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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي َمنَّ علينا باإلســام، وهدانا باإلميان الجاري عىل أحســن نظام، 

وجعل ســر األولني عربة لذوي األفهام، وأنعم علينا بوالة أمٍر جمع بهم شــمل 

األنام، أشــهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له شــهادة حــق تنجي صاحبها 

عىل الدوام.

وأشهد أن محمدًا عبده ورســوله فتح الله به أبواب االعتصام، وأغلق 

به وبسنته أبواب الرش واالنقسام، ملن انقاد له وأظهر االستسالم، صىل الله 

عليه وعىل آله وسلم ما بقيت الليايل واأليام، وبعد:

فإن األمَة اليوم اِْبُتِلَيْت بفرق شتى، وأحزاب متنوعة َنـــْحَرى، وبعضها 

تدعو رصاحة إىل الوصول إىل الحكــم يف املال، وبعضها تدعو إىل ذلك 

ا، واملــؤدى الخروج عىل ويل  ا، وأســاليب متخفية ِسّ بطرق ملتوية ِجدًّ

األمر، والحاكم املسلم يف بالد املسلمني.

ونرى بني الفينة والفينة الدعــاوى الرصيحة واملبطنة إىل ذلك، حتى 

عانت األمُة اليوم من آثار الخروج شــتى الويالت؛ فقتل منهم املئات بل 

التحتية لدوٍل  البنيــة  اآلالف، ورشد املاليني، وأتلفت األمــوال، وذهبت 

اُر، وانقلب  َل الكفاُر، َواْسَتْأَســَد الُفجَّ متعددة من دول املســلمني، َوَتَدخَّ

العمران إىل الدمــار، واألمن واألمان إىل الخــوف يف الديار؛ لهذا وغريه 

ينبغي عىل املســلمني الحذر من الخروج عىل حكام املســلمني، وغلق 

هذا الباب عىل الشباب املتحمســني، وعدم ترك القيادة لهم دون الشيب 
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املجربني، ومن مبادئ غلق هذا الباب تحذير الشباب من مظاهر الخروج 

عىل ويل األمر، وعدم متكينهم منها، واألخذ بيد الســفهاء، وقطع عالئق 

الدهــاء، ومنع ظهور هــذه املظاهــر يف األرجاء، حتى يســتديم أمننا، 

وتبقى وحدتنا.

وقد كان ِمن دواعي سوري، وعظيم حبوري، أن أكون مشــاركًا يف 

هذا املؤمتر املبارك الذي هو بعنوان: ]اإلصالح والتغيري.... رؤية رشعية[ 

والذي قام برعايته أمري الكويت ويل أمر البالد، حفظه الله للحارض والباد، 

ونفع به األرض والعباد، وأصلح الله له البطانة ورزقه وإياهم السداد.

وكان نصيبي يف هــذا املؤمتر تحــت فقرة: ]مظاهــر الخروج عىل 

الحاكم[، وحيــث إن ورقة املشــاركة يف هــذا املؤمتر قد اشــُرِط فيه 

أن ال يزيد عن صفحــات معينة؛ فــإين اخترصت املوضــوع اختصارًا، 

وأوردته اعتصارًا، وإال فهو موضوع كبري، والبحــث فيه جد خطري، وأمره 

ليس باليســري، وحتى يكون البحث دقيقًا، واملوضوع عميقًا؛ فإين أحببت 

أن أضع له خطة للسري يف كتابته وعرضه، فجعلته عىل النحو اآليت:

خطة البحث:

جعلت البحث يف مقدمــة، ومتهيد، ومبحثني؛ فأمــا املقدمة ففيها: 

االفتتاحية، خطة البحث، منهج البحث.

ثم التمهيد

ثم املبحثان:

املبحث األول: جعلته يف مظاهر الخروج القولية.

املبحث الثاين: مظاهر الخروج الفعلية.
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منهج البحث

اتبعــت يف بحثي هــذا املنهج التحليــي، حيث جمعــت األقوال 

واألفعال التي وقفت عليها يف هذه األزمنة املتأخرة سواء كانت ظاهرة يف 

دولة الكويت -حرســها الله- أو يف غريها من الــدول، ثم أتبعت ذلك مبا 

ورد من كالم علاء األمة ما يدل عىل ذمه ونبذه.

وثَّقُت ما نقلُت من املظاهر إال ما دعــت الحاجة إىل حذف قائلها، 

وعدم ذكر نارشها، واطراح اسم مبديها.

ثم كتبت اآلية بالرســم اإلماليئ، والحديث خرجتــه بالطرق البحثية 

املتبعة؛ فــإن كان يف الصحيحــني اكتفيت بذلك أو أحدهــا، وإن كان 

يف غريها عزوته ثم ذكرت أقوال أهل الفن فيــه، مع اإلحالة إىل الكتاب 

والباب فقط.

رجعت إىل املصــادر املوثوقة يف نقــل األقوال الســلفية، واآلثار 

املرضية عن خري القرون، مع ذكر اإلحالة يف الحاشية.
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شكر وتقدير

ال يســعني بعد االنتهاء من هذا البحث إال أن أشــكر الله تعاىل عىل 

ما من بــه عي من إمتامه، كا أين أشــكر الله  أن جعــل البحث من 

البحوث التي القت استحســان املشــاركني يف املؤمتر، وثناءهم عليه؛ 

فشكر الله لوزارة األوقاف والشؤون اإلســالمية يف دولة الكويت –حفظها 

الله-، والشــكر موصول إىل جميع اإلخوة القامئني عىل املؤمتر املبارك، 

وأخص منهم الشيخ د. فهد صياح، واألخ املبارك مبارك اللحيان.

كا أين الشــكر موصول جزياًل لفضيلة الدكتور/ محمد بازمول وفقه 

الله، وغفر له ولوالديه؛ عىل امللحوظات الطيبة التي أبداها؛ فقد دفع إيل 

بخط يده املالحظات التــي ارتآها، واإلثراءات التي أضافهــا؛ فجزاه الله 

خريًا، ونفع به.

ثم أشــكر اإلخوة القامئني عىل مرشوع »طباعة الكتب السلفية« حيث 

إنها تهتم بنرش الكتب العقدية، والرســائل املنهجية، واملســائل الفقهية، 

والنرشات الوعظية؛ فجزاهم الله خري الجزاء، ونفع بهم يف كل األرجاء.

وهــذا أوان الــرشوع يف املقصود، وأســأل اللــه التوفيــق والعون 

فهو املعبود.
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التمهيد

ما يدركه كل َمن قرأ كتاب الله ، وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، أن الله  أمرنا 

بطاعة والة األمــر، والتعاون معهم عىل الرب والتقــوى، والتوايص بالحق، 

والصرب عليه، كا قال : ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی 
ختمت ىت يت جث مث﴾))).

فطاعة ويل األمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أويل األمر هم األمراء 

والعلاء، والواجب طاعتهم يف املعروف، أما إذا أمروا مبعصية الله سواء 

كان أمريًا أو ملــكًا أو عاملًا، أو رئيس جمهوريــة، أو غري ذلك، فال طاعة 

َر  ًة، َوَأمَّ يَّ بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِ له يف ذلك ، كا يف حديــث َعِيٍّ  َقــاَل: »َبَعَث النَّ

َقْد  َأَلْيَس  َوَقاَل:  َعَلْيِهْم،  َفَغِضَب  ُيِطيُعوُه؛  َأْن  َوَأَمَرُهْم  ْنَصاِر،  اْلَ ِمْن  َرُجًل  َعَلْيِهْم 

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُتِطيُعوِن؟ َقاُلوا: َبَل! َقاَل: َقْد َعَزْمُت َعَلْيُكْم َلَم َجَمْعُتْم َحَطًبا،  َأَمَر النَّ

ُخوِل!  وا بِالدُّ َوَأْوَقْدُتْم َناًرا، ُثمَّ َدَخْلُتْم ِفيَها؛ َفَجَمُعوا َحَطًبا، َفَأْوَقُدوا َناًرا؛ َفَلمَّ َهمُّ

اِر؛  النَّ ِمْن  ِفَراًرا  بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّ َتبِْعَنا  ا  َ إِنَّ َبْعُضُهْم:  َقاَل  َبْعٍض؟  إَِل  َبْعُضُهْم  َيْنُظُر  َفَقاَم 

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛  اُر، َوَسَكَن َغَضُبُه؛ َفُذِكَر لِلنَّ َفَبْيَنَم ُهْم َكَذلَِك إِْذ َخَمَدْت النَّ َأَفَنْدُخُلَها!؟ 

اَعُة ِف اْلَمْعُروِف«))). ا الطَّ َ َفَقاَل: »َلْو َدَخُلوَها َما َخَرُجوا ِمْنَها َأَبًدا، إِنَّ

ومعلوم أن طريق الســعادة مبناه عىل طاعة الله ورسوله دينًا، وطاعة 

والة األمر باملعروف دنيًا؛ فالواجب عىل املكلفني التعاون مع والة األمور 

))) سورة النساء، من اآلية 59.

))) رواه البخاري، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، ومسلم في صحيحه، 

باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية.
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يف الخري، والطاعة يف املعروف دون الرش، وحفظ األلســنة عن أســباب 

: الفســاد واالفراق، والبعد عن التفرق واالنحالل، ولهــذا يقول الله 

 ﴿جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴾ أي: ردوا الحكــم يف ذلك إىل 

كتاب الله، وإىل ســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص يف اتباع الحق، والتالقي عىل الخري، 

والتحذير من الرش، هذا هو طريق أهل الهــدى املتبعني، وهذا هو طريق 

املؤمنني الصادقني.

)أما َمن أراد دفن الفضائل، والدعوة إىل الفساد، والرش، ونرش كل ما 

يقال ما فيه قدح بحق أو باطل؛ فهذا هو طريق الفســاد، وطريق الشقاق، 

وطريق الفنت.

أما أهل الخري والتقــوى فينرشون الخري ويدعــون إليه، ويتناصحون 

بينهم فيا يخالف ذلك حتى يحصل الخــري، ويحصل الوفاق واالجتاع 

والتعــاون عىل الــرب والتقــوى؛ ألن الله  يقــول: ﴿ەئ وئ وئ 

ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾)))).)))
وما يحصل من والة األمر املســلمني من الخري والهــدى، واملنفعة 

العظيمة، ِمــن َمنع املعتدين، وإقامــة الصلوات، وإظهار شــعائر الدين، 

ونرص الحق، وحل املشــاكل، والعناية بأســباب األمن، واألخذ عىل يد 

السفيه والظامل، إىل غري هذا من املصالح العظيمة التي يدركها كل عاقل، 

ويبحث عنها كل لبيب غري ماحل.

وليس أحد بعد الرسل واألنبياء صلوات الله وسالمه عليهم معصومًا، 

فالواجب التعاون مــع والة األمور يف الخري، والنصيحــة فيا قد يقع من 

الرش والنقص، هكذا فهم أهل الســنة والجاعة، وبهذا أمر الرســول ملسو هيلع هللا ىلص 

))) سورة المائدة: اآلية ).

www.binbaz.org.sa :بيان حقوق والة األمور، موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (((
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َأْن  َلُكْم:  َلًثا، َيْرَض  ثثَ َلُكْم  َلًثا، َوَيْسَخُط  ثثَ َلُكْم  َه َيْرَض  اللَّ حيــث قــال: »إِنَّ 

َوَأْن  َتَفرَُّقوا،  َوَل  َجِميًعا  ِه  اللَّ بَِحْبِل  َتْعَتِصُموا  َوَأْن  َشْيًئا،  بِِه  ُتْشُِكوا  َوَل  َتْعُبُدوُه 

اْلَمِل،  َوإَِضاَعَة  َوَقاَل،  ِقيَل  َلُكْم:  َوَيْسَخُط  َأْمَرُكْم،  ُه  اللَّ ُه  َولَّ َمْن  ُتَناِصُحوا 

َؤاِل«))). َوَكْثََة السُّ

يُن النَِّصيَحُة،  بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »الدِّ اِريِّ : َأنَّ النَّ يٍم الدَّ ويف حديث مَتِ

تِِهْم«))). ِة اْلُمْسِلِمنَي، َوَعامَّ ِئَّ ِه، َولِِكَتابِِه، َولَِرُسولِِه، َوِلَ ُقْلَنا: لَِمْن؟ َقاَل: لِلَّ

ِه  َيُقوُل: َيْوَم َماَت اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة  ويف حديث َجِريَر ْبَن َعْبِد اللَّ

يَك َلُه،  ِه َوْحَدُه َل َشِ َقاِء اللَّ َه، َوَأْثَنــى َعَلْيِه، َوَقاَل َعَلْيُكــْم: »بِاتِّ َقاَم َفَحِمَد اللَّ

اْسَتْعُفوا  َقاَل:  ُثمَّ  اْلَن.  َيْأتِيُكْم  ا  َ َفإِنَّ َأِمرٌي؛  َيْأتَِيُكْم  َحتَّى  ِكيَنِة،  َوالسَّ َواْلَوَقاِر، 

ُقْلُت:  بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّ َأَتْيُت  َفإِنِّ  َبْعُد؛  ا  َأمَّ َقاَل:  ُثمَّ  اْلَعْفَو،  ُيِحبُّ  َكاَن  ُه  َفإِنَّ ِلَِمريُِكْم؛ 

َفَباَيْعُتُه َعَل َهَذا، َوَربِّ  ْصِح لُِكلِّ ُمْسِلٍم؛  ، َوالنُّ َط َعَلَّ اْلِْسَلِم؛ َفَشَ ُأَبايُِعَك َعَل 

َهَذا اْلَمْسِجِد إِنِّ َلَناِصٌح َلُكْم ُثمَّ اْسَتْغَفَر َوَنَزَل«))).

ولهذا أمر النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص بالســمع والطاعة للوالة باملعروف، وإن 

كانوا أهل جوٍر، وظلٍم، ألن عدمهم، واالختــالف عليهم يولد رشا أعظم، 

  َّومفســدة أكرب وأجســم، ولهذا جاء عن َعْوَف ْبَن َمالٍِك اأْلَْشــَجِعي

ِه َفْلَيْكَرْه َما َيْأِت ِمْن  يقــول: »َأَل َمْن َوِلَ َعَلْيِه َواٍل َفَرآُه َيْأِت َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة اللَّ

ِه، َوَل َيْنِزَعنَّ َيًدا ِمْن َطاَعٍة«))). َمْعِصَيِة اللَّ

ُه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ِه بن مســعود  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَّ وجاء َعْن َعْبِد اللَّ

))) رواه بهذا اللفظ اإلمام أحمد في مسنده، ح))))8( من مسند أبي هريرة ، ورواه مالك في موطأه، 

وأصله في الصحيحين.

))) رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة، وبوب عليه البخاري 

في صحيحه، كتاب اإليمان.

في  ومسلم  النصيحة..،  الدين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قول  باب  اإليمان،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  رواه   (((

صحيحه، كتاب اإليمان، باب الدين النصيحة.

))) رواه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم.
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َذاَك  َأْدَرَك  َمْن  َيْصَنُع  َفَم  ِه؛  اللَّ َرُسوَل  َيا  َقاُلوا:  َأَثَرًة.  َوَتَرْوَن  ُأَمَراُء،  َعَلْيُكْم  َسَيُكوُن 

َه الَِّذي َلُكْم«))). وا اْلَحقَّ الَِّذي َعَلْيُكْم، َوَسُلوا اللَّ ِمنَّا!؟ َقاَل: َأدُّ

ْوَن َبْعِدي َأَثَرًة، َوُأُموًرا ُتْنِكُروَنَها!؟  ويف صحيح البخاري بلفظ: »إِنَُّكْم َسَتَ

ُكْم«))). َه َحقَّ ُهْم، َوَسُلوا اللَّ وا إَِلْيِهْم َحقَّ ِه؟ َقاَل: َأدُّ َقاُلوا: َفَم َتْأُمُرَنا َيا َرُسوَل اللَّ

وقد من الله عــىل هذه البــالد املباركة باألمن واإلميان، والســالمة 

اإلســالم، وحصل بوالة األمر الخري العظيم، ونرش العلــم والحق، ونرش 

الهدى، وحصــل قمع أنواٍع ِمــَن الفســاد، فينبغي عىل العقــالء ِمن بني 

الدار االهتام بهذا الخري املدرار، والبعد عن الرشور واالنجســار، حتى 

تدوم النعمــُة، وتبقى للدولة الهيبُة، وتســود يف الربــوع اأَلَمَنُة، وتقام يف 

األرض العباَدُة.

وقد بدأت يف األونة األخرية بوادر االنشــقاق، والركض وراء الغرب 

واالنجراف وراء الدعايات الكاذبــة، والحريات الزائفة، وظن املغرون أن 

الدعوة إلنشــاء األحزاب هي الحل، وإيجاد التفرقة يف األمة هي املحل، 

ونادى أقوام بالحرية الزائفــة، واالنفالت من كل خلــق وثقافة، وما زاد 

الطني بِلة، واملجتمع فرقة، أنه بدا ظهــور مبادئ تدعو للخروج عىل ويل 

األمر، وبث الفرقــة واالختالف والرش، وهــذه املظاهر متعــددة، وأذكر 

ذلك تباعًا.

))) رواه اإلمام أحمد في مسنده، ح)58))(، ورواه الترمذي ح)90))(، وقال: حديث حسن صحيح.

))) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»سترون بعدي أمورًا تنكرونها..«،
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المبحث األول

مظاهر الخروج القولية

إمنــا قدمــت مظاهــر الخــروج القوليــة عــىل مظاهــر الخروج 

الفعلية لسببني:

أن األقوال أسبق من األفعال، وهذا ظاهر يف العيان، ُمدرك يف الحال، 

والواقع خري شاهد ومثال.

أن األقواَل بدايُة الرشور، فمن مســك لســانه، مســك بنانه، ومن مل 

ميسك لسانه، مل ميسك بنانه، ومعظم األفكار الخارجية إمنا تنترش بالقول 

أواًل بني الربية، ثم بالفعل ثانيًا ولو بدموية.

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اْلُمْسِلُم َمْن  ِه ْبِن َعْمٍرو : َعْن النَّ ويف حديث َعْبِد اللَّ

ُه َعْنُه«))). َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه، َوَيِدِه، َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى اللَّ

فقد قدم النبي الكريم صىل الله عليه وآله وســلم اللســان عىل اليد 

ألنه أعظم أثرًا، وأعم رضرًا، وأشد فتكًا؛ فإنه يقع عىل املايض والحارض، 

والكل والبعض، وأما الفعــل فإنه يقع يف زمن الحــال، وال ميكن إيقاعه 

عىل ما مىض من الزمن، ويقع الفعل عىل البعض دون الكل.

قال الشيخ عبد الرحمن بن نارص السعدي  يف تفسري قوله تعاىل: 

))) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومسلم 

في صحيحه، كتاب اإليمان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل.
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﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾)))، )وهذا أمر بكل كالم يقرب إىل الله 

من قراءة، وذكٍر، وعلٍم، وأمر مبعروف ونهٍي عن منكر، وكالٍم حسٍن لطيف 

مع الخلق عىل اختــالف مراتبهم ومنازلهم، وأنــه إذا دار األمر بني أمرين 

حسنني فإنه يأمر بإيثار أحسنها إن مل ُيـْمِكُن الجمع بينها.

والقول الحســن داع لكل خلق جميل، وعمل صالــٍح؛ فإن َمن َمَلك 

لسانه ملك جميع أمره(.)))

وملا كان خطر اللســان عظيــًا قدمته لذلك، ثــم جمعت املظاهر 

القوليــة التي تدل عــىل الخروج، أو تشــري إليه، أو تدنــدن حوله، وهذه 

املظاهر القولية عىل النحو التايل:

))) سورة اإلسراء، من اآلية )5.

))) تفسير السعدي، سورة اإلسراء، اآلية )5.
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المظهر األول

 الدعاء على ولي األمر

 ، ُت الخــري، وُينبِت الرشَّ وهذا أشــد أنواع الخروج القــويل؛ فإنه ُيَفوِّ

ويزيد الرشور، ويكرث الشــحناء، َعْن َعــْوِف ْبِن َمالٍِك : َعْن َرُســوِل 

وَن َعَلْيُكْم،  وَنُكْم، َوُيَصلُّ وَنُهْم، َوُيِحبُّ ِذيَن ُتِحبُّ تُِكْم الَّ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »ِخَياُر َأِئَّ اللَّ

َوَتْلَعُنوَنُهْم  َوُيْبِغُضوَنُكْم،  ُتْبِغُضوَنُهْم،  ِذيَن  الَّ تُِكْم  َأِئَّ اُر  َوِشَ َعَلْيِهْم،  وَن  َوُتَصلُّ

ْيِف؟ َفَقاَل: َل، َما َأَقاُموا ِفيُكْم  ِه، َأَفَل ُنَنابُِذُهْم بِالسَّ َوَيْلَعُنوَنُكْم. ِقيَل: َيا َرُسوَل اللَّ

ِمْن  َيًدا  َتْنِزُعوا  َوَل  َعَمَلُه،  َفاْكَرُهوا  َتْكَرُهوَنُه  َشْيًئا  ُوَلتُِكْم  ِمْن  َرَأْيُتْم  َوإَِذا  َلَة،  الصَّ

وَن«: َأْي َيْدُعوَن))). َطاَعٍة«))). وَمْعَنى »ُيَصلُّ

ولهذا كان من عقيدة أهل الســنة والجاعة التي امتازوا بها عن أهل 

البدع؛ أنهم يرون الدعاَء لويل األمر بالصالح واإلصالح عبادة، وأن الدعاء 

عليه بالهالك والبوار بدعًة وضاللة.

قال اإلمام الفضيل -العابد الزاهد بحق-: )لو كانت يل دعوة مستجابة 

مل أجعلها إال يف إمام؛ ألنه إذا صلح اإلمام أِمَن البالُد والعباد(.

قال إمام خراســان عبد الله بن املبــارك عقب كلمــة الفضيل هذه: 

)يا معلَم الخري، من يجرئ عىل هذا غريك(.)))

))) رواه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم.

))) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب خيار أئمتكم.

))) شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة لإلمام الاللكائي )/76).
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وما قال اإلمام املجاهد هذا الكالم إال ألنه يعلم صعوبته عىل النفس 

البرشية؛ فمن يتحمل أن يجعل دعاءه املستجاب لغريه.!؟

وقال اإلمام الرببهاري  يف رشح الســنة مبينًا عقيدة أهل الســنة 

والجاعة بحق: )وإذا رأيت الرجل يدعو عىل السلطان فاعلم أنه صاحب 

هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصالح فاعلم أنه صاحب سنة 

-إن شاء الله-.

فُأِمْرنا أن ندعو لهم بالصــالح، ومل ُنْؤَمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا، 

وظلمــوا؛ ألن جورهــم وظلمهم عىل أنفســهم، وصالحهم ألنفســهم، 

وللمسلمني(.)))

وقال شــيخ اإلســالم أبو عثان الصابوين  مبينا عقيدة الســلف 

الدعاء لهم باإلصــالح، والتوفيق، والصالح،  أصحاب الحديث: )ويرون 

وبسط العدل يف الرعية())).

وِمن أظلم الظلم الحكُم بغري ما أنــزل الله، وهو نوع من أنواع الكفر، 

ومع هذا فإن علاء األمة حتى يف هذه األعصار قد اتفقوا عىل أنه ال يجوز 

الدعاء عليهم ما داموا مسلمني.

ويف فتاوى اللجنــة الدامئة للبحوث العلمية: )مــا حكم الدعاء عىل 

الحاكم الذي ال يحكم مبا أنزل الله؟

الجواب: ادُعوا له بالهداية والتوفيق، وأن يجعل الله عىل يده إصالح 

رعيته، فيحكم بينهم برشيعة اللــه، وبالله التوفيق، وصــىل الله عىل نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم(.)))

))) شرح السنة للبربهاري )الفقرة 99).

))) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص)9.

))) فتوى رقم ))6)6( موقعة من كل من: عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان )عضوا(، عبد الرزاق 

عفيفي)نائب رئيس اللجنة(، عبدالعزيز بن باز )رئيس اللجنة(.
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َعَنا بِِه الرحمن-: )ال يجوز  قال العالمة صالح بن عبد الله الفوزان –َمتَّ

الدعاء عليهــم: ألن هذا خروج معنــوي، مثل الخروج عليهم بالســالح، 

وكونه َدَعــا َعَلْيِهم؛ ألنه ال يــرى واليتهم، فالواجب الدعــاء لهم بالهدى 

والصالح، ال الدعاء عليهم.

فهذا أصل من أصول أهل السنة والجاعة، فإذا رأيت أحًدا يدعو عىل 

والة األمور، فاعلم أنه ضال يف عقيدته، وليس عىل منهج السلف.

وبعض الناس قد يتخذ هــذا من باب الغرية والغضــب لله ، لكنها 

غرية وغضب يف غري محلها؛ ألنهم إذا زالوا حصلت املفاسد(.)))

ويدخل يف هــذا املظهر-أعني الدعــاء عىل ويل األمر-مــا يقوم به 

البعض من لعٍن للوالِة، وسب للحكام، وشتم لألمراء، سواء كان ذلك يف 

التجمعات، أو يف وسائل االتصاالت.

ومن هذا أيضــًا: تحقريهــم بالقــول، أو رميهم باأللقاب الشــنيعة، 

واألوصاف البذيئة، واتباع الغرب يف الكالم عىل الحكام.

والواجب عىل اآلباء تربية أبنائهم عىل الدعــاة لوالة األمر بالصالح، 

وأن يبينوا لهم أن ذلك من ديننا، سواء كانوا عادلني، أو ظاملني.

والواجب عــىل الوالة نرش هــذه امليزة التــي امتاز بها أهل الســنة 

عىل غريهم.

))) التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية ص56) من المكتبة الشاملة.
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المظهر الثاني

الغلو في التكفير

فمن املظاهر التي تنبئ عن وجود الفكر الخارجي، وظهور بوادره يف 

املجتمع، تكفري الحاكم الظامل، أو الفاسق: وهذا َمظهر من مظاهر الغلو 

الذي وقع فيه بعض املجتمعات؛ فأصبحوا يكفرون الحكام ُجزافًا، ودون 

الرجوع إىل املفتــني، والقضاة املعتربين، خصوصــاً يف قضية ِمن أخطر 

القضايا التي ُبِلَيت بها األمة، وعانت منها أهل امللة.

وِمن أبرز عالمات ظهــور الخوارج أنهم كفروا املســلمني مبا ليس 

ًعا؛ وتجاسوا عىل والة األمر والقضاة واملفتني بالتكفري؛ فإنهم  ٍر رَشْ بِـُمَكفِّ

فهموا من بعض نصــوص الوعيد أن من وقع منه هــذا الذنب؛ فإنه يكون 

كافرًا مخلدًا يف نــار جهنم، وهذا من أكرب أســباب خروجهم عن جاعة 

املسلمني، وبروزهم عىل املسلمني بالسيف والقتل.

قال اإلمام محمد بن عبد الوهــاب : ) الخوارج يكفرون َمن زىن 

أو من سق، أو سفك الدم، بل كل كبرية إذا فعلها املسلُم َكَفَر! وأما أهل 

السنة فمذهبهم: أن املسلم ال يكفر إال بالرشك(.)))

وقال الشــيخ عبد الرحمن بن حســن : )وأما مذهــب الخوارج 

فإنهم يكفــرون أهل اإلميان بارتــكاب الذنوب، ما كان منهــا دون الكفر 

))) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )/)/9)).
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والرشك..(.)))

وقال الشــيخ عبد اللطيف بن عبــد الرحمن بن حســن : )وأما 

التكفري بهذه األمور التي ظننتموها من مكفرات أهل اإلسالم فهذا مذهب 

الحرورية املارقني، الخارجني عىل عي بن أيب طالب أمري املؤمنني ومن 

(((.( معه من الصحابة

ومعلوم أن من نطــق بالكفر عىل معــنٍي، أو فئٍة، من غــري بينٍة؛ فإنه 

ســيتجاس عىل تطبيق أحكام املرتدين فيه، وفيهم، ما مل يكن عليه رادٌع، 

أو وازٌع؛ ولهذا ينبغــي األخذ بأيدي املكفرين، ورفــع أحكام التكفري من 

ألســنة الســفهاء، ومنع الفتوى به من قبل األغاِر البلهــاء، وتوكيل ذلك 

األمر إىل القضاة املعروفني، والعلاء الناصحــني، حتى يبقى الوئام بني 

أهل املجتمع.

وهذا الباب لو فتح لكفر كل إنسان مخالفه، وعاش الناس يف حيص 

بيص!؟ كا هو مشاهد، وال حول وال قوة إال بالله.

فالواجب عــىل أولياء األمــور إبعاد الناس عن الــرشور، ومن أعظم 

الرشور التكفــري باملعيــة، أو الغلــو يف التكفــري، أو التكفــري من قبل 

أناس ال يعرفون الفرق بني التكفري العام والخاص، وبني التكفري بالوصف 

والتكفري بالعني، وال يعرفون رشوط وال موانع التكفري.

فمنع الناس من تكفري بعضهم بعضًا غلٌق لباب رش عىل املســلمني، 

وهو تعليم لهم أمــرًا واجبًا من أمــور الدين؛ فيوكل هــذا األمر للحكام، 

والقضاة، واملفتني.

))) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )/80)، المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد له ص)8).

))) الدرر السنية في األجوبة النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم )/69).



18

المظهر الثالث

اتهامهم للعلماء بالمداهنة

وهذا املظهر يســبق َمظهر التكفري، وإمنا أخرته لكونه أخف من التي 

قبلها، وإال فمن حيث الوقت هذه أسبق؛ فإنهم يبدؤون بالتنفري من العلاء 

الراســخني أواًل، ثم يبدؤون بتصدير أحكامهم، وترويــج أفكارهم، ونرش 

مبادئهم، وال ميكنهــم أن يصلوا إىل ذلك ما مل يقطعوا جســور التواصل 

بني الشــباب والعلاء، وبني العوام وطلبة العلم املوثوقني، وذلك ال يتم 

لهم إال برمــي الخوارج العلــاَء مبختلــف األلقاب، والتشــنيع عليهم 

مبختلف األوصاف.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن  عن الخوارج: )أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

مبروقهم، وأمر أصحابه بقتلهم، ولهم عبادة وزهد؛ لكنهم أخطئوا يف فهم 

الكتاب والسنة، واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا العلَم من أصحاب رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص..؛ فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت يف عهد الخلفاء الراشــدين 

فال بد أن يكون لهم أشباه يف هذه األمة فاحذروهم(.)))

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: )وما أدخل 

الشيطان عىل بعض املتدينني: اتهام علاء املســلمني باملداهنة، وسوء 

الظن بهم، وعدم األخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع(.)))

))) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )/6))-7)).

))) الدرر السنية في األجوبة النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 9م))).
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وقال أيضًا بعد ذكره ملناظرة بني خارجــي ومرجئ: )َوَمن وقف عىل 

هذه املناظرة ِمن جهال الطلبة واألعاجم ظن أنها الغاية املقصودة، وعض 

عليها بالنواجذ، مــع أن كال القولني ال يرتىض، وال يحكــم بإصابته أهل 

العلم والهدى.

وما عند السلف الراسخني يف العلم خالف هذا كله؛ ألن الرجوع إىل 

السنة املبينة للناس ما نزل إليهم.

بآرائهــم  عنهــا  فيســتغنون  واألهــواء  البــدع  أهــل  وأمــا 

وأهوائهم وأذواقهم())).

وا أهَل أهــواء؛ فهــم يتبعون  ولهــذا الســبب –والله أعلــم- ُســـمُّ

أهــل  فهــوم  إىل  ينظــرون  وال  النصــوص،  يفهمــون  ال  أهواءهــم، 

العلم الراسخني.

ولهذا فالواجب عىل الوالديــن تربية أوالدها عــىل توقري العلاء، 

وحفظ مكانتهم، وأن ذلك من الدين.

وا العلاء؛ فإنهم إمنا يســكنون العامة  ويجب عىل والة األمر أن ُيِجلُّ

بالدين، ويسوســونهم بالرشع، وحفظ مكانتهم فيه حفظ ملكانة اإلسالم، 

وإثبات لقواعد األمن واألمان يف البلدان؛ كا ينبغي عىل والة األمر األخُذ 

عىل يِد من يتشــبه به وليس منهم، وعىل يد من يطعــن فيهم بغري حق، أو 

يقول فيهم بالكذب وبغري صدق.

))) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )/)).
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المظهر الرابع

رفع الشعارات البراقة التي تجلب 
الجمهور، وتزيد في جلب العامة

وهذا يكون بحسب األزمنة، واألمكنة؛ فقد يرفعون شعار الخبز، وقد 

يرفعون شعار الحرية، وقد يرفعون شــعار الدين، وقد يرفعون شعار توزيع 

الرثوة، أو يدعون العدالــة االجتاعية، ويرفعون يف كل زمان الشــعارات 

التي تجلب جمهــور الناس، حتى يقــدروا عىل جمع أكرب عــدد منهم، 

وبذلك يكرثون ســوادهم، ويزيــدون من تجنيدهم، ويرفعون شــعبيتهم، 

ويتخللون من خاللهم، ويبثون فيهم سمومهم.

وأول من رفع شــعارًا ظنــه براقًا، ولكــن مل يجد جمهــورًا، هو ذو 

الخويرصة الــذي قال: اعدل يا محمــُد فإنك ال تعدل!؟ َفَعْن َأيِب َســِعيٍد 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيْقِسُم ِقْسًا َأَتاُه ُذو  اْلُخْدِريَّ  َقاَل: َبْيَنَا َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اللَّ

ِه، اْعِدْل!؟ ِة؛ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ اْلُخَوْيرِصَ

َلْم  إِْن  َت  َوَخِسْ ِخْبَت  َقْد  َأْعِدْل،  َلْم  إَِذا  َيْعِدُل  َوَمْن  »َوْيَلَك،  َفَقــاَل: 

َأُكْن َأْعِدُل«.

َب ُعُنَقُه؟ ِه، اْئَذْن يِل ِفيِه؛ َفَأرْضِ َفَقاَل ُعَمُر : َيا َرُسوَل اللَّ

َفَقاَل: »َدْعُه؛ َفإِنَّ َلُه َأْصَحاًبا َيْحِقُر َأَحُدُكْم َصَلَتُه َمَع َصَلتِِهْم، َوِصَياَمُه َمَع 

ْهُم  السَّ ُرُق  َيْ َكَم  يِن  الدِّ ِمْن  ُرُقوَن  َيْ َتَراِقَيُهْم،  ُيَجاِوُز  َل  اْلُقْرآَن  َيْقَرُءوَن  ِصَياِمِهْم، 
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ٌء، ُثمَّ ُيْنَظُر إَِل رَِصاِفِه َفَم ُيوَجُد ِفيِه  ِة، ُيْنَظُر إَِل َنْصِلِه َفَل ُيوَجُد ِفيِه َشْ ِميَّ ِمْن الرَّ

ٌء، ُثمَّ ُيْنَظُر إَِل ُقَذِذِه َفَل  ِه -َوُهَو ِقْدُحُه- َفَل ُيوَجُد ِفيِه َشْ ٌء، ُثمَّ ُيْنَظُر إَِل َنِضيِّ َشْ

َم، آَيُتُهْم: َرُجٌل، َأْسَوُد، إِْحَدى َعُضَدْيِه ِمْثُل  ٌء، َقْد َسَبَق اْلَفْرَث َوالدَّ ُيوَجُد ِفيِه َشْ

َثْدِي اْلَمْرَأِة، َأْو ِمْثُل اْلَبْضَعِة، َتَدْرَدُر، َوَيْخُرُجوَن َعَل ِحنِي ُفْرَقٍة ِمْن النَّاِس«.

َقاَل َأُبو َســِعيٍد : َفَأْشــَهُد َأينِّ َســِمْعُت َهَذا اْلَحِديَث ِمْن َرُسوِل 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْشَهُد َأنَّ َعِيَّ ْبَن َأيِب َطالٍِب  َقاَتَلُهْم، َوَأَنا َمَعُه؛ َفَأَمَر بَِذلَِك  اللَّ

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَِّذي َنَعَتُه))). ُجِل َفاْلُتِمَس؛ َفُأيِتَ بِِه َحتَّى َنَظْرُت إَِلْيِه َعىَل َنْعِت النَّ الرَّ

فرفع ذو الخويرصة شعاَر العدالة، وزعم أنه بذلك قال بحسن املقالة، 

وأعاه هواه عن رؤية النبوة املعصومة، ومشــاهدة العدالة املطلوبة، التي 

نرشها ســيد الخلق ملسو هيلع هللا ىلص يف الربية، وشــهد بذلك القايص والداين إال من 

أعمى الله بصرية من الخليقة.

وكان يف أول ظهــور الخــوارج إِبَّان ُحكــِم عّي  أنهــم رفعوا 

شــعاًرا براقًا، وقواًل حســنًا، أصبحت بعد ذلك ســمة للخــوارج، وهي 

قولهم: ال حكم إال الله..!؟ فقد كان )عــي  بينا هو يخطب يوما إذ 

قام إليه رجل من الخوارج فقال: يا عي أرشكــت يف دين الله الرجاَل وال 

حكم إال لله!؟ فتنادوا من كل جانب: ال حكم إال لله، ال حكم إال لله!؟

فجعل عي  يقول: هذه كلمة حق يراد بها باطل. ثم قال: إن لكم 

علينا أن ال مننعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا، وأن ال مننعكم مساجد الله، 

وأن ال نبدأكم بالقتال حتى تبدأونا())).

وهكذا اليوم يظهرون بشــعارات براقة توافق هــوى الناس؛ فيقولون: 

في  مسلم  ورواه  اإلسالم،  في  النبوة  عالمات  باب  المناقب،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  رواه   (((

صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم.

))) البداية والنهاية 7/))).
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الحرية، والكرامة، وتداول الســلطة، ونحو ذلك من العبارات التي يحبها 

أهل الدنيا، وتتنافس عليها النفوس الضعيفة.

  وجاء أيضًا أن عبد الله بن وهب الراســبي الذي خرج عىل عي

خطب الجموع التي معه خطبة بليغــة، زهدهم يف هذه الدنيا، ورغبهم يف 

اآلخرة والجنة، وحثهم عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر!؟

ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هــذه القرية الظامل أهلها، إىل جانب 

هذا الســواد، إىل بعض ُكوِر الجبال، أو بعض هذه املدائن، منكرين لهذه 

األحكام الجائرة())).

وهذا فيه رفع شــعار االنعــزال عن املجتمــع، ورفع شــعار الزهد 

والورع!؟ 

وهكذا تتكرر املواقف فال يزالون يخطبــون الخطب الرنانة، وينادون 

نٍة إلظهار الخروج عىل ويل  بالشعارات الـُمِميلة، ويتواعدون يف أماكن ُمَعيَّ

األمر، واالمتعاض من طاعته قدميًا وحديثا.

قال الحافظ ابن كثري : )وهذا الرضب من الناس من أغرب أشكال 

بني آدم، فسبحان َمن نوع خلقه كا أراد، وسبق يف قدره العظيم.

وما أحســن ما قال بعض الســلف يف الخوارج إنهم املذكورون يف 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعاىل:  قوله 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾))).

واملقصود أن هؤالء الجهلة الضالل، واالشقياء يف األقوال واألفعال، 

اجتمع رأيهم عىل الخروج من بني أظهر املسلمني، وتواطأوا عىل املسري 

))) البداية والنهاية 6/7)).

))) اآليات من سورة الكهف.
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إىل املدائن ليملكوها عىل الناس، ويتحصنوا بهــا، ويبعثوا إىل إخوانهم 

وأرضابهم - ممن هو عــىل رأيهم ومذهبهــم.. فيوافوهــم إليها، ويكون 

اجتاعهم عليها.

فقال لهم زيد بــن حصن الطايئ: إن املدائن ال تقــدرون عليها، فإن 

بها جيشا ال تطيقونه وســيمنعوها منكم، ولكن واعدوا إخوانكم إىل جرس 

نهر جوخى، وال تخرجوا مــن الكوفة جاعات، ولكــن اخرجوا وحدانا 

لئال يفطن بكم، فكتبوا كتابا عاما إىل من هو عىل مذهبهم ومســلكهم من 

أهل البرصة وغريها، وابعثوا به إليهم ليوافوهم إىل النهر ليكونوا يدا واحدة 

عىل الناس.

ثــم خرجوا يتســللون وحدانــا لئال يعلم أحــد بهــم فيمنعوهم من 

الخروج؛ فخرجوا من بني اآلباء واألمهــات، واألخوال والخاالت، وفارقوا 

سائر القرابات.

يعتقدون بجهلهم، وقلة علمهم، وعقلهــم، أن هذا األمر يريض رب 

األرض والســموات، ومل يعلموا أنه من أكرب الكبائر املوبقات، والعظائم 

والخطيئات، وأنه مــا زينه لهم إبليس الشــيطان الرجيــم املطرود عن 

الســموات، الذي نصب العداوة ألبينا آدم ثم لذريته مــا دامت أرواحهم 

يف أجســادهم مرددات، والله املســؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه 

مجيب الدعوات.

وقد تــدارك جاعة من الناس بعــض أوالدهم وإخوانهــم؛ فردوهم 

وأنبوهم، ووبخوهم؛ فمنهم من اســتمر عىل االســتقامة، ومنه َمن َفرَّ بعد 

ذلك فلحق بالخوارج فخرس إىل يوم القيامة())).

))) البداية والنهاية 6/7))-7)).
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ويف كالم الحافظ ابــن كثري  عالمات تدل عــىل أهمية أن يحذر 

اآلباء عىل أبنائهم، من هذا الفكر الذي قد يخطف عقول الشــباب بربيقه، 

ويلبس عىل العامة بلمعانه، وإمنا هو كطيف زائل، أو ومضة برق خاطف، 

والحقيقة كالشمس املضيئة، والقمر املنرية.

والواجب عىل ويل األمر منع املفســدين من رفع الشــعارات الرباقة 

التي تجلب العامة، وتؤلب الخاصة، وتفرق الجاعة، وتشتت الشمل.

والواجب عىل كل مســؤول أن ينتبــه إىل هذه الشــعارات املفرقة، 

والنعرات الجاهلية املسممة، والتحزبات املميتة.
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المظهر الخامس

التصريحات، والتلميحات بعد خطابات الحاكم

وهذا بدأ قدميًا، وسيستمر مع وجود الفكر الخارجي؛ فأول من أنكر 

خطاب الحاكم هم خــوارج حروراء عىل أفضل البــرش يف زمانه عي بن 

ُشــوا عليه يف  أيب طالب ، وقالوا له: ال حكم إال لله!؟ فأرادوا أن ُيَشوِّ

خطبته، وأن يقطعوا عليه كلمته، فقال : كلمة حق أريد بها باطل))).

ولهذا ينبغــي للحاكــم أن ينتبه فال يلقــي الخطابــات املهمة أمام 

العامة، ال ســيا الخطابات املصريية، والتوجيهات العالية التي بها ثبات 

حال األمة، وبقاء كيان الدولة.

وما يدل عىل ذلك من فعل الســلف ريض اللــه عنهم ورحمهم ما 

ُأْقِرُئ ِرَجااًل ِمــْن اْلُمَهاِجِريَن، ِمْنُهْم  جاء َعْن اْبِن َعبَّاٍس  َقاَل: ُكْنــُت 

ًنــى، َوُهَو ِعْنَد ُعَمَر ْبِن  ْحَمِن ْبُن َعْوٍف ، َفَبْيَنَا َأَنا يِف َمْنِزلِِه مِبِ َعْبُد الرَّ

ْحَمِن؛ َفَقاَل: َلْو َرَأْيَت  َها، إِْذ َرَجَع إيَِلَّ َعْبــدُ الرَّ ٍة َحجَّ اِب يِف آِخِر َحجَّ اْلَخطَّ

َرُجاًل َأَت َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي اْلَيْوَم؛ َفَقاَل: َيا َأِمــرَي اْلُمْؤِمننَِي، َهْل َلَك يِف ُفاَلٍن، 

ــهِ َما َكاَنْت َبْيَعُة َأيِب َبْكٍر  َيُقوُل: َلْو َقْد َماَت ُعَمُر، َلَقْد َباَيْعُت ُفاَلًنا!؟ َفَو اللَّ

ْت!؟ إاِلَّ َفْلَتًة؛ َفَتمَّ

َة يِف النَّاِس؛  ُه َلَقائٌِم اْلَعِشيَّ َفَغِضَب ُعَمُر ، ُثمَّ َقاَل: إيِنِّ إِْن َشــاَء اللَّ

))) انظر: البداية والنهاية 7/))).
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ِذيَن ُيِريُدوَن َأْن َيْغِصُبوُهْم ُأُموَرُهْم. ُرُهْم َهُؤاَلِء الَّ َفُمَحذِّ

ْحَمِن؛ َفُقْلُت؛ َيــا َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي، اَل َتْفَعْل؛ َفِإنَّ اْلَمْوِســمَ  َقاَل َعْبُد الرَّ

ِذيَن َيْغِلُبوَن َعىَل ُقْربَِك ِحنَي  َيْجَمُع َرَعاَع النَّاِس، َوَغْوَغاَءُهْم؛ َفِإنَُّهْم ُهــمْ الَّ

 ،ٍ َُها َعْنَك ُكلُّ ُمَطريِّ َتُقوُم يِف النَّاِس، َوَأَنا َأْخَش َأْن َتُقوَم َفَتُقوَل َمَقاَلــةً ُيَطريِّ

َوَأْن اَل َيُعوَها، َوَأْن اَل َيَضُعوَها َعىَل َمَواِضِعَهــا؛ َفَأْمِهْل َحتَّى َتْقَدَم اْلَمِديَنَة؛ 

اِف النَّاِس؛ َفَتُقوَل َما  ِة؛ َفَتْخُلَص بَِأْهِل اْلِفْقِه، َوَأرْشَ ــنَّ َها َداُر اْلِهْجَرِة َوالسُّ َفِإنَّ

ًنا؛ َفَيِعي َأْهُل اْلِعْلِم َمَقاَلَتَك، َوَيَضُعوَنَها َعىَل َمَواِضِعَها. ُقْلَت ُمَتَمكِّ

َل َمَقاٍم  ــُه أَلَُقوَمــنَّ بَِذلِــَك َأوَّ ــِه إِْن َشــاَء اللَّ َفَقــاَل ُعَمُر: َأَمــا َواللَّ

َأُقوُمُه بِاْلَمِديَنِة”))).

وقد ظهر يف األزمنة املتأخرة َمن يشــوش خطابــات الحاكم، ويعلق 

بتعليقات ساخرة، وعبارات ماحقة، ســواء يف الجرائد واملجالت، أو عرب 

الفيسبوك، والتوير، والشبكات العنكبوتية، أو القنوات الفضائية.

ال سيا املتأثرين بفكر الخوارج املارقني، أو املتأثرين بفكر الغرب 

الكافرين، ومنهم من يبث ســمومه عىل كل كلمة للحاكم املســلم وهو 

يعيش يف بالد الكفار آمنًا تحت ظلهم، ويدعو إىل تقويض األمن يف بالد 

املسلمني ولو عىل رؤوسهم، ويشوش عىل الخطابات األمريية أو امللكية 

أو الحكمية بأي وسيلة، ومختلف طريقة.

ثم إنه يبلــغ ببعضهم الظهــور عــىل ويل األمر أنهم ينســقون فيا 

بينهم اإلنكار عىل الخطاب، والتشــويش عىل حســنه، بإيرادات مختلفة، 

وتوقيتات متفاوتة، حتى يصبح األمر متواردًا، والقول مقبواًل، وال حول وال 

قوة إال بالله.

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت.
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والواجب عىل اآلباء أن يربوا الناشــئة عىل االســتاع للكبري، وكيفية 

ساع الخطاب من األمري، وأن ذلك من الدين.

والواجب عــىل املســؤولني تربية من تحــت أيديهم عــىل ذلك، 

وتحذيرهم من مغبة إظهار التشويش، ومن مضار إظهار عدم السمع.
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المظهر السادس

القول بأن والة األمر عندنا قد بلغوا من الكبر عتيًا

وأنهم ال يصلحون ألن يتولوا األمور، وأنه إىل متى وهم يربعون عىل 

العروش، وكان هذا املبدأ موجودًا عند الخارجني عىل عثان ؛ فإنهم 

قالو: إنه قد كرب سنه، وال يحسن تويل األمور، وأنه ال بد وأن يغري..!؟

ولهذا فقد كان الخارجــون عىل عثان  ما نقمــوا عليه أنه قد 

عجز عن الخالفة، وكرب سنه، وضعف أمُره!؟

 : بعد ذكره لطعن الخوارج عىل عثان  قال الحافظ ابن كثري

)وإمنا هؤالء الجهلة البغاة متعنتون، خونٌة، ظلمٌة، مفرون، ولهذا صمموا 

بعد هذا عىل حرصه، والتضييق عليه، حتى منعوه املرية، واملاء، والخروج 

إىل املسجد، وتهددوه بالقتل())).

وهكذا أصحاب الفكر الخارجي اليوم يقولــون: إنه ال بد من تقديم 

الروح الشبايب، وأنه ملاذا يجلس الحاكم مدة من الزمن يف الحكم، وملاذا 

يكون حاكًا حتى ميوت..!؟

حتى إن أحدهم ليقدم دورة للشــباب بعنوان: كيف تكون قياديًا، ثم 

يســتهزئ بوالة األمر يف الخليج، وأنهم بقــوا يف الحكم مبا يكفي، وإىل 

متى..!؟

))) انظر: البداية والنهاية 08/7).
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وهذا كله بسبب االنبهار مبا عليه الغرب من الطرق املحدثة يف تولية 

األمور، وإدارة الحكم بني حزبني أو ثالثة، عىل مدى ســنني بالتوايل، أو 

حســب ما يتفقون، وســموا ذلك حرية، ودميوقراطية، وتنــاىس الكل أن 

الذين يديرون اإلعالم هم هؤالء، وال يختلفون أبدًا إال شكليا، فتأيت وجوه 

دميوقراطية أو جمهورية، وال يكون غريهم يف الحكومات إال نزرًا يســريا 

ثم يزول.

وليتأمل العاقل هل ميكن للشــباب وهم أقل خربة، وأضعف تجربة، 

أن يتقدموا بني يدي الكهول والشيب فيقودهم إىل خرٍي!؟

إن املجتمعات فيهم الشباب وهم ســواعد األمة، والكهول وهم قادة 

األمة، والشيوخ وهم مشــاوروا األمة، وبهذه الطريقة تستوي أمور الدولة، 

وتقوم للمجتمعات الَقْوَمة، وتتقوى الصالت بني األمة.

وقد كان األمر كذلك يف عهد الخلفاء الراشدين ، ما تقدم شاب 

عىل أيب بكر وعمــر وعثان وعــي ، وملا تقدم الشــباب، حصل 

ما حصل من قتل لعثــان  خنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثــم قتل عي  خنت 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

والواجب عىل اآلباء أن يعلموا شــبابهم بأنهم أهل قوة وبســالة، وأن 

عليهم الســمع والطاعة لوالة األمر، وذلك ألنهــم والة أمٍر، وألنهم أدرى 

باملصالح واملفاســد، وأخرب مبا يصلح األحوال، وأكرث تجربة مبا يكون 

سببًا لألمن واألمان.

كا أن الواجب عىل والة األمر بيــان أن ويل األمر وإن بلغ من الكرب 

عتيًا فإن عنده من يقوم باألمر، وأن بطانته قادرة عىل إعانته، وأنه قادر عىل 

إدارة أمور البالد، والسري بها إىل شاطئ الحصاد.
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المظهر السابع

لفت األنظار إلى النقائص، والعيوب

هذا مظهر من مظاهر الخروج عىل حكام املسلمني، وقد تفش هذا 

املظهر يف اآلونة األخرية التي انبهر النــاس بحال الغرب ِمن كون أحدهم 

يتجرأ عىل نقِد ونكِت والكالِم عىل الحاكم، فأصبح ِمن أبناء املســلمني 

َمن يرى أن ذكر العيوب، ونرش النقائص، وإظهــار املخبوء من اآلثام من 

الواجبات..!؟ وأنه ِمن إنكار املنكر بني الربيات..!؟

قال فقيه الزمان الشــيخ محمد بن صالح العثيمني : )بل العجب 

َه الطعُن إىل الرسول عليه الصالة والســالم، قيل له: »اِْعِدْل«؟ وقيل  أنه ُوجِّ

لــه: »هِذِه ِقْسَمٌة َما ُأِريَد بَِها َوْجُه اللِه«، قيل للرســول ملسو هيلع هللا ىلص، وقال الرســول: 

َصلتِِهْم«)))،  ِعْنَد  َصلَتُه  َأَحُدُكْم  َيْحِقُر  َمْن  الرََّجِل  هَذا  ِضْئِضِئ  ِمْن  َيْخُرُج  ُه  »إِنَّ

»ِضْئِضْئ«: أي َنفِسه.

وهذا أكرب دليل عىل أن الخروج عىل اإلمام يكون بالســيف، ويكون 

بالقــول، والــكالم؛ ألن هذا مــا أخذ الســيف عىل الرســول ملسو هيلع هللا ىلص؛ لكنه 

أنكر عليه.

وما يوجد يف بعض كتب أهل الســنة ِمن أن الخروج عىل اإلمام هو 

 الخروج بالســيف، فمرادهم من ذلــك الخروج النهــايئ األكرب، كا ذكر

))) إشارة منه إلى حديث أخرجه البخاري في صحيه، كتاب المغازي، باب بعث علي وخالد..، ومسلم 

. في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الخوارج وصفاتهم من حديث أبي سعيد الخدري
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النبي عليه الصالة والســالم: »الزىن يكون بالعني، يكون بالذن، يكون باليد، 

الفرج«،  زىن  هو:  الحقيقة  ف  الزنا  هو  الذي  العظم  الزنا  لكن  بالرِِّجل،  يكون 

ولهذا قال: »والفرج يكذبه«)))، فهذه العبارة من بعض العلاء هذا مرادهم.

ونحن نعلم علم اليقني مبقتىض طبيعة الحال، أنه ال ميكن أن يكون 

خروجًا بالسيف إال وقد سبقه خروج باللسان والقول.

الناس ال ميكن أن يحملوا الســيف عىل اإلمام بــدون يشء يثريهم؛ 

فال بد ِمن أنه هناك يشء يثريهم وهو الــكالم؛ فيكون الخروج عىل األمئة 

بالكالم خروجًا حقيقًة دلت عليه السنة، ودل عليه الواقع.

أما الســنة فعرفناها، وأما الواقع فإننا نعلم عليــم اليقني: أن الخروج 

بالســيف فرع عن الخروج باللســان والقول، ألن الناس لن يخرجوا عىل 

اإلمام مبجرد )يــا الله اِمش( خذ الســيف، ال بد أن يكون هناك شــوكة، 

ومتهيد، وقدح لألمئة، وســلب ملحاســنهم، ثم متتلئ القلــوب غيضًا، 

وحقدًا، وحينئذ يحصل البالء(.)))

وما يدل عىل أن ذكر مســاوئ الحاكم عىل املأل، ونرث عيوبه مظهر 

من مظاهر الخروج عىل الحاكم، ما جاء مرصحا عن بعض الســلف؛ فعن 

هالل بن أيب حميد، عن عبد الله بن عكيم أيب معبــدٍ قال: )ال ُأِعنُي عىل 

دِم خليفٍة أبدا بعَد عثاَن. فقيل له: يا أبــا معبٍد أعنت عىل دمه؟ قال: إين 

َأُعدُّ ِذكَر َمساِويه َعْوًنا عىل َدِمِه(.)))

ومن العجيب أن الناس يعلمون حرمــة الغيبة، وكبرية البهتان، وعظيم 

عقاب النام، ومع ذلك إذا كانت القضيــة متعلقة يف أعراض وأنفس والة 

))) هذا معنى حديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، برقم )88)8).

))) من شريط بعنوان: حكم الحمالت اإلعالمية على بالد الحرمين.

))) انظر: طبقات ابن سعد )/80، 6/)))، التاريخ الكبير للبخاري )/))، الكنى للدوالبي )/68).
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األمر تجد العامة، وبعض املتأثرين بفكر الخوارج من املنتسبني إىل العلم 

يســتطيلون يف عرض الحاكم؛ بل ويزيدون القليــل، ويفخمون الحقري، 

ويصورون البشــاعة، ويغــريون األمور حتــى تحصيل النقيصــة، وتثبت 

القضية، وكأن عرضه مباح!؟

ونيس هؤالء أو تناســوا أن ويل األمر مبثابة الوالد؛ فمن يغتاب ابنه، 

ومن ســينرش مســاوئ والده، ومن يحب أن يذكر يف املأل نقائص أبيه أو 

جده!؟

َبا  بِــيِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- َقــاَل: »إِنَّ ِمْن َأْرَب الرِّ َعْن َســِعيِد ْبِن َزْيٍد  َعــِن النَّ

.(((» اِلْستَِطاَلَة ِف ِعْرِض اْلُمْسِلِم بَِغرْيِ َحقٍّ

والواجب عىل اآلباء تربية أوالدهم عىل البعد عن الغيبة عمومًا، وغيبة 

من والهم الله تعاىل أمورنــا خصوصًا، وأن تنقيصهم، أو نرش مســاويهم 

محرم، وقدميًا قيل: اذكر الخري ينترش، واترك الرش يندثر.

والواجب عىل والة األمر من املسلمني أنهم إذا رأوا مثل هذه األقوال 

أن يأخذوا عىل ألســنة من تســول لهم نفســهم نرش الفســاد، واإلشاعة، 

والبهتان، حتى ال يرسي داؤهم إىل غريهــم، وال ينترشوا يف البالد فيعيثوا 

فيها الفساد.

))) رواه أبو داود في سننه، كتاب األدب، باب في الغيبة.
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المظهر الثامن

َشْحُن األطفال والمراهقين في بث الفوضى

هــذه طريقــة ومظهــر مــن مظاهــر الخــروج، إذ ُيِهيِّــُج بعــُض 

اآلبــاء واملربــني بعــَض األطفــال، وصغــار الســن مــن املراهقني، 

واملتحمســني، ممن ال َيعرفون تجــارب الدنيــا، وال َيـــْخرَبُون الدين؛ 

فيأمرونهــم بكرس الســيارات، وإحراق اإلطــارات، وغلق الشــوارع أمام 

املساملني واملساملات.

والنفخ يف بوق الطفولة، وشحُذ همم املراهقني باإلفساد يف األرض 

طريقة خبيثــة يف نرش الفوىض، وذلــك ال يتم لهم إال بأقوال حاســية، 

وأناشيد زعموا أنها جهادية، وأقوال وخطب رنانة إيقاعية.

ولهــذا ينبغي االنتبــاه للنشــأ، وتربيتهم عــىل الســمع والطاعة يف 

املعــروف، وأن ذلك عبادة للــه ، وينبغي إحياء روح املســؤولية يف 

نفوسهم، حتى ال ينجروا خلف الدعايات املغرضة، والدعايات الرباقة.

وعلينا أن نعلم أطفالنا، ومراهقينا، وشبابنا، أهمية الحس تجاه بلدهم، 

ورعايته، ورفع شأنه، ال إغفاله، وإهاله، والدوس عليه، وقطع الصلة به.

وكان وال زال ُجل َوُقود الخارجني عىل والة األمر هم من الشــباب، 

لقلة خربتهم، وعدم درايتهم، ومتى كان الشــباب واعيــًا، واالهتام بهم 

بليغًا؛ فإن ظهور الخوارج يكون نادرًا، وظهورهم يكون مستبعدًا.
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والواجب عىل والة األمر من املســلمني أن يهتمــوا بربية األجيال، 

وأن يهتموا بنشــأ األطفال، ويحافظوا عىل أوقــات املراهقني مبا ينفعهم 

يف دينهم ودنياهــم، وأن ال يركوا فريســة ألصحاب الفكــر املنحرف، 

يستخدمونهم تحت مسميات مختلفة، من جوالٍت، وسفراٍت، وخلوات.
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المبحث الثاني 

مظاهر الخروج الفعلية

قد أخرت مظاهر الخروج الفعلية عن القولية ألن القول يكون أســبق 

من الفعل –خصوصًا يف هذا البــاب- فإنه ما من خروج بالســيف يكون 

ظاهرًا، والفعل يكون واضحًا، إال سبق القوُل الفعَل.

ومن أظهر مظاهر الخروج الفعلية الرصيحة:

المظهر األول: 

عدم السمع والطاعة بالمعروف:

ولهذا فإن األحاديث كلهــا فيها األمر بالســمع والطاعة باملعروف، 

وعدم السمع أول َمظهر ِمن مظاهر الخروج الفعلية، وهذا يكون بالتشويش 

عىل خطابه، أو بالتهوين من قوله، أو بإظهار االمتعاض من االستاع، هذا 

إذا مل يكن األمر كفرًا ظاهرًا، ورشكًا واضحًا.

واألحاديث كلها تدعو للســمع لويل األمر؛ فإنه مبــدأ الطاعة، وعدم 

التشــويش عليه يف خطاباته فإنه مبدأ التنفيذ، قال اإلمام البخاري  يف 
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صحيه: )باب السمع والطاعة لإلمام()))، وأورد تحت هذا الباب أحاديث، 

وبوب أيضًا: )السمع والطاعة ما مل تكن معصية()))، وأورد تحته أحاديث، 

، َما َلْم  اَعُة َحقٌّ ْمُع َوالطَّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »السَّ ومنها: حديث اْبِن ُعَمَر  َعْن النَّ

ْعِصَيٍة َفَل َسْمَع َوَل َطاَعَة«))). ُيْؤَمْر بِاْلَمْعِصَيِة؛ َفإَِذا ُأِمَر ِبَ

  اِمِت َة َقاَل َدَخْلَنا َعىَل ُعَبــاَدَة ْبِن الصَّ وحديث ُجَناَدَة ْبــِن َأيِب ُأَميَّ

ُه بِِه َســِمْعَتُه  ْث بَِحِديٍث َيْنَفُعَك اللَّ ُه َحــدِّ َوُهَو َمِريــٌض، ُقْلَنا: َأْصَلَحَك اللَّ

َفَباَيْعَناُه؛ َفَقاَل ِفيَا َأَخــذَ َعَلْيَنا: َأْن  بِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َدَعاَنا النَّ ِمْن النَّ

َنا، َوَمْكَرِهَنا، َوُعرْسَِنا َوُيرْسَِنا، َوَأَثَرًة  اَعِة يِف َمْنَشــطِ ِع َوالطَّ ــمْ َباَيَعَنا َعىَل السَّ

ِه  ْوا ُكْفًرا َبَواًحــا ِعْنَدُكْم ِمْن اللَّ َعَلْيَنا، َوَأْن اَل ُنَنــاِزَع اأْلَْمَر َأْهَلُه، إاِلَّ َأْن َتــرَ

ِفيِه ُبْرَهاٌن”))).

ــمُع والطاعُة لــُوالة ُأمور  قــال الحافظ ابــن رجب : )وأّمــا السَّ

نيا، وبها تنتِظُم مصالُح العباد يف معايشهم،  املســلمني، ففيها ســعادُة الدُّ

وبها يســتعينون عىل إظهار دينهم، وطاعِة ربِّهم؛ كا قال عيٌّ --: إنَّ 

، أو فاجر، إْن كان فاجــرًا َعَبَد املؤمُن فيه  الناَس ال ُيْصِلُحُهــم إالَّ إماٌم: َبرٌّ

ربَّه، وَحـَمَل الفاجُر فيها إىل أجله.

وقال الحســن يف األمراء: هــم يلوَن مــن أمورنا خمســًا: الجمعَة، 

ين إالَّ بهم، وإْن  غور، والحدود، والله ما يستقيم الدِّ والجاعة، والعيد، والثُّ

جاروا وظلموا، واللِه َلَا ُيْصِلُح الله بهم أكرُث ماَّ ُيفسدون، مع أنَّ -والله- 

))) كتاب الجهاد من صحيحه.

))) كتاب األحكام من صحيحه.

كتاب  صحيحه،  في  ومسلم  والطاعة،  السمع  باب  صحيحه،  من  الجهاد  كتاب  البخاري،  صحيح   (((

اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية.

))) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سترون بعدي أمورا..«، ومسلم في صحيحه، 

كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية.
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إنَّ طاعتهم لغيٌظ، وإنَّ فرقتهم لكفٌر())).

وملا علم الخوارج أنه ال ميكنهم أن يخرجوا الناس من أوكارهم، وأن 

اليثريوهم من بيوتهم، وال أن يظهروهم من مآمنهم، زينوا لهم أنه ال سمع 

للحاكم، وال طاعة، تحت مســميات مختلفة؛ فتارة ينفون السمع والطاعة 

بحجة كفره للمعاهدات التي أبرمها!؟ وتارة يلصقون به الكفر لكونه حكم 

بغري ما أنزل الله!؟ وتارة يشــهرون عنه بعض الــرشور ويرتبون عليه عدم 

السمع والطاعة يف الخري.

ولهذا فإن الواجــب عىل اآلباء تربية أبنائهم عىل أن الســمع والطاعة 

واجب يف كل حال، ما مل نــر كفرًا بواًحا ال يختلف عليــه اثنان، ويكون 

ذلك بقول أهل العلم املعروفني، ال برأي الشباب املتحمسني.

والواجب عىل والة األمر أن ينتبهــوا لظهور هذه البادرة الخطرية، وأن 

يدعَو من يشــك يف بيعته ليبايعه، ولينصحه، وليوجهه، وال بأس من تكرار 

البيعة؛ فقد فعلها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

فعن ســلمة بن األكــوع  قــال: َقِدْمَنــا اْلُحَدْيبَِيــَة َمَع َرُســوِل 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َدَعاَنا لِْلَبْيَعِة يِف  َة ِماَئًة..، ُثمَّ إِنَّ َرُســوَل اللَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْحُن َأْرَبَع َعرْشَ اللَّ

َجَرِة. َأْصِل الشَّ

َل النَّاِس، ُثمَّ َباَيَع، َوَباَيَع، َحتَّى إَِذا َكاَن يِف َوَســطٍ ِمْن  َقاَل: َفَباَيْعُتُه َأوَّ

النَّاِس، َقاَل: »َبايِْع َيا َسَلَمُة«.

ِل النَّاِس. ِه يِف َأوَّ ُقْلُت: َقْد َباَيْعُتَك َيا َرُسوَل اللَّ

َقاَل: »َوَأْيًضا«.

ٌح-؛ َفَأْعَطايِن  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعزاًِل -َيْعنِي َلْيَس َمَعُه ِســالَ َقاَل: َوَرآيِن َرُســوُل اللَّ

))) جامع العلوم والحكم، شرح الحديث الثامن والعشرون.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص َحَجَفًة، َأْو َدَرَقًة، ُثمَّ َباَيَع َحتَّى إَِذا َكاَن يِف آِخِر النَّاِس، َقاَل:  َرُسوُل اللَّ

»َأَل ُتَبايُِعنِي َيا َسَلَمُة«!؟

ِل النَّاِس، َويِف َأْوَسِط النَّاِس. ِه يِف َأوَّ ُقْلُت: َقْد َباَيْعُتَك َيا َرُسوَل اللَّ

الَِثَة”))). َقاَل: »َوَأْيًضا«. َقاَل: َفَباَيْعُتُه الثَّ

والواجب عىل ويل األمر املســلم أن يطفئ بــوادر الخروج من أول 

أمره، وأن ينهى عن الخــروج عن طاعته يف أول نشــوءه؛ فإن ذلك أدعى 

الستدامة األمن، وأيرس لبقاء األلفة، وأدوم لالجتاع.

وأما ترك األمور ولو ظهر الرشور فإن ذلك ســبب لزيادته يف الدور، 

ورمبا استرشى كالنار يف الهشــيم، وأكل األخرض واليابس، وال حول وال 

قوة إال بالله.

المظهر الثاني

إقامة الدروس والندوات المخالفة ألمر ولي األمر

نجد الخوارج واملتأثرين بفكرهم يعملون دروسًا سية، ومحارضات 

خفية، ومجاميع ومؤمترات تحت مســميات مختلفة، كل ذلك بدون أمٍر 

من ويل األمر؛ بل رمبا يكون األمر بضده، والنهــي عن إقامته، ومع ذلك 

هم يســعون لها، ويزعمون أنهــم يقيمون الحق، وكأن الحــق ال يقوم إال 

))) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها.
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بلسانهم، وكأن الحق يضيع إن مل يقوموا به هم!؟

وأما أتباع الســلف بحق؛ فإنهم إذا منعهم ويل األمر فإنهم يأمترون، 

َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي  وإذا نهاهم ينتهون، يقول عار  للخليفة عمر : )َيا 

ُث..())). َك اَل ُأَحدِّ ُه َعَيَّ ِمْن َحقِّ إِْن ِشْئَت لَِا َجَعَل اللَّ

قال عبد الله بن الصامت : )َقِدَم أبو َذرٍّ  عىل عثاَن  ِمن 

الشام؛ فقال: يا أمري املؤمنني افتح الباب حتى يدخل الناُس، أتحِسُبنِـــي 

ِمن قوٍم يقرؤون القــرآن ال يجــاوز حناجرهم، ميرقون ِمــن الدين مروق 

الســهم من الرمية، ثم ال يعودون فيه حتى يعود السهم عىل ُفوِقه، ُهْم رش 

الخلق والخليقة.

، ولو أمرتني أن أكون  والذي نفيس بيده لو أمرتني أن أقعد ملا قمــتُ

قامئا لقمت ما أمكنتني رجــالي، ولو ربطتني عىل بعــري مل ُأْطِلق َنْفيِس 

حتى تكون أنت الذي تطلقني.

ُهْم!؟ فقالوا:  َبَذة؛ فأذن له؛ فأتاها؛ فإذا عبٌد َيُؤمُّ ثم اســتأذنه أن يأيت الرَّ

أبو ذر؛ فَنَكَص العبُد؛ فقيل له: تقدم؛ فقال: أوصاين خليي ملسو هيلع هللا ىلص بثالٍث: َأْن 

ِع اأْلَْطَراِف، وإذا صنعت مرقة فأكرث  ، ُمَجدَّ َأْســَمَع َوُأِطيَع، َوَلْو لَِعْبٍد َحَبِشٍّ

ماءها، ثم انظر جريانك َفَأنِْلُهم منها مبعــروٍف، َوَصلِّ الصالة لوقتها؛ فإن 

أتيت اإلمام وقد صىل كنت قد أحرزت صالَتك، وإال فهي لك نافلة”))).

فلنتأمل يف كالم الصحايب الجليــل أيب ذر ، كيف يبني لنا مكانة 

أمر ويل األمر، ووجوب إطاعتــه، واالمتناع من التحديــث، واالمتناع من 

خطاب الناس، ما دام ذلــك رأي الحاكم، وما دام ذلــك فيه مصلحة يف 

نظر األمري.

))) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم.

))) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ح))596).
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قال الحافظ ابن كثــري  َعن محنة اإلمام أحمــد : )ولزم منزله 

فال يخرج منه إىل جمعــة وال جاعــة، َواْمَتَنَع ِمَن التَّْحِديــِث..، ويتقنع 

بذلك  صابرا محتســبا، ومل يزل كذلك مدة خالفة املعتصم، وكذلك 

يف أيام ابنه محمد الواثق())).

فهذا إمام أهل الســنة والجاعــة اإلمام أحمد  ملــا منعه الوايل 

ومل يأذن له بالتحديــث، مل يخرج إىل الناس ليحدثهم بأحاديث رســول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص، مــع أن الحاكــم يف زمانه مل يكن عىل الســنة؛ بــل كان داعية 

إىل البدعة.

وهذا فقيــه الزمان العالمة محمد بن صالــح العثيمني  يقول: )لو 

منعني ويل األمر عن الدرس المتنعت())).

فالواجب عىل طــالب العلــم فضال عــن العلــاء إدراك فقه هذه 

املسائل، والرجوع إىل ويل األمر فيها، ونصحه بالتي هي أحسن، للهداية 

إىل التي هي أقــوم، وال ينبغي يف ذلك إظهار القــوة واملنعة، وال إظهار 

العزة واألنفة؛ بل نكــون كا قال أبو ذر . والواجــب عىل ويل األمر 

املسلم أن يسمح بإقامة الدروس والندوات واملؤمترات التي تثبت األمن، 

وترســخه، وأن يقدم من يثق بدينه وأمانته فيعلمــون الناس، ويوجهونهم، 

وعىل ويل األمر منع املفســدين مــن إقامة الــدروس، أو مخاطبة الناس 

ولو بالدسوس.

))) البداية والنهاية 0)/)7).

))) قال هذا الكالم  بعد توقيف بعض الدعاة، وأنه يجب السمع والطاعة لولي األمر.
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المظهر الثالث

إظهار األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن رفع الشعارات الرباقة، واألقوال الرنانة، التي تثري املجتمع، وتجمع 

الغوغاء، هو ما صار عليه بعض الخارجني عىل الحكام؛ فأظهروا شــعار 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أو يف عرصنا الحارض: رفعوا شــعار 

رفع الظلم، أو توزيع الرثوة، أو العرص الجديد..، ونحو ذلك من العبارات 

التي تجتمع عليها العامة، وتحبها الخاصة.

وعىل ذا كان الخارجــون يف هذه األمة مــن أتباع عبد الله بن ســبأ 

اليهودي، حيث يقول ُمعلمهم ابن ســبأ لهم: )إن عثان أخذها بغري حق؟ 

وهذا ويص رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص فانهضوا يف هــذا األمر؛ فحركــوه، وابدأوا 

بالطعن عىل أمرائكــم!؟ وأظهروا األمــر باملعروف والنهــي عن املنكر 

تستميلوا الناس، وادعوهم إىل هذا األمر())).

وإن يف قصة ابن سبأ عربة ملن يعترب بذوي األغراض الذين يدخلون 

بني املسلمني وحكامهم ألجل إيجاد الفجوة، وإيغار الصدور.

 : مبينا ســبب قتل الخليفة الراشــد عثان  يقول ابــن األثري

ه  )وكان ســبب ذلك أن عبد الله بن ســبأ كان يهوديًا من أهــل صنعاء أمُّ

َسْوَداء، وأســلم أيام عثان، ثم تنقل يف الحجاز، ثم بالبرصة، ثم بالكوفة، 

))) تاريخ الطبري )/7)6.
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ثم بالشــام، يريد إضالل الناس؛ فلم َيقدر منهم عىل ذلك، فأخرجه أهل 

الشام، فأت مرَص؛ فأقام فيهم..، وإن عثان أخذها بغري حق، َفاْنَهُضوا يف 

هذا األمر، وابدأوا بالطعن عىل أمرائكم، وأظهروا األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، تستميلوا به الناس.

وبث دعاته، وكاتب من استفسد يف األمصار وكاتبوه، ودعوا يف الرس 

إىل ما هو عليه رأيهم، وصاروا يكتبون إىل األمصــار بكتب يضعونها يف 

عيب والتهم، ويكتب أهل كل مرص منهم إىل مرص آخر ما يصنعون، حتى 

تناولوا بذلك املدينة وأوسعوا بذلك األرض إذاعة، فيقول أهل كل مرص: 

إنا لفي عافية ما ابتي به هؤالء())).

ويقول الحافــظ ابن كثــري  عن الخــوارج الذيــن خرجوا عىل 

عي : )وتعاهدوا فيا بينهم عىل القيــام باألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، والقيام عىل الناس يف ذلك())).

قال اإلمام الاللــكايئ : )ويظهرون األمر باملعــروف والنهي عن 

املنكر، وليس ذلك بنافع لهم؛ ألنهم قوم يتأولــون القرآن عىل ما يهوون، 

ُهون عىل املسلمني، وقد حذرنا الله تعاىل منهم، وحذرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  وِّ ومُيَ

وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة ، ومن تبعهم 

بإحســان..، ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى، واجتمعوا وأظهروا 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حتى قدموا املدينة، فقتلوا عثان بن 

.(((( عفان

فالواجب عىل اآلبــاء أن يعلموا أوالدهم أن األمر باملعروف شــعرية 

))) الكامل في التاريخ، أحداث سنة خمٍس وثالثين.

))) البداية والنهاية 0/7)).

))) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة.
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يراد من ورائها تقويــة الدين، ال إضعافه، ومتى ما كان ســببًا لضعفه ُترِك، 

ومثله مثل جهاد الكفاِر متى كان سببًا يف قتل أكرث املسلمني ترِك، ووجب 

املصري إىل السلم؛ كا فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف صلح الحديبية.

ولنتأمل أن شــعار األمر باملعروف والنهي عن املنكر شعار جميل، 

وهو أمر مطلــوب رشعًا، لكن ليس عىل ما يهــواه الناس، وال عىل طريقة 

الخــوارج؛ فالواجب األمر باملعــروف باملعروف، والواجــب النهي عن 

املنكر باملعروف، ال مجرد رفٍع للشعارات؛ كا يفعل من يدعي الجهاد، 

وهو يسعى يف اإلفســاد، فكم ممن كان يرى الخروج، ويرفع شعار األمر 

باملعروف، والنهي عن املنكر، والقيام بالحق، َشّق بفعله عصا املسلمني، 

وفرَّق كلمتهم، وشتَّت جاعتهم، ومزَّق وحدتهم، ووصل األمر إىل حد أن 

َشَغل بعضهم بقتل بعٍض، فوهنت قوتهم، وتقوى شوكة عدوهم، وتعطلت 

ثغورهم، وســيبت حدودهم؛ فاســتوىل عليها الكفار، وقتلوا َمن فيها ِمن 

املسلمني رش قتلة، وذلوهم، وقد اســتحكم التنازع بني املسلمني فكانت 

النتيجة الفشل املخزي لهم جميعًا، وال حول وال قوة إال بالله.

والواجب عىل ويل األمر أن ينصب أناســاً يأمرون باملعروف والنهي 

عن املنكــر؛ فإن مل يفعل يكون بركه شــعرية آمثًا، وعىل املســلمني أن 

يتناصحوا بينهم، وأن يأمروا باملعروف بدون تحزبات، وال تفرقات.

قال أبو مطيع البلخــي  قلت أليب حنيفة : فــا تقول فيمن 

يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، فيتبعــه عىل ذلك أناس، فيخرج عىل 

الجاعة، هل ترى ذلك؟

قال: ال.

ـِــَم؟ وقد أمر الله ورســوله باألمر باملعــروف، والنهي عن  قلت: َول
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املنكر، وهو فريضة واجبة!؟

قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكرث ما يصلحون، من سفك الدماء، 

واستحالل الحرام())).

وقد جرب املسلمون الخروج فلم يروا منه إال الرش، خرج الناس عىل 

عثان حتى قتلــوه  وهم يرون أنهم إمنا يريــدون الحق، وهكذا فعل 

الخوارج األوائل مع عي  حتى اضطــروه إىل قتالهم؛ فقتلهم جميعًا 

إال أناســًا فروا؛ فتعاهدوا عىل قتل عي ومعاويــة وعمرو ؛ فكانت 

املآيس تتواىل عىل املسلمني بسبب الخروج، ومبدؤه إظهار شعرية األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر؛ فلنحذر من هذه الشعارات الزائفة التي ترفع 

يف االجتاعات، ولــو كانت رشعية؛ فكم من عبارة رشعيــة يراد منها أمرًا 

غري رشعي؛ كا هو مشهور قول الخليفة الراشد عي : كلمة حق أريد 

بها باطل.

))) شرح الفتوى الحموية للتويجري ص77).
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المظهر الرابع

توزيع النشرات التي تدعو إلى العصيان، ومنازعة ولي األمر

إنا نرى ونســمع بني الفينــة والفينة نرشات تخرج مــن مجهولني فيه 

التكفري لــوالة أمر املســلمني والعلاء وبعض طالب العلم واملشــايخ، 

وتحمل بني طياتها كثريًا من الجهل، ولكن فيهــا بريق النفاق الذي يغطي 

عىل عقول ضعاف اإلميان؛ فينجرون وراءها، ويعملون مبقتضاها.

ومنهم من يكون آمنًا يف بــالد الكفار، وينرش مــن هناك الرشور بني 

الديار، ويرسل الســموم من طريق الوســائل املختلفة لزعزعة األمن يف 

البالد، ونرش الفوىض بني العباد.

يقول ساحة الشــيخ عبد العزيز بن باز : )أما ما يقوم به اآلن... 

نارِشِي الدعوات الفاسدة الضالة؛ فهذا بال شك رش عظيم، وُهم دعاُة رَشٍّ 

عظيم، وفساٍد كبري.

الحذر مــن نرشاتهم، والقضــاء عليهــا، وإتالفها، وعدم  والواجب 

التعاون معهم يف أي يشء يدعو إىل الفســاد والرش والباطل والفنت؛ ألن 

الله أمر بالتعاون عىل الرب والتقوى ال بالتعاون عىل الفســاد والرش، ونرش 

الكذب، ونرش الدعوات الباطلة التي تســبب الفرقــة واختالل األمن إىل 

غري ذلك.

هذه النرشات التي تصــدر.. ِمن دعاة الباطل، ودعــاة الرش والفرقة، 
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يجب القضاء عليها، وإتالفها، وعدم االلتفــات إليها، ويجب نصيحتهم، 

وإرشــادهم للحق، وتحذيرهم من هذا الباطل، وال يجوز ألحد أن يتعاون 

معهم يف هذا الرش، ويجــب أن ينصحوا، وأن يعودوا إىل رشــدهم، وأن 

يَدعوا هذا الباطل ويركوه.

ونصيحتي...أن َيَدُعوا هذا الطريق الوخيــم، وأن يتقوا الله ويحذروا 

نقمتــه وغضبه، وأن يعودوا إىل رشــدهم، وأن يتوبوا إىل الله ما ســلف 

منهم، والله سبحانه وعد عباده التائبني بقبول توبتهم، واإلحسان إليهم())).

ولذلك حذرنا الله  من إشــاعة الفاحشة، قال تعاىل: ﴿ۆئ ۈئ 

حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ىئ يئ جب حب خب﴾))).

فهــذا تحذير مــن الله تعــاىل يف عــدم نــرش اإلشــاعات؛ يقول 

الشــنيعة املســتقبحة  الســعدي : )﴿ېئ ېئ﴾ أي: األمــور 

املستعظمة، فُيِحبُّون أن تشتهر الفاحشة ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴾ 

أي: موجع للقلب والبدن، وذلك لغشــه إلخوانه املسلمني، ومحبة الرش 

لهم، وجراءته عىل أعراضهم.

فإذا كان هذا الوعيد، ملجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحالء ذلك 

بالقلب؛ فكيف مبا هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله!؟())).

ومن الســري وراء كل أمر أو نرشه، قــال : ﴿ژ ژ ڑ ڑ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ 

.86(7/http://www.binbaz.org.sa/mat :بيان حقوق والة األمور.. موقع سماحة الشيخ (((

))) سورة النور: اآلية 9).

))) تفسير السعدي، سورة النور.
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ہ ہ ہ﴾))).
وُه إىَِل  قال ابن عباس : ﴿ ک گگ﴾ أعلنوه وأفشــوه، ﴿َوَلْو َردُّ

الرَُّسوِل﴾ حتى يكون هو الذي ُيـــْخرِبهم به، ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾: 

أويل الفقه يف الدين والعقل))).

فالواجب عىل أوليــاء األمور أن مينعوا هذه اإلشــاعات، وأن يقطعوا 

دابر مثــل هذه النــرشات التي تدعــو إىل العصيان املــدين، أو الخروج 

الفعي، أو التي تنرش الرذيلة، وتحث عىل الخروج ويسمونها فضيلة.

والواجب عــىل اآلباء تبصري أبناءهــم من هذه الخيــوط العنكبوتية، 

التي تنترش يف اإلنرنت، وأن يخافوا عىل أبنائهم من وســائل االتصاالت 

املختلفة، وأن ال يركوا لهم الحبــل عىل الغارب، وأن يبينوا لهم املصادر 

الصحيحة ألخذ العلم، واملصادر املوثوقة يف العلم.

))) سورة النساء: اآلية )8.

))) الدر المنثور للسيوطي، سورة النساء: اآلية )8.
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المظهر الخامس

 مخالفة الحاكم في شأن الصالة

قد جاء يف الحديث أنه ســيكون أمراء وحكام يؤخــرون الصالة عن 

وقتها، ومع ذلك –وحتى ال تفرق الجاعة- فقد أمرنا الشــارع بأن نصي 

معهم؛ ويدل لهذا أحاديث، ومنها حديث: َأيِب اْلَعالَِيِة اْلرَبَّاِء َقاَل ُقْلُت لَِعْبِد 

اَلَة؟  ُروَن الصَّ اِمِت : ُنَصيِّ َيْوَم اْلُجُمَعِة َخْلــفَ ُأَمَراَء َفُيَؤخِّ ِه ْبِن الصَّ اللَّ

َب  َبًة َأْوَجَعْتنِي، َوَقاَل: َسَأْلُت َأَبا َذرٍّ َعْن َذلَِك َفرَضَ َب َفِخِذي رَضْ َقاَل: َفرَضَ

َلَة لَِوْقتَِها،  وا الصَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َذلَِك َفَقاَل: »َصلُّ َفِخِذي، َوَقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اللَّ

َواْجَعُلوا َصَلَتُكْم َمَعُهْم َناِفَلًة«))).

قال الحافــظ النووي  يف رشحــه للحديث: )وفيــه: اْلَحّث َعىَل 

ُمَواَفَقة اأْلَُمَراء يِف َغرْي َمْعِصَية؛ لَِئالَّ َتَتَفرَّق اْلَكِلَمة، َوَتَقع اْلِفْتَنة())).

َها  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »إِنَّ وَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  َقاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اللَّ

ُجوَد  ُكوَع َوالسُّ وا الرُّ َلَة لَِوْقتَِها َفَأَتـمُّ ْوا الصَّ ٌة ِمْن َبْعِدي؛ َفإِْن َصلَّ َسَتُكوُن َعَلْيُكْم َأِئَّ

ُسُجوَدَها  َوَل  ُرُكوَعَها  وا  ُيتِمُّ َوَلْم  لَِوْقتَِها  َلَة  الصَّ وا  ُيَصلُّ َلْم  َوإِْن  َوَلُهْم،  َلُكْم  َفِهَي 

َفِهَي َلُكْم َوَعَلْيِهْم«))).

قال إمام الســنة أحمد بن حنبل : )وصالة الجمعة خلفه وَخْلَف 

))) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب كراهية تأخير الصالة عن وقتها المختار.

))) شرح النووي على مسلم، الكتاب والباب نفسه.

))) مسند اإلمام أحمد، من مسند عقبة بن عامر ح)6658)).
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َمن َويِلَ جائزة تامة ركعتني، َمن أعادها فهو مبتدع، تارك لآلثار، مخالف 

للســنة، ليس له من فضل الجمعة يشء، إذا مل ير الصالة خلف األمئة َمن 

كانوا برهم وفاجرهم، فالســنة أن تصي معهم ركعتــني، من أعادها فهو 

مبتدع، وتدين بأنها تامة، وال يكن يف صدرك من ذلك شك())).

ومن مظاهر الخروج اليوم: أن ويل األمر يأمر بالصالة يف وقت معني 

من األوقات املختارة؛ فيأيت َمن ُيظهر الخروج فيقــول: إن ما أمر به ويل 

األمر أمر ال يلزمنا، أو هو قبل الوقت؛ فيشوش عىل املصلني صالتهم.

ومثل هذا ما يفعله بعض املنتسبني إىل هذا الفكر من إظهار القنوت 

عىل جهة أو طائفة؛ فإذا أمر به ويل األمر ترك القنوت..!؟

ومثل هذا التشــكيك يف صيام النــاس، وقول بعضهم إنــه ال يلزمنا 

اإلمســاك معهم، وال العيد مع الحــكام، ويصبحون صامئــني منفردين، 

ويعيدون منفردين، وكأنهم جاعة مســتقلة عن األمــة، وال حول وال قوة 

إال بالله.

الغنائم  ومن مظاهر الخــروج عليهم االعــراض عليهم يف قســمة 

 : واألموال، قال إمــام أهل الســنة والجاعة اإلمام أحمــد بن حنبل

)وقسمة الفيء وإقامة الحدود إىل األمئة ماض ليس ألحد أن يطعن عليهم 

وال ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت 

عنه برا كان أو فاجرا())).

نًى َأْرَبًعا!؟  ُن  مِبِ ْحَمِن ْبِن َيِزيــَد َقاَل: )َصىلَّ ُعْثــاَ َوَعْن َعْبِد الرَّ

 ، ، َوَمَع َأِب َبْكٍر َرْكَعَتنْيِ بِيِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- َرْكَعَتنْيِ ْيُت َمَع النَّ ِه : َصلَّ َفَقاَل َعْبُد اللَّ

. َلَتنْيِ ؛ َفَلَوِدْدُت َأنَّ يل ِمْن َأْرَبِع َرَكَعاٍت َرْكَعَتنْيِ ُمَتَقبَّ َوَمَع ُعَمَر َرْكَعَتنْيِ

))) أصول السنة لإلمام أحمد بتحقيقي:ص)5-)5 الفقرة: ))-)).

))) أصول السنة لإلمام أحمد ص)5، الفقرة: ))-)).
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ْيَت  َن ُثمَّ َصلَّ ِه َصىلَّ َأْرَبًعــا!؟ َفِقيَل َلُه: ِعْبَت َعىَل ُعْثــاَ وإِنَّ َعْبَد اللَّ

.((() َأْرَبًعا!؟ َقاَل: اْلِخاَلُف رَشٌّ

فالواجب عىل أولياء أمور املســلمني أن يعلموا أبناءهم أن الخري يف 

الجاعة، وأن الشذوذ والفرقة رش، وينبغي تربية النشأ عىل إقامة الصلوات 

مع الجاعات، وأن يصوموا مع الجاعة، ويفطروا مع الجاع؛ فإن ذلك 

تقوية لصلة الجاعة.

ُمَفرِّقًا؛ فينبغي  ومن خالف الجاعة قصدًا، وأظهــر االنحياز عنهــم 

إرشاده وتوجيهه، ونصحه وتحذيره.

))) رواه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الصالة بمنى.
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المظهر السادس

المظاهرات واالعتصامات، ثم الخروج المسلح

والخروج إىل املظاهرات واالعتصامات من أظهــر األمور التي تدل 

عىل مظاهر الخروج عــىل ويل األمر، وذلك ألن هــذه األمور تؤدي إىل 

الرشور، وال تجلب الحبور، وال تحقق الحق املــربور، وال تبطل الباطل 

املغرور؛ بل يدخل فيه كل صاحب هوى، ويستخدمه كل مغرض ملبتغاه، 

ويؤدي إىل حدوث الفنت، وشــيوع الفوىض، وخــراب املرافق، وتوقف 

االنتاج، وتعطيل حركة الحياة، فضال عن ســفك الدمــاء، واالعتداء عىل 

األنفس، واألعراض، واألموال، وامللكيات، وكل هــذه املحاذير محرمة 

رشعا، وما يفيض إليها يأخذ حكمها.

وإن أجاز ويل األمر التظاهر واالعتصام فإنــه ال يكون مباحًا عىل ما 

أفتى به أمئة العرص، وفقهاء هذا الزمن الذين عرفــوا باعتصامهم بالكتاب 

الغربية، أمثال: مفتي  العقلية، والواردات  التحسينات  والسنة، وبعدهم عن 

األنام ســاحة الشــيخ عبد العزيز بن باز، وفقيه الزمان العالمة محمد بن 

صالح العثيمني، ومحدث العرص محمد نارص الدين األلباين رحمهم الله 

تعاىل أجمعني))).

ثم إن هــذه املظاهــرات فيهــا من املفاســد العظيمــة مــا ُيْدرُِكه 

))) انظر: كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، جمع وإعداد: علي حسن عبد الحميد األثري.
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كل عاقــل، ومصالحــه وقتية غــري حتمية، ففــي الخروج عــىل الحاكم 

أرضار بالغة، وتقويــض لألمن، وزعزعة لالســتقرار، وإقحــام املجتمع 

فيا ال تحمد عقباه.

وكون مفســادها قليلة يف مــكان ال تعني جوازها؛ إذ لــو كانت هذه 

الوسيلة مرشوعة لفعلها النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، خصوصًا أنها وسيلة 

ممكنة، ومتاحة يف وقتهم، وهي رمبــا تجلب بعض النفع، وملا مل يفعلوا 

مع القدرة عليه، ووجود الداعي، علمنا أنه ليس من الوسائل املرشوعة.

ثم إنا نــرى وال تزال األمة ُمْبَتــىَل بالفكر الخارجــي الذي يدعو إىل 

التهيئة والخروج عىل الحكام بالســيف، وأنه يجب التغيــري بالقوة، مها 

كانت النتائج، ويرضبون أمثلة بالثورة الفرنســية، والثــورة اإليطالية، وأنها 

جاءت عىل األشــالء... ويجعلــون مظاهر التغيري الــذي حصل يف بالد 

الغرب والرشق ُمُثاًل عليا، وكأنه ليس يف ديننا ما ندين به يف هذا الباب..!؟

ولو أن املســلم تأمل أدىن تأمل لوجد أن الخــروج عىل ويل األمر 

بالسيف ِمن أخطر األمور التي تدعو إىل أعظم الرشور، وتؤدي إىل سفك 

الدماء، وهتك األعــراض، ونهب األموال، وتدخل األعــداء من الخارج، 

وتسلطهم عىل بالد املسلمني.

ومن نظر بعني البصــرية رأى ذلك بحــق وبصرية، وأدرك أن ســبيل 

اإلصالح إمنا هو النصح، واللجأ إىل الله تعاىل.

ولهذا مل يأمر الله تعــاىل بالخروج، وال أمر رســوله ملسو هيلع هللا ىلص به؛ بل جاء 

األمر بخالفه، والحث عىل عدم الخروج يف نصــوص بلغت حد التواتر، 

حتى استحقت املسألة أن توضع يف مواضع مباحث االعتقاد.

ثم إن ظاهــرة الخروج مبا تحمله مــن مبــادئ ورشور مل تنته بنهاية 
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الخوارج، الذين ظهــروا يف الفرات الزمنيــة املتقدمة املختلفة يف عرص 

اإلســالم؛ فال زالت تظهر ويف هذا العــرص أيضًا جاعــات تبنت منهج 

التكفري، والخروج عىل والة أمور املسلمني.

ومن أشهر هذه الجاعات املوجودة يف الساحة: »جمعة املسلمني« 

كا يطلقون عىل أنفســهم، أو »جمعة التكفري والهجرة« كا ُتطلق عليهم، 

والتي تبنت منهج الخوارج، وظهرت يف مرص))).

و»جمعة املسلمني« أو »الجمعة العثمنية« التي ظهرت يف باكســتان، 

والتي تبنت كثريًا من معتقدات املعتزلة، ومزيجــاً من أفكار الخوارج يف 

التكفري، وترك الجمــع والجاعات خلف مخالفيها، عــدا الخروج؛ فهم 

بهذا يعتربون من الخوارج القعدية.

واآلن قد ظهــرت جاعة معــارصة تتبنى تكفري الحــكام، ووجوب 

الخروج عليهم، وبدأ القتال بهم، وُســميت باســم »تنظيم القاعدة«، وهي 

تخرج بني الفينة والفينة بأقوال رصيحة يف تكفــري الحكام، ووجوب نزع 

األيدي من طاعتهم!؟.

ثم ظهر من رحم تنظيم القاعدة تنظيم ما يســمى بالدولة اإلســالمية 

املعروفة اختصارًا باســم »داعش«؛ فهي ترى كفر الحكام، وكفر من يكون 

معهم، أو يواليهم، وكفر من مل ير بيعتهم!؟

وهذه الجاعــات املعارصة قد تضيق الخناق عىل املســلمني؛ كا 

فعلت غري واحدة منها، فتدعي أن: َمن مل ينخرط فيها فهو عدٌو كافٌر!؟

وأولــت اآليــات التــي وردت يف جهاد الكافــر الحــريب يف قتال 

املســلمني املرتديــن بزعمهم!؟ بــل إن منهــم طوائف يــرون أن قتال 

)))  انظر: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة ص 08).
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املســلمني أوىل من قتال الكفار؛ فرمبا يركون الكافر الظاهر، واملرشك 

املعلن، ويتوجهون إىل أهل الســنة، ويستنون ســيوفهم بهم، ويوجهون 

سهامهم إليهم.

وهذه الجاعات تعمد إىل األحاديث التــي تدل عىل وجوب وجود 

ا عىل نفســها، وأن َمن مات وليس يف عنقه  ُلـــهَ بيعة يف عنق املسلم فُتَنزِّ

بيعة لهم فميتته جاهلية!؟))).

ويخرجون عىل الســلطان ألنه جــاَر وظلم، وهم حينــا يخرجون 

يقضون عىل األخرض واليابس!؟ هم ال يجورون مع ما يســفكون من دماء 

املســلمني، وال يكون فعلهم ظلمهم مع ما يقومون به من ترشيد ومتثيل 

وقتل!؟ ملاذا؟ ألن ما يفعلون ملبس باســم الجهــاد، وينادون بذلك بني 

الحارض والباد!؟

باغتياالت للرشطة، وخطف  بالجزائر قامت  الجاعة املسلحة  وهذه 

للناس، وترويع لآلمنني، وقتل للشيوخ الركع، واألطفال الرضع!؟ فأي ظلم 

أعظم من هذا، وأي جور أعظم من هذا؟!))).

وعىل منوالها سارت داعش؛ بل أشد، وعىل طريقتها سارت كثري من 

الحركات الثورية الخارجيــة اليوم، حيث إنها تبيــح االغتيال مع دخولهم 

بتأشريات األمن، ويجيزون الخيانة مع أنها من كبائر الذنوب.

وما ينبغي أن أشري هنا يف مظاهر الخروج عىل ويل األمر أمران:

الول: أن مــن ينصــح ويل األمــر سًا، أو إذا أخطــأ يف مــأٍل أن 

))) انظر: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة ص 09).

))) ذكر هذا عن الجماعة اإلسالمية في سؤال وجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، وجاوب وبين 

في  المسلحة  الجماعة  تفعله  وما  ص)9-)9،  الكبار  العلماء  فتاوى  انظر:  وشناعته.  الفعل،  هذا  خطأ 

الجزائر أمر مشاهد، ومسموع، ومن أراد أن يقف عليها بنفسه فليقرأ ما كتبه الشيخ عبد المالك الجزائري 

في كتابه: السياسة الشرعية؟.
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ذلــك ال ُيعد خروجا، وكذلــك لو كان ظاملــًا؛ فأمره ونهــاه باملعروف، 

فهذا من القيام باألمر باملعروف والنهي عــن املنكر، وهو من الجهاد يف 

سبيل الله.

ويف الحديــث: »سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد املطلب، ورجٌل 

قاَم إل إمام جائٍر فنهاه وأمره؛ فقتله«))).

فالحديث يدل عىل جواز أمر الحاكم الجائــر باملعروف، ونهيه عن 

املنكر، وإن كان يرتب عىل ذلك قتل، وتعذيب وسجن.

الثان: أن يطالَب املســلُم بحقه إذا ُظِلــم من ِقَبل أعــوان الحاِكم، 

والحاشية؛ فأراد أن يشتكيهم إىل الحاكم نفسه، أو إىل القايض؛ فليس هذا 

من الخروج يف يشء.

وقد كان الناس، وال زالوا يرفعون إىل القضاة واملفتني مظاملهم حتى 

ينظروا فيها، ويقضوا فيها، وهذا من باب املطالبة بالحق بطريقة مرشوعة.

وما جاء من األحاديث يف أن يســأل اإلنســان مظلمته من ربه، وأنه 

يســمع ويطيع وإن جلد الظهر، وأخــذ املال؛ فإنه محمــول عىل الحال 

التي ال يكون فيه قضاء وال حكم، وعــىل أن ظلمه الواقع عليه ال يلزم منه 

عدم طاعته يف غري مظلمته.

فالواجب عىل اآلباء واملربني أن يعلموا مــن تحتهم أن الرش كله يف 

الخروج عىل الحاكم املسلم، وأن الخري يف طاعته باملعروف.

والواجــب عىل الوالة نرش هذه املســائل الرشعية بــني وقٍت وآخر، 

وأن ال يهملوا هذا الجانب؛ فإن السمع والطاعة إذا اعتقدها العوام والناس 

))) رواه الطبراني في األوسط من مسند ابن عباس ، وعده من األفراد، ورواه الحاكم في مستدركه 

من مسند جابر، وقال: )صحيح اإلسناد ولم يخرجاه(، ولم يوافقه الذهبي، وحسنه األلباني في السلسلة 

الصحيحة تحت رقم))7)).



56

دينًا كان التزامهم به أعظم، وامتثالهم كان أجود، بخالف من يسمع ويطيع 

عصبية، أو دنيًا، أو طمعًا...الخ.

وأخريًا أختم رســالتي هذه بأقوال اإلمام الذي جمع اعتقاد أهل السنة 

يف كتابه: رشح اعتقاد أهل الســنة والجاعة حيث قال: )من أخذ يف مثل 

هذه املحجة، وداوم بهذه الحجج عىل منهاج الرشيعة؛ أِمن يف دينه التبعة 

يف العاجلة واآلجلة، ومتســك بالعروة الوثقى التي ال انفصام لها، واتقى 

يتقى مبثلها؛ ليتحصن بحايتها، ويســتعجل بركتها، ويحمد  التي  بالجنة 

عاقبتها يف املعاد واملآل إن شاء الله.

وَمن أعرض عنها وابتغــى يف غريها ما يهواه، أو يروم ســواها ما 

تعداه؛ أخطأ يف اختيار بغيته وأغواه، وســلكه ســبيل الضاللة، وأرداه يف 

مهاوي الهلكة فيا يعرض عىل كتاب الله وســنة رســوله برضب األمثال 

ودفعها بأنواع املحال، والحيدة عنها بالقيل والقــال، ما مل ينزل الله 

به من سلطان، وال عرفه أهل التأويل واللســان، وال خطر عىل قلب عاقل 

مبا يقتضيه من برهــان، وال انرشح له صدر موحد عــن فكر أو عيان، فقد 

استحوذ عليه الشيطان، وأحاط به الخذالن، وأغواه بعصيان الرحمن، حتى 

كابر نفسه بالزور والبهتان.

م أناٌس العقَل يف أمور الرشيعة؛ فراهــم دائبي الفكر يف تدبري  فحكَّ

مملكة الله بعقولهم املغلوبة، وفهومهم املقلوبة، بتقبيح القبيح من حيث 

وهمه، أو بتحسني الحسن بظنه، أو بانتساب الظلم والسفه من غري بصرية 

إليه، أو بتعديله تــارة كا يخطر ببالــه، أو بتجويره أخرى كا يوسوســه 

شيطانه..(.)))

))) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، المقدمة
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فليتأمل العقال كالم هذا اإلمام، ولريجــع يف ذلك إىل الحق ويجعله 

ى ُحْكَمه فيها، حتى ُيبرِص ِحَكَمه  املرام، ولريد األمور إىل الله تعاىل، وَيــرَ

فيها، ولَيســلم من الرد عىل كتاب الله تعاىل، وســنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، والطعن 

عليها، وال يكون من املخاصمني بالتأويالت البعيدة فيها، أو مسلطني 

برأيه عىل مــا ال يوافق مذهبه بالشــبهات املخرعة الركيكــة، حتى يتفق 

الكتاب والسنة عىل مذهبه، وهيهات أن يتفق.

ليبني مذهبه  وليأخذ ســبيل املؤمنني، ويســلك مســلك املتبعني، 

عليها، ويقتــدي بها، وال يكون مصدودا، وال عــن الخري مرصوفا، وال 

يتبع جهاالته، وال يــرص ويحتم بآراء حزبه وغربياتــه، وال ترضب الوحي 

بعضه ببعض من غري استبصار، وتستقبل أصلها ببهت الجدل والنظر من 

غري افتكار، وال تأخذ يف الهزو والتعجب من غري اعتبار، اســتهزاًء بآيات 

الله وحكمته، واجراء عىل دين رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وســنته، وال تقابلها برأي 

الغربيني وَمن قلدهــم، وال تجعل هذا ديدنا لك؛ فمــن تبعهم فهو منهم، 

وإال فالويل ملن خالفهم، واأللقاب الشنيعة نصيب من ناوءهم، وال حول 

وال قوة إال بالله.

هذا ما تيرس جمعه، وأردت نرثه، فإن كان حقــاً فمن الله تعاىل، وإن 

كان خطئًا فمني وأســتغفر الله وأتوب إليه، وصىل الله وســلم عىل نبينا 

محمد وعىل آله وصحبه أجمعني، والحمد لله رب العاملني.
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