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اعتقاد أئمة السلف في الصبر على جور األئمة

احلمد هلل رب العاملني ، يفعل ما يشاء يف ملكه وهو أرحم الرامحني، 

 ، احلكيم  العزيز  وهو   ، بعدهل  يشاء  من  ويذل   ، بفضله  يشاء  من  يعز 

عبده  حممداً  أن  وأشهد   ، هل  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  هلإ  ال  أن  أشهد 

وصحبه  آهل  وىلع  عليه  اهلل  صىل   ، واملرسلني  األنبياء  سيد  ورسوهل 

أمجعني ، وبعد:

 / وأخونا  تلميذنا  مجعها  اليت  الرسالة  ىلع  اطلعت  فقد 

بيان: يف  اهلل-  -وفقه  السوهايج  يلع  بن  حممد  بن   منترص 

رسالة  فألفيتها  ؛  األئمة«  جور  ىلع  الصرب  يف  السلف  أئمة  »اعتقاد   

ماتعة، وألقوال السلف جامعة ، بدون اختصار خمل ، وال تطويل ممل، 

مرامه  فاكن  للغرض؛  مؤديا  خترجيا  وخرجها   ، نافعاً  ترتيباً  رتبها  وقد 

موفقاً ، وفعله مسدداً ، وعلمه باراً ، وتأيلفه رشيدا.

والسالطني  واحلاكم  والوالة  األئمة  جور  ىلع  الصرب  ومسألة 
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اعتقاد أئمة السلف في الصبر على جور األئمة

ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   نب 

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ    مب .

حد  بلغت  أحاديث  يف   ، انلبوية  السنة  يف  حمسومة  مسألة  ويه 

يف  ما  وأشهرها  األحاديث  هذه  مجلة  ومن   ، واملعنوي  اللفظي  اتلواتر 

كتاب اإلمارة من صحيح اإلمام مسلم.

أو  يتأول هذه انلصوص ملآرب شخصية،  قد  انلاس  وملا اكن بعض 

حزبية ، أو حلاجة دنيوية فيستشهد ببعض الوقائع اتلارخيية؛ قام أخونا 

جبمع أقوال أئمة السلف يف بيان الصرب ىلع جور األئمة ، وأنهم متفقون 

 ، بها  يستشهد  ال  للنصوص  املخالفة  الوقائع  وأن   ، املسألة  هذه  يف 

خصوصاً وأن أئمة السنة فهموا من هذه انلصوص اإلحاكم ، واعتربوها 

من مسائل االعتقاد غري القابلة لإلبرام.

واعنت األمة يف مسألة جور الوالة واحلاكم من جهتني:

جهة لم تراع انلصوص حقها؛ فأخذت ببعضها؛ ورفعت راية اتلغيري 

 وامللوك مسألة حمسومة يف كتاب اهلل تعاىل؛ كما قال ربنا جل وعال:
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باسم األمر باملعروف وانليه عن املنكر؛ فأفسدت بفعلها وقوهلا أكرث 

فيهم  قال  اجلور  أئمة  اخلارجون ىلع  وهؤالء   ، اإلصالح  من  مما دعت 

أئمة العلماء: ال دنيا أقاموا ،  وال دينا أبقوا.

عداًل،  اجلوَر  احلاكَم  فأروا  وتزلفت؛  ونافقت  الظالم  تبعت  وجهة 

والظلَم سياسة؛ فأفسدت ىلع احلاكم حكمهم ، وىلع الرعية حاكمهم ، 

وهذا حال كثري من ابلطانات الفاسدة.

 ، الرشعية  بالضوابط  باملعروف  اآلمرة  انلصوص  مرااعة  والصواب 

جور  ىلع  بالصرب  تأمر  اليت  انلصوص  راعت  ومن   ، املرعية  واحلدود 

غري  من   ، ابلدلان  حال  بهم  وغري   ، األحوال  بهم  اهلل  فأصلح  الوالة؛ 

بإرشادهم  اثلورات  بنصحهم، وقلت  الرش  قل  أو   ، ثورات  خروج وال 

تاريخ  يف  واملـتأمل   ، يديهم  ىلع  اثلورات  آثار  وتالشت   ، وتوجيههم 

اإلسالم يدرك هذا جيداً ، ويرى هذا جليا.

وانلصوص اليت مجعت يف هذه الرسالة مبنية ىلع نصوص يف الكتاب 

قطعية ، ويف السنة اثلابتة بنصائح نبوية؛ فنسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا التباع 
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الكتاب والسنة وفق فهم سلف األمة ، وأن ينفع بهذه الرسالة ، وجبامعها، 

 وقارئها ، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد ، وىلع آهل وصحبه أمجعني ،

 واحلمد هلل رب العاملني.

كتبه/ د. محمد هشام طاهري أبو صالح

مساعد مدير برنامج لكية ادلراسات اإلسالمية
واللغة العربية يف جامعة مجريا ، ديب 

 يف يوم اخلميس 12  / 10   /1434 ـه 17   /10   / 2013م
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جاء  فقد  وبعد   ☺ اهلل  رسول  ىلع  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 

اإلسالم العظيم يدعو إىل االجتماع وحيذر من الفرقة واالختالف بل 

رشع رشائع ونظم عبادات من أجل هذا اهلدف انلبيل وهو االجتماع 

خاتمهم  واكن  الفرقة  ونبذ  االجتماع  إىل  تدعو  مجيعاً  الرسل  وجاءت 

نبينا حممد ☺ .

أمر جتتمع  اليت حث اإلسالم عليها وجود ويل  األمور  أعظم  ومن 

األمة عليه وقد علم بالرضورة من دين اإلسالم أنه ال دين إال جبماعة 

وال مجاعة إال بإمامة وال إمامة إال بسمع وطاعة.

وقد بعث انليب ☺ فوجد أهل اجلاهلية ال جيتمعون ىلع إمام بل 

إمام فجاء انليب  أن جيتمعوا ىلع  واملهانة  اذلل  اكن ذلك عندهم من 

األمة  يقود  اإلمام حىت  بتنصيب  وأمر  اجلاهلية  أهل  وخالف   ،  ☺

وأمر باالجتماع عليه والسمع والطاعة هل يف املعروف.
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استعمل  وإن  وأطيعوا  اسمعوا   (  : والسالم  الصالة  عليه  فقال 
عليكم عبد حبيش ).)1)

بل أمر انليب ☺  بتوقري األمري وإكرامه وعدم إهانته فقال عليه 

ومن  اهلل  أكرمه  أكرمه  فمن  األرض  يف  اهلل  ظل  السلطان   ( السالم 
أهانه أهانه اهلل ).)2)

وحذر انليب ☺  من عدم الصرب ىلع ظلم ويل األمر بل أمر بالسمع 

ادلماء وجتتمع  والطاعة حتقن  بالسمع  ألن  ظاملاً  وإن اكن  هل  والطاعة 

اللكمة وحتقن األنفس وحتقق مصالح العباد.

يا  قلنا:  قال:  حاتم  بن  عدي  عن  السنة  يف  اعصم  أيب  ابن  أخرج 

رسول اهلل ال نسألك عن طاعة من اتىق ولكن من فعل وفعل فذكر 
الرش فقال: ) اتقوا اهلل وأسمعوا وأطيعوا ).)3)

ليس  فإنه  فليصرب،  فكرهه  شيئاً  أمريه  من  رأى  من   (  :  ☺ وقال 

)1)   رواه ابلخاري يف صحيحه كتاب األحاكم باب السمع والطاعة لإلمام.
)2)   الرتمذي يف سننه أبواب الفنت ، وصححه األبلاين يف الصحيحة 376   / 5.

)3)   صححه األبلاين يف ظالل اجلنة. 
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أحد يفارق اجلماعة شربا فيموت إال مات ميتة جاهلية ).)1)

وقال انليب ☺ : ) إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 

فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من ريض وتابع قالوا: 
أفال نقاتلهم . قال: ال ما صلوا ).)2)

فهذه نصوص نبوية حتث ىلع الصرب ىلع جور األئمة وعدم اخلروج 

عليهم ومشاقتهم ومنابذتهم ملا يف ذلك من املفاسد العظيمة وىلع هذا 

سار أصحاب انليب ☺ من بعده.

روي ابلخاري يف صحيحه عن أنس أن ناساً شكوا إيله ما يلقونه 

بعده  إال اذلي  يأيت عليكم زمان  فإنه ال  فقال: اصربوا  من احلجاج 
أرش منه حىت تلقوا ربكم سمعته من نبيكم ).)3)

وقال أنس بن مالك: ) نهانا كرباؤنا من أصحاب رسول اهلل قال: ال 

تسبوا أمراءكم ، وال تغشوهم ، وال تبغضوهم ،  واتقوا اهلل واصربوا، 
فإن األمر قريب ).)4)

)1)   متفق عليه.
)2)   رواه مسلم كتاب اإلمارة.

)3)   كتاب الفنت 7086.
)4)   شعب اإليمان 5723.
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وقال ابن عباس : ) ال تأمر السلطان وتنهاه إال فيما بينك وبينه ).)1) 

وعن حممد بن املنكدر قال: ملا بويع لزييد بن معاوية ذكر ذلك البن 
عمر فقال: إن اكن خرياً رضينا وإن اكن رشاً صربنا ).)2)

فهذه أقوال الصحابة  موافقة للنصوص انلبوية إذ حاشاهم 

أن خيالفوه ☺ وهم أتىق وأنىق انلاس بعد األنبياء ولم يعلم هلم خمالف 

يف عهد الصحابة هلذه انلصوص.

)1)   رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح.
)2)   صحيح أصول السنة البن أيب زمنني 407.
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العقــيــدة تــدوين  مــرحلة 

فدونوا   ، وأصوهلا  العقيدة  تدوين  مرحلة  ذلك  بعد  جاءت  ثم 

عقائدهم ، وسطروا يف عقائدهم ) الصرب ىلع جور األئمة ).

اإلمجاع  وقع  ، وذللك  السنة  أهل  أصول عقائد  أصاًل من  وأصبح 

العلماء استقرأوا  ، بمعىن أن  ، وهذا إمجاع استقرايئ  ىلع هذا األصل 

انلصوص واستقر األمر ىلع هذا اإلمجاع بعد االجتهاد اذلي وقع من 

بعض السلف.

قال معايل الشيخ  / صالح أل الشيخ - حفظه اهلل - : ) اإلمجاع اذلي 

ذكر يف العقائد غري اإلمجاع اذلي يذكر يف الفقه ).

احلديث  أئمة  من  أحداً  جتد  ال  أنه   (  : معناه  العقائد  أهل  إمجاع 

والسنة يذكر غري هذا القول ويرجحه ).

ثم قال الشيخ  / صالح أل الشيخ - حفظه اهلل - : ) وإذا خالف أحد 

أو حنوه فال يعد خالفاً ، ألنه يعد خالف اإلمجاع فال يعد قوال أخر ).
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فإذن اإلمجاع يف العقائد: يعين أن أهل السنة واجلماعة تتابعوا ىلع 

ذكر هذا بدون خالف بينهم مثل مسألة اخلروج ىلع أئمة اجلور ، وىلع 

والة اجلور من املسلمني.

، وحصلت من هذا  اتلابعني  هذا اكن فيه خالف فيها عند بعض 

، ويقال أمجع أهل السنة  ، واملسألة تذكر بإمجاع  وقائع وتبع اتلابعني 

واجلماعة ىلع أن السمع والطاعة وعدم اخلروج ىلع أئمة اجلور واجب، 

وهذا مع وجود اخلالف عند بعض اتلابعني وتبع اتلابعني ، لكن ذلك 

اخلالف قبل أن تقرر عقائد أهل السنة واجلماعة.

األدلة  فيها  وتتبعوا  األئمة  وأوضحها  وقررت  العقائد  بينت  وملا 

وقرروها ، تتابع األئمة ىلع ذلك وأهل احلديث دون خالف بينهم.

من  املسلك  ذلك  سلك  من  وىلع   ، خبصوصها  املسألة  هذه  فيف 

فيكون   ، لألدلة  خمالفة  فيه  هذا  ألن   ، اتلابعني  تبع  ومن  اتلابعني 

ىلع  واجلماعة  السنة  وأهل   ، ادليلل  خالف  ألنه  معترب  غري  خالفهم 

خالف ذلك القول.
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إذن اخلالصة: أن مسألة اإلمجاع معناها أن يتتابع العلماء ىلع ذكر 

املسألة العقدية إذا تتابعوا ىلع ذكرها بدون خالف.

فيقال: ) أمجع أهل السنة واجلماعة ىلع ذلك) .)1) أ. ـه

شيخ  اإلمجاع  هذا  ذكر  وممن   ، السنة  ألئمة  استقرايئ  إمجاع  فهذا 

اإلسالم  ابن تيمية  قال: ) استقر أمر أهل السنة ىلع ترك القتال 

يف الفتنة لألحاديث الصحيحة اثلابتة عن انليب ☺ وصاروا يذكرون 

هذا يف عقائدهم ، ويأمرون بالصرب ىلع جور األئمة وترك قتاهلم ، وإن 
اكن قد قاتل يف الفتنة خلق كثري من أهل العلم وادلين ).)2)

وقال احلافظ بن حجر  : ) لكن استقر األمر ىلع ترك ذلك 

األشعق  ابن  ووقعة  احلرة  وقعة  فيف   ، منه  أشد  إىل  أفىض  قد  رأوه  ملا 
وغريها عظة ملن تدبر ).)3)

: ) وأما اخلروج عليم وقتاهلم فحرام    وقال احلافظ انلووي 

)1)   رشح الواسطية 126  /1.
)2)   منهاج السنة 529  /4.

)3)   تهذيب اتلهذيب 288  / 2.
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بإمجاع املسلمني ، وإن اكنوا فسقة ظاملني ).)1)

: ) حرمة اخلروج ىلع   يف حاشيته  العالمة الرشقاوي  وقال 
اإلمام اجلائر مأخوذ من إمجاع الطبقة املتأخرة من اتلابعني ).)2)

وغري هؤالء من العلماء ممن حىك اإلمجاع ، وسوف أذكر ما يدل ىلع 

إمجاع العلماء وبذكر اعتقادهم ، وسوف جتد لك اعلم حييك عقيدته، 

 فإيلك اعتقاد أئمة السلف يف اخلروج ىلع والة األمر.
ً
حييك معها إمجااع

وتتبعت يف مجع هذه الرسالة املنهج اآليت:

1 ـ بدأت الرسالة بمقدمة اشتملت ىلع ذكر بعض انلصوص الواردة 

يف الصرب ىلع جور األئمة.

2 ـ ذكرت مرحلة تدوين العقيدة )ويف هذه املرحلة نص العلماء ىلع 

أن الصرب ىلع جور األئمة أصل من أصوهلم).

3 ـ ذكرت اعتقادات األئمة املسطرة يف كتب االعتقادات.

)1)   مسلم 9  /12 ، رشح صحيح مسلم.
)2)   حاشية الرشقاوي ج 398  /2.
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4 ـ ذكرت اعتقاد أئمة احلديث من تبويبهم يف كتب احلديث ومن 

رشوحاتهم ىلع األحاديث.

5 ـ ختمت ابلحث باجلواب ىلع بعض الشبهات.
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اعتقاد اإلمام الحسن البصري  المتوفى سنة 110 هـ

أو  اهلمايلج  بهم  رقصت  وإن   ، امللوك  يعين  هؤالء   (  :   قال 

وطئ انلاس أعقابهم ، فإن ُذل املعصية يف قلوبهم ، أال أن احلق ألزمنا 

، وأمرنا أن نستدفع باتلوبة وادلاعء  ، ومنعنا اخلروج عليهم  طاعتهم 
مرضتهم ، فمن أراد به خرياً لزم ذلك ، وعمل به، ولم خيالفه ).)1)

 ، صربوا  سلطانهم  قبل  من  ابتلوا  إذا  انلاس  أن  لو   :   وقال 

ما بلثوا أن يفرج عنهم ، ولكنهم جيزعون إىل السيف فيولكون إيله ، 

فواهلل ما جاءوا بيوم خري قط.

ثم قرأ : نب   ۉ  ۉ ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  

ۈئمب.  ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ  
ذلك  ومع   ، األرض  أهل  أكفر  وهو  فرعون  مع  موىس  رشيعة  فتدبر 

الصرب  من  أمته  به  انليب  اهلل  أمر  ما  يطابق  ما  وهذا   ، بالصرب  أمرهم 

فرشيعة نيب اهلل موىس ورسوهل حممد واحدة يف هذه املسألة.

)1)   آداب احلسن البن اجلوزي بواسطة معاملة احلاكم/ عبدالسالم ص121.
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اعتقاد اإلمام أبو حنيفة  المتوفى سنة 150 هـ

وقبل أن نتلكم عن عقيدة اإلمام أبو حنيفة   أردت أن أذكر 

أصواًل نبني من خالهلا منهج األئمة يف أقواهلم ومذهبهم.

خيالف  قواًل  قلت  إذا   ( قال:  أنه    حنيفة  أيب  عن  صح  لقد 

كتاب اهلل تعاىل وخرب الرسول فاتركوا قويل ).

وقال  : ) إذا صح احلديث فهو مذهيب ).)1)

أن  ألحد  جيوز  ال   ،    اإلمام  من  الكالم  هذا  ىلع  وبناًء 

من  ادليلل  وافق  إذا  إال  شيئاً  واألئمة  بل  اإلمام  كالم  من  يأخذ 

أيب  اإلمام  عقيدة   ، الطحاوي  اإلمام  بني  فلقد  والسنة.  الكتاب 

حنيفة ، وبني منهج اإلمام يف الصرب ىلع جور األئمة.

مذهبه  واكن   ( وقال:  الكالم  هذا  ىلع  اجلصاص  اإلمام  فاعرتض 

مشهوراً يف قتال الظلمة وأئمة اجلور ).

وقال أبو يوسف ) اكن أبو حنيفة يرى السيف ).

)1)   صفة الصالة لألبلاين ص50.
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لم  وفسق  ثم جار  قاد عداًل  وإذا   (  : املسايرة  اهلمام يف  ابن  وحىك 

ينعزل ويستحق العزل إن لم يستلزم فتنة ، وجيب أن يدىع هل بالصالح 

وال جيب اخلروج عليه كذلك عن أيب حنيفة ولكمتهم قاطبة ).

إذا جار أو فسق ال ينعزل عند أصحاب أيب  الزبدوي: اإلمام   قال 
حنيفة بأمجعهم وهو املذهب املريض أو املروي ).)1)

يرى اخلروج  ، فجاء بعض من   ، القوالن  أيب حنيفة  فقد ورد عن 

ىلع األئمة وحىك كالم اجلصاص وقال هذا مذهب اإلمام أبو حنيفة، 

وهذا كالن باطل لوجوه:

األول : ورد عن اإلمام القوالن ، ولقد قال اإلمام إذا صح احلديث 

فهو مذهيب ، ولقد صحت أحاديث كثرية يف الصرب ىلع جور األئمة.

فصار قول اإلمام هو عدم اخلروج لصحة األحاديث اليت تأمر بالصرب.

ثانيا : لقد رصح بعض علماء احلنيفة أن هذا الكالم اكن أوال.

.  ثاثلا : بعض العلماء ال يرتيض هذا عن اإلمام

)1)   أصول ادلين للزبدوي.
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عنه  وحاكه   ، انلص  به  ورد  ما  هو  اإلمام  مذهب  خالصة  إذا 

الطحاوي.

إعتقاد اإلمام الثوري المتوفى  سنة 161 هـ

، حدثين حبديث من    قال شعيب بن حرب لسفيان اثلوري 

السنة ينفعين اهلل عز وجل به ، فإذا وقفت بني يدي اهلل ، وسألين عنه 

فقال يل من أين أخذت هذا؟

قلت يا رب حدثين بهذا احلديث سفيان اثلوري وأخذته عنه فأجنو 

أنا وتؤاخذ أنت.

ذكر  ثم  أكتب  توكيد  وأي  توكيد  هذا  شعيب  يا   : سفيان  فقال 

 ، الصالة  ترى  حىت  كتبت  ما  ينفعك  ال   ، شعيب  يا  فقال  عقيدته 

خلف لك بر وفاجر واجلهاد ماض إىل يوم القيامة ، والصرب حتت لواء 
السلطان جار أم عدل ).)1)

)1)   اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث ، للُخميس.



20

اعتقاد أئمة السلف في الصبر على جور األئمة

اعتقاد اإلمام مالك بن أنس  المتوفى 179 هـ

وردت    حنيفة  أبو  اإلمام  عقيدة  عند  ذكرتها  اليت  األصول 

عقيدة  ىلع  معرتض  يعرتض  ال  حىت    مالك  اإلمام  عن  أيضا 

اإلمام مالك قال اإلمام أيب زيد امللقب مالك الصغري يف كتاب اجلامع 

بعد أن ذكر السمع والطاعة وحتريم اخلروج ىلع والة اجلور قال: ولك 

ما قدمناه فهو قول أهل السنة وأئمة الفقه واحلديث ، ولكه قول مالك 

فمنه ما هو منصوص من قوهل ، ومنه معلوم من مذهبه.

عقيدة اإلمام الفضيل بن عياض  المتوفى 187 هـ

قال: لو أن يل دعوة مستجابة ما جعلتها إال يف السلطان قيل هل: يا 

أبا يلع فرس نلا هذا قال: إذا جعلتها يف نفيس لم تعدين ، وإذا جعلتها 
يف السلطان صلح فصلح بصالحه العباد وابلالد. )1)

)1)   أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة.
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إعتقاد اإلمام الشافعي  المتوفى 204 هـ

روى ابليهيق يف مناقب الشافيع ، عن حرملة قال سمعت الشافيع 

يقول : ) لك من غلب ىلع اخلالفة بالسيف حىت يسىم خليفة وجيمع 

انلاس عليه فهو خليفة ).

اعتقاد اإلمام علي بن المديني  المتوفى 234 هـ

الرب  املؤمنني  وأمراء  لألئمة  والطاعة  السمع  ثم   :   قال 

والفاجر ومن وىل اخلالفة بإمجاع انلاس ورضاهم ال حيل ألحد يؤمن 

باهلل وايلوم األخر أن يبيت يللة إال وعليه إمام برا اكن أو فاجرا فهو 

املؤمنني. أمري 

عليه  اجتمع  وقد  املسلمني  أئمة  من  إمام  ىلع  خرج  ومن   : قال 

انلاس فأقروا هل باخلالفة بأي وجه اكنت برضا اكنت أو بغلبة فهو شاق 

هذا اخلارج عليه العصا وخالف اآلثار عن رسول اهلل ☺ فإن مات 

اخلارج عليه مات ميتة جاهلية.
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وال حيل قتال السلطان واخلروج عليه ألحد من انلاس فمن عمل 
ذلك فهو مبتدع ىلع غري السنة.)1)

اعتقاد اإلمام أحمد بن حنبل  المتوفى 241 هـ

قال  : أصول السنة عندنا ) تدبر قوهل أصول السنة عندنا أي 

عند أهل السنة ) ثم قال  : والسمع والطاعة.

لألئمة وأمري املؤمنني الرب والفاجر ومن وىل اخلالفة فاجتمع انلاس 

أمري  وسىم  خليفة  صار  حىت  بالسيف  غلبهم  ومن  به  ورضوا  عليه 

اجتمعوا  انلاس  اكن  وقد  املسلمني  إمام  ىلع  خرج  ومن   ، املؤمنني 

عليه، واقروا هل باخلالفة بأي وجه اكن بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا 

اخلارج عصا املسلمني وخالف اآلثار عن رسول اهلل فإن مات اخلارج 

عليه  اخلروج  وال   ، السلطان  قتال  وال حيل  ميتة جاهلية  مات  عليه 
ألحد من انلاس فمن فعل ذلك فهو مبتدع ىلع غري السنة والطريق.)2)

)1)   اعتقاد أئمة السلف 621 ، للخميس.
)2)   أصول اعتقاد أهل السنة ، اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث وأصول السنة ألمحد بن حنبل.
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اعتقاد اإلمام البخاري  المتوفى 256 هـ

ثم  العلم  أهل  من  رجل  ألف  من  أكرث  لقيت   :   قال 

منهم خيتلف يف هذه  واحداً  رأيت  فما   ، قال  ثم  بعض هؤالء  سىم 

ثالث ال   ، انليب  لقول  أهله  األمر  ننازع  ال  وأن   ( قال  ثم  األشياء 

والة  وطاعة   ، العمل هلل  إخالص   ، مسلم  امرئ  قلب  عليهم  يغل 

 األمر، ولزوم مجاعتهم فإن دعوتهم حتيط من ورائهم ثم أكد يف قوهل

نرى  ال  وأن   .( منكم  األمر  وأوىل  الرسول  وأطيعوا  اهلل  أطيعوا   (
السيف ىلع أمة حممد.)1)

اعتقاد اإلمام الذهلـي  المتوفى 258 هـ

ألصحاب  حب  مع  األمر  لوالة  ونطيع  نسمع  وأن   ،   قال 

يف للجماعة  انلصح  مع  العصا  شقا  نرى  وال  لكهم  اهلل   رسول 
الرس والعالنية. )2)

)1)   أصول اعتقاد أهل السنة.
)2)   اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث ، للخميس 85.
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اعتقاد اإلمام مسلم  المتوفى 261 هـ

وأورد  استطع  فيما  والطاعة  السمع  ىلع  املبايعة  باب   :   قال 

حديث ابن عمر  قال: كنا نبايع رسول اهلل ىلع السمع والطاعة 
يقول نلا فيما استطعت.)1)

وقال  : باب األمر بالصرب عند األثرة.

عن أسيد ابن حضري  أن رجال من األنصار خال برسول اهلل 

فقال أال تستعملين كما استعملت فالنا؟

فقال: ) إنكم ستلقون بعدي أثرة فصربوا حىت تلقوين ىلع احلوض).

اعتقاد اإلمام أبي زرعه الرازي  المتوفى 264 هـ

قال أبو حممد عبدالرمحن بن أيب حاتم قال: سألت أيب وأبا زرعة وأبو 

حاتم الرازي عن مذاهب أهل السنة يف أصول ادلين وما أدراك  عليه 

نرى  وال   ( ذكرا  ثم  ذلك  من  يعتقدان  وما  األمصار  العلماء يف مجيع 

)1)   خمترص صحيح مسلم للمنذري دار ابن كثري 685.
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اهلل  واله  ملن  ونطيع  ونسمع  الفتنة  يف  القتال  وال  األئمة  ىلع  اخلروج 

عز وجل أمرنا وال نزنع يداً من طاعة ونتبع السنة واجلماعة ونتجنب 
الشذوذ واخلالف والفرقة ).)))

اعتقاد اإلمام المزني  المتوفى 264 هـ

وجورهم،  تعّديهم  عند  اخلروج  وترك   (  : عقيدته  يف    قال 
واتلوبة إىل اهلل كيما يعطف هلم ىلع رعيتهم ).)2)

اعتقاد اإلمام بن المنذر الرازي  المتوفى 264 هـ

وال نرى اخلروج ىلع األئمة وال القتال يف الفتنة ونسمع وال نزنع 

واخلالف  الشذوذ  ونتجنب   ، واجلماعة  السنة  ونتبع  طاعة  من  يداً 
والفرقة ).)3)

)1)   اعتقاد أئمة احلديث 92.
)2)   عقيدة املزين ص87 دار املنهاج.

)3)  اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث ،  92. 
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اعتقاد اإلمام محمد بن عيسى الترمذي  المتوفى 273 هـ

قال   يف سننه ) باب يف األثرة وما جاء فيه ).

من  رجاًل  أن  حضري  بن  أسيد  عن  مالك  بن  أنس  حديث  وأورد 

فقال  تستعملين  ولم  فالناً  استعملت  اهلل  رسول  يا  قال:  األنصار 

ىلع  تلقوين  حىت  فاصربوا  أثرة  بعدي  سرتون  إنكم   ( اهلل:  رسول 

أثره  بعدي  سرتون  إنكم  قال:  انليب  عن  عبداهلل  وعن   ( احلوض 

وأموراً تنكرونها قال: فما تأمرنا يا رسول اهلل قال: أدووا إيلهم حقهم 

وسلوا اهلل اذلي لكم ).)1) 

اعتقاد اإلمام الكرماني  المتوفى 280 هـ

هذا  وارتىض  االعتقاد  يف  السلف  إمجاع  الكرماين  اإلمام  نقل 

اإلمجاع ابن القيم يف نونيته.

وانظر إىل حرب وإمجاع حىك *** هلل درك من فىت كرمان

)1)   سنن الرتمذي.
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:   الكرماين  إسماعيل  بن  حرب  بن  حممد  اإلمام   وقال 

) وهذا مذهب أئمة العلم ، وأهل السنة املتمسكني بعروقها املعروفني 

بها املقتدى بهم فيها ، من دلن أصحاب انليب إىل يومنا هذا وأدركت 

عليها  وغريهم  والشام  واحلجاز  العراق  أهل  علماء  من  أدركت  من 

قائلها فهو  أو اعب  فيها  أو طعن  املذاهب  فمن خالف شيئاً من هذه 

خمالف مبتدع خارج من اجلماعة زائل عن منهج السنة وسبيل احلق 

أمرك،   وجل  عز  اهلل  واله  ملن  واالنقياد   (  : إمجاعه  يف  قال  أن  إىل 

وتطيع ال  وتسمع  السلطان  طاعته وال خترج ىلع  من  يدك  تزنع  وال 

للجماعة  مفارق  خمالف   ، مبتدع  فهو  ذلك  فعل  فمن  بيعته،  تنكث 

وإن أمرك السلطان بأمر هو هلل معصية ، فليس لك أن تطيعه ابلتة، 
وليس لك أن خترج عليه وال تمنعه حقه ).)1)

)1)   إمجاع السلف يف االعتقاد للكرماين 447 دار اإلمام أمحد.
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اعتقاد اإلمام الحافظ
أبي داوود سليمان بن األشعث السجستاني  المتوفى 275 هـ

عن  شعبة  حدثنا  عمر:  ابن  حفص  حدثنا  ابليعة:  يف  جاء  ما  باب 

السمع  ىلع  انليب  نبايع  كنا  قال:  عمر  ابن  عن   ، دينار  بن  عبداهلل 
والطاعة ويلقنا فيما استطعتم.)1)

اعتقاد اإلمام أبي بكر
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم  ، المتوفي 287 هـ

قال يف كتابه السنة :  ) باب يف ذكر السمع والطاعة )

املؤمن  ليس   (  : والسالم  الصالة  عليه  انليب  قول  ذكر  يف  باب 

بالطعان وال اللعان ).

ثم ذكر األدلة ادلالة ىلع الصرب ىلع جور األئمة.)2)

)1)   سنن أيب داوود طبعة دار السالم الرياض.
)2)   السنة البن أيب اعصم.
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اعتقاد اإلمام الخالل  المتوفي 311 هـ

قال يف كتاب السنة: أول كتاب ما يبتدأ به من طاعة اإلمام وترك 

اخلروج عليه وغري ذلك.)1) 

 : ) دفع إيلنا حممد بن عوف بن سفيان احلميص قال:  وقال 

سمعت بن حنبل يقول والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر انلاس قال 

 ) أخربنا أبو بكر املروزي قال سمعت أبا عبداهلل يأمر بكف 

ادلماء وينكر اخلروج إنكارا شديدا.

اخلليفة  وذكر  عبداهلل  أبا  سمعت  قال:  املروزي  بكر  أبو  وأخربنا 

املتولك  فقال: إين ألدعو هل بالصالح والعافية وقال: ) ألن حدث 
به حدث تلنظرن ما حيل باإلسالم ).)2)

اعتقاد اإلمام أبو بكر بن المنذر  المتوفى 319 هـ

اكملجمعني  احلديث  علماء  من  عنه  حيفظ  من  لك   (  :   قال 

)1)   السنة للخالل ص83.

)2)   السنة للخالل ص84.



30

اعتقاد أئمة السلف في الصبر على جور األئمة

وترك جوره  ىلع  بالصرب  باألمر  الواردة  لآلثار  السلطان  استثناء   ىلع 

القيام عليه ).)1) 

اعتقاد اإلمام أبي جعفر الطحاوي  المتوفى 321 هـ

قال  يف عقيدته: ) اليت حيكيها عن األئمة اثلالثة: أبو حنيفة 

انلعمان بن ثابت وأبو يوسف القايض وحممد بن احلسن الشيباين ).

) وال نرى اخلروج ىلع أأئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا وال ندعوا 

عليهم وال نزنع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة اهلل فريضة 
مالم يأمروا بمعصية وندعو هلم بالصالح واملعافاة.)2)

اعتقاد اإلمام البربهاري  المتوفى 329هـ

قال  : ) ومن قال الصالة خلف لك بر وفاجر واجلهاد مع لك 

خليفة ولم ير اخلروج ىلع السلطان بالسيف ، وداع هلم بالصالح فقد 

)1)   الفتح 1250  /5
)2)   العقيدة الطحاوية.
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خرج من قول اخلوارج أوهل وأخره ).

وقال  : ) ومن خرج ىلع إمام من أئمة املسلمني فهو خارج 

وقد شق عصا املسلمني وخالف اآلثار وميتته ميتة جاهلية ).

وال حيل قتال السلطان وال اخلروج عليهم وإن جاروا وذلك قول 

 ، حبشياً  عبداً  وإن اكن  اصربوا   ، الغفاري  ذر  أليب   ☺ اهلل  رسول 

وقوهل لألنصار ، اصربوا حىت تلقوين ىلع احلوض ، وليس من السنة 
قتال السلطان فإن فيه فساد ادلين وادلنيا.)1)

اعتقاد اإلمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي
صاحب السنن  المتوفى 303 هـ  » عقد في سننه كتاب البيعة «

ابليعة ىلع السمع والطاعة : ثم ذكر  عن عبادة بن الصامت 

والطاعة يف  السمع  بايعنا رسول اهلل ىلع  قال:  الصامت  بن  عن عبادة 

نقوم  وأن  أهله  األمر  ننازع  ال  وأن  واملكره  واملنشط  والعرس  اليرس 
باحلق حيث كنا ال خناف لومة الئم.)2)

)1)   السنة للرببهاري.
)2)   سنن النسايئ مكتبة املعارف الرياض
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اعتقاد اإلمام األجري  المتوفى 360 هـ

أمر  ويل  ملن  والطاعة  السمع  باب   (  : الرشيعة  كتابه  يف  قال 

أقاموا  ما  عليهم  اخلروج  وترك  جاروا  وإن  عليهم  والصرب  املسلمني 

الصالة ، ثم ذكر اآلثار الواردة يف ذلك وقال  : وقد ذكرت من 

 ، تعاىل  اهلل  عصمه  ملن  بالغ  فيه  ما  اخلوارج  مذاهب  من  اتلحذير 

وحيف  األئمة  جور  ىلع  وصرب  رأيهم  ير  ولم  اخلوارج  مذاهب  عن 

عنه  الظلم  تعاىل كشف  اهلل  وسأل  بسيفه  عليهم  ولم خيرج  األمراء 

لك  معهم  وجاهد  معهم  وحج  بالصالح  للوالة  وداع  املسلمني  وعن 

بطاعة  أمروه  فإن  والعيدين  اجلمعة  معهم  وصىل  للمسلمني  عدد 

لم  بمعصية  أمروه  وإن  إيلهم  اعتذر  يمكنه  لم  وإن  أطاعهم  فأمكنه 

يهو  ولم   ، ويده  لسانه  بيته وكف  لزم  بينهم  الفنت  دارت  وإذا  يطعهم 

ما هم فيه ، ولم يعن ىلع فتنة فمن اكن هذا وصفه اكن ىلع الرصاط 
املستقيم إن شاء اهلل.)1)

)1)   الرشيعة 157  /1 بواسطة املنهج األسىم للتوجيري. 
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اعتقاد إمام اللغة األزهري  المتوفى 370 هـ

، ويشادها  الفنت  الرجل بدينه أن يمارس  : ) وتمرس    قال 

وخيرج ىلع إمامه فيرض بدينه وال ينفعه غلوه فيه كما أن اجلرب من 
اإلبل إذا حتركت بالشجر ، أدماه ولم يربئه من جربه ).)1)

اعتقاد اإلمام أبو بكر اإلسماعيلي  المتوفى 371 هـ

يرون  وال  العدل  إىل  والعطف  باإلصالح  هلم  ادلاعء  ويرون   (

اخلروج بالسيف عليهم وال قتال الفتنة ، ويرون قتال الفئة ابلاغية 
مع اإلمام العدل ).)2)

اعتقاد اإلمام الحاكم  المتوفى 378 هـ

وهو شيخ اإلمام أيب عبداهلل احلاكم صاحب املستدرك.

األمراء  ىلع  خترج  وال   ( احلديث  أهل  اعتقاد  كتابه:  يف  قال 

)1)   عقيدة اإلمام األزهري وتهذيب اللغة.
)2)   اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث ، 411.
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املسلمني  يف  السيف  يرى  من  لك  من  وتتربأ  حاربوا  وإن   ،  بالسيف 
اكئنا من اكن ).)1)

عقيدة اإلمام أبي زيد القيرواني  المتوفى 386 هـ

قال  ) باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب 

أمور ادليانات ).

وإتباع  وعلمائهم  أمورهم  والة  من  املسلمني  ألئمة  والطاعة   (

السلف الصالح واقتفاء آثارهم واالستغفار هلم وترك املراء واجلدال يف 
ادلين وترك ما أحدثه املحدثون ).)2)

اعتقاد اإلمام ابن بطة العكبري  المتوفى 378 هـ

قال  يف كتابه )اإلبانة الصغرى) : ثم بعد ذلك الكف والقعود 

يف الفتنة وال خترج بالسيف ىلع األئمة وإن ظلموا.

)1)   اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث ، للخميس. 
)2)   رشح عقيدة القريواين للعباد 51. 
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ثم ذكر أثر عمر  ) إن ظلمك فاصرب وإن حرمك فاصرب).)1)

عقيدة اإلمام المروزي  المتوفى 394 هـ

لألئمة  انلصيحة    :  ( انلصيحة  ادلين   ( حديث  عند    قال 

املسلمني ، حب طاعتهم ورشدهم وعدهلم، وحب اجتماع األمة لكهم 

وكراهية إفرتاق األمة عليهم واتلدين، بطاعتهم يف طاعة اهلل ، وابلغض 
ملن رأى اخلروج عليهم ، وحب إعزازهم يف طاعة اهلل.)2)

عقيدة اإلمام محمد بن عبدالله
الشهير بأبن أبي زمنين  المتوفى 399 هـ

قال  : ومن قول أهل السنة ) أن السلطان ظل اهلل يف األرض ، 

وأنه من لم ير ىلع نفسه سلطاناً باراً اكن أو فاجراً فهو ىلع خالف السنة.

قال  : ) فالسمع والطاعة لوالة األمر واجب ومهما قرصوا يف 

)1)   اإلبانة الصغرى دار األمر األول ، ص183. 
)2)   قدر الصالة س453.
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ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم ، غري أنهم يدعون إىل احلق ويؤمرون 

، فعليهم ما محلوا وىلع راعيتهم ما محلوا من السمع  به وُيدلون عليه 
والطاعة هلم ).)1)

عقيدة اإلمام الاللكائي  المتوفى 418 هـ

ذكر  يف كتابه املاتع أصول اعتقاد أهل السنة وسياق ما روى 

من املأثور عن السلف يف مجل اعتقاد أهل السنة واتلمسك بها والوصية 
حبفظها قرناً بعد قرن ؛ وذكر اعتقاد األئمة يف صربهم ىلع جور األئمة.)2)

عقيدة اإلمام الصابوني  المتوفى 449 هـ

قال يف كتابه ) عقيدة السلف الصالح ، وأصحاب احلديث ).

قال: ) ويرون ادلاعء هلم بالصالح واتلوفيق والصالح وال يرون اخلروج 

عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إىل اجلور واحليف ).

)1)   أصول السنة البن أيب زمنني 402.
)2)   أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ، 245. 
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عقيدة العالمة ابن بطال  المتوفى 449 هـ

احلديث  هذا  يف   (  :  8/   279 ابلخاري  ىلع  رشحه  يف    قال 

بالوفاء  لألمر  بيعتهم  ونكث   ، األئمة  ىلع  اخلروج  يف  شديد  وعيد 

بالعقود ، إذ يف ترك اخلروج حتصني الفروج ، واألموال وحقن ادلماء 

األعمال  فساد  وفيه  األلفة  وتشتيت  اللكمة  تفرق  عليهم  القيام  ويف 

إذ لم يرد بها وجه اهلل ، وأريد بها عرض ادلنيا ويف هذا معىن قوهل ) 

إنما األعمال بانليات ).

: ) ترى قوهل من خرج من السلطان شرباً مات ميتة    وقاهل 

جاهلية ويف حديث عبادة ) بايعنا رسول اهلل ىلع السمع والطاعة إىل 

قوهل وأال ننازع األمر أهله ، إال أن تروا كفراً بواحاً ).

فدل هذا لكه ىلع ترك اخلروج ىلع األئمة وال يشق عصا املسلمني 

اإلمام  يكفر  أن  إال   ، احلريم  وهتك  ادلماء  سفك  إىل  يتسبب  وأال 

ويظهر خالف دعوة اإلسالم ، فال طاعة ملخلوق عليه.
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اعتقاد اإلمام أبو يعلي الفراء  المتوفى 458 هـ

قال)1) : ) وإن حدث منه ما يقدح يف دينه نظرت فإن كفر بعد 

خرج  قد  أنه  فيه  إشاكل  ال  وهذا   ، اإلمامة  عن  خرج  فقد  إيمانه 

كأخذ  أفعاهل  يف  فسق  لكن  يكفر  لم  وإن   ، قتله  ووجب  امللة  عن 

األموال ورضب األبشار ، وتناول انلفوس املحرمة وتضييع احلقوق ، 

وتعطيل احلدود ورشب اخلمور وحنو ذلك ).

عن  كتابه  يف  عبداهلل  أبو  شيخنا  ذكر  ال؟  أم  خلعه  يوجب  فهل 

أصحابنا أنه ال ينخلع بذلك وال جيب اخلروج عليه ، بل جيب وعظه 

وختويفه وترك طاعته يف يشء مما يدعو إيله من معايص اهلل ، خالفاً 

يف  الواردة  اآلثار  ذكر  ثم  بذلك  ينخلع  قوهلم  يف  واألشعرية  للمعزتلة 

الصرب ىلع ذلك.)2)

)1)   يف كتابه ) املعتمد يف أصول ادلين ص243 )
)2)   دار املرشق بريوت بلنان. 
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عقيدة اإلمام البيهقي  المتوفى 458 هـ

أخرج اإلمام ابليهيق ، عن أنس بن مالك قال: ) نهانا كرباؤنا من 

تغشوهم والتعصوهم  ، وال  أمراءكم  تسبوا  ) ال  قال  أصحاب حممد 
واتقوا اهلل واصربوا فإن األمر إىل قريب ).)1)

اجلماعة  ولزوم  الوالة  طاعة   ( باب  فقال  ابليهيق:  اإلمام  عقد 

من  يصيبه  ما  ىلع  والصرب  بقلبه  كراهيته  أو  بلسانه  املنكر  وإنكار 
سلطان ثم ذكر اآليات واألحاديث ).)2)

عقيدة اإلمام ابن عبدالبر  المتوفى 460 هـ

قال  : ) وإىل منازعة الظالم اجلائر ذهبت طوائف من املعزتلة 

واعمة اخلوارج وأما أهل احلق ، وهم أهل السنة فقالوا هذا هو االختيار 

أن يكون اإلمام فاضاًل عداًل حمسناً ، فإن لم يكن فالصرب ىلع طاعة 
اجلائرين من األئمة أوىل من اخلروج عليه ).)3)

)1)   يف شعب اإليمان ص523 ـه
)2)   بابا يف كتاب االعتقاد ص265.

)3)   اتلمهيد 479  /23.
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عقيدة اإلمام ابن قدامة المقدسي  المتوفى 490 هـ

وأمراء   ، املسلمني  ألئمة  والطاعة  السمع  السنة:  ومن    قال 

املؤمنني برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية اهلل ، فإنه ال طاعة ألحد 

يف معصية اهلل.

ومن وىل اخلالفة واجتمع عليه انلاس ، ورضوا به أو غلبهم بسيفه 

وحرمت  طاعته  وجبت   ، املؤمنني  أمري  وسىم   ، اخلليفة  صار  حىت 

خمالفته واخلروج عليه ، وشق عصا املسلمني.)1)

اعتقاد اإلمام البغوي  المتوفى 516 هـ

ولزوم األمري  من  يكره  ما  ىلع  الصرب  باب   ( رشح  يف   قال 
(2(.( اجلماعة 

)1)   ملعة اإلعتقاد 156.
)2)   رشح السنة لإلمام ابلغوي املكتب اإلساليم. 
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عقيدة إسماعيل بن محمد
الشهير ) األصبهاني (  المتوفى 553 هـ

قـال ثم من السنـة اإلنفيـاء لألمـراء والسلطـان بـأن ال خيرج 

وإن  يطيعـوا  وإن  هل  يسمعـوا  وأن   ، وإن جـاروا  بالسيـف  عليهـم 
حبشيا.)1) عبدا  اكن 

عقيدة اإلمام الحافظ النووي  المتوفى 676 هـ

قال  : ) وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني 
وإن اكنوا فسقة ظاملني ).)2)

وقال  عند حديث ) ستكون بعدي أثره وأمور تنكرونها).

وقال : ) فيه احلث ىلع السمع والطاعة وإن اكن املتويل ظاملا عسوفا 

، وال خيلع بل يترضع إىل  ، وال خيرج عليه  الطاعة  فيعطي حقه من 

اهلل يف كشف أذاه ودفع رشه وإصالحه).

)1)   احلجة يف بيان املحجة 1/235.
)2)   رشح صحيح مسلم ، 229/12.
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من  اكن  وهلذا   ، الصحيح  ىلع  بالفسق  ينعزل  ال  اإلمام   (  : وقال 

ابلغاة امللوك  ىلع  بالقتال  اخلروج  ترك   ، احلديث  أهل   مذهب 

والصرب ىلع ظلمهم ).

عقيدة شيخ اإلسالم ابن تيمية  المتوفى 728 هـ

الفرقة  اعتقاد  فهذا  بعد:  أما   ( الواسطية:  العقيدة  يف    قال 

أن  إىل  واجلماعة  السنة  أهل  الساعة:  قيام  إىل  املنصورة  انلاجية 

أبرارا األمراء  مع  واألعياد  واجلمع  احلج  إقامة  ويرون     قال 

اكنوا أو فجارا ).

قال  : ) من أصول أهل السنة واجلماعة لزوم اجلماعة، وترك 

قتال األئمة وترك القتال يف الفتنة ، وأما أهل األهواء اكملعزتلة فريون 

األمر  من  األئمة  قتال  وجيعلون   ، دينهم  أصول  من  لألئمة  القتال 
باملعروف وانليه عن املنكر ).)1)

الرعية  ، وأمر  بالعدل وانلصح لرعيتهم  الوالة  : ) فأمر    قال 

)1)   احلسبة ص64.
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مقاتلهم  عن  ونىه  استئثارهم  ىلع  بالصرب  وأمر   ، وانلصح  بالطاعة 

يف  القتال  من  انلاشئ  الفساد  ألن   ، ظلمهم  مع  األمر  ومنازعتهم 

الفاسدين أخف  يزال  فال  األمور  والة  ظلم  فساد  من  أعظم   الفتنة 
بأعظمها ).)1)

قال  : ) وهذا لكه مما يبني أن ما أمر به انليب ☺ من الصرب 

ىلع جور األئمة وترك قتاهلم واخلروج عليهم هو أصلح األمور للعباد 

يف املعاش واملعاد وأن من خالف ذلك متعمداً أو خمطئاً لم جيعل بفعله 
صالح بل فساد.)2)

وقال  : ) وقل من خرج ىلع إمام ذي سلطان إال اكن ما تودل 

ىلع فعله الرش أعظم مما تودل من اخلري ).

عقيدة اإلمام ابن القيم  المتوفى 751 هـ

فإنه  عليهم  باخلروج  والوالة  امللوك  ىلع  اإلنكار   (  :   قال 

)1)   أحاكم اجلهاد عند بن تيمية ص132.
)2)   منهاج السنة 530  /4. 
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أساس لك رش ، وفتنة إىل آخر ادلهر ، وقد استأذن الصحابة رسول اهلل 

يف قتال األمراء اذلين يؤخرون الصالة عن وقتها وقالوا أفال تقاتلهم؟ 

فقال: ال ما أقاموا الصالة ، وقال من رأى من أمريه ما يكرهه فليصرب 

الفنت  تأمل ما جرى ىلع اإلسالم يف  يدا من طاعته. ومن  وال يزنعن 

الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب ىلع منكر ، 
فطلب إزاتله فتودل منه ما هو أكرب منه).)1)

عقيدة اإلمام الحافظ ابن حجر  المتوفى 852 هـ

قال  : ) لكن أستقر األمر ىلع ترك ذلك ملا رأوه قد أفىض إىل 
أشد منه فيف وقعة احلرة ووقعة ابن األشعث وغريها عظة ملن تدبر ).)2)

وقال  : ) لك من حيفظ عنه من علماء احلديث ، اكملجمعني 

وترك  جوره  ىلع  بالصرب  باألمر  الواردة  لآلثار  السلطان  استثناء  ىلع 
القيام عليه ).)3)

)1)   إعالم املوقعني 3 ـ 4.
)2)   تهذيب اتلهذيب 288  /2. 

)3)   الفتح 125  /5. 
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عقيدة إمام الدعوة
محمد بن عبدالوهاب  المتوفى 1206 هـ

املالئكة،  أشهد اهلل ومن حرضين من   (  :  يف عقيدته  قال 

السنة  أهل  انلاجية  الفرقة  اعتقدته  ما  أعتقد  أين  وأشهدكم 

املسلمني  لألئمة  والطاعة  السمع  وأرى   (  :   قال  ثم  واجلماعة، 

، ومن وىل اخلالفة واجتمع  يأمروا بمعصية اهلل  لم  برهم وفاجرهم ما 

عليه انلاس ورضوا به وغلبهم بسيفه حىت صار خليفة وجبت طاعته 
وحرم اخلروج عليه ).)1)

وقال  يف مسائل اجلاهلية هذه أمور خالف فيها رسول اهلل ما 

عليه أهل اجلاهلية الكتابيني واألميني مما ال غىن للمسلم عن معرفتها.

هل  االنقياد  وعدم  األمر  ويل  خمالفة  أن   ( اثلاثلة  املسألة  يف  وقال 

فضيلة والسمع والطاعة هل ذل ومهانة فخالفهم رسول اهلل وأمر بالصرب 

ذلك  يف  وغلظ  بانلصيحة  هلم  والطاعة  بالسمع  وأمر  الوالة  جور  ىلع 

وأبدا فيه وأاعد.

)1)   ادلرر السنية 33  /1.
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 هذه املسألة ومسألة   وهذه اثلالث: ) يعين  وثم قال 

اتلفرق يف ادلين ومسألة ادلاعء لغري اهلل يه اليت مجع بينها فيما صح 

عنه يف الصحيح أنه قال : ) إن اهلل يرىض لكم ثالثاً أن تعبدوه وال 

ترشكوا به شيئاً وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرقوا وأن تناصحوا 

من واله اهلل أمركم ).

بهذه  اإلخالل  بسبب  إال  ودنياهم  انلاس  دين  يف  خلل  يقع  ولم 

اثلالث أو بعضها.

تمام  من  إن   ( اثلالث:  األصل  الستة:  األصول  يف    وقال 

فبني  حبشياً  ولو اكن عبداً  تأمر علينا  ملن  والطاعة  السمع  االجتماع 

اهلل هذا بيانا شائعا اكفيا بوجوه من أنواع ابليان رشاع وقدرا ثم صار 

هذا األصل ال يعرف عند أكرث من يدىع العلم فيكف العمل به ).
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عقيدة العالمة الشوكاني  المتوفى 1250 هـ

ولكنه ينبيغ ملن ظهر هل غلط اإلمام يف بعض املسائل أن يناصحه وال 

يظهر الشناعة عليه ىلع رؤوس األشهاد بل كما ورد يف احلديث أنه يأخذ 

بيده وخيلو به ويبذل هل انلصيحة وال يذل سلطان اهلل ، وقد قدمنا يف 

أول كتاب السري هذا أنه ال جيوز اخلروج ىلع األئمة وأن يغلوا يف ظلمهم 

أي مبلغ ما أقاموا الصالة ولم يظهر منهم الكفر ابلواح.

أن  املأموم  ىلع  ولكن  متواترة  املعىن  هذا  يف  الواردة  واألحاديث 

يطيع اإلمام يف طاعة اهلل ويعصيه يف معصية اهلل فإنه ال طاعة ملخلوق 
يف معصية اخلالق.)1)

عقيدة العالمة محمد صديق حسن خان  المتوفى 1357 هـ

بالصالح  املسلمني  ألئمة  ادلاعء  يرون  ذلك  وبعد   :   قال 

ال  وأن  بالسيف  عليهم  خيرج  وال  ولعامتهم  هلم  وانلصيحة  والسداد 
يقاتلوا يف الفتنة.)2)

)1)   السيل اجلرار 96521.
)2)   قطف اثلمر 124.
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عقيدة اإلمام السعدي  المتوفى 1376 هـ

من  والتهم  وهم  املسلمني  ألئمة  انلصيحة  وأما   :   قال 

السلطان األعظم إىل األمري إىل القايض إىل مجيع من هلم والية صغرية 

أو كبرية فهؤالء ملا اكنت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غريهم وجب 

إمامتهم  باعتقاد  وذلك  ومقاماتهم  مراتبهم  حبسب  انلصيحة  هلم 

واالعرتاف بواليتهم ووجوب طاعتهم باملعروف وعدم اخلروج عليهم 

صالح  صالحهم  فإن  واتلوفيق  بالصالح  هلم  ادلاعء    وقال 
لرعيتهم ).)1)

عقيدة العالمة حافظ حكمي  المتوفى 1377 هـ

س: ما الواجب لوالة األمر؟

ج: الواجب هلم انلصيحة بمواالتهم ىلع احلق وطاعتهم فيه وأمرهم 

الصدقات  وأداء  معهم  واجلهاد  خلفهم  والصالة   ، برفق  وتذكريهم  به 

إيلهم والصرب عليهم ، وإن جاروا ، وترك اخلروج بالسيف عليهم ما لم 

)1)   الرياض انلظرة 29. 
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، وأن ال يغروا باثلناء الاكذب عليهم، وأن يدىع  بواحاً  يظهروا كفراً 
هلم بالصالح واتلوفيق.)1)

عقيدة عبدالله القرعاوي  المتوفى 1389 هـ

قال  يف تقديمه لكتاب املنهج األسىم لصاحبه الشيخ اتلوجيري 

يف  اكنت  إذا  إال  تتم  ال  باملعروف  األمر  لوىل  الطاعة  السمع  أن  حيث   (

باملعروف  والوالء  انلصح  كإضمار  وابلاطن   ، وغريه  اكدلاعء  الظاهر 

واعتقاد ذلك اعتقاداً جازماً ال غش فيه وال ريب).

وأما ادلاعء لويل األمر بالصالح واهلداية والتسديد فهو من األعمال 

املتعدية ، ولك ما اكن العمل متعدياً نفعه فهو أفضل وكذلك القول.

عقيدة إمام العصر عبدالعزيز بن باز  المتوفى 1420 هـ

س: هل املظاهرات واإلعتصامات من اجلهاد؟

ج: ال هذا غلط ، هذا غلط ، هذه فتنة وهذا رش ما يصلح.

)1)   الفتاوى املهمة ، مجع مجال فرحيان احلارث 99.
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تعترب  والوالة  احلاكم  ضد  والنسائية  الرجايلة  املظاهرات  هل  س: 

وسيلة من وسائل ادلعوة؟

ج: ال أرى املظاهرات الرجايلة والنسائية من العالج ولكن أرى 

أسباب ظلم بعض  الرشور ومن  أسباب  ، من  الفنت  أسباب  أنهما من 

انلاس واتلعدي ىلع بعض انلاس بغري حق.

اخلري  إىل  وادلعوة  وانلصيحة  املاكتبة  الرشعية:  األسباب  ولكن 

بإحسان  وإتباعهم  انليب  أصحاب  سلكها  اليت  الرشعية  بالطرق 

ومع  األمري  ومع  املفيت  مع  واملشافهة  باملاكتبة  العلم  أهل  وسلكها 

السلطان واالتصال به ومناصحته واملاكتبة هل دون التشهري يف املنابر 
وغريها بأنك كذا وصار منك كذا واهلل املستعان.)1)

عقيدة محدث العصر األلباني  المتوفى 1420 هـ

ولعل  إسالم عمر ومحزة  بقصة  استدل  رده ىلع من   يف  قال 

ىلع  ادلاعة  إخواننا  بعض  استدالل  أسباب  من  أو  السبب  اكن  ذلك 

)1)   الفتاوى املهمة ص99.



51

اعتقاد أئمة السلف في الصبر على جور األئمة

رشعية ، املظاهرات املعروفة ايلوم وأنها عن كونها من اعدات الكفار 

مع  وتتناىف  للشعب  احلكم  أن  زعمهم  مع  تتناسب  اليت  وأسايلبهم 

قوهل. خري اهلدى هدي حممد.

عقيدة فقيه العصر إبن عثيمين   المتوفى 1421 هـ

يقول  : الواجب علينا: أن ننصح بقدر املستطاع أما أن نظهر 

علمتم  وقد  السلف  هدي  خالف  فهذا  علناً  واالحتجاجات  املبارزة 

اآلن أن هذه األمور ال تمت إىل الرشيعة بصلة وال إىل اإلصالح بصلة، 

ما يه إال مرضة ، اخلليفة املأمون قتل من العلماء اذلين لم يقولوا بقوهل 

يقولوا  أن  ىلع  انلاس  وأجرب  العلماء  من  مجعاً  قتل   ، القرآن  خلق  يف 

بهذا القول ابلاطل ما سمعنا عن اإلمام أمحد وغريه من األئمة أن أحداً 

منهم اعتصم يف أي مسجد أبداً وال سمعنا أنهم اكنوا ينرشون معايبه 

من أجل أن حيمل انلاس عليه احلقد وابلغضاء والكراهية.

نؤيدها  ال  ذلك  اشبه  ما  أو  اإلعتصامات  أو  املظاهرات  نؤيد  وال 
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إطالقاً ويمكن اإلصالح بدونها ولكن البد أن هناك أصابع خفيه 
داخلية أو خارجية حتاول بث مثل هذه األمور.)1)

عقيدة العالمة صالح الفوزان حفظه الله

يدل  مما  وهذا   :253 للرببهاري  السنة  كتاب  ىلع  رشحه  يف  قال 

يسبب  عليه  اخلروج  وأن   ، األمر  ويل  ىلع  اخلروج  جيوز  ال  أنه  ىلع 

العهد  ذلك  من  فنت  يف  انلاس  يزال  وال  دماء  وسفك  األمة  يف  رشاً 

ىلع  واخلروج  الفتنة  إىل  يدعون  اذلين  الفتنة  داعة  تعلمون  وأنتم   ،

والة األمور وحبجة إنكار املنكر فظهرت املعزتلة واخلوارج من هذا 

ابلاب وال تزال اآلن.

عقيدة العالمة عبدالعزيز الراجحي حفظه الله

قال يف رشحه ىلع الطحاوية: هذا معتقد أهل السنة واجلماعة أنهم 

ال يرون اخلروج ىلع والة األمور باملعايص ولو جاروا ولو ظلموا ألننا 

)1)   الفتاوى املهمة ص100.
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انلاس  نؤلب  من طاعتهم وال  يداً  ، وال نزنع  نرى اخلروج عليهم  ال 

ىلع اخلروج عليهم وندعوا هلم وال ندعوا عليهم وندعوا هلم بالصالح 

املؤلف أدخله  وهلذا  واجلماعة  السنة  أهل  معتقد  هذا   واملعافاة 

 يف كتب العقائد.

الله عقيدة العالمة عبدالمحسن العبادة حفظه 

قال حفظه اهلل: ) إذا حصل من والة األمر فسق أو جور فال جيوز 

والفساد  الفوىض  من  عليهم  اخلروج  يرتتب ىلع  عليهم ألنه  اخلروج 

أضعاف ما حيصل من اجلور ، وال جيوز اخلروج عليهم إال إذا حصل 

وعمل  اهلل  رسول  سنة  ذلك  ىلع  دل  وقد  ؛  بني  واضح  كفر  منهم 
السلف ).)1)

وعدم  األمور  والة  معاملة  يف  واجلماعة  السنة  أهل  معتقد  هذا 

اخلروج عليهم وادلاعء هلم وانلصح هلم.

)1)   رشح مقدمة رسالة القريواين 173.
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عقيدة العالمة صالح آل الشيخ حفظه الله

باملعروف  واألمر  اخلروج  ومسألة  الواسطية  ىلع  رشحه  يف  قال 
وانليه عن املنكر نعلم فيها أن اخلروج ىلع أئمة املسلمني ما دام أن 
األصل اإلسالم بايق لم يرتد عن اإلسالم فإنه ال جيوز اخلروج عليهم 

وال اإلاعنة باخلروج عليهم وال اتلثبيط عنهم.

ويأيت  معلوم  هو  كما  واجلماعة  السنة  أهل  أصول  من  أصل  هذا 
الوالة  أو  الكفر  دول  وأما  ؛  بعدها  تأيت  اليت  اجلملة  يف  تفصيله 
الكفرة فإن اخلروج عليهم جائز لكن جوازه مع القدرة وحتصيل 
بقول  منوطة  ذلك  يف  واملفسدة  واملصلحة  ؛  املفسدة  ودرء  املصلحة 

العلم. الراسخني يف 

الدائمة اللجنة  فتوى 

املظاهرات  هذه  ىلع  باالبتعاد  ومسلمة  مسلم  ولك  ننصحك  كما 
اإلسالم  إىل  تمت  وال  عرضاً  وال  نفساً  وال  مااًل  حترتم  ال  الغواغئية 

بصلة ليسلم للمسلم دينه ودنياه ويأمن ىلع نفسه وعرضه وماهل.
عضو: بكر أبو زيد   /عضو: صالح الفوزان   /عضو: ابن غديان

نائب: عبدالعزيز آل الشيخ  / رئيس: ابن باز
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شبهات والرد عليها

أعلم وفقين اهلل وإياك أن هناك شبهات عند من لم حيرر مذهب 

السلف يستدلون بها ىلع خالف منهج السلف رمحهم اهلل.

وقد   
ً
إمجااع املسألة  يف  يكون  كيف  قوهلم   : الشبهات  هذه  فمن 

خرج من خرج من السلف؟

أما خروج احلسني فقد أنكر عليه ابن عباس وقال هل ) لوال أن 

يزري يب وبك لشبثت يدي يف رأسك ولو أعلم أنك تقيم إذن لفعلت 
ثم بكى .)1)

وأبو   ، اخلدري  سعيد  وأبو   ، عمر  بن  عبداهلل  أيضاً  عليه  وأنكر 

واقد اللييث ، وعبداهلل بن جعفر.

سعد بن  لعمر  احلسني  قال  فلقد  فعل  ما  ىلع  ندم  نفسه   واحلسني 

) اخرت مين إحدى ثالث إما أن ترتكين أرجع أو فسريين إىل يزيد فأضع 
يدي يف يده فإن أبيت فسريين إىل الرتك فأجاهد حىت أموت ).)2)

)1)   منهاج انلبوة للشيخ رسالن ص205.
)2)   السري 3 ص311.
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الصحابة وندم هو  بفعل احلسني وقد أنكر عليه  يستدل  فكيف 

 وما أروع ما قاهل أبو سعيد اخلدري  غلبين احلسني بن 

إتق اهلل يف نفسك وإلزم بيتك   ىلع اخلروج وقد قلت هل  يلع 
وال خترج ىلع إمامك.)1)

وقال جابر بن عبداهلل  : ) لكمت حسينا فقلت اتق اهلل وال 
ترضب انلاس بعضهم ببعض فواهلل ما محدتم ما صنعتم فعصاين ).)2)

بيعته  عدم  يف    و    فاجتهد  الزبري:  بن  عبداهلل  وأما 

ممن  فاكن  ذلك  ىلع  يوافق  لم  بل    حيمد  ولم  معاوية  بن  لزييد 

اعرض الزبري:

1 ـ عبداهلل بن عباس.

2 ـ عبداهلل بن عمر ) واكن من كبار الصحابة ).

3 ـ جندب بن عبداهلل.

4 ـ أيب برزة األسليم.

)1)   ابلداية وانلهاية 503  /11 بواسطة الغواغئية لدلكتور محد العثمان. 
)2)   ابلداية وانلهاية 497  /11.
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5 ـ عبداهلل بن عمر بن العاص.

. 6 ـ زينب بنت أيب سلمة

ترى يف خروج  ال  واكنت  املدينة يف عرصها  نساء  أفقه  من  واكنت 
أهل املدينة وقتاهلم أي صفة رشعية.)1)

عل  وافقوا  وال   ، الصحابة  من  أحد  الفتنة  هذه  يف  يشرتك  ولم 

ىاخلروج خاصة فقهاء الصحابة وكبارهم امهلل إال من معقل بن سنان 

األشجيح ، واكن من صغار الصحابة حىت إن ابن الزبري أرسل إىل بن 

عمر وحممد بن احلنيفة وابن عباس يلبايعوه فأبو عليه وبويع للزبري يف 

رجب بعد أن أقام انلاس حنو ثالثة أشهر بال إمام وذللك اكن السلف 

يسمون معارضة بن الزبري فتنة.

وماذا اكنت انلتيجة إال أن قتل عبداهلل بن الزبري وخلق كثري وال 

حول وال قوة إال باهلل ، فايلتق اهلل أقوام ينكرون انلصوص انلبوية وما 

اكن عليه أكابر الصحابة ويذهبون إىل أفعال أقوام ندموا ىلع ما فعلوا 

فإنا هلل وإنا إيله راجعون.
)1)   رواه ابليهيق 6/474.
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هل  يستوسق  لم   ( الزبري:  ابن  عن    اذلهيب  احلافظ  قال  بل 

، وعد دوتله  العلماء من أمراءاملؤمنني  لم يعده بعض  األمر ومن ثم 
زمن فرقة ).)1)

عمر  ابن  مجع  معاوية  بن  لزييد  الطاعة  يد  املدينة  أهل  نزع  وملا 

 حشمه وودله فقال ) إين سمعت انليب يقول: ينصب للك اغدر 

ثم  ورسوهل،  اهلل  بيع  ىلع  الرجل  هذا  بايعنا  قد  وإنا  القيامة  يوم  لواء 

ينصب هل القتال ، وإين ال أعلم أحداً منكم خلعه ، وال تابع يف هذا 

األمر إال اكنت الفيصل بيين وبينه ) ابلخاري.

) ثم وقعت بعد ذلك فتنة ابن األشعث )

خرج إبن األشعث يف ابلداية ىلع احلجاج ثم خلع عبدامللك بن مروان.

ذكر ابن كثري وغريه من املؤرخني ، أنه وافق ىلع خلعهما مجيع من 

يف ابلرصة من القراء والشيوخ والشباب.

فيأيت بعض إخواننا من يستدل بفعل هؤالء القراء والفقهاء.

)1)   السري 364  /3 بواسطة الغواغئية 187.
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قال:   :   السختياين  أيوب  أيب  عند  ذلك  ىلع  واجلواب 

أحدا  أعلم  ال   ، األشعث  ابن  مع  خرجوا  اذلين  القراء  ويف 

ما ىلع  ندم  إال  جنا  أو   ، مرصعه  عن  هل  رغب  إال  قتل   منهم 
اكن منه ).)1)

فهؤالء القراء اذلين خرجوا ندموا ىلع ما فعلوا وحصلت فتنة كبرية 

من سفك لدلماء وغري ذلك من الفنت.

مذهبا  اكن  اخلروج  أن  العلماء  بعض  حىك  املنطلق  هذا  ومن 

. للسلف ثم نسخ وحىك هذا القول اإلمام ابن حجر

وهذا القول فيه نظر من عدة أمور .. 

انلبوية  للنصوص  وفيه خمالفة  للسلف  أوال: كيف يكون مذهبا 

اليت حتث ىلع الصرب ىلع جور األئمة.

ثانيا: السواد األعظم من الصحابة ومن بعدهم ما أقروا خروج من 

خرج ) فكيف يكون مذهباً للسلف ).

)1)   السري 511  /4 بترصف من الغواغئية.
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ثاثلا: الصواب أن يقال ) أن األصل الصرب ىلع جور األئمة ولكن 

أصابوا يف  وما  العلماء  بعض  ومن  الصحابة  بعض  من  إجتهاد  حصل 

اجتهادهم بديلل أنهم ندموا مجيعاً وكتب اهلل هلم األجر ىلع اجتهادهم.

املسلح  اخلروج  هو  إنما   ، املحرم  اخلروج  إن  قوهلم  اثلانية:  الشبه 

إنما اخلروج السليم فجائز.

ويستدلون بقول السلف ، وال نرى اخلروج بالسيف:

أمام  انلهايئ  اخلروج  هو  هذا  بقوهلم  املقصود  إن  واجلواب: 

بالصرب ىلع  الواردة  مع انلصوص  تماماً  يتناىف  فإنه  السليم  اخلروج 

بالصالح  هلم  وادلاعء  لألئمة  انلصيحة  مع  ويتناىف   ، األئمة  جور 

انلصوص  وفق  ىلع  مستقيماً  فهماً  السلف  منهج  يفهم  أن  فالبد 

الرشعية ورحم اهلل العالمة ابن عثيمني حيث قال: وأما قوهلم: إن 

هذه املظاهرات سلمية ، فيه قد تكون سلمية يف أول األمر أو يف 

من  سبيل  يتبعوا  أن  الشباب  وأنصح  ختريبية  تكون  ثم  مرة  أول 

سلف فإن اهلل تعاىل أثىن ىلع املهاجرين واألنصار وأثىن ىلع اذلين 

بإحسان. اتبعوهم 
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هذا  يفعل  قد  اإلخوان  من  فابلعض  السدالن  صالح  الشيخ  قال 

واحلقيقة  فقط  بالسالح  يكون  إنما  اخلروج  أن  معتقداً  نية  حبسن 

باألسايلب  اتلمرد  أو  السالح  بقوة  اخلروج  يقترص ىلع  اخلروج ال  أن 

بالسالح ألن  اخلروج  من  أشد  باللكمة  اخلروج  إن  بل  فقط  املعروفة 
اخلروج بالسالح والعنف ال يربيه إال اللكمة ) .)1)

ذو  فهذا  باللكمة  اخلروج  هو  إنما  اإلسالم  يف  وقع  خروج  وأول 

اخلويرصة ملا قال للنيب ☺ إعدل يا حممد فاخلوارج اذلين أخرب عنهم 

انليب اكن هذا إمامهم.

الشبه اثلاثلة: عدم اتلفريق بني األمر باملعروف وانليه عن املنكر 

وبني انلصيحة للسلطان.

نصوص األمر باملعروف وانليه عن املنكر اعمة ونصوص انلصيحة 

األمراء  فاملرشوع يف حق  األمرين  بني  اخللط  فيقع  للسلطان خاصة 

انلصيحة وال تكون إال رساً. 

)1)   مدارك انلظر 307.



62

اعتقاد أئمة السلف في الصبر على جور األئمة

أخرج ابلخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أنه قيل هل : أال تدخل 

ىلع عثمان تللكمه فقال أتروين أين ال أكلمه إال أسمعكم واهلل لقد 

أول  أكون  أن  أحب  ال  أمراً  أفتح  أن  دون  ما  وبينه  بيين  فيما  لكمته 

فتحه. من 

فيه ديلل ىلع أن السلف ما اكنوا يعرفون اإلنكار العلين ىلع والة 

األمور بديلل قوهل ) ما دون أن أفتح أمراً ال أحب أن أكون أول من 

فتحه ) ويف احلديث ) من أراد أن ينصح ذلي سلطان فليأخذ بيده وال 

يبدي هل عالنة ).

عنها  أعرضت  شبهات  وهناك  املخالفني  شبهات  بعض  فهذه 

أهل وىلع  حممد  ىلع  اهلل  وصل  هذا  بقيعة  كرساب  أنها  أعتقد   ألنين 

وسلم. وصحبه 

كتبه / منتصر بن محمد بن علي
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