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 هللا الرمحن الرحيم  بسم
 المقدمة 

احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من  إن
يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن الإله إال اله وحده الشريك له، وأن حممدا 

 عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.  أما بعد  

سأأأأأجللة اجلماعة واإلمامة من املهمات الكال يف الدولة املسأأأأألمة، يبي أشيتها قول شأأأأأيخ م  فإن
اإلسأأأأأالم ابن تيمية رمحه هللا يف السأأأأأياسأأأأأة الشأأأأأرعيةة أمب إن يعرم أن والية أمر النا  من واجبات 

م عند الدين بل ال قيام إال هبا فإن بين آدم ال تتم مصأأأأأأأألحتهم إال ابالجتماع حلاجة بعضأأأأأأأأهم وال بد ه
هللا تعأأاأ أوجأأب األمر ابملعروم والنهي عن املنكر وال يتم ذلأأك إال بقوة  وألناالجتمأأاع من رأ ....

وإمارة وكذلك سأأأأأأأائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة احلج واجلمع واألعياد ونصأأأأأأأر امل لوم وإقامة 
يف األرض(، والتجربأة تبي ذلأك   وهأذا رويأإن السأأأأأأأأأأألطأان ظأل هللا اإلمأارة،احلأدود وال تتم إال ابلقوة و 

السأأأألف كالفضأأأأيل بن عياض وأمحد بن حنبل رمحهما هللا وغريشا يقولونة ألو كان لنا دعوة   نوهذا كا 
دينا وقربة يتقرب هبا إأ هللا فإن التقرب إليه  اإلمارةاختاذ   فالواجبهبا للسأألطان((...  عوانمسأأتجابة لد

ابت وإمنا يفسأأأأأد حال أكثر النا  البتلاء الروسأأأأأة أو املال فيها بطاعته وطاعة رسأأأأأوله من أفضأأأأأل القر 
 (.  1أهبا(

مع  عليه  واالجتماع،  إمامهم  ولزوم اجلماعة  بلزوم  وسأأأأألم  عليه هللا  صأأأأألى النيب أمر  وقد  و ابلسأأأأأ 
 وجود حتقيق  أجأل  من، الوجوب  على  يأدل    أمرا   -من خالل نصأأأأأأأأأأأوص كثرية- ابملعروم  لألمري  الطأ اعأة
خالل  من–  ومفأارقتهأا  اجلمأاعة على  اخلروج عن  وهنى،  الع مى  املصأأأأأأأأأأألحأة  من وجودها  يف ملا ، اجلمأاعة

 املفاسأأأأأأد و اهوي ة  وضأأأأأأياع  والضأأأأأأعف الت فر ق  من  ذلك يف ملا ، التحرمي  على  يدل   هنيا  ،  -نصأأأأأأوص كثرية
 . الكال

 
 ( 217السياسة الشرعية في اصالح الراعيو الرعية )ص:   - ((1
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 تفيد- االعتبار و  اإلمجاع و السأأأأأأن ة  و الكتاب  من  –تضأأأأأأمنها هذا الكتاب  اليت األدلة  وجممل
 املنفعة  جللب  ضأأأأأأأأأأأرورة اجلماعة  وأن  ،    مفارقتها   وحترمي، اجلماعة  لزوم  بوجوب اليقيين    العلم -مبجموعها 

 . اهوية و الذات إثبات و املضرة ودفع

 وخامتة على النحو التايل :  ست مقدماتبعد املقدمة  الكتابهذا  تضمن وقد 

 مطلبان  ا : تعريف اجلماعة، واإلمامة، وبيان العالقة بينهما وفيه املقدمة األوأ

 األول : تعربف اجلماعة  املطلب

 املطلب الثاين: تعريف اإلمامة، وبيان عالقتها ابجلماعة

 املفاهيم املخالفة  صحيحوت وصحابته  : حكم لزوم اجلماعة املتبعة لسنة النيب  املقدمة الثانية

 مخسة مطالب ا وفيه

 اليت جاء فيها وجوب اتباع السنة والنهي عن خمالفتها  املطلب األول : النصوص

 املطلب الثاين : النصوص اليت جاء فيها وجوب اتباع الصحابة رضي هللا عنهم 

 وأصحابه  املطلب الثالث: النصوص اليت جاءت دالة على أن من معاين اجلماعة : أتباع سنة النيب 

 باع اجلماعة ابملعىن املذكور املطلب الرابع : النصوص اليت جاء فيها وجوب ات

 وفيه ثالثة فروعاملطلب اخلامس : املفاهيم املخالفة هذا األصل 

 الفرع األول : مقولة "الفيصل عند االختالم : الكتاب والسنة" من غري قيد 

 الفرع الثاين : مقولة " نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" 

 صحة الشيء "بكون املسجللة خالفية" أو "أبن اخلالم رمحة" الفرع الثالث : االحتجاج على

 : حكم لزوم مجأاعأة املسأأأأأأأأأأألمي إذا اجتمعوا على إمأام انعقأدت لأه البيعأة الشأأأأأأأأأأأرعيأةاملقأدمأة الثأالثأة  
 :   مخسة مطالب ا وفيه املفاهيم املخالفة  وتصحيح
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 املطلب األول : طرق تنصيب اإلمام وحتقق البيعة 

 املطلب الثاين : النصوص اليت جاء يف النهي عن التفرق ولزوم مجاعة اإلمام 

املطلب الثالث : النصأأأوص اليت جاءت دالة على أن من معاين اجلماعة : مجاعة اإلمام الذي انعقدت 
 بيعته  

 املطلب الرابع : النصوص اليت جاءت بوجوب السمع والطاعة لألمري وإن جار أو ظلم

 هذا األصل وفيه ثالثة فروع  لفةاملخا  املفاهيم:  اخلامس املطلب

 هذا العصر"  يف موجودة غريهبذا املعىن  اجلماعةاألول : مقولة :"أن   الفرع

 الثاين : ربط السمع والطاعة لإلمام حبصول العدل وعدم اجلور  الفرع

 اخلروج على احلاكم إذا وجد الكفر البواح مطلقا   جتويزالثالث:  الفرع

 : إزالة ظلم الوالة، وحتقيق العدالة يكون بوسائل منها : الرابع الفرع

 اإلنكار العلين على ويل األمر من خالل وسائل اإلعالم وغريها.   -

 امل اهرات، واالعتصامات السلمية.   -

 فظ الضرورايت اخلمس: أثر لزوم اجلماعة واإلمامة يف ح املقدمة الرابعة 

: أثر خمالفة املفهوم الشأأأأأأأرعي للجماعة واإلمامة يف فوات الضأأأأأأأرورايت اخلمس وفيه  املقدمة اخلامسأأأأأأأة  
 مطلبان :

 املطلب األول : أمثلة من التاريخ القدمي

 املطلب الثاين : أمثلة من التاريخ املعاصر

  املعىن اخلاص للجماعة واإلمامة وفيها ثالثة مطالب  املستفادة منالشرعية  املفاهيم    :    املقدمة السادسة 
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 المقدمة األولى
 تعريف الجماعة واإلمامة وبيان العالقة بينهما 

 

 بمعنى الجماعة  التعريف: األول  المطلب 
ُعه تأمْفرِقة  عن  الشأأأأيءم   مجممعم يف لسأأأأان العرب:" قالاجلماعة للة:   . فاجتممع  وأممْجمعمه  ومجمَّعمه مجمْعا    ممْمم

 أتمْلِيفُ :   كأاملمْنعِ ،  اجلمْمعُ وقأال يف أتج العرو :" ،(  2أ"  وههنأا   ههنأا  من  بأه  جئأت ِإذا الشأأأأأأأأأأأيء ومجمعْأتُ ..  
 (  3أ"بأمْعض   ِمن بأمْعِضه بتأمْقرِيبِ  الشَّْيءِ  ضمم  :اجلمْمعُ ، و املُتأمفمرِ قِ 

 ( 4)الجماعة : اصطالحا  جاء معنى الجماعة في االصطالح على خمسة معان

 وعند التحقيق فهي تؤول إلى معنيين : 

الذين اجتمعوا على ذلك، وهم   بسأنة رسأول هللا   املسأتمسأكون  : المعنى األول للجماعة
الصأأأحابة والتابعون، وأئمة اهدل املتبعون هم، ومن سأأألك سأأأبيلهم يف االعتقاد والقول والعمل إأ يوم 

مع اجلماعة ومن فارق سأأأأأنتهم   فهووأصأأأأأحابه،    متسأأأأأك ابلسأأأأأنة وفق ماكان عليه النيب   منالدين، ف
 فارق اجلماعة.  

لمي إذا اجتمعوا على أمري انعقدت له البيعة الشرعية، املس  مجاعة المعنى الثاني للجماعة:
 . جلماعةنكث بيعته خرج عن ا فمن

 
 مادة "جمع"  53/ 8انظر لسان العرب   - ((2
 451/  20انظر تاج العروس من جواهر القاموس  - ((3
 رحمه هللا في االعتصام :" اختلف الناس في معنى الجماعة على خمسة أقوال:" -الشاطبي :  قال - ((4

أحدها: :"إنها السواد األعظم من أهل اإلسالم وهو الذي يدل عليه كالم أبى غالب إن السواد األعظم هم الناجون من الفرق فما كانوا  
اء خالفهم في شىء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو  عليه من أمر دينهم فهو الحق ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سو

 مخالف للحق" 
 والثاني: " إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين فمن خرج مما عليه علماء األمة مات ميتة جاهلية  

يجتمعون على ضاللة    والثالث :"إن الجماعة هي الصحابة على الخصوص فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده وهم الذين ال
 اصال وقد يمكن فيمن سواهم 

والرابع:" إن الجماعة هي جماعة أهل اإلسالم إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم وهم الذين ضمن هللا  
 تلفوا فيه لنبيه عليه الصالة والسالم أن ال يجمعهم على ضاللة فإن وقع بينهم اختالف فواجب تعرف الصواب فيما اخ

وكأن هذا القول يرجع إلى الثانى وهو يقتضى أيضا ما يقتضيه أو يرجع إلى القول األول وهو األظهر وفيه من المعنى ما في األول  
 الفرقة الناجية  - إذا  - من أنه ال بد من كون المجتهدين فيهم وعند ذلك ال يكون من اجتماعهم على هذا القول بدعة اصال فهم  

والخامس ما اختاره الطبرى اإلمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير فأمر عليه الصالة والسالم بلزومه ونهى  
 265 - 260/  2عن فراق األمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم انظر االعتصام ـ  
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 فرقأأة  فرقتأأان  الفرقأأةيف كتأأاب العزلأأة حيأأث قأأال:"    -رمحأأه هللا-بي هأأذين املعنيي اخلطأأاي  وقأأد
 هي ومجاعة  واألمراء األئمة هي  مجاعة:   مجاعتان  واجلماعة،  واألبدان  األشأأأأخاص  وفرقة  واألداين  اآلراء
 ألنه األصأأأأأأول  قضأأأأأأااي  يف  حمرم العقول يف  حم ور فإنه  واألداين اآلراء  يف االفرتاق  فجلما .  والدشاء العامة
 ولكثرت والنحل  اآلراء لتفرقت  متفرقي  النا   ترك  ولو.  واإلشال التعطيل وسأأأأأأأأأبب الضأأأأأأأأأالل داعية
  وذمه  كتابه  يف التفرق  من  وجل  عز  هللا  عابه الذي  هو  وهذا الرسل  بعثة  يف  فائدة  تكن  ول  وامللل  األداين

 فإن  واألمراء األئمة  على  االفرتاق يف أيضأأأأأا  األمر  مري الوترية  هذه  وعلى.    ذكرها   تقدم اليت اآلي يف
 النيب هنى الأذي وهو األمنأة وظأل الطأاعأة  كنف  من  واخلروج العصأأأأأأأأأأأمأة وزوال األلفأة  مفأارقأة  مفأارقتهم يف
 يكن ل  اجلأاهليأة  أهأل  أن  وذلأك( 5أ«  جأاهليأة  فميتتأه فمأات  اجلمأاعأة  فأارق من: »    بقولأه وأراده عنأه 
 آراؤهم،  خمتلفأأة  وفرقأأا   شأأأأأأأأأأأى  طوائف  كأأانوا  بأأل  واحأأد  رأي  على  ويتأأجللفهم  دين  على  ممعهم  إمأأام  هم

 (.  6أ"متباينة وأدايهنم متناقضة

 اجلماعة  أنيف االعتصأأأأأأأأام حيث قال " وحاصأأأأأأأأله    -رمحه هللا-ملخص ماذكره الشأأأأأأأأاطيب   وهو
 سأأأأأأأأنة غري  على  االجتماع أن يف ظاهر  وذلك  االجتماع على اإلمام املوافق للكتاب والسأأأأأأأأنة  إأ راجعة
 (  7أ" املذكورة األحاديث يف املذكورة اجلماعة معىن عن خارج

حنوه، حيأث قأال: "قولأه: عليكم ابجلمأاعأة  تمأل   -رمحأه هللا-نقأل عن أي بكر بن العري    وقأد
معنيي، يعين: أن األمأأة إذا أمجعأأت على قول فال موز ملن بعأأدهم أن  أأدخ قوال  آخر، الثأأاين: إذا 

  (  8أاجتمعوا على إمام فال حتل منازعته وال خلعه"

أ التمسأأأأك ابلسأأأأنة واتباع الصأأأأحابة، -القولي صأأأأحيح من جهة املعىن ة ألن كال املعنيي  وكال
قد جاء األمر هبما من خالل نصأأأوص قطعية كما سأأأيجلب ذكر بعض   -ولزوم مجاعة املسأأألمي وإمامهم  

 منها.  

 

 
 4892ر20/  6صحيح مسلم    - ((5
 رقيم الشاملة آليا ، بت 7انظر العزلة للخطابي ص:  - ((6
؛    359/  22؛ مجموع الفتاوى البن تيمية    275-274/  21، وانظر نحو هذا المعنى ؛  التمهيد    265/  2انظر االعتصام ـ     - ((7

 10/ 8؛  فيض القدر   52/  8سبل السالم شرح بلوغ المرام  
 (. 10/ 9انظر عارضة األحوذي شرح جامع الترمذي: )  - ((8
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 تعريف اإلمامة، وبيان عالقتها بالجماعة : المطلب الثاني
 تعريف اإلمامة  : الفرع األول 

 أبواب، أربع منه يتفر ع  واحد ،  فجلصأأل    وامليم  اهمزة  وأم ا يف مقاييس الللة:". .. قالاإلمامة : للة 
 وهي ثالثأة، أصأأأأأأأأأأأول   ذلأك وبعأد متقأاربأة، األربعأة وهأذه  والأدِ ين، واجلمأاعأة،  واملرِجع، األصأأأأأأأأأأأل،: وهي

د  واحلي، القامة، م  به اقُتِدي  من  كل  :  واإلمام  ...والقمصأأأْ ، وقال يف لسأأأان العرب:""  (  9أ" األمور يف  وُقدِ 
 أمو  املسأأأأأتقيم الصأأأأأرا   على كانوا  قوم   به  ائتممَّ   من كل:    واإِلمامُ ، اإِلمامةُ   وهي  تقدَّمهم  هبم  وأممَّ   القومم   مَّ "أم 

  (  10أ"ضالِ ي كانوا

 حراسأة يف النبوة  خلالفة  موضأوعة  إلمامة:"افقال-هللا  رمحه–عرفها املاوردي اإلمامة اصأطالحا :  
 الكافة   محلقال أبهنا:"  حيثذلك :   بنحو  -رمحه هللا-وعرفها ابن خلدون    (  11أ"الدنيا   وسياسة  الدين
 عن  خالفة احلقيقة  يف  فهي...إليها  الراجعة الدنيوية  و األخروية  مصأاحلهم يف الن رالشأرعي مقتضأى  على

 .   (  12أبه " الدنيا  وسياسة الدين حراسة يف الشرع صاحب

: املأاوردي  قأال املؤمني، وأمري  واالمأام اخلليفأة:  لالمأام  يقأال أن موز  :" -رمحأه هللا-قأال النووي 
 كان  وإن  املؤمني أمري له ويقال:  السأأأأأأنة  شأأأأأأرح يف البلوي  قال  ،(أ هللا  رسأأأأأأول خليفة:  أيضأأأأأأا  ويقال
 (  13أ"فاسقا 

 
 مادة أم 21/ 1بن فارس  معجم مقاييس اللغة ال-((9

 مادة "أمم"  28-22/  12انظر لسان العرب   - ((10
 1األحكام السلطانية والواليات الدينية ص:  - ((11
   255/ 1مقدمة ابن خلدون   - ((12
   270/ 13روضة الطالبين  - ((13
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 عالقة الجماعة باإلمامة : الفرع الثاني 
 لثأاين يف تعريف معىن اجلمأاعأة، فأإن اإلمأامأة تكون جزءا اليتجزء من معأاين اجلمأاعأة ابملعىن ا  ممأاتقأدم •

  ألزوم سأأنة النيب  -بل إن معىن اجلماعة األول -ألزوم مجاعة اإلمام بعد ثبوت البيعة الشأأرعية(-
   .(14أاجملتمع إال بتحقق املعىن الثاين مستولاليتم على  -وأصحابه(
: اجلماعة املتبعة للسنة وهدي وهيمعا    ملعنييمعاين اجلماعة : إذا مشلت ا  ملأكعليه فإن    وبناء

السأأأألف من الصأأأأحابة والتابعي هم ذحسأأأأان، إذا اجتمعت على إمام قد انعقدت له البيعة الشأأأأرعية، 
 .  تقدم كما ، فقد توجد اإلمامة بال اتباع للسنة، وقد توجد اجلماعة املتبعة للسنة بال إمام  نوقد يفرتقا 

خلالفة النبوة   موضأوعةاملاوردي لإلمامة أبهنا " فتعري  يفالرتابط بي اجلماعة واإلمامة واضأح    وهذا  •
يف بيان معىن اجلماعة:"وحاصأله    -هللا  رمحه–  اطيبقول الشأ  ويف"،   ،يف حراسأة الدين وسأياسأة الدنيا 

 ". (  15أأهأاملوافق للكتاب والسنة إلماماالجتماع على ا إأ راجعة اجلماعةأن 
بي املعنيي يف حديث العرابض بن سأأأارية رضأأأي هللا عنه حيث جاء يف بعض   مجع النيب   ولذا
  فسأأأأأأأأأأأريل منكم  يعش  ومن  هأالأك إال بعأدي عنأا   يزيغ  ال  كنهأارهأا   ليلهأا  البيضأأأأأأأأأأأاء  على تركتكمألفأاظأه:"  
 عبدا  وإن ابلطاعة  وعليكم  املهديي  الراشأأأأدين اخللفاء  وسأأأأنة  سأأأأنيت  من  عرفتم مبا   فعليكم كثريا  اختالفا 
 (  16أ"انقاد قيد حيث اآلنف كاجلمل  املؤمن وإمنا  ابلنواجذ عليها  عضوا حبشيا 

(  17أ "جاهلية" ومن مات ليس يف عنقه بيعة، مات ميتة   سلم  و  عليه هللا  صلى  هللا رسولقال    وقد

 (  18أ"جاهلية ميتة مات إمام له وليس مات من"  ، وقال 

 
ام تعقد له البيعة الشرعية  وربما يكون المعنى األول أعم من الثاني ؛ ألن أتباع السنة سوف يحرصون على االجتماع على إم   - ((14

إال أن يتعذر ذلك عليهم ، كما في مثل هذا الزمان،فإن أتباع السنة والسلف الصالح يوجدون في شتى بقاع العالم وهلل الحمد والمنة  
قد انضوت تحت إمام    ، ولكن االنضواء تحت إمام واحد متعذر .   وبناء على ذلك: فكل جماعة متبعة للسنة مقتدية بأصحاب النبي  

قد انعقدت له البيعة بموجب الكتاب والسنة فهي الجماعة المعتبرة شرعا على وجه الكمال ، فإذا تخلف أحد المعنيين فال يخلو: إن  
كان المتخلف هو المعنى األول بمعنى االبتداع وترك السنة ، وقد وجدت اإلمامة ، فإن معنى الجماعة مفتقر إلى أعظم مبانيه فال  
تكون الجماعة معتبرة في الشرع  حتى وإن وجدت اإلمامة .  وإن كان المتخلف هو اإلمامة فإن مفهوم الجماعة بالمعنى األول قد  
يتحقق فيها من جهة تطبيق السنة واتباع هدي الصحابة رضي هللا عنهم وإن لم يوجد لهم إمام معتبر شرعا ، وهذا قد يكون من  

 ثير كما تقدم من كالم الخطابي رحمه هللا وغيره ، وقد اليجتمعون في بلد واحد.   العدد القليل ، أو العدد الك
؛    359/  22؛ مجموع الفتاوى البن تيمية    275- 274/  21، وانظر نحو هذا المعنى ؛  التمهيد    265/  2انظر االعتصام ـ     - ((15

 10/ 8؛  فيض القدر   52/  8سبل السالم شرح بلوغ المرام  
، وقال     17182ر   126/  4ألبي نعيم  ؛ مسند أحمد بن حنبل    36/  1المستخرج على صحيح اإلمام مسلم    انظر المسند   - ((16

الطبراني   الكبير  المعجم  حسن"؛  إسناد  وهذا  وشواهده  بطرقه  حديث صحيح   ": الحاكم    642ر257/  18األرنؤوط  وصححه  ؛ 
 331ر  175/ 1،المستدرك على الصحيحين  

 من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما   4899ر  22/  6صحيح مسلم  - ((17
 قال األرنؤوط :"حديث صحيح" من حديث معاوية رضي هللا عنه 4573ر434/  10صحيح ابن حبان - ((18



 

11 

 مجاعة  وال جبماعة اال  اسأالم  ال إنه  االرض االرضالعريب    معشأر  اي  :"  قال عمر ابن اخلطاب   و •
 . (  19أ"بطاعة اال امارةوال  ابمارة اال

 
، قال المحقق :" في إسناده علتان : األولى جهالة صفوان بن رستم والثانية االنقطاع . وعبد    251ر 91/  1سنن الدارمي    - ((19

 ما الداري " الرحمن بن ميسرة لم يدرك تمي
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 المقدمة الثانية  
 

   وهدي صحابته  حكم لزوم الجماعة المتبعة لسنة النبي  
 املفاهيم املخالفة صحيحوت

وهأأدي   سأأأأأأأأأأأنأأة النيب    اتبأأاعاملبحأأث لثأأل املعىن األول من معأأاين اجلمأأاعأأة، وهو : لزوم    هأأذا
أصأأأأأأأحابه رضأأأأأأأي هللا عنهم ، وهو واجب بال نزاع عند أهل السأأأأأأأنة واجلماعة كما سأأأأأأأيجلب بيانه.   ويف 
املطالب التالية أذكر أهم النصأأأأأأأوص اليت دلت على وجوب اتباع السأأأأأأأنة، وهدي الصأأأأأأأحابة، وأن من 

 يعد مفارقا للجماعة : -، وأتباعه من الصحابة رضي هللا عنهمة النيب فارق سن

النصوص التي جاء فيها وجوب اتباع السنة والنهي عن : األول  المطلب

 مخالفتها 
 من الكتاب:  -أ

ََّم فأماتَِّبُعوين    قولأه - ُتْم حتُِب ونم ا ُ غمُفور  رمِحيم  ،   ُ ِْبْبُكمُ تعأاأ   قُأْل ِإْن ُكنأْ ََّ ُ وميأمْلِفْر لمُكْم ُذنُوبمُكْم وما ََّ ا
اِفرِينم{ ََّم الم  ُِب  اْلكم ََّم ومالرَُّسولم فمِإْن تأموملَّْوا فمِإنَّ ا  (  20أُقْل أمِطيُعوا ا

ا تعأاأ    وقولأه - ُكمُ   وممأم ولُ   آمَتم ُذوهُ   الرَّسأأأأأأأأأأأُ ا  فمخأُ ََّم   وماتأَُّقوا  فأمانْأتأمُهوا  عمنْأهُ   هنأمماُكمْ   وممأم ََّم   ِإنَّ   ا ِديأدُ   ا  شأأأأأأأأأأأأم
 (  21أ{اْلِعقمابِ 

ا   ُ مكِ ُموكم   حمىَّ  يُأْؤِمُنونم  الم   ومرمبِ كم  فمالم   تعاأ :   وقوله - جمرم   ِفيمم نأمُهمْ   شأأأأأأأأم ُدوا الم   ثَّ  بأميأْ ِهمْ   يف   مِم  أمنْأُفسأأأأأأأأِ
ا  ا  ومُيسملِ ُموا قمضمْيتم  ممَّا  حمرمج   (  22أ{تمْسِليم 

 من السنة  -ب

ويف لفظ آخر   من أحأدخ يف ،  )23(   من عمأل عمال ليس عليأه أمران فهو رد{    قولأه  - -1
   )24(أمران هذا ماليس منه فهو رد{

 
 سورة آل عمران  32،  31اآلياتان  - ((20
 سورة الحشر  7من اآلية  - ((21
 سورة النساء  65اآلية   - ((22

/ باب النجش ؛  753/ص2من حديث عائشة رضي هللا تعالى عنها، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم صحيح البخاري ج   –  (23)
       1718/ح 1343/ص3صحيح مسلم ج 

البخار   -   (24) ج صحيح  ح  959/ص 2ي  مسلم    2550/  صحيح  ؛  مردود  فالصلح  جور  صلح  على  اصطلحوا  إذا  باب   /
       1718/ح  1343/ص3ج



 

13 

  )25(بدعة ضاللة{ كلعليه الصالة والسالم   ولقوله -2
   )26(رغب عن سنيت فليس مين { منصلى هللا عليه وسلم :  . ..ف وقوله -3

يف وجوب اتباع السأنة، وأن من عمل على   ةنصأوص صأحيحة، وصأر  أهنا  وجه االستتدالل :
 خالفها، فعمله مردود عليه. 

 علينا  أقبل  ث يوم  ذات الصأأأأأأأبح   هللا  رسأأأأأأأول بنا :" صأأأأأأألى   قال    سأأأأأأأارية  بنالعرابض   عن -4
 كأجلن  هللا رسأأأأأأأأأأأول  اي:   قأائأل  فقأال  القلوب منهأا   ووجلأت العيون منهأا   ذرفأت  بليلأة موع أة  فوع نأا 
 عبدا وإن  والطاعة والسأأأأأأأأأمع  هللا بتقول  أوصأأأأأأأأأيكم:    قال ؟ إلينا   تعهد فماذا  مودع  موع ة  هذه

 الراشأأدين اخللفاء وسأأنة بسأأنيت  فعليكم  كثريا  اختالفا   فسأأريل  منكم  يعش  من فإنه  جمدعا  حبشأأيا 
 وكل بدعة  حمدثة  كل  فإن األمور  وحمداثت  وإايكم ابلنواجذ  عليها   وعضأأوا هبا   فتمسأأكوا  املهديي
 ذكره  عند(   بسأأأأنيت  فعليكم: أ     قوله  يف:"  -رمحه هللا-حامت أبو:    قال (.  27أ (  ضأأأأاللة  بدعة

 على يعرج  ول هبا   قال السأأأأأأأأنن  على  واظب من  أن  واضأأأأأأأأح بيان أمته  يف يكون الذي االختالم
 (  28أ( مبنه منهم هللا جعلنا  القيامة يف الناجية الفرقة من اآلراء من غريها 
 

النصوووص التي جاء فيها وجوب اتباع الصووحابة   ووي  : المطلب الثاني 

 هللا عنهم 
الأدالأة على وجوب اتبأاع أقوال   األدلأةيف بيأان   -يف أعالم املوقعي  -هللا   رمحأه–ابن القيم    قأال
 ذكر أكثر من مخس وأربعي وجها ، من أشها :  حيث -الصحابة  

 ِمنْ  ِإلمْيكم  أُْنِزلم  الَِّذي  اْلِعْلمم  ُأوُتوا  الَِّذينم   وميأمرملهللا تعاأ شأأأأأهد هم أبهنم أوتوا العلم بقوله :    أن -1
 وإذا كانوا أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا.   (  29أ{ اآلية  احلْمقَّ  ُهوم  رمبِ كم 

 
      867/ح 592/ص2من حديث جابر بن عبدهللا ، رضي هللا تعالى عنهما،  صحيح مسلم ج  –  (25)
النكاح /  صحيح مسلم    / كتاب 4776/ح1949/ص 5من حديث أنس بن مالك رضي هللا تعالى عنه،  صحيح البخاري ج  –   (26)

     1401/ح  1020/ص2ج
؛سنن الترمذي     17184ر126/  4، قال األرنؤوط :" إسناده صحيح" ؛ مسند أحمد بن حنبل   5ر  178/ 1صحيح ابن حبان- ((27
  329ر174/  1؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم  4609ر 329/  4، وقال :" هذا حديث صحيح" ؛ سنن أبي داود     2676ر 44/  5

 :" هذا حديث صحيح ليس له علة" ووافقه الذهبي  ، وقال 
 178/ 1صحيح ابن حبان - ((28
 سورة سبأ  6من اآلية  - ((29
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ا   ايم تعأأاأ      قولأأه -2 ََّم   اتأَُّقوا  آمممُنوا  الأأَِّذينم   أميأ هأأم اِدِقيم   ممعم   ومُكونُوا  ا غري واحأأد من    قأأال(  30أ{  الصأأأأأأأأأأأأَّ
 السلف : هم أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم , وال ريب أهنم أئمة الصادقي.  

  وجأاهأدوا يف هللا حق جهأاده هو اجتبأاكم ومأا جعأل عليكم يف الأدين من حرج   اأقولأه تعأ  أن -3
ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسأألمي من قبل ويف هذا ليكون الرسأأول شأأهيدا عليكم وتكونوا 

اجملتبون الذين اجتباهم هللا إليه وجعلهم    فهمء على النا  { فجلخا تعاأ أنه اجتباهم. ..  شأأهدا
أهنم إذا كانوا هبذه املنزلة   واملقصأأود. ..  رسأأليأهله وخاصأأته وصأأفوته من خلقه بعد النبيي وامل

ال عنده تعاأ فمن احملال أن  رمهم كلهم الصأأأأأأواب يف مسأأأأأأجللة فيفيت فيها بعضأأأأأأهم ابخلطجل , و 
 يفيت فيها غريه ابلصواب , وي فر فيها ابهدل من بعدهم. 

 عبدا  وإن والطاعة والسأمع  هللا بتقولقال :" أوصأيكم    النيب  أن    سأارية  بنالعرابض   عن -4
 الراشأدين  اخللفاء  وسأنة  بسأنيت  فعليكم كثريا  اختالفا   فسأريل منكم  يعش  من  فإنه  جمدعا  حبشأيا 
 وكل بدعة  حمدثة  كل  فإن األمور  وحمداثت  وإايكم  ابلنواجذ عليها   وعضأوا هبا   فتمسأكوا  املهديي
:" فقرن سأنة خلفائه بسأنته , وأمر ابتباعها كما -هللا  رمحه–قال ابن القيم    (  31أ  ( ضأاللة  بدعة

أمر ابتباع سأأنته. .. وهذا يتناول ما أفتوا به وسأأنوه لألمة , وإن ل يتقدم من نبيهم فيه شأأيء , 
وإال كان ذلك سأنته , ويتناول ما أفى به مجيعهم أو أكثرهم أو بعضأهم ألنه علق ذلك مبا سأنه 

م ل يسأنوا ذلك   وهم خلفاء   يف آن واحد , فعلم أن ما سأنه اخللفاء الراشأدون , ومعلوم أهن
 (  32أكل واحد منهم يف وقته فهو من سنة اخللفاء الراشدين"

 النجوم أمنة   قالالنيب  أنرول مسأأأأأألم يف صأأأأأأحيحه من حديث أي موسأأأأأأى األشأأأأأأعري   ما  -5
ذهبت أتى للسأأأأأأأأماء , فإذا ذهبت النجوم أتى السأأأأأأأأماء ما توعد , وأان أمنة ألصأأأأأأأأحاي, فإذا 

(  33أأصأأأحاي ما يوعدون , وأصأأأحاي أمنة ألميت , فإذا ذهب أصأأأحاي أتى أميت ما يوعدون {

االستدالل ابحلديث أنه جعل نسبة أصحابه إأ من بعدهم كنسبته إأ أصحابه , وكنسبة   ووجه
النجوم إأ السأأأأأأأأماء , ومن املعلوم أن هذا التشأأأأأأأأبيه يعطي من وجوب اهتداء األمة هبم ما هو 

ون ري اهتأداء أهأل األرض ابلنجوم , وأيضأأأأأأأأأأأا فأإنأه جعأل بقأاءهم بي    ن ري اهتأدائهم بنبيهم  

 
 سورة التوبة  119اآلية   - ((30
 سبق تخريجه  - ((31
 140/  4أعالم الموقعين   - ((32
 6629ر 183/  7صحيح مسلم    - ((33
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, وحرزا من الشأأأأأأأأأأأر وأسأأأأأأأأأأأبأابأه , فلو جأاز أن  طئوا فيمأا أفتوا بأه وي فر بأه من   ماألمأة أمنأة ه
 (.  34أبعدهم لكان ال افرون ابحلق أمنة للصحابة وحرزا هم, وهذا من احملال

 أنفق  أحدكم  أن  فلو  أصحاي  تسبوا  ال:"   النيب  قال  قال  عنه  هللا  رضي  اخلدري  سعيد  أي  عن -6
 (  35أ"نصيفه وال أحدهم مد بلغ ما  ذهبا  أحد مثل

وألقرانه من مسأأألمة احلديبية   --خطاب منه خلالد بن الوليد هذا  أن  " وجه االستتتتدالل:
والفتح , فإذا كان مد أحد أصأأأأأأأأحابه أو نصأأأأأأأأيفه أفضأأأأأأأأل عند هللا من مثل أحد ذهبا من مثل خالد , 

موز أن  رمهم هللا الصأأأواب يف الفتاول وي فر به من بعدهم ؟ هذا من   فكيفوأضأأأرابه من أصأأأحابه،  
 أبي احملال.

يزيد عن ابن عبا  رضأأي هللا عنهما   أنه وضأأع   ثبت يف الصأأحيح من حديث عبد هللا بن أي ما  -7
للنيب صأأألى هللا عليه وسأأألم وضأأأوءا , فقال : من وضأأأع هذا ؟ قالوا : ابن عبا  , فقال : اللهم 

فقال اللهم علمه احلكمة {.    وقال عكرمة :   ضأأأأأأأأمين إليه رسأأأأأأأأول هللا (  36أفقهه يف الدين {
ة وترمجأان القرآن الأذي دعأا لأه رسأأأأأأأأأأأول هللا املسأأأأأأأأأأأتبعأد جأدا بأل املمتنع أن يفيت حا األمأ  ومن
الفه فيها أحد من الصأأأأأأأأحابة   مسأأأأأأأأتجابة قطعا أن يفقهه يف الدين ويعلمه احلكمة وال  بدعوة 

ويكون فيها على خطجل ويفيت واحد من املتجلخرين بعده خبالم فتواه ويكون الصواب معه , في فر 
  (.  37أابن عبا  والصحابة  وُ مر ُِمهبه هو ومقلدوه , 

  

 
 140/  4أعالم الموقعين   - ((34
باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم لو كنت متخذا خليال قاله أبو سعيد ؛ صحيح مسلم      3673ر    8/  5صحيح البخاري ـ م م    - ((35
 6651ر 188/ 7

 6523ر 158/  7باب ما يقول عند الخالء ؛ صحيح مسلم    143ر 41/ 1صحيح البخاري ـ م م   - ((36
 146-130/ 4انظر أعالم الموقعين    - ((37
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: النصوووص التي جاءد لالة على أن من معاني الجماعة :  المطلب الثالث
 وأصحابه  النبي  أتباع سنة

قال: "أال إن من قبلكم من أهل الكتاب   رسأأأأأأأأول هللا   أنرواه معاوية بن أي سأأأأأأأأفيان   ما  -1
افرتقوا على ثنتي وسأأأبعي ملة، وإن هذه امللة سأأأتفرتق على ثالخ وسأأأبعي، ثنتان وسأأأبعون يف 

   (  38أالنار وواحدة يف اجلنة هي اجلماعة"
 (  39ألفظ آخر من حديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما""ما أان عليه وأصحاي" ويف -2
 األسأأأأقع بن  واثلة  و أمامة أبو  و الدراء أبو  حدثين قال  الدمشأأأأقي  آدم  بن يزيد  بن هللا  عبد  عن -3

 والنصأأارل فرقة  وسأأبعي إحدل  على  افرتقوا إسأأرائيل  بين  إنقال:"  النيب  أن مالك بن  أنس  و
 السأأأأواد  ومن  هللا رسأأأأول  اي:   قالوا  األع م  السأأأأواد إال الضأأأأاللة  على  كلهم  وسأأأأبعي ثنتي  على

 (  40أ"وأصحاي عليه أان ما  على كان  من:  قال ؟ األع م
يف هذه األمة ماثبت يف الصأحيحي   ويشتهد لهذ  النصتوص من أن االفتراح حاصتل

 بذراع وذراعا  شأأاا  شأأاا  قبلكم  كان  من  سأأنن لتتبعنقال : "    أن النيب  عن أي سأأعيد اخلدري 
ويف لفظ (  41أ"  فمن  قال  والنصأأأارل اليهود  هللا رسأأأول  اي  قلنا  تبعتموهم  ضأأأب جحر  دخلوا  لو حى

 وذراعا  بشأا شأاا  قبلها   القرون  أبخذ أميت أتخذ  حى السأاعة تقوم  ال  عن أي هريرة رضأي هللا عنه "
 (  42أ"أولئك إال النا  ومن فقال والروم كفار   هللا رسول اي فقيل بذراع

 

 

 

 
،وقال :" هذه أسانيد تقام به الحجة في تصحيح هذا    443، بترقيم الشاملة آليار  179/  1المستدرك على الصحيحين للحاكم    -((38

، وقال في مجمع الزوائد "إسناد صحيح ،رجال ثقات" ؛مسند أحمد بن   3993ر 102/  4الحديث" ووافقه الذهبي ؛ سنن ابن ماجة  
 قال األرنؤوط "إسناده حسن"  16979ر102/  4حنبل  

 ، وقال:" هذا حديث مفسر غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه" وحسنه األلباني  2641ر 26/ 5سنن الترمذي   - ((39
 7659ر152/ 8المعجم الكبير الطبراني  - ((40
 باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم 7320ر103/  9صحيح البخاري ـ م م - ((41
/  8بي صلى هللا عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ؛ صحيح مسلم   باب قول الن  7319ر102/  9صحيح البخاري ـ م م - ((42
 6952ر 57



 

17 

 

 النصوص التي جاء فيها وجوب اتباع الجماعة بالمعنى المذكو  : المطلب الرابع 

ُمواهللا عز وجل:    قول  -1 يعا  ومال تأمفمرَُّقوا{  وماْعتمصأأأأأِ  عبد  عن:"  -هللا  رمحه–الطاي   قال حبمْبِل هللا مجِم
 (  43أ."اجلماعة: هللا حبل:"قال  مسعود بن هللا

 اجلماعة، حنفي  اي:   احلنفي لسأماكرضأي هللا عنهما   عبا  ابن  قال:"  -هللا  رمحه–القرطيب  قال
ُموا:    يقول وجأل  عز هللا  مسعأت  أمأا  ة  لتفرقهأا   اخلأاليأة  األمم هلكأت  فأإمنأا !! اجلمأاعأة ََِّ   حبمبْألِ  وماْعتمصأأأأأأأأأأأِ  ا
يعا    لكم يرضأأأأأى  هللا  إن: "   هللا  رسأأأأأول  قال:  قال هريرة أي  عن  مسأأأأألم  صأأأأأحيح  ويف{"  تأمفمرَُّقوا ومال  مجِم
 تفرقوا وال  مجيعا   هللا  حببل تعتصموا  وأن شيئا  به  تشركوا  وال  تعبدوه  أن  لكم  يرضى  ثالاث  لكم  ويكره  ثالاث
 بكتابه التمسأأأأأأأك علينا  تعاأ  فجلوجب (.  44أ"املال  وإضأأأأأأأاعة السأأأأأأأؤال  وكثرة  وقال  قيل ثالاث  لكم  ويكره
 اعتقادا والسأأأأنة  ابلكتاب االعتصأأأأام  على  ابالجتماع  وأمران، االختالم  عند إليهما   والرجوع نبيه  وسأأأأنة
 من  والسأأالمة،  والدين  الدنيا   مصأأال به  يتم الذي الشأأتات  وانت ام الكلمة اتفاق  سأأبب  وذلك  ة  وعمال

 على  اآليأأة  معىن  هأأذا.  الكتأأابي  ألهأأل  حصأأأأأأأأأأأأل  الأأذي  االفرتاق  عن  وهنى  ابالجتمأأاع  وأمر،  االختالم
 (  46أ: "أمرهم ابجلماعة وهناهم عن التفرقة"-رمحه هللا-ابن كثري  وقال   (45أ" التمام

ُبلم فأمتأمفمرَّقم ِبُكْم عمْن   ومأمنَّ :  -عز وجل-قول هللا    -2 تمِقيما  فماتَِّبُعوُه ومال تأمتَِّبُعوا السأأأأأأأأ  رماِطي ُمسأأأأأأأأْ ا صأأأأأأأأِ همذم
ِبيِلِه{  األنعام:   . 153سم

 (  47أ" فهلكوا اختلفوا قبلكم كان  من فإن ختتلفواقال:"ال  النيب  أن ابن مسعود  عن -
خطا ث قال هذا سبيل هللا ث خط خطوطا عن لينه وعن    قال:" خط لنا   ابن مسعود  عن -

ن وأمشاله ث قال هذه سأأأأأبل قال يزيد متفرقة على كل سأأأأأبيل منها شأأأأأيطان يدعو إليه ث قرأ   
  (  48أ" ههذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل

 
 53/  28جامع البيان ألبي جعفر الطبري  -((43
 4578ر 130/  5صحيح مسلم    - ((44
 164/ 4تفسير الجامع ألحكام القرآن أبو عبدهللا القرطبي  - ((45
 89/ 2تفسير ابن كثير  - ((46
 باب ما يذكر في اإلشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 2410ر120/ 3صحيح البخاري ـ م م   - ((47
؛ مسند أحمد بن  11174ر 343/  6؛ وقال األرنؤوط :"إسناده حسن"سنن النسائي الكبرى  6ر   180/  1صحيح ابن حبان    - ((48

 4142ر435/  1حنبل  
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  13: الشورل{   ِفيهِ  واتأمتأمفمرَّقُ  ومال الدِ ينم  أمِقيُمواتعاأ    وقوله -3

بُألم   تأمتَِّبُعوا  ومال  فأماتَِّبُعوهُ :    قولأه  عبأا   ابن عنرمحأه هللا :"-ابن كثري  قأال  عمنْ   ِبُكمْ   فأمتأمفمرَّقم   السأأأأأأأأأأأ 
ِبيِلهِ   ابجلماعة،  املؤمني  هللا أمر:  قال  القرآن،  يف هذا  وحنو{،    ِفيهِ  تأمتأمفمرَُّقوا  ومال  الدِ ينم   أمِقيُموا    وقوله{   سم
 يف  واخلصأأأأأأأأومات  ابملراء  قبلهم  كان  من  هلك(  4أ  إمنا  أنه  وأخاهم(، 3أ  والفرقة االختالم  عن  وهناهم
 (  49أ."واحد وغري جماهد، قاله. هذا وحنو هللا دين

اءمُهْم اْلبأميِ نأماُت   ومال:  –وتعأاأ  سأأأأأأأأأأأبحأانأه–قول هللا   -4 ا جأم ِد مأم الأَِّذينم تأمفمرَُّقوا وماْختأملمُفوا ِمْن بأمعأْ تمُكونُوا كأم
ُْم عأمذماب  عمِ يم {  آل عمران:  الكتأاب،  أهأل  همهللا :    رمحأه–الطاي    قأال .   105ومُأْولمئِأكم هم

 (  50أ"الكتاب أهل واختلف تفرق كما   و تلفوا، يتفرقوا أن االسالم أهل هللا هنى

ْيء  ِإمنَّما أمْمُرُهْم   ِإنَّ : –وتعاأ سأبحانه–هللا   قول - 5 ُهْم يف شأم يمعا  لمسأْتم ِمنأْ انُوا شأِ الَِّذينم فأمرَُّقوا ِدينأمُهْم ومكم
انُوا يأمْفعمُلونم{  األنعام: بِ ئُأُهْم مبما كم  يف عامة  اآلية:  -رمحه هللا- .   قال ابن كثري159ِإأم هللا ثَّ يُأنأم

 الدين  على  لي هره  احلق  ودين  ابهدل  رسوله  بعث  هللا  فإن  له،  خمالف ا   وكان  هللا  دين  رقفا   من  كل
انُوا    فيه  اختلف  فمن  افرتاق، وال  فيه اختالم  ال  واحد وشأأأأأأأأأرعه  كله، يأمع ا  ومكم  فرق ا : أي{    شأأأأأأأأأِ
ا األمة  وهذه: " أيضأأأأأأا   وقال،   (  51أ"–  والضأأأأأأالالت األهواء  وهي- والنحل  امللل كجلهل  أيضأأأأأأ 
 املتمسأأأأأكون   واجلماعة، السأأأأأنة  أهل  وهم  واحدة،  إال ضأأأأأاللة  كلها   حنل  على  بينهم  فيما  اختلفوا
 وأئمة والتابعي، الصأأأأأأحابة من  األول الصأأأأأأدر عليه  كان  ومبا   ،  هللا رسأأأأأأول وسأأأأأأنة  هللا بكتاب

 (  52أ"وحديثه الدهر قدمي يف املسلمي

به مجاعة املسأأأأأأأألمية فقد لزم مجاعتهم،    تقول: "من قال مبا  -رمحه هللا-اإلمام الشأأأأأأأأافعي  قال
 (  53أومن خالف ما تقول به مجاعة املسلمي فقد خالف مجاعتهم، اليت أمر بلزومها"

 املعروم إمساعيل بن  الرمحن عبد  حممد أبو قال ما   أحسأأأأأأأأأأن وما   :"  -رمحه هللا-ابن القيم    وقال
 واتباعه،  احلق  لزوم به  فاملراد  اجلماعة  بلزوم  األمر به جاء  حيث: "والبدع احلوادخ  كتاب  ىف شأأأأأأامة  أبىب

 
 365/ 3تفسير ابن كثير  - ((49
 66/  28جامع البيان ألبي جعفر الطبري  -((50
 377/ 3ابن كثير   تفسير - ((51
   317/  6تفسير ابن كثير  - ((52
   475الرسالة للشافعي ص:  - ((53
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 عهد  من  األوأ اجلماعة  عليه كانت  الذل هو  احلق ألن"  كثريا  له  واملخالف  قليال به  املتمسأأك كان  وإن
 (  54أ."بعدهم الباطل أهل كثرة  إأ ن ر وال وأصحابه، وسلم عليه تعاأ هللا صلى النىب

المعاصرة المخالفة لهذا األصل    التطبيقاد بعض:   الخامس المطلب

 وفيه ثالثة فروع 
 ( 55أ من غير قيد" الكتاب والسنة: الفيصل عند االختالف "مقولة : األول  الفرع 

الصأحابة والتابعي واألئمة إذا كان هم يف تفسأري اآلية قول   فإن. ..»-رمحه هللا-سأالمشأيخ اإل قال ▪
وذلأك املأذهأب ليس من مأذاهأب   -ألجأل مأذهأب اعتقأدوه -وجأاء قوم فسأأأأأأأأأأأروا اآليأة بقول آخر

 ويفالصأحابة والتابعي هم ذحسأان : صأاروا مشأاركي للمعتزلة وغريهم من أهل البدع يف مثل هذا. 
التابعي وتفسأأأأأأأأأأأريهم إأ ما  الف ذلك: كان خمطئا  يف اجلملةة من عدل عن مذاهب الصأأأأأأأأأأأحابة و 

نعلم أن القرآن قرأه الصأأأأأأأأأأأحأأابأأة والتأأابعون   وحننذلأأك، بأأل مبتأأدعأأا ، وإن كأأان جمتهأأدا  لأأه خطؤه.  
ة   وَتبعوهم، وأهنم كانوا أعلم بتفسأأأأأأأريه ومعانيهة كما أهنم أعلم ابحلق الذي بعث هللا به رسأأأأأأأوله 

  واملقصأأأودفمن خالف قوهم وفسأأأر القرآن خبالم تفسأأأريهمة فقد أخطجل يف الدليل واملدلول مجيعا .  
هنا: التنبيه على مثار االختالم يف التفسأأأري، وأن من أع م أسأأأبابه البدع الباطلة اليت دعت أهلها 

ولوه على غري بلري ما أريد به، وأت  إأ أن حرفوا الكلم عن مواضأأأعه، وفسأأأروا كالم هللا ورسأأأوله  
يعرم أن  وأنأصأأأأول العلم بذلك: أن يعلم اإلنسأأأأان القول الذي خالفوه، وأنه احلق.    فمنأتويله.  

تفسأأأأأأأأري السأأأأأأأألف  الف تفسأأأأأأأأريهم، وأن يعرم أن تفسأأأأأأأأريهم حمدخ مبتدع، ث أن يعرم ابلطرق 
  (.  56أ«-مبا نصبه هللا من األدلة على بيان احلق -املفصلة فساد تفسريهم 

 
   3/  11إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - ((54
وهذه المقولة فيها إطالق البد من تقييدها بكلمة"الجماعة" فتكون العبارة الصحيحة ) الكتاب والسنة وفق مفهوم الجماعة"  - ((55

صحابة والتابعين لهم بإحسان  كما تقدم تقريره في المطلب السايق.     فالتنصيص على شيء زائد على  ، أو وفق فهم السلف من ال 
اتباع الكتاب والسنة، البد منه ؛ ألنه  ال يُعجز من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما  

، أو بما قاله عليه الصالة والسالم أو ببعض  على باطلهم بما كان عليه النبي    يؤيد به نحلته، فأهل األهواء في هذه األمة يستدلون 
، لكي يبينوا للناس تلك النصوص، فضلَّ الخوارج أول ما ضلوا في أحاديث  نصوص الكتاب، ولهذا كانت الحاجة إلى صحابة النبي  

ضلوا في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل هللا  فكفروا بها،  في األسماء وفي الوعد والوعيد، فبيّن الصحابة ما يعنى بذلك، و   النبي  
والصحابة رضوان هللا عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. ؛ لهذا كان أئمة اإلسالم ، ينتسبون إلى السنة والجماعة، وال يكتفون  

ة، وأما السنة والجماعة فإنها تلخص  بنسبتهم إلى السنة؛ ألن النسبة إلى السنة يدخل فيها كثير من أهل البدع في مقابلة الرافض
الطريق الذي يكون أتباعه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر األهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوب بتصرف  

 من شريط مسموع شرحا لمسائل الجاهلية  لفضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه هللا 
 127-122تفسير« )صمقدمة في أصول ال - ((56
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ومن آَته هللا علمأا  وإلأاان ة علم أنأه ال يكون عنأد املتأجلخرين من التحقيق، إال مأا هو دون : »وقأال  ▪
كان له خاة ابلن رايت، والعقليات، وابلعمليات:    ومن.  -ال يف العلم وال يف العمل  -حتقيق السلف

 إالالم علم أن مذهب الصأأأأحابة دائما  أرجح من قول من بعدهم، وأنه ال يبتدع أحد قوال  يف اإلسأأأأ
 . (  57أكان خطجل، وكان الصواب قد سبق إليه من قبله" 

 أن زعم  فقد  سأأأأأأألفها   عليه يكن  ل شأأأأأأأيئا  األمة  هذه  يف  أحدخ:" من    -رمحه هللا-اإلمام مالك قال ▪
 (58أ"الرسالة خان(  وسلم عليه هللا صلىأ  النىب
فيما نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذ  بعضنا بعضا " مقولة : الثاني  الفرع 

 " اختلفنا فيه
القول فيأه إمجأال، فمع أن االختالم أمر كوين الحميص عنأه ،كمأا بي قولأه تعأاأ :   وملمْو   وهأذا

اءم  ة   أُمَّة   النَّا م  جلممعملم   رمب كم   شأأأأأأأأم فال يعين أن اخلالم (  1أ{ اآلية  رمب كم   رمِحمم   ممنْ  ِإالَّ   خُمْتمِلِفيم  يأمزماُلونم   ومالم   وماِحدم
ة فإن النصوص املتقدمة تبطل ذلك.    وهذا القائل يزعم أنه بتطبيق هذه املقولة،  صل به أمر حممود  

التوافق بي املسلمي، ونبذ اخلالم.   وهو غري مسلم ة ألن تطبيق هذه املقولة من غري قيد يزيد األمر 
 تفاقما، واليرتتب عليه املصلحة اليت نصبوا إليها من وحدة الصف ونبذ اخلالم.  

فهو مسألم    -(فيما اتفقنا عليه  نتعاونأ-رير حمل النزاع : أما النصأف األول من تلك املقولة:  حت
من املصأال بي النا  كلهم على اختالم أدايهنم    املشأرتكالقدر   -أ:    سأواء كان املقصأود ابملتفق عليه

وطوائفهم، فضأأأأأأال عن الفرق اإلسأأأأأأالمية، فال مانع من التعاون فيما هو مصأأأأأألحة للجميع مما ميزه لنا 
، ما يتعلق مبسألمات الدين كالتوحيد والصأالة    -بالشأرع بلري خالم. أو كان املقصأود ابملتفق عليه:  

داخل يف التعاون على  نهمن الواجبات فال مانع من التعاون يف ذلك أل والصأأيام واحلج والزكاة، وغريها 
 الا والتقول.  

فإن فهو حمل ن ر :    -(أويعذر بعضأأأأنا بعضأأأأا فيما اختلفنا فيه-أما النصأأأأف الثاين من املقولة:  
أن يعذر بعضأأأأأننا بعضأأأأأا يف املسأأأأأائل اليت يسأأأأأع فيها اخلالم اليت هي من اختالم   -أكان املقصأأأأأود:  

 يوجد فيها دليل اثبت.  فهذا مسلم.  لوع، أو كانت من املسائل اليت التن

 
   436/ 7مجموع الفتاوى   - ((57
 64/ 2االعتصام     - ((58



 

21 

أن يعذر بعضأأأأأأننا بعضأأأأأأا يف املسأأأأأأائل اليت اليسأأأأأأع فيها   -بإذا كان املقصأأأأأأود ابخلالم :   أما 
اخلالم كما يف أصأأأول الدين :كالتوحيد والشأأأرك، أو كان اخلالم يف مسأأأائل قد ثبت فيها دليلها من 

، أو على خالم ماجاء عن الصأأحابة رضأأي هللا عنهم ، فال موز أن يعذر الكتاب أو السأأنة الصأأحيحة
 بعضنا بعضا، بل مب بيان اخلطجل وحتذير املخالف منه ملا يلي:

ذعذار املختلفي ذطالق: زايدة يف تفرق األمة، وسبب النشطار املذاهب،  املقولةهذه ا عمال  ألن •
وامللأل، واألداين. فمثأل هأذه القأاعأدة ال حتسأأأأأأأأأأأم مأادة اخلالم، بأل تزيأدهة مأادام الكأل معأذورا .  

 والشريعة إمنا بعثت حلسم مادة اخلالم، وليكون النا  أمة واحدة. 
االفرتاق يف اآلراء   فأجلمأا مبينأا  هأذه املفسأأأأأأأأأأأدة: "  -هللا  رمحأه-  58-57اخلطأاي يف العزلأة ص    قأال •

واألداينة فإنه حم ور يف العقول، حمرم يف قضأأأأااي األصأأأأولة ألنه داعية الضأأأأالل، وسأأأأبب التعطيل 
واإلشأال، ولو ترك النأا  متفرقية لتفرقأت اآلراء والنحأل، ولكثرت األداين وامللأل، ول تكن فأائأدة 

   اهأ" 0ابه هللا عز وجل من التفرق يف كتابه يف بعثة الرسول، وهذا هو الذي ع
:" وقسأأأأم آخر:   467-12/466الفتاول    جمموعيف   -رمحه هللا-شأأأأيخ اإلسأأأأالم ابن تيمية قال •

أقوام ال يعرفون اعتقاد أهل السأأأأأأأنة واجلماعة كما مب، أو يعرفون بعضأأأأأأأه، ومهلون بعضأأأأأأأه، وما 
ن عن البدع، وال يذمون أهل البدع، ويعاقبوهنم،  عرفوه منه قد يكتمونه، وال يبينونه للنا ، وال ينهو 

بل لعلهم يذمون الكالم يف السأأأأأنة وأصأأأأأول الدين مطلقا ، وقد ال يفرقون بي ما يقوله أهل السأأأأأنة 
واجلمأأاعأأة، ومأأا يقولأأه أهأأل البأأدعأأة والفرقأأة، أو يقرون اجلميع على مأأذاهبهم املختلفأأة، كمأأا يقر 

  (  1أاهأ" 0تفلسفة املرجئة، وبعض املتفقهة، واملتصوفة وامل
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أو "  بكون المسووةلة خالفية" االحتجاج على صووحة الءوويء  : الفرع الثالث  

 " بةن الخالف  حمة" 
إنكار يف مسأأأائل اخلالم ، فال موز ألحد من النا   الاسأأأتقر عند العلماء أبنه   قد هأبن  وحجتهم: •

أن  جر على النا  برأي واحد، فلكل أحد أن أيخذ مبا يراه من أقوال أهل العلم.  وأيضأأأأأأأأأأأا فإن 
 اخلالم ليس شر كله، بل منه ماهو رمحة كما أثر عن بعض السلف رمحهم هللا. 

 وجواب ذلك من وجو :   •
إذا كان يف أصأأأأأأأأأول العقيدة ،فلو قلد    -1إن االجتهاد، والتقليد حمرم ابإلمجاع فيما يلي :    األول: •

إذا   -2عاملا من العلماء يف الشأرك فال يقبل االجتهاد وال التقليد، واليعذر أي منهما يف ذلك .   
 -3سأأأأأنة.  كان يف مقابل اإلمجاع أو كان االجتهاد والتقليد يف مقابل النص الثابت من الكتاب وال

 رم على املقلأأد أن يقلأأد من ليس أهال من   كمأأا و رم االجتهأأاد والتقليأأد بعأأد ظهور الأأدليأأل.   
العلماء، و رم عليه أن يتتبع الرخص اليت تنشأأأأأأجل من خالم العلماء ة ألن بعض العلماء مهما عال 

، وقد حذر شأأأأأأأأأأأجلهنم يقعون يف زالت كبرية يف بعض مايفتون به، فال موز ألحد أن يقلأدهم يف ذلك
 .  (59أاألئمة األربعة من ذلك، وأطبقوا على القول : أبنه إذا صح احلديث فهو مذهيب

أن اخلالم إما أن يكون ممن ال يُعتأمد  به من العلمأاء، فهأذا العاة خلالفه، وإما أن يكون ممن   الثأاين: •
ن قول الصأأأأأأأأأأأحأاي يرد إذا يُعتأمد  بأه من العلمأاء ولكنأه ليس حبجأة يف مقأابأل الأدليأل الثأابأت، وإذا كأا 

 خالف الدليل الثابت فكيف مبن دوهنم ؟ 
قأأال يف املوافقأأات:"...ووقع فيمأأا تقأأدم وأتخر من الزمأأان االعتمأأاد ىف جواز الفعأأل على   الثأأالأأث: •

.فرمبأا  لأككونأه خمتلفأا فيأه بي أهأل العلم، ال مبعىن مراعأاة اخلالم، فأإن لأه ن را آخر، بأل ىف غري ذ
سجللة ابملنع فيقال: ل متنع واملسجللة خمتلف فيها؟ فيجعل اخلالم حجة ىف اجلواز ة وقع اإلفتاء ىف امل

جملرد كوهنا خمتلفا فيها، ال لدليل يدل على صأأأأأأأأأأأحة مذهب اجلواز، وال لتقليد من هو أوأ ابلتقليد 
من القائل ابملنع، وهو عي اخلطجل على الشأأأأأريعة حيث جعل ما ليس مبعتمد متعمدا وما ليس حبجة 

النا  أنه قال:"إن النا  ملا اختلفوا ىف األشربة وأمجعوا على حترمي   بعض  عن.  حكى اخلطاي  حجة
مخر العنأب واختلفوا فيمأا سأأأأأأأأأأأواه حرمنأا مأا اجتمعوا على حترلأه وأحبنأا مأا سأأأأأأأأأأأواه" قأال:وهأذا خطأجل 

 
 فما بعدها   2/259انظر تفصيل ذلك في أعالم الموقعين    - (59)
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لو لزم مأا فأاحش، وقأد أمر هللا تعأاأ املتنأازعي أن يردوا مأا تنأازعوا فيأه إأ هللا والرسأأأأأأأأأأأول، قأال و 
فيها. قال:   واذهب إليه هذا القائل للزم مثله ىف الراب والصأأأأرم ونكاح املتعة ة ألن األمة قد اختلف

وليس االختالم حجة.وبيان السأأأأأأأأأأأنة حجة على املختلفي من األولي واآلخرين هذا خمتصأأأأأأأأأأأر ما 
هبذا راجع إأ أن يتبع ما يشأأأأأأتهيه ومعل القول املوافق حجة له ويدرأ هبا عن نفسأأأأأأه،  والقائلقال.

فهو قد أخذ القول وسأأأأأأأأيلة إأ إتباع هواه ال وسأأأأأأأأيلة إأ تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثال 
 . (60أألمر الشارع، وأقرب إأ أن يكون ممن اختذ إهه هواه"

 مردود من وجو وأما قولهم بأن الخالف رحمة فهو  •
 مجيع النصوص املتقدمة يف النهي عن االختالم، وذم التفرق ترد هذا القول وتنقضه.  األول : •
 ثبت فيهما.  ملا من الكتاب والسنة، بل هي مناقضة  ا أن هذه مقولة الدليل عليه الثاين: •
ة فهذا ابطل :". .. وأما قوهم اختالفهم رمح-رمحه هللا-الشأأيخ حممد بن عبدالوهاب   قالالثالث : •

 اآلية{رمب كم   رمِحمم   ممنْ  ِإالَّ   خُمْتمِلِفيم   يأمزماُلونم   ومالم بل الرمحة يف اجلماعة، والفرقة عذاب كما قال تعاأ :    
إال   .. لكن قد روي عن بعض التابعي أنه قال : ما أحسأأب اختالم أصأأحاب رسأأول هللا (.  61أ

رمحة للنا  ألهنم لو ل  تلفوا ل تكن رخصأأأأأأأة، ومراده شأأأأأأأيء آخر غري ما حنن فيه، ومع هذا فهو 
  (.  62أقول مستدرك، ألن الصحابة ذكروا اختالفهم عقوبة وفتنة"

ذا أيضأأأأأأأأأأا جعل بعض النا  االختالم رمحة للتوسأأأأأأأأأأع ىف :" ومن ه  -هللا  رمحه–الشأأأأأأأأأأاطيب    وقال •
األقوال وعدم التحجري على رأي واحد. .. ورمبا صأرح صأاحب هذا القول ابلتشأنيع على من الزم 
القول املشأأأهور أو املوافق للدليل أو الراجح عند أهل الن ر والذي عليه أكثر املسأأألمي ويقول له 

القول  وهذاوما ىف الدين من حرج وما أشأأأأأأأأأبه ذلك   لقد حجرت واسأأأأأأأأأعا وملت ابلنا  إأ احلرج
  (63أخطجل كله وجهل مبا وضعت له الشريعة والتوفيق بيد هللا"

 
   142 - 141ص       4انظر الموافقات  ج    - (60)

 سورة هود  117،118اآلبتان   - ((61
 11- 10 3مجموع مؤلفات الشيخ ج - ((62

"...وألن إعمال هذه المقولة في    58/ 1في  فقه النوازل    -رحمه هللا-. وقال بكر أبو زيد    142  ص      4انظر الموافقات  ج     - (63)
موارد النزاع واالختالف، بأن يعذر كل مخالف بأن يبقى على رأيه الشاذ، ونحلته الفاسدة ، وملته المضلة؛ ليس مما أمر به الشارع،  

السنة حال االختالف والتنازع، حتى يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه،  بل هو مضاد ألمر الشارع بوجوب الرجوع إلى الكتاب و
ويكون الكل على الصراط المستقيم والدين القويم ، وقد جاء األمر الصريح  بالرد إليه وإلى رسوله حال االختالف والتنازع قال  

( .   فهذا هو أمر هللا وحكمه عند  63يوم اآلخر{) تعالى: }فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسوإلن كنتم تؤمنون باهلل وال
االختالف، ال أن يبقى كل مخالف على مخالفته؛ فإن هذا اختراع وابتداع، بل هو مناف لتجريد المتابعة هلل ورسوله. وهذا هو الحد  

األ جميع  يسوغ  والمبتدع  الحق،  بغير  يقول  أن  يسعه  ال  أنه  يرى  فالمتبع  والمبتدع؛  المتبع  بين  ويعذر  الفاصل  الباطلة،  قوال 
 ( .  63أصحابها) 

وألن هذه المقولة تقتضي إعذار المذاهب المختلفة، وتسويغ خالفها، وإقرار الجميع على ماهم عليه حتى لو كان كفرا بواحا ، كما  
 يقر العلماء في مسائل االجتهاد التي يسوغ فيها الخالف!!وهذا مسلك بدعي.  
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 المقدمة الثالثة 
  قد انعقدد له البيعة  حكم لزوم جماعة المسلمين إذا اجتمعواعلى إمام

 المفاهيم المخالفة  وتصحيح
 

 

يف حترير معىن اجلمأاعأة أهنأا تئول إأ معنيي : األول مأا تقأدم يف املبحأث الثأاين، من وجوب  تقأدم
لزوم اجلماعة أتباع السأأأنة والسأأألف الصأأأال من الصأأأحابة والتابعي، وأن من فارقهم قد فارق اجلماعة، 

 فهذا هو األصل األول الذي تعنيه اجلماعة. 

يرجع إليه مصأأطلح اجلماعة ، وهو: املتمثل يف: لزوم  األصأأل الثاين الذي بياناملبحث  هذا  ويف
مجأاعأة املسأأأأأأأأأأألمي إذا اجتمعوا على إمأام قأد انعقأدت لأه البيعأة، والزمأه وجوب السأأأأأأأأأأأمع والطأاعأة لأه 

علو جوب ذلك ووقع إمجاع لعلماء   الصأأأأأأحيحةتواترت النصأأأأأأوص    وقد، وإن جار أو ظلم ،  ملعروماب
 عليه كما سيجلب بيانه.  

أهم  أذكرث    الشأأأأأأأأرعية،أوال طرق تنصأأأأأأأأيب اإلمام وكيفية حتقق البيعة   أبي  تالية:ويف املطالب ال
يعد -املسأأأأأأألمي وإمامهم الذي ابيعوه، أو نزع يدا من طاعة   مجاعةالنصأأأأأأأوص اليت دلت أن من فارق  

 مفارقا للجماعة:

 
    59- 3/58أن هذه القاعدة في مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  بش    - رحمه هللا- قال الشيخ ابن باز 

:"    يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق، والدعوة إليه، والتحذير مما نهى هللا عنه ورسوله، أما عذر بعضنا لبعض  
خفى دليلها؛ فالواجب عدم اإلنكار فيها  فيما اختلفنا فيه؛ فليس على إطالقه، بل هو محل تفصيل؛ فما كان من مسائل االجتهاد التي ي

من بعضنا على بعض، أما ما خالف النص من الكتاب والسنة؛ فالواجب اإلنكار على من خالف النص بالحكمة، والموعظة الحسنة،  
َ َشِديُد  والجدال بالتي هي أحسن، عمالً بقوله تعالى: }َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوى َواَل تَعَاَونُوا َعلَ  َ إِنَّ َّللاَّ ثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا َّللاَّ ى اإْلِ

ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر {  )المائدة(، وقوله سبحانه: } َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَ  2اْلِعقَاِب{ اآلية 
(،  125{ )النحل    ، وقوله عز وجل: } اْدعُ إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ )التوبة(    17اآلية 

  (  ، 63»من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان«)   وقول النبي  
(   63: »من دل على خير، فله أجر فاعله«) - صلى هللا عليه وسلم- وقوله  من حديث أبي سعيد الخدري    186ر50/  1صحيح مسلم    
 (  63اهـ")   0من حديث أبي مسعود األنصاري ولفظه " وله مثل أجر فاعله"  5007ر41/ 6صحيح مسلم   

العثيمين    الصالح  محمد  الشيخ   اإل   -رحمه هللا -وقال  الصحوة  وتوجيهات  في  لوز  219- 218/ 1سالمية ضوابط  أبو  علي  جمع 
د  :"فقولهم: )نجتمع فيما اتفقنا فيه(؛ فهذا حق، وأما قولهم: )ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه(؛ فهذا فيه تفصيل: فما كان االجتها 

خالف. وأما إن كان االجتهاد غير سائغ؛ فإننا  فيه سائغاً؛ فإنه يعذر بعضنا بعضاً فيه، ولكن ال يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا ال
 (   63اهـ ")  0ال نعذر من خالف فيه، ويجب عليه أن يخضع للحق. فأول العبارة صحيح، وأما آخرها فيحتاج إلى تفصيل  

شطراً من هذه  :  نحن ال نشك بأن  22ص    77وقال الشيخ محمد ناصر الدين األلباني  رحمه هللا في  مجلة الفرقان الكويتيه عدد
الكلمة صواب، وهو )نتعاون على ما اتفقنا عليه(. الجملة األولى هي طبعاً مقتبسة من قوله تعالى: }وتعاونوا على البر والتقوى{.  

متى؟حينما نتناصح، ونقول لمن أخطأ: أخطأت، والدليل كذا وكذا،    00أما الجملة األخرى: )يعذر بعضنا بعضاً(؛ ال بد من تقييدها  
رأيناه ما اقتنع، ورأيناه مخلصاً، فندعه وشأنه، فنتعاون معه فيما اتفقنا عليه. أما إذا رأيناه عاند واستكبر وولى مدبراً، فحينئذ؛  فإذا  

 0ال تصح هذه العبارة وال يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه"  
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 طرق تنصيب اإلمام وتحقق البيعة الءرعية : المطلب األول 
 لتنصيب اإلمام ) اختيار أهل الحل والعقد( الطريقة األولى 

 كانت له بيعتان، بيعة خاصة، وبيعة عامة   ،وقدتنصيب أي بكر الصديق   مثاها : •
  عنها   هللا   رضي  عائشةجاء يف البخاري عن   كما : مامت يف سقيفة بين ساعدة    دليل البيعة اخلاصة •

  أمري  ومنكم   أمري  منا   فقالوا  ساعدة   بين  سقيفة  يف  عبادة   بن   سعد   إأ  األنصار  واجتمعتوفيه. ...  
 أبو   فجلسكته  يتكلم  عمر   فذهب   اجلراح   بن  عبيدة  وأبو   اخلطاب   بن  وعمر  بكر  أبو  إليهم   فذهب
  ال  أن  خشيت  أعجبين   قد   كالما   هيجلت  قد   أين   إال   بذلك  أردت   ما   وهللا   يقول  عمر  وكان  بكر
 فقال الوزراء وأنتم  األمراء حنن كالمه  يف فقال النا  أبلغ فتكلم بكر أبو تكلم ث بكر أبو يبلله
  الوزارء  وأنتم   األمراء   ولكنا   ال  بكر   أبو  فقال  أمري   ومنكم  أمري   منا   نفعل  ال   وهللا   ال   املنذر   بن   حباب
  نبايعك  بل  عمر  فقال  اجلراح  بن  عبيدة   أاب  أو  عمر  فبايعوا  أحسااب  وأعرهبم  دارا  العرب  أوسط  هم
  قائل  فقال  النا   وابيعه   فبايعه  بيده   عمر   فجلخذ   هللا  رسول   إأ  وأحبنا   وخريان   سيدان   فجلنت  أنت
 (64أ " هللا قتله  عمر  فقال  سعدا قتلتم 

  فجلثىن  قام  املؤذنون  سكت  فلما   املنا  على  عمر  فجلس "    وفيه:    قال  عبا    ابن  عن  اريالبخ  ويف •
  بي  لعلها  أدري ال  أقوها  أن  يل  قدر   قد مقالة لكم  قائل  فإين  بعد  أما  قال  ث  أهله هو  مبا  هللا  على
  فال  يعقلها   ال  أن   خشي  ومن  راحلته  به  انتهت  حيث  هبا   فليحدخ  ووعاها   عقلها   فمن  أجلي  يدي
  فالان   ابيعت  عمر  مات  قد  لو   وهللا  يقول  منكم   قائل  بللين   إنه  ث. ..  علي   يكذب   أن  ألحد  أحل
  هللا   ولكن  كذلك  كانت  قد  وإهنا   أال  ومتت  فلتة  بكر  أي  بيعة  كانت  إمنا   يقول  أن  امرؤ  يلرتن  فال
  من   مشورة  غري  من  رجال   ابيع  من   بكر   أي  مثل   إليه  األعناق  تقطع  من   فيكم   وليس   شرها   وقى 

  من   كان   قد  وإنه"غرر نفسه فعرضها للقتل"  يقتال  أن  تملرِة   َتبعه  الذي وال هو  يتابع  فال املسلمي
  وخالف ساعدة  بين  سقيفة يف أبسرهم واجتمعوا خالفوان األنصار أن   نبيه هللا توىف حي  خاان
 بنا   انطلق  بكر  أاب  اي  بكر  ألي  فقلت  بكر  أي  إأ  املهاجرون  واجتمع  معهما   ومن  والزبري  علي  عنا 
  فذكرا   صاحلان  رجالن   منهم   لقينا   منهم   دنوان  فلما   نريدهم   فانطلقنا   األنصار  من   هؤالء   إخواننا   إأ
 األنصار   من   هؤالء  إخواننا   نريد  فقلنا  ؟  املهاجرين  معشر  اي تريدون  أين  فقاال  القوم  عليه  متاأل  ما 

 
 و كنت متخذا خليال باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم ل  3667ر  (6/ 5صحيح البخاري ـ م م ) - ((64
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  سقيفة   يف  أتيناهم  حى   فانطلقنا  لنجلتينهم  وهللا  فقلت  أمركم   اقضوا  تقربوهم  ال   أن   عليكم  ال  فقاال
  ما   فقلت   عبادة  بن   سعد   هذا  فقالوا  ؟   هذا  من   فقلت   ظهرانيهم   بي   مزمل  رجل   فإذا  ساعدة   بين
  بعد  أما   قال  ث  أهله  هو  مبا   هللا  على  فجلثىن  خطيبهم  تشهد  قليال  جلسنا   فلما   يوعك   قالوا  ؟  له

  هم  فإذا  قومكم  من   دافة  دفت  وقد   رهط  املهاجرين  معشر  وأنتم  اإلسالم  وكتيبة  هللا  أنصار  فنحن
  قد  وكنت  أتكلم  أن  أردت  سكت  فلما .   األمر   من   ضنوان  وأن  أصلنا   من   تزلوان  أن  يريدون
  أردت   فلما   احلد  بعض  منه  أداري  وكنت   بكر  أي   يدي   بي   أقدمها   أن  أردت   أعجبتين  مقالة  زورت 
  وأوقر  مين  أحلم   هو  فكان   بكر   أبو  فتكلم   أغضبه   أن  فكرهت   رسلك   على   بكر  أبو  قال   أتكلم   أن

  سكت  حى   منها   أفضل   أو   مثلها   بديهته  يف   قال  إال  تزويري   يف   أعجبتين  كلمة   من  ترك  ما   وهللا
  هم  قريش  من  احلي   هذا  إال  األمر  هذا  يعرم  ولن  أهل  له  فجلنتم  خري  من   فيكم   ذكرمت  ما   فقال
  بيدي  فجلخذ   شئتم  أيهما   فبايعوا  الرجلي   هذين   أحد  لكم   رضيت  وقد   ودارا  نسبا   العرب   أوسط
  فتضرب   أقدم  أن  وهللا  كان  غريها   قال  مما   أكره  فلم  بيننا   جالس  وهو  اجلراح  بن  عبيدة  أي  وبيد
  تسول   أن  إال  اللهم  بكر  أبو  فيهم   قوم  على  أأتمر  أن  من  إيل  أحب  إث  من  ذلك  يقربين  ال  عنقي
  وعذيقها   احملكك  جذيلها   أان  األنصار  من  قائل  فقال.   اآلن  أجده  ال  شيئا   املوت  عند  نفسي  يل

  من   فرقت   حى  األصوات   وارتفعت   الللط  فكثر.   قريش   معشر  اي  أمري  ومنكم   أمري  منا   املرجب
.   األنصار  ابيعته  ث  املهاجرون   وابيعه  فبايعته  يده   فبسط   بكر  أاب  اي   يدك  ابسط  فقلت  االختالم

  عبادة  بن  سعد هللا  قتل فقلت عبادة  بن  سعد   قتلتم منهم  قائل  فقال عبادة   بن  سعد   على  ونزوان 
  القوم  فارقنا   إن  خشينا   بكر  أي  مبايعة  من  أقول  أمر  من  حضران  فيما   وجدان   ما   وهللا  وإان  عمر  قال
  فيكون   خنالفهم  وإما   نرضى  ال  ما   على  ابيعناهم  فإما   بعدان  منهم  رجال  يبايعوا  أن  بيعة  تكن  ول

  أن  تلرة  ابيعه  الذي  وال  هو  يتابع  فال  املسلمي  من  مشورة  غري  على  رجال  ابيع  فمن  فساد
 (  65أ "يقتال

  حي  اآلخرة  عمر  خطبة  مسع  أنه  مالك  بنجاء يف البخاري عن أنس    ما   ودليل البيعة العامة •
  أرجو   كنت  قال  يتكلم  ال   صامت  بكر  وأبو  فتشهد    تويف   يوم  من  اللد  وذلك   املنا  على   جلس 
  تعاأ هللا فإن  مات  قد     حممد يك  فإن  آخرهم  يكون  أن بذلك  يريد يدبران  حى   يعيش  أن
  صلى  هللا  رسول  صاحب  بكر  أاب   وإن  حممدا   هللا  هدل  مبا   به  هتتدون  نورا  أظهركم  بي  جعل  قد

 
 باب رجم الحبلى إذا أحصنت   6830(ر168/ 8صحيح البخاري ـ م م ) - ((65
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  قد   منهم  طائفة  وكانت  فبايعوه  فقوموا  أبموركم  املسلمي  أوأ  فإنه  اثني   اثين  سلم  و  عليه  هللا
  بن  أنس   عن  الزهري  قال.   املنا  على  العامة  بيعة  وكانت  ساعدة  بين سقيفة  يف   ذلك  قبل ابيعوه
 النا    فبايعه  املنا  صعد   حى  به  يزل  فلم   املنا  اصعد  يومئذ   بكر  ألي  يقول   عمر  مسعت  مالك
 (  66أعامة

 ويستفاد من ذلك ما يلي:    •
 البيعة اخلاصة متت مع وجود بعض املعارضة.  أن -
 أوال من قبل أهل احلل والعقد ث تتم البيعة العامة.  مالبيعة تت أن -

 احلل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجوه النا  املتصفي بصفات الشهود. أهل -
 اليلزم املبايعة من مجيع النا .  أنه -
 (  67أ  البيعة الزمة للجميع وإن ل يبايع بعضهم. أن -

: ثبت -رمحه هللا  -الشأأأيخ سأأأئل(  373-369/    25أ  -فتاول ورسأأأائل العثيمي   جمموع  ويف
أنه قال: "ممن ممات وليس يف ُعُنقه بيعة  ألحد، مات ميتة    -صأأأأأألى هللا عليه وسأأأأأألم    -يف احلديث عنه 

". ومعلوم  أنأه يف أكثر بالد املسأأأأأأأأأأألمي اليوم، ال يتحقُق هأذا األمر، وأنأه ليس يف عنقهم بيعأة   جأاهليأة  
ألسأأأأباب كثرية منها: االضأأأأطراابت السأأأأياسأأأأية، واالنقالابت، وغريها، فكيف  رج املسأأأألمون يف تلك 

 .خريا  البالد من هذا اإلث وهذا الوعيد؟ جزاكم هللا 

بقوله: املعروم عند أهل العلم أن البيعة ال يلزم منها رضأأا لواحد وأن من املعلوم أن يف   فجلجاب
 الُسلطة،ا  أن يكون وليًّا عليه، لكن إذا قهر الويل وسيطر وسادت له  البالد من ال يرضى أحد  من الن

 "بيعةفهذا هو متماُم ال

 
 باب االستخالف 7219(ر81/ 9صحيح البخاري ـ م م ) - ((66
   18ص    128) مسألة للنقاش ) مقولة ليس في رقبتي بيعة( سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا في لقاء الباب المفتوج ج - ((67

في رقبته بيعة  ، بحجة أنه لم يبايع   ، ويقول إن البيعة فقط للملك ليس إلخوته : فقال الشيخ :"قوله إنه لم  عن القائل أن ليس  
يبايع دعوى جاهل من أجهل عباد هللا ، كما في قصة بيعة أبي بكر ، فلم يبايعه كل أحد ، السقيفة ثم البيعة العامة ثم إنه إذا بويع  

ولي عهد فهو ولي عهده من بعده ، والبيعة شاملة لهما ، فإذا مات األول صارت للثاني من غير    اإلنسان على إمرة بلد ثم جعل له
) وأما إنعقاد اإلمامة بعهد من قبله مما انعقد اإلجماع على جوازه ووقع االتفاق    11بيعة ، قال الماوردي في اإلحكام السلطانية ص  

 على صحته  (  
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 (  68)الطريق الثانية : العهد أو االستخالف

 فإنالنووي معلقا على ما جاء يف الصأأأأحيحي عن ابن عمر أن عمر رضأأأأي هللا عنه قال :"أ   قال •
 إذا اخلليفة أن  على  أمجعوا  املسأأأأأألمي أن  حاصأأأأأأله(   مين خري هو  من  اسأأأأأأتخلف  فقد  أسأأأأأأتخلف

 ابلنيب  اقتدل  فقد  تركه  فإن  تركه  له  وموز  االستخالم  له  موز  ذلك  وقبل  املوت  مقدمات  حضرته
 اخلالفة  انعقاد  على  وأمجعوا  عنه  هللا  رضي  بكر  أبي  اقتدل  فقد  وإال  هذا  يف  سلم  و  هعلي  هللا  صلى

 جأ  - السأأأألطانيةاملاوردي يف األحكام  قال  والعقد احلل أهل  بعقد  انعقادها   وعلى  ابالسأأأأتخالم
ا  12  ص/    1 ادُ ( "ومأممأأَّ ةِ   اْنِعقأأم امأأم مأأم دِ   اإْلِ هُ   ممنْ   ِبعمهأأْ لأأم دم   ممأأَِّا   فأمُهوم   قأمبأْ اعُ   انْأعمقأأم   ومومقمعم   جمومازِهِ   عملمى  اإْلِمجأأْم

حَِّتهِ   عملمى  ااِلت ِفماقُ  ِلُمونم   عمِملم  أِلمْمرمْينِ   صأأأِ ا   اْلُمسأأأْ ُدُشما  يأمتأمنماكمُروُشما   وملمْ  هِبِمم يم   بمْكر   أمابم   أمنَّ :   أمحم ََُّ  رمضأأأِ  ا
يم  ُعممرم   إأم  هِبما   عمِهدم   عمْنهُ  ََُّ   رمضأأأأِ ِلُمونم  فمجلمثْأبمتم  عمْنهُ   ا يم   ُعممرم  أمنَّ .   ومالثَّاين :  ِبعمْهِدهِ  إمماممتمهُ   اْلُمسأأأأْ   رمضأأأأِ
 ََُّ ُمْ  اجلْممماعمةُ  فأمقمِبلمتْ  الش ورمل أمْهلِ  إأم  هِبما  عمِهدم  عمْنهُ  ا ا  ُدُخوهم  اْلعمْصرِ  أمْعيمانُ  ومُهمْ  ِفيهم

 وهذا الطريق يقع على صورتين  •
أن يتخذ املعهود إليه أبن يعهد إأ واحد فقط فيجب االقتصار عليه كما فعل أبو بكر   األولى : •

 رضي هللا عنه 
 أن يتعدد املعهود إليه أبن يكون اثني فجلكثر وهو على ضربي : الثانية : •
اآلخر، فيختأار أهأل احلأل والعقأد واحأدا من   علىأن معلهأا شأأأأأأأأأأأورل بينهم اليقوم فيهأا أحأد    -أ •

 أي  بن معدان" عن    الصأأأأأأحيحيهم كما حصأأأأأأل من عمر رضأأأأأأي هللا عنه فقد جاء يف املعهود إلي
 بكر أاب  وذكر  سأأألم و  عليه  هللا  صأأألى  هللا نيب  فذكر  اجلمعة  يوم خطب  اخلطاب بن  عمر أن  طلحة

 
بالعهد له ثم تركه لعلمه أن الناس لن يختاروا    من فضل أبي بكر ، فقد هم ال  عن النبي  وقد دل على هذا الطريق ماورد    - ((68

 إال أبا بكر  
(  "إن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها  273/ ص  1)ج    - قال في منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية  

وأن ذلك ال يحتاج فيه إلى عهد خاص ، كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم لما    عن غيره ما علم المسلمون به أنه احقهم بالخالفة 
أراد أن يكتب ألبي بكر فقال لعائشة ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب ألبي بكر كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى  

اري "لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول  ويأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر اخرجاه في الصحيحين ، وفي البخ
القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع هللا ويأبى المؤمنون" فبين صلى هللا عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا ثم علم أن األمر  

س وأفضل قرون هذه األمة فال يتنازعون  واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه واألمة حديثة عهد بنبيها وهم خير أمة أخرجت للنا 
في هذا األمر الواضح الجلي فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد وكال األمرين منتف فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي  

ذلك لعلمه بأن ظهور   وسوء القصد ال يقع من جمهور األمة الذين هم أفضل القرون ولهذا قال يأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر فترك
فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا األمر يغنى عن العهد فال يحتاج إليه فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه  

 وهذا أبلغ من العهد 
في هذا الحديث دليل  إلنسان إذا لم يستخلف الخليفة وأجمعوا على جواز جعل الخليفة األمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة و

على أن النبي صلى هللا عليه و سلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم  ...  " وذلك ألن الصحابة رضي هللا عنهم  
 أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى ولم يخالف في شيء من هذا أحد" 
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 أيمرونين أقواما   وإن أجلي  حضأأأأأأور إال أراه  ال  وإين  نقرات ثالخ  نقرين ديكا   كجلن  رأيت  إين:     قال
 و  عليه هللا  صأأأأأألى نبيه  به بعث الذي وال  خالفته  وال دينه  ليضأأأأأأيع يكن  ل  هللا وإن  أسأأأأأأتخلف أن

 و  عليه هللا  صأألى هللا رسأأول  تويف الذين السأأتة هؤالء  بي  شأأورل  فاخلالفة  أمر  ي عجل  فإن  سأألم
  (  69أ" راض عنهم وهو سلم

 يدخل ول  عوم بن  وعبدالرمحن  وقاص  أي  بن  وسأأأأأأأعد  والزبري  وطلحة  وعليهم : عثمان  السأأأأأأأتة •
 إدخال عن تورع كما   إدخاله عن  فتورع أقاربه  من ألنه  العشأأأأأرة  من  كان  وإن  معهم  زيد  بن  سأأأأأعيد
 " عنهم هللا رضي عبدهللا ابنه

  إن  قال  ؟  تستخلف  أال  لعمر  قيل:    قال  عنهما   هللا  رضي  عمر  بن  هللا  عبد  عن  الصحيحيويف    •
  هللا  رسول   مين   خري  هو   من   ترك   فقد   أترك  وإن  بكر   أبو   مين  خري  هو   من  استخلف   فقد   أستخلف

  علي   وال  يل  ال  كفافا   منها   جنوت  أين  وددت  وراهب  راغب  فقال  عليه  فجلثنوا.   سلم  و  عليه  هللا  صلى
 (  70أ وميتا  حيا  أحتملها  ال

فتنتقل    -ب • فالن  بعده  فاخلليفة  مات  فإذا  فالن،  بعدي  اخلليفة  ويقول  فيهم  اخلالفة  يرتب  أن 
  هللا   رسول   أمر:    قال  عنهما   هللا   رضي  عمر   بن  هللا  عبد عن    -  البخاريابلرتتيب ملا جاء يف صحيح  

  قتل  إنأ    سلم  و   عليه   هللا   صلى  هللا  رسول   فقال  حارثة  بن   زيد  مؤتة  غزوة   يف   سلم  و   عليه  هللا  صلى 
ذلك يف    قال املاوردي " وإذا فعل النيب  (  71أ (  رواحة  بن  هللا  فعبد  جعفر   قتل  وإن  فجعفر  زيد

 (  72أ مثله يف اخلالفة "  رجا  اإلمارة

 
  1286(ر 81/  2باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان بن عفان ؛  صحيح مسلم )  3700(ر 15/ 5ري ـ م م )صحيح البخا- ((69

 واللفظ لمسلم 
3700 

وهذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم     4817(ر 4/  6باب االستخالف ؛  صحيح مسلم )  7218(ر81/  9صحيح البخاري ـ م م )   - ((70
نوا عليه وقالوا جزاك هللا خيرا فقال راغب وراهب قالوا استخلف فقال أتحمل أمركم  عن ابن عمر قال  : حضرت أبي حين أصيب فأث

حيا وميتا ؟ لوددت أن حظي منها الكفاف ال علي وال لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ) يعني أبا بكر ( وإن أترككم  
 فعرفت أنه حين ذكر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غير  فقد ترككم من هو خير مني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  قال عبدهللا

مستخلف"  وفي لفظ لمسلم عنه قال :" دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ قال قلت ما كان ليفعل قالت إنه  
تى رجعت فدخلت عليه فسألني  لفاعل قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبال ح

عن حال الناس وأنا أخبره قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك زعموا أنك غير مستخلف وإنه لو كان  
ي  لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إل 

فقال إن هللا عز و جل يحفظ دينه وإني لئن ال أستخلف فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبو بكر  
  قد استخلف  قال فوهللا ما هو إال أن ذكر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول هللا صلى هللا عليه 

 وأنه غير مستخلف و سلم أحدا 
 4261( باب غزوة مؤتة من أرض الشأم  ر 143/ 5صحيح البخاري )  - ((71
 ( 11األحكام السلطانية والواليات الدينية )ص:  - ((72
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 : الطريق الثالث من طرح ثبوت اإلمامة

إذا تصأدل لإلمامة من غري عهد وال بيعة وإمنا مت األمر له ابالسأتيالء،    وذلكالقهر واالسأتيالء والللبة   
فتنعقد إمامته إذا اسأأتتب األمر له لينت م مشل األمة وتتفق كلمتهم، وإن ل يكن جامعا لشأأرائط اإلمامة 

  :ودل على ذلك اإلجماعأبن كان فاسقا أو جاهال، وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة، 

  لطانأمجع الفقهاء على وجوب طاعة السأأأأأأأأأ  وقد:" 7/ص13الباري ج  فتح بن حجر يف قال -
املتللب واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسأأأأأأأكي 

 الدشاء" 
وقال الشأأأأأأأأأأيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاأ :" األئمة جممعون من كل مذهب على   -

 اسأأأأأأتقامتاألشأأأأأأياء، ولوال هذا ما   مجيعأن من تللب على بلد أو بلدان له حكم اإلمامة يف 
الأدنيأا ة ألن النأا  من زمن طويأل قبأل اإلمأام أمحأد إأ يومنأا هأذا مأاجتمعوا على إمأام واحأد،  

حدا منالعلماء ذكر أن شأأأيئا من األحكام اليصأأألح إال ابإلمامة الع مى " الدرر وال يعرفون أ
 7/239السنية يف األجوبة النجدية 

ة كمأا يف »شأأأأأأأأأأأرح أصأأأأأأأأأأأول اعتقأاد أهأل السأأأأأأأأأأأنأة  -رمحأه هللا  -اإلمأام أمحأد بن حنبأل   وقأال -
وقد كان النا  اجتمعوا   -( »ومن خرج على إمام من أئمة املسأأأأأأأألمي1/181واجلماعة« أ

فقد شأأأأأأأأأق هذا اخلارج عصأأأأأأأأأا   -يه، وأقر وا له ابخلالفة أبي وجه كانة ابلرضأأأأأأأأأا أو ابلللبةعل
هللا صأأألى هللا عليه وسأأألم، فإن مات اخلارج عليه مات  سأأأولاملسأأألمي، وخالف اآلاثر عن ر 

 أل قتأال السأأأأأأأأأأألطأان وال اخلروج عليأه ألحأد من النأا ، فمن فعأل ذلأكة   والميتأة اجلأاهليأة. 
 السنة والطريق«.فهو مبتدع على غري 

:  - رمحه هللا  -الشأأأأأيخ  سأأأأأئل(  373-369/    25أ  -فتاول ورسأأأأأائل العثيمي    جمموع  ويف -
أنه قال: "ممن ممات وليس يف ُعُنقه بيعة    -صأأأأأأأأأألى هللا عليه وسأأأأأأأأأألم    -ثبت يف احلديث عنه 

، ألحد، مات ميتة  جاهلية  ". ومعلوم  أنه يف أكثر بالد املسأأأأألمي اليوم، ال يتحقُق هذا األمر
وأنه ليس يف عنقهم بيعة ألسأباب كثرية منها: االضأطراابت السأياسأية، واالنقالابت، وغريها،  

 فجلجاب.  خريا  فكيف  رج املسأأأأأألمون يف تلك البالد من هذا اإلث وهذا الوعيد؟ جزاكم هللا 
وأن من املعلوم أن يف   الواحأدبقولأه: املعروم عنأد أهأل العلم أن البيعأة ال يلزم منهأا رضأأأأأأأأأأأا  
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الد من ال يرضأأى أحد  من النا  أن يكون وليًّا عليه، لكن إذا قهر الويل وسأأيطر وسأأادت الب
 فهذا هو متماُم البيعة" الُسلطة،له 
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النصوص التي جاء في النهي عن التفرق ولزوم جماعة  : المطلب الثاني 

 اإلمام 
اآلايت املتقدمة يف األمر ابالجتماع والنهي عن التفرق تشأأأمل بعمومها   مجيعأوال : نصأأأوص الكتاب :

 هذا املوضع وكل من استدل على معىن من معاين اجلماعة املتقدم يستدل بتلك اآلايت

األحاديث املتقدمة يف النهي عن االختالم واألمر ابالجتماع تشأأأأأمل   مجيعاثنيا : نصأأأأأوص السأأأأأنة :  
 بعمومها هذا املوضع. 

: النصووص التي جاءد لالة على أن من معاني الجماعة : الثالث   المطلب
 الذي انعقدد بيعته   جماعة اإلمام

يقول" من أَتكم   قال مسعت النيب   عن عرفجة بن شأأأريح األشأأأجعي    مسأأألم  صأأأحيحيف      -
 (  73أوأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه "

وهنات فمن رأيتموه فارق اجلماعة أو  هناتلفظ البن حبان ذسأناد صأحيح" سأيكون بعدي   ويف -
إن مجيع فأاقتلوه كأائنأا من كأان فأإن يأد هللا مع اجلمأاعأة و   هموأمر   حممأد   أمأةيريأد أن يفرق بي  

 (  74أالشيطان مع من فارق اجلماعة يرتكض"
أن ال إله إال هللا   هد: أأال  ل دم امرئ مسأأألم يشأأأ  قال: قال رسأأأول هللا   مسأأأعود  ابن  عن -

وأين رسأأأأأأأأأأأول هللا، إال ذحأأأدل ثالخ: الثيأأأب الزاين، والنفس ابلنفس، والتأأأارك لأأأدينأأأه املفأأأارق 
 (  75أللجماعة("

 (  76أ فارق اجلماعة قيد شا فقدخلع ربقة اإلسالم من عنقه"  من:"قالأن النيب    ذر    أي  وعن -
يرضأأأأأأأأأأأى لكم ثالاث ، أن تعبأدوه وال   قأال: "إن هللا  أن النيب    -رضأأأأأأأأأأأي هللا عنأه-أي هريرة    عن -

 (  77أتشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا حببل هللا مجيعا  وال تفرقوا، وأن تُناصحوا من واله هللا أمركم"

 
 4902ر22/  6صحيح مسلم    - ((73
 4577ر437/  10صحيح ابن حبان - ((74
باب قول هللا تعالى ) أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن    6484ر   2521/  6صحيح البخاري    -((75

    45والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الظالمون{ المائدة 
صحيح ابن    ه األلباني ، وأخرجه ابن حبان  والترمذي عن أبي مالك األشعري  ، صحح  4760ر    385/  4سنن أبي داود     - ((76

 ، وقال :"حسن صحيح غريب"    2863ر 148/  5، وقال األرنؤوط :"إسناده صحيح ؛ سنن الترمذي   6233ر 124/  14حبان 
 17209ر130/ 4مسند أحمد بن حنبل  

 لى شرط الصحيحين"   ، قال األرنؤوط :"إسناده ع 3388ر 182/  8صحيح ابن حبان - ((77
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قال  (  78أ"تفرقوا  وال مجيعا   هللا حببل  تعتصأأموا وأن شأأيئا  به  تشأأركوا وال  تعبدوهلفظ ملسأألم"أن    ويف -
 (.  79أ: "وال تفرقوا" فهو أمر بلزوم مجاعة املسلمي ": "قوله -رمحه هللا-النووي  

 تعتصأموا أن لكم  ويرضأى"  قوله  يف هذا سأهيل حديث  يف  ال اهر:"  -هللا  رمحه–ابن عبد الا   قال -
 هللا أمر  فقد  هللا كتاب  أما ،  احلديث بسأأياقة أشأأبه وهو  اعلم وهللا  اجلماعة أراد أنه"  مجيعا   هللا حببل
 به املراد احلديث هذا  أن غري،  حديث ما   وغري آية ما   غري يف به  واالعتصأأأأأام  ابلتمسأأأأأك وجل  عز
 (  80أ"ويطاع له يسمع إمام على اجلماعة أعلم وهللا

قال: "عليكم ابجلماعة وإايكم والفرقةة فإن الشأأيطان   رسأأول هللا    أن  عمر بن اخلطاب   عن -
 (.  81أمع الواحد أقرب، وهو من االثني أبعد، من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة"

عن اخلري،   : أكان النا  يسأأأأأأأجللون رسأأأأأأأول هللا قالالصأأأأأأأحيحي عن  حذيفة بن اليمان  يف -
ل هللا! إان كنا يف جاهلية وشأر، فجاءان هللا وكنت أسأجلله عن الشأر خمافة أن يدركين، فقلت: اي رسأو 

هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شأأر؟ قال: "نعم"، قلت: وهل بعد ذلك الشأأر من خري؟ قال: 
"نعم، وفيأه دخن"، قلأت: ومأا دخنأه؟ قأال: "قوم يهأدون بلري هأديي، تعرم منهم وتنكر"، قلأت:  

واب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها"،  دعاة على أب  :فهل بعد هذا اخلري من شأأأأأأأأأر؟ قال: "نعم
قلت: اي رسأأول هللا! صأأفهم لنا، قال: "هم من جلدتنا ويتكلمون أبلسأأنتنا"، قلت: فما أتمرين إن 

: "تلزم مجاعة املسلمي وإمامهم"، قلت: فإن ل يكن هم مجاعة وال إمام؟ قال: قالأدركين ذلك؟  
  (  82أرة حى يدركك املوت وأنت على ذلك"("فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض أبصل شج

 مجاعة  مالزمة  وجوب  ابب:" أ اإلمارةعليه النووي يف شأأأأأأأرحه لصأأأأأأأحيح مسأأأأأأألم من كتاب    بوب -
 (  83أ"اجلماعة ومفارقة الطاعة من اخلروج وحترمي حال كل  ويف الفنت ظهور عند املسلمي

 مجأاعأة  لزوم  وجوب  يف  الفقهأاء  جلمأاعأة  حجأة  فيأه  بطأال  ابن  قأال:"  -هللا  رمحأه–ابن حجر    قأال  -
 جهنم أبواب  على  دعاة  ابهنم  األخرية  الطائفة  وصأأأف ألنه اجلور أئمة  على  اخلروج  وترك  املسأأألمي

 وأمر  حق غري  على  وهم اال  كذلك  يكونون  ال  وهم األولي  يف قال  كما   وتنكر تعرم  فيهم يقل  ول
 

 4578ر 130/  5صحيح مسلم    - ((78
 11/ 12شرح النووي على مسلم    - ((79
   275-274/ 21التمهيد  - ((80
حبان  - ((81 ابن  الكبرى     7254ر   239/  16صحيح  النسائي  سنن  الصحيحين"؛  شرط  على  األرنؤوط:"إسناده  وقال   ،5  /

وقال :"حسن صحيح غريب" وصححه    2165ر 465/  4ذي   ؛ سنن الترم   177ر 26/  1؛ مسند أحمد بن حنبل    9225ر388
 األلباني 

 4890ر 20/ 6باب عالمات النبوة ؛ صحيح مسلم     3411ر1319/  3صحيح البخاري  - ((82
 236/  12شرح النووي على مسلم   - ((83
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 اجتمعوا  من  طاعة  يف  الذين  اجلماعة  لزوم  اخلا  من  املراد:  الطاي  قال. ..  اجلماعة  بلزوم  ذلك  مع
 (  84أ"اجلماعة عن خرج بيعته نكث فمن أتمريه على

 (  85أ" جار وإن عليه  رج فال إمام على املسلمون اجتمع مى أنه:  يعين يف املفهم :" وقال -
قال:" من كره من أمريه شأأأيئا   النيب   عنهللا تعاأ عنهما    رضأأأيعبا   ابن  عنالصأأأحيحي   ويف -

   )86(فليصا فإنه من خرج من السلطان شاا مات ميتة جاهلية"
 ميتأأة  مأأات  فمأأات  اجلمأأاعأأة  وفأأارق  الطأأاعأأة  من  خرج  من  »:قأأال  النىبأن      هريرة  أىب  عن -

 (  87أ"جاهلية
: إخالُص العمل   أن النيب   زيد بن اثبت    وعن - قال: "ثالثة  ال يِلل  عليهن قلب امرئ  مسأألم 

 (  88أاألمر، ولزوُم مجاعة املسلمي فإن دعوهتم حتيط من ورائهم" ةهلل، ومناصحُة وال
 لأأه  والوجأأه  عزوجأأل  هللا  لقي  اإلمأأارة  واسأأأأأأأأأأأتأأذل  اجلمأأاعأأة  فأأارق:"قأأالأن النيب  حأأذيفأأة  وعن -

 (  89أ"عنده
  

 
 37/ 13فتح الباري   -((84
 104/  12المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ((85

باب قول النبي صلى هللا عليه و سلم ) سترون بعدي أمورا تنكرونها ( ؛ صحيح     6645/ح  2588/ص 6صحيح البخاري ج   -   (86)
 4897ر 21/ 6مسلم    

 4892ر20/  6صحيح مسلم    - ((87
هذا الحديث قد جاء من طرق عن جمع من الصحابة منهم أنس ابن مالك ، وجبير ابن مطعم ، والنعمان ابن بشير رضي هللا   - ((88

، وقال     67   270/  1، وقد أخرجه عنه ابن حبان في صحيحه التميمي    عنهم ، وأصح هذه الطرق ماجاء عن زيد ابن ثابت  
؛  وأخرجه    13374ر    225/  3مسند أحمد بن حنبل    أحمد عن أنس ابن مالك  األرنؤوط :"إسناده صحيح،  وأخرجه اإلمام  

 وقال صحيح على شرطهما ، ووافقه الذهبي    294،  ر    1 /119الحاكم عن جبير ابن مطعم 
 ، قال األرنؤوط :"إسناده حسن"  23331ر 387/  5مسند أحمد بن حنبل  -((89
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النصوص التي جاءد بوجوب السمع والطاعة لألمير  : المطلب الرابع 

 وإن جا  أو ظلم 
ا تعاأ :  ايم  قال - ََّم  أمِطيُعوا آمممُنوا الَِّذينم  أميأ هم  (  90أ{ اآليةِمْنُكمْ  اأْلمْمرِ  ومُأويل  الرَُّسولم  ومأمِطيُعوا ا
 يعصىن  ومن  هللا أطاع  فقد أطاعىن  من»   قال    النىبعن     هريرة  أىب  عن  -صحيح مسلم    ويف  -

 (.  91أ«عصاىن فقد األمري يعص ومن أطاعىن فقد األمري يطع ومن هللا عصى فقد
قال سأأتكون أثرة وأمور تنكروهنا قالوا اي رسأأول   الصأأحيحي : "  عن بن مسأأعود عن النيب   ويف  -

ويف لفظ مسأأأأأألم " إهنا    )92(هللا فما أتمران قال تؤدون احلق الذي عليكم وتسأأأأأأجللون هللا الذي لكم"
هللا كيف أتمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون احلق   لستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا قالوا اي رسو 

   )93(م"الذي عليكم وتسجللون هللا الذي لك

أنه أوجب علينا أن نؤدي حقهم وهو السأأأأأأأمع والطاعة يف املعروم، وإذا   وجه االستتتتتتتدالل:
منعوان شأأأأأأأأيئا من حقوقنا السأأأأأأأأتئثارهم هبا أو وقعوا يف منكر من املنكرات املعلنة لقوله"وأمور تنكروهنا" 
فهي معلومة لنا وجب علينا نصأأأحهم كما جاء يف األحاديث األخر فإذا ل ينفع النصأأأح نرفع األمر إأ 

احلث على السأأأأأأأأأأأمع والطأاعة وإن كان املتويل ظاملا عسأأأأأأأأأأأوفا   وفيأه:"-رمحه هللا-النووي  قال       هللا.
كشأأأأأأأأف أذاه ودفع شأأأأأأأأره   فيعطى حقه من الطاعة وال  رج عليه وال  لع بل يتضأأأأأأأأرع إأ هللا تعاأ يف

 (  94أوإصالحه"

ثالثة ال يكلمهم هللا وال   قال رسأأأأأأأول هللا   قالأي هريرة   عنالبخاري :"    صأأأأأأأحيحجاء يف  ما  -
السبيل ورجل ابيع   ابنين ر إليهم وال يزكيهم وهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق لنع منه 

  )95(رجال ال يبايعه إال للدنيا فإن أعطاه ما يريد ويف له وإال ل يف له. .. احلديث"

 
 سورة النساء  58اآلية   - ((90
 4852ر  13/  6صحيح مسلم     - ((91

 3408/ح 1318/ص 3صحيح البخاري ج   -  (92)
 1843/ح1472/ص 3صحيح مسلم ج   -  (93)

 232/ص12شرح النووي على صحيح مسلم ج - ((94
 /    باب اليمين بعد العصر    2527/ح950/ص 2صحيح البخاري ج   -  (95)
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هللا ورسأأأأأأأوله واجبة على كل أحد وطاعة والة األمور   فطاعة:"-رمحه هللا-شأأأأأأأيخ اإلسأأأأأأأالم قال
واجبة ألمر هللا بطاعتهم فمن أطاع هللا ورسأأأوله بطاعة والة األمر هلل فجلجره على هللا ومن كان اليطيعهم 

 (  96أ من خالق "  إال ملا أيخذه من الوالية واملال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله ىف اآلخرة

طاعته ونصأأأيحته أو بيعته إن طلبها وتسأأأقط عدالة من أابها   جتب:"  -رمحه هللا-الشأأأوكاين  وقال
ونصأأأأأأأأأأأيبأه من الفيء ويؤدب من يثبط عنأه أو ينفى ومن عأاداه بقلبأه خمطىء وبلسأأأأأأأأأأأانأه فأاسأأأأأأأأأأأق وبيأده  

 (  97أحمارب"

بشر فجاء هللا خبري فنحن فيه بن اليمان:" قلت اي رسول هللا إان كنا   حذيفةويف صحيح مسلم عن    -
فهل من وراء هذا اخلري شأأر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشأأر خري قال نعم قلت فهل وراء ذلك 

ي وال يسأأتنون بسأأنيت وسأأيقوم ياخلري شأأر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبد
اي رسأأول هللا إن أدركت فيهم رجال قلوهبم قلوب الشأأياطي يف جثمان إنس قال قلت كيف أصأأنع 
   )98(ذلك قال تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع"

أنه أمر ابلسأأمع والطاعة ولو وقع عليه ال لم، ومما الشأأك فيه أن اإلنكار   وجه االستتتدالل:
العلين على ويل األمر يؤدي إأ عدم السأأأأمع والطاعة، وهذا األسأأأألوب ملب شأأأأرا مسأأأأتطريا فوسأأأأيلة 

 احملرم حمرمة.  

فقال اي نيب هللا أرأيت إن قامت علينا أمراء   سأأأأأأجلل رسأأأأأأول هللا    بن يزيد اجلعفي  سأأأأأألمة  وعن -
يسأأأأجللوان حقهم ولنعوان حقنا فما أتمران فجلعرض عنه ث سأأأأجلله فجلعرض عنه ث سأأأأجلله يف الثانية أو يف 

امسعوا وأطيعوا فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما   رسول هللا    فقالالثالثة فجذبه األشعث بن قيس  
  )99(محلتم"

:" عليك السأمع والطاعة يف عسأرك ويسأرك قال  أن النيب   أي هريرة    عنويف صأحيح مسألم    -
  )100(ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك"

 
   17- 16/ص 35مجموع الفتاوى ج  - ((96
 513/ص4السيل الجرار ج  - ((97

 1847/ح  1476/ص 3وفي صحيح مسلم ج  -  (98)
 باب في طاعة األمراء وإن منعوا الحقوق     12/   1846/ح 1474/ص 3صحيح مسلم ج   -  (99)

 1836/ح1467/ص 3صحيح مسلم ج   -  (100)
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االسأأأأتئثار واالختصأأأأاص أبمور الدنيا عليكم أي  هيبيان معىن األثرة:"    يفالنووي رمحه هللا  قال
 ث امسعوا وأطيعوا وإن اختص األمراء ابلأدنيأا ول يوصأأأأأأأأأأألوكم حقكم ممأا عنأدهم وهأذه األحأاديأث يف احلأ

فإن اخلالم سأأأأأأبب لفسأأأأأأاد   املسأأأأأألميعلى السأأأأأأمع والطاعة يف مجيع األحوال وسأأأأأأببها اجتماع كلمة  
 (  101أيف دينهم ودنياهم" حواهمأ

 
 225/ص12شرح النووي على صحيح مسلم ج - ((101
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المعاصرة المخالفة لهذا األصل وفيه   التطبيقاد :  خامس ال  المطلب

 ثالثة فروع  
 

  منذ اآلراء  ألنهذا العصر !  يف موجودة غريهبذا املعىن   اجلماعة أن  " : مقولة: األول   الفرع

 "   شرعي ة بيعة بعقد املسلمي  جلميع واحد إمام على  تت فق  ل  عديدة قرون 
 االعتقادات التالية:ويترتب على هذا المفهوم  

السأأعي إلماد اجلماعة حسأأب املفهوم الشأأرعي عندهم وهو " اجلماعة اليت اتفقت آراء   وجوب:   أوال
 هبذا املعىن غري موجودة.  اجلماعةألن  ةمجيع املسلمي فيها على إمام واحد بعقد بيعة" 

مجيع ا، فال   ملسأأأأأألميي يقود االذ  اإلمامأحاديث السأأأأأأمع والطاعة لوالة األمر تنصأأأأأأرُم إأ  أن:   اثنيا 
 فيهم حكام اململكة العربية السعودية. مبنيصح تطبيقها على حكام هذا العصر 

اخلروج عليها، فهي حكومات   جوزاحلكومات املوجودة ليسأأأأأت حكومات معتاة شأأأأأرعا، في أن:   اثلثا 
 إماما  عاما . رئيسها متعددة ة ألن  املسلمي ل يتفقوا كلهم على أن يبايعوا 

:  قلأت: "    قأال   حأذيفأة  حأديأث  يف   قولأه  من  أخأذا  ،  االعتزال  فيأه  الواجأب،  زمأان  يفأننأا    رابعأا:
 أن ولو  كلها   الفرق    تلك  فاعتزل:    وسأأأأأأأألم  عليه هللا  صأأأأأأأألى قال  ؟ إمام  وال  مجاعة  هم يكن  ل  فإن
 (  102أ"ذلك على وأنت املوت يدركك حى شجرة أبصل تعض  

 ما يلي:وهو قول فاسد بجميع لوازمه، مردود ب

النصتتتتتتتتوص المتقدمة ومن ذلك حديث ) خيار أئمتكم    تتتتتتتتترار أئمتكم(   -1
 فظاهرها تعدد األئمة وحديث حذيفة )يقوم فيهم أئمة(،

 األول ، فقد تفرقت األمة من ذلك الحين وبالواقع منذ القرن  -2

 
الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية  ؛  المراد    30- 28انظر ؛ المفهوم الشرعي  للجماعة ، واإلمامة ص    - ((102

 ، وقد سبق تخريج الحديث   22- 18اإلسالمية ص 
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فقأأد أمجعوا على تعأأدد الوالايت واألئمأأة كمأأا     وبتججمتتاع العلمتتاء على خالفته   -3
تقدم يف طرق تنصأأيب اإلمام ، وعلى وجوب الوفاء ببيعة كل إمام سأأواء كان عن طريق 

 :   الرضا أم الللبة، وأن السمع والطاعة واجبة هم ابملعروم، ومن نصوصهم يف ذلك
االمة  أنفرض   فاذاأن يكون للمسأألمي إمام واحد والباقون نوابه،   والسأأنةشأأيخ اإلسأأالم:" قال -

ها عدة أئمة  فكانغري ذلك ،   أوخرجت عن ذلك ملعصأأأأأأأأأأية من بعضأأأأأأأأأأها وعجز من الباقي،  
 (  103ألكان مب على كل إمام أن يقيم احلدود ويستويف احلقوق"

قال :   من خرج عن   أ وعن أي هريرة رضأأي هللا عنه عن النيب   -هللا  رمحه–الصأأنعاين   وقال -
عن الطأاعأة أي طأاعأة اخلليفأة   قولأه  ( 104أالطأاعأة وفأارق اجلمأاعأة ومأات فميتتأه ميتأة جأاهليأة {

الأذي وقع االجتمأاع عليأه وكأجلن املراد خليفأة أي قطر من األقطأار إذ ل ممع النأا  على خليفأة 
ية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم أبمورهم إذ لو يف مجيع البالد اإلسالم

  (  105أمحل احلديث على خليفة اجتمع عليه أهل اإلسالم لقلت فائدته "
اإلسأأالم واتسأأاع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد   وأمابعدانتشأأار:"-هللا  رمحه–الشأأوكاين قال -

اآلخر أو األقطار كذلك وال  القطرإمام أو سأأأأأألطان ويف    صأأأأأأار يف كل قطر أو أقطار الوالية إأ
ينفأذ لبعضأأأأأأأأأأأهم أمروال هني يف قطر اآلخر وأقطأاره اليت رجعأت إأ واليتأه فال أب  بتعأدد األئمأة 
والسأأأأأالطي ومب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره 

ا قام من ينازعه يف القطر الذي قد ثبتت فيه واليته ونواهيه وكذلك صأأأأأأأأأأأاحب القطر اآلخر فإذ
وابيعأأه أهلأأه كأأان احلكم فيأأه أن يقتأأل إذا ل يتأأب وال جتأأب على أهأأل القطر اآلخر طأأاعتأأه وال 

األقطار فإنه قد ال يبلغ إأ ما تباعد منها خا إمامها أو سأأأأأأأأأأألطاهنا  لتباعدالدخول حتت واليته 
ف ابلطاعة واحلال هذه تكليف مبا ال يطاق وهذا معلوم وال يدرل من قام منهم أو مات فالتكلي

لكل من له اطالع على أحوال العباد والبالد فإن أهل الصأأي واهند ال يدرون مبن له الوالية يف 
أرض امللرب فضأأأأأأأأأأأال عن أن يتمكنوا من طأاعتأه وهكأذا العكس وكأذلأك أهأل مأا وراء النهر ال 

عكس فاعرم هذا فإنه املناسأأأأأأأأأأب للقواعد الشأأأأأأأأأأرعية يدرون مبن له الوالية يف اليمي وهكذا ال
عنأك مأا يقأال يف خمأالفتأه فأإن الفرق بي مأا كأانأت عليأه الواليأة  ودعواملطأابق ملأا تأدل عليأه األدلأة 

 
 176- 175/ص 34مجموع الفتاوى ج  - ((103
 سبق تخريجه  - ((104
 374/ 2سبل السالم   - ((105
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اإلسأأأأأأأأأالمية يف أول اإلسأأأأأأأأأالم وما هي عليه اآلن أوضأأأأأأأأأح من مشس النهار ومن أنكر هذا فهو 
 (  106أا"مباهت ال يستحق أن  اطب ابحلجة ألنه ال يعقله

هللا تعاأ :" األئمة جممعون من كل مذهب على أن من   محهالشيخ حممد بن عبد الوهاب ر   وقال -
تللب على بلد أو بلدان له حكم اإلمامة يف مجيع األشأأأياء، ولوال هذا ماسأأأتقامت الدنيا ة ألن 

رفون النأأا  من زمن طويأأل قبأأل اإلمأأام أمحأأد إأ يومنأأا هأأذا مأأاجتمعوا على إمأأام واحأأد، وال يع
 (  107أأحدا من العلماء ذكر أن شيئا من األحكام اليصلح إال ابإلمامة الع مى " 

:" ما رأيكم فيمن يقول إن أحاديث السأأأأأمع والطاعة   –رمحه هللا   -الشأأأأأيخ ابن عثيمي وسأأأأأئل -
بقوله: رأينا  -رمحه هللا-لوالة األمر تنصرُم إأ القائد العام الذي يقود املسلمي مجيع ا؟ فجلجاب

أن هأذا ليس بصأأأأأأأأأأأحيح، بأل كأل  ويل  أُمِ ر جتأب طأاعتأه، حى الرجأل يف أهأل بيتأه مأب على أهأل 
عليهم   وجبيت طاعته ما ل أيمرهم مبعصأية هللا، حى القوم الثالثة إذا سأافروا وأممَّروا أحدهم  الب

طأاعتأه، لعموم األدلأَّة الأدالأَّة على وجوب طأاعأة األمري، ث إن اخلليفأة الواحأد على سأأأأأأأأأأأائر األمأَّة 
 عنهم،  هذا قد انقضأى زمنه منذ عهد بعيد، من حي انقرض اخللفاء الراشأدون األربعة رضأي هللا

متزقت األمة فبنو أُمَّيأة يف الشأأأأأأأأأأأام وما حوله، وعبأد هللا بن الزبري يف احلجأاز وما حوله، وآخر يف 
املشأأأأأأأأأأأرق ومأا حولأه، وآخرون يف اليمن، متزقأت األمأَّة، ومع ذلأك فكأل  العلمأاء الأذين يتكلَّمون 

تفر ق على وجوب السأأأأأأأأأأأمع والطأاعأة. يتكلمون على وجوب السأأأأأأأأأأأمع والطأاعأة يف عهأدهم مع  
هذا الرأي الفاسأأأأأأأد الباطل معناه اآلن  وعلىاألمة، وكل إقليم أو ما أشأأأأأأأبه، فيه أمري  تص به.  

ليس ألُمتنا إمام، واألُمَّة اآلن تعيش يف أمر  جاهلي، ليس هناك إمام وال مجلموم وال سأأأأأأألطان وال 
 (.  108أُمسلَّط عليهم "

المتقتدم فتالجواب عنته    يفتةأمتاالقول بتأننتا في زمن االعتزال لمتا جتاء في حتديتث حتذ •
 من وجهين : 

 األول : •
على ذلك  ألدلةا  السأاعة،ومن  قيام  إأ مدارالزمن  على  موجودة  جاءاألمربلزومها  اليت اجلماعةأن    -

 : 
 

 512/ص 4السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار" ج  - ((106
 7/239الدرر السنية في األجوبة النجدية  - ((107
 ( 374 - 373/  25)  - مجموع فتاوى ورسائل   - ((108
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، له  وجود  ال  شأأأأأأأأأأيء  بلزوم لألمر  معىن ال  إذفيها األمر بلزوم اجلماعة،   جاءاألحاديث اليت   مجيع -
  افرتض  قد  حيث    حذيفةيف حديث    جاء  كما   األزمنة  بعض  يف  اجلماعة  وجود  عدم  افرتاض  وأما 
 منها  البالد  بعض  خلو على  حممول  فهو،  ذلك  عليه    هللا رسأأأأأول ينكر  ول،  اجلماعة  وجود  عدم
 اليت  اجلمأاعأة  وجود  عأدم  فمراده،  اجلمأاعأة  بلزوم    النيب  أمر  حي  ذلأك  قأال    حأذيفأة  ألن  ة

   (  109ألزومها  اليتعذر آخر بلد يف مجاعة وجود ينايف ال وهذا، لزومها  لكن
 األحاديث الدالة على بقاء هذه اجلماعة إأ قيام الساعة ومنها : وبدليل -
  هذه تزال  ولن   النيب  مسعتفال :"    يف الصأأأأأأأأحيحي عن معاوية بن أي سأأأأأأأأفيان  ماجاء  -  •

 أمر  يزال  ولن  ويف لفظ:"(  110أ"هللا أمر  أيب حى  خالفهم  من يضأأأأأأرهم  ال هللا أمر  على  قائمة األمة
 (  111أ"هللا أمر أيب حى أو الساعة تقوم حى مستقيما  األمة هذه

قال :" ال تزال طائفة من أميت ظاهرين حى     عنبن شأأأأأأأأأعبة   امللرية  عنويف الصأأأأأأأأأحيحي    •
 (  112أأيتيهم أمر هللا وهم ظاهرون"

أالتزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضأأأرهم من خذهم حى ثوابن عن  عنمسأأألم    ويف •
 (  113أأيب أمر هللا وهم كذلك"

 الطائفة ببقاء التصأأأأأأأريح على اشأأأأأأأتملت قد  وغريها  األحاديث  هذهأن   وجه االستتتتتتتدالل :
 على يقاتلون  وأهنم  احلق  على ظاهرون  أهنم  صأفتها   يف جاء  املنصأورة والطائفة،  السأاعة  قيام  إأ  املنصأورة

 اليت.  وبناء عليه فإن اجلماعة وإمارة  مجاعة  من  هللا سأأأأأأبيل يف  وللقتال  احلق  على لل هور  بد وال،    احلق
  فلزومهأأأا ،  لزومهأأأا   على  واحلرص،  عنهأأأا   البحأأأث  فيجأأأب،  الزمأأأان  مأأأدار  على  موجودة  بلزومهأأأا   أمران

   (  114أواجب

أن االعتزال لو سألمناه يف بعض البلدان ، فاللكن تسأليمه يف اململكة العربية السأعودية الثاني :  •
 علىفيها   فالبيعة  ة شأأأأأأأأأرعا    املراد  ابملفهوم  ة  وإمام  مجاعة  -  احلمد  وهللا -فيها    للمسأأأأأأأأألمي  ألن  ة

 
انظر بحث فضيلة الكتور حافظ بن محمد الحكمي :"األحاديث الواردة في لزوم الجماعة " دراسة حديثية فقهية  المنشور      - ((109

 224/  76في مجلة البحوث العلمية ج
 5064/ ر   53/  6؛ صحيح مسلم  باب من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين 71ر  25/ 1صحيح البخاري ـ م م   - ((110
باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق    7312ر  0/  9صحيح البخاري ـ م م     - ((111

 يقاتلون وهم أهل العلم 
 5060/ر   53/ 6؛ صحيح مسلم   3640ر207/ 4صحيح البخاري ـ م م   - ((112
 5059ر 52/  6صحيح مسلم للنيسابوري   - ((113
انظر بحث فضيلة الدكتور حافظ بن محمد الحكمي :"األحاديث الواردة في لزوم الجماعة " دراسة حديثية فقهية  المنشور      - ((114

 224/  76في مجلة البحوث العلمية ج
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  وحده هللا إال  سأأأأألطاهنا  وداخل الر اية  تلك  حتت يعبد  ال  وأن، التوحيد راية  ورفع، السأأأأأنة  و الكتاب
 -  هللا شأأاء إن  -  تزال وال،  هللا  حمارم فيها   تسأأتحل   ال  وأن،  هللا بشأأريعة احلكم  وعلى، له  شأأريك ال

 آخرهم يقاتل حى خالفهم  من  وال  خذهم  من  يضأأأأأأأأأر هم ال منصأأأأأأأأأورة  ظاهرة،  ابحلق  هذا  على قائمة
 اخلروج أو، اعتزاهأا  إأ  رعأاايهأا  من  أحأدا   يأدعو  أن  ملسأأأأأأأأأأألم  موز فال ة  املنأة و احلمأد  وهلل،  الأدجأ ال
 (.  115أالشب ه بلريشا  أو، إما  وال مجاعة للمسلمي فيه ليس زمان يف أننا  بشبهة ة عليها 

  بط السمع والطاعة لإلمام بحصول العدل وعدم الجو  : الثاني  الفرع

املفهوم قد ال الف صأأأاحبه يف وجوب السأأأمع والطاعة، ولكنه يقيد ذلك بوجوب العدل   وهذا
وعدم اجلور، وهو مفهوم مردود ابإلمجاع املسأأأأأأأأأتند للنصأأأأأأأأأوص املتقدمة اليت جاءت بوجوب السأأأأأأأأأمع 

 والطاعة مع وجود ال لم واجلور :

نقل اإلمجاع على ذلك حرب الكرماين صأاحب اإلمام أمحد حيث قال يف العقيدة اليت نقلها   وقد -
عن السأأأأأأألف :" اجلهاد ماض قائم مع األئمة بروا أو فجروا ال يبطله جور جائر و ال عدل عادل 
و اجلمعأأة و العيأأدان و احلج مع سأأأأأأأأأأألطأأان و أن ل يكونوا بررة عأأدو ال اتقيأأاء وأتقيأأاء و دفع 

و اخلراج و األعشار و الفيء و اللنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا و االنقياد ملن وااله الصدقات  
هللا عز و جأل أمركم ال تنزع يأدا من طأاعتأه و ال خترج عليأه بسأأأأأأأأأأأيف حى معأل هللا لأك فرجأا و 

 مبتدعخمرجا و ال خترج على السأأألطان و تسأأأمع و تطيع و ال  تنكث بيعته  فمن فعل ذلك فهو  
مفارق للسأأنة للجماعة و أن أمرك السأألطان أبمر فيه هلل معصأأية فليس لك أن تطيعه البتة خمالف  

 (  116أو ليس لك أن خترج عليه و ال متنعه حقه"
نقأل ابن حجر رمحأه هللا اإلمجأاع على عأدم جواز اخلروج على السأأأأأأأأأأألطأان ال أال: فقأال: قأال   وقأد -

ان ولو جار وقد أمجع الفقهاء على احلديث حجة على ترك اخلروج على السأأأأأأأأأأألط  وىفابن بطال:  
وجوب طأاعأة السأأأأأأأأأأألطأان املتللأب واجلهأاد معأه وأن طأاعتأه خري من اخلروج عليأه ملأا يف ذلأك من 

 (  117أحقن الدماء وتسكي الدشاء"

 
   95انظر المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية اإلسالمية ص:  - ((115
 91وينظر ص  406-399واح نقلها بن القيم في حادي األر  - ((116
   7/ 13فتح الباري   - ((117
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اخلروج عليهم وقتأاهم   وأمأا اإلمجأاع على ذلأك أيضأأأأأأأأأأأا فقأال: "  -رمحأه هللا  -اإلمأام النووي  ونقأل -
كانوا فسأأأأأأأأأقة ظاملي وقد ت اهرت األحاديث على ما ذكرته وأمجع فحرام ذمجاع املسأأأأأأأأألمي وإن  

 (  118أأهل السنة أنه ال ينعزل السلطان ابلفسق...."
  حممأد  بن  أمحأد  حأدثنأا   -  معلقأا على حأديأث أي هريرة يف البخأاري:"-رمحأه هللا-ابن حجر  وقأال -

 فسأأأمعت هريرة  وأي  مروان  مع كنت  قال  جده  عن األموي سأأأعيد  بن   ىي بن  عمرو حدثنا  املكي
  :" (  119أ"قريش  من  غلمة  يدي  على أميت  هالك يقول  املصأأأأأدوق الصأأأأأادق مسعت يقول هريرة  أاب
 أاب  أعلم  ألنه   ة جارولو    السأأأأأأألطان على القيام  ترك  من  تقدم ملا  حجة أيضأأأأأأأا  احلديث  هذا يف

 ة  أيأأأديهمعلى    األمأأأة  هالكأن    مع  عليهم  ابخلروج  أيمرهم  ول  آابئهم  هؤالءوأمسأأأاء  أبمسأأأاء  هريرة
 وأيسأر املفسأدتي أخف فاختارطاعتهم،    من  االسأتئصأال  إأ  وأقرب  اهالك يف أشأد  اخلروجلكون 
 (  120أ"االمرين

اآلجري يف الشأأأأأريعة:" قد ذكرت من التحذير عن مذاهب اخلوارج ما فيه بالع ملن عصأأأأأمه  قال -
هللا عز وجل الكرمي عن مذهب اخلوارج، ول ير رأيهم، وصأأأأأأأأا على جور األئمة، وحيف األمراء،  
ول  رج عليهم بسأأأأأيفه، وسأأأأأجلل هللا الع يم أن يكشأأأأأف ال لم عنه، وعن مجيع املسأأأأألمي، ودعا 

الح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمي، وصلى خلفهم اجلمعة والعيدين،  للوالة ابلص
وإن أمروه بطأاعتهم فأجلمكنتأه طأاعتهم أطأاعهم، وإن ل لكنأه اعتأذر إليهم، وإن أمروه مبعصأأأأأأأأأأأيأة ل 
يطعهم، وإذا دارت بينهم الفنت لزم بيتأه، وكف لسأأأأأأأأأأأانأه ويأده، ول يهو مأا هم فيأه، ول يعن على 

 (  121أن هذا وصفه كان على الطريق املستقيم إن شاء هللا تعاأ."فتنة، فمن كا 
شأأأأأيخ اإلسأأأأأالم ابن تيمية رمحه هللا يف منهاج السأأأأأنة: أوهذا كان املشأأأأأهور من مذهب أهل  يقول -

السأنة اهنم ال يرون اخلروج على األئمة وقتاهم ابلسأيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك 
ة ألن الفسأأاد يف القتال والفتنة أع م من الفسأأاد   عن النيب  األحاديث الصأأحيحة املسأأتفيضأأة

 (  122أاحلاصل ب لمهم بدون قتال وال فتنة، فال يدفع أع م الفسادين ابلتزام أدانشا "
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أجوا  الخروج على الحواكم إذا ظهر منوه    أن النبي  :  الثوالوث  الفرع

 .الكفر البواح

 إذا وجد الكفر البواح مطلقا   احلاكماحلكام فيجوز اخلروج على  الكثري منوهو موجود عند  

 ابيعنا  يف ذلك حديث عبادة بن الصأأامت رضأأي هللا عنه وهو يف الصأأحيحي ونصأأه :"  ومسأأتندهم •
 إال أهله األمر ننازع ال  وأن علينا   وأثرة  ويسأأأران  وعسأأأران ومكرهنا  منشأأأطنا  يف والطاعة السأأأمع  على
 (  123أ برهان فيه هللا من عندكم بواحا  كفرا  تروا أن

 والجواب من وجو  :

: أن احلأديأث يأدل مبفهومأه على جواز ذلأك بقيود ذكرت يف هأذا احلأديأث، ويف أحأاديأث   األول
 أخرل ومن ذلك : 

 وةالقأأدرة اليت تتمثأأل يف وجود الق  -2الكفر البواح الأأذي عنأأدان من هللا فيأأه برهأأان    وجود  -1 •
 موعجمهللا يف   رمحه–أن اليرتتب على اخلروج مفسأأدة أع م. ، قال الشأأيخ حممد بن عثيمي    -3

حأال واحأدة    ( :" ال موز اخلروج عليأه إال يف373-369/   25أ -فتأاول ورسأأأأأأأأأأأائأل العثيمي  
ا ِعندمُكم فيه من هللا برهان  -صلى هللا عليه وسلم    -استثناها النيب   ، فقال: "إال أن تمروا ُكفر ا بمواح 

 ." 
صأأأأأأرَّية وابلقلب علمية، مبعىن أننا : "إال أن تروا ": الرؤية إما ابلعي أو ابلقلب، الرؤاي ابلعي بأوال   •

 ال نعمل ابل ن، أو ابلتقديرات، أو ابالحتماالت، بل البدَّ أن نعلمم علمم اليقي.
: أن نرل ُكفر ا ال فسأأأأأوقا  فمثال : احلاكم لو كان أفسأأأأأق عباد هللا عنده شأأأأأرب مخر وغريه من اثنيا   •

ز اخلروج عليه، وإن ُفسأِ قم ألنَّ مفسأدة احملرمات وهو فاسأق، لكن ل  رج من اإلسأالم، فإنه ال مو 
 اخلروج عليه أع ُم بكثري من مفسدة معصيته اليت هي خاصة به.

ا": البواح يعين: الصأأريح، واألرض البواح: هي الواسأأعة اليت ليس فيها شأأجر وال اثلثا   • : قال "بواح 
 يشأأك فيه أحد، مثل مدر وال جبل، بل هي واضأأحة للرؤية، البدَّ أن يكون الكفر بواحا  ظاهر ا ال

 
باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها ؛ صحيح مسلم    7055(ر47/  9صحيح البخاري ـ م م )  -((123

 4877(ر16/  6)
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إأ نمبِذ الشأأأريعة، أو يدعو إأ ترك الصأأأالة وما أشأأأبه ذلك من الكفر الواضأأأح الذي ال   يدعوأن 
تممأِل التأجلويأل، حى إنأه ال موز اخلروج عليأه حى وإن ُكنأا نرل حنن أنأه كفر وبعض النأا  يرل أنأه   م

 ليس بكفر، فإنه ال جنيز اخلروج عليهة ألن هذا ليس بواح ا.
: "عنأدكم فيأه من هللا برهأان "، أي دليأل  واضأأأأأأأأأأأح وليس جمرد اجتهأاد أو قيأا ، بأل هو بي   رابعأا   •

 موز اخلروج. ذواضح أنه كفر، فحينئ
البأدَّ من قُأدرة على  ال،ولكن هأل معىن جواز اخلروج أنأه جأائز بكأل حأال، أو واجأب على حأال؟   •

ِة هذا الوايل الذي رأينا فيه الكفر البواح ، البدَّ من ُقدرة، أما أن خنرج عليه بسكاكي املطبخ ُمنمابمذم
فه  يف العقل وضأالل يف  ألن هللا ل يُوجب   الدينةوعوامل البقر، ولديه دابابت وصأواريخ، فهذا سأم

عفاء يف مكة، ولو شأأأأأأاؤا الغتالوا ُكااءهم وقتلوهم، لكنه ل  اجلهاد على املسأأأأأألمي حي كانوا ضأأأأأأُ
 -عز وجل  -الشأأأأأأأأأأرعية اليت هلل اتبهة لعدم القدرة، وإذا كانت الواجبأيمرهم هبذا، ول أيذن هم  

إزالة احلاكم ابألمر اهي، جمرد ريشأأأة   ليستسأأأقط ابلعجز، فكيف هذا الذي سأأأيكون فيه دماء.  
تنفخها وتذهب، البدَّ من قتال معه، وإذا قُِتل فله أعوان، واملسأجللة ليسأت ابألمر اهي حى نقول 

اآلن ليست   والقدرةاكم أو نقضي عليه وينتهي كل شيء، فالبد من القدرة.  بكل سهولة نزيل احل
أبيدي الشأأأأأعوب فيما أعلم، والعلم عند هللا عز وجل ليس أبيدي الشأأأأأعوب قدرة على إزالة مثل 

صأأأأألى هللا عليه وسأأأأألم    -ث إن القيود اليت ذكرها النيب هؤالء القوم الذين نرل فيهم كفر ا بواح ا. 
من يتحقق من هذا احلاكم مثال  علمنا أنه كافر علم اليقي، نراه كما نرل الشأمس   ،قيود  صأعبة  -

أمأامنأا ث علمنأا أن الكفر بواح، ال  تمأل التأجلويأل وليس فيأه أي أدىن لبس، ث عنأدان دليأل من هللا 
برهان قاطع، هذه قيود صعبة، أما جمرد أن ي ن اإلنسان أن احلاكم قد كفر، فهذا ليس بصحيح، 

،  - رضأأي هللا عنهم  -دَّ من إقامة احلجة وما ضأأرَّ األمَّةم أول ما ضأأرَّها يف عهد اخللفاء الراشأأدينالب
رضأأأي   -الذين خرجوا على علي بن أي طالب  فاخلوارجواخلروج على اإلمام.  لفاسأأأأدإال التجلويل ا

رضأي ابلصألح   -قالوا: ألنه حمكَّمم غري القرآن، كانوا ابألول معه على جيش معاوية، وملا   -هللا عنه
والتحأاكم ابلقرآن قأالوا: أنأت اآلن حكَّمأت آراء الرجأال ورضأأأأأأأأأأأيأت ابلصأأأأأأأأأأألح فأجلنأت كأافر، نريأد 

وليس كل ما رآه اإلنسأأأأأأأان يكون هو احلق، قد ترل أنت  ابلتجلويلمقاتلتك، فانقلبوا عليه، مباذا؟  
نرل حنن أنَّ َترك الصأالة   ألسأنا شأيئ ا حمرم ا، أو شأيئ ا معصأية، أو شأيئ ا كفر ا، وغريك ال يراه كذلك.  

يقول ليس بكفر، هم علماء  والذيكافر؟ نرل ذلك ال شك، لكن أيب غريان يقول: ليس بكفر.  
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كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما   فإذاوليسأأأأأأأأأأوا أهل هول، بل علماء لكن هذا هو اجتهادهم.  
ضأأأأأأهم عنده من اجلهل هو كفر يف ن ر اآلخرين ليس بكفر، فما ابلك ابحلكام الذي قد يكون بع

أن ينقاد  انإن هذه املسأأائل مسأأائل صأأعبة وخطرية، وال ينبلي لإلنسأأ  فاملهم  ما عند عامة النا .   
وراء العأاطفأة أو التهييج، بأل الواجأب أن ين ر بن ر فأاحص متأجلين ُمرتيأث، وين ر مأاذا يرتتأب على 

 .هأ.أقط، بل املقصود إصالح اخلطجل"هذا الفعل، فليس املقصود أن اإلنسان ياِ ُد حرارة غمرْيمتِه ف
" تروا" فمن املقصأأأأأأأأأأأود هنأأا ؟ هأأل هم عأأامأأة النأأا  أم : قأأال بعض أهأأل العلم :وقولأأه    قلأأت •

العلماء؟ الشأأك أن املقصأأود بذلك : العلماء الذين يسأأتطيعون التحقق من توفر الشأأرو  وانتفاء 
 املوانع.

 والة منأازعأة  هم موز(:"ال  384/  8أ  زاب ابن فتأاولهللا يف جمموع   رمحأه–الشأأأأأأأأأأأيخ ابن ابز   وقأال •
 ألن  إال  ذاك  ومأا ;  برهأان  فيأأه  هللا  من  عنأأدهم  بواحأا   كفرا  يروا  أن  إال،  عليهم  اخلروج  وال,    األمور
,  احلقوق  وتضأأأيع,   األمن به  فيختل,    ع يما  وشأأأرا  كبريا  فسأأأادا يسأأأبب األمور  والة  على  اخلروج

 والة  على  اخلروج  على  فيرتتب,    أتمن  وال  السبل  وختتل,    امل لوم  نصر  وال,    ال ال  ردع  يتيسر  وال
 فال,   برهان  فيه هللا  من  عندهم بواحا   كفرا  املسأألمون رأل  إذا إال,   كثري  وشأأر  ع يم فسأأاد األمور
 فال  قدرة  عندهم يكن  ل إذا أما قدرة ,    عندهم كان  إذا إلزالته السألطان  هذا على   رجوا  أن أب 

 والقاعدة. العامة  للمصأأأأأأال رعاية;  اخلروج  هم  فليس أكثر  شأأأأأأرا  يسأأأأأأبب  اخلروج  كان  أو,     رجوا
 أو يزيله مبا  الشأر  درء مب بل,    منه أشأر هو مبا  الشأر إزالة  موز ال أنه: أ   عليها  اجملمع الشأرعية
 "املسلمي ذمجاع موز فال أكثر بشر الشر درء أما (.    ففه
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بوسائل   كونظلم الوالة، وتحقيق العدالة ي إ الةأن  :   الرابع الفرع

 : منها 
 . وغريها خالل وسائل اإلعالم  منويل األمر  علىالعلين   اإلنكار -
 ، واالعتصامات السلمية.  امل اهرات -

هذا من ابب األمر ابملعروم والنهي عن املنكر، أو  أن، ومسأأأأأتندهم يف ذلك  أوال : اإلنكار العلين •
األمر علنا   ويلمن ابب النقد البناء، واسأأأأأتنادا إأ بعض النصأأأأأوص اليت جاء فيها اإلنكار على   نهأ

 : منها 
 هذان  يسأتلم ال إنه:"  عنهما  هللا  رضأي  عبا  ابن له  فقال  األركان  يسأتلم كان   معاويةأن    -

 (  124أ" مهجورا البيت من شيء ليس: فقال"،  الركنان
 املتعة  عن ينهى  وعثمان،  عنهما   هللا  رضأأأأأي  وعليا  عثمان  شأأأأأهدت قال  احلكم بن  مروان  عن  -

 النيب سأأأأأأأأأأأنة  ألدع كنت  ما   قال وحجة  بعمرة لبيك هبما  أهل  علي رأل  فلما  بينهما  ممع  وأن
 125أ"أحد لقول  ) 

 تكونن  فال اخلطاب  ابن  اي:"  لعمر    يف قصأأأة االسأأأتئذان ثالاث وفيه قول أي ابن كعب   -
 (  126أ"  هللا رسول أصحاب على عذااب

اإلنكار على مروان ابن احلكم عندما أراد أن يبدأ ابخلطبة قبل صأأأأأأأالة العيد، كما يف   قصأأأأأأأة -
 (  127أكما يف صحيح مسلم   حديث أي سعيد اخلدري 

 والجواب عن ذلك من وجو  :

األعمش عن أي وائل قال قيل ألسأأأأأأامة لو أتيت فالان   عنماجاء يف الصأأأأأأحيحي:" األول :   
ال أكلمه إال أمسعكم إين أكلمه يف السأأأأأأأأأأر دون أن أفتح اباب ال أكون أول فكلمته قال إنكم لرتون أين 

   )128(من فتحه"

 
 باب من لم يستلم إال الركنين اليمانيين  1608ر151/ 2صحيح البخاري ـ م م   - ((124
باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي  ؛ صحيح    1563ر142/  2صحيح البخاري ـ م م   - ((125

   3021ر 46/ 4مسلم    
 5759ر 179/ 6باب التسليم واآلستئذان ؛ صحيح مسلم     5891ر  2305/ 5صحيح البخاري     - ((126
 سبق تخريجه    - ((127

    2989/ ح  2290/ص4؛ صحيح مسلم ج  3094/ح 1191/ص 3صحيح البخاري ج   -  (128)
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أسأأأأأأأامة قد كلمته سأأأأأأأرا دون أن أفتح اباب أي ابب اإلنكار على   فقال:"-هللا  رمحه–حجر   ابن قال -
 (  129أاألئمة عالنية خشية ان تفرتق الكلمة"

أفتتح أمرا الأحأب أن أكون أول من افتتحأه  يعىن اجملأاهرة ابإلنكأار    قولأه:"-رمحأه هللا-النووي  قأال -
 (  130أعثمان رضى هللا عنه" ةعلى األمراء ىف املأل كما جرل لقتل

األلبأاين رمحأه هللا تعأاأ " يعين اجملأاهرة ابإلنكأار على األمراء يف املأل ة ألن يف اإلنكأار جهأارا مأا  قأال -
  )131( شى عاقبته، كما اتفق يف اإلنكار على عثمان جهارا إذ نشجل عنه قتله"

على جواز   تأأدلإن مجيع األدلأأة املتقأأدمأأة يف جواز اإلنكأأار العلين على ويل األمر    الثتتاني :
الننازع فيه مع مراعاة املصأأأأأأأأأألحة   فهذاإذا كان اإلنكار على ويل األمر نفسأأأأأأأأأأه ويف حضأأأأأأأأأأرته.   ذلك،

.   ولكن أين هأذا من اإلنكأار على ويل األمر يف غيبتأه ؟! وإعالن ذلأك للخأاص تطبيقأهواملفسأأأأأأأأأأأدة يف 
أخطاء   والعام يف وسائل اإلعالم ، واملنشورات والكتب، وحنو ذلك ث تنشر على املأل ؟! فاحلديث عن

والة األمور أمام العامة مع كونه غيبة حمرمة، ففيه مفسأأأأأأدة كال أال وهي إاثرة النا  على والة أمورهم 
 تؤدي إأ عدم السمع والطاعة، وهذه مفسدة اليعدها شيء من املفاسد. 

كما يف صأأأأأأحيح مسأأأأأألم عن عوم بن مالك رضأأأأأأي هللا عنه :"   -1قال   أن النيب  الثالث:
خيار أئمتكم الذين حتبوهنم و بونكم وتصأألون عليهم ويصأألون عليكم وشأأرار أئمتكم الذين تبلضأأوهنم 
ويبلضأأأأونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم «. قالوا قلنا اي رسأأأأول هللا أفال ننابذهم عند ذلك قال » ال ماأقاموا 

ما أقاموا فيكم الصأالة أال من وأ عليه وال فرآه أيتى شأيئا من معصأية هللا فليكره ما فيكم الصأالة ال 
بن اليمان   يفةويف صأأأأأحيح مسأأأأألم عن حذ  -2 (.  132أأيتى من معصأأأأأية هللا وال ينزعن يدا من طاعة «

هل  فهل من وراء هذا اخلري شأر قال نعم. قلت  فيهقلت اي رسأول هللا إان كنا بشأر فجاء هللا خبري فنحن  
وراء ذلك الشأأأأأأر خري قال » نعم «. قلت فهل وراء ذلك اخلري شأأأأأأر قال » نعم «. قلت كيف قال » 
يكون بعدل أئمة ال يهتدون هبدال وال يسأأتنون بسأأنى وسأأيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشأأياطي ىف 

 وإن قال قلت كيف أصأأأنع اي رسأأأول هللا إن أدركت ذلك قال » تسأأأمع وتطيع لألمري  .  جثمان إنس «

 
 52/ص13فتح الباري ج - ((129
 118/ص18شرح النووي على صحيح مسلم ج - ((130

   335من  تعليقه على مختصر مسلم ص  –  (131)
 4910ر24/  6صحيح مسلم    - ((132



 

49 

ويف الصأأأأأأحيحي : "  عن بن مسأأأأأأعود عن النيب   -3 (.  133أضأأأأأأرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع «
صأأأألى هللا عليه وسأأأألم قال سأأأأتكون أثرة وأمور تنكروهنا قالوا اي رسأأأأول هللا فما أتمران قال تؤدون احلق 

قأد بينأا لنأا يف هأذه   أن النيب    وجأه االسأأأأأأأأأأأتأدالل:      )134(الأذي عليكم وتسأأأأأأأأأأأأجللون هللا الأذي لكم"
األحأاديأث وغريهأا أنأه سأأأأأأأأأأأيوجأد أأمأة تلعنهم رعيتهم ويلعنون رعأاايهم، واأمأة هم قلوب الشأأأأأأأأأأأيأاطي يف 
جثمان إنس، وأهنم سأأأوم يسأأأتجلثرون ابألموال واملناصأأأب، وأهنم سأأأوم يرتكبون املنكرات والشأأأك أن 

لم، ومع ذلأأك فقأأد أقر ذلأأك منأأام ملأأا هو واجأأب عليهم جتأأاه شأأأأأأأأأأأعوهبم من إقأأامأأة العأأدل وعأأدم ال 
 ذمامتهم وأمران أمرا صر ا ابلصا وابلسمع والطاعة، مع وجود هذا ال لم والطليان. 

 نصوص األئمة سلفا وخلفا : الرابع :

" قاعدة : ضأأأأأأبط املصأأأأأأال العامة واجب وال ينضأأأأأأبط إال بع مة   الذخريةالقرايف رمحه هللا يف    وقال -
 (  135أاألئمة يف نفس الرعية، ومى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت املصلحة.."

سأأأأأأأهل بن عبد هللا رمحه هللا ال يزال النا  خبري ما ع موا السأأأأأأألطان   قالوقال القرطيب رمحه هللا:"  -
اهم وأخراهم وإذا اسأأأأأأأأأأأتخفوا هبأذين أفسأأأأأأأأأأأد دنيأاهم والعلمأاء فأإذا ع موا هأذين أصأأأأأأأأأأألح هللا دنيأ

 (  136أوأخراهم"
هذا كله أنه   واجلامعشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاأ يف إحدل رسائله: "... قال -

أو غريه أن ينصأأأح برفق خفية ما يشأأأرتم أحد، فإن وافق وإال اسأأأتلحق  أمريإذا صأأأدر املنكر من  
ه، فأإن ل يفعأل فيمكن اإلنكأار ظأاهرا  إال أن كأان على أمري ونصأأأأأأأأأأأحأه وال عليأه رجال يقبأل منأه  فيأ

   )137(وافق واستلحق عليه وال وافق فريفع األمر لنا خفية"
الشيخ عبد العزيز ابن ابز رمحه هللا تعاأ أسئلة منها : هل من منهج السلف نقد الوالة فوق   وسئل -

منهج السأأأألف يف نصأأأأح الوالة ؟ فقال مانصأأأأه:" ليس من منهج السأأأألف التشأأأأهري   هواملنابر؟ وما 
بعيوب الوالة وذكر ذلك على املنابر ة ألن ذلك يفضأأأأأأي إأ الفوضأأأأأأى وعدم السأأأأأأمع والطاعة يف 

ولكن الطريقة املتبعة عند السأأألف النصأأأيحة   م ،ويفضأأأي إأ اخلوض الذي يضأأأر وال ينفع ،املعرو 

 
 4891ر20/  6صحيح مسلم    - ((133

 4881ر 17/ 6اب عالمات النبوة في اإلسالم ؛ صحيح مسلم    3408/ح 1318/ص 3صحيح البخاري ج   -  (134)
 234/ 13الذخيرة  - ((135
 260/ص5الجامع ألحكام القرآن  ج   - ((136

 162الرسائل الشخصية/الرسالة الرابعة واألربعون ص     3مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج -  (137)
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فيما بينهم وبي السألطان والكتابة إليه أو االتصأال ابلعلماء الذين يتصألون به حى يوجه إأ اخلري. 
على عثمان جهرة متت الفتنة والقتال والفسأأأأأأأأأأأاد   وأنكروا  .. وملا فتحوا الشأأأأأأأأأأأر يف زمن عثمان  

الذي اليزال النا  يف آاثره إأ اليوم حى حصأأأأأأأألت الفتنة بي علي ومعاوية وقتل عثمان بسأأأأأأأأبب 
ذلك، وقتل مجع كثري من الصأأأحابة وغريهم أبسأأأباب اإلنكار العلين وذكر العيوب علنا حى أبلض 

   )138(النا  ويل أمرهم وقتلوه نسجلل هللا العافية "أهأ
 إلرشأأأأاد:" أما حقوق الوالة على رعيتهم فهي : النصأأأأح واوقال الشأأأأيخ حممد بن عثيمي رمحه هللا  -

وأن اليتخذ من خطئهم   ابحلكمة واملوع ة احلسأأأنة بسأأألوك أقرب الطرق إأ توجيههم وإرشأأأادهم ،
وهم معرضأأأأأأأأأأأون للخطجل كلريهم من بين آدم، لكن ال يتخذ من هذا اخلطجل سأأأأأأأأأأألما  –أخطجلوا   إذا–

ا يوجب التنفري عنهم وكراهيتهم وكراهية مايقومون به للقدح فيهم ونشأأأأأأر عيوهبم بي النا  فإن هذ
من أعمال وإن كانت حقا، ويوجب ابلتايل التمرد عليهم وعدم السأأمع والطاعة ،ويف ذلك تفكيك 

   )139(وحدوخ الفوضى والفساد"  جملتمعا
وقال رحمه هللا :" أيها المستتتلمون : إني أريد أن أ تتتمن خطبتي هذ  مو تتتوعين    -

:" حال النا  ابلنسأأأأأأأأأبة لوالهتم، فإن بعض النا  ديدنه يف كل   المو تتتتتتتتوع األول..    هامين 
جملس ملسأأأأأه الكالم يف والة األمور، والوقوع يف أعراضأأأأأهم، ونشأأأأأر مسأأأأأاوئهم وأخطائهم معرضأأأأأا 
بذلك عما هم من حماسأأأأأن أو صأأأأأواب، وال ريب أن سأأأأألوك هذا الطريق والوقوع يف أعراض الوالة 

فإنه ال ل مشأأأأكال، وال يرفع م لمة، وإمنا يزيد البالء بالء ،ويوجب بلض اليزيد األمر إال شأأأأدة،  
الوالة وكراهيتهم ،وعأدم تنفيأذ أوامرهم اليت مأب طأاعتهم فيهأا وحنن النشأأأأأأأأأأأك أن والة األمور قأد 
يسأأأأأأأأأأأيئون وقأد  طئون كلريهم من بين آدم، فأإن كأل بين آدم خطأاء وخري اخلطأائي التوابون " وال 

أن نسأأأكت عن إنسأأأان ارتكب خطجل حى نبذل ما نسأأأتطيعه من واجب   نا موز لنشأأأك أيضأأأا أنه ال
النصأيحة هلل ولرسأوله وألئمة املسألمي وعامتهم، فإذا كان كذلك، فإن الواجب علينا إذا رأينا خطجل 
من والة األمور أن نتصأأأأأل هبم شأأأأأفواي أو كتابيا، ونناصأأأأأحهم سأأأأأالكي بذلك أقرب الطرق يف بيان 

هم ث نع هم ونذكرهم فيما مب عليهم من النصأأأأأح ملن حتت أيديهم ،ورعاية احلق هم وشأأأأأرح خطئ
مصأأاحلهم ،ورفه ال لم عنهم ،ونذكرهم مبا ثبت عن النيب صأألى هللا عليه وسأألم " اللهم من ويل من 
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امر أميت شأأأيئا فشأأأق عليهم فاشأأأقق عليه " وقوله عليه الصأأأالة والسأأأالم " مامن عبد يسأأأرتعيه هللا 
لوت وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه اجلنة" ث إن اتعظ بواعظ القرآن واحلديث يوم   لوترعية 

فذلك هو املطلوب ،وإن ل يتعظ بواعظ احلديث والقرآن وع ناه بواعظ السلطان، أبن نرفع األمر 
إأ من فوقه ليصأألح من حاله، فإذا بللنا األمر إأ أهله الذين ليس فوقهم ويل من املخلوقي، فقد 

رئت بذلك الذمة ول يبق إال أن نرفع األمر إأ رب العاملي ونسأأأأأأأأجلله اصأأأأأأأأالح أحوال املسأأأأأأأألمي ب
   )140(وأأمتهم"

: أمأا اختأاذ امل أاهرات وسأأأأأأأأأأأيلأة لإلنكأار حبجأة اإلصأأأأأأأأأأأالح، وأهنأا من   ثتانيتا : المظتاهرات
فهو مناقض لنصأأأأوص الكتاب والسأأأأنة واإلمجاع واملعقول، وأدلة منعها هي أدلة منع  املسأأأأكوت عنه   

وجود اجلور وال لم،    معاألدلأة اليت جأاءت بوجوب السأأأأأأأأأأأمع والطأاعأة  وكأذلأكاإلنكأار العلين املتقأدم،  
وقأد تقأدم ذكر اإلمجأاع على ذلأك، فأامل أاهرات من ابب أوأ ة ألن هأذا األسأأأأأأأأأأألوب يف اإلنكأار هو 

ابللسان  عليناخلروج، وحقيقة يف عدم السمع والطاعة، وهو أشنع وأخطر من جمرد اإلنكار ال  حقيقة يف
عليهم العأاطفأة.  واألاثر املرتتبأة على    تللأبالأذين    -اللأالأب  يف–من جهأة أن الأذي يقوم بأه هم العأامأة  

ملنهج من مثل ذلك، آاثر خطرية واضأحة، وحسأبك مانراه من تلك اآلاثر يف الدول اليت أسأسأت هذا ا
 خالل إتالم األنفس واألموال، وتعميف اخلالفات بي فئات اجملتمع.  

،  أمتا االدعتاء بتأن تكون المظتاهرات مضتتتتتتتتتبوطتة بضتتتتتتتتتواب ، فهو أمر يكتذبته الواقع  •
وامل اهرات اليت خترج من أجل املطالبة بشأأأأأأأأيء، واسأأأأأأأأتخدامها كوسأأأأأأأأيلة للضأأأأأأأألط، مرتع سأأأأأأأأهل 

تؤدي إأ زعزعأة األمن وااثرة    إهنأا   -1للمفسأأأأأأأأأأأدين واألعأداء فأالأذي رأينأاه يف هأذه امل أاهرات :  
الفوضأأأأأأى واللوغائية وال  فى على كل عاقل أن حفظ األمن مطلب مهم تشأأأأأأرتك فيه مجيع االمة.   

خطرية ال   فرصأأأأأأأأأأأة أهنا   -3العداوة والتصأأأأأأأأأأأادم والتقاتل بي رجال األمن واملت اهرين.   اعايق  -2
كل من دخل يف صأأأأفوم   فليسندسأأأأا  املفسأأأأدين واجملرمي لتحقيق مررهبم وأغراضأأأأهم السأأأأيئة، 

تعطيل مصأأأأأأال النا  مبا  -4املت اهرين يسأأأأأأعى إأ ما يسأأأأأأعون اليه ويهدم اأ ما يهدفون اليه.  
السأأأأأأأأأأأري، فقأأد لوت   حلركأأة أأاهرات جبموعهأأا اللفرية من اغالق للمحالت وتعطيأأل  حتأأدثأأه هأأذه امل

انسأأأان مصأأأاب أو تتضأأأاعف اصأأأابته بسأأأبب عدم وصأأأول سأأأيارة االسأأأعام اليه والسأأأبب يف ذلك 
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فيها فتح ابب شأأأأأأر بتحكيم الشأأأأأأعوب من أجل حتقيق أهوائهم املخالفة  أن  -5مجوع املت اهرين. 
ات أمرا  من أمور الشأأهوات احملرمة ت اهروا للمطالبة به، فاسأأتجيب للشأأريعة، فإذا أراد أهل الشأأهو 

كله غيض   هذااإلحلاد أمرا  ت اهروا للمطالبة به، فاسأأأأأأأأأأتجيب هم، وهكذا. ..    أهلهم، وإذا أراد  
 من فيض من مفاسد امل اهرات، فهل يصح أن يقال بعد ذلك أهنا من قبيل املسكوت عنه ؟ 

رمحه هللا: »وأما أهل العلم والدين والفضأأأل فال يرخصأأأون الحد فيما شأأأيخ االسأأأالم بن تيمية  قال •
هنى هللا عنه من معصأأأأأأأأأية والة االمور وغشأأأأأأأأأهم واخلروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرم من 

 (  141أ."أالسنة والدين قدلا وحديثا ومن سرية غريهم«أ.ه أهلعادات 
الشأأأيخ ابن ابز رمحه هللا يف ي مالح اته على بعض كتب الشأأأيخ عبد الرمحن بن عبد اخلالق،  قال •

: أن   32,    31ومماجاء فيه : سأأادسأأا : ذكرمت يف كتابكم : أ فصأأول من السأأياسأأة الشأأرعية( ص 
من أسأأاليب النيب صأألى هللا عليه وسأألم يف الدعوة الت اهرات أ امل اهرة (.  وال أعلم نصأأا يف هذا 

ملعىن , فأأجلرجو اإلفأأادة عمن ذكر ذلأأك؟ وأبي كتأأاب وجأأدمت ذلأأك؟  فأأإن ل يكن لكم يف ذلأأك ا
مسأتند , فالواجب الرجوع عن ذلك; ألين ال أعلم يف شأيء من النصأوص ما يدل على ذلك , وملا 

الكثرية يف استعمال امل اهرات , فإن صح فيها نص فال بد من إيضاح ما جاء  فاسدقد علم من امل
 (.  142أإيضاحا كامال حى ال يتعلق به املفسدون مب اهراهتم الباطلة" به النص

وهو يتكلم عن أسأأأأأأأأأأأاليأب الأدعوة :. ...ويلحق هبأذا البأاب مأا قأد يفعلأه بعض   -هللا  رمحأه–  قأال  •
واهتافات  لشأأأأوارعالنا  من امل اهرات اليت قد تسأأأأبب شأأأأرا ع يما على الدعاة، فاملسأأأأريات يف ا

هي  ابليتيق لإلصأأأالح والدعوة , فالطريق الصأأأحيح ابلزايرة واملكاتبة وامل اهرات ليسأأأت هي الطر 
أحسأأن , فتنصأأح الرئيس واألمري وشأأيخ القبيلة هبذا الطريق ال ابلعنف وامل اهرة , فالنيب صأألى هللا 
عليه وسأأألم مكث يف مكة ثالخ عشأأأرة سأأأنة ل يسأأأتعمل امل اهرات وال املسأأأريات ول يهدد النا  

 (.  143أتياهم"بتخريب أمواهم واغ
"الواجب علينا أن ننصأأأأح بقدر املسأأأأتطاع، أما أن ن هر -هللا  رمحه–الشأأأأيخ حممد بن عثيمي   قال •

املبارزة واالحتجاجات علنا فهذا خالم هدي السلف، وقد علمتم اآلن أن هذه األمور المتت إأ 
ل من العلماء الذين الشأأريعة بصأألة وال إأ اإلصأأالح بصأألة، ماهي إال مضأأرة. .. اخلليفة املجلمون قت
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على أن يقولوا هبأأذا القول   لنأأا ل يقولوا بقولأأه يف خلق القرآن، قتأأل مجعأأا من العلمأأاء، وأجا ا
الباطل، مامسعنا عن اإلمام أمحد وغريه من األئمة أن أحدا منهم اعتصأأأأم يف أي مسأأأأجد أبدا ، وال 

قد والبلضأأأأأأأاء والكراهية. .. وال مسعنا أهنم كانوا ينشأأأأأأأرون معايبه من أجل أن  مل النا  عليه احل
نؤيد امل اهرات أو االعتصأأأأأأأأامات أو ما أشأأأأأأأأبه ذلك، النؤيدها إطالقا، ولكن اإلصأأأأأأأأالح بدوهنا،  

  (144أولكن البد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية حتاول بث مثل هذه األمور "
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 المقدمة الرابعة
 أثر لزوم الجماعة في حفظ الضرو ياد الخمس 

 

لزوم اجلماعة ابإلطالق األول والذي لتثل فيه أهلها للسأأأنة وهدي السأأألف الصأأأال سأأأوم  إن
يرتتأأب عليأأه حفظ الأأدين، ولكن ذلأأك لن يكون كأأافيأأا حلفظ بقيأأة الضأأأأأأأأأأأرورايت اخلمس من النفس، 

بل حى حفظ الدين، فإنه لن يكون حف ا كليا، بل هو متعلق ابلفرد  (.  145أوالعقل، والنسأأأأأأأأأأأل، واملال
 ون بقية اجلماعة.  نفسه د

لزوم اجلماعة ابملعىن الثاين من معاين اجلماعة املمتثل فيه أهلها ابلسأأأأأأأمع والطاعة ابملعروم   وأما 
مقتأديأة ابلسأأأأأأأأأأأنأة وهأدي السأأأأأأأأأأألف   مأاعأةلإلمأام الأذي اجتمع عليأه النأا ، فال  لو:أن تكون هأذه اجل

 الصال، أو ال:

ه الكمأال ة ألهنأا تضأأأأأأأأأأأمنأت اجلمأاعأة كأانأت كأذلأك فهي اجلمأاعأة املعتاة شأأأأأأأأأأأرعأا على وجأ  فأإن
 مبعنييها، كما تقدم بيانه يف توضيح العالقة بي اجلماعة واإلمامة.  

ل تكن هذه اجلماعة على وفق السأأأأأنة، فإن أهم الضأأأأأرورايت اخلمس وهي الدين يؤول إأ   فإن
ظة بوجود زوال، أو ضأعف شأبيه ابلزوال، حبسأب البعد من السأنة، وأما بقية الضأرورايت فسأتضأل حمفو 

هذا اإلمام ، وإن تفاوتت نسأأأأأبة احلفظ ها حبسأأأأأب املخالفة ملا جاء يف شأأأأأريعة اإلسأأأأأالم، وبقدر ال لم 
 والطليان عند هذا اإلمام.  

، وجوره، فإن الضرورايت اخلمس يف أي جمتمع من اجملتمعات هبلغ سوء هذا اإلمام وظلم  ومهما 
اجلماعة املمتثلة للكتاب وللسأأأنة، على وفق فهم الصأأأحابة   إنعليه  ف  وبناءاللكن أن توجد بدونه.     

أ الدين، -رضأأأأأأي هللا عنهم، والتابعي هم ذحسأأأأأأان اللكن أن تكون كافية حلفظ الضأأأأأأرورايت اخلمس
، ومن نصأأأأوص أهل هبل البد من إمام هذه اجلماعة تنضأأأأوي حتت -والنفس، والعقل، والنسأأأأل، واملال (

 العلم يف تقرير ذلك:
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 بل الدين  واجبات  أع م من النا   أمر والية أن يعرم  أن:"مب    -رمحه هللا-شأأأأأيخ اإلسأأأأأالم قال •
 بد وال  بعض  إأ بعضأأأأهم حلاجة  ابالجتماع إال  مصأأأألحتهم تتم  ال  آدم بين  فإن هبا   إال  للدين  قيام ال
 (  146أ"رأ  من االجتماع عند هم

 سأأأأأأائر على  بذلك  تنبيها   السأأأأأأفر يف  العارض القليل  االجتماع يف الواحد أتمري  :"...أوجب  وقال •
 بقوة  إال  ذلأك  تتموال    املنكر،  عن  والنهى  ابملعروم  األمر  أوجأب  تعأاأ  هللاوألن    ة  االجتمأاع  أنواع
  امل لوم  ونصأأأأأأأأأأر واألعياد  واجلمع احلج  وإقامة والعدل  اجلهاد  من أوجبه ما  سأأأأأأأأأأائر، وكذلك  وإمارة
: ويقأال األرض  يف  هللا  ظأل  السأأأأأأأأأأألطأان  أن: رول  وهأذا  واإلمأارة  ابلقوة  إال  تتمال    احلأدود،  وإقأامأة

 السأأأأأألف كان  ذلكةوهذا  تبي والتجربة سأأأأأألطان بال  ليلة  من جائرأصأأأأأألح  إمام  من سأأأأأأنة سأأأأأأتون 
 هبأأأا   لأأأدعوان  جمأأأابأأأة  دعوة  لنأأأا   لوكأأأان:يقولون-وغريشأأأا   حنبأأأل  أمحأأأدبن  و  عيأأأاض  بن  كأأأالفضأأأأأأأأأأأيأأأل

 (  147أ"للسلطان

-المقولة:]ستتون ستنة من إمام جائر أصتلح من ليلة بال ستلطان قلت: إن هذ   
تبين أهمية اإلمامة لحفظ الضتتتروريات –خ اإلستتتالم  يالتي أثبتتها التجربة كما بين تتتت 

في الدين، والنفس،  -الخمس بشتتتتكل ال لبس فيه، ووجه ذلك : أن المفاستتتتد التي تقع
خالل ليلة واحدة بال إمام،رمبا تعدل مجيع املفاسأأأأأأد يف هذه الضأأأأأأرورابت  -،واملال  والعقل ،والنستتتتتل

 اخلمس طوال ستي سنة من اجلوروال لم يف عهدهذا اإلمام اجلائر وهو أمر مشاهد.     

ُيصأِلُح النا م إال أمري  بر  كان أو فاجر.  قالوا اي أمري املؤمني : هذا   العلي رضأي هللا عنه : "  وقال •
ا فكيف ابلفاجر ؟! قال : إن الفاجر يُؤمِ ُن هللاُ عز وجل به السأأأأبل، وماهمد به العدو، وميء به ال

 (.  148أالفيء، وتقام به احلدود، وُ ج به البيت، ويعبد هللام فيه املسلُم آمنا  حى أيتيه أجله "
الأأقأأرايف  •  واجأأبأأأأأأه  هأأيو   الأأواليأأأأأأه  وهأأي  الأأعأأ أأمأأى  اخلأأالفأأأأأأه  األوأ:"الأأواليأأأأأأة  -هللا  رمحأأأأأأه–وقأأأأأأال 

 إأ عدمهايفضأأأأأأأأأأي...والن  واجب  فهو به اال الواجب  يتم ال وما ،  وجودهم  فرع...فطاعتهم  امجاعا 
 (  149أ"اإلمامه إال العاده جمرل يف والطريق ازالته يف السعي مب وذلك والت ال اهرج

 
   217السياسة الشرعية في اصالح الراعيو الرعية ص:  - ((146
 217السياسة الشرعية في اصالح الراعي و الرعية ص:  - ((147
 14286ر 919/ 5هندي  ؛ كنز العمال في سنن األقوال واألفعال لعلي ال  7508ر   64/ 6شعب اإليمان ألبو بكر البيهقي   - ((148
 23/  10الذخيرة    - ((149
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 حاشا   امام  من  بُد  الم   وانه  فرض  االمامة  أمنيف مراتب اإلمجاع :" وماتأَّفمُقوا  -هللا  رمحه–  حزم  ابنوقال    •
 (  150أ"تقدمهم ومقد اإلمجاع حاُدوا قد وأراهم النجدات

 دنيا،موضأأأأأأأوعة خلالفة النبوة يف حراسأأأأأأأة الدين وسأأأأأأأياسأأأأأأأة ال إلمامة"ا  -رمحه هللا-وقال املاوردي  •
  (  151أوعقدها ملن يقوم هبا يف األمة واجب ابإلمجاع"

واجلمأاعأة ضأأأأأأأأأأأروري سأأأأأأأأأأأاد  ، فأإن مجيع   اإلمأامأةعلى مأا تقأدم، فيصأأأأأأأأأأأح أن يقأال: إن   وبنأاء
 تعاأ أعلم.  ، وما اليتم الضروري إال به فهو ضروري. وهللاا بوجودش إالالضرورايت اخلمس التتم ، 

لإلبقاء على الضأأأأأأأأرورايت اخلمس،   -اليت تنضأأأأأأأأوي حتت إمام-أردان معرفة أشية اجلماعة   وإذا
فلنن ر ن رة اسأأتقرائية للتاريخ القدمي، واملعاصأأر، ونتجلمل أولئك الذين ل يتحملوا جور األئمة، فخرجوا 

ى أئمتهم ؟ ومالذي أزالوه عليهم أوقتلوهم حبجج متعددة، مالذي أبقوه من الضأأأأأأأأأأأرورايت خبروجهم عل
 امسمنها بعد زوال أئمتهم ؟ وهذا هو موضوع املبحث اخل

 
 
 
 
 

 
   124مراتب اإلجماع ص:   - ((150
 1األحكام السلطانية والواليات الدينية ص:  - ((151
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 المقدمة الخامسة 
ماعة والخروج على األئمة في فواد الضرو ياد  جأثر مفا قة ال 

 مطلبان  االخمس وفيه
 

 : أمثلة في القديم : المطلب األول 
 الخروج على بيعة يزيد بن معاوية : المثال األول 

 قأأائأأد  كأأان  كمأأا ،  قريش  قأأائأأد  احلر ة  يوم  وكأأان،  عليأأه  وخرج  يزيأأد  خلع  ممن  كأأان  مطيع  بن  عبأأدهللا
 وأخذ  لقتاهم يزيد بعثه الذي  اجليش  لقتال  املدينة أهل خرج  إذ، األنصأأاري  حن لة بن  هللا عبد األنصأأار
 بسأأأأأأأبب، املفاسأأأأأأأد و الفنت  من،  احلرة أمر  من كان  ما   وكان،  املدينة  أبهل الشأأأأأأأام أهل  ف فر،  له البيعة
 أمري   قبلأه  اإلمأام  بوصأأأأأأأأأأأيأة،  اإلمأامأة  لأه  انعقأدت  وقأد،  لأه  بيعتهم  وعأدم  يزيأد  طأاعأة  من  أيأديهم  خلعهم
 يف.    ولأذا جأاء  اجلمأاعأة  هم  طأاعتأه  يف  الأذين  وأصأأأأأأأأأأأبح، لأذلأك  ابيعأه  من  وابيعأه،   معأاويأة  املؤمني

انفع قال ملا خلع أهل املدينة يزيد بن معاوية مجع بن عمر حشأأأأمه وولده فقال   عنصأأأأحيح البخاري "
إين مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإان قد ابيعنا هذا الرجل 

 بيع هللا ورسأأأأأأأوله ث ينصأأأأأأأب له  علىعلى بيع هللا ورسأأأأأأأوله وإين ال أعلم غدرا أع م من أن يبايع رجل 
   )152(القتال وإين ال أعلم أحدا منكم خلعه وال َتبع يف هذا األمر إال كانت الفيصل بيين وبينه"

" ملا رجع أهل املدينة من عند يزيد مشأأأأى عبد هللا بن مطيع وأصأأأأحابه   -رمحه هللا-بن كثري قال
اخلمر ويرتك  ابن مطيع إن يزيأد يشأأأأأأأأأأأرب لإأ حممأد بن احلنفيأة فأجلرادوه على خلع يزيأد فأجلىب عليهم فقأا 

عبد هللا بن  إأبن عمر رضأأأأأأأي هللا عنهما    هللاوملا جاء عبد   (  153أالصأأأأأأأالة ويتعدل حكم الكتاب. .."
ألجلس، أتيتك   آتكألي عبد الرمحن وسأأأأأأأأأأأادة، فقال : أين ل   اطرحوا، فقال عبد هللا بن مطيع:  طيعم

طاعأأأأأأأأأأأأأة،  منخلع يدا     من: "   يقول  ، مسعت رسأأول هللا  يقوله    هللاألحدثك حديثا  مسعت رسأأول  
 (  .  154أ"جاهليةال حجة له، ومن مات ليس يف عنقه بيعة، مات ميتة  قيامةلقي هللا يوم ال

 
 6694/ر  2603/ص6صحيح البخاري ج –  (152)

 233/ 8البداية والنهاية   - ((153
 4899ر  22/  6صحيح مسلم  - ((154
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 فتنة ابن األشعث . المثال الثاني:

األشأأأأأعث هو عبد الرمحن بن حممد بن األشأأأأأعث الكندل، أحد والة بىن أمية أايم احلجاج،  ابن
اسأأأأتعمله احلجاج ىف الوقت الذل كانت م امله متأل البالد، و كانت اخلوارج تثري النا  بذلك و تتذرع 

نه ملا قام والصأاحلون حيارل بي فتأأأأأأأأأأأأنة اخلوارج وم ال احلجاج, حى أ  لعلماءبه لنشأر ضأالها، و كان ا
 –على سأأأأأأأأبيل اليجل    –بعضأأأأأأأأهم يدعو اخلوارج إأ السأأأأأأأألم والدخول ىف الطاعة أنكر عليهم آخرون  

هأذا اجلو احلأالأك أعلن ابن األشأأأأأأأأأأأعأث مترده على   يفقأائلي : " إأ من تأدعوهم ؟ إأ احلجأاج ؟! "   
، وفعال "  ب و السنةال لم و حتكيم الكتا   عاحلجاج، و دعا النا  إأ النهوض معه إلقامة العدل و رف

ملا انتهك احلجاج من إماتأأأأأأأأأأأأأة وقأأأأأأأأأأأأأت الصأأالة، و جلوره و جاوته   ة  الصأأاحليو   علماءال  بعضقام معه 
" )155(     .  

سأأأأأأأليمان بن علي الربعي، قال: »ملا كانت الفتنة فتنة ابن األشأأأأأأأعث، إذ قاتل احلجاج بن   وعن
 بن غالب يف نفر من ن رائهم، فدخلوا على يوسأأأأأأف، انطلق عقبة بن عبد اللافر وأبو اجلوزاء وعبد هللا

احلسأأأن فقالوا: اي أاب سأأأعيد ما تقول يف قتال هذا الطاغية الذي سأأأفك الدم احلرام، وأخذ املال احلرام،  
من فعل احلجاج...قال : فقال احلسأأأأأأأأأأأن : أرل أن ال   واوترك الصأأأأأأأأأأأالة، وفعل، وفعل..؟ قال : وذكر 

 فما أنتم برادي عقوبة هللا أبسأأأأأيافكم، وإن يكن بالءة فاصأأأأأاوا  تقاتلوه ة فإهنا إن تكن عقوبة   من هللا
يقولون: نطيع هأذا الِعْلجم؟! قأال :  م: فخرجوا من عنأده، وهقأال  . حى  كم هللا، وهو خري احلأاكمي  

   )156(وهم قوم عرب ! قال :خرجوا مع ابن األشعث، قال : فقتلوا مجيعا «

 فال  ملكهم  يزول  ث يللبوا  أن وإما  يللبوا  أن إما  هؤالء  غاية:"...  -رمحه هللا-شأيخ اإلسأالم قال
 جعفر  أبو  قتلأه  وكالشأا   كثريا  خلقأا   قتال  اللأذان  شأا  مسأأأأأأأأأأألم وأاب  علي  بن  هللا عبأد  فأإن  عأاقبأة هم  يكون

 وال دينا  أقاموا  فال  أصأأأحاهبم وهزم  فهزموا  وغريهم  املهلب  وابن  األشأأأعث  وابن احلرة أهل  وأما  املنصأأأور
 من  ذلك  فاعل كان  وإن الدنيا   صأأالح  وال الدين  صأأالح به   صأأل ال أبمر  أيمر ال تعاأ  وهللا دنيا  أبقوا

 
 279/ 6انظر الطبقات الكبرى   –  (155)
 163/ 7الطبقات الكبرى    -  (156)
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 ل هذا  ومع  وغريهم  والزبري  وطلحة  وعائشأأأأأأة  علي من  أفضأأأأأأل  فليسأأأأأأوا اجلنة أهل  ومن  املتقي هللا  أولياء
 (  157أ" غريهم من نية وأحسن هللا عند قدرا أع م وهم القتال من فعلوه ما   مدوا

 المثال الثالث : موقف اإلمام أحمد 

وممأأا   -رمحأأه هللا  -أبن القرآن خملوق كفر أكاة كمأأا بينأأه اإلمأأام اآلجري  القولاملعلوم أن    من
 قرآن، وأن كالمأه ليس مبخلوق، ومن زعم أن ال-تعأاأ-قأالأه: » ابب ذكر اإللأان أبن القرآن كالم هللا 

اآلاثر الدالة على إمجاع السأأأأأأأأألف على أن القول خبلق    -رمحه هللا-ث سأأأأأأأأأاق(.  158أخملوق ة فقد كفر«
جن اإلمام أمحد، ومُعذِ ب ليقول: القرآن خملوقة ومع ذلك كل ه ل يبح اخلروج على   القرآن كفر.وقد سأأأأأأأُ

قتأأاهم أوأ من قتأأال   أناخللفأأاء، بأأل كأأان ينهى عنأأه، ومُ رِ ض على قتأأال اخلأأارجي على األئمأأة، ويرل  
 الكفار.

 حدخ كان  أمر يف هللا  عبد  أاب  سأأأجللت:    قال  حدثهم  احلارخ أيأبو بكر اخلالل عن   اإلمام  ذكر
 ذلأأك  فأأجلنكر  ؟  القوم  هؤالء  مع  اخلروج  يف  تقول  مأأا   هللا  عبأأد  أاب  اي:    فقلأأت  ابخلروج  قوم  وهم  ببلأأداد
 خري فيه  حنن ما   على الصأأأأأأأا،  به آمر  وال  ذلك أرل ال الدماء،  الدماء  هللا سأأأأأأأبحان يقول وجعل  عليهم
 فيه النا  كان  ما   علمت أما ،  احملارم  فيها   وينتهك األموال فيها   ويسأأأتباح  الدماء فيها   يسأأأفك الفتنة  من
 .؟ هللا عبد أاب اي فتنة يف هم أليس اليوم والنا :  قلت، الفتنة أايم يعين

 الصأأأأا، السأأأأبل وانقطعت الفتنة عمت السأأأأيف  وقع فإذا  خاصأأأأة  فتنة هي فإمنا  كان  وإن:   قال
 وال ذلأك  أرل  ال الأدمأاء وقأال  األئمأة  على اخلروج ينكر ورأيتأه، لأك  خري  دينأك  لأك  ويسأأأأأأأأأأألم  هأذا على
 اجتمع الواثق والية يف:   يقول حنبل  مسعت قال  عيسأأأأأأأى  بن  علي  أخاين_   أيضأأأأأأأا  _   وقال((   به  آمر

 إأ  فجاؤوا  عاصأأم  بن  وفضأأل املطبخي  علي  بن  وإبراهيم عبيد  بن بكر أبو  هللا  عبد  أي إأ  بلداد  فقهاء
 القرآن  خللق إظهاره  يعنون  وفشأأا  تفاقم  قد األمر هذا  هللا  عبد أاب  اي:   فقالوا  هم فاسأأتجلذنت هللا  عبد  أي

 وال ذمرته نرضأأأأأأأأى لسأأأأأأأأنا  أان  يف  نشأأأأأأأأاورك أن:   قالوا  ؟  تريدون فما :    هللا  عبد أبو  هم فقال  ذلك  وغري
 . سلطانه

 
   264  - 262/ 4منهاج السنة النبوية   - ((157
 (  525- 489/ 1انظر الشريعة )  - ((158
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 وال.   طاعة  من يدا  ختلعوا  وال  بقلوبكم  ابلنكرة  عليكم:    هم  وقال سأأأأأأأأأأأاعة  هللا عبد  أبو فناظرهم
  واصأأأاوا  أمركم عاقبة  يف  ان روا،  معكم  املسأأألمي  ودماء  دماءكم تسأأأفكوا وال،  املسأأألمي عصأأأا  تشأأأقوا
 على  وأي  أان  ودخلت  ومضأوا  أحف ه  ل كثري  كالم  ذلك  يف  ودار،  فاجر  من يسأرتاح  أو بر  يسأرتيح  ،حى
 أن ألحد أحب  وما   حممد  وألمة لنا  السأالمة هللا  نسأجلل:   هللا  عبد  ألي  أي فقال  مضأوا بعدما  هللا  عبد  أي

 فيهأا  أمران  اليت اآلاثر خالم هأذا ال:   قأال ؟  صأأأأأأأأأأأواب عنأدك  هأذا هللا عبأد أاب اي:   أي  وقأال هأذا يفعأل
 فاصأا  وإن،  وإن  فاصأا  ضأربك إن:    وسألم  عليه  هللا  صألى  النيب قال:    قال هللا  عبد أبو  ذكر ث  ابلصأا
 (  159أهأ.  أ((.   أحف ه ل كالما    وذكر مسعود بن هللا عبد قال ابلصا فجلمر

"الواجب علينا أن ننصأأأأأأح بقدر املسأأأأأأتطاع، أما أن -هللا  رمحه–الشأأأأأأيخ حممد بن عثيمي    وقال
 المتتن هر املبارزة واالحتجاجات علنا فهذا خالم هدي السأأأأأأألف، وقد علمتم اآلن أن هذه األمور 

إال مضرة. .. اخلليفة املجلمون قتل من العلماء الذين ل إأ الشريعة بصلة وال إأ اإلصالح بصلة، ماهي 
يقولوا بقولأه يف خلق القرآن، قتأل مجعأا من العلمأاء، وأجا النأا  على أن يقولوا هبأذا القول البأاطأل، 
مامسعنا عن اإلمام أمحد وغريه من األئمة أن أحدا منهم اعتصأأأأأأأأم يف أي مسأأأأأأأأجد أبدا ، وال مسعنا أهنم 

ه من أجل أن  مل النا  عليه احلقد والبلضأأأاء والكراهية. .. وال نؤيد امل اهرات كانوا ينشأأأرون معايب
  (160أ، النؤيدها إطالقا "لكأو االعتصامات أو ما أشبه ذ

 
   133/    1السنة :    - ((159

 هـ1416/ 1/ 11الجمعة  10( ص  540جريدة المسلمون عدد ) - (160)
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 .كثيرة التكال تحصر وهيأمثلة من الحا ر : المطلب الثاني 

 فنرلسأوراي    أواجلزائر، أو ليبيا، أو اليمن، أو مصأر،   أو، أو العراق،  الصأوماليف  ماحصألفبالن ر إأ   
 خرجت  طائفة يعرم يكاد ال  ولعله:"    -رمحه هللا-تيمية  ابن الحتقق السأأنة اجلارية اليت التتبدل، كما ق

(  161أ " هأأأأأأأأأأأأأأ.ا  أزالته  الذي  الفسأأأاد  من  أع م هو ما  الفسأأأاد  من خروجها   يف وكان إال  سأأألطان ذي  على

من خرج على إمام ذي سأأأأأألطان إال كان، ما تولد على فعله من الشأأأأأأر أع م مما تولد من   وقلوقال:"  
    (  162أاخلري "

 عمر  بن  عبدهللا كان  كما   الفتنة  يف والقتال  اخلروج  عن ينهون  املسأأأألمي أفاضأأأأل  وكان:"...وقال
 احلسأأن كان  وكما   يزيد  على  اخلروج  عن احلرة  عام  ينهون  وغريهم  احلسأأي  بن  وعلي املسأأيب  بن  وسأأعيد

وهذااسأأأأتقر أمرأهل السأأأأنة على ترك   األشأأأأعث ابن  فتنة  يف  اخلروج  عن  ينهون وغريشا   وجماهد البصأأأأري
  وأيمرون عقائدهم  يف هذا  يذكرون  وصأأأأأأأأاروا  النيب  عن  الثابته  الصأأأأأأأأحيحة  لألحاديثالقتال يف الفتنة 

 (  163أ"والدين العلم أهل كثريمن  خلق الفتنة يف قاتل قد كان  وإن قتاهم وترك األئمة جور ابلصاعلى

رعيتهم   هموقد تقدم يف األحاديث صأأأأأفات لبعض أئمة املسأأأأألمي الذين يلعنون رعيتهم، وتلعن 
أئمأة، وهنى عن اخلروج عليهم مأاداموا   ويبلض بعضأأأأأأأأأأأهم بعضأأأأأأأأأأأا، ومع ذلأك كلأه فقأد أمسأاهم النيب  

  (.  164أ.   يقيمون الصالة فيهم وأوجب السمع والطاعة يف املعروم
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 لسةالمقدمة السا
 من المعنى الخاصفي هذا الكتاب المفاهيم الءرعية المستفالة  

 بالجماعة واإلمامة  
 

المستفالة من معنى الجماعة  المفاهيم  الءرعية : المطلب األول 

 تباع منهج السلف الصالحوجوب ا : الخاص ، وهو الذي يعني 

المتمثل بما كان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه   ي هللا  

   :عنهم
 أن من استدل ابلكتاب والسنة بدون اعتبار فهم السلف فهو ضال مضل. •

أن اخلالم بي العلمأأاء ليس حبجأأة يف جواز الفعأأل أو عأأدم جوازه، وإمنأأا احلجأأة يف الأأدليأأل  •
 الراسخي من أهل العلم.املنضبط بضوابط الشرع املعتاة عند 

وجوب اإلنكار على من خالف منهج السأأألف يف العقائد ويف فهم األدلة، والتحذير منهم وفق   •
 الضوابط الشرعية يف حتقيق املصال ودرء املفاسد.

 

 المفاهيم الءرعية للجماعة من حيث ا تباطها باإلمامة  : المطلب الثاني 
 وجوب السمع والطاعة لإلمام وإن جار أوظلم.  •

 أن الدول اإلسالمية متعددة، ولكل دولة مجاعة وإمام له أحكام اإلمام الشرعي.  •

 أن من قال بعدم تعدد الدول اإلسالمية ضال خمالف لإلمجاع. •

 أن من أوجب اإلعتزال حبجة عدم وجود اإلمام الشرعي ضال خمالف لإلمجاع.  •

 ود اجلماعة الشرعية، وبعدم وجود اإلمام الشرعي ضال خمالف لإلمجاع.أن من قال بعدم وج •

 أن من ربط السمع والطاعة بوجوب العدل ضال خمالف لإلمجاع.  •

أن من جوز اخلروج على احلاكم حبجة وجود الكفر البواح دون توفر الشأأأرو  وانتفاء املوانع ضأأأال  •
 خمالف لإلمجاع.



 

63 

طريق وسأأأأأأأأأأائل اإلعالم، أو ابمل اهرات، أو االعتصأأأأأأأأأأامات، أن من اختذ منهج اإلنكار العلين عن   •
 ضال خمالف لإلمجاع. 

 أن زوال اإلمامة يزيل اجلماعة ويعرض الضرورايت اخلمس للزوال.   •

 أن االستقراء التجلر ي حلوادخ اخلروج على األئمة إأ هذا العصر برهان على ما تقدم.   •

 

د المتعلقة بالجماعة  األجوبة الءرعية ألهم الءبها: المطلب الثالث 

 يف هذا الكتابواإلمامة 
لقأأد أجيأأب يف هأأذا الكتأأاب عن شأأأأأأأأأأأبهأأات كثرية ومفأأاهيم خأأاطئأأة متعلقأأة ببأأاب 

 مايلي:   ومن بين تلك المفاهيم والمقوالت الخاطئة :   واإلمامة  اجلماعة 

 على الكتاب والسنة استقالال عن فهم الصحابة. جوازاالستناد •
 على جواز الشيء أو عدم جوازه بكون املسجللة خالفية. االحتجاج •
 املخالف للدليل وإقراره على املخالفة من غري إنكار عليه. إعذار •
 السمع والطاعة اليكون إال لإلمام األع م الذي متمع عليه املسلمون. أن •
 واخللفاء الراشدين. نه الرسول تعدد األئمة خمالف ملاس أن •
 اجلماعة الشرعية غري موجودة يف هذا العصر.  أن •
أن مة الدول اإلسالمية يف هذا العصر من صنع دول اللرب أيمترون أبمرهم و ضعون هم،   أن •

 فهي أن مة كافرة، فالعاة هبم وليسوا أهال ألن يسمع هم ويطاع. 
 يف احلاكم املسلم تبطل استحقاقه للبيعة.  عدم توفر الشرو  الشرعية املعتاة أن •
 البيعة التكون صحيحة إذا كان احلكم قد مت ابلللبة وقوة السالح. أن •
 البيعة التلزم إال من بياع بنفسه. أن •
 البيعة التكون إال برضا مجيع أهل احلل والعقد.  أن •
 السمع والطاعة المتمع مع وجود ال لم واجلور. أن •
 يكون مع وجود املنكرات. السمع والطاعة ال أن •
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مب مطلقا وإن ترتب على ذلك منكر   صأأأأأأأيةعدم السأأأأأأأمع والطاعة عند وجود األمر ابملع أن •
 أكا.

منهج اإلنكأار العلين على األئمأة عنأد وقوع املخأالفأأات منهج صأأأأأأأأأأأحيح فعلأأه األئمأأة من   أن •
 السلف واخللف. 

 من الوسائل املشروعة يف اإلنكار على اإلمام امل اهرات واالعتصامات السلمية.  أن •
العلن فهو الأذي  من ل ي هر خالفأه مع اإلمأام فهو مأداهن، خبالم من يصأأأأأأأأأأأدع ابحلق يف  أن •

 ال ام يف هللا لومة آلئم.
 اخلروج على احلاكم إذا كان فاسقا.  وجوب •
فر البواح مطلقأا، وإن ل تتوفر القأدرة، وإن ترتأب اخلروج على احلأاكم إذا وقع من الك  وجوب •

 على ذلك حصول املفسدة األكا.

تلك الشتتتتتتبهات والمقوالت  بالدليل الشتتتتتترعي  الرد على وقد تم 
 والتأصيل العلمي الموثق بججماعات العلماء  

  

  

 تم بحمد هللا 


