب عىل منكمل قطلب إاازاه قاوزد من

يملى هيمكة أكرب اونكملات وال يساططع  نط ها هيل وا قاح اهلل مكة وصارت دار إسالم عمم عىل  نط  ازبطت  اهلل 

ورد  عىل قواعد إهيملاهطم ومنعه من ذزك مع قدر ه علطه خشطة وقو  ما هو أعظم منه من عدم احاةل قمليش زذزك 

وهنم حدي ي عهد هيكفمل وهلذا مَ ي ذ  يف اإلنكار عىل األمملاء هيازطد وا يب ب علطه من زدملب عهدهم هياإلسالم وك

 (1)وقو  ما هو أعظم منه كة وجد سواء 

: )وهلذا مَ ي ذ  يف اإلنكار عىل األمملاء هيازطد وا يب ب علطه من وقو  ما هو أعظم منه كة  هين ازدطم ا    مل قول

 رمحه اهلل  ال ينكمل عىل احلكام هيازطد . هين ازدطما وجد سواء (.هذا قهم

 :قال القا ي  -8

 يف معملض اإلنكار عىل عامة ازناس : 

 (2(( )قال ازدايض وظاهمل هذا يدايض جواا اإلنكار هيازطد إذا مَ يفض إىل ازدال وازداال  ))

 :(هـ 438ت)قال ابن اجلوزي -8

َيوا زآلحاد هيرشط ازرضورة، واالقاصار  يرضب هيازطد وازملجل وغ  ذزك مما زطس قطه إامهار سالح أو سط ))

عىل قدر احلاجة، قإ  احااج إىل أعوا  يشهملو  ازسالح ؛ زكونه ال يددر عىل اإلنكار هينفسه، قازصحطح أ  ذزك 

 (3(( )حيااج إىل إذ  اإلمام ؛ ألنه يؤدي إىل ازفان وهطجا  ازفساد. 

                              
 .)إعالم املوقعني عن رب العاملني(- 1



 
                                                     (164) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 :(هـ881ت )قال القرطبي  -2

هيكل أحد، وإنة يدوم هيه ازسلطا  إذا كانت إقامة احلدود إزطه، وازاعميمل إىل رأيه،  ثم إ  األممل هياوعملوف ال يلطق))

 (1((.)واحلبس واإلطالق زه، وازنفي وازانمليب، قطنصب يف كل هيلدة رجاًل صاحلًا قويًا عاوًا أمطنًا وي ممل  هيذزك

 : وقال أيضا  

ىل ازعلةء، وهيازدلب عىل ازضعفاء يعني عوام ازناس. قال ازعلةء: األممل هياوعملوف هيازطد عىل األمملاء، وهيازلسا  ع"

قاونكمل إذا أمكنت إاازاه هيازلسا  زلناهي قلطفعله، وإ  مَ يمكنه إال هيازعدوهية أو ازدال قلطفعل، قإ  اال هيدو  ازدال مَ 

 (2(( )َيم ازدال

 (هـ381ت  )قال زين الدين ابن نجيم احلنفي 

يَةِ  َواْزَكرْسُ هوإَذا َرَأى أحدكم ُمنَْكمًلا َقْلطُنْ   كمِْلُ  هيطد  َقإِْ  مَ َيْسَاطِْع َقبِلَِسانِِه َقإِْ  مَ َيْسَاطِْع َقبَِدْلبِِه َوَذزَِك َأْضَعُ  اإْلِ

َماُم اَل َيْضَمُن َقبِإِْذِ  ازَشاِرِ  َأوْ  ْنَكاُر هيِاْزَطِد َوهِلََذا زو َقَعَلُه هيِإِْذِ  َويِلي اأْلَْممِل وهو اإْلِ َماِم َأَنُه َكرَسَ ما اَل َينَْاِفُع هيِِه  ىَل اإْلِ َوزإِْلِ

ْزَفَساَد ُمَضاف  إىَل قِْعِل اْزَفاِعِل من َوْجه  آَخمَل ِسَوى ازَلْهِو َقاَل َ ْبُطُل ِقطَمُاُه أِلَْجِل ازَلْهِو َكاْساِْهاَلِك اأْلََمِة اوَُْننيَطِة أِلََ  ا

ِهْم إاَل هيِازليَساِ  عىل َأَنُه حَيُْص خُمَْاار  َواأْلَْممُل هيِاْزَطِد قِطَة  َماِم َوَأْعَوانِِه زُِدْدَرِوِْم علطه َوَزْطَس زَِنْ ِ ُل هيُِدوِ   َذَكمَل هو يف َحقي اإْلِ

ْ اَلِف َكاأْلَْخِذ ُثَم َيْضَمُن ِقطَمَاَها   (4.)(( (3) [صاحلة]اإْلِ

 : (هـ1241ت ) قال الشوكاين  -3

                              

 



 
                                                     (165) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

، قإ  مَ يساطع أنكمل هيازدلب وهذا يددر  در عىل اإلنكار هيازطد أنكمل هيازلسا  قدط وذزك قملضقإذا كا  غ  قا )) .. 

  )) (.1)علطه كل أحد وهذا أضع  اإلية  كة أخرب ازصادق اوصدوق 

 :(هـ1521ت) ئل العالمة ابن باز ُس   -11

 مملا ب اإلنكار از الث مرشوعة يف حق من ؟ 

عة زلمسؤول وغ   ، وإنة خيالفا  يف ازددرة ، قاوسؤول من جهة احلكومة : مملا ب اإلنكار از الث ، مرشو 45ج

أقدر من غ   ، واإلنكار هيازدلب هو أضع  اإلية  ، يف حق ازعاجم عن اإلنكار هيازطد وازلسا  ، سواء كا  

 (2)ا ، وهو رصيح احلديث ازرشي  ، ومداىض ازدواعد ازرشعطة . مسؤوالً أو ماطوعً 

 : ن برجس باقال العالمة  -11

 ازفصل اخلامس يف احلث عىل إنكار اونكمل وكطفطة اإلنكار عىل األمملاء

 األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل أصل من أصول ازدين هيه يظهمل اخل  ويعم وخيافي ازباطل ويضمحل.

ص صفات اوؤمنني وزدد قملق اهلل هيني اوؤمنني واوناقدني هياألممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل، قدل ذزك عىل أ  أخ

 قطامهم هيه.

 (3) {َواوُْْؤِمنُوَ  َواوُْْؤِمنَاُت هَيْعُضُهْم َأْوزَِطاُء هَيْعض  َيْ ُممُلوَ  هيِاوَْْعمُلوِف َوَينَْهْوَ  َعِن اوُنَكمِل   }:  - عايل  -قدال 

ْن هَيْعض  َيْ ُممُلو }وقد ذكمل قبلها :   (4). {َ  هيِاوُْنَكمِل َوَينَْهْوَ  َعِن اوَْعمُلوِف اوُْنَاقُِدوَ  َواوُْنَاقَِداُت هَيْعُضُهم مي

نُكْم ُأَمة  َيْدُعوَ  إىَِل اخلَْ ِ َوَيْ ُممُلوَ  هيِاوَْعمُلوِف َوَينَْهْوَ  َعِن  }عىل هذ  األمة يف قوزه :  ىلوقد أوجبه اهلل  عا َوْزَاُكن مي

هياوعملوف وازنهي عن اونكمل عىل هذ  األمة هيدالزة هذ  اآلية ،وزكن  قطجب األممل( 1) {اوُنَكمِل َوُأْوَزِئَك ُهُم اوُْفلُِحوَ  

 عن ازباقني، يف أصح أقوال أهل ازعلم. اإلثمُ وجوهيه وجوب كفائي إذا قام هيه من يكفي سدط 

                              



 
                                                     (166) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ُكنُاْم  } وهذ  األمة اوحمدية إنة حاات ازرشف واخل ية عىل األمم اواضطة هبذ  اخلصلة ازرشيفة، كة قال   عاىل

 (2) {َخْ َ ُأَمة  ُأْخمِلَجْت زِلنَاِس َ ْ ُممُلوَ  هيِاوَْْعمُلوِف َوَ نَْهْوَ  َعِن اوُنَكمِل 

من كفمل من هيني  -صلوات اهلل وسالمه علطهم  -قمن حتدق قطه هذا ازوص  قهو من أقضل األمة .وقد زعن ازملسل 

اِئطَل َعىَل زَِساِ  َداُووَد ُزِعَن  }: - عايل  -إسائطل هيسبب  ملكهم إنكار اونكمل، كة قال  اَزِذيَن َكَفمُلوا ِمْن هَينِي إِْسَ

نَكمل  َقَعُلوُ  َزبِْئَس   (3){ َما َكاُنوا َيْفَعُلوَ  َوِعطَسى اهْيِن َممْلَيَم َذزَِك هيَِة َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَاُدوَ  * َكاُنوا الَ َيَانَاَهْوَ  َعن من

  .، أي أ  زعنهم هيسبب عصطاهنم واعادائهم {اُنوا َيْعَاُدوَ  َذزَِك هيَِة َعَصْوا َوكَ  }قدوزه : 

نَكمل  َقَعُلوُ   }ثم قرس االعاداء هيدوزه :  هيعضهم هيعضًا عن اونكمل، ثم أقسم اهلل  ى، أي : ال ينه {َكاُنوا الَ َيَانَاَهْوَ  َعن من

ازسنة مدملرة هذ  األحكام اونصوص علطها يف كااب  .وقد جاءت {َزبِئَْس َما َكاُنوا َيْفَعُلوَ   } عايل عىل ذم هذا قدال 

منكم  ىيدول :)) من رأ ، قال : سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -، عن أِّب سعطد اخلدري (4)اهلل  عايل، قفي 

 منكملًا قلطن   هيطد ، قإ  مَ يساطع قبلسانه، قإ  مَ يساطع قبدلبه، وذزك أضع  اإلية  ((

األمة وهو دال عىل وجوب إنكار اونكمل هيحسب ازددرة، وأ  إنكار  هيازدلب الهيد منه، قهذا حديث خطاب جلمطع 

عندما سمع رجاًل يدول : هلك من مَ ي ممل هياوعملوف ومَ ينه  -قمن مَ ينكمل قلبه اونكمل قدد هلك، كة قال اهين مسعود 

 (5)ا هأ. ، قال اهين مسعود : )) هلك من مَ يعملف هيدلبه اوعملوف واونكمل ((-عن اونكمل 

 امارحًا هذا األثمل: احلنبيل قال اهين رجب

 (6.)أ  معملقة اوعملوف واونكمل هيازدلب قملض ال يسدط عن أحد، قمن مَ يعملقه هلك ((  )) يش  إىل 

                                                                                                  



 
                                                     (167) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

  (1)وقد ذهب هيعضهم إيل أ  اإلنكار هيازطد زلوالة ومن قارهبم وهيازدول زلعلةء 

 ار هيازطد زكل من قدر علطه من اوسلمني.وهذا ازدول ضعط  إذ هو ختصطص هيال خمصص، قاإلنك

وزعل قائل هذا ازدول إنة أيت من  الام ازسط  وازطد يف ذهنه قفملق هذا ازافمليق حذرًا من ازوقو  يف اوحظور وهو 

 ازانط  هياخلملوج عىل والة األممل، وزطس كذزك.

 الح ((: )) ازانط  هيازطد زطس هيازسط  وازس -رواية صازح  -يف  قال اإلمام أمحد

: )) قلت ألِّب عبد اهلل كط  األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل؟ قال: هيازطد وازلسا ، وهيازدلب وهو  اوملوذيوقال 

 أضع  قلت: كط  هيازطد قال: يفملق هيطنهم ((.

  (2)قال : )) ورأيت عبد اهلل ممل عىل صبطا  ازكااب يداالو  قفملق هيطنهم ((

هيازطد ون قدر علطه، كمن اساطا  أ  يكرس مممارًا أو أ  يطمس صورة  قعموم احلديث يديض هيمرشوعطة اإلنكار

امد منه، وأ  ال يكو  اإلنكار هيازطد مما أونحو ذزك، زكن هذا مرشوط هيرشط منها : أال يفيض إنكار  هذا إيل منكمل 

 اخاص ازسلطا  هيه رشعًا كإقامة حد، أو امهمل سط ، ونحو ذزك.

ازملجل وغ  ذزك مما زطس قطه إامهار سالح أو سط  َيوا زآلحاد هيرشط :)) ازرضب هيازطد وقال اهين اجلواي 

 (3)ازرضورة واالقاصار عىل قدر احلاجة (( 

 (4)وقال اهين األارق يف )) هيدائع ازسلك يف طبائع اولك (( 

 قاطات عىل ويل األممل، قال :عندما ذكمل أ  من اوخازفات اال

                                                                                                  



 
                                                     (168) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ال يلطق إال هيازسلطا  (( ا هأ )) ومن أعظمه قساد  نط  اونكمل هيازددر ازذي

وهذا كله قطة إذا كا  صاحب اونكمل غ  ازسلطا ، قإ  كا  ازسلطا  )) قلطس ألحد منعه هيازدهمل هيازطد، وال أ  

يشهمل علطه سالحًا، أو َيمع علطه أعوانًا أل  يف ذزك حتمليكًا زلفان ووططجًا زلرش، وإذهاهيًا هلطبة ازسلطا  من قلوب 

 ((.  ىَتمل،م عىل اخلملوج علطه وختمليب ازبالد، وغ  ذزك مما ال خيف ذزك إىل ىدازملعطة ورهية أ

 (2)ال ياعملض زلسلطا ، قإ  سطفه مسلول((   ":وقد قال اإلمام أمحد  (1)قال اهين ازنحاس 

 شيخ حفظه اهلل : القال العالمة صالح آل 

وفسدة منُوطة  هياجاهاد أهل ازعلم ، أل  هذ  إ  قاعدة أهل ازسنة أ  حتصطل اوصلحة يف هذ  اوسائل ودرء ا))

مسائل ماعلدة هيازعامة ، وهي إنكار سطسبب قااًل ويسبب أذًى عىل غ   ، واونكمل إذا كا  إنكار  يسبب أذًى عىل 

ْم أ  ِينْكمَِلُ  إال هيملىض اآلخملين ألنه قد  علق هبم وأما إذا كا  اإلنكار ، إذا أنكمل سطنازه األذى ع ىل نفسه غ   مَ ََيُ

قدط ، م ل من يدوم إىل سلطا   جائمل قط ممل  وينها  ، قطداله ، قندول ال هي س إذا رضطت هيذزك زنفسك قال هي س 

هيذزك ، وهذا خ  ازشهداء كة قال ازنبي علطه ازصالة وازسالم .أما إذا أنكمل سُطْؤذى غ   من ازنساء أو ساناهك 

و  هناك هيالء قإنه ال َيوا اإلنكار هيا فاق أهل ازعلم .قإذا كا  أعملاض أو سُطْؤذى غ   من ازناس وُيْسَجن قطك

اإلنكار هيم ل هذ  اوسائل قإنه ال َيوا هيا فاق أهل ازعلم ألنه قد  عدى ازرضر ، وإذا  عدى ازرضر قإنه ال َيوا 

 (3)(( إنكار  هيم ل هذ  ازاي قطها اإلنكار هي هيلغ ما يكو  من أنوا  اإلنكار هيازطد 

 ة من كل هذه اآلثار اخلالصقلت :  

                              



 
                                                     (169) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

عموم احلديث يديض هيمرشوعطة اإلنكار هيازطد ون قدر علطه، كمن اساطا  أ  يكرس مممارًا أو أ  يطمس صورة 

امد منه ، وأ  ال يكو  اإلنكار هيازطد مما أمنكمل  .زكن هذا مرشوط هيرشط منها : أال يفيض إنكار  هذا إىل ونحو ذزك

 و امهمل سط  ، ونحو ذزك وقطه أ  احلديث يف اإلنكار  وزطس يف اخلملوج .اخاص ازسلطا  هيه رشعًا كإقامة حد، أ

o  ازوقفة ازملاهيعة : مما سبق من هذ  ازندوالت يابني زنا أنه مَ يذهب اىل قهمه هو أي أحد من ازعلةء

عجاب هيازملأي؟ إازساهيدني وال اوعارصين، و انة اخاص هو هبذا ازفهم ، أال يدل ذزك عىل هوى مابع و

هين ع طمني هبذا ازدول ، ويعارب هذا طعنًا ، قكط  اذا كا  اططب  ارة يدول مَ يسبق أحد ازعالمة هذا اخل

ازدول منسوهًيا إزطه نفسه ومَ يسبده أحد أنبك كالم ازع طمني ازذى هو كالم ازسل  ونابع كالمه ازذى 

 هو كالم اخلل  ؟   

o اعلق هيه إال أهل األهواء .هذا اخلططب ممن يابع اواشاهيه  وال يسادل هياواشاهيه وي 

o   : ازوقفة اخلامسة :هذا اخلططب خطاناه ازعلمطة ممليبة   مل قوزه 

هين مسعود ألنه اهين عممل قاسانملهيه قاسانكمل هذا احلديث حديث اقال أهيو راقع قحدثت هبذا احلديث عبد اهلل قوزه ) 

هين عممل قال قذهب عبد ان مكا  عبد اهلل ا مهين مسعود نمل يف مكا  قمليبً ايعلم هيخالف ذزك قال حاى جاء عبد اهلل 

 يف هين عممل يعود  واساابعني أخذين معه ايارة قلة جلست قلت يا أهيا عبد ازملمحن حدي ا سمعاه من ازنبي ااهلل 

 (.هين عممل ا اكة حدثاه اخلملوج قال نعم قحدثنا هيحدي ه ازذى سمعه من ازنبي 

 حديثا مسعته من النيب "أضاف هذ  ازكلمة من عند نفسه  ة از از ة  يساخدم اخلطانة ازعلمطة زلمملاخلططب هدا  اهلل 

  فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا احلديث ))وأصل هذ  ازكلمة يف صحطح مسلم  "يف اخلروج قال نعم

زسنة هذ  ازلفظة ازاي أدرجها  يف كل ازملوايات يف كاب ا أرَ  .وهذ  رواية مسلم  ومَ((فحدثنيه كما حدثته ابن عمر

 كلها .    وزوال خشطة اإلطازة زذكملوا

 .  واخلطانة ازعلمطة ماوقملة كة هو واضح  واألمانة ازعلمطة كة ال خيفاكم  منافطة  عند هذا اخلططب

 قمملة ينسب زلشطخ صازح ما مَ يدله.  



 
                                                     (171) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 هين ع طمني أنه ي يت هية مَ يسبق إزطه .اعىل ازعالمة  يومملة يفب

 ة  مهمة .ومملة حيذف من احلديث زفظ

 ومملة يضط  زلحديث كلمة منكملة ال يدوهلا إال اخلوارج  .قحسبي اهلل ونعم ازوكطل 

 ( يف اخلملوج قال نعم حدي ا سمعاه من ازنبي هذا اخلططب أراد هيإضاقة كلمة ) 

هية إنة راقع  أنه يف اخلملوج عىل احلكام  وهذا مض كذب عىل ازصحا أراد هيادزطسه أ  ينسب قهم  هذا احلديث ألِّب 

 هذا احلديث يف اإلنكار وزطس يف اخلملوج كة هو معلوم .

   هياطن األرض أوىل من ظاهملها ألم ال هؤالء زو كا  ازناس يعدلو  .إواهلل 

قكم أضلوا  وزبسوا وهيبوا حاى اعادد ازناس أ  ما قازو  دين وزطس هو من ازدين يف يشء قحسبي اهلل ونعم 

 ازوكطل 

o  ً ا زو اقبضنا  نماًل  أنه حيامل أ  يكو  اإلنكار هيازطد اذًنا هياخلملوج قإ  هذا اوفهوم ازوقفة ازسادسة : وأخ

واوعلوم يف أصول ازفده إذا  عارض معارض هيمنطوق ك   من أحاديث  ددم دالزة اونطوق عىل اوفهوم .

 اونطوق مع اوفهوم ُقدم اونطوق عىل اوفهوم .

 ( : هين مملوا  خملج عبد اولك انه وا كا  امن عبد اولك أاهلل  عاىل عنه  ريضسعطد اخلدري  ِّبأمن طمليق قوزه

هين مملوا  كا  خلطفة وازناس يف هذا ازممن اوايض كانوا يصلو  خل  اخللطفة اجلمعة اهيازناس عبد اولك  زطصيل

آخمل اوطملية هذا مَ يكن  ازعطد هناك مصىل يف أول اوطملية ومصىل يف واألعطاد زطس كحازنا اآل  ن يت يف اوطملية زنصيل

من مجاه  اوسلمني   واآلالفا يف امن ازسل  يصىل ازناس يف مكا  واحد قلك أ   اخطل معي احلشود  موجودً 

هين مملوا  خملج عبد اولك وهو يا هيط أهيا سعطد ام  اوؤمنني مع  عبد اولك أزطصلو مع اخللطفة مع   َجاُءواازذين 

  راد أ  يمىض اىل اونرب قدام رجل من ازناس وقال ازصالة قبل اخلطبة هذ  هي قاخلدري وكا  قد وضع زه منربً 

  خطبت أواًل ممل اجاهادي صلطت أواًل   األأهين مملوا  كا  يملى اعلم أ  عبد اولك أازسنة  زكن ازذى يبدو واهلل 



 
                                                     (171) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

زة    اوسأام قظن ممل هأ حبس ازناس زلخطبة وهو يمليد أ  حيدثهم يف واًل أنه اذا خطب أامكال قكا  يملى إال  

نه قعلها وزو مملة قدم اخلطبة عىل ازصالة وازعبادات  وقطفطة قدام أ جاهادية وزطست كذزك إذ مَ يملد عن ازنبي إ

ممل كة كا  هين مملوا  قد  ن  ما هنازك قد  ن  ما هنازك مَ يعد األارجل وقال ازصالة قبل اخلطبة قدال عبد اولك 

 اهأهيو سعطد اخلدري (.أ  ازذى قال ذزك أيف رواية  "ما  ن  ال خ  يف": قدال هذا ازملجل 

ا ذكمل م ازب احلكام عىل اونرب وهو من األممل هياوعملوف وازنهي عن ااسادل اخلططب هيدزطله از اين عىل جوقلت :  

 اونكمل .

 ولنا معه أمور :
o  : علمت .هيازناس وزطس عبد اولك ! قهال  ملي ت و  مملوا  ازذى خملج زطصيلاألممل األول 

o  : وزكن ما عالقة   ، هذا احلديث  كة سدنا يكو  يف اإلنكار عىل اولوك هيرشوطه  ازسازفة ازذكملاألممل از اين

 ، وها هي رشوط اإلنكار عىل احلاكم ؟هذا احلديث هياخلملوج عىل احلاكم أو عمزه 

 ينكمل علطه عامَ  وسدنا  األدزة عىل ذزك  -1

 كينكمل علطه هيملقق وسدنا  األدزة عىل ذز -2

 أكرب وسدنا األدزة عىل ذزك منكمل  أال يب ب عىل اونكمل  -3

 نكمل وقع زلاو   وسدنا األدزة عىل ذزكأ  يكو  او -4

 .وجلهل اخلططب وعدم علمه  هيازفملق هيني ازنصح واإلنكار صار عند  هذا اخللط 

o  : يف رواية ازذي أنكمل هو أهيو سعطد  اخلدري رىض اهلل عنه .األممل از ازث 

( قاخطل أم  يا هيط عامَ  ، وأخط  األم  وهو يا هيط أهيا سعطد اخلدري -قلت مملوا  –ملج عبد اولك خو  مل قوزه: )

 ن هيطشه  زلود ازساز  .من مِ آهل يملد  ازعامَ أم ال ؟  هيازطبع يملد  ،  زلود هيطنهم  ، زكونه كا  يا هيطه  وزكونه 

 خلدري رىض اهلل عنه .اطد  يد  أهيو سعأوف ازملواية  ازاي ذكملها اخلططب  أنكمل علطه رجل  و

 وهذا ازذى أنكمل كا  عاوًا أ  هذا منكمل .-



 
                                                     (172) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 وملوا  . يسئوهو مَ -

 ومَ يبك ازصالة خلفه ومَ ،طج ازناس علطه .ومَ يمشى يف ازناس يؤزبهم علطه .-

أنه كا  أم  وختطل من ازذى سمع هذا ازكالم  ؟ مجع قلطل من ازناس  ازذين كانوا َيلسو  يف ازصفوف األول  .-

 ؟!!معه مطكملوقو  ؟

 كربمنكمل  أومَ يب ب عىل إنكار اونكمل -

 واونكمل وقع زاو  .-

ق ين  لك ازرشوط وازضواهيط مما َيملي يف مطادين مرص ، مما  مل ب علطه ازفساد ،  وما ال ياخطله مسلم ، يا مَ زدماء -

 ، و ربيمل ، وال حول وال قوة إال هياهلل   سطل ، ورقاب  ط ،  ورش مساط ،  وقبل ذزك انحملاف مناهج ، و لبطس

 قال العالمة صالح آل شيخ حفظه اهلل : 

أما من رأى ازسلطا  هينفسه يفعل منكملًا قإنه م ل غ   ي ممل  وينها  .وأممل وهني ازسلطا  يكو  عند  ال يكو  ))

   وهنا  قداله(هيعطدًا عنه وا جاء يف احلديث )أقضل ازشهداء محمة ورجل قام إىل سلطا   جائمل ق ممل

ق ممل وهني ازسلطا  يكو  قطة رأياه منه هينفسك أو سمعاه منه سةعًا مددًا ، سمعاه منه هي ذنك قُانْكمِل هيحسب 

 ."اإلساطاعة ، هيحسب ازددرة هيحسب ما ياطرس علنًا أو غ ها 

 أما ازنصطحة قهي ما َيملي يف والياه .

 ازنصطحة هية يدع يف ازوالية وهيني ما يكو  منكملًا يفعله ازسلطا  وأهل ازعلم قملقوا يف هذا اودام هية ذكملت زك، هيني

 هيحرضة ازناس .

وك   من احلوادث واألدزة واألحاديث أنكمل قطها ازصحاهية وأنكمل قطها ازااهيعو  عىل ذوي ازسلطا  علنًا ، وكلها إذا 

و سمعو  سةعًا مددًا منه .م ل ما أنكمل ، رأو  منه أأن املنكر فعله بحرضهتم   ملاها هيدو  اسا ناء يكو  قطها األممل 

ازملجل عىل مملوا  يف  دديمه خطبة ازعطد عىل ازصالة ، قهذا يشء ُسِمَع منه ، وزو كا  ازسلطا  إذا قعل ُمنَْكملًا قإنه 



 
                                                     (173) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

عظم منه من ُينَْكمْل علطه ، وال يدال هنا سًا هيل ُينَْكمْل علطه وزو كا  هيحرضة ازناس هيرشط أ  ُيؤَمَن أ  يكو  ثَم قساد أ

 (1) (( مدالة أو قانة عظطمة أو نحو ذزك .

 ( : هيو سعطد هذا سلك مسلك أهل قال ؟ زملجل قعل هذا ازفعل اختطل ما ازذي قعله أهيو سعطد حطنة رأى هذا قوزه

 هيا سعطد قال ريضأهيل ازذي ثبت يف صحطح مسلم أ  ، ا واهلل أهيدً ؟ سعطد أما هذا قدد أساء أهيوهل قال  ؟ اخلوارج

ا قلطن   يدول وذكمل حديث من رأى منكم منكملً  سمعت ازنبي  ينما هذا قدد أدى ما علطه قإأ  عاىل عنه قال اهلل

 هيطد (

 هيه األوزني واآلخملين ، مَ ي ِت  هية يومهنا هذا اخلططب أنه ي يتقلت :  

  َيوا إنكار اونكمل عىل احلكام أهيًدا ؟ وازسؤال َمن ِمن أهل ازعلم قال: ال 

ا هيني من ،طج ازناس ويذكمل م ازب احلكام عىل اوناهيمل  وهذا منهج اخلوارج وهيه قال اخللطفة ازملاامد از ازث إنة قملقو

 ر موطن ازنما  قبل أ   اكلم هداك اهلل .رجل حملي  . ياع ة  

 ونحن ندول أما هذا قدد أدى ما علطه .

  : ضواهيط  نكمل واخلملوج عىل والة األممل ما دام يفعن او ي)ختطل هذا ازفصل هيني قضطة األممل هياوعملوف وازنه)قوزه

 (اوصازح واوفاسد( يعن اونكمل و ملاع ياألممل هياوعملوف وازنه

عن اونكمل أم  وغل ازصدور ووطج  ىهياوعملوف و نه  ممل هل أنت هيخطبك  ، حاكمك هلذا ازكالم أوأنا قلت :  

  ؟ازعامة و فسد وال  صلح

 ؟يف ذزك  هل راعطت ازرشوط ازاي وضعها ازعلةء

                              
 )رشح العقيدة الواسطية( - 1

 



 
                                                     (174) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

هين هياا ، اهين إهيملاهطم ، وازعالمة ا،  وازعالمة ممد ي،  أم ال ازعالمة ازسعد؟ هل سلك هذا اوسلك ازعلةء ازكبار

 با  اهلوى وال حول وال قوة إال إأم  ؟ ، وغ هم  يوازعالمة مدبل هين هاد ،  وازعالمة األزباين هين ع طمنياوازعالمة 

 هياهلل .

 ( :  هين هيطال اذر كذاك حاى قال  اهلل  عاىل عنه مع معاوية وموق  أِّب َتعله موق  عبادة ريض هذا ازفهم ال)قوزه 

األممل هياوعملوف وازنهى عن  هذا جواا األخذ هيازشدة يف هين هيطال ويفا فس  سورة ازاوهية  قال  وقد  ددم هذا يف

ملوج عىل ازوالة مَ يدل هذا اخللط اونكمل وإ  ادى هيك ذزك اىل قملاق وطنك وقال ف ازفوائد نفسها وقطه  ملك اخل

 (اماننا( ازذى يف

؟  إنكار اونكمل عىل احلكام يف ازعلن  عىل اوناهيمل ال  كذهًيا واوًراازذى  مليد أ   نسبه زلصحاهية  أى قهم  هذاقلت :  

 ا وهذا خالف منهاج ازنبوة  .َيوا أهيدً 

 أكرب  هذا قهم ازسل  . منكمًلانكملاوب عىل هذا ما إنكار اونكمل عىل احلكام يف وجودهم  وهيملقق وهيعلم وأال يب أ

عن اونكمل ،   يأما اآلخمل  قهو قهم اخلوارج  ، يملو  ذكمل م ازب احلكام  وازاهططج عىل اوناهيمل  من األممل هياوعملوف ازنه

 ينار ازصدور عىل اخللطفة ع ة  رىض اهلل عنه وقال هيذزك .إاساخدم هذا يف  هين سب إو

  : هذا جواا األخذ هيازشدة يف هين هيطال ويفا فس  سورة ازاوهية  قال  هيطال وقد  ددم هذا يف هينا)حاى قال )قوزه 

 (عن اونكمل( ياألممل هياوعملوف وازنه

قطحملم ، ما مَ حيدث قانة  اعدى زن ك  ، قالت عن اونكمل  وزو ُ ياألخذ هيازشدة يف األممل هياوعملوف وازنهقلت :  

 .هيإ فاق  هذا معملوف 

 عن اونكمل . يدث قانة وهيالء زلناس قلطس هذا من األممل هياوعملوف وازنهة زاحُ أما األخذ هيازشد

  (اماننا( يف يمَ يدل هذا اخللط ازذ ، ازفوائد نفسها وقطه  ملك اخلملوج عىل ازوالة )وقال يف)قوزه 

 وهل  دول هيدول اهين هيطال يف حملمة اخلملوج عىل احلاكم اوسلم ازظامَ أم هو اهلوى ؟قلت :  



 
                                                     (175) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ورأوا اخلروج لىل  ، اخلوارج(1)احتج هبذا احلديّث  » "يف اخلملوج عىل احلاكم ازظامَ قالاهين هيطال :وهذا قول 

وال ، ة أنه ال جيب ااقيام لليهم  ه وااقيام لليهم لند ظهور جورهم ، وااذى لليه مجهور األم، أئمة اجلور 

 (2)«إال بكفرهم بعد اْلينن ،  خلعهم 

 يف اقبقوا ازكااب أهل إ ":   اهلل رسول سمعت قال سفطا  أِّب هين معاوية عنهذا ازصن  :  أحسبك واهلل من

 واحدة إال ازنار يف كلها األهواء يعني ملة وسبعني ثالث عىل سافبق األمة هذ  وإ  ملة وسبعني اثناني عىل دينهم

 وال عرق منه يبقى فال بصاحبه الكلب يتجارى كام األهواء هبم تتجارى أقوام أماي من سطخملج وإنه اجلةعة وهي

 يدوموا ال أ  أحملى ازناس من قن كم  نبطكم علطه كا  هية  دوموا مَ زئن ازعملب معرش يا واهلل" دخله إال مفصل

 (3)((هيه

 .))قوزه ))مَ يدل هذا اخللط ازذى ف اماننا 

 هين ع طمني  يف أ  اخلملوج هيازدول ؟اى خلط  هذا  ؟ كالم ازعالمة قلت : أ 

 ملف ومك وطعنك يف األكاهيمل  زطلافت ازشباب اوفاو   إزطك وإىل أم ازك ويبك كالم ازملاسخني سبحا  اهلل نع

 هذا ديدنك ازطعن وازلمم ، سنكش  أمملك إ  اماء اهلل وهذا أول ازطمليق معك .

 هين هياا وازعالمة األزبانى منذ امن يف قوزك :اهين ع طمني وازعالمة اطعنت يف ازعالمة 

كنت إىل وقت قمليب ُأخد  هبذ  ازفااوى ازاي  نرش هاهنا وهناك عن هيعض مشاخينا يف هذا )إنني أ،ا األخوة   -1

 ازعرص أ  اجلهاد ال ينبني إال هيإذ  اإلمام أو هيإذ  ازوازدين قلة هيح نا اوس زة وجدنا يف كالم أهل ازعلم عجًبا(

                              
َع َوال َطاَعَة( حديث : )- 1 ِصَيٍة َفال َسمم ِصَيِة , َفإَِذا ُأِمَر بَِمعم َمرم بِاملَعم م ُيؤم ُع َوالَطاَعُة َحٌق َما مَل  الَسمم

 ) رشح صحيح البخاري ـ البن بطال( - 1

 (1005مسند الشاميني رقم )  - 3



 
                                                     (176) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 .قرسعا  ما  اعجل وختطىء وحتكم   وزطس هذا جمال ازملد عىل هذا ازكالم  ، وكا  هذا يف  فس  سورة ازاوهية .

وزطس كنت خمدو  هيفااوى ازعلةء  سبحا  اهلل نصطحاى زك  علم قبل أ   اكلم أقسدت عدول ازشباب اوسكني 

 .هذا سب وطعن يف ازعلةء هيحق 

و بعه عىل هين ع طمني رمحه اهلل  عاىل اوأما اخلملوج هيازدول قإ  أول من علماه قال هبذا ازادسطم هو ازعالمة ))وقلت  -2

 ((ذزك ازعالمة ازفواا   وهيعض ازعلةء اوعارصين

 هذا اوام زلعالمة هين ع طمني هي نه ي  ى هية مَ ي  ى هيه األوزني واآلخملين  وهذا مضمو  كالمك ومفهومه .

 نه مدلد  ومن قال اخلملوج يكو  هيازدول . واومت ازعالمة ازفواا  هي

 ( قازعالمة هين ع طمني ي  ى هيازنملائب  .يف احلدطدة قطه نو  من ازنملاهية وهذا قلت عن إسادالل ازعالمة هين ع طمني ) -3

 .وازكالم يف معملض ازملد عىل ازعالمة هين ع طمني  ((اماننا مَ يدل هذا اخللط ازذى يف ))واآل   دول   -4

 قول زك اخللط هذا موجود عندك أنت ومن هو عىل اماكلاك .أق نا 

 مهم  قهم نحسبهم واهلل حسطبهم أوزطاء  قال  عاد،م قااوعد هياحلملب  .ا ق اهلل يف ازعلةء ازملاسخني وال  لم

وقدني اهلل وإياك وملضا ه وجعلنا ممن خيشا  ويادطه حق  يقال احلاقظ أهيو ازداسم هين عساكمل رمحه اهلل: اعلم يا أخ

ق زسانه يف ازعلةء ، وعادة اهلل يف هاك أساار منادصطهم معلومة، وأ  من أطل(1) دا ه أ  حلوم ازعلةء مسمومة

 .((هياز لب، هيال  اهلل قبل مو ه هيموت ازدلب

نعم هذا ف ازعلةء هيحق،  ازذين مَ يان وا ، ومَ يالونوا ، ومَ ينحملقوا ، ومَ يلبسوا احلق هيازباطل وهم يعلمو  ، مَ 

مَ حيملكوا ازشباب هيال    ، رضاء زلعامةإ  ان  قااو،م هيحسب أهوائهم ،  مَ ياناقضوا ف قااو،م قبل ازفانة وهيعدها

وازعالمة األزباين ، وازعالمة اهين ع طمني  ، إنة دعاة احلق أم ال ازعالمة اهين هياا، مَ يملهيطوا ازشباب هبم  ، أدزة

                              
 ريهم الفتن ومل جتتاهلم الشبه إنام الراسخون ىف العلم أهل اخلشية وليس أهل التلون .العلامء بحق الذين مل تغ- 1



 
                                                     (177) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

رمحهم اهلل مجطًعا ومن نحا نحوهم من مشاخينا ازفضالء ف كل عرص ، رهيطوا ازشباب هيسلفهم  أما ، وازعالمة مدبل 

 .وأم ازه من ازطاعنني ف ازعلةء  ازسائملين عىل درب م  ي ازفانة  أم ال  هذا اخلططب 

طع عن دعاة احلق أهنم يطعنو  ف ازعلةء هل  ذهيو  عن ازعالمة هين هياا وازعالمة هين ع طمني ؟ الو اهلل  يِش وأقول ون ُ

 كف هم اساضاقوم  ممل إىلسب هين هياا واهين ع طمني هيل وصل األ  من كا  يأنة يداقعو  عن أنفسهم وازعجطب إ

دهياء زلصحوة وسطملوا كابهم هيكالمهم واىل اهلل اوشاكى أُ ومدحوهم وجعلوهم رموًاا زلصحوة و(1)عى قنواوم 

 فمن يععن يف ااعلن  إذا  ؟ واهلل اووعد .

 روا  أهيو يعىل يف مسندة وغ   من طمليق معاوية ))وزه: قء خطباه أثنا أنه صعد اونربيوما قخطب ف ازناس قدال يف

أثناء  جاء ف اخلطبة ازاى هيعدها ويف، ومَ ياكلم أحد، ئنا منعنا  ئنا أعططنا  ومن اِم اوال مازنا وازفطىء قطئنا من اِم 

 قجاء يف،  قلم ياكلم أحد، ئنا منعنا  نة اوال مازنا وازفطىء قطئنا من امئنا أعططنا  ومن اِم إ اخلطبة كملر هذة اجلملة

هل اوسجد ممن يعملقو  هيازصالح قوق  وعاوية أقدام رجل من ، از از ة قكملر هذة ازكلمة اجلمعة  اخلطبةاز از ة يف

قلم ياكلم  " نة ازفطىء قطىء اوسلمني ومن منعنا منعنا  هيسطوقناإنة اوال مال اوسلمني وإ": وقال  هيى سفطا  أهين ا

ثم أذ  زلناس  ، خذ  معه عىل سيمل  أو ،  م اخلطبة وصىل هيازناس طازب هذا ازملجلأقلة  معاوية وأمىض خطباه 

اآلالف   نا خلطفطة اوسلمني وهذأمام ازناس  أ   نصحنى هيعد قال يكن أاواوقع أ  معاوية يدول هلذا ازملجل أردت 

نة أجلسه معه عىل سيمل  وأكملمه ثم أذ  زلناس إا أهيدً ؟ هل قعل ذزك ، أمامهم  يهطبا    وقمل عيلأ ياوؤزفة الينبن

 مملاء يدوزو  قال يملد علطهم ياهاقاو  يفأسطكو  ))حدي ا قال قطه  سمعت من ازنبى  اين": علطه قدال  قدخلو

حد أ اجلمعة قبل اواضطة كذا وكذا قلم يملد عيل قلت يف ينإخشطت أ  أكو  منهم و ينإو(( ازناريابع هيعضهم هيعضاً 

 . ((حطا  اهللأأحطانى أحطا  اهلل أحطانى ، هذا  دعيلا حاى راز انطة قلم يملد علطا أحد ثم قلاها ثاز ً  ثم قلاها يف

                              



 
                                                     (178) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

قلت اسادل اخلططب هبذا احلديث عىل جواا ذكمل م ازب احلكام علنًا وهذا من هياب األممل هياوعملوف وازنهي عن 

 اونكمل .

 منها : وقفات وزنا معه 

o  : هيحث حدي ي يضع  حدي ه ازذي اساشهد هيه هذا اخلططب .ازوقفة األوىل 

 أِّب عن اوعاقملي، إسةعطل هين ضةم عن ، من طمليق سويد هين سعطد  (2)حلديث روا  أهيو يعىل هذا ا))(1)

 وإسناد  ضعط  هبذا ازسطاق اوطول  -قبطل هيه  

 فيه : و

 وذيب ازاهذيب " ملمجاه يف     "مشكورًا  "وانظمل زمامًا   .ضعفه مجهور ازعلةء     "سويد هين سعطد   -1

   (3)وثده مجاعة وضعفه آخملو     ضةم هين إسةعطل  ، -2 

 : ومَ ُيااهيع علطه ضةم  )اناهى(  (4)قال اهين طاهمل اوددِس يف ذخ ة احلفاظ  -

 ازاي األحاديث : يف  ملمجة ضةم هين اسةعطل  ثم قال : وهذ  (5)واحلديث ذكمل  اهين عدي يف ازكامل يف ازضعفاء  -

 ازطس  )اناهى(  ازيشء اغ ه وزه غ   يملو،ا ال إسةعطل هين زضةم أملطاها

 ازضطاء هيخط وقال : قملأت "ضةم هين اسةعطل  ": يف  ملمجة  (6)وأورد احلديَث ازذهبُي يف مطما  االعادال  -

 ازدارقطني )اناهى(  قازه مبوك، : وردا  هين موسى عن إسةعطل، هين ضةم: احلاقط 

                              
 بحث ألخونا عبد الغني سدده اهلل  - 1

 (115والطرباين يف الكبري ) 0331)- 1

 املصدر السابق - 3

4 -(3/1433) 

5 -(5/160) 

6 -(1/311) 



 
                                                     (179) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 عاممل أهيو حدثنا خطاط، هين خلطفة حدثنا قال(1)كة عند أِّب يعىل وقد وردت مااهيعة زلجمء اوملقو  اىل ازنبي  -

: يدول  اهلل رسول سمعت: قال سفطا  أِّب هين معاوية عن عدبة، هين ممد عن سعد، هين هشام حدثنا ازعددي،

 دو  ازدصة اوطوزة  « هيعضاً  هيعضهم يابع ازنار يف ياهاقاو ،  علطهم يملد قال،  أمملاء يكو »

 ويف االسناد : ) ممد هين عدبة (

، أ  ازعالمة  فظن من مل حُيسن العلم،  زباين رمحه اهلل ،  اجلمء اوملقو  إىل ازنبي ومن ثَم صحح  ازشطخ األ  -

 زباين رمحه اهلل هياةمه :زباين رمحه اهلل صحح احلديث مطوالً : وإزطك كالم ازعالمة األاأل

 ( ً  هيعضا هيعضهم يابع ازنار، يف ياهاقاو  ،( قوهلم) علطهم يملد قال أمملاء )يكو  : (2)قال يف السلسلة الصحيحة  -

 سمعت: قال سفطا  أِّب هين عن معاوية عدبة اهين عن سعد هين هشام طمليق من (3) " مسند  " يف يعىل أهيو أخملجه

  .قذكمل  ،  اهلل رسول

 بن ضامم طريق من(4) أيضا أهيويعىل ق خملجه  وهيع، قد زكنه. أعملقه مَ عدبة اهين أ  زوال حسن إسناد وهذا: قلت

 قال(  قبطل)  أِّب عن اوعاقملي إسةعطل

 يملد قلم ، منعنا امئنا من و أعططنا امئنا من ، قطئنا ازفيء و مازنا اوال إنة:  قدال ، مجعة يوم يف معاوية خطبنا ": 

 م ل:  قال از از ة اجلمعة كانت قلة ، أحد علطه يملد قلم ، مدازاه م ل قال از انطة اجلمعة كانت قلة ، أحد علطه

 حاكمنا  هيطننا و هيطنه حال من قطئنا ازفيء و مازنا اوال هيل كال:  قدال ، اوسجد يشهد ممن رجل إزطه قدام ، مدازاه

:  قال ثم ، علطه قدخلوا زلناس أذ  ثم ، ازرسيمل عىل معه ق جلسه ، علطه ق دخل هيازملجل أممل صىل قلة ، هي سطاقنا

 قلة ، أحد عيل يملد قلم ، از انطة يف و ، أحد يلع يملد قلم مجعة أول يف  كلمت إين ازناس أ،ا

                              
1 -(0300 ) 

1 -(1010 ) 

3 -(4  /1001) 

4 -(4  /1031) 



 
                                                     (181) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 قال ياكلمو  قوم سط يت ":  يدول وسلم علطه اهلل صىل اهلل رسول سمعت ، اهلل أحطا  ، هذا أحطاين از از ة كانت

 ، " ازدملدة  داحم ازنار يف يادامحو  علطهم يملد

 وأخملج " منهم اهلل َيعلني ال أ  رجوت و ، اهلل أحطا  أحطاين عيل هذا رد قلة ، منهم اهلل َيعلني أ  قخشطت

 ثداا ، ومها: قلت ." ضةم إال قبطل أِّب عن يملو  مَ ": وقال زه، وازميادة(1) " األوسط " يف ازطرباين منه اوملقو 

 " و " ازكب  " يف ازطرباين روا  ":  (2)" اوجمع "يف  اهلط مي قال واحلديث. منهة األول يف يس  ضع  عىل

 )اناهى كالم ازعالمة االزباين(  ." ثدات ورجازه وأهيو يعىل، " سطاألو

 ق خملجه  وهيع، قد زكنه. أعملقه مَ عدبة اهين أ  زوال حسن إسناد وهذالباين  : فانتبه بارك اهلل فيك قول الشيخ األ

 أهيويعىل .....

 اوملقو  قدط ال قصة معاوية  قهذا  ضعط   منه زلحديث مطوالً ، ثم أورد ازشطخ اماهدًا زلمملقو  ، قبهة ُيصحح

 ....... " األوسط " يف ازطرباين منه اوملقو  وأخملج وتأمل قول الشيخ االلباين أيضا  يف آخر التحقيق : -

أنه رمحه اهلل مَ يصحح ازدصة اوطوزة ازساهيق ذكملها هيني ازشاب ومعاوية ريض اهلل عنه ، إنة اوملقو   واحلاصل :

طس من االنصاف نسبة  صحطح ازملواية اوطوزة اىل ازشطخ األزباين رمحه اهلل   كة قعل قدط هيناًء عىل امواهد   ، قل

ممل ، قطة  ال اوجواين زلخملوج عىل والة األمانة ازعلمطة ازاى ياناقل عنها أمهذا اخلططب ، هيل زطس من األ

اواوا ملة ، ازاى ال ختفى عىل من  دزةناقاًل عن احلدطدة ازساطعة ، واألياعلدو  هيماشاهيه ازدول ،  دزطسًا منهم ، و 

قنعوذ هياهلل من اخلذال  وهبذا يظهمل زنا ضع  احلديث  –حيبوا يف ازعلم ، قضاًل عىل من يدعطه وياميي هيمي أهله 

 .((اهأقلطس قطه حجة  

o : هذا احلديث : اسادل هيه اخلططب  عىل أامطاء منها : الوقفة الثانية 

                              
 (5444 -)رقم - 1

1 -(5  /136) 



 
                                                     (181) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ملعطة عىل اإلنكار علطه علنًا .حيب ويؤيد وحيفم از أ  منهج معاوية  -1

 أ  هذا زطس رضب  من اخلملوج عيل معاوية رىض اهلل  عاىل عنه . -2

 اوسلمني .خلطفة أ  هذا زطس   زطب عىل  -3

 وأ  هذا من األممل هياوعملوف وازنهى عن اونكمل . -4

o : نلممك هيإسادالزك هبذة ازدصة أمور  . الوقفة الثالثة 

 حيض ازناس عىل ازعلن . يدول سًا ومعاوية     ازنبي أل   أ  معاوية ياعمد خمازفة ازنبي -1

  ُجل ازصحاهية ازذين كانو ا ف اخلطبة أحجموا عن ازصد  هياحلق . -2

عند  ِغ  أك مل من ازصحاهية رضوا  اهلل علطهم ، ألهنم سمعوا اخلط  وسكاوا وهو سمع  ازذي أنكمل عىل معاوية  -3

 ق نكمل .

ومن منعنا منعنا  هيسطوقنا قلم ياكلم معاوية  "مَ هيازسط   زدول ازملجل نلممك هيجواا اخلملوج عىل احلاكم ازظا -4

وهذا أصل من أصول اوعامزة وهو األممل هياوعملوف وازنهى عن اونكمل ويدصدو  من ذزك "وأمىض خطباه 

 اإلنكار عىل احلاكم هيازسط   من قال هيه يكو  معامزطًا .

o : قصص يف حطاة معاوية  الوقفة الرابعة. 

زعلمت علًة يدطنا أنه كا  الحيب هذا ازباه هيل كا  ينهى عن ذزك ويعاقب عىل ذزك  لت ف حال معاوية إذا   م

 : وزو هيازدال .وإزطك هذ  ازدصص ف حطاة معاوية 

 القصة األوىل :

قال حسبت أنه  -قال قلة دخلت علطه  عن محطد هين عبد ازملمحن قال حدثني اوسور هين خمملمة أنه وقد عىل معاوية 

ئمة يا مسور قال قلت ارقضنا من هذا أو أحسن قطة قدمنا زه قال ما قعل طعنك عىل األ))سلمت علطه ثم  قال  -

زاكلمن هيذات نفسك قال قلم أد  امطئا أعطبه هيه إال أخرب ه هيه قال ال أهيملأ من ازذنوب قهل زك ذنوب ختاف أ  

أحق هي    ملجو اونفملة مني قواهلل وا أيل من اإلصالح هيني ولك إ  مَ ينفملها اهلل زك قال قلت نعم قال قة َيعلك 



 
                                                     (182) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ازناس وإقامة احلدود واجلهاد يف سبطل اهلل واألمور ازعظام ازاي حتصطها أك مل مما  يل وإين زعىل دين يدبل اهلل قطه 

سوا  قال احلسنات ويعفو قطه عن ازسطئات واهلل مع ذزك ما كنت الخ  هيني اهلل وغ   إال اخبت اهلل عىل ما 

  (1(()قفكملت حني قال يل ما قال قوجد ه قد خصمني قكا  إذا ذكمل  هيعد ذزك دعا زه هيخ  

 املستفاد من هذه القصة أمور : 

 ئمة يا مسور( هل كا  مؤيدًا ؟ هيازطبع ال : )ما قعل طعنك عىل األ   مل قول معاوية  -1

 احفظ هذا .    مل قوزه:  )طعنك( ومَ يدل أمملك هياوعملوف وهنطك عن اونكمل -2

قهل زك ذنوب ختاف أ  ولك إ  مَ ينفملها اهلل زك قال قلت نعم قال قة َيعلك أحق هي    ملجو ))    مل قوزه : -3

اونفملة مني قواهلل وا أيل من اإلصالح هيني ازناس وإقامة احلدود واجلهاد يف سبطل اهلل واألمور ازعظام ازاي 

 واهلل مع ذزك ما كنت ال، اهلل قطه احلسنات ويعفو قطه عن ازسطئات  وإين زعىل دين يدبل ، حتصطها أك مل مما  يل

 . ((خ  هيني اهلل وغ   إال اخبت اهلل عىل ما سوا  أ

 يواقق عىل ذزك ؟ هل هيعد هذا معاوية  -4

 "قفكملت حني قال يل ما قال قوجد ه قد خصمني "  مل قول اوسور هين خمملمة : 

 ناهيمل  قكمل ف هذا قبل أ     ى يوم ازدطامة و دول  أسفو  كنا خمطئني .قندول ون يذكمل م ازب احلكام عىل او

سطكو  "مَ حيب اإلنكار ازعلنى وال حث علطه  وإنة اجاهد ف قهم حديث  زدصة أ  معاوية انخملج من هذ  

 قفعل ذزك حاى ال يكو  منهم . "أمملاء يدوزو  قال يملد علطهم 

 القصة الثانية :

ازصالة قمىض يف خطباه  ن اهين س ين : أ  : ايادا أطال اخلطبة قدال حجمل هين عدي عن هشام هين حسا  ع))

  قدال زه ازصالة و رضب هيطد  إىل احلىص و رضب ازناس هي يد،م إىل احلىص قنمل قصىل ثم كاب قطه إىل معاوية

                              
 مصنف عبد الرزاق ( – 10010)- 1



 
                                                     (183) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

وؤمنني قال و أم  اوؤمنني أ  سح هيه إىل قرسحه إزطه قلة قدم علطه قال : ازسالم علطك يا أم  ا قكاب معاوية 

أنا إين ال أقطلك و ال أسادطلك ق ممل هيداله قلة انطلدوا هيه طلب منهم أ  ي ذنوا زه قطصيل ركعاني ق ذنوا زه قصىل 

 ثطاِّب قإين خماصم قال : قدال  ا و ادقنوين يفا و ال  نسلوا عني دمً ركعاني ثم قال : ال  طلدوا عني حديدً 

  (1)((هين س ين إذا سئل عن ازشهطد ذكمل حديث حجمل. قال هشام : كا  ممد  

ذكمل اهين ك   أ  معاوية وا قدم اودينة دخل عىل عائشة قدازت : اقالت حجملًا ؟ قدال : يا أم اوؤمنني إين وجدت قال 

  (2)رجل يف صالح ازناس خ  من اساحطائه يف قسادهم .

 يستفاد من القصة أمور :

 اهلل عنه وأرضا . و هيني أجملين وأجمل ريضوه  كا  هذا إجاهاد منه   -1

 حيفم ازملعطة عىل اإلنكار علطه علنًا ؟.ال يؤيد وال حيب وال هيعد هذا   معاوية  -2

اخلطبة األوىل واز انطة واز از ة  واذا مَ ينكمل عىل معاوية  كا  هناك ك   من ازصحاهية رضوا  اهلل علطهم يف -3

 .أحد منهم 

أحد  قلم ينكمل عىل معاوية "هل اوسجد ممن يعملقو  هيازصالح أمن قدام رجل "أنت قلت ازذى أنكمل  -4

 واجب ؟ حااماهم  هل قرصوا يفمن ازصحاهية   قلةذا ؟

  : ((   نصحنى هيعد قال يكن أمام ازناس أأردت إذا اواوقع أ  معاوية يدول هلذا ازملجل ))قوزه 

 ازنصح يكو  سًا .مع اوسور هين خمملمة  هيازفعل  زعلمه أ    هذا ما قعله معاوية قلت : 

 إلنكار  عىل  اياد هيازطد . واجاهد ف قال حجمل هين عدي 

                              
 احلاكم ىف املستدرك ( – 5131)- 1

 (104-4/103( ,) تاريخ دمشق البن عساكر 3/50) البداية والنهاية - 1

 



 
                                                     (184) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 ساقه . ي  والً زلحديث ازذ اهلل عنه ريضوإنة قعل معاوية ذزك إجاهادًامنه 

  : نصحنى هيعد قال أأردت إذا اواوقع أ  معاوية يدول هلذا ازملجل  ،  زلناس خذ  معه عىل سيمل  ثم أذِ أو ))قوزه   

 ((هطباى أمامهم     وقمل عيلأ ينا خلطفطة اوسلمني وهذة اآلالف اوؤزفة الينبنأ ،اس مام ازنأيكن 

 واذا ؟ ،ازناس  وقعوا قاله   وقعه ازناس ؟ يما ازذ ؛س زك اآل   أ قلت :أنا 

 السطة يف امن ازصحاهية رضوا  اهلل علطهم  .، ألنه مادملر عندهم أ  هذا خط   وقد  علموا ذ زك  

 عجب ازناس من ؛ زذا ، هذا عىل خالف األصل   من معاوية  دّ َج وما ، وهو األصل  ، ندازناسوهذا  مادملر ع

 عنه .  صفح معاوية 

  (1()قدال ازدوم: هلك ازملجل )زذا 

  : قلم يفهم معاوية أ  هذا رضب من اخلملوج علطه وأ  هذا   زطب من اوسلمني علطه هيل احاج هبذا احلديث  ))قوزه

 ((اا هذا ازصنطع عىل جو

 هيطنا سلفًا أ  هذا زطس منهج معاوية   زلدصاني ازسازفاني .قلت :  

 الامك   زطب .هذا وقول معاوية زلمسور هين خمملمة ما قعل طعنك عىل األئمة يا مسور وسة  طعن  و

 قاخلالصة احلديث ضعط  وزطس قطه حجة 

  : ((هيفهم وال اسانباط  ال نعارض ازكااب وازسنة هيدطاس وال  أاننا  علمنا ))قوزه 

هذا ازكالم زك أنت ق نت  ملكت أحاديث وآثار  ك  ة جدا  يف نصح احلاكم سًا  وخلطت هيني  ازنصح قلت :  

 واإلنكار قهال  علمت ؟

                              
 لبن منظور ( -خمترص تاريخ دمشق)- 1

 



 
                                                     (185) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

  : ما دام ذزك ال ، واألدزة واضحة كل ازوضوح عىل جواا األممل هياوعملوف وازنهى عن اونكمل وزو زلحاكم ))قوزه

 ((هذا ازباب ازنظمل اىل اوصازح واوفاسد  وإال قمن ازدواعد احلاكمة يف، هملة يرض اىل مفسدة ظا

كنك ختلط نعم األدزة واضحة يف األممل هياوعملوف وازنهى عن اونكمل .هيرشوطها اوملعطة راجعها زافهم  ، وزقلت :  

 هيني ازنصح واإلنكار  .

 هذا خملوج خملوج هيازدول ( قبل أ   دع مظاهملات ينايمل كا  يدال زكل من جهمل هيحق قوزه : ) 

 ما احلق ازذى جهملت هيه  ؟  سائلك أنا قلت :  

 !طعنك وومك زلعلةء ازملاسخني 

 .!(1)  زطبك عىل احلكام وذكمل م ازبهم هيل و كف ك  زبعضهم عىل اوناهيمل 

 ( ا أ  هذا اوسلك كا  صحطحً ردت أ   نصح احلاكم اذهب ازطه وانصحه  وأنا س سلم جداًل أقوزه : ) إذا  

هيل هذا اوسلك هو مسلك كل ازصحاهية وازااهيعني ، سلمت أو مَ  سلم   هذا اوسلك مسلك ازنبيقلت :  

 .و اهيعطهم 

 س زك اآل  : من من ازصحاهية كا  ينصح احلكام من عىل اوناهيمل ؟أوأنا 

 .سنةأز  أنا أقول زك زن َتد وزو هيح ت 

 .م إنة كانو ينصحو  يف ازرس وال يذكملو  م ازب احلكا  

 هذا ماناقض : ق نت  ال  عملف ازفملق هيني ازنصح واإلنكار .قمملة  دول إنكار ومملة  دول نصح . كوكالم

 من األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل وهذا خالف منهاج ازنبوة . ازعلننت  عارب ازنصح يف أو

 مني يف ذزك  .األ نه هو ازذى قال زنا ذزك ونحن مابعني زلنبى أل وهذا اعبض هيه عىل ازنبي 

                              



 
                                                     (186) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

َشاِم هْيِن َحكِطم  َأمََْ َ ْسَمْع هيَِدْوِل َرُسوِل اهللَِ ْيِح هْيِن ُعَبطْد  َقاَل: َقاَل ِعَطاُض هْيُن َغنْم  هِلِ َمْن َأَراَد َأْ  َينَْصَح زِِذي   .َعْن رُشَ

 (1). ْ  َقبَِل ِمنُْه َقَذاَك َوإاِل َكاَ  َقْد َأَدى اَزِذي َعَلْطهِ ُسْلَطا   َقال ُيْبِدِ  َعالنَِطًة َوَزِكْن َيْ ُخُذ هيَِطِدِ  َقَطْخُلوا هيِِه َقإِ 

  (2)وازصحاهية رضوا  اهلل علطهم راجع ازنصح هيرشوطه  قهذا اوسلك مسلك ازنبى 

قل قعلت كة يفعل ازعلةء أنت أو عىل األ تنا هذا األممل وذهبانك كفطأق نا أقول زصاحب هذا اوسلك زو  قوزه : ) 

ا وقلت قطه مكا باه زبعض حكام اوملكة زو أنك كابت كااهيً   نطو  كة علمنا من ازعالمة هين هياا رمحه اهلل  عاىل يفازملهيا

ظن هيك اخل  أنه يدع ف هيالدنا من اونكملات كذا وكذاوانا واهلل إما هيعد قطا قخامة ازملئطس ممد حسنى مبارك أ

 هل صاحب ممل مل انابا  منك وازسالم احبك ف اهلل م اًل األنك حتب دين اهلل وارجو أ  يكو  هذا أعلم يدطنا أو

 ( هذا اوسلك صنع هذا ازصنطع مَ يصنع وال َيملوء

 طمليدة نصح احلكام  قلت : وواذا مَ  ابع ازعالمة هين هياا يف 

ازنصح وهال طبدت هذا  قهال إزاممت ازنهج األمحد يف نت ازذى  نصحأوازصحاهية  و هذا اوسلك مسلك ازنبى 

 عىل نفسك .

 ثم أ   نصح احلاكم زطس قملض عني عىل كل مسلم .

 وخذ هذه اآلثار 

أي يت ازملجل إىل ازسلطا  قطعظه وينصح زه ويندهيه إىل اخل  قدال : إذا رجا أ  يسمع منه  سئل مازك هين أنس   -1

 (3(()وإال قلطس ذزك علطه. 

  "إذا رجا أ  يسمع منه  "ازشاهد :

                              
 (1016باب كيف نصيحة الرعية للوالة رقم ) –)رواه أبو عاصم ىف السنة - 1

  111اىل  11من صـ  - 1

 (11/135) ابن عبد الرب يف التمهيد - 3



 
                                                     (187) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

، َقَسَلْمُت َعَلْطِه، َقاَل ىِل: َمْن َأْنَت عن َسِعطُد اهْيُن مُجَْها -2  ؟ َ ، َقاَل: َزِدطُت َعْبَد اهللَِ هْيَن َأهيِى َأْوَف، َوُهَو َمُْجوُب اْزَبرَصِ

َوازُِدَك؟ َقاَل: ُقْلُت: َقَاَلْاُه األََااِرَقُة، َقاَل: َزَعَن اهللَُ األََااِرَقَة، َزَعَن اهللَُ  َقُدْلُت: َأَنا َسِعطُد هْيُن مُجَْهاَ ، َقاَل: َقَة َقَعَل 

 اخْلََواِرُج َأهَنُْم كاِلُب ازنَاِر، َقاَل: ُقْلُت: األََااِرَقُة َوْحَدُهْم، َأِم اخْلََواِرُج ُكلنَها؟ َقاَل: هَيىَل  األََااِرَقَة، َحَدَثنَا َرُسوُل اهللَِ 

ْلَطاَ  َيْظِلُم ازنَاَس، َوَيْفَعُل هِبِْم، َقاَل: َقَانَاَوَل َيِدى َقَنَمَمَها هيِطَ  ِدِ  َغْمَمًة اَمِديَدًة، ُثَم َقاَل: ُكلنَها، َقاَل: ُقْلُت: َقإَِ  ازسن

ْلَطاُ  َيْسَمُع ِمنَْك، َقْ  ِِه ِف هَيْطاِِه َوحْيََك َيا اهْيَن مُجَْهاَ ، َعَلْطَك هيِازَسَواِد األَْعَظِم، َعَلْطَك هيِاز َسَواِد األَْعَظِم، إِْ  َكاَ  ازسن

ُ  هيَِة َ ْعَلُم، َقإِْ  َقبَِل ِمنَْك، َوإاِلَ َقَدْعُه، َقإَِنَك َزْسَت هيَِ ْعَلَم ِمنُْه.  (1)(َقَ ْخرِبْ

 :(هـ 589)ت قال ابن عبد الرب  -9

 (2)قازصرب وازدعاء قإهنم كانوا ينهو  عن سب األمملاء( .  )إ  مَ يكن يامكن نصح ازسلطا 

ُ  هيَِة َ ْعَلُم، َقإِْ  َقبَِل ِمنَْك، َوإاِلَ قَ  "ازشاهد :  ْلَطاُ  َيْسَمُع ِمنَْك، َقْ  ِِه ِف هَيْطاِِه َقَ ْخرِبْ  "َدْعُه إِْ  َكاَ  ازسن

 هيطاه .اخلالصة : ُ ينصح ازسلطا  إذا كا  يسمع منك  وأ     طه ف 

 وزو نصح ازعامَ ازسلطا  قلن خيرب ازناس هيذزك وإال أين ازرس ف ازنصح  .

 ( : حبك ف اهلل أنابا  منك وازسالم إمل مل مرجو أ  يكو  هذا األأب دين اهلل ونك حتأا علم يدطنً أو وقوزه) 

 قلت :  وهل هناك مسلًة حيب حاكًة جائملًا حيكم هين  ما أنمل اهلل ؟ 

 ما ي  ى من معصطة اهلل وال ننم  يدًا من طاعة . نحن النحب حاكًة حيكم هين  ما أنمل اهلل أهيدًا وإنة هيل نحن  نكمل  

 قضطانا  علطم ازناس ازعلم عىل مملاد اهلل ومملاد رسوزه .

 اخلالصة :

                              
 (  11415أمحد بن حنبل رقم  )مسند اإلمام  - 1

 (11/130)التمهيد - 1

 



 
                                                     (188) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

الخيملج عن   وأ  هذا من األممل هياوعملوف وازنهي عن اونكمل ،ة اسادزلت هيه عىل جواا ازنصح ف ازعلن طواوا مل ق

 اواشاهيه ازذي يملد اىل اوحكم  وازضعط  ازذى اليصلح زإلسادالل .

 وأنا أحذرك من اتباع املتشابه 

 (:هأ290 )ت ازشاطبي قال 

 وامهو ه عدله واقق ما عىل قطنمزه رشعي هيدزطل هيدعاه عىل يساشهد وهو إال اولة إىل ينسب ممن مبادعاً  َتد ال » 

 (1)  {َك ِ اً  هيِهِ  َوَ،ِْدي َك ِ اً  هيِهِ  ُيِضلن  }:   عاىل قال ، هلا مملد ال ازاي األازطة احلكمة يف ثاهيت أممل وهو

 « ازواضح ال منها اواشاهيه األدزة من هلم ينساق إنة (زكن2) { َيَشاء َمن َوَ،ِْدي َيَشاء َمن اهللُ ُيِضلن  َكَذزَِك  }: وقال

(1)  

 قال ازعالمة صازح آل امطخ حفظه اهلل:

 ازميغ أهل سمة هذ  وطمليداه نحلاه عىل زطدزل اواشاهيه يابع َيمع ذهب هيحث ثم ونظمل يشء زه اوملء صار إذا قإذاً )) 

 ازكااب يف جاء ما قطدبلو  واعادادهم آراءهم عن ماخلني وازسنة ازكااب عىل يدبلو  قإهنم احلق أهل سمة أما

 كالم من َتد هيد ال مسائل هيادمليمل جديد هييشء ي يت أما ، ادداتاوع من األئمة قملر  وما ازسل  علطه أمجع وما وازسنة

 ، أدزة هيجمع زعربة وزطست ازندول مجع ازعربة قلطست قطه أخط  رأي وإما مطلداً  أو جممالً  إما كالماً  يدول من ازعلةء

 من زطست ازعربة قإذاً  ةازسن من كانت إذا ثاهياة أيضاً   كو  وأ  دالزاها يف مكمة راجحة األدزة  كو  أ  ازعربة وإنة

 ذزك عىل يدل اآلية وظاهمل دزطالً  وا بع هذا يومنا إىل اخلوارج وقت من اسادل ايغ صاحب وكل ، ساداللاإل

 مزكنه منه  شاهيه ما يابعو  عندهم من هييشء ي  و  وال يابعو (  ِمنْهُ  َ َشاهَيهَ  َما َقَطَابُِعو َ  َاْيغ   ُقُلوهِبِمْ  يِف  اَزِذينَ  َقَ َما)

 منه  شاهيه ما وا بعوا اوحكم قبكوا ايناً  قلوهبم يف أل  ؟ اوحكم  ملكوا وواذا ازذنب قاساحدوا اوحكم  ملكوا

                              
 [ 16:  البقرة] - 1



 
                                                     (189) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 قملر  ما ختاز  مسائل يف معارصة كاب من أز  قطة نملى وازطوم ، عظطم أممل وهذا اينهم عىل هياواشاهيه يسادزو 

 هياوحكم أخذوا ازذين احلق وأهل احلديث أئمة علطه وما - ةعةاجل  فسد أ  قبل - اجلةعة علطه وما ازسنة أهل أئمة

 قلطست ندول قطها وكلها أدزة قطها كلها ومطبوعات ونبذ ورسائل ك  ة كاب يوجد ازطوم اوحكم إىل اواشاهيه وردوا

 أصول يف اةازنج طازب ازعلم طازب اوملء هيمواقدة ازعربة وزكن اسادالل نو  هيوجود ازعربة وزطست هيازندول ازعربة

 زكااب ا باعهم وعملف طمليداهم وسالمة علمهم ُعملف ازذين واألئمة زلجةعة مواقداه وازاوحطد ازعدطدة ويف إيةنه

 (2)((ازصازح ازسل  وطمليدة وسلم علطه اهلل صىل رسوزه وسنة وعال جل اهلل

 وف اخلاام أنا أنصحك هي مور :

 ا دى اهلل واعلم أنك ساحاسب هيني يد اهلل . -1

 اهلل ف إخوانك وال  اهمهم هيازباطل .ا ق  -2

 ازعلم .  علم عىل يد ازملاسخني يف -3

 ال ددم قهمك عىل قهم األكاهيمل . -4

 كن أمطنا علمطًا وإياك واخلطانة ازعلمطة . -5

 كن ذنًبا ف احلق وال  كو  رأًسا ف ازباطل . -6

 ازسنة اوعامدة .اذا  بني زك احلق قارجع زلحق وإذا رددت علطك هيازباطل ق ظهمل زنا احلق من كاب  -2

 إذا جائك احلق من كاقمل اقبله وال  ملد  وإذا جائك ازباطل من حبطب زك قملد  وال  دبله . -5

ا  احلمد هلل رب  اوف اخلاام أس ل اهلل أ  ينفعنا هية علمنا وأ  يميدنا علة وَيعله حجة زنا ال علطنا وآخمل دعوان

 ازعاوني

                                                                                                  
 

 )رشح كتاب أصول اإليامن للشيخ صالح آل الشيخ ( - 1

 



 
                                                     (191) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

         

 

 

هيعدما عملضنا احلق ازذى ندين هيه هلل  وازذى علطه دل علطه ازدزطل من ازكااب وازسنة واإلمجا  نعملض موانع قبول 

 اهلك احلق قال  سدط عن نفسك وانظمل هل قطك يشء من هذا قإ  وجدت من ذزك يشء قملجع زلحق وال  عاند  ق

1-  

وَنُكْم ِمْن هَيْعِد إِيَةنُِكْم ُكَفاًرا َحَسًدا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم ِمْن هَيْعِد َما َ َبنَيَ هَلُ ازقال  عايل : َوَد َك ِ   ِمْن َأْهِل  َااِب َزْو َيمُلدن
ُم كِ

 َقِديمل  )اهللَ هيَِ ْممِلِ  إَِ  اهللُقن َقاْعُفوا َواْصَفُحوا َحاَى َيْ يِتَ احلَ 
 
ء  (1 َعىَل ُكلي يَشْ

احلسد داء كامن يف ازنفس ويملى احلاسد اوحسود قد قضل علطه وأويت ما مَ يؤت نظ   قال يدعه احلسد ا  ينداد زه 

ويكو  من ا باعه وهل منع اهيلطس من ازسجود آلدم اال احلسد قانه وا رآ  قد قضل علطه ورقع قوقه غص هيمليده 

الية  هيعد إ  كا  هيني اوالئكة وهذا ازداء هو ازذي منع ازطهود من االية  هيعطسى اهين ممليم وقد واخاار ازكفمل عىل ا

علموا علة ال امك قطه أنه رسول اهلل جاء هيازبطنات واهلدى قحملهم احلسد عىل ا  اخااروا ازكفمل عىل االية  

 .وأطبدوا علطه

2- 
وقد كنت أعلم أنه "من األسئلة ازاى وجهها ألِّب سفطا  قدال هملقل :  ازنبي  م ل ما حدث من هملقل هيعد معملقة

  "خارج ومَ أكن أظن أنه منكم : قلو أنى أعلم أنى أخلص إزطه زاجشمت زداء ، وزو كنت عند  زنسلت عن قدمطه.

 نلدتق ذ  هملقل زعظةء ازملوم يف قرص زه هيحمص، ثم أممل هي هيواهبا ق  اأنه ازنبي حدً  اقعلم يدطنً 

يا معرش ازملوم، هل زكم يف ازفالح وازملامد وأ  ي ُبت ملككم قابايعوا هذا ازنبي؟ قحاصوا حْطَصة "ثم اطلع قدال: 

قلة رأى هملقل نفملوم، وأيس من اإلية ، قال: ردوهم عيل وقال:  مُحُمل ازوحش إىل األهيواب، قوجدوها قد ُغليَدت.

 دينكم. قدد رأيُت، قسجدوا زه ورضوا عنه.أخارب هبا امد كم عىل  اإين قلت مدازاي آنفً 

                              
 

 موانع قبول احلق



 
                                                     (191) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

منعه حب اولك واجلا  من اإلنصطا  زلحق.قك   ممن هلم أ با  وهم عىل هياطل خيشو  من ازملجو  إىل احلق ألىل  

 يذهب جاههم.

3- 
 قدال :  كة حدث من أهيو طازب واعملف احلق  مدح دين ازنبي

 دينا ازربية أديا  خ  من***      مّمد دين هي  ّ  علمت وزدد

 رهطنا ازباب يف أوَسد حاى*  **هي سهم إزطَك  يصلوا زن واهلل

 عطونا منهُ  وَقملَ  هيذاكَ  واهيرش* ** غضاضة   علطَك  ما هي ممِلك قاصد ْ 

 مبطنا هيذاكَ  سمًحا زوجد ني *** مسبة   حذار أو اوالمةُ  زوال

يابعو  وزضع  أهل احلق أو مَ احلق و اواوانع زه كة  ملي خشطة اوالمة أو حذار مسبة وهذا حال ازك   ممن عملقو

 ....ازخ ( -ازسباهية  –اوشبة  –اوجمة  –خشطة أ  ياصفوا هياألزداب ازاى زدبوا هبا من قبل أهل ازبد  كأ)احلشوية 

4-  . 

 حجة اورشكني األوائل .  وهذ

ُقوَها إَِنا َوَجْدَنا آهَياَءَنا َعىَل }قال  عايل :   ِمْن َنِذيمل  إاَِل َقاَل ُمْبَ
ُأَمة  َوإَِنا َعىَل آَثاِرِهْم  َوَكَذزَِك َما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك يِف َقمْلَية 

 (1) {ْدَاُدو َ مُ 

 (2) {َقاَل َأَوَزْو ِجْئُاُكْم هيَِ ْهَدى مِمَا َوَجْدُ ْم َعَلْطِه آهَياَءُكْم َقاُزوا إَِنا هيَِة ُأْرِسْلُاْم هيِِه َكاقمُِلو َ }قال  عايل : 

َوال  اا َعَلْطِه آهَياَءَنا َأَوَزْو َكاَ  آهَياُؤُهْم ال َيْعِدُلوَ  اَمْطئً َفْطنَ از َقاُزوا هَيْل َنَابُِع َما اهللَُوإَِذا ِقطَل هَلُُم اَ بُِعوا َما َأْنَمَل }قال  عايل : 

   (3) {َ،َْاُدو َ 

ُكْم َواَل َ َابُِعوا ِمْن ُدونِِه َأْوزَِطاَء َقلِطاًل َما َ َذَكمُلوَ   }قال  عايل :   (4) {اَ بُِعوا َما ُأْنِمَل إَِزْطُكْم ِمْن َرهيي

                              
 

 

 

 



 
                                                     (192) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

الة  كرب ى يف صد ازناس عن احلق ،  َتد اودلد ياعصب ون قلدة وإذا طازباه هيازدزطل عىل وازادلطد  آقة عظمى وضال

 ما يفعل  مَ َتد إال ازعناد واوشاقة .

5-  

 (1) {ْرَذُزوَ  األَ َقاُزوا َأُنْؤِمُن َزَك َواَ َبَعَك  } قال  عايل عن قوم نوح  :

وا ُثَم َأْرَسْلنَا مُ }وقال  عاىل عن قملعو    *  إىَِل قمِْلَعْوَ  َوَمَلِئِه َقاْسَاْكرَبُ
 وَسى َوَأَخاُ  َهاُروَ  هيِآَيا ِنَا َوُسْلَطا   ُمبنِي 

ا قَ  نَا َوَقْوُمُهَة َزنَا َعاهيُِدوَ  * َقَكَذهُيومُهَ
ْيِن ِمْ لِ  (2){ْهَلكنَِي اوُ َكاُنوا ِمَن َوَكاُنوا َقْوًما َعازنَِي *  َقَداُزوا َأُنْؤِمُن زَِبرَشَ

وَ  يِف }قال  عايل : ُف َعْن آَيايِتَ اَزِذيَن َيَاَكرَبُ  (3) {قي احلَ ْرِض هيَِنْ ِ األَ َسَ رْصِ

َوإِْذ ُقْلنَا زِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َقَسَجُدوا إاَِل إهِْيلِطَس َأهَيى َواْسَاْكرَبَ َوَكاَ   }وإساكبار إهيلطس عن احلق ،  قال  عايل : 

 (4){اقمِِليَن  كَ ازِمَن 

 وهو واضح يف صد اواكرب عن احلق . -إحاكارهم   يأ-وغمط ازناس  -أى  رد -وازكرب هو هيطمل احلق 

6- 
 مذازك ملة ما وردت يف ازدملآ  إالهياز 

 (5){ اهللِْرِض ُيِضلنوَك َعْن َسبِطِل األَ َوإِْ  ُ ِطْع َأْكَ مَل َمْن يِف  }قال  عايل :

 (6) {َوَما َأْكَ مُل ازنَاِس َوَزْو َحمَلْصَت هيُِمْؤِمننِيَ }قال  عايل : و

 إذا كلمت أحدهم هياحلق قال :    وكل هؤالء خط  وأنت وحدك عىل احلق .

ا ِمنَا َواِحًدا َنَابُِعُه إَِنا إًِذا َزِفي َضاَل  }وكا  هذا حال اورشكني ق خرب اهلل عنهم هيدوزه :    (2){ل  َوُسُعمل   َقَداُزوا َأهَيرَشً

 وما ُعلم أهيدا قانة اهياىل اهلل هبا ازناس إال رصعت ازك ملة وصرب قطها ازدلة .

                              

 



 
                                                     (193) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 وغ  ذزك من ازفان، قهل حياج هيعد ذزك هيازك ملة ؟  كفانة خلق ازدملآ  وقانة ازدجال كة أخرب ازنبي 

7-  

 َواَل  }أ ت هيه مجاعاهم وحمهبم وأخرب اهلل عنهم هيدوزه  وهذا حال اجلةعات واألحماب  اليدبلو  احلق إال ازذي

 (1) {ُ ْؤِمنُوا إاَِل وَِْن َ بَِع ِدينَُكْم 

8-  

َااِب اَل َ ْنُلوا يِف ِدينُِكْم َغْ َ ازَيا َأْهَل  }قال  عاىل :  
وا َك ًِ ا قي َواَل َ َابُِعوا َأْهَواَء َقْوم  َقْد َضلنوا ِمْن َقْبُل َوَأَضلن احلَ كِ

 ازَسبِطِل 
ِ
 (2) {َوَضلنوا َعْن َسَواء

 ملهيطة ازعلةء ازملاسخني زطالهبم  ، الَتد  يف اازصاحلني واوشايخ وازعلةء داء خط  جدا ،  وإذا   ملت ملطً  يفقازنلو 

وازنلو ، حال غ هم ،  زوجدت ازاعصب   يفزو وجد ت ، وإذا   ملت  اازاعصب وال ازنلو إال ازنذر ازطس  جدً 

أ درى واذا أل  ازملاسخني رهيطوا طالب ازعلم هيمنهج ازسل  ،  وأما غ هم  قملهيطوا طالب ازعلم هي نفسهم  ،  

طول عممل دعووم ما وجدت  يفمن كاب ازسل  وزو   ملت اواحدً  اق زفوا  ازكاب ورشحوها ومَ يرشحوا كااهيً 

بوهم عن عمد عن كاب ازسل  وعن قااوى ازملاسخني هيازسل  قملهيطوا طالب ازعلم اوساكني هبم  وقدط وغط ارهيطً 

 اودهلةت  وكا  هذا خطانة ونهج ازسل . يف

9-  

ا َما َسَبُدوَنا إَِزْطِه َوإِْذ مََْ َ،ْ  }قال  عايل :   {اَُدوا هيِِه َقَسَطُدوُزوَ  َهَذا إِْقك  َقِديم  َوَقاَل اَزِذيَن َكَفمُلوا زَِلِذيَن آَمنُوا َزْو َكاَ  َخْ ً

(3)  

وهل يعدل أ  امطخى مَ يعملف ما "إذا جادزت أحدهم وهيطنت زه احلق هيازدزطل وهي قول ازسل  َتد  يملد علطك قائًل 

 دول وزو كا  ما  دوزه حدا زدال هيه امطخى وهذا عني ازاعصب وهو من أخالق أهل اجلاهلطة كة  ملى. وغ  ذزك 

 هين ازدطم ومسائل اجلاهلطة وحمد هين عبد ازوهاب (ازلعالمة   "هداية احلطارى ")كل هذ  اووانع مسافادة من كااهيه( *)من  اووانع 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 (23:  آل عمملا ) ( 1)

 ( 22اوائدة : ) (2)

 (11  :)األحداف ( 3) 

 



 
                                                     (194) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 

 

 

 

يُن ازنَِصطَحُة َثالَث َممَلات  ، ِقطَل   اهللِمَتِطم  ازَداِريي ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل أخملج اإلمام أمحد وغ   من حديث   : إَِنَة ازدي

 ْسلِِمنَي َوَعاَماِِهْم ، اوُ  ؟ ، َقاَل : هللَِِ ، َوزمَِلُسوزِِه ، َوألَِئَمِة اهللِ: وَِْن َيا َرُسوَل 

 ازرس وازعلن وازدعوة اىل ازاوحطد ونرصة سنة ازملسول  يفنفسى وكل من يدملأ هذا ازكااب هيادوى اهلل  أنصح

عىل قعل رسول اهلل وأ  يسلكوا سبطل ازسل   عىل قول اهلل وال قعاًل  امن ازنملهية وال يددموا قواًل  يفوهيخاصة 

قكار وأ  ياجملدوا من كل  عصب وهوى وَيانبوا سبطل اخلل  ويسا نسوا هياآلثار ويساوحشوا من األراء واأل

ويط وها  هيصاحبة اىل ازملدى و يسامسكوا هيسنن ازنبي وأ  يعضوا علطها هيازنواجذ وأ  يلفظوا سنن ازنملب   يملدى

ازسن  يفازعلم وإ  كانوأكاهيمل  يفهيازنعال وأ  ياعلموا سنن احلبطب من ازعلةء ازملاسخني وَيانبوا علم األصاغمل 

ة واألمانة هيال حتملي  والهياور والايادة وهذة كلها خطانة قاحذر سبطل ازملدى طسوزه وهو اخلشقازعلم قال اهلل قال ر

إياك إياك وخطوا ه وال حتسنن ازظن هينفسك وال  سطئن ازظن هين ك قهذا من نفث ازشططا  وسوء اخلال  

ْذُت َمَع ازمَلُسوِل َسبِطاًل * َيا َوْيَلَاى َيا َزْطَانِي اخَتَ  }واألعوا  وهم يوم ازدطامة ياالعنو  يعضو  عىل أيد،م ويدوزو  

ْنَساِ  َخُذواًل  *َزْطَانِي مََْ َأخَتِْذ ُقاَلًنا َخلِطاًل  ْكمِل هَيْعَد إِْذ َجاَءيِن َوَكاَ  ازَشْطَطاُ  زإِْلِ أحذرك أخى (2){َزَدْد َأَضَلنِي َعِن ازذي

اهم احلمهيطة وعمت أهيصارهم وغلفت قلوهبم وضطدت أ   نساق وراء من يفبي ويكذب قهؤالء واهلل مساكني قال

صدورهم وضللت طمليق نجاوم قاهلملب اهلملب اىل احلصن احلصني وازدر  اواني وهو كااب اهلل وسنة نبطنا قهو 

 ،دى احلطارى ويملامد ازضال ويملوى ازظمئا  .

 .ت قاهلل اووعد وهو يدىض ما زنا انطلق إنطلق وال  لافت قازداقلة  س  وازكالب  عوى إ  قازو قطك وقازو ال لاف

 

 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

  علطق امعطب : إسناد  صحطح عىل رشط مسلم(  16953مسند أمحد /   -/ مساخملج أِّب عوانة53)  (1)

 {(29-)ازفملقا  (2)

 نصيحة



 
                                                     (195) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

ازسازكني  قهكذ طمليق احلق وما علطنا   علم أخى وعلم ازناس وال  سا نس هيك ملة اهلازكني وال ساوحش من قلة 

 من امن سلفنا األمني :

 -هيعدما ذكمل اعاداد أهل احلديث  -:(هأ449ت )قال اإلمام أهيو ع ة  إسةعطل هين عبد ازملمحن ازصاهيوين  

مع ذزك عىل ازدول هيدهمل أهل ازبد ، وإذالهلم وإخمائهم واهيعادهم واقصائهم، وازاباعد  -هذا إمجا  –وا فدوا 

باهم ومعارشوم، وازادملب إىل اهلل عم وجل هيمجانباهم ومهاجملوم، قال األسااذ اإلمام رمحه اهلل: منهم ومن مصاح

وأنا هيفضل اهلل عم وجل مابع آلثارهم مسايضء هي نوارهم، ناصح إلخواين وأصحاِّب أ  ال يمزدوا عن منارهم، 

ملت قة هيني اوسلمني، وظهملت وانارشت، واليابعوا غ  أقواهلم، و ال يشانلوا هبذ  اوحدثات من ازبد  ازاي ااماه

وزو جملت واحد منها عىل زسا  واحد يف عرص أوزئك األئمة هلجملو ، وهيدعو  وزكذهيو  وأصاهيو  هيكل سوء 

 (1)ومكملو ، وال ينمل  إخواين حفظهة اهلل ك ملة أهل ازبد ، ووقور عددهم قإ  ذزك من أمارات اقباب ازساعة.

عن رجل هياورشق صاحب سنة، وآخمل هياونملب ، قاهيعث إزطهة هيازسالم واد   : )إذا هيلنكقال سفطا  از وري 

 (2)هلة ، ما أقل أهل ازسنة واجلةعة ( 

قلت : قإذا كانت امكوى سلفنا ازصازح  ، من ازصحاهية وازااهيعني ، من غملهية ازسنة وازدين ، يف  لك ازدملو   

 حياج أحد عىل هيدعاه هيازك ملة ؟ .اوفضلة ، قكط  هيازدملو  اوا خملة ؟ قهل يصح هيعد هذا أ  

ازذي هو أصل  -اس ل اهلل أ  يساخدمنا وال يسابدزنا ، وأ  ،دينا إىل سبطل ازملاماد،  وأ  َيعل ردنا عىل اوخاز 

 أعاذنا اهلل من هذا وصيل ةيف رجوعه ايل احلق ، وال َيعل نصطبنا مما كابنا سمعة وال امهمل اسببً  -من أصول ازدين

 عىل آزه وصحبه وسلم . اهلل عىل ممد و

 
   كتبه                                                                                                                                                                                                                                                       
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 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 (41) عدطدة ازسل  أصحاب احلديث /زلصاهيوين/ (1)

 ( 64.)رشح أصول اعاداد أهل ازسنة زالزكائي / (2)
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                                                     (196) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 الفهرس

 

 (1)................................................................(مقدمة .........................................1)

 (8... ).............................................................الدافع لكتابة البحث . ........................ (2)

 (8)......................................................................منهجي يف البحث ....................... (9)

 (8)......................................................................................................التأصيل (5) 

 (7...............................................................................) الرد    وموانع قبول احلق  والنصيحة(4)

 (3)..............................................................................لسالمالباب األول أنواع احلكام يف اإل( 8)

 (11).................................. ثاين : احلاكم  املسلم اجلائر .ال فصل ال :  احلاكم املسلم العادل و األول فصلال(8)

 (11)..................................................................... الفصل الثالث :  احلاكم الكافر..........(2)

 (15)............................................................... اإلمجاع يف  وجوب اخلروج عىل احلاكم الكافر .(3)

 (18...................مة السنة الدعاء هلمما جاء يف فضل احلكام وصالحهم  وإكرامهم  وحرمة لسبهم  وعال الباب الثاني( 11)

 (12).................................................................باحلكام يصلح الناس إال ال:  األول فصلال(11)

 (21) ................................................العادل........................ اكمفضل احلثاين :  ال فصل (ال12)

 (21)..............................يرىض الرمحن........................  إجالهلم و كاماكرام احل لث :الثا فصلال(  19)

 (22).................................................... .وعقوبة ذلك وسبهم  احلكامإهانة حرمة رابع : ال فصل(ال15)

 (28)...........................عالمة صاحب السنة الدعاء للحكام............................امس : اخل فصل(ال14)

 يف الوعيد على غش احلكام وكذبهم  ومن أعانهم على ظلمهم وفضل كلمة احلق عندهم الباب الثالث(18)

 (91...........................................)............................................وصالحهم من صالح رعيتهم  

 (91).....................................غش احلاكم لرعيته.................... يفالوعيد الشديد الفصل األول: (18)

 رقم الصفحة املوضوع



 
                                                     (197) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (92)............................................................الوعيد الشديد يف احلاكم الكذاب  الفصل الثاين :(12)

 (99)...........................................الوعيد الشديد يف َمن  أعان احلاكم عىل ظلم الرعيةثالث : ال الفصل(13)

 (95).......................................................م جائرحاكفضل من تكلم باحلق عند  الفصل الرابع : (21)

 (94)...............صالح احلكام من صالح الرعية وفسادهم من فسادهم.......................خلامس : الفصل ا(21)

 (35........................................)وفيه اثنا عشر فصًلاالباب الرابع  ما جاء يف السمع والطاعة للحاكم املسلم (22)

 (93.............................................).للحاكم املسلم من القرآنأدلة السمع والطاعة ول :   األ فصل ال (29)

 (93).....................أدلة السمع والطاعة للحكام من السنة الرشيفة..........................: الفصل الثاين ( 25)

 (52).......................................... السمع والطاعة للحاكم املسلم إمجاع  السلف عىل    (الفصل الرابع :24)

 (55).......................................................يقودكم بكتاب اهلل........." أقوال السلف يف  عبارة ( 28)

 (54).........................وجوب السمع والطاعة للحكام حال إستئثارهم واألمر بالصرب .... :  خامس(الفصل 28)

 (52)............................................................................................. ( تعريف األثرة 22)

 (53.............)ا من طاعة .املعصية وال نخلع يد   يفسمع وال طاعة  الف:  إذا أمر احلاكم بمعصية  سادس ( الفصل ال23)

 (41........)وال هيتدون هديه.  النبييستنون بسنة  ال كانواوجوب السمع والطاعة للحكام وإن ع : ساب(الفصل ال91)

 (42.................)حسابه عىل اهلل .إنام حتاسب احلاكم و وجوب السمع والطاعة و أن الرعية ال :  ثامن(الفصل ال91)

 (49.................)خري األمراء الصالة حتى خيرج وقتها .حال تأوالسمع والطاعة لزوم اجلامعة  : تاسع(الفصل ال92)

 (44)..........................وجوب السمع والطاعة للحكام ما أقاموا  فينا الصالة  ............فصل العارش: (ال99)

 (48)...................................  هذا األصل العظيم  يفبعض فهارس كتب السلف الفصل احلادي عرش : (95)

 (81..........................................................)من طاعة الرمحن كامطاعة احل:  الفصل الثاين عرش (94)

 (81......................... )( ثننية  فصول )وفيهما جاء يف حرمة اخلروج على احلاكم املسلم اجلائر  الباب اخلامس(98)

 (82).................................................................ألول : ما جاء يف تعريف اخلروج .الفصل ا(98)

 (85السلف فرقوا بني نزع اليد من الطاعة واخلروج عليهم .....................................................) (98)

 (84)............................. املسلم  اجلائر )اعتقاد و قول و سيف( عىل احلاكم اخلروج  الفصل الثاين : أنواع(92)

  (88)اخلوارج القعدية ( .............................................)ذلك يفعند السلف هبذا   ا ممن كان مشتهر  و  (93)

 (88....................................)كان يرى السيف...................................... (عمران بن حطان51)

 (88احلسن بن صالح كان يرى السيف ..........................................................................)(51)



 
                                                     (198) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (83).............................................................................. .اخلروج بالقول األمر الثاين : (52)

 (82).................................................اخلروج بالسيف ....................(األمر الثالث : 59)

 (85)...................الرشيفة........... من السنةاملسلم كم احلحرمة اخلروج عىل اأدلة : (الفصل الثالث 55)

 (88اجلائر..................................)كم احلحرمة اخلروج عىل اسلف عىل إمجاع  ال   (الفصل الرابع :54)

 (82(اإلمجاع الذي نقله اإلمام أمحد بن حنبل ..............................................................)58)

 (82..............................)..........................حممد بن إسامعيل البخاري(اإلمجاع الذي نقله 58)

 (21.............................................................)وأبو حاتم  أبو زرعة  (اإلمجاع الذي نقله52)

 (21...)...................................................َأُبو َجْعَفر  الَوَراُق الَطَحاِويُ   (اإلمجاع الذي نقله53)

 (21...............................................................)أبو بكر اإلسامعييل  (اإلمجاع الذي نقله41)

 (21...............................................................)أبو عثامن الصابوين  (اإلمجاع الذي نقله41)

 (21..............................................................)بن عبد الرب أبو عمر  (اإلمجاع الذي نقله42)

 (22................................................................) ابن بطة العكربي ( اإلمجاع الذي نقله49)

 (22...................................)......................................ابن بطال  (اإلمجاع الذي نقله45)

 (29.................................................)بن رشف النووي حييىأبو زكريا   (اإلمجاع الذي نقله44)

 (29...........................................................)بن تيميةاشيخ اإلسالم   (اإلمجاع الذي نقله48)

 (29......................................................)العسقالين بن حجرااحلافظ   (اإلمجاع الذي نقله48)

 (29...............................................................)بن عثيمنياالعالمة  (اإلمجاع الذي نقله42)

 (25...................................)ع احلاكم اجلائرأقوال بعض السلف يف التعامل م(الفصل اخلامس 43)

 (28................ ). ائرمن خرج عىل احلاكم اجل األمر بلزوم اجلامعة والوعيد الشديد يف السادس فصل ال(81)

 (34......)....................إال يف حالة الكفر البواح .اجلائر اخلروج عىل احلاكم  حرمة  : (الفصل السابع 81)

 (38(الفصل الثامن : الوعيد الشديد يف من بايع لدنيا إن ُأعطي ر ي وإن مل يعَط سخط.....................)82)

 (11.........).)وفيه أربعة فصول(.................ما جاء يف وجوب الصرب على احلاكم اجلائر  الباب السادس(89)

 (111آن الكريم......................................................)(الفصل األول : أدلة الصرب من القر85)



 
                                                     (199) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (111(الفصل الثاين : أدلة الصرب عىل احلاكم اجلائر من السنة..............................................)84)

 (111.....................)ثالث :   إمجاع السلف يف الصرب عىل احلاكم اجلائر...................ال فصل ال(88)

 (112)وفيه ثامنية  فصول(..........................) ماجاء يف نصح احلاكم اجلائر  وشروط ذلك الباب السابع(88)

 (119...........................................)الفصل األول :األدلة العامة يف نصح احلاكم من القرآن. (82)

 (119..........................................................) األدلة اخلاصة  يف النصح. الفصل الثاين :(83)

 (119.........................................................) الفصل الثالث : إمجاع السلف يف النصح  .(81)

 (119........................................)....... يرىض بالنصح . -تبارك وتعاىل-اهلل  الرابع : فصلال(81)

 (115............................................................)النصيحة مجاع الدين الفصل اخلامس :(82)

ا عن اإلثارة  والتهويل . ................................) السادس : فصلال(89) ا بعيد   (115النصيحة تكون س 

 (113..................)ال يرون ذكر مثالب احلكام ولو يف اجللسات اخلاصة  ا السلف كانو الفصل السابع (85)

 (111الفصل الثامن أقوال بعض السلف ومواقفهم  يف  نصح احلاكم اجلائر ورشوط النصح  ..............)(84)

 (119...................)  (وفيه أربعة فصول) ذلك ما جاء يف اإلنكار على احلاكم اجلائر وشروط الباب الثامن(88)

 (115الفصل األول : أدلة القرآن  الكريم  يف إنكار املنكر ................................................) (88)

 (115........)الفصل الثاين : أدلة السنة الرشيفة يف إنكار املنكر .......................................... (82)

 (114ثالث اإلمجاع يف إنكار املنكر .............................................................)ال فصل ال(83)

 (114الرشوط املرعية يف اإلنكار عىل احلاكم املسلم  )وهى مخسة(...........................) الفصل الرابع(21)

 (114.......................................................................) عليه عامل  .ينكر أن   الرشط األول : (21)

 (118............................................................................)ينكر عليه برفق  الرشط الثاين :(22)

 (112...........................................................)...........ينكر عليه يف وجوده   الرشط الرابع :(29)

ا أكرب  عليهنكار املنكر إأال يرتتب عىل  (الرشط اخلامس :25)  (113...............................................)منكر 

 (122....................................)...........الباب التالسع الفرق بني النصيحة واإلنكار لرفع اإلشكال يف ذلك (24)

 (129...................................................)احلال األوىل : أن يكون امُلنكِر للذي رآه من أهل احلسبة(28)

 (129..........)........................................اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ُيشرَتُط له ثالثة رشوط(28)

 (125.......................................................)ا لصاحب املنكر احلالة الثانية :  أن يكون املنكر مالزم  (22)



 
                                                     (211) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

 (128........................................................................)نقول مسائل اخلالف تنقسم قسمني(23)

 (128...............................................)لتغيري ولكن اإلزالة ال جتب إال إذا كانت ُمستطاعة .فيجب ا(31)

 (191..........................................................................)التغيري بالقلب ال بد فيه  (رشوط31)

أو نحو ،  و تفجري  أ  حيصل يف هذه األزمان يف بعض البالد من قتل  ر باملعروف والنهي عن املنكر فيامماأل(32)

 (191...........................................................................................................)ذلك

 (192.......................................)..................ذكر ابن القيم رمحه اهلل أن مراتب إنكار امُلنَْكر أربعة(39)

 (195الرد عىل الدكتور إبراهيم احلاممحي........................................................................) (35) 

 ( 194.................)قال املذكور ما ييل .......................................................................(34)

 (193(الرد ......................................................................................................)38)

 (193...................)اخلروج عىل ويل األمر بالقول هذه املسألة ، مسألة دب فيها خالف معارص  قوله:الرد عىل (38)

 (193....................................) وخروج بالفعل باالعتقادواخلروج عىل قسمني خروج  الرد عليه يف قوله (32)

 (151(تعريف اخلروج :.........................................................................................)33)

 ( 151.......................................................................)تفسري السلف لقيد الشرب ........(111)

 (151.) اخلروج بالقول فإن أول من علمته قال هبذا التقسيم هو العالمة بن عثيمني رمحه اهلل تعاىل أنالرد عىل قوله:  (111)

 (151.............................................).........................األدلة عىل أن اخلروج يكون بالقول(112)

 (152............................).(وتبعه عىل ذلك العالمة الفوزان  وبعض العلامء املعارصين )الرد عىل قوله :(119)

  (152..........)(...................ما حجة شيخنا العالمة بن عثيمني يف أنه هناك خروج بالقول(الرد عىل قوله )115)

 (153(.....................................................)وهذا  يف احلقيقة فيه نوع من الغرابة)الرد عىل قوله (114)

 (153(كالم السلف يف ذو اخلويرصة ...........................................................................)118)

 (152................)اذا كا  اودصود هياخلملوج هيازدول أننا  ازعالمة صازح آل ازشطخ حفظه اهلل يف قوزه )(كذهيه عىل102)

 (154اوسافاد من كالم ازشطخ صازح آل ازشطخ حفظه اهلل أمور...............................................) (112)  

 (144................................................................)...رشوط إنكار املنكر عىل احلاكم املسلم(113)

 (144...........................................................................) وهذه بعض اآلثار يف النصح  (111)



 
                                                     (211) هانى بن مصطفى  آل الريسوآثار األعالمسنة الاإلحكام يف معاملة احلكام من القرآن و

وبالفعل ومل يلتفت اىل هذا القسم  ادباالعتقثم اختتم كالمه بقوله واحلاصل أن اخلروج يكون )ازملد عىل قوزه : (111)

 (148(........................................................................................................)الثالث

 (148(قول الشيخ صالح آل شيخ حفظه اهلل  وهو يثبت اخلروج باللسان .........................................)112)

 (142خيانة اخلطيب العلمية يف حديث اخللوف ...............................................................) (119)

 (143أقوال السلف يف حديث اخللوف  .......................................................................)(114)

 (182...........................................................................)يف حديث اخللوف . اخلالصة (118)

 (183..................)(  يف اخلروج قال نعم حديثا سمعته من النبي )(ممارسة اخلطيب اخليانة العلمية يف زيادة 118) 

 (181لك..........................................)( الرد عىل اخلطيب يف استدالله باإلنكار عىل مروان بن عبد امل141)

 (181( لنا مع استدالله هبذا احلديث أمور .....................................................................)142)

 (188..................)استدالله بحديث  حتفيز معاوية رىض اهلل عنه للناس باإلنكار عليه عىل املنرب ............ (149)

 (188...............................................................................)وقفات  استدالله  لنا مع (154)

 (125..............................)هيحث حدي ي يضع  حدي ه ازذي اساشهد هيه هذا اخلططب .ازوقفة األوىل : (155)

 (150..........................................)ز انطة : هذا احلديث : اسادل هيه اخلططب  عىل أامطاء منها ازوقفة ا(156)

 (151....................................................)ازدصة أمور  . هبذ سادالزك اازوقفة از از ة : نلممك هي(152)

 .(.......................................................151) ازوقفة ازملاهيعة :قصص يف حطاة معاوية (142)

 (121.........................................................................................) القصة األوىل : (143)

 (122................................)..........................................املستفاد من هذه القصة أمور : (181)

 (122(القصة الثانية :.............................................................................. ...........)181)

 (129.....)............................................................................يستفاد من القصة أمور (182)

 (122(اخلالصة فيام استدل به اخلطيب ..........................................................................)189)

 (123........................................................................... )وىف اخلتام أنا أنصحك بأمور :(185)

 (131احلق ........................................................................................)(موانع قبول 184)

 (134( نصيحة ................................................................................................)188) 

 (138..................................................................)(الفهرس ..............................188)

 


