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 ملخص البحث

Research Summary 

؛ بل أخذت من المسائل التي دار حولها الجدلوغيرىم مسألة الخروج على الحكم عند المتكلمين  تُعد
 الخروج على الحاكمأحيانًا كثيرة طابعًا عقديًا، رغم أنو ليست من قضايا اإليمان، بل ىي أمر اجتهادي، و 

الخارجون  والبغاة:غي(، حمل السالح، والقيام بالثورة المسلحة ضده، وىو الذي يسميو الفقهاء )الب يعني
ىذه  ، وتُعتبرعلى اإلمام )ولي األمر الشرعي( بتأويل سائغ، ولهم شوكة، ولو لم يكن فيهم أمير مطاع

الدراسة من الدراسات التي تفيد الواقع، وبخاصة في ظل ما يحدث على مسرح األحداث من خالفات 
في الكون، ولن تجد لسنة اهلل تبديال؛ فالناس االختالف سنة من سنن اهلل أن  وىذا يبرز ،ووقائع وتجارب

مختلفون في الطبائع، وفي األلسن، واأللوان، والميول النفسية والعقلية والعاطفية، وفي اآلراء، وفي النظرة 
كثيرة ومتنوعة، بيد أننا البد أن نتغلب على   أسباب االختالف بين الناس، و إلى الدين والنفس والمجتمع

التي دار حولها الخالف، وبخاصة بعد  سائلمن المبحقيقتها وشروطها اإلمامة تكون الخالف، وبدىي أن 
وىي من أول اإلشكاليات التي اختلف المسلمون بشأنها، والتي تكون سببًا في سل ، ملسو هيلع هللا ىلصوفاة النبي 

السيوف، حيث يرى البعض أنها باالختيار، ويرى البعض اآلخر أنها بالنص، ثم كانت قضية األمر 
إن االتجاىات والنهي عن المنكر، التي ىي المنطلق الرئيس لمسألة الخروج على الحكم، حيث  بالمعروف

وز الخروج على الحكم، يج   نرى اتجاىًا  من منطلق األمر بالمعروف والنهي عن المنكرف فيها كثيرة؛
ولكل والجماعة،  وىم أىل السنة ،عليو بينما يمنع اآلخر الخروجوأصحابو ىم الخوارج والشيعة والمعتزلة، 

 والنتيجة المؤكدة أنو ال يجوز الخروج على الحاكم حتى ولو كان جائراً.  وجهة ودليل،

sue of deviation from judgment is considered by speakers and other 
matters that have been debated; Rather, it has often taken a dogmatic 
character, although it is not an issue of faith. Rather, it is a matter of 
ijtihad. Exiting the ruler means taking up arms, and carrying out an 
armed revolution against him, which he calls the (prostitute) jurists, 
and prostitutes: those who leave the imam (legal guardian) with 
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interpretation. Excuse, and they have a thorn, even if there is no 
obedient prince in them, and this study is considered one of the 
studies that benefit reality, especially in light of what is happening on 
the scene of events of differences, facts and experiences, and this 
highlights that the difference is a year from God’s Sunnah in the 
universe, and you will not find God’s replacement year ; People are 
different in natures, in tongues, in colors, in psychological, mental 
and emotional inclinations, in opinions, and in the perception of 
religion, soul, and society, and the reasons for the difference between 
people are many and varied, but we must overcome the difference, 
and it is obvious that the Imamate is in its reality and conditions of 
the issues that took place Around the dispute, especially after the 
death of the Prophet ، ملسو هيلع هللا ىلص  which is one of the first problems that 
Muslims disagreed about, which are a reason for tuberculosis of 
swords, where some see it as a choice, and others see it as a text, then 
the issue of enjoining good and forbidding evil, which is the main 
premise The issue of deviation from judgment, as there are many 
trends in it; From the standpoint of enjoining good and forbidding 
what is evil, we see a trend that is permissible to violate the ruling, 
and its companions are the Kharijites, the Shiites, and the Mu'tazila, 
while the other prohibits departing from it, and they are the people of 
the Sunnah and the community, for every destination and evidence, 
and the confirmed result is that it is not permissible to leave the ruler 
even if it is unjust. 
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 (المتكلمين -حكملاعلى  الخروجكلمات مفتاحية )

خرج من ادلوضع خركجان كسلرجان كأخرجتو أنا ككجدت لألمر سلرجا أم سللصا كاخلراج كاخلرج ما  :الخروج
كاجلمع خرجة كزاف عنبة كاخلراج كزاف غراب بثر الواحدة  ،ػلصل من غلة األرض كلذلك أطلق على اجلزية

محل  (ِ)كيقصد باخلركج على احلاكم:، (ُ)خراجة كاستخرجت الشيء من ادلعدف خلصتو من ترابو
السالح، كالقياـ بالثورة ادلسلحة ضده، كىو الذم يسميو الفقهاء )البغي( كيسموف أصحابو )البغاة(، 
كيعرؼ الفقهاء )البغاة( بأهنم: اخلارجوف على اإلماـ )كيل األمر الشرعي( بتأكيل سائغ، كذلم شوكة، كلو 

  .مل يكن فيهم أمًن مطاع
كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى  ليو أئمة ادلسلمٌن. أخذكا من قولو تعاىل:كإظلا مسوا بغاة، لعدكذلم عن احلق كما ع

اعليىا عىلىى اأٍليٍخرىل فػىقىاتًليوا الًَِّت تػىٍبًغي حى  نػىهيمىا فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدى ىَّتَّ تىًفيءى ًإىلى أىٍمًر اللًَّو اٍلميٍؤًمًنٌنى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى ]احلجرات: فىًإٍف فىاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ  أف  [، كيف احلديثٗنػىهيمىا بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ اللَّوى ػلًي

قاؿ لعمار بن ياسر: "تقتلك الفئة الباغية" كقد كاف مع على رضي ا عنو، كقتلو رجاؿ معاكية  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .يف حرب صفٌن ادلعركفة

: "علػػم يقتػػدر معػػو علػػى إ بػػات كىػػو -علػػم الكػػالـ-العلػػم لفػػأ أطلػػق علػػى مػػن اشػػتغل ّٔػػذا  :متكلمييينال
(، كقاؿ ابن خلدكف: "ىو علم يتضمن احلجػاج عػن العقائػد ّالعقائد الدينية بإيراد احلجج كدفع الشبو" )

كمسي لعدة أسباب منها: أف مسألة الكالـ ىي مػن أشػهر مباحثػو الػِت كقػع  (،ْاإلؽلانية باألدلة العقلية" )
بػٌن ادلتكلمػٌن، كادلقصػود مػن مسػألة الكػالـ ىػي مسػألة خلػق القػرتف الػِت تبنتهػا ادلعتزلػػة، فيهػا نػزاع كجػدؿ 

 .(ٓكنفوا صفة الكالـ عن ا تعاىل كأكثركا فيها القيل كالقاؿ )

                                                           
 ّٓ/ّ( ادلصباح ادلنًن يف غريب الشرح الكبًن: ُ
 استتباب األمر.( ادلقصود باخلركج على احلكم ىنا: الثورة ادلسلحة على احلاكم، ّٔدؼ خلعو بالقوة بعد  ِ
 .ٕادلواقف يف علم الكالـ ص:  :اإلغلي (ّ)
 .ْٖٓص:  ادلقدمة: ابن خلدكف (ْ)
 .ِٓص:  العقيدة اإلسالمية بٌن السلف كادلتكلمٌن، ( د/ حسن شبالة:ٓ)
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 مقدمةال

احلمد  رب العادلٌن، كالصالة كالسالـ على أشرؼ ادلرسلٌن، سيدنا زلمد، كعلى تلو 
 بعد:و كصحبو الطيبٌن الطاىرين، 

تفيد الواقع، كخباصة يف ظل ما ػلدث من ادلمكن أف الِت  دراساتىذه الدراسة من ال عدتي  
حوؿ مسألة احلكم كما كقائع كذبارب، خالفات كاختالفات ك على مسرح األحداث من 

، ردبا زبتلف عن كجهات النظر األخرل ،مفهومها، كما يرتتب عليها من أفكاريتعلق ّٔا، ك 
 .الفكرة تارة، كزبالفها تارة أخرمكذا يف التصورات الِت توافق ك 

ر ال بواعث اختيار الدراسة: مل كلن تأيت من دكف كجود دافع  بحثيةمن البدىيات أف الًفكى
سبقتها عدة دكافع، بعضها موضوعي كاآلخر ذايت،  طركحةأك عدة دكافع، كىذه األ ،زلدد

فًنجع لطبيعة ادلوضوع كأعليتو، كخباصة أف الفكرة مل يتناكذلا أحد من الباحثٌن   أما األول:
كفكرة مستقلة، فضالن عن أف الفكرة ربتاج إىل دراسة كحبث، كيف الواقع أف الًفكىر الِت 

أما ك -تناكلوىا كفق طبيعة خاصة ّٔم، كلوف فكرم زلدد - ستشرقوففالسفة كادلالتناكذلا 
 كتوضيحها، كفق منهج موضوعي وضوعاتاحلاجة لتبياف مثل ىذه ادل فًنجع إىل الثاني:
 .(ادلتكلمٌن عنداخلركج على احلكم كمن مث كاف ىذا ادلوضوع ادلوسـو بػػػػػػػػ )رلرد، 

ادلنهج )، منهجان رئيسان كىو وسلك يف حبثيأف الباحث  قد اجتهدلمنهج البحث: 
من ناحية، كمن ناحية أخرل  وإىل ىدفصل ي، كذلك أ ناء ربليل النصوص، حىَّت (التحليلي

 .اددة ربز ادلعامل ادلنهجيةيتوصل إليو من عناصر يف نسق متكامل يتركيب ما 
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الفرؽ الكالمية أ ناء عقد ادلقارنات ادلتعددة بٌن  (ادلنهج ادلقارف) الباحث أيضان  كلقد استخدـ
، من خاللو و النقدعرض أكجمت ، الذم (ادلنهج النقدم) ت، ككذلك استخدميف ادلسألة
الِت كيجهت للفكرة كألصحأّا أيان كاف منهجهم كموقعهم، كخطوات البحث كخباصة 

 ستكوف على النحو اآليت:

االعتماد يف ىذا البحث على ادلراجع الرئيسة للبحث، إىل جانب بعض ادلراجع  -ُ
 كادلصادر األخرل الِت تتعلق ببحث القضية ادلراد تناكذلا.

بدأ بعرض الفكرة كما تناكذلا يادلسألة ادلراد دراستها،  وعرضأ ناء  اف الباحثك -ِ
يتم ذلك، مث بعد ذلك  وأصحأّا، من مصادرىم األساسية اخلاصة ّٔم ما أمكن

 من ادلسألة. السليم وقفادلتبياف ككذا عرض الفكرة دبوضوعية، 
ألف منهجية البحث العلمي، تفرض  ؛مع الدليل أين كجد ويف دراست الباحث راس -ّ

 الرصٌن. علي الباحث السًن يف ضوء ىذا ادلنهج العقلي
يف نقاش  الدخوؿالتزمت بوضع تصور عاـ لكل مسألة، دكف سألة دلاأ ناء عرض  -ْ

يكوف  كيف النهايةالرؤية السليمة للمسألة،  كإبرازربليلي صرؼ، كأخذ كرد، 
، أك مسألة ادلراد حبثهالل رأم كنتيجةتأمالت ك ر يف شكل كً التعقيب على ما ذي 

 .للقضية الِت تفرعت منها، أك ترتبت عليها
ىذا  ، كخاسبة، علىأربعة مباحثك ، سبهيدقسمت ىذه الدراسة إىل مقدمة، ك خطة الدراسة: 

 النحو: 

ادلقدمة: فقد تضمنت أعلية ادلوضوع، كالبواعث على اختياره، كخطة البحث، كمنهج 
ادلبحث أما ، بعنواف: االختالؼ بٌن ادلسلمٌن أسبابو كنتائجو :التمهيد، ككاف الباحث
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فقد تناكلت  :كادلبحث الثاين، تناكلت فيو مفهـو اإلمامة كشركطها عند ادلتكلمٌن: األكؿ
، فيو: مفهـو األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر كشرائطو، كعالقتو بالثورة على احلكم

أما اخلاسبة: فقد اشتملت ، الثورة على احلكم لدل ادلتكلمٌنتناكلت فيو  كادلبحث الثالث:
إليها من خالؿ الدراسة، كأتبعت ذلك بثبت ادلصادر  الباحث على أىم النتائج الِت توصل

 كادلراجع.

أخذ كرد، ىو أفكار ك عى أف ما جاء يف ىذه الدراسة، من تراء، ك دٌ يال  الباحث فإف وبعد:
اخلالية  الوصوؿ للمعرفة آّردة ريدت دي يى  سطرهتاإال زلاكالت  ياحلق الذم ال زليد عنو، فما ى

فإف كاف فيو من صواب، فذلك من فضل  ادلتسمة بادلوضوعية العلمية؛ ،نمن التعصب كالتج
كىو ما أرجوه، كإف كانت األخرل فمن نفسي، كحسيب أنين اجتهدت،  ،ا كتوفيقو

 كبا التوفيق،،،،، .كالكماؿ  كحده

 

 الباحث                                                                                   

 إمام عبد العاطي الخضراوي

 
 

 

 



 
 

7 
 

 التمهيد

 االختالف بين المسلمين أسبابو ونتائجو

االختالؼ سنة من سنن ا يف الكوف، كلن ذبد لسنة ا تبديال؛ فالناس سلتلفوف يف الطبائع، كيف 
األلسن، كاأللواف، كادليوؿ النفسية كالعقلية كالعاطفية، كيف اآلراء، كيف النظرة إىل الدين كالنفس كآّتمع، 

[، كيف احلديث عىٍن ُُٖقاؿ تعاىل: ﴿ كىلىٍو شىاءى رىبُّكى جلىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى يػىزىاليوفى سليٍتىًلًفٌنى ﴾]ىود:
ـى ًمٍن أىًدًًن األىٍرًض كيلّْهىا فىخىرىجىٍت ذيرّْيػَّتيوي عىلىى حىسىًب  ملسو هيلع هللا ىلصلّْ عىًن النَِّبّْ أىًِب ميوسىى األىٍشعىرً  قىاؿى :" خىلىقى اللَّوي تدى

(، كيف ٔ" )كىالطَّيّْبي ذىًلكى ًمنػٍهيمي األىبٍػيىضي كىاألىٍسوىدي كىاألىمٍسىري كىاألىمٍحىري كىًمنػٍهيٍم بػىٌٍنى ذىًلكى كىًمنػٍهيمي السٍَّهلي كىاخٍلىًبيثي 
(، كيقوؿ ابن قيم: "كقوع االختالؼ بٌن الناس ٕاأل ر: "ال يزاؿ الناس خبًن ما تباينوا فإذا تساككا ىلكوا")

أمر ضركرم ال بد منو؛ لتفاكت أغراضهم كأفهامهم، كقول إدراكهم، كلكن ادلذمـو بغي بغضهم على 
 (.ٖبغض كعدكانو")

بادم: ت عدـ االتفاؽ على مسألة ما، يقوؿ الفًنكزكاخلالؼ كاالختالؼ دبعىن كاحد: يشًن إىل 
 (.ٗ"االختالؼ: أف يأخذ كل كاحد طريقنا غًن طريق اآلخر يف حالو أك فعلو" )

كاالختالؼ ىو التباين يف الرأم، كادلغايرة يف الطرح، كىو ال يدؿ على القطيعة؛ بل قد يدؿ على بداية 
ختلف مع أمًن ادلؤمنٌن عثماف بن عفاف رضي ا عنو يف احلوار؛ فإف عبد ا بن مسعود رضي ا عنو ا

 (.َُ) مسألة إسباـ الصالة يف سفر احلج، كلكنو مل ؼلالف؛ بل أمت معو كقاؿ: اخلالؼ شر

                                                           
 .ّ/ٗالسنن الكربل،  يف يأخرجو البيهق (ٔ)

 .َِٖ/ِ( أبو الفضل ادليداين: رلمع األمثاؿ  ٕ
 ّّ/ِادلوقعٌن،( ابن قيم: إعالـ ٖ)
 ِٔٓ/ِ(  الفًنكز تبادم: بصائر ذكم التمييز ٗ)

 ُّْ/ّكالبيهقي  ّٖٔ/ٔكالطرباين  َُٔٗكأبو داكد  ُٗٗ/ِ( أخرجو عبد الرزاؽ يف ادلصنف  َُ
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الؼ ىو: ادلضادة، كقد خالفو ، كما أف االختالؼ مصدر اختلف، كاخلخالف كاخلالؼ: ىو مصدر
 سلالفة كخالفان، كزبالف األمراف كاختلفا: مل يتفقا، ككل ما مل يتساكى فقد زبالف كاختلف، قاؿ تعاىل

 (.ُُأم حاؿ كونو سلتلفان أكلو يف الطعم كاجلودة كالرداءة) [،ُُْ﴾ ]األنعاـ:  سليٍتىًلفنا أيكيليوي  ﴿:
االتفاؽ، كىو أعم من الضد، قاؿ الراغب األصفهاين:  كعليو: فاخلالؼ كاالختالؼ يف اللغة: ضد

 )ُِ"اخلالؼ: أعم من الضد؛ ألف كل ضدين سلتلفاف، كليس كل سلتلفٌن ضدين )
فمثالن: السواد كالبياض ضداف كسلتلفاف، أما احلمرة كاخلضرة فمختلفاف كليسا ضدين، كاخلالؼ أعم من 

 (.ُّمع عدـ الضدية )الضدية؛ ألنو ػلمل معىن الضدية، كمعىن ادلغايرة 
إذان: فمعىن اخلالؼ كاالختالؼ ىو ادلضادة كادلعارضة كعدـ ادلما لة، كىذا ادلعىن ىو الذم جاء يف 

 .نصوص القرتف الكرًن

 ولإلسالم ضوابط عند االختالف منها ما يلي:

مصداقنا لقولو تعاىل: ﴿ فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريدُّكهي  :ملسو هيلع هللا ىلصرد االختالف إلى كتاب اهلل وسنة رسولو  -ُ
﴾]النس يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكيالن [، قاؿ رلاىد ٗٓاء:ًإىلى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكى خى

 لو.كغًن كاحد من السلف: أم: إىل كتاب ا كسنة رسو 

حيث إف التشدد منهج ينبذه اإلسالـ؛ فال بد إذنا من رخصة  النهي عن التشدد والتعنت: -ِ
كتيسًن على الناس كمراعاة لظركفهم، قاؿ تعاىل: ﴿ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي 

﴾]البقرة: بحانو [، كيقوؿ سِٖ[، كيقوؿ عز كجل: ﴿ ييرًيدي اللَّوي أىٍف ؼليىفّْفى عىٍنكيٍم ﴾]النساء:ُٖٓاٍلعيٍسرى
 [.ٔكتعاىل: ﴿ مىا ييرًيدي اللَّوي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو  ﴾]ادلائدة:

كالرتكيز على اكمات ال ادلتشأّات، فمن ادلعلـو أف  التفريق بين القطع والظن في األدلة: -ّ

                                                           

 ُُٖ/ْ( ابن منظور: لساف العرب  ُُ
 ِْٖ( األصفهاين: مفردات ألفاظ القرتف ص  ُِ
 ٖم كالدين ص ( عوامو زلمد: أدب االختالؼ يف مسائل العل ُّ

https://www.alukah.net/culture/0/111557/
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الثبوت  النصوص بعضها ظين الثبوت كظين الداللة، كبعضها ظين الثبوت قطعي الداللة، كبعضها قطعي
ظين الداللة، كبعضها قطعي الثبوت قطعي الداللة. فقطعية الثبوت ىي القرتف الكرًن كالسنة ادلتواترة، 

 كاألحاديث أحاديث اآلحاد الصحيحة الِت حفت ّٔا قرائن كتلقتها األمة بقبوؿ حسن.

مناىج فاالجتهاد إذا كاف كفقنا ألصوؿ االجتهاد ك تجنب القطع في المسائل االجتهادية:  -ْ
االستنباط يف علم أصوؿ الفقو غلب عدـ اإلنكار عليو، كال ينكر رلتهد على رلتهد تخر، كال ينكر مقلد 

 (.ُْعلى مقلد تخر كإال أدل ذلك إىل فتنة )

فال بد من اجلمع بٌن كل ما كرد فيما ؼلص ادلسألة الواحدة لتحريرىا ربريرنا جليِّا  النظرة الشمولية:-ٓ
نساؽ كراء شيخ كاحد نقدسو أك عامل كاحد نعظمو كال نلتفت إىل سواه كإال دخلنا كاضحنا. كأرل أال ن

 يف زلظورات كثًنة ضلن يف غىن عنها.

إف مشكلة األمة اإلسالمية اليـو ليست يف ترجيح أحد الرأيٌن أك اآلراء يف  التعاون في المتفق عليو:-ٔ
اقع أف اخلطأ يف ىذه القضايا يدكر بٌن األجر القضايا ادلختلف فيها بناءن على اجتهاد أك تقليد. فالو 

 (.ُٓكاألجرين )

الناس سلتلفوف يف كل شيء، كىناؾ العديد من األسباب الِت تؤدم  أسباب االختالف بين الناس:
 إىل االختالؼ منها ما يلي:

كىذه طبيعة بشرية؛ حيث إف طرؽ فهم ادلوضوعات ليست كاحدة؛  أواًل: الغموض في طبيعة الموضوع:
كل يرل ما يقع عليو نظره، كلعل الصواب يف رلموعها، كليس يف تحادىا، كربديد زلل النزاع ىو ف

الفيصل يف ذلك يقوؿ سقراط:" إذا عرؼ موع النزاع بطل كل نزاع"، كخباصة أف الناس ليسوا سواء يف 
حلق مل يصبو الفهم كاإلدراؾ، كل يفهم حسب كجهة نظره كفهمو لطبيعة ادلوضوع، يقوؿ أفالطوف: " إف ا

                                                           
 ِْ( عمر عبد ا كامل: كتاب تداب احلوار كقواعد االختالؼ ص  ُْ
 ْٓ( عمر عبد ا كامل: كتاب تداب احلوار كقواعد االختالؼ ص  ُٓ
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الناس يف كل كجوىو، كال أخطأكه يف كل كجوىو...كمن ادلمكن أف يكوف االختالؼ ال لغموض ادلوضوع 
 (. ُٔذاتو؛ بل يكوف ألف كال ادلختلفٌن مل يعرؼ كجهة نظر اآلخر")

طبعي أف زبتلف الرغبات كالشهوات من إنساف آلخر، فكل  ثانيًا: اختالف دوافع الرغبة والشهوة:
غباتو كشهواتو يف مدل حسن األشياء كقبحها، كىذا شأف كل األفكار كادلعارؼ ادلطركحة بٌن بين تدفعو ر 

البشر، كفضال عن اختالؼ الرغبة كالشهوة، ىناؾ اختالؼ االذباه، فلكل اذباىو ادلنوط بو يف تفكًنه 
لك االختالؼ كنظرتو، حيث " ؼلتلف أىل كل قياس مع غًنىم؛ إذ ينبعث بتفكًنه دبنهاج علمو، كمن ذ

بٌن علماء الكالـ كالفقهاء يف موضوع خلق القرتف؛ فإف االختالؼ بينهم كاف سببو االختالؼ يف 
ادلنهاج؛ فالفقها أقيستهم تعتمد على الكتاب كالسنة فقط، كعلماء الكالـ ينطلقوف كراء األقيسة العقلية 

 (.ُٕآّردة")

عبارة عن اتباع اإلنساف غًنه فيما يقوؿ أك يفعل، معتقدا للحقيقة فيو، من غًن نظر  كىو ثالثًا: التقليد:
ًن بال ، كأف ىذا ادلتبع، جعل قوؿ الغًن أك فعلو قالدة يف عنقو؛ كعبارة عن قبوؿ قوؿ الغالدليل كتأمل يف

(، ك يعد التقليد من أىم أسباب االختالؼ، فيما بٌن الناس، إذ العقوؿ تندفع إىل ُٖحجة كال دليل)
كضع براىٌن بعينها، سواء أكانت صحيحة أـ باطلة، كىذا ما يدفع إىل االختالؼ كاجلدؿ غًن ادلنتج، 

ذلم مقاـ العصمة، كمواضع كينشأ عن ذلك التعصب يف الرأم، ك التقليد منشأه الغلو يف الرجاؿ، كإنزا
برأم الويل، كقوؿ العاقل بتخريف اجلاىل، كيتبىنَّ  -صلى ا عليو كسلم  -العظمة، فًند قوؿ النيب 

العقالء ما يىركؽ للسفهاء، كىذا من تعظيم أقواؿ ادلقلد، كإيثارىا على غًنىا من اذلدل، كالرد ذلا دكف 
 .قاالت ذلا، كإف كجد أىدل منهاتدبُّرىا، كزلاكمة األفكار كادلعتقدات كادل

اجها، فيتفنَّن يف األدلة، كيربع  رابعاً: حب السلطان:  أكم من معارؾ فكرية، قىًوم حجاجها، كتقعَّر جلى
يف تطوير ادلسالك، كتتولَّد أفكار كمقاالت، ككثًن من الدكؿ قامت على مذاىب عقدية كفكرية، فساس 

                                                           
 ٕ( زلمد أبو زىرة: تاريخ ادلذاىب اإلسالمية ص  ُٔ
 ٗ( زلمد أبو زىرة: تاريخ ادلذاىب اإلسالمية ص  ُٕ
 ٕٔ( اجلرجاين: التعريفات ص  ُٖ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84
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قة ذلا، كأجلى صور ذلك اخلالفة العباسية دبراحلها، من السُّنية ادللك احلركة العلمية، فهدىمت أخرل ساب
  .إىل االعتزاؿ، إىل احلنبلية، إىل الشيعة البػيوىٍيهية، إىل األشعرية، كغًنىا مع السالجقة

إف التهالك على الدنيا كالسعي احلثيث للحصوؿ على ادلناصب كالرئاسة  خامسًا: التنازع على الخالفة:
، إذ  يطبع صاحبو على احلسد، كالشح كيدفع ساعيو لظلم الناس ليتحقق مطلوبو، كالفساد ال فيها مذمـو

 –ادلفرتض فيهم اإلصالح كاإلخالص  –يظهر يف البالد كالعباد إذا صدر ىذا العمل من فئتٌن من الناس 
ألف فإف صدر من األمراء، كصدر من العلماء كقعت البلية، كعمت الرزية، كسبكن العدك من ادلسلمٌن 

كالهتم من العلماء كاألمراء يف شغل شاغل لتحقيق مصاحلهم كمطامعهم. فتقع الفرقة يف كياف األمة ألف 
ادلصلحٌن من العلماء كاألمراء متفرقوف فيما بينهم، سلتلفوف يف مصاحلهم فكيف غلمعوف األمة كيسعوف 

 .إلصالح الناس، إف فاقد الشيء ال يعطيو
مهمة كعظيمة، كىي أف االختالؼ بٌن الناس قائم، كبسبب االختالؼ كقع ىذه كقفة موجزة تبٌن حقيقة 

الناس يف إشكاليات خطًنة كعظيمة؛ كانت سببان يف سفك الدماء، كضياع احلقوؽ، ككاف من أىم أسباب 
 االختالؼ بٌن الناس السلطة كشهوهتا، كذلذا كاف احلديث عن اخلركج على احلكم مسبوقان ّٔذا التمهيد.
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 ( وشروطها عند المتكلمين19: مفهوم اإلمامة )ولالمبحث األ

، كالكالـ فيها (َِ) ملسو هيلع هللا ىلصالِت دار حوذلا اخلالؼ، كخباصة بعد كفاة النيب  سائلاإلمامة من أىم ادل سألةم
ليس من أصوؿ االعتقاد، كإظلا من األمور االجتهادية، حيث زعمت اإلمامية كمن سلك مسلكهم أهنا 

كأكؿ اإلشكاليات الِت اختلف ادلسلموف بشأهنا، كأصبحت من أخطر ، كىي من أىم من أصوؿ اإلؽلاف
اإلشكاليات الِت تكوف سببا يف سل السيوؼ، يقوؿ الشهرستاين: " كأعظم خالؼ بٌن األمة خالؼ 

(، فضال ُِاإلمامة؛ إذ ما سل سيف يف اإلسالـ على قاعدة دينية مثل ما سل على اإلمامة يف كل زماف")
ا أحد كأعظم أسباب االنقساـ كالتفرؽ كالتشرذـ بٌن الناس، كالتاريخ يشهد على ذلك قدؽلان عن كوهن
 كحديثان.

                                                           

( بٌن اإلمامة كاخلالفة ترادؼ، كيفسر الشيخ أبو زىرة ىذا الرتادؼ بقولو: " ادلذاىب السياسية كلها تدكر حوؿ  ُٗ
اخلالفة كىي اإلمامة الكربل ، كمسيت خالفة ألف الذم يتوالىا كيكوف احلاكم األعظم للمسلمٌن ؼللف النيب صلى ا 

يغلب استعمالو عادة عند أىل السنة يف مباحثهم العقدية كالفقهية ، بينما  عليو كسلم"، كمن ادلالحأ أف لفأ ) اإلمامة (
الغالب استعماذلم لفأ ) اخلالفة ( يف كتاباهتم التارؼلية ، كلعل السبب يف ذلك يعود إىل أف ىذه ادلباحث قد كتبت للرد 

دكف اخلالفة، كيعتربكهنا إحدل أركاف على ادلبتدعة يف ىذا الباب كالشيعة كاخلوارج،  فالشيعة يستخدموف لفأ اإلمامة 
اإلؽلاف عندىم، كيفرقوف بٌن اإلمامة كاخلالفة، فهم يعتربكف اإلمامة رئاسة دين ، كاخلالفة رئاسة دكلة )زلمد حسٌن تؿ 

وه ( ، كيريدكف من ذلك إ بات أف علينا رضي ا تعاىل عنو كاف إمامنا زمن خالفة الثال ة الذين سبقُٗياسٌن: اإلمامة ص 
. كيف ذلك فصل للدين عن الدكلة، كىذا ال يقره اإلسالـ، كشلن ذىب إىل التفريق بينهما أيضنا الرافضة الباطنية )د. 

( كأرجع بعض ُِٗ/ َِ( كبعض ادلعتزلة )ادلغين يف أبواب التوحيد كالعدؿ ُٗمصطفى غالب: اإلمامة كقائم القيامة ص 
ة( عند أىل السنة إىل تأ ر أىل السنة بالشيعة )د. أمحد زلمود صبحي: الكتاب ادلعاصرين سبب استعماؿ لفأ )اإلمام

(، كيرل بعضهم أف ىذه التسمية من اخرتاعات الشيعة )د. زلمد الصادؽ ِّنظرة اإلمامة لدل الشيعة اإل ىن عشرية ص 
قبل انشقاؽ الشيعة ( كىذا غًن صحيح الستعماؿ ادلسلمٌن ىذا اللفأ ُِّعفيفي: آّتمع اإلسالمي كأصوؿ احلكم )ص 

 عن اجلماعة، كلوركده يف بعض اآليات كاألحاديث، كالستعماؿ الصحابةي رضواف ا عليهم لو.
 ِٗ/ُ( األشعرم: مقاالت اإلسالميٌن  َِ
 ٔ/ِ( الشهرستاين: ادللل كالنحل  ُِ
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َـّ ّٔم: تقدمهم، كىي اإلمامة، كاإلماـ: كل  :اإلمامة في اللغة َّ( تقوؿ: " أمَّهم كأ مصدر من الفعل )أ
 (ِِما ائتم بو من رئيس أك غًنه ")

ائتم بو قـو كانوا على الصراط ادلستقيم أك كانوا ضالٌن.. كاجلمع: كيقوؿ ابن منظور: "اإلماـ كل من 
إماـ األئمة،  ملسو هيلع هللا ىلصأئمة، كإماـ كل شيء قيَّمو كادلصلح لو، كالقرتف إماـ ادلسلمٌن، كسيدنا زلمد رسوؿ ا 

لغالـ يف كاخلليفة إماـ الرعية، كأشلت القـو يف الصالة إمامة، كائتم بو: اقتدم بو، كاإلماـ: ادلثاؿ، كإماـ ا
، كإماـ ادلثاؿ ما امتثل عليو، كاإلماـ: اخليط الذم ؽليىدُّ على البناء فيبىن عليو  ادلكتب ما يتعلمو كل يـو

 (.ِّكيسول عليو ساؼ البناء ..." )

كقاؿ صاحب تاج العركس: " كاإلماـ: الطريق الواسع، كبو فيسّْر قولو تعاىل: ﴿كىإًنػَّهيمىا لىًبًإمىاـو مًُّبٌنو﴾ 
، أم: يقصد فيتميز قاؿ:" كاخلليفة إماـ الرعية، قاؿ أبو بكر: يقاؿ فالف ٕٗر:]احلج [ أم: بطريق ييـؤ

إماـ القـو معناه: ىو ادلتقدـ عليهم، كيكوف اإلماـ رئيسنا كقولك: إماـ ادلسلمٌن "، قاؿ: "كالدليل: إماـ 
 (ِْالسفر، كاحلادم: إماـ اإلبل، كإف كاف كراءىا ألنو اذلادم ذلا ... ")

قاؿ ادلاكردم: " اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين كسياسة الدنيا بو "  وفي االصطالح:
(، كيقوؿ إماـ احلرمٌن اجلويين: " اإلمامة رياسة تامة، كزعامة تتعلق باخلاصة كالعامة يف مهمات الدين ِٓ)

ـ يف إقامة الدين حبيث غلب على  (، كعرفها النسفي بقولو: " نيابة عن الرسوؿ عليو السالِٔكالدنيا " )

                                                           

 ٖٕ/ْ( القاموس ايط للفًنكز تبادم  ِِ
 ِْ/ُِ( ابن منظور: لساف العرب  ِّ
 ُّٗ/ٖتاج العركس( الزبيدم:  ِْ
 ٓ( ادلاكردم: األحكاـ السلطانية ص  ِٓ
 ُٓ( اجلويين: غياث األمم يف التياث الظلم ص  ِٔ
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يف  -صلى ا عليو كسلم  -(، كيقوؿ صاحب ادلواقف: " ىي خالفة الرسوؿ ِٕكافة األمم اإلتباع ")
 ( ِٖإقامة الدين حبيث غلب إتباعو على كافة األمة ")

دنيوية كيعرفها ابن خلدكف بقولو: " ىي محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخركية كال
الراجعة إليها، إذ أحواؿ الدنيا ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارىا دبصاحل اآلخرة، فهي يف احلقيقة خالفة 

 (.ِٗعن صاحب الشرع يف حراسة الدين كسياسة الدنيا بو ")

كالبد من كجود إماـ للناس يكوف لو حق التصرؼ يف تدبًن األمور حىَّت يتأتى لو القياـ ّٔذه الواجبات، 
وؿ علي بن أيب طالب رضي ا عنو : " ال بد للناس من إمارة بػىرَّة كانت أك فاجرة " قالوا : يا أمًن يق

ادلؤمنٌن ىذه الربة قد عرفناىا ، فما باؿ الفاجرة ؟ قاؿ : " يقاـ ّٔا احلدكد ، كتأمن ّٔا السبل كغلاىد ّٔا 
كاألمن على األنفس كاألمواؿ ال ينتظم إال (، كيقوؿ الغزايل: " إف الدنيا َّالعدك ، كيقسم ّٔا الفيء" )

بسلطاف مطاع ، فتشهد لو مشاىدة أكقات الفنت دبوت السالطٌن كاألئمة ، كإف ذلك لو داـ كمل يتدارؾ 
بنصب سلطاف تخر مطاع داـ اذلرج ، كعٌم السيف كمشل القحط ، كىلكت ادلواشي ، كتعطلت 

للعبادة كالعلم إف بقي حينا ، كاألكثركف يهلكوف  الصناعات ، ككاف كل من غلب سلب ، كمل يتفرغ أحد
ربت ظالؿ السيوؼ ، كذلذا قيل الدين كالسلطاف توأماف ، كذلذا قيل : الدين أيسّّ كالسلطاف حارس ، 

 (.ُّكماال أيسَّ لو فمهدـك . كما ال حارس لو فضائع" )

دؿ عند ادلتكلمٌن، كاستدؿ  كانت مسألة شركط اإلمامة من ادلسائل الِت دار حوذلا اجل  شروط اإلمامة:
 كل فريق دبا يرل من أدلة تعضد مذىبو كتقويو، ككانت تراؤىم يف اإلمامة كشركطها على النحو اآليت:

                                                           

 ُٕٗ( النسفي: العقائد النسفية ص  ِٕ
 ّٓٗ(  اإلغلي: ادلواقف ص  ِٖ
 َُٗ( ابن خلدكف: ادلقدمة ص  ِٗ
 ّٔ( السياسة الشرعية ص  َّ
 ُٗٗ( الغزايل: االقتصاد يف االعتقاد ص  ُّ
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، أم باختيار اإلماـ كعدلو، كبالتايل تنعقد (ِّ)ترل ىذه الطائفة أف اإلمامة باالختيار أوال: الخوارج:
يكوف اإلماـ منهم، كجوزكا أف تكوف اإلمامة يف غًن قريش، لو البيعة، كذبب لو الطاعة، كاشرتطوا أف 

(، كغلب أف يكوف متصفان بالعلم ّّكبالتايل قد ذىبوا إىل أف اإلماـ غلوز أف يكوف عبدان أك حران أك نبطيان )
كالزىد، يقوؿ ابن قيم: " كمن رأم اخلوارج أنو ال زبتص اإلمامة بشخص إال أف غلتمع فيو العلم كالزىد؛ 

(، كاتفقوا مجيعا على ضركرة ّْحاد عن العدؿ غلب عزلو؛ فإذا اجتمعا كاف إمامان كلو كاف نبطيان")فإذا 
نصب اإلماـ باستثناء فرقة النجدات، كىذا ما صرح بو ابن حـز قائالن: " كقالت النجدات من اخلوارج: 

ىذا رلاكزة كشطط، كبيعد  (، كيفّٓليس على الناس أف يتخذكا إمامان؛ إظلا عليهم أف يتعاطوا احلق بينهم")
عن احلق الذم أمجع عليو أىل السنة كاجلماعة، كمجيع الفرؽ الذين قالوا بوجوب اإلمامة، كيقرر 
الشهرستاين أف اخلوارج من اكمة األكىل الذين جوزكا أف " ال يكوف يف العامل إماـ أصالن، كإف احتيج إليو 

(، كجوزكا  ّٕ(، كمن مذىبهم أيضان أف ال يكوف أمًن)ّٔرشيان")فيجوز أف يكوف عبدان أك حران أك نبطيان أك ق
 (.ّٖكذلك إمامة ادلرأة)

إف مفهـو اإلمامة عند اخلوارج كما تضمنو ىذا ادلفهـو من شركط كقواعد تابعة دلنهجهم، سبكنهم من 
 اخلركج بسهولة كيسر على اإلماـ، كذلذا كغًنه مل يكن رأم اخلوارج يف ىذه ادلسألة صائبان.  

                                                           
لعل معىن االختيار ىنا ىو: أف ؼلتار كل إماـ خلفان لو، أك كليان للعهد، يعينو يف حياتو، كيعقد لو؛ فيبايعو الناس من (  ِّ

بعد موت اخلليفة، كىذا ما كاف ػلدث منذ معاكية بن أيب سفياف حٌن عقد البنو يزيد، كحدث حٌن أكصى أبو بكر لعمر، 
نتخاب من قبل عامة الناس؛ فإف االنتخاب مل يعرؼ يف تاريخ اخللفاء )راجع: كأكصى عمر لستة، كليس معىن االختيار اال

 (.َُٕ/ُادللل كالنحل على ىاش الفصل 
 ( النبطي: نسبة إىل النبط بفتحتٌن، أخالط الناس كعوامهم. ّّ
 َُِ( ابن قيم: تلبيس إبليس ص  ّْ
: الفصل يف ادللل كالنحل  ّٓ  َُٗ/ْ( ابن حـز
: الفصل يف  ّٔ  ٕٖ/ْادللل كالنحل ( ابن حـز
 ّٖٖ/ِ( ابن عبدربو: العقد الفريد  ّٕ
 َُٖ/ْ( خطط ادلقريزم  ّٖ
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كفقا دلنهجهم يف عدـ تكفًن مرتكب الكبًنة، كإرجاء أمره إىل يـو القيامة؛ فقد كقفوا  انياً: المرجئة:ث
من احلكاـ كخباصة األمويٌن موقف الرضا؛ حىَّت من نسب إليو الفسوؽ، كتنعقد لو البيعة، كذبب طاعتو، 

ادلرجئة أيضان على كجوب كىم بذلك مل يبطلوا إمامة مرتكب الكبًنة، كال غلب اخلركج عليو، كأمجعت 
(، ككذلك مل يتقيدكا بشرط القرشية يف اإلمامة، ّٗاإلمامة، كأف األمة كاجب عليها االنقياد إلماـ عادؿ)

كىذا ما قاؿ بو غيالف بن مركاف الدمشقي، يقوؿ الشهرستاين: " ككاف غيالف...يرل يف اإلمامة أهنا 
لسنة كاف مستحقان ذلا، كأهنا ال تثبت إال بإمجاع تصلح يف غًن قريش، ككل من كاف قائمان بالكتاب كا

(، كىذا القوؿ موافق لقوؿ اخلوارج يف اإلمامة، كبادلقارنة بٌن رأم ادلرجئة كغًنىم يف اإلمامة تبٌن  َْاألمة")
كما يقوؿ ابن حـز " ذىبت طوائف من ادلرجئة ...كمجيع الرافضة من الشيعة، إىل أنو ال غلوز إمامة من 

س أفضل منو، كذىبت طائفة من اخلوارج، كطائفة من ادلعتزلة، كطائفة من ادلرجئة، كمجيع يوجد يف النا
 (.ُْالزيدية من الشيعة كمجيع أىل السنة إىل أف اإلمامة جائزة دلن غًنه أفضل منو")

ذىبوا إىل أف اإلمامة تنعقد باختيار ادلسلمٌن؛ فهي ليست بالنص كالتعيٌن، يقوؿ  ثالثاً: المعتزلة:
(، كيقوؿ ادلقريزم يف ِْخبِت: " قالت ادلعتزلة:... كاإلمامة ال تكوف إال بإمجاع األمة كاختيار كنظر" )النو 

اخلطط: " الفرقة األكىل: ادلعتزلة الغالة يف نفي الصفات اإلذلية القائلوف بالعدؿ كالتوحيد، كأف ادلعارؼ  
(، كيقوؿ ّْإلمامة باالختيار")كلها عقلية حصوالن ككجوبان قبل الشرع كبعده، كأكثرىم على أف ا

ادلسعودم: " كانت ادلعتزلة كغًنىا من الطوائف، تذىب إىل أف اإلمامة اختيار من األمة، كذلك أف ا 
عز كجل مل ينص على رجل معٌن، كأف اختيار ذلك مفوض من األمة، زبتار رجالن منها ينفذ فيها 

من ادلعتزلة على أف بيعة أيب بكر بيعة صحيحة  (، كيقوؿ ابن أيب احلديد: " كاتفق شيوخناْْأحكامو")

                                                           

: الفصل يف ادللل كالنحل  ّٗ  ٕٖ/ْ( ابن حـز
 ُّْ/ُ( الشهرستاين: ادللل كالنحل  َْ
: الفصل يف ادللل كالنحل  ُْ  ُّٔ/ُ( ابن حـز
 َُ( النوخبِت: فرؽ الشيعة ص  ِْ
 .ُْٔ/ْ( ادلقريزم: اخلطط  ّْ
 .ِّٔ/ّسعودم: مركج الذىب ( ادل ْْ
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شرعية، كأهنا مل تكن عن نص، كإظلا كانت باالختيار الذم  بت باإلمجاع، كبغًن اإلمجاع، كونو طريقان 
 (.ْٓلإلمامة")

(، كإظلا اشرتطوا أف يكوف اإلماـ قائمان ْٔكادلعتزلة مل تتقيد بشرط القرشية يف اإلمامة عدا اجلبائية ) 
كالسنة، مؤمنان عادالن، كاستندكا يف ذلك إىل شواىد نقلية، منها قولو تعاىل: ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّو  بالكتاب

، اتػَّقيوا اللَّوى كىامٍسىعيوا ملسو هيلع هللا ىلص[، كمنها قوؿ النيب ُّأىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىًليمه خىًبًنه ]احلجرات:  : " يىا أىيػُّهىا النَّاسي
ـى ًفيكيٍم ًكتىابى اللًَّو")  كىأىًطيعيوا ًلمىنٍ  بىًشيِّا رليىدَّعنا، فىامٍسىعيوا كىأىًطيعيوا مىا أىقىا ا حى  (.ْٕكىافى عىلىٍيكيٍم، كىًإٍف كىافى عىٍبدن

كقد قاؿ بعض ادلعتزلة بقوؿ الزيدية من الشيعة جبواز إمامة ادلفضوؿ مع كجود األفضل، كقاؿ البعض 
 (.ْٖأىل السنة كاجلماعة )اآلخر بقوؿ اخلوارج، كبعضهم قاؿ بقوؿ 

(؛ بل ىي ْٗإف مسألة اإلمامة عند أىل السنة ال تتعلق بالعقائد اإلؽلانية ) :رابعاً: أىل السنة والجماعة
قضية مصلحية تناط باختيار العامة، كينصب اإلماـ برأيهم، يقوؿ ابن خلدكف: " كأحلق بذلك: أم 

ر حينئذ من بدعة اإلمامية من قوذلم إهنا عقائد دبوضوعات الكالـ يف اإلمامة عند أىل السنة دلا ظه
اإلؽلاف، كأنو غلب على النيب تعينها، كقصارل أمر اإلمامة يف رأم أىل السنة أهنا قضية مصلحية إمجاعيو، 

 (.َٓكال تلحق بالعقائد")
كنصب اإلماـ عند أىل السنة كاجب يقوؿ الرازم: " نصب اإلماـ كاجب على أمتو، كاخلوارج يقولوف 

(، كيستندكف يف ذلك)أىل السنة( إىل أدلة ُٓس بواجب، كالركافض يقولوف إنو كاجب على ا...")لي

                                                           

 ّ/ُ( ابن أيب احلديد: شرح هنج البالغة  ْٓ
 .ِّٔ/ّ، كادلسعودم: مركج الذىب َُ( النوخبِت: فرؽ الشيعة ص  ْٔ
 .ِّّ/ُّ( أخرجو الطرباين يف معجمو،  ْٕ
 ْٖ/ُ( الشهرستاين: ادللل كالنحل  ْٖ
 َُ( البغدادم: الفرؽ بٌن الفرؽ ص  ْٗ
 ِّٔ( ابن خلدكف: ادلقدمة ص  َٓ
 .ّّٖ( الرازم: ادلسائل اخلمسوف يف أصوؿ الكالـ ص  ُٓ
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، يقوؿ التفتازاين: "مث اإلمجاع على أف نصب اإلماـ كاجب، كإظلا اخلالؼ يف أنو ىل غلب على ِٓنقلية
: " "من ملسو هيلع هللا ىلصلقولو ا تعاىل، أك على اخللق بدليل مسعي أك عقلي، كادلذىب أنو غلب على اخللق مسعان 

نصب  ملسو هيلع هللا ىلصمات كليس لو إماـ مات ميتة جاىلية"، كألف األمة قد جعلوا أىم ادلهمات بعد كفاة النيب 
(، كيضيف اإلماـ النسفي األسباب ادلهمة الِت من أجلها يكوف اإلماـ، قائالن: " كادلسلموف ّٓاإلماـ")

غورىم، كذبهيز جيوشهم، كأخذ البد ذلم من إماـ ليقـو بتنفيذ أحكامهم، كإقامة حدكدىم، كسد  
صدقاهتم، كقهر ادلتغلبة كادلتلصصة كقطاع الطرؽ، كإقامة اجلمع كاألعياد كقطع ادلنازعات كالواقعات بٌن 
العباد، كقبوؿ الشهادات القائمة على احلقوؽ، كتزكيج الصغائر الذين ال أكلياء ذلم، كقسمة الغنائم كضلو 

 (.ْٓذلك")
ىناؾ من يقوؿ إف اإلمامة ذبب العقل كادلعتزلة كالزيدية، كىذا رأم  كعلى العكس من ذلك سبامان،

 (، كىو رأم بٌن الفساد كالبطالف.ٓٓالفالسفة يف كجوب النبوات يف البشر )

(، كيف ذلك يقوؿ ٔٓكاإلمامة عند أىل السنة تكوف باالختيار كاالتفاؽ، أم اختيار أىل احلل كالعقد ) 
أبو بكر، كبعده عمر، كبعده عثماف، كبعده علي  ملسو هيلع هللا ىلصق بعد رسوؿ ا الفخر الرازم مدلالن:" اإلماـ احل

رضواف ا عليهم أمجعٌن.... كالدليل على صحة ما ذكرناه من كجوه: ىو أنو  بت بالتواتر أف عليا ما 
حارب مع أيب بكر يف طلب اخلالفة، ككذلك لو كانت اخلالفة حقو حلارب عليها لكنو ما حارب 

 (.ٕٓعليها.....")

                                                           

( ادلقصود باألدلة النقلية: الِت توجد يف الشرع كتكوف بإمجاع الصحابة كالتابعٌن، كىذا ما أشار إليو ابن خلدكف يف  ِٓ
 (.ُّْادلقدمة )راجع ابن خلدكف: ادلقدمة ص 

 ُُٖ( التفتازاين: شرح العقائد النسفية ص  ّٓ
 ُُٖالتفتازاين: شرح العقائد النسفية ص (  ْٓ
 ُّ( ابن خلدكف: ادلقدمة ص  ٓٓ
 َُّ/ُ، كالشهرستاين: ادللل كالنحل ُّ( ابن خلدكف: ادلقدمة ص  ٔٓ

 ّْٖالرازم: ادلسائل اخلمسوف يف أصوؿ الكالـ ص (  ٕٓ
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(، عدا الباقالين الذم ذىب إىل أنو غلب أف ٖٓكإمامة ادلفضوؿ مع كجود األفضل عند أىل السنة جائزة )
 يكوف اإلماـ أفضل األمة، كفيو نظر.

 كشركط اإلمامة عند أىل السنة كاجلماعة، كثًنة كمتنوعة، منها ما يلي:
 (.ٗٓالعلم كالعدالة كالورع كالكفاءة كسالمة احلواس كاألعضاء )-ُ
ينبغي أف يكوف اإلماـ ظاىران ال سلتفيان كال منتظران، كما ال يشرتط فيو أف يكوف معصومان، كما ذىب  -ِ

 (.َٔإىل ذلك الشيعة )
كيشرتط فيو أف يكوف من أىل الوالية ادلطلقة، أم مسلمان حران عاقالن بالغان سائسان للمسلمٌن، قادران  -ّ

 (.ُٔعلى تنفيذ األحكاـ، كحفأ حدكد دار السالـ )
 (.ّٔ(، كال غلوز من غًنىم )ِٔاشرتط مجهور أىل السنة أف يكوف اإلماـ من قريش )-ْ
 (.ْٔاالىتداء إىل كجوه السياسة كحسن التدبًن يف السلم كاحلرب )-ٓ
 

على أف مسألة اإلمامة من ادلسائل ادلتعلقة بأصوؿ اإلمامية أمجعت الشيعة  :اإلماميةخامساً: الشيعة 
(، ٓٔن الدين، كال غلوز للرسوؿ إغفالو كإعلالو، كال تفويضو إىل العامة كإرسالو )العقائد؛ إذ اإلماـ رك

 كبالتايل ليست مسألة اإلمامة عندىم مصلحية تناط باختيار العامة.
، كينص على من ؼللفو، كالبد من قائم باحلق إىل يـو الدين، كاإلمامية منهم قالوا  كاإلماـ عندىم معصـو

صفة اإلمامة، كىو مرجعهم يف األحكاـ الشرعية، كقد نص ادلتقدـ منهم على من با ين عشر إمامان، ذلم 
                                                           

: الفصل يف ادللل كالنحل(  ٖٓ  ُٖٓالتفتازاين: شرح العقائد النسفية ص ، ك ُّٔ/ْابن حـز
 ُّٓابن خلدكف: ادلقدمة ص (  ٗٓ
 ُِٖ التفتازاين: شرح العقائد النسفية ص(  َٔ

: الفصل يف ادللل كالنحل  ُٔ  َُ/ْ( ابن حـز
 ( أسقط بعض أىل السنة ىذا الشرط كالباقالين. ِٔ
: الفصل يف ادللل كالنحل ُّٖ( التفتازاين: شرح العقائد النسفية ص  ّٔ  َُ/ْ، ك ابن حـز
 ِٕٕالدين ص ( البغدادم: أصوؿ  ْٔ
 َُّ/ُ( الشهرستاين: ادللل كالنحل  ٓٔ
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م كمصاحلهم، كإقامة العدؿ (، كلإلماـ ما للنيب من الوالية العامة على الناس لتدبًن شؤكهنٔٔبعده )
 (.ٕٔ)بينهم

كيستنبط من ىذا الرأم أف اإلمامة استمرار للنبوة، كال تكوف إال بالنص من ا تعاىل على لساف النيب، أك 
 لساف اإلماـ الذم قبلو، كليست باالختيار، كعليو فاإلمامة إذف كاجبة على ا. 

حش ما ظهر كشركط اإلمامة عندىم: أف اإلماـ كالنيب غلب أف يكوف معصومان من مجيع الرذائل كالفوا
منها كما بطن، عمدان كسهوان، كما أنو يكوف معصومان من السهو كاخلطأ كالنسياف، كاإلماـ عندىم كالنيب، 
غلب أف يكوف أفضل الناس يف صفات الكماؿ اإلنساين، كالشجاعة كالكـر كالعفة كالعقل كاحلكمة 

كغلوز أف يكوف اإلماـ ظاىران  (، كغلب أف يكوف اإلماـ مؤيدان من طريق اإلذلاـ بالقوة القدسية،ٖٔ)
 (.ٗٔمشهوران، أك غائبان مستوران، كا ال ؼللي األرض من حجة على العباد من نيب أك كصي )
(، كمل ؼلرج عن َٕكعليو: فنخلص من ىذا كلو، أف كجوب نصب اإلماـ من األمور ادلتفق عليها شرعان )

فوطي كالنظاـ من ادلعتزلة، يقوؿ ابن حـز : " ( ، كاألصم، كالُٕىذا اإلمجاع إال النجدات من اخلوارج )
اتفق مجيع أىل السنة ، كمجيع ادلرجئة ، كمجيع الشيعة، كمجيع اخلوارج على كجوب اإلمامة ، كأف األمة 
كاجب عليها االنقياد إلماـ عادؿ، يقيم فيهم أحكاـ ا ، كيسوسهم بأحكاـ الشريعة الِت أتى ّٔا رسوؿ 

اخلوارج؛ فإهنم قالوا : ال يلـز الناس فرض اإلمامة ، كإظلا عليهم أف يتعاطوا  حاشا النجدات من ملسو هيلع هللا ىلصا 

                                                           

 ّٔ( زلمد رضا ادلظفر: عقائد اإلمامية ص  ٔٔ
 ْٗ زلمد رضا ادلظفر: عقائد اإلمامية ص(  ٕٔ

 ُٓ( زلمد رضا ادلظفر: عقائد اإلمامية ص  ٖٔ
 ُّٔ( أصل الشيعة ص  ٗٔ
، كمنتهى اإلرادات البن النجار ُٖٓ/ٔالقناع ، ككشاؼ ِْٔ/ُ( انظر على سبيل ادلثاؿ: اجلامع ألحكاـ القرتف  َٕ

ِ/ْْٗ. 
 .َِٓ/ُانظر: األشعرم: مقاالت اإلسالميٌن  ( ُٕ
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(، كقاؿ القرطيب: " كال خالؼ يف كجوب ذلك بٌن األمة كال بٌن األئمة ، إال ما ركم ِٕاحلق بينهم" )
 (.ّٕعن األصم ، حيث كاف عن الشريعة أصم، ككذلك كل من قاؿ بقولو كاتبعو على رأيو كمذىبو")

ور ادلسلمٌن من ادلتكلمٌن كالفقهاء أف اإلمامة كاجبة، كالبد للمسلمٌن من إماـ ينفذ أحكامو، كيقيم كمجه
حدكده، عدا شرذمة من القدرية كاألصم كالفوطي، كقد جانبو الصواب يف ذلك، " فضمًنه يف ىذا القوؿ 

ف رضي ا عنو، ككقوع رضي ا عنو، ألهنا عقدت لو يف حاؿ قتل عثما بن أيب طالب إبطاؿ إمامة علي
 (.ْٕالفتنة فيو..")

كقاؿ مجهور العلماء من ادلتكلمٌن كالفقهاء بوجوب نصب اإلماـ، كأنو ذبب طاعتو إف كاف ظاىران، 
خبالؼ ما ادعتو الركافض من أف اإلماـ يكوف غائبان عن مجيع الناس، كأكجبوا انتظاره، ككذلك ذىبوا إىل 

 ن األمة باجتهاد أىل االجتهاد منهم، كاختيارىم من يصلح ذلا.أف طريق  بوت اإلمامة االختيار م
كفيما يتعلق جبواز إمامة ادلفضوؿ مع كجود الفاضل؛ فقد قاؿ أبو احلسن غلب أف يكوف اإلماـ أفضل 
أىل زمانو يف شركط اإلمامة، كال تنعقد اإلمامة ألحد مع كجود من ىو أفضل منو فيها، كاختار غًنه 

فضوؿ منهم القالنسي، كاحلسٌن بن الفضل كبن خزؽلة كأكثر أصحاب الشافعي، كقاؿ جواز عقد إمامة ادل
النظاـ كاجلاحأ أف اإلمامة ال يستحقها إال األفضل كال غلوز صرفها إىل ادلفضوؿ، كقاؿ الباقوف من 

 (.ٕٓادلعتزلة األفضل أكىل ّٔا، كاجتمعت الركافض على أنو ال غلوز إمامة ادلفضوؿ )
ز إمامة ادلفضوؿ كدليلو مبين على صحة إمامة أيب بكر كعمر؛ فإذا صحت إماـ عمر فقد كاحلق أنو غلو 

قاؿ أىل الشورل: لو كاف أبو عبيدة بن اجلراح حيان لوليتو عليكم مع علمو بأف عليان أفضل منو، كيف ىذا 
 (. ٕٔدليل على أف الصحابة كانوا يركف إماـ ادلفضوؿ )

فمنهم من جعل كجؤّا عن طريق الشرع أك السمع، كىم أىل السنة  كاختلفوا أيضان يف طريق كجؤّا، 
(، كمنهم من يوجبها عقالن، كادلوجبوف ذلا عقالن منهم من يوجبها على ا ٕٕكاجلماعة كأكثر ادلعتزلة )

                                                           

: الفصل يف ادللل كالنحل  ِٕ  ِِ/ٓ( ابن حـز
 ِْٔ/ُ( اجلامع ألحكاـ القرتف ّٕ
 ُِٕ( البغدادم: أصوؿ الدين ص  ْٕ

 ِْٗ( البغدادم: أصوؿ الدين ص  ٕٓ
 ِْٗ( البغدادم: أصوؿ الدين ص  ٕٔ
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كىم الشيعة، كمنهم من يوجبها على الناس، كىم ادلعتزلة  -تعاىل ا عما يقولوف علونا كبًننا  -تعاىل 
 (.ٕٗ(، كاجلاحأ من معتزلة البصرة )ٖٕداديوف )البغ
 

فاإلمامة من ادلسائل الشائكة لدل ادلتكلمٌن كغًنىم يف مفهومها، كطبيعتها، كشركطها، كطريق  وعليو:
كجؤّا، كبسبب االختالفات الكثًنة بٌن الفرؽ الكالمية تولد العديد من السلبيات الِت أ رت على 

م من أصوؿ التفكًن يف ادلسألة بشكل أك بآخر، كأمر تخر يف غاية اخلطورة كالتهور، أف عدىا بعضه
اإلؽلاف، لكن طريق أىل السنة كاجلماعة كالذم ذكرنا طرفان منو ىو أسلم الطرؽ كأصحها فيما يتعلق 
حبقيقتها كشركطها كطريق كجؤّا، كأهنا مسألة اجتهادية اختيارية، كبالتايل ليست بالنص أك من أصوؿ 

 اإلؽلاف كما زعم الزاعموف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                    

 ُُْ/  َِ( ادلغين يف أبواب التوحيد كالعدؿ  ٕٕ
 َّٖ/ِ( شرح هنج البالغة البن أيب احلديد  ٖٕ
 (ُِٔ( العثمانية للجاحأ )ص  ٕٗ
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 لثانيالمبحث ا

 وف والنهي عن المنكر عند المتكلميناألمر بالمعر 

ىذا التعريف اإلماـ الرازم  ى، كاعرتض عل(َٖ) القوؿ ادلقتضي طاعة ادلأمور بفعل ادلأمور بو" :األمر
 ،فألف لفظِت ادلأمور كادلأمور بو مشتقتاف من األمر فيمتنع تعريفهما باألمر :أما أكالن  ؛كىذا خطأفقاؿ " 

موافقة  كعند ادلعتزلة ،األمر فألف الطاعة عند أصحابنا موافقة ؛كأما  انيان ، فلو عرفنا األمر ّٔما لـز الدكر
 (ُٖ)"حابنا ال ؽلكن تعريفها إال باألمر فلو عرفنا األمر ّٔا لـز الدكرصفالطاعة على قوؿ أ ،اإلرادة

لتقرب إليو كاإلحساف إىل الناس، ككل اسم جامع لكل ما عرؼ من طاعة ا كا ىو:قاؿ ابن  :ادلعركؼك 
ما ندب إليو الشرع، كهنى عنو، من اسنات كادلقبحات، كىو من الصفات الغالبة، أم أمر معركؼ بين 

النصفة كحسن الصحبة مع األىل كغًنىم من الناس، كادلنكر ضد  :الناس، إذا رأكه ال ينكركنو، كادلعركؼ
 (.ِٖذلك مجيعو )

كىو ، [َُ ،ٗ:]العلق  أىرىأىٍيتى الًَّذم يػىٍنهى عىٍبدان ًإذا صىلَّى﴾ قاؿ تعاىل : ﴿ ،الشيءالٌزجر عن كالنهي: 
من حيث ادلعىن ال فرؽ بٌن أف يكوف بالقوؿ أك بغًنه، كما كاف بالقوؿ فال فرؽ بٌن أف يكوف بلفظة افعل 

إذا قيل: ال تفعل كذا كمن حيث اللفأ ىو قوذلم: ال تفعل كذا، ف ،ضلو: اجتنب كذا، أك بلفظة ال تفعل
[، كذلذا ّٓ :ضلو قولو تعاىل:﴿ كىال تػىٍقرىبا ىًذًه الشَّجىرىةى ﴾]البقرة  ،فنهي من حيث اللفأ كادلعىن مجيعا

اكيما رىبُّكيما عىٍن ىًذًه الشَّجىرىًة﴾]األعراؼ  قاؿ: ـى رىبًّْو كىنػىهىى َِ :﴿ما هنى [ كقولو:﴿ كىأىمَّا مىٍن خاؼى مىقا
النهي عن ادلنكر: الصد عنو كالتنفًن منو كمقاكمتو كأخذ (، كقيل: ّٖ)[َْ:اذٍلىول﴾]النازعاتالنػٍَّفسى عىًن 

 .السبل عليو حىَّت ال يقع أصال، أك يتكرر

                                                           

 (. ُٔ/ِادلستصفي ):  لغزايل ا (َٖ)

  (. ِْٓ/ ُاصوؿ ): الرازم (ُٖ)
 ُِّ( ابن األ ًن يف النهاية يف غريب احلديث ص  ِٖ

 ِٖٔ/ُ( األصفهاين : ادلفردات  ّٖ)
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كادلنكر: ما ينكر (، كقاؿ الراغب: 84)ضد ادلعركؼ ككل ما قبحو الشرع كحرمو ككرىو فهو منكركادلنكر: 
: كلُّ ، كقاؿ أيضان: ّٔما ٍنكىري

ي
ًفٍعلو ربكيم العقوؿي الصحيحةي بقيٍبًحًو، أك تتوقَّفي يف استقباًحًو كاستحسانو كادل

، فتحكم بقبحو الٌشريعة، كإىل ذلك قصد بقولو ﴿اآٍلًمريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كى النَّاىيوفى عىًن  :تعاىل العقوؿي
 (.85)[ُُِ :]التوبة  ﴾اٍلميٍنكىرً 

نهي عن ادلنكر من الواجبات الشرعية الِت نصت عليها كلقد اتفقت األمة على أف األمر بادلعركؼ كال
فى عىًن الشريعة اإلسالمية، قاؿ تعاىل﴿:﴿ كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإىلى اخٍلىًٍنً كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىوٍ 

ٍعريكًؼ كىاٍنوى [، كقاؿ عز كجلَُْاٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ﴾]تؿ عمراف :  ةى كىٍأميٍر بًاٍلمى : أىًقًم الصَّالى
ًر ]لقماف :  : " مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىيػٍّْرهي بًيىًدًه فىًإٍف ملىٍ  ملسو هيلع هللا ىلص[، كيف احلديث: أف النيب ُٕعىًن اٍلميٍنكى يػىقيوؿي

(، كقاؿ:" لىتىٍأميريفَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ كىلىتػىنػٍهىويفَّ ٍٖٔضعىفي اإًلؽلىاًف ")يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًًو فىًإٍف ملٍى يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبًو كىذىًلكى أى 
(، كأمجع ٕٖقّْ قىٍصرنا")عىًن اٍلميٍنكىًر كىلىتىٍأخيذيفَّ عىلىى يىدىًل الظَّاملًً كىلىتىٍأطيرينَّوي عىلىى احلٍىقّْ أىٍطرنا كىلىتػىٍقصيرينَّوي عىلىى احلٍى 

(، كاألمر ٖٖككانوا يتواصوف بذلك، كيوخبوف تاركو مع القدرة عليو )ادلسلموف يف الصدر األكؿ عليو، 
بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر كاجباف على كل مكلف، عامل بقبح ادلنكر، قادر على دفعو، على كجو ال 

 (.ٖٗيؤدم إىل ضرر كفساد عظيم منو، سواء أكاف إمامان أك عادلا أك قاضيان أك عاميا )

 غلب إال على إماـ أك من يأمره اإلماـ بذلك، كاستدلوا بقولو تعاىل:﴿كىًإٍف خالفان للرافضة يف قوذلم ال
اعليىا عىلىى اأٍليٍخرىل فػىقىاتًليوا نػىهيمىا فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدى الًَِّت تػىٍبًغي حىىَّتَّ  طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى﴾ تىًفيءى ًإىلى أىٍمًر اللًَّو فىًإفٍ  نػىهيمىا بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ اللَّوى ػلًي  [؛ٗ]احلجرات :  فىاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

                                                           

 ُُٓ/ٓ ابن األ ًن ، النهاية يف غرب احلديث(  ْٖ)
 ِّٖ/ُ( األصفهاين: ادلفردات  ٖٓ)

 َٓ/ُ( أخرجو مسلم يف صحيحو، باب بياف كوف النهي عن ادلنكر من اإلؽلاف،  ٖٔ
، ّّّ/ٓ، كأمحد يف مسنده من حديث حذيفة ُِّ/ْ( أخرجو أبو داكد يف سننو، ربقيق األلباين، باب األمر كالنهي  ٕٖ

 .ْٖٔ/ْكالرتمذم يف سننو، ربقيق األلباين كشاكر، باب األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر،
 .ُِٕ/ٓشرح ادلقاصد: التفتازاين: (  ٖٖ
 ُٖٗادلعتمد يف أصوؿ الدين: ص أبو يعلي: (  ٖٗ
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(، كىذا الكالـ فيو نظر، حيث إف َٗفأمر ا تعاىل بإنكار البغي كالقتاؿ حىَّت يفيء الباغي كيرجع الظامل)
ة إال إذا انتهى إىل القتاؿ، كال بأىل االجتهاد إال إذا  األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ال ؼلتص بالوال

كاف مدركو االجتهاد، كبالتايل فال يعتد بقوؿ الرافضة؛ بل إف ذلك  ابت آلحاد ادلسلمٌن، كلقد أمجع 
ادلسلموف على التواصي باألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، لكنو إذا انتهى األمر إىل نصب القتاؿ ربط 

(،يقوؿ اجلويين: " إف احلكم الشرعي إذا استول يف إدراكو اخلاص كالعاـ، ففيو ُٗللفتنة) بالسلطاف حذرا
للعامل كلغًن العامل األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كإذا اختص مدركو باالجتهاد؛ فليس للعواـ فيو أمر 

 (.ِٗكهني بل األمر فيو موكوؿ إىل أىل االجتهاد")

األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كجوبا كفائيان؛ فًنل الباجورم من كاتفقت مجيع الفرؽ على كجوب 
األشاعرة أف األمر يتبع ادلأمور بو؛ فإف كاف مندكبان كاف األمر مندكبان، كإف كاف كاجبان كاف األمر بو كاجبان، 

يع (، كىنا زلل االتفاؽ بٌن مجّٗككذلك النهي، فبندب النهي عن ادلكركه، كغلب النهي عن اـر )
ابتو، كما يف إقامة تالفرؽ، كذىبت الركافض إىل أف ذلك ال غلب كال غلوز إال بأمر اإلماـ العدؿ كاست

 .احلدكد، كذىب غًنىم إىل الوجوب سواء أمر بو اإلماـ أـ مل يأمر بو

بٌن الطوائف كالفرؽ يف كيفيتو؛ فذىب أىل السنة كاجلماعة فمن بعدىم، كىو قوؿ كاقع كاالختالؼ 
أمحد كغًنه إىل أف الغرض من ذلك إظلا ىو بالقلب فقط، أك باللساف إف قدر على ذلك، كال  اإلماـ

يكوف باليد، كال يسل السيوؼ ككضع السالح، كىو قوؿ األصم خالفان للركافض الِت ترل سل السيف يف 
الزيدية إىل أف كذىبت طوائف من أىل السنة كمجيع ادلعتزلة كاخلوارج ك  ،األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر

(، ْٗسل السيوؼ يف األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر كاجب، إذا مل ؽلكن دفع ادلنكر إال بذلك )

                                                           
 ُٓٗادلعتمد يف أصوؿ الدين: ص أبو يعلي:(  َٗ
 ّٖٔاإلرشاد: ص اجلويين: (  ُٗ
 ُْٕ/ْح ادلقاصد شر التفتازاين:(  ِٗ

 َِِربفة ادلريد على جوىرة التوحيد ص البيجورم: (  ّٗ
ْٗ  ) :  َِ/ٓالفصل يف ادللل كالنحل ابن حـز
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كذىبت اخلوارج الذين مل يركا طريقة لتغيًن ادلنكر سول سل السيوؼ، كبالتايل أحد وا الفنت كالقالقل 
 بسبب ىذا التصور ادلتهور.

ي عن ادلنكر عندىم أحد األصوؿ اخلمسة، كىو ك يق الصلة باألخالؽ أما ادلعتزلة فاألمر بادلعركؼ كالنه
(، كاألشاعرة ٓٗأكثر من اتصالو بالدراسات النظرية؛ ألنو خاص بالسلوؾ البشرم من جهة اخلًن كالشر )

( كيكاد يكوف ىناؾ شبو اتفاؽ بٌن فرؽ ادلعتزلة حوؿ ٔٗكادلاتريدية عٌدكه من الفركع كليس من األصوؿ )
أ، كىو ك يق الصلة باإلمامة، حيث إف أكثر ما يدخل يف باب األمر كادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ىذا ادلبد

 (.ٕٗال يقـو بو إال األئمة )

كاألمر عندىم ىو قوؿ القائل دلن دكنو يف الرتبة افعل، كالنهي ىو قوؿ القائل دلن دكنو ال تفعل، 
ا ال يقاؿ يف أفعاؿ القدًن تعاىل معركؼ، دلا كادلعركؼ: ىو كل فعل عرؼ فاعلو حسنو أك دؿ عليو، كذلذ

مل يعرؼ حسنها كال دؿ عليو، أما ادلنكر فهو كل فعل عرؼ فاعلو قبحو، أك دؿ عليو، كلو كقع من ا 
 (.ٖٗتعاىل القبيح، ال يقاؿ إنو منكر، دلا مل يعرؼ قبحو كال دؿ عليو )

العلم بوجوبو؛ فذىب أبو علي إىل أنو يعلم كال يوجد خالؼ بٌن ادلعتزلة يف كجوبو، كإظلا اخلالؼ حوؿ 
عقالن كمسعان، كذىب أبو ىاشم إىل أنو إظلا يعلم مسعان إال يف موضع كاحد، كىو أف يشاىد كاحدان يظلم 

 (.ٗٗغًنه؛ فيلحق قلبك بذلك مضض كحرد فيلزمك النهي عنو دفعان لتلك ادلضرة عن النفس )

مر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كاعلم أف ادلقصود ّٔما يقوؿ القاضي: اعلم أنو ال خالؼ يف كجوب األ
أف ال يضيع ادلعركؼ كال يقع ادلنكر؛ فإذا ارتفع ىذا الغرض ببعض ادلكلفٌن سقط عن الباقيٌن؛ فلهذا قلنا 

                                                           

 َّٓ/ُنشأة التفكًن الفلسفي يف اإلسالـ سامي الشار: (  ٓٗ
 ُِٕ/ٓشرح ادلقاصد التفتازاين: (  ٔٗ
 ْٕٗاألصوؿ اخلمسة ص ، شرح ّٓ( ادللطي: التنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع ص  ٕٗ

 ُُْشرح األصوؿ اخلمسة ص عبدالكرًن عثماف: (  ٖٗ
 ُِْشرح األصوؿ اخلمسة ص عبدالكرًن عثماف: (  ٗٗ
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(، كيقوؿ الزسلشرم: األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر من الكفايات ََُأنو من فركض الكفايات )
أما القوؿ بوجوب األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كىو األصل اخلامس؛ فهو  (، كيقوؿ ادلسعودم:َُُ)

أف ما ذكر على سائر ادلؤمنٌن كاجب على حسب استطاعتهم يف ذلك بالسيف فما دكنو.. كعليو فاألمر 
 (. َُِ) بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر عند ادلعتزلة من الكفايات

ؿ كسائل متعددة، يقوؿ القاضي عبد اجلبار: " كالغرض من كتغيًن ادلنكر عند ادلعتزلة يكوف من خال
تشريع األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، أف ال يضيع ادلعركؼ كال يقع ادلنكر؛ فمىَّت حصل ىذا الغرض 

 (.َُّباألمر السهل ال غلوز العدكؿ عنو باألمر الصعب )

بأف ادلأمور بو معركؼ، كأف ادلنهي عنو  كلألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر العديد من الشركط، منها العلم
منكر، ألنو لو يعلم ذلك ال يأمن أف يأمر بادلنكر كينهى عن ادلعركؼ كذلك شلا ال غلوز، كمنها حضور 

(، كبتأمل َُْادلنكر، كمنها العلم بأف ذلك ال يؤدم إىل مضرة أعظم منو، كمنها أف يعلم لقولو فيو تأ ًن )
اص بأف ال يكوف أمره أك هنيو سببان يف كقوع فساد أعظم من الذم هنى ىذه الشركط تبٌن أف الشرط اخل

عنو، كذلك اعتمادان على قاعدة" احتماؿ أدىن ادلفسدتٌن درءا ألعالعلا كجلب أعلى ادلصلحتٌن بتفويت 
 (.َُٓأدناعلا" )

الناظر يف شركطهم غلد أف منها ما كافق رأم أىل السنة كاجلماعة، كمنها ما خالفهم، كمنها ما مل يذكر، 
كقد ذكره أىل السنة كاجلماعة عند تعرضهم للمسألة، فشركط أىل السنة كاجلماعة سبثلت يف العلم دبا 

ككذا اجلاىل، كىذا ما ذكركه يأمر كينهي عنو، كمن مث فاجلاىل باحلكم ال ػلل لو ال األمر كال النهي، 

                                                           

 ُْٖشرح األصوؿ اخلمسة ص عبدالكرًن عثماف: (  ََُ
 ِْٓ/ُالكشاؼ الزسلشرم: (  َُُ
 ُْٓ/ّ( ادلسعودم: مركج الذىب َُِ

 ُْٕشرح األصوؿ اخلمسة صعبدالكرًن عثماف: (  َُّ
 ربفة ادلريد على جوىرة التوحيد البيجورم: ، ُْْشرح األصوؿ اخلمسة ص عبدالكرًن عثماف: (  َُْ
 ِٔقواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ ص  :( العز ابن عبد السالـ َُٓ
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إمجاال كمل يفصلوا القوؿ فيو، أما ما استوم فيو العاـ كاخلاص ففيو للعامل كغًنه األمر بادلعركؼ كالنهي عن 
 ادلنكر.

اشرتطت ادلعتزلة عدة شركط من بينها: )غلبة الظن أف لقولو تأ ًن( كىذا ما ال يتفق مع الشرع حيث ال و
العلم كالقطع حبصوؿ ادلنكر، فأما إذا ظن كقوعو منو مل غلب عليو إنكاره  غلب إنكار ادلنكر إال بعد

﴾ ذبىىسَّسيوا كىالى  ًإمٍثه  الظَّنّْ  بػىٍعضى  ًإفَّ  الظَّنّْ  ًمنى  كىًثًننا اٍجتىًنبيوا تمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا﴿كذلك لقولو تعايل: 
 (.  106ظنو فوجب ترؾ ذلك ) ، كألنو ال يأمن أف يكوف األمر على خالؼ ما[ُِ: احلجرات]

كشرط الغلبة على الظن أف أمره بادلعركؼ مؤ ر يف ربصيلو كأف هنيو عن ادلنكر مزيل لو، كعدمو يسقط 
الوجوب كيبقي اجلواز، قاؿ السعد كاآلمدم بالوجوب فيما لو ظن عدـ اإلفادة، كقاؿ اآلمدم من شركط 

يشرتط ىذا الشرط، ألف الذم عليو األمر كالنهي ال الوجوب أال ييأس من إجابتو، كقاؿ أكثر العلماء ال 
القبوؿ، كلذا قاؿ النوكم، قاؿ العلماء: كال يسقط عن ادلكلف األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر لكونو ال 

 (.َُٕيفيد يف ظنو بل غلب عليو فعلو )

العلماء غًن ذلك فابن أما عن الشرط الذم قالوا فيو أال يؤدم إىل مضرة أكرب منو أك أعظم منو، فًنم 
  (.َُٖتيمية يقوؿ حبرمتو إذا كانت مفسدتو أكثر من مصلحتو )

 
كيقسم أبو علي من ادلعتزلة األمر بادلعركؼ إىل قسمٌن: أحدعلا كاجب، كاآلخر ليس بواجب، كجعل 

علا ما األمر بالواجب كاجبا كبالنافلة نافلة، كىذا التقسيم مل يعرؼ من قبل اجلبائي، كىو على ضربٌن أحد
ال يقـو بو إال األئمة، كإقامة احلدكد كحفأ بيضة اإلسالـ كتولية القضاء، كالثاين: ما يقـو بو كافة الناس  

 (. َُٗكشرب اخلمر كالسرقة كالزنا، كلكن إذا كاف ىناؾ إماـ مفرتض الطاعة فيجب الرجوع إليو )

                                                           

 ّٔٓادلعتمد يف أصوؿ الدين ص أبو يعلي احلنبلي : (  َُٔ)
 ِِّربفة ادلريد على جوىرة التوحيد ص البيجورم : (  َُٕ)
 ُِص  راجع: ادلصدر السابق(  َُٖ)

 ُْٖشرح األصوؿ اخلمسة ص عبد الكرًن عثماف: (  َُٗ



 
 

29 
 

ملة، كال يكرتث بقوؿ من قاؿ من األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر كاجباف باإلمجاع على اجل تعقيب:
الركافض: إف األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر موقوفاف على ظهور اإلماـ؛ فقد أمجع ادلسلموف قبل أف 

(، كىذا َُُينبغ ىؤالء على التواصي باألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كتوبيخ تاركو مع االقتدار عليو)
ما أكده الغزايل يف موقفو من الركافض يف ىذه ادلسألة قائالن: " كىؤالء أخس رتبة من أف يكلموا؛ بل 

أمر بادلعركؼ جوأّم أف يقاؿ ذلم إذا جاءكا إىل القضاء طالبٌن حلقوقهم يف دمائهم كأمواذلم: إف نصرتكم 
قكم من مجلة ادلعركؼ، كما ىذا كاستخراج حقوكم من أيدم من ظلمكم هني عن ادلنكر، كطلبكم حل

 .(111)زماف النهي عن الظلم، كطلب احلقوؽ، ألف اإلماـ احلق بعد مل ؼلرج"

؛ بل ذلك  ابت آلحاد ادلسلمٌن، كالدليل عليو اإلمجاع أيضان؛ (ُُِ) كال يتخصص باألمر بادلعركؼ الوالة
يأمركف الوالة بادلعركؼ، كينهوهنم  فإف غًن الوالة من ادلسلمٌن يف الصدر األكؿ، كالعصر الذم يليو، كانوا

مع تقرير ادلسلمٌن إياىم، كترؾ توبيخهم عن التشاغل باألمر بادلعركؼ من غًن تقليد  (ُُّ) عن ادلنكر
 كالية.

                                                           
 ُُّاإلرشاد: اجلويين ص : ( ينظر َُُ
 ُّٓ/ِ( الغزايل: إحياء علـو الدين  ُُُ
ٍعريكًؼ  ُُِ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىيمي ( يشهد ذلذا قولو تعاىل: كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإىلى اخٍلىًٍنً كىيىٍأميريكفى بًاٍلمى

 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى ]تؿ عمراف: 
افَّةن فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمٍن كيلّْ ًفٍرقىةو ًمنػٍهيٍم طىائًفى  ُُّ يًن كىلًيػيٍنًذريكا ( يشهد ذلذا قولو تعاىل: كىمىا كىافى اٍلميٍؤًمنيوفى لًيػىٍنًفريكا كى ةه لًيىتػىفىقَّهيوا يف الدّْ

[، كقولو تعاىل: كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو يىٍأميريكفى ٍُِِومىهيٍم ًإذىا رىجىعيوا إًلىٍيًهٍم لىعىلَّهيٍم ػلىٍذىريكفى ]التوبة : قػى 
ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر ]التوبة :  ٍعريكًؼ كىالنَّاىيوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاحلٍىاًفظيوفى حلًيديكًد اللًَّو [، كقولو تعاىل: اآٍلًمريكفى بًاٍلمى ُٕبًاٍلمى

: الى ػلىًٍقٍر أىحىديكيٍم نػىٍفسىوي ، قىاليوا : يىا رىسيوؿى اً ،  ملسو هيلع هللا ىلص[، كيف احلديث: عىٍن أىيب سىًعيدو ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اً ُُِ]التوبة : 
نىا نػىٍفسىوي ؟ قى  ، مثيَّ الى يػىقيوؿي ًفيًو، فػىيػىقيوؿي اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ لىوي يػىٍوـى اٍلقً كىٍيفى ػلىًٍقري أىحىدي : يػىرىل أىٍمرنا لًلًَّو عىلىٍيًو ًفيًو مىقىاؿه يىامىًة: مىا مىنػىعىكى اؿى

: فىًإيَّامى كيٍنتى أىحىقَّ أىٍف زبىٍ  : خىٍشيىةي النَّاًس، فػىيػىقيوؿي ا؟ فػىيػىقيوؿي ا كىكىذى )أخرجو ابن ماجو يف سننو كتاب الفنت  شىىأىٍف تػىقيوؿى يف كىذى
 .ُِْ/ٓباب األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر 
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يٍػتيٍم ﴾ كيف قولو تعاىل:  ]ادلائدة : ﴿يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا عىلىٍيكيٍم أىنٍػفيسىكيٍم الى يىضيرُّكيٍم مىٍن ضىلَّ ًإذىا اٍىتىدى
فكأهنما ذىبا إىل  ؛ فيقوؿ فيو رلاىد كسعيد بن جبًن: " من ضل من اليهود ك النصارل كغًنىم،[َُٓ

كفرىم ألنا أعطيناىم العهد على أف طلليهم كما يعتقدكف  أف ىؤالء قد أقركا باجلزية على كفرىم فال يضرنا
اإلمساؾ عنو كأما ما ال غلوز اإلقرار  كال غلوز لنا نقض عهدىم بإجبارىم على اإلسالـ فهذا ال يضرنا

عليو من ادلعاصي كالفسوؽ كالظلم كاجلور فهذا على كل ادلسلمٌن تغيًنه كاإلنكار على فاعلو 
كمن االىتداء اتباع أمر الٌلو يف أنفسنا كيف غًننا فال داللة فيها إذا على (، كيقوؿ أيضان: " 114)على

 (.ُُٓ)"ر سقوط فرض األمر بادلعركؼ كالنهى عن ادلنك
 "ألف معىن ؛كعن عبدالٌلو بن ادلبارؾ أف ىذه اآلية تكد تية يف كجوب األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر

احفظوىا كالزموا صالحها بأف يعأ بعضكم بعضان كيرغبو يف اخلًنات كينفره عن القبائح  :عليكم أنفسكم
، (ُُٔ )" فأمرمت بادلعركؼ كهنيتم عن ادلنكر "من ضل إذا اىتديتم ")ضالؿ(  "ال يضركم ، ك"كالسيئات

دى اللَّوى كىأى ٍػىنى عىلىٍيوً  قىاؿى  :عىٍن قػىٍيسو قىاؿى ك  ىىًذًه اآليىةى  تقرؤكفيىا أىيػُّهىا النَّاسي إًنَّكيٍم  :أىبيو بىٍكرو بػىٍعدى أىٍف محًى
يٍػتيمٍ عىلىٍيكيٍم أىنٍػفيسىكيٍم الى ﴿كىتىضىعيونػىهىا عىلىى غىًٍنً مىوىاًضًعهىا  اًلدو كىًإنَّا  ﴾يىضيرُّكيٍم مىٍن ضىلَّ ًإذىا اٍىتىدى قىاؿى عىٍن خى

ٍعنىا النَِّبَّ  ٍيًو أىٍكشىكى أىٍف يػىعيمَّهيمي اللَّوي بًًعقىابو  "يػىقيوؿي  ملسو هيلع هللا ىلصمسًى ًإفَّ النَّاسى ًإذىا رىأىكيا الظَّامًلى فػىلىٍم يىٍأخيذيكا عىلىى يىدى
("117). 

عىلىٍيكيٍم "اىًنُّ قىاؿى سىأىٍلتي أىبىا  ػىٍعلىبىةى اخٍليشىىًنَّ فػىقيٍلتي يىا أىبىا  ػىٍعلىبىةى كىٍيفى تػىقيوؿي ًِف ىىًذًه اآليىًة أيمىيَّةى الشٍَّعبى  أىيبكعن  
ًبًننا سىأىٍلتي عىنػٍهىا رىسيوؿى اللًَّو  :قىاؿى ، "أىنٍػفيسىكيمٍ  بىًل ائٍػتىًمريكا  " :فػىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلصأىمىا كىاللًَّو لىقىٍد سىأىٍلتى عىنػٍهىا خى

ًذل رىٍألو  كىتػىنىاىىٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر حىىَّتَّ ًإذىا رىأىٍيتى شيحِّا ميطىاعنا كىىىونل ميتَّبػىعنا كىدينٍػيىا ميٍؤ ػىرىةن كىًإٍعجىابى كيلّْ  بًاٍلمىٍعريكؼً 
َـّ فىًإفَّ ًمٍن كى  -يػىٍعىًن بًنػىٍفًسكى  -ًبرىأًٍيًو فػىعىلىٍيكى  ـى الصَّرٍبً كىدىٍع عىٍنكى اٍلعىوىا الصَّبػٍري ًفيًو ًمٍثلي قػىٍبضو عىلىى  ،رىاًئكيٍم أىيَّا

ًلًو   .(ُُٖ) "اجلٍىٍمًر لًٍلعىاًمًل ًفيًهٍم ًمٍثلي أىٍجًر َخىًٍسٌنى رىجيالن يػىٍعمىليوفى ًمٍثلى عىمى

                                                           
 ُٔٓ/ْ( اجلصاص: أحكاـ القرتف  ُُْ
 ُٓٓ/ْ( اجلصاص: أحكاـ القرتف  ُُٓ
 ُُّٗ/ِ( النيسابورم: غرائب القرتف كرغائب الفرقاف  ُُٔ
 ، ُِْ/ْ( أخرجو أبو داكد يف سننو، ربقيق األلباين، كتاب ادلالحم، باب األمر كالنهي  ُُٕ
 .ِٕٔ/ٓ( باب تفسًن القرتف )سورة ادلائدة(، ٔ( أخرجو الرتمذم يف سننو، كتاب ) ُُٖ
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كادلعتزلة كمن سلك مسلكهم كضعوا ىذا األصل يف ىذه ادلرتبة، كمن بٌن ادلسائل الِت ربسن عقالن دكف 
توقف على السمع، كالِت ذبب عقالن على رأم فريق منهم، إظلا يضعونو يف مكانة عالية، كيبلغوف بو 

 (.ُُٗدرجات سامية إف مل يكن التقديس، كىذا ما مل نوافق عليو )

كإطالؽ احلكم بأف ىذا الفرض من فركض الكفاية أك العٌن موقف فكرم خاطئ، ألف ىذا األمر نسيب 
سواء أكاف ذلك بواسطة البعض أـ بواسطة كافة الناس، ككجوبو على الكافة  مرتبط بتحقق ىذا اذلدؼ

 (.َُِيصبح قائمان ال يف حالة ربقق عدـ قياـ البعض بو فقط، بل يف حالة الظن بعدـ كقوعو من الغًن )

ر كمن الواضح أف ادلعركؼ ىو الواجب كادلندكب، كادلنكر ما أنكره الشرع كىو احلراـ كادلكركه، فيندب األم
بادلندكب كالنهي عن ادلكركه، كغلب األمر بالواجب كالنهي عن احلراـ كجوبان كفائيان كىو فورم إمجاعا كال 

 ( ُُِؼلتص دبن ال يرتكب مثلو )

"كلكنا نتفق مع ادلعتزلة يف قوذلم بالوجوب أم كجوب األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كلكن ليس 
يوقفونو على ظهور اإلماـ، كعليو فال يتخصص األمر بادلعركؼ  االتفاؽ ادلطلق، كطلالف الرافضة الذين

الوالة؛ بل ذلك  ابت آلحاد ادلسلمٌن ألف غًن الوالة من ادلسلمٌن يف الصدر األكؿ كالذم يليو كانوا 
 (.ُِِيأمركف الوالة بادلعركؼ كينهوهنم عن ادلنكر" )

ادلنكر، قالوا إف طريق كجوبو العقل كبنوا ىذا كادلعتزلة فيما يتعلق بطريق كجوب األمر بادلعركؼ كالنهي عن 
احلكم بناء على موقفهم من العقل، لكن األصل يف شرعنا أف طريقو السمع، كىم ّٔذا قد غالوا يف 
تقديس العقل، كخباصة أهنم ذىبوا إيل جواز القوؿ بأف "حسن" ىذا ادلوقف إظلا يثبت بطريق العقل، كال 

اع، كأف األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر إظلا ػلسن عقالن، سواء يتوقف على كركد النص بو أك السم
أكاف اآلمر متعلقان بدفع الضرر عن الذات، كمن يرتبطوف باإلنساف برباط خاص، أك تعلق األمر بدفع 

 (.ُِّالضرر أك جلب النفع بالنسبة للناس عمومان، كآّتمع بشكل عاـ )

                                                           

 ٕٔزلمد عمارة: ادلعتزلة كمشكلة احلرية صانظر: (  ُُٗ)
 ُٓٓالسابق ص انظر: ادلصدر (  َُِ)
 ُِِالبيجورم: ربفة ادلريد على جوىرة التوحيد ص  انظر:(  ُُِ)
 ّٖٔ( اجلويين : اإلرشاد ص  ُِِ)
 ٔٔزلمد عمارة: ادلعتزلة كمشكلة احلرية ص انظر: (  ُِّ)
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 (104) تكلمينالمبحث الثالث: الخروج على الحكم عند الم

كمن سلك اإلسالمية، فبينما يرل اخلوارج كادلعتزلة  كالفرؽ قدـ الطوائف ةمسألة اخلركج على احلاكم قدؽل
كجوب اخلركج على احلاكم، كجعلوا ذلك فرعنا من األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، يرل أىل مسلكهم 

 .السنة كاجلماعة عدـ جواز اخلركج على احلاكم

من األلفاظ ادلرادفة ذلذا ادلعىن كاخلركجي لغةن: ًمٍن: "خىرىجى ًمنى الشيء" إذا بػىرىزى ًمٍن مىقىرّْه أك حالًو كانفصل، ك  
، كاخلركجي على السلطاف ُِٓ)لغةن ًمٍن: " ارى الشيءي  ػىوىراننا ك ورنا ك ورةن": إذا ىاجى كانتشر )ال ، كىي يفالثورة

، كًمٍن ىنا يتجلَّى ادلعىن االصطالحيُّ للثورة أك كيلّْ األمًر يكوف إذا سبىىرَّ  دى عليو اكوـي كىاجى كانتشر ك ارى
 بأنو:

حىرىكةه مجاعيةه تىضيمُّ سليٍتػىلىفى شرائًح الشعًب أك عناًصًر األمَّة، دبا فيهم الدَّعٍلاء كالغىٍوغاء، يف حركًة خركجو  
ٍنهارة )على احلاكم كسبرُّدو عليو؛ بقصًد تغيًًن األكضاع الس

ي
ٍضطىرًبًة كاالجتماعيًة ادل

ي
 (.ُِٔياسية ادل

كيلُّ مىٍن خىرىجى على اإلماـ احلقّْ الذم اتػَّفىقىًت اجلماعةي عليو ": كيف االصطالح يعرفو الشهرستاين بقولو
بعٌن ييسىمَّى خارجيِّا، سواءه كاف اخلركجي يف أيَّاـ الصحابة على األئمًَّة الراشدين، أك كاف بػىٍعدىىم على التا

 (.ُِٕ:)بإحسافو كاألئمًَّة يف كيلّْ زمافو 

 

                                                           

( اخللع كاالطلالع من األلفاظ ادلرتادفة للفظة اخلركج، كلقد فرؽ العلماء بينهما، فجنوف احلاكم أك مرضو مرضان ال  ُِْ
يرجى شفاؤه يعجزه عن القياـ بواجباتو، يقتضي اطلالعو ال خلعو؛ فاخللع يقتضي مقاكمة، كاستخدامان للقوة، أما االطلالع 

 فال يقتضي شيئان من ذلك. 
 ْٗٓتبادم: القاموس ايط ص  ( الفًنكز ُِٓ
 َُِّ/ِ( ادلوسوعة ادليسرة يف األدياف كادلذاىب ادلعاصرة  ُِٔ
 ُِِ/ُ( الشهرستاين: ادللل كالنحل ُِٕ
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( يعين: تغيًناته ذاتي طابعو سياسيٍّ كاجتماعيٍّ تىرًدي بصورةو فيجائيةو كجذريةو 128كميٍصطىلىحي الثورًة )
ـي العنًف كمحىٍلي السالح ) يىٍصحىبيها عادةن استعماؿي القوًَّة كاستخدا

ُِٗ.) 

 :(130) حق اإلمام ووجوب طاعتوأواًل: 

من قبل إىل الشركط الِت غلب أف تتوفر يف اإلماـ عند أىل السنة كاجلماعة، كرفض ما عداىا  أشرت 
 و البد منلعدـ توافقها مع مبادئ الشرع احلنيف، سواء ما قالت بو اخلوارج أك الركافض، أك ادلرجئة، لكن

دكد، كتنفيذ األحكاـ إىل بعض الواجبات الِت يتعٌن على اإلماـ القياـ ّٔا، منها: إقامة احل اإلشارة
الشرعية، كحفأ بيضة اإلسالـ، كسد الثغور، كذبييش اجليوش، كاجتالب ادلنافع لألمة، كدفع ادلضار 

 (. ُُّعنها، كأخذ األمواؿ من كجوىها كصرفها يف حقها )

كالرضا بو، كطاعتو  ،العديد من احلقوؽ، منها: تسليم الرعية لوىناؾ كبإيذاء ىذه الواجبات للحاكم 
العقد أف يقدموا لو النصح، كأف عليو أف يستشًن أىل الرأم احلل تو فيما يراه كيأمر بو، كعلى ذكم كنصر 

                                                           

كف عن الثورة  ُِٖ ، كإظلا كانوا ييعربّْ فاىيًم اإلسالمية مل يىٍصطىًلٍح عليو السلفي
ى
( ميٍصطىلىحه الثورة: غريبّّ دخيله على ادل

، مثلباصطالح اخلركج،  خركًج ابًن األشعث على احلجَّاج بًن يوسف، كخركًج زيد  :سواءه كاف بتأكيلو سائغو أك غًًن سائغو
 .كغًنًىم بًن عليٍّ على ىشاـ بًن عبد ادللك، كخركًج الزنج على الدكلة العبَّاسية،

 .َُِّ/ِ يف األدياف كادلذاىب ادلعاصرة ( ادلوسوعة ادليسرة ُِٗ
اكم ادلسلم، أما غًن ادلسلم ال كالية لو على ادلسلمٌن كما أمجع على ذلك علماء األمة، بل ( ىذا فيما يتعلق باحل َُّ

غلب على ادلسلمٌن اخلركج عليو كقتالو، كإف مل غلدكا قدرة على ذلك كجب عليهم السعي يف إعداد العدة لقتالو، كسلوؾ 
عسقالين: "كإذا كقع من السلطاف الكفر الصريح أقرب الطرؽ لعزلو كزبليص ادلسلمٌن من شره. يقوؿ احلافأ ابن حجر ال

فال ذبوز طاعتو يف ذلك، بل ذبب رلاىدتو دلن قدر عليها، كما يف حديث عبادة بن الصامت رضي ا تعاىل عنو قاؿ: 
كعلى على السمع كالطاعة يف العسر كاليسر، كادلنشط كادلكره، كعلى أ رة علينا،  -صلى ا عليو كسلم-"بايعنا رسوؿ ا 

 .أف ال ننازع األمر أىلو، إال أف تركا كفرنا بواحنا عندكم من ا فيو برىاف"
 َُْ( زلمد يوسف موسى: نظاـ احلكم يف اإلسالـ ص  ُُّ
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فينبغي أف يكوف ىناؾ من ينبهو كيقومو، كىم األمة  ؛إذ غلوز على اإلماـ اخلطأ ؛ليعرؼ الصواب
 (.ُِّكيعدلوف بو إىل الصواب ) ،كعلماؤىا الذين يبينوف لو موضع اخلطأ

فقد أدل حق ا تعاىل فيما ذلم كعليهم، كحينئذ غلب لو عليهم  ؛اإلماـ حبقوؽ األمة عليوكإذا قاـ 
 .(ُّّحقاف: الطاعة كالنصرة ما مل يتغًن حالو دبا ؼلرج بو عن اإلمامة )

كمن أىم موجبات خلع اإلماـ كادلتفق عليها بٌن العلماء كالفقهاء كالِت  ثانياً: موجبات خلع اإلمام: 
ما ذكره الباقالين بقولو: " منها كفر بعد إؽلاف، كمنها تركو إقامة الصالة كالدعاء إىل  تستوجب خلعو

ذلك، كمنها فسقو كظلمو بغصب األمواؿ، كضرب األبشار، كتناكؿ النفوس ارمة، كتضييع احلقوؽ، 
 .(ُّْكتعطيل احلدكد")

، كفيو فيو نظرالِت ذكرىا سباب األ ناؾ العديد منبيد أف ادلتأمل يف كالـ الباقالين يرل أف من بٌن ى 
، كيستدعي التوقف عنده لبيانو، حىَّت إنو قد أشار إىل أف اجلمهور من أىل اإل بات كأصحاب تأمل

احلديث يقولوف إف اإلماـ ال ينخلع ّٔذه األمور، ككاف مقصده من قولو: " كمنها فسقو كظلمو بغصب 
متفق عليو  الردة كالكفر بعد اإلؽلاف،كتضييع احلقوؽ"، فاألمواؿ، كضرب األبشار، كتناكؿ النفوس ارمة، 

كّٔذا فإنو ينعزؿ عن تدبًن أمر ادلسلمٌن، كال يكوف لو كالية على مسلم حباؿ، قاؿ  بٌن العلماء كالفقهاء،
اًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنٌنى سىًبيالن  ﴿: تعاىل دىةى ٍبًن الصَّاًمًت قىاؿى عىٍن عيبىا ك[ ُُْالنساء:  ] ﴾كىلىن غلىٍعىلى الٌلوي لًٍلكى

نىا أىٍف بىايػىعىنىا عىلىى السٍَّمًع كىالطَّاعىًة يًف مىٍنشىًطنىا كىمىٍكرىًىنىا  ملسو هيلع هللا ىلصدىعىانىا رىسيوؿي اللًَّو  فػىبىايػىٍعنىاهي فىكىافى ًفيمىا أىخىذى عىلىيػٍ
نىا ، كىأىٍف الى نػينىازًعى األىٍمرى أىىٍ  لىوي ًإالَّ أىٍف تػىرىٍكا كيٍفرنا بػىوىاحنا ًعٍندىكيٍم ًمنى اً ًفيًو كىعيٍسرًنىا كىييٍسرًنىا كىأى ػىرىةو عىلىيػٍ

 .(ُّٓبػيٍرىىافه")

                                                           
 ِِٓ/ُٓ( القاضي عبد اجلبار: ادلغين  ُِّ
 ُّ( ادلاكردم: األحكاـ السلطانية ص  ُّّ
 ُٖٔ( الباقالين: التمهيد ص  ُّْ
، كأخرجو مسلم يف ٗٓ/ٗصحيحو، كتاب الفنت، باب، قوؿ النيب سرتكف بعدم أمورا تنكركهنا ( أخرجو البخارم يف  ُّٓ

 ُٔ/ٔصحيحو، كتاب اإلمارة، باب كجوب طاعة األمراء يف غًن معصية 



 
 

35 
 

 "قاؿ اخلطايب: "معىن بواحنا يريد ظاىرنا بادينا من قوذلم باح بالشيء يبوح بوحنا كبواحنا إذا أذاعو كأظهره 
خرب صحيح ال ػلتمل أم: نص تية أك "قاؿ احلافأ ابن حجر: " ك"عندكم من ا فيو برىاف ،(ُّٔ)

ال تنازعوا كالة األمور يف  :كقاؿ النوكم: "ادلراد بالكفر ىنا ادلعصية، كمعىن احلديث (، ُّٕ )"التأكيل
(، كىذا ُّٖكالياهتم، كال تعرتضوا عليهم إال أف تركا منهم منكرنا زلققنا تعلمونو من قواعد اإلسالـ")

دث منو ما يقدح يف دينو، نظرت فإف كفر بعد السبب زلل اتفاؽ بٌن العلماء، قاؿ أبو يعلى: "إف ح
(، كقاؿ ُّٗ إؽلانو فقد خرج عن اإلمامة، كىذا ال إشكاؿ فيو ألنو قد خرج عن ادللة ككجب قتلو")

القاضي عياض: "أمجع العلماء على أف اإلمامة ال تنعقد لكافر كعلى أنو لو طرأ عليو كفر كتغيًن للشرع 
طاعتو، ككجب على ادلسلمٌن القياـ عليو كخلعو كنصب إماـ أك بدعة خرج عن حكم الوالية كسقطت 

 (.َُْعادؿ إف أمكنهم ذلك، فإف مل يقع ذلك إال لطائفة كجب عليهم القياـ خبلع الكافر")

ترؾ الصالة كالدعوة إليها، إما جحودنا فهذا كفر، كإما هتاكننا من أىم موجبات خلع اإلماـ: ككذلك 
بُّونىكيٍم كىييصىلُّوفى  ملسو هيلع هللا ىلصككسالن، عىٍن عىٍوًؼ ٍبًن مىاًلكو عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو  بُّونػىهيٍم كىػلًي قىاؿى " ًخيىاري أىئًمًَّتكيمي الًَّذينى ربًي

مي الًَّذينى تػيٍبًغضيونػىهيٍم كىيػيٍبًغضيونىكيٍم كىتػىٍلعىنيونػىهيٍم كىيػىٍلعىنيونىكيٍم " ًقيلى يىا رىسيوؿى عىلىٍيكيٍم كىتيصىلُّوفى عىلىٍيًهٍم كىًشرىاري أىئًمًَّتكي 
رىىيوا شىٍيئنا تىٍكرىىيونىوي فىاكٍ اللًَّو أىفىالى نػينىاًبذيىيٍم بًالسٍَّيًف فػىقىاؿى " الى مىا أىقىاميوا ًفيكيمي الصَّالىةى كىًإذىا رىأىيٍػتيٍم ًمٍن كيالىًتكيٍم 

ا ًمٍن طىاعىةو ")  (، كاألحاديث يف ذلك بلغت حد الكثرة.ُُْعىمىلىوي كىالى تػىٍنزًعيوا يىدن

                                                           
 ٖ/ُّ( فتح البارم بشرح صحيح البخارم  ُّٔ
 ٓ/ُّ( نفس ادلصدر ُّٕ
 ِِٗ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكم ُّٖ
 ِّْأصوؿ الدين ص ( أبو يعلي: ادلعتمد يف  ُّٗ
 ُِّ/ُّ( صحيح مسلم بشرح النوكم  َُْ
 ُِْٖ/ّ( أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب اإلمارة، باب: خيار األئمة كشرارىم  ُُْ
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ترؾ احلكم دبا أنزؿ ا، لوركد األحاديث الصحيحة ادلطلقة يف  كذلك من أىم موجبات خلع اإلماـ: 
: قىاؿى رىسيوؿي  ، رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، قىاؿى :" امٍسىعيوا كىأىًطيعيوا كىًإًف اٍستػيٍعًملى عىلىٍيكيٍم ملسو هيلع هللا ىلصاً  ذلك، عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو

 (، كاألحاديث يف ذلك بلغت حد الكثرة.ُِْعىٍبده حىبىًشيّّ كىأىفَّ رىٍأسىوي زىبًيبىةه")

: "كلألمة يف قولو غلياإلبعض األسباب العامة الِت تستوجب العزؿ منها ما ذكره  أضف إلى ذلك:
ؿ اجلرجاين يقو ، (ُّْ)جبو، كإف أدل خلعو إىل الفتنة احتمل أدىن ادلضرتٌن"خلع اإلماـ كعزلو بسبب يو 

يف بياف السبب ادلوجب للعزؿ: "مثل أف يوجد منو ما يوجب اختالؿ أحواؿ ادلسلمٌن، كانتكاس أمور 
ة الدين، كما كاف ذلم نصبو كإقامتو النتظامها كإعالئها"، فإف إقراره على ىذه احلالة كاإللزاـ بطاعتو مفسد

راجحة، كالشريعة ال تأمر إال بادلصاحل الراجحة كإف أدل ذلك إىل ترؾ ادلصاحل ادلرجوحة، كتنهى عن 
 .ادلفاسد الراجحة كإف أدل ذلك إىل فعل ادلفاسد ادلرجوحة

قاؿ ابن تيمية: "الواجب ربصيل ادلصاحل كتكميلها كتعطيل ادلفاسد كتقليلها، فاذا تعارضت كاف ربصيل 
فإذا مل (،ُْْ)بتفويت أدناعلا، كدفع أعظم ادلفسدتٌن مع احتماؿ أدناعلا ىو ادلشركع"أعظم ادلصلحتٌن 

يقم السلطاف دبا ألجلو نصب سواء إلعلالو كتقصًنه، أك لعجزه كضعفو كقصوره، كاف تغيًنه كاستبداؿ غًنه 
طاعتو، كىو الذم بو شلن يقـو دبهاـ السلطنة ىو ادلتعٌن، حفاظا على ادلقاصد ادلبتغاة من نصبو كاإللزاـ ب

تدؿ عليو تصرفات اخللفاء الراشدين فها ىو ذا الصديق رضي ا تعاىل عنو يف أكؿ مقاـ يقومو بعد 
ؼلطب يف ادلسلمٌن قائال ذلم: "أيها الناس فإين قد كليت عليكم كلست خبًنكم، فإف  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ ا 

سولو، فإذا عصيت ا كرسولو، فال أحسنت فأعينوين، كإف أسأت فقوموين....، أطيعوين ما أطعت ا كر 
 ُْٓ)")طاعة يل عليكم

                                                           
 ٖٕ/ٗ( أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األحكاـ، باب السمع كالطاعة لإلماـ ما مل تكن معصية  ُِْ

 ّٓٗ/ّ( اإلغلي: ادلواقف  ُّْ
 ِْٖ/ِٖالفتاكل ( ابن تيمية: رلموع  ُْْ
( أكرده ابن جرير يف تاريخ األمم كادللوؾ كابن األ ًن يف الكامل يف التاريخ، كابن كثًن يف البداية كالنهاية كقاؿ: كىذا  ُْٓ

 إسناد صحيح
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أما من قاؿ بالعزؿ ادلطلق بسبب طركء الفسق على احلاكم، فهو مذىب ادلعتزلة كاخلوارج؛ أما ادلعتزلة فقد 
قاؿ عنهم القاضي عبد اجلبار: "فأما األحداث الِت ؼلرج ّٔا من كونو إمامنا فظهور الفسق سواء بلغ حد 

يبلغ ألف ذلك يقدح يف عدالتو" قاؿ: "... ال فرؽ بٌن الفسق بالتأكيل، كبٌن الفسق بأفعاؿ الكفر أك مل 
اجلوارح يف ىذا الباب عند مشاؼلنا... كىذا شلا ال خالؼ فيو، ألهنم أمجعوا أنو يهتك بالفجور كغًنه 

   (.ُْٔ)ككذا( أنو ال يبقى على إمامتو")
ألنو  ،لفسق ؼلرج مرتكبو من اإلؽلاف قالوا بانعزاؿ اإلماـ إذا فسقكأما اخلوارج فإهنم دلا كانوا يقولوف بأف ا

كغًن ادلؤمن ال يصلح أف يكوف إمامنا، كشلا أمجعت عليو اخلوارج ىو  -على مذىبهم  -حينئذ ليس مؤمننا 
(، كقد قاؿ القرطيب: "قاؿ اجلمهور: إنو تنفسخ إمامتو، كؼللع بالفسق الظاىر ُْٕ)اخلركج على األئمة( )

، ألنو قد  بت أف اإلماـ إظلا يقاـ إلقامة احلدكد كاستيفاء احلقوؽ، كحفأ أمواؿ األيتاـ كآّانٌن، ادلع لـو
  .(ُْٖ")...كالنظر يف أمورىم، كما فيو من الفسق يقعده عن القياـ ّٔذه األمور كالنهوض ّٔا

العلماء كعلى النقيض من ذلك فهناؾ من يرل عدـ العزؿ بسبب طركء الفسق، كىم اجلمهور من 
كالفقهاء كادلتكلمٌن، قاؿ أبو يعلى: "ذكر شيخنا أبو عبد ا يف كتابو عن أصحابنا أنو ال ينخلع بذلك، 
أم بفسق األفعاؿ كأخذ األمواؿ كضرب األبشار، كال غلب اخلركج عليو، بل غلب كعظو كزبويفو، كترؾ 

اضي عياض: "كقاؿ مجهور أىل (، كقاؿ القُْٗطاعتو يف شيء شلا يدعو إليو من معاصي ا تعاىل")
السنة من الفقهاء كاد ٌن كادلتكلمٌن ال ينعزؿ بالفسق كالظلم كتعطيل احلقوؽ كال ؼللع كال غلوز اخلركج 

 (.َُٓعليو بذلك بل غلب كعظو كزبويفو")

                                                           
 َُٕ/َِ( القاضي عبد اجلبار: ادلغين  ُْٔ
 ّٕ( البغدادم: الفرؽ بٌن الفرؽ ص  ُْٕ
 َِٕ/ُ( القرطيب: اجلامع ألحكاـ القرتف  ُْٖ
 ِّْ( أبو يعلي: ادلعتمد يف أصوؿ الدين ص  ُْٗ

 ِِٗ/ُِ( شرح النوكم لصحيح مسلم  َُٓ
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يف  كىذا الرأم أكىل بالقبوؿ، حيث إنو ؽلكن استتابة اإلماـ كتقوًن اعوجاجو، كىو ما رجحو اإلماـ اجلويين
، كابن حـز الظاىرم يف قولو: "كالواجب إف كقع شيء من اجلور كإف (ُُٓيف التياث الظلم ) غياث األمم

قل أف يكلم اإلماـ يف ذلك كؽلنع منو، فإف امتنع كراجع احلق كأذعن للقود من البشرة أك األعضاء كإلقامة 
ال ػلل خلعو، فإف امتنع من إنفاذ  حد الزنا كالقذؼ كاخلمر عليو فال سبيل إىل خلعو كىو: إماـ كما كاف

(، كمن مث غلب ُِٓشيء من ىذه الواجبات عليو كمل يراجع كجب خلعو كإقامة غًنه شلن يقـو باحلق")
الصرب على جور األئمة، ألف يف اخلركج عليهم غالبان ما غللب الفنت كاالضرابات كالفوضى، كىذا مشاىد 

لبلداف العربية كاإلسالمية، كقد غللب دفع ىذا ادلنكر منكران ، كدلسناه عن كثب يف اقدؽلان كحديثان كزلسوس 
  أكرب منو، كىذا غًن جائز.

من أىم األمور الِت البد من تناكذلا، حيث إف ىذه الكيفية لو استخدمت  وأما عن كيفية العزؿ؛ فه
كىو ما  استخدامان خاطئان سيؤدم ذلك إىل خسائر فادحة؛ بل ىي سبب الفنت كاالضطرابات يف العادة،

(، ُٓٓ(، كاخلوارج )ُْٓ(، كىذه الوسيلة أقرهتا مجيع فرؽ الزيدية )ُّٓمسي بالثورة ادلسلحة، أك السيف )
(، كذلك كما حدث يف  ورة ُٔٓكمجيع ادلعتزلة؛ ألف األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر أحد أصوذلم )

 (.ُٕٓإبراىيم بن عبد ا بعد موت عمرك بن عبيد بسنة كاحدة ضد بين العباس )

                                                           

 ُِِ( اإلماـ اجلويين: غياث األمم يف التياث الظلم ص  ُُٓ
: الفصل يف ادللل كالنحل  ُِٓ  ُٕٔ/ْ( ابن حـز

احلل كالعقد، كمنها ( ىناؾ كسائل أخرل كمتعددة منها عزؿ اإلماـ لنفسو، كمنها النصح لإلماـ اجلائر من قبل أىل  ُّٓ
 (.ِّٕما يطلق عليو يف العصر احلديث بالعصياف ادلدين )راجع: أبو فارس: النظاـ السياسي يف اإلسالـ ص 

 َُٓ/ُ( األشعرم: مقاالت اإلسالميٌن ُْٓ
 َِْ/ُ( األشعرم: مقاالت اإلسالميٌن ُٓٓ
 ُِٓ/ِ( األشعرم: مقاالت اإلسالميٌن ُٔٓ
 ُٗ( البلخي: مقاالت اإلسالميٌن ص  ُٕٓ
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لكل كجهتو ادلنوطة بو يف ىذا الصدد، كلكل فلسفتو  :الخروج على الحاكم عند المتكلمينثالثاً: 
اخلاصة بو، الِت تؤكد منهجو يف ادلسألة، كالقضية برمتها ال تتجاكز عدة تراء سيكتفى بادلشهور منها على 

 النحو اآليت:

خلركج على احلاكم كإزاحتو إذا ما عصى أنو غلب ا فهم فرقة من الفرؽ الكالمية الِت ترل الخوارج:
كظلم، كيكوف اخلركج عليو فريضة شرعية، كعلى رؤكس األشهاد السرتداد احلقوؽ كإقامة العدؿ، كعندىم 

(، كعند اكمة األكىل: كجب القتاؿ مع اإلماـ العادؿ، كإف غًن ُٖٓاخلركج على السلطاف اجلائر كاجب )
(، كمل يقفوا عند ىذا احلد، بل ذىبوا إىل القوؿ بأف ُٗٓتلو )ادلسًنة كعدؿ عن احلق كجب عزلو أك ق

السلطة زلرمة كيتم تكفًن كل من البس السلطاف أك جالسو أك عمل معو؛ فالسلطة مفسدة كضياع 
لطهارة القلب كنقاء الضمًن، ككذلك يركف أف الدعوة طريق إىل اإلمامة، ككاف تاريخ العلوية الزيدية سلسلة 

 (.َُٔت متتالية ضد السلطة العباسية)دعوات متصلة ك ورا

دقيقة ال تأخذىم فيو لومة الئم فال طاعة جلائر؛ ألهنم  احلاكم زلاسبة حاسبةكأيضان ذىبوا إىل القوؿ دب
، كػلل عليو اخلركج عندىم  حكموينكركف اجلور أشد اإلنكار كال يعرتفوف بإماـ يعتقدكف أنو قد جار يف

أظهر جور يف حكمو، أك كاف فيو تقصًن عن إقامة احلدكد؛ فإف اخلركج إذا ارتكب ذنبان كمل يتب منو، أك 
عليو حينئذ يكوف كاجبان كقتالو حق كاستشهاد، " فهم مشهور بتشددىم كصرامتهم كجرأهتم يف زلاسبة 

 (.ُُٔ"(رؤسائهم

كلكن حق دلن كاف إحدل ؽلينو ذك  كيقوؿ ابن حـز عن اخلوارج حينما خرجوا على علي بن أيب طالب: "
خويصرة الذم بلغ ضعف عقلو كقلة دينو إىل ذبويره رسوؿ ا يف حكمو كاالستدراؾ، كرأل نفسو أكرع 

                                                           
 ّٕ( البغدادم: الفرؽ بٌن الفرؽ ص  ُٖٓ

 ِٔ/ِ( الشهرستاين: ادللل كالنحل  ُٗٓ
 .ُِٗ/ّ( حسن إبراىيم: تاريخ اإلسالـ السياسي  َُٔ

 ٓٓ( ينظر: الطرماح بن حكيم ص  ُُٔ
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من رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ىذا كىو يقر أنو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إليو، كبو اىتدل كبو 
 (.ُِٔ")عرؼ الدين، كلواله لكاف محاران أك أضل

هم ادلنوط ّٔم كالذم ينم عن معتقدىم الذم كظفوه يف تناكؿ ادلسألة على فلهم رأي الشيعة اإلمامية:
حىَّت  يف اخلركج كىو: القعود بانتظار الفرج على يد اإلماـ الغائب، كظلوا على ذلك كثًنان مذىبهم العقدم 

كالية ) تنبهوا خلطأ رأيهم، كتبنوا مبدأ اخلركج كذكيهم من الشيعة الزيدية كاإلمساعيلية، كحلت لديهم فكرة
يف قولو: " ما  (اخلميين)(، كىذا ما أكده ُّٔزلل عقيدة تعليق اخلركج على ظهور اإلماـ الغائب ) (الفقيو

أكثر من صالحيات األمًن...أك أف صالحيات حضرة  ملسو هيلع هللا ىلصيتوىم بأف الصالحيات احلكومية لرسوؿ ا 
 ابتة  مامةكاإل ملسو هيلع هللا ىلصاإلماـ علي...أكثر من صالحيات الفقيو؛ ىو خطأ كباطل؛ فالوالية الِت كانت للرسوؿ 

(، كترل الزيدية اخلركج على أئمة اجلور، 164للفقيو أيضان، كال يوجد حوؿ ىذا األمر أم شك")
"كالزيدية غلمع مذىبهم تفضيل علي على سائر الصحابة،  قاؿ احلاكم: (،ُٓٔكأمجعت على السيف )

كأكليتو باإلمامة، كقصرىا من بعد احلسنٌن يف البطنٌن، أم يف ذريتهما، كاستحقاقها إظلا يثبت بالفضل 
كالطلب ال بالورا ة كما تقولو العباسية، كيعتقدكف كجوب اخلركج على اجلائرين، كيركف القوؿ بالتوحيد 

 ككذا اإلمساعيلية منهم.( ُٔٔ")الوعيد كادلعتزلةكالعدؿ كالوعد ك 

اخلوارج  ، ك"فقد تركوا األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ظنان أف ذلك من باب ترؾ الفتنة المرجئة:
ظنوه ىم  ىو ظلم، أك ما كادلعتزلة كالشيعة كغًنىم يركف قتاؿ أئمة اجلور، كاخلركج عليهم إذا فعلوا ما

ظلمان، كيركف ذلك من باب األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كتخركف من ادلرجئة قد يركف ترؾ األمر 
بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ظنان أف ذلك من باب ترؾ الفتنة، كىؤالء يقابلوف ألكلئك، كذلذا ذكر األستاذ 

                                                           

: الفصل يف ادللل كالنحل  ُِٔ  ُٕٓ/ْ( ابن حـز
 ِٔ( السيد زلمد الصدر: التكليف اإلسالمي يف عصر الغيبة الكربل ص  ُّٔ
 ُٔ( السيد عباس نور الدين: كحدة ادلرجعية كالقيادة ص  ُْٔ
 ُُْ/ُ( األشعرم: مقاالت اإلسالميٌن  ُٓٔ
 ٔٗ( ادلنية كاألمل ص  ُٔٔ
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ية الذين كراء النهر ما قابل بو ادلعتزلة يف أبو منصور ادلاتريدم ادلصنف يف الكالـ كأصوؿ الدين من احلنف
األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، فذكر أف األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر سقط يف ىذا 

 (.ُٕٔ")الزماف

ال ؼلفى أف ادلعتزلة كقفت من العصمة عند الشيعة الرافضة موقف ادلخالف الرافض، سبشيان مع  المعتزلة:
نصب اإلمامة يف رأيهم، حيث ترل ادلعتزلة جواز اخلركج على احلاكم إذا أخل تقرير الطابع السياسي دل

بشرط من الشركط الواجب توفرىا فيو، فقاؿ ادلعتزلة يف ذلك: " قيل يف األمًن أنو يستند إىل اإلماـ؛ 
و فاإلماـ أيضاى يستند إىل مجاعة ادلسلمٌن الذين ذلم إقامتو....كلذلك كلف اإلماـ أف يستشًن أصحاب

(، كإذا أخطأ اإلماـ يف نظرىم فيجب أف يكوف من يقومو كينبهو، كىم ُٖٔليعرؼ الصواب من الرأم...")
األمة كالعلماء الذين أنابتهم يف اختياره كتنصيبو دلنصب اإلماـ...كإذا زاغ عن طريق احلق استبدلوا بو... 

ماـ غلب أف ؼللع حبدث غلرم كىو يستند يف ذلك إىل مبدأ اإلمجاع، فقد  بت بإمجاع الصحابة أف اإل
(، كال ُٗٔرلرل الفسق، ألنو ال خالؼ بٌن الصحابة يف ذلك، تنفيذان لألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر )

تقف ىذه الفئة من الناس على رلرد تنبيهو فقط؛ بل األخذ على يده كعزلو؛ فيقوؿ: " إف من حقو أف 
 كينصب كاألمًن، كأف أىل العلم كالصالح ينصبونو يويٌل كال يوىٌل فمتنازع فيو، ألف عندنا أنو يوىل

 (، كازبذكا السيف طريقان إلزالة أىل البغي، كإقامة احلد، متفقٌن يف ذلك مع الزيدية كاخلوارج. َُٕإمامان")

كعند أصحابنا أف اخلركج على أئمة اجلور كاجب، كعند "يقوؿ ابن أيب احلديد يف كتابو شرح هنج البالغة: 
أصحابنا أيضان أف الفاسق ادلتغلب بغًن شبهة يعتمد عليها ال غلوز أف يػيٍنصىر على من ؼلرج عليو شلن ينتمي 

                                                           

 ُٕٕ/ُ( ابن مفلح: اآلداب الشرعية  ُٕٔ
 ُٗ/َِ( القاضي عبد اجلبار: ادلغين  ُٖٔ
 ِٓ/ُٓ( القاضي عبد اجلبار: ادلغين  ُٗٔ
 ّٗ/َِ( القاضي عبد اجلبار: ادلغين  َُٕ
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إىل الدين، كيأمر بادلعركؼ كينهى عن ادلنكر، بل غلب أف ينصر اخلارجوف عليو، كإف كانوا ضالٌن يف 
 (.ُُٕ)"بشبهة دينية دخلت عليهم، ألهنم أعدؿ منو كأقرب إىل احلقعقيدة اعتقدكىا 

كإذا ": قائالن إماـ احلرمٌن اجلويين  علماء أىل السنة على ىذه اآلراء، كذلك كما ذىب كلقد كافق بعض 
جار كايل الوقت )يعين احلاكم(، كظهر ظلمو كغشمو كمل يرعًو عما زجر عن سوء ضيعو بالقوؿ، فألىل 

: كيقوؿ، (ُِٕ")على درئو كلو بشهر األسلحة كنصب احلركب ؤالتواطاحلل كالعقد  كالواجب إٍف " ابن حـز
كقع شيء من اجلور كإف قل، أف يكلم اإلماـ يف ذلك كؽلنع منو، فإف امتنع كراجع احلق كأذعن للقود من 

ماـ كما كاف البشرة أك من األعضاء، كإلقامة حد الزنا كالقذؼ كاخلمر عليو، فال سبيل إىل خلعو، كىو إ
ال ػلل خلعو. فإف امتنع من إنفاذ شيء من ىذه الواجبات عليو كمل يراجع، كجب خلعو كإقامة غًنه شلن 

، كال [ْ]ادلائدة:يقـو باحلق، لقولو تعاىل: ﴿كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلرب كىالتٍقوىل كىالى تػىعىاكىنػيويٍا عىلىى اإًلمثًٍ كىاٍلعيدكىاًف﴾
 (.ُّٕ")جبات الشرائعغلوز تضييع شيء من كا

(، كىم بذلك ُٕٓ( " سائر الزيدية يف أف الدعوة طريق إىل اإلمامة")ُْٕككافق اجلبائي من ادلعتزلة )
يسلكوف مسلك اخلوارج، كىذه الركاية يستنبط منها تأييد اجلبائي للثورة ضد اخلالفة العباسية، ك ورات 

خلوارج كالزيدية كادلعتزلة، بأف استعماؿ السيف كىنا نقطة التقاء كاتفاؽ بٌن ا ،العلويٌن على كجو اخلصوص
(، ُٕٔكاجب " إذا أمكننا أف نزيل بالسيف أىل البغي، كنقيم اجلماعة بو، كمل يقتصر على رلرد العهد")

 فرضا اجلماعة إذف شرط لالعرتاؼ بإمامة "كيل العهد" كإال كانت الثورة كاخلركج.

                                                           

 ( ابن أيب احلديد: شرح هنج البالغة ُُٕ
 ( اجلويين: اإلرشاد ُِٕ
: الفصل... ُّٕ  ( ابن حـز
( ىذا ما ذكره شارح ادلواقف مبينا أف معىن الدعوة ىنا ينصرؼ إىل قياـ رجل يدعو إىل نفسو، كغلمع األتباع من  ُْٕ

 حولو، كيسعى إىل مبايعة الناس لو باخلالفة.
 ِّْ/ٔ( اإلغلي: ادلواقف  ُٕٓ
 ّْ/ُآّموع من ايط بالتكليف (  ُٕٔ
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اخلركج على احلاكم بالسيف مهما جار كظلم، كطغا ال غلوز ذىبوا إىل أنو  أىل السنة والجماعة:
(؛ بل ال غلوز اخلركج عليو كلو فسق كعصى ككفر، كيكفي اإلماـ أف يكوف ظاىر اإلسالـ، ُٕٕكتكرب )

مقيم الصلوات، باين ادلساجد، مصلي اجلمعة كالعيدين، كليس أماـ األمة إال الصرب كنصرة اإلماـ على 
لو بالصالح كالتوفيق كالرشاد كالنصر كالسداد؛ فإف يف صالحو صالح  أعداء الدين كادلفسدين، كالدعاء

األمة، كالواقع يؤكد أف األمة قد انصاعت ألئمة اجلور كمل زبرج عليهم بعد اخللفاء الراشدين، كالسلف  
(، كال غلب اخلركج عليو؛ ُٖٕكانوا ينقادكف ذلم كيقيموف اجلمع كاألعياد بأذهنم كال يركف اخلركج عليهم )

غلب كعظو كزبويفو، كعندىم أف حدكث الفسق يف اإلماـ ال يوجب خلعو، كإف كاف حدث ابتداء  بل
 (.ُٕٗلبطل العقد ككجب العدكؿ عنو )

كأنكركا على غًنىم اخلركج على احلاكم، كعدكه من ادلنكرات، ككذلك فالسيف باطل، كلو قتلت رجاؿ، 
 (.َُٖ، عادالن أك غًن عادؿ )كسبيت الذرية، كليس لنا إزالة اإلماـ، كإف كاف فاسقان 

كىذا ىو مذىب الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بٌن علي كمعاكية، كىم: سعد بن أيب كقاص، كأسامة بن 
، كأبو بكرة رضي ا تعاىل عنهم أمجعٌن، كىو مذىب احلسن (ُُٖ) زيد، كابن عمر، كزلمد بن مسلمة

د بن حنبل يف رسالة ألفها لبياف عقائد يقوؿ أمح(، ُِٖ) البصرم كأمحد بن حنبل، كعامة أىل احلديث
السمع كالطاعة لألئمة كأمًن ادلؤمنٌن الرب كالفاجر، كمىٍن كىل اخلالفة، فأمجع الناس كرضوا بو، "أىل السنة: 

كذلذا كاف مذىب أىل احلديث "يقوؿ ابن تيمية: (، ك ُّٖ")كمن غلبهم بالسيف، كييسمى أمًن ادلؤمنٌن

                                                           

 ُِ( األشعرم: اإلبانة يف أصوؿ الديانة ص  ُٕٕ
 ُْٓ( التفتازاين: شرح العقيدة النسفية ص  ُٖٕ
 ُٖٔ( الباقالين: التمهيد ص  ُٕٗ
 ُِٓ/ِ( األشعرم: مقاالت اإلسالميٌن  َُٖ
: الفصل يف ادللل كالنحل  ُُٖ  ُِٕ/ْ( ابن حـز
 ُّٓ/ٗ( ابن كثًن: البداية كالنهاية  ُِٖ
  ُِٕ( أبوداكد: مسائل اإلماـ أمحد ص  ُّٖ
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(، ُْٖ")وؾ البغاة كالصرب على ظلمهم إىل أف يسرتيح بر، أك يسرتاح من فاجرترؾ اخلركج بالقتاؿ على ادلل
كنرل الصالة خلف كل بر كفاجر من أىل القبلة.. إىل أف قاؿ: "كيقوؿ الشيخ أبو جعفر الطحاكم:  ،

 (.ُٖٓ")كال ننزع يدان من طاعتهم، كنرل طاعتهم من طاعات ا عز كجل فريضة علينا مامل يأمركا دبعصية

يؤكد طاعة األمراء كالوالة، ما قرره النوكم يف قولو: " أمجع العلماء على كجؤّا )أم: طاعة األمراء( كشلا 
كقد (، ُٖٔيف غًن معصية كعلى ربرؽلها يف ادلعصية، نقل اإلمجاع على ىذا القاضي عياض كتخركف")

مىٍن ":  ملسو هيلع هللا ىلصس قىاؿى : قىاؿى النَّيبُّ عىًن اٍبًن عىبَّا، منها ما ركم األحاديث النبويةمن عديد الاستدلوا على ذلك ب
رنا فػىيىميوتي ًإالَّ  مىاتى ًميتىةن  رىأىل ًمٍن أىًمًنًًه شىٍيئنا فىكىرًىىوي فػىٍليىٍصربٍ، فىًإنَّوي لىٍيسى أىحىده يػيفىارًؽي اجلٍىمىاعىةى ًشبػٍ

اًىًليَّةن  ًه قىاؿى بىايػىٍعنىا رىسيوؿى اللًَّو عىٍن عيبىادىةى ٍبًن اٍلوىلًيًد ٍبًن عيبىادىةى عىٍن أىبًيًو (، ك ُٕٖ")جى عىلىى  ملسو هيلع هللا ىلصعىٍن جىدّْ
نىا كىعىلىى أىٍف الى نػينىازًعى األىٍمرى أىٍىلىوي كىعى  يفالسٍَّمًع كىالطَّاعىًة  لىى اٍلعيٍسًر كىاٍلييٍسًر كىاٍلمىٍنشىًط كىاٍلمىٍكرىًه كىعىلىى أى ػىرىةو عىلىيػٍ

 (.188) اللًَّو لىٍومىةى الىئًمو  يفاؼي أىٍف نػىقيوؿى بًاحلٍىقّْ أىيٍػنىمىا كينَّا الى طلىى 

يٍػفىةي ٍبني اٍليىمىاًف قػيٍلتي يىا رىسيوؿى اللًَّو إًنَّا كينَّا ًبشىرٍّ فىجىاءى اللَّوي خًبىًٍنو فػىنىٍحني ًفيًو فػىهىٍل مً كعن   ا اخٍلىًٍنً حيذى ٍن كىرىاًء ىىذى
يػٍ  ،شىرّّ قىاؿى نػىعىمٍ   "نػىعىٍم  "قػيٍلتي فػىهىٍل كىرىاءى ذىًلكى اخٍلىًٍنً شىرّّ قىاؿى  "،نػىعىٍم  "ره قىاؿى قػيٍلتي ىىٍل كىرىاءى ذىًلكى الشَّرّْ خى

كىسىيػىقيوـي ًفيًهٍم رًجىاؿه قػيليوبػيهيٍم  يىكيوفي بػىٍعًدل أىئًمَّةه الى يػىٍهتىديكفى ًّٔيدىال كىالى يىٍستػىنُّوفى ًبسينًَِّت  "قػيٍلتي كىٍيفى قىاؿى 
تىٍسمىعي  "قىاؿى قػيٍلتي كىٍيفى أىٍصنىعي يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإٍف أىٍدرىٍكتي ذىًلكى قىاؿى " مىاًف إًٍنسو جيثٍ  يفقػيليوبي الشَّيىاًطًٌن 

 .(ُٖٗ")كىتيًطيعي ًلألىًمًًن كىًإٍف ضيًربى ظىٍهريؾى كىأيًخذى مىاليكى فىامٍسىٍع كىأىًطٍع 

كيف حديث حذيفة ىذا " :- ا رمحو -اؿ النوكم ، قكىذا أمر بلزـك مجاعة ادلسلمٌن كإمامهم عند الفنت 
لزـك مجاعة ادلسلمٌن كإمامهم ككجوب طاعتو كإف فسق كعمل ادلعاصي من أخذ األمواؿ كغًن ذلك، 

                                                           

 ْْْ/ْ( ابن تيمية: رلموع الفتاكل  ُْٖ
 ّّٕ( الطحاكم: شرح العقيدة الطحاكية ص  ُٖٓ
 ِِِ/ُِ( النوكم: شرح صحيح مسلم  ُٖٔ
 .ٖٕ/ٗ( أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب بدء الوحي، باب السمع كالطاعة لإلماـ ما مل تكن معصية،  ُٕٖ
 .ُٔ/ٔلم يف صحيحو، باب طاعة األمراء يف غًن معصية، ( أخرجو مس ُٖٖ
 ُِّ/ْ( أخرجو مسلم يف صحيحو، باب األمر بلزـك اجلماعة عند ظهور الفنت  ُٖٗ



 
 

45 
 

كىي ىذه األمور الِت  -صلى ا عليو كسلم  - فتجب طاعتو يف غًن معصية، كفيو معجزات لرسوؿ ا
فيو حجة جلماعة "كقاؿ ابن بطاؿ: "(َُٗ) :- رمحو ا -كقاؿ ابن حجر ، "أخرب ّٔا كقد كقعت كلها

الفقهاء يف كجوب لزـك مجاعة ادلسلمٌن كترؾ اخلركج على أئمة اجلور، ألنو كصف الطائفة األخًنة 
كما قاؿ يف األكلٌن، كىم ال يكونوف   "تعرؼ كتنكر" كمل يقل فيهم" دعاة على أبواب جهنم" بأهنم

بلزـك اجلماعة. قاؿ الطربم: كالصواب أف ادلراد من اخلرب كذلك إال كىم على غًن حق، كأمر مع ذلك 
لزـك اجلماعة الذين يف طاعة من اجتمعوا على تأمًنه، فمن نكث بيعتو خرج عن اجلماعة، قاؿ: كيف 
احلديث أنو مىَّت مل يكن للناس إماـ فافرتؽ الناس أحزابنا فال يتبع أحدنا يف الفرقة كيعتزؿ اجلميع إف استطاع 

 (.ُُٗ"(ن الوقوع يف الشرذلك خشية م

كىذا ما أكافق عليو كأتفق مع رأم أصحابو، يف الصرب على احلكاـ، كطاعتهم بادلعركؼ، كالنكرة عليهم يف 
ادلنكر بضوابط كضعها أىل احلل كالعقد، كال غلوز خلع طاعة إماـ إال ببيعة إماـ تخر، كيف احلديث: عن 

ٍعتي رى ، قاؿ: عىٍبدي اللًَّو ٍبني عيمىرى  ا ًمٍن طىاعىةو لىًقىى اللَّوى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة الى  "يػىقيوؿي  ملسو هيلع هللا ىلصسيوؿى اللًَّو مسًى مىٍن خىلىعى يىدن
اًىًليَّةن  يفحيجَّةى لىوي كىمىٍن مىاتى كىلىٍيسى  عن عبد ا بن عمرك أف (، كعن 192")عينيًقًو بػىيػٍعىةه مىاتى ًميتىةن جى

  (.193... )ال أمركا عليهم أحدىمإف بأرض فالة ال ػلل لثال ة نفر يكونو ...قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ ا 

كعلى آّتمعات العربية كاإلسالمية الصرب كالطاعة سواء أكاف اإلماـ بران أك فاجران، يقوؿ اإلماـ علي رضي 
ا عنو: " البد للناس من أمًن بر أك فاجر، يعمل يف إمرتو ادلؤمن، كيستمتع فيها الكافر، كيبلغ ا فيها 

مع بو الفيء كيقاتل لو العدك، كتأمن بو السبل، كيؤخذ بو للضعيف من القوم، حىَّت يسرتيح األجل، كغل
 (.ُْٗبر كيسرتاح فاجر" )

                                                           

 ِّٕ/ُِالنوكم: شرح مسلم  ) َُٗ
 ّٔ/ُّ( ابن حجر: فتح البارم  ُُٗ
 ِِ/ٔ( أخرجو مسلم يف صحيحو باب األمر بلزـك اجلماعة عند ظهور الفنت  ُِٗ
 ُٕٔ/ِأمحد يف مسنده، ( أخرجو  ُّٗ
 َُّ/ُ( اإلماـ علي بن أيب طالب: هنج البالغة  ُْٗ
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ليست ىذه مسازلة عن االختيار كلكن الضركرات تبيح اظوارت، فنحن كىذا ما أكده الغزايل بقولو: " 
ال يساعد على ىذا كيقضي ببطالف  نعلم أف تناكؿ ادليتة زلظور كلكن ادلوت أشد منو، فليت شعرم من

اإلمامة يف عصرنا لفوات شركطها كىو عاجز عن االستبداؿ بادلتصدم ذلا بل ىو فاقد للمتصف 
بشركطها، فأم أحوالو أحسن: أف يقوؿ القضاة معزكلوف كالواليات باطلة كاألنكحة غًن منعقدة كمجيع 

ق كلهم مقدموف على احلراـ، أك أف يقوؿ اإلمامة تصرفات الوالة يف أقطار العامل غًن نافذة، كإظلا اخلل
منعقدة كالتصرفات كالواليات نافذة حبكم احلاؿ كاالضطرار، فهو بٌن  ال ة أمور إما أف ؽلنع الناس من 
األنكحة كالتصرفات ادلنوطة بالقضاة كىو مستحيل كمؤدم إىل تعطيل ادلعايش كلها كيفضي إىل تشتيت 

علاء أك يقوؿ إهنم يقدموف على األنكحة كالتصرفات كلكنهم مقدموف على اآلراء كمهلك للجماىًن كالد
احلراـ، إال أنو ال ػلكم بفسقهم كمعصيتهم لضركرة احلاؿ، كإما أف نقوؿ ػلكم بانعقاد اإلمامة مع فوات 

، كغلب على باإلضافةاألبعد قريب، كأىوف الشرين خًن  شركطها لضركرة احلاؿ كمعلـو أف البعيد مع
 (.195")اختياره العاقل

كغلب على األمة أف تعي أنو يشرتط أال يرتتب على اخلركج فنت كال زلن أكثر شلا يرتتب على الصرب على 
احلاكم؛ فالبد من ادلقارنة بٌن الضرر الواقع كالضرر ادلتوقع، يقوؿ اإلغلي:" كلألمة خلع اإلماـ بسبب 

كإف علمنا أنو ال يتأتى نصب قوؿ اجلويين:" (، كي196يوجبو، كإف أدل إىل فتنة احتمل أدىن ادلضرتٌن" )
إماـ دكف اقتحاـ داىية كإراقة دماء، كمصادمة أحواؿ مجة األىواؿ، كإىالؾ أنفس كنزؼ أمواؿ، فالوجو 

يفرض كقوعو يف زلاكلة دفعو، فإف كاف الواقع الناجز أكثر  أف يقاس ما الناس مدفوعوف إليو مبتلوف بو دبا
كإف كاف ادلرتقب ادلتطلع ...لدفع البالء الناجز دفع، فيجب احتماؿ ادلتوقع لوشلا يقدر كقوعو يف رـك ال

يزيد يف ظاىر الظنوف إىل ما اخللق مدفوعوف إليو، فال يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعٌن االستمرار على 
 (.  ُٕٗ")األمر الواقع

هم، كسبهم، كسوء األدب معهم، التشهًن بوالة األمر، كذكر معايب ، أنو ال غلوزأىل السنة كاجلماعةعند ك 
كاجلهر بنصيحتهم، إىل غًن ذلك من األمور الِت تيضعف ىيبة السلطاف، كتنقص مكانتو يف القلوب، شلا 

                                                           
 ُُٓ( الغزايل: االقتصاد يف االعتقاد ص  ُٓٗ
 ِّٖ/ٔ( اإلغلي: ادلواقف  ُٔٗ
 َُٗ( اجلويين: غياث األمم ص  ُٕٗ
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يوىن عقد السمع كالطاعة، كيفرؽ اجلماعة، كلقد زعم بعض خوارج عصرنا، كمثًنم الفنت، كمتصدرم 
 .كل العريضة على السراب كالوىمالضالؿ، من ادلتشبعٌن دبا مل يعطوا، ادلقيمٌن للدعا

لقد ترتب على تراء اخلوارج كالشيعة كادلعتزلة، كمن سلك مسلكهم العديد من النتائج اخلطًنة  تعقيب:
كالِت تتمثل يف اخلركج على احلاكم، كالعنف الذم استخدمتو ادلعتزلة ضد سلالفيهم، كىم يف ذلك كانوا 

الِت قامت ّٔا ادلعتزلة يف مسألة خلق القرتف أكرب مظاىر ىذا أشد قسوة من غًنىم، كلعل احلركة العنيفة 
 العنف.

ككانت اخلوارج أشد منهم قسوة فمِت اعتقدكا احلق يف شيء نفذكه بالسيف كذلذا كاف تارؼلهم سلسلة 
حركب كخركج على اخلليفة، ألهنم يركنو غًن حائز للشركط الِت يشرتطوهنا، كغًن سائر على ادلنهج الذم 

 فتنة عظيمة كبالء كبًنان.  يرمسونو، كىذا ما نعيشو اآلف من ادلتأ رين برأم ادلعتزلة كاخلوارج شلا أحدث
ككأهنم يركف يف ذلك فرض عٌن ال فرض كفاية كما ػلكي الزسلشرم عن ادلعتزلة، ككأهنم يركف أف القتاؿ 
دين حتم على كل فرد مِت رأم منكران، كمل ػلكموا العقل يف ىل ىذا القتاؿ أكصل إىل الغاية ادلنشودة أك 

 (.ُٖٗر اخلوارج غلب أف يفعل )ال يوصل كما فعل ادلعتزلة، فالواجب يف نظ
كأمر تخر أف ىذا األصل سياسي صرؼ كأف على الشعوب أف تثور ضد حكامها إذا ما ظلمت، كىذا 
ادلبدأ كضعتو اخلوارج من قبل على أساس ديين، كلكن ادلعتزلة كضعتو نظريان، إال أف موقفهم من احلاكم 

 (.ُٗٗكمن اإلمامة كاف ػلمل العديد من ألواف التناقض )
كعليو فقد ذىبت ادلعتزلة إىل أف اخلركج على احلاكم اجلائر بالسيف كاجب حاؿ القدرة عليو، كجعلوه من 
اجلور الواجب اخلركج بسببو أف ال يكوف السلطاف معتقدان لعقائد االعتزاؿ.. كِف ىذه احلالة غلب على 

 (.ََِالناس اخلركج عليو حِت يدين ببدعهم )
ىل ىذا األصل الذم اتفقت عليو ادلعتزلة كغًنىم مبين على أصوؿ  لكن من ادلهم أف نسأؿ سؤاالن:

سياسية أـ أصوؿ أخالقية أـ أصوؿ فقهية، احلق أف اآلراء قد تعددت يف ذلك ككاف لكل كجهة، يرم 
الدكتور النشار أف ىذا األصل قد بين على أصوؿ سياسية صرفة كػلمل يف ألفاظو شعارات دينية، كاذلدؼ 

 (.َُِاحلرية ادلزعومة للشعوب ) من ذلك ىو إقامة

                                                           

 .ٕٔ/ّضحي اإلسالـ  أمحد أمٌن:انظر: (  ُٖٗ)
 ِْٓ/ُالنشار: نشأة الفكر الفلسفي انظر: (  ُٗٗ)
 ْٔٔ/ِاألشعرم: مقاالت اإلسالميٌنانظر: (  ََِ)
 ِْْ/ُالنشار : نشأة الفكر الفلسفي انظر: (  َُِ)
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لكين أتفق معو يف الشطر األكؿ من الكالـ كأختلف معو يف الشطر الثاين، كالسبب يف ذلك يرجع إىل  
النزعة القاسية الِت عاملوا ّٔا سلالفيهم كأكرب دليل معاملتهم اإلماـ أمحد يف مسألة خلق القرتف، ككذا 

الفكرم، إذف القضية قضية سياسية دلصلحتهم يف ادلقاـ معاملة بعض احلكاـ الذين خالفوا منهجهم 
 األكؿ.

كىناؾ من بناه على أصوؿ خلقية حبجة أنو خاص بالسلوؾ البشرم من جهة اخلًن كالشر كىو ما تبحثو 
(، أما الذين بنوه على أصل فقهية فال سند ذلم كأمرىم مردكد عليهم، كفضالن َِِاألخالؽ بوجو عاـ )

ترتبت على ىذا األصل أكرب شاىد على ما نقوؿ من عنف كقسوة ضد سلالفيهم ككذا  ذلك؛ النتائج الِت
 الثورة على احلكاـ، كمقاكمة الفرؽ كاألشخاص ادلخالفة ذلم. 

كعلى الرغم من ذلك فقد كضعوا بعض الشركط القاسية للثورة على احلاكم الظامل خركجان مسلحان؛ فقالوا  
ككاف الغالب عندنا أنا نكفي سلالفينا عقدنا لإلماـ كهنضنا فقتلنا  كما حكي األشعرم: " إذا كنا مجاعة

السلطاف كأزلناه كأخذنا الناس باالنقياد لقولنا، فإف دخلوا يف قولنا الذم ىو التوحيد كيف قولنا يف القدر 
 (.َِّكإال قتلناىم...كقاؿ أكثرىم ال يكوف اخلركج إال مع إماـ عادؿ..")

 ف اخلركج على احلاكم منها:كقد كضعوا شركطان عدة إلعال
 أف يكوف الثوار مجاعة. -ُ
 أف تكوف قوة الثورة كإمكانياهتا مرجحة ألسهم انتصارىا على أسهم إخفاقها. -ِ
 أف يكوف للثوار إماـ عادؿ يعطونو البيعة ليحل نظامو زلل سلطة السلطاف اجلائر. -ّ
تغيًن أمور آّتمع كذبعل أال تكتفي الثورة بعد صلاحها دبجرد إزالة السلطاف كإظلا تأخذ يف  -ْ

 (.َِْلسيادة الفكر العدؿ كالتوحيد )
األمر ادلهم ىنا أف نقرر أف ىذا األصل عند ادلعتزلة  بت بطريق العقل كال يتوقف على كركد النص بو أك 
السماع، كأنو إظلا ػلسن عقالن سواء أكاف األمر متعلقان بدفع الضرر عن الذات كمن يرتبطوف برباط خاص، 

 (.َِٓق األمر بدفع الضرر أك جلب النفع بالنسبة للناس عموما كآّتمع بشكل عاـ )أك تعل

                                                           

 .ِِٓفيصل بدير عوف : علم الكالـ كمدارسو ص انظر: (  َِِ)
 ْٔٔ/ِ :األشعرم : مقاالت اإلسالميٌنانظر: (  َِّ)
 ٔٔزلمد عمارة : ادلعتزلة كمشكلة احلرية ص انظر: (  َِْ)
 ٕٔالسابق ص انظر: ادلصدر (  َِٓ)



 
 

49 
 

كعليو فنخلص إىل نتيجة مهمة كىي أف ىذا األصل أدرجتو ادلعتزلة ربت أصل العدؿ فهو سياسي يف 
ا جوىره، متمثال يف مشركعية الثورة على احلاكم؛ بل كجؤّا كضركرة اخلركج على السلطة اجلائرة لتغيًنى

بالقوة، كىذا األصل كانت عليو العديد من ادلآخذ، كالِت تتمثل يف إعطاء الصالحية ادلطلقة للعقل؛ بل 
الغلو، كعليو فيكوف نظاـ جيد يف التفكًن، كتقصًن يف جانب الركح كالعاطفة، كأيضا ال يتطلب من 

 (.َِٔلغًن )اإلنساف عمالن بصفتو إنسانان متدينان، كإظلا ىو نوع من اإلشراؼ على عمل ا
إف ادلعتزلة يركف تنفيذ ما يعتقدكف كإنكار ما ينكركف كلو بالسيف، كساركا على ذلك فعالن، كسبثل ذلك يف 
هتديدىم بعض من اعتقدكا الزندقة كغًنىم بالقتل، كىذا من أخطر ادلبادئ، ألنو غلعل يف األمر حكومة 

كا من أحد منكرا استعدكا عليو احلكومة العادلة داخل حكومة كيهدد احلرية العامة، ككاف األكيل أهنم إذا رأ
لتنتصف منو كإذا مل تكن احلكومة عادلة استنكركا أعماذلا، كىذا ادلسلك بالطبع يدعوا إىل الفوضى 

 (.َِٕكاالضطراب )
: " كذىبت طوائف من أىل  كاتفقت الزيدية كاخلوارج كادلرجئة مع ادلعتزلة يف ىذا األصل، يقوؿ ابن حـز

ادلعتزلة كمجيع اخلوارج كالزيدية إىل أف سل السيوؼ يف األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر  السنة كمجيع
 (.َِٖكاجب إذا مل ؽلكن دفع ادلنكر إال بذلك ")

إذف ادلعتزلة جعلت ىذا األمر أصال من أصوؿ الدين بينما ىو عند أىل السنة كاجلماعة فرعا من فركع 
ية كراء التقليل من الكالـ حوؿ ىذا األصل ترجع إيل اتصالو الدين، كىناؾ العديد من األسرار البدى

دبسألة اإلمامة كالسياسة ، أضف إيل ذلك أف مواقفهم كانت تتسم بالتناقض كاالضطراب حوؿ ىذا 
 األصل.

 

 
 

 

                                                           

 ْٕ/ّأمحد أمٌن: ضحي اإلسالـ انظر: (  َِٔ)
 ْٕ/ّ ادلرجع السابق انظر: ( َِٕ)
 ُّ/ْالفصل يف ادللل كالنحل  :( ابن حـز َِٖ)
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 الخاتمة

سألة اخلركج على فم :احلمد  الذم بنعمتو تتم الصاحلات، كبنوره تشرؽ األرض كالسماكات، كبعد
عند ادلتكلمٌن كغًنىم كىي مسألة جدلية؛  ،من ادلسائل ادلهمة الِت ال بد من تناكذلا كمعرفة أبعادىااحلكم 

اخلركج بل أخذت أحيانان كثًنة طابعان عقديان، رغم أنو ليست من قضايا اإلؽلاف، بل ىي أمر اجتهادم، ك 
 كالبغاة:محل السالح، كالقياـ بالثورة ادلسلحة ضده، كىو الذم يسميو الفقهاء )البغي(،  يعين على احلاكم

 ، كتيعترباخلارجوف على اإلماـ )كيل األمر الشرعي( بتأكيل سائغ، كذلم شوكة، كلو مل يكن فيهم أمًن مطاع
حداث من ىذه الدراسة من الدراسات الِت تفيد الواقع، كخباصة يف ظل ما ػلدث على مسرح األ

االختالؼ سنة من سنن ا يف الكوف، كلن ذبد لسنة ا تبديال؛ أف  ، كىذا يربزخالفات ككقائع كذبارب
فالناس سلتلفوف يف الطبائع، كيف األلسن، كاأللواف، كادليوؿ النفسية كالعقلية كالعاطفية، كيف اآلراء، كيف 

كثًنة كمتنوعة، بيد أننا البد أف نتغلب   ٌن الناسأسباب االختالؼ ب، ك النظرة إىل الدين كالنفس كآّتمع
الِت دار حوذلا اخلالؼ، كخباصة  سائلمن ادلحبقيقتها كشركطها اإلمامة على اخلالؼ، كبدىي أف تكوف 

كىي من أكؿ اإلشكاليات الِت اختلف ادلسلموف بشأهنا، كالِت تكوف سببان يف سل ، ملسو هيلع هللا ىلصبعد كفاة النيب 
باالختيار، كيرل البعض اآلخر أهنا بالنص، مث كانت قضية األمر  السيوؼ، حيث يرل البعض أهنا

بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، الِت ىي ادلنطلق الرئيس دلسألة اخلركج على احلكم، حيث إف االذباىات فيها  
كثًنة؛ فمن منطلق األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر نرل اذباىان  غٌلوز اخلركج على احلكم، كأصحابو ىم 

وارج كالشيعة كادلعتزلة، بينما ؽلنع اآلخر اخلركج عليو، كىم أىل السنة كاجلماعة، كلكل كجهة كدليل، اخل
 كالنتيجة ادلؤكدة أنو ال غلوز اخلركج على احلاكم حىَّت كلو كاف جائران. 
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 أىم التوصيات

 
دلطركحة إننا أحوج ما نكوف إىل اتباع األسلوب العلمي، كالتناكؿ ادلوضوعي لكل ادلسائل ا -ُ

 .للبحث كالدراسة، كااللتزاـ بذلك يىصيبي يف صاحل العملية البحثية
ات األخرل مهما كاف الباحثٌن ربديد ادلوقف ادلوضوعي من أصحاب االذباى علىكاجب  -ِ

 .العقدية كالفلسفية كالتارؼلية كغًن ذلكالفكرية ك  قضايااليف كل  لوهنا كاذباىها
رد التاـ، كالبحث باسم العلم، العلمية كالتجال ضًن يف كضع كل شيء يف موضعو من  -ّ

 اذلول.باسم ال
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرتف الكرًن . -ُ
 -ىػَُْٖ، سنةاإلسالمي، ادلكتب ٗشرح الطحاكية، ط، زلمد بن عالء الدين( (ابن أِب العز -ِ

 ـ.ُٖٖٗ
العلمية بًنكت لبناف، سنة ، دار الكتب شرح هنج البالغة)عز الدين بن ىبة ا(:  ابن أيب احلديد -ّ

  ـ.ُٖٗٗ
 أمحد طاىر: ربقيق، كاأل ر ب احلديثي، النهاية يف غر :)أبو السعادات ادلبارؾ بن زلمد(ابن األ ًن -ْ

 ـ ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ ، بًنكت - العلمية الطناحي ، ادلكتبة زلمد زلمود - الزاكم
 ـ، مدارج السالكٌن ، ينُّٕٗابن القيم: إعالـ ادلوقعٌن، ربقيق طو سعد ، دار اجليل بًنكت  -ٓ

  .ُّٕٗ – ُّّٗ الثانية، بًنكت الطبعة – العريب الكتاب نستعٌن ، دار كإياؾ نعبد إياؾ منازؿ
 الفكر دار تلبيس إبليس، (ىػٕٗٓ: ادلتوِف) علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين ابن القيم: مجاؿ -ٔ

 ـََُِ /ىػُُِْ األكىل، الطبعة لبناف، بًنكت، كالنشر، للطباعة
 ابن ادلرتضي: )األمحد بن ػليي( ادلنية كاألمل، بدكف تاريخ. -ٕ
عامر اجلزار،  -رلموع الفتاكل، ربقيق: أنور الباز  ق(:ِٖٕابن تيمية )تقى الدين أمحد( )ت  -ٖ

 .ـ ََِٓىػ /  ُِْٔ( دار الوفاء، ّط: )
 -ىػ ُِِْ( ُ:)الرياض،ط  –ربقيق: زلمد رشاد سامل، دار العطاء  :جامع الرسائلابن تيمية:  -ٗ

 ـ.ََُِ
ادللل كاألىواء كالنحل ،  يفالفصل ،  ق( :ْٔٓ)أبو زلمد على بن أمحد( ) الظاىرم: ابن حـز  -َُ

 القاىرة بدكف تاريخ. يط : اخلاصل
ربقيق: أمحد زلمد  مسند اإلماـ أمحد بن حنبل،، ىػ(ُِْ)أمحد بن زلمد( )ادلتوِف:  ابن حنبل: -ُُ

 القاىرة. –شاكر، ط: دار احلديث 

 ، بدكف تاريخ.: ادلقدمة)عبد الرمحن بن زلمد بن زلمد(بن خلدكفا -ُِ
 ابن عبدربو )األندلسي(: العقد الفريد، بدكف تاريخ. -ُّ
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ابن فارس :)أبو احلسٌن أمحد( معجم مقاييس اللغة، ربقيق: عبدالسالـ ىاركف، ط: دار الفكر  -ُْ
 ـ.( ُٕٗٗسنة

(ابن منظور -ُٓ   بدكف تاريخ. ، دار صادر بًنكت،: لساف العرب)زلمد بن مكـر
، بدكف  بًنكت ، دار الكتاب العريب ط: السنن ،،  )سليماف بن األشعث السجستاين( أبو داكد: -ُٔ

 تاريخ.
السقا، ط : مكتبة الكليات األزىرية  حجازمأمحد  أصوؿ الدين، ربقيق : د. يفاألربعوف  -ُٕ

 ـ.  ُٖٔٗ
سامي النشار، دار ادلطبوعات األسد تبادم: )القاضي عبد اجلبار( : ادلنية كاألمل ، ربقيق :  -ُٖ

 ـ.ُِٕٗاجلامعية اإلسكندرية 
 ادلغين يف كتاب التوحيد، بدكف تاريخ. -ُٗ
الدين كسبييز الفرقة الناجية عن  يفالتبصًن ، ق(:ُْٕ)أبو مظفر عماد الدين( )ت : اإلسفراييىن -َِ

 ـ.ُّٖٗبًنكت  -( عامل الكتب  ُالفرؽ اذلالكٌن ، ربقيق : كماؿ يوسف احلوت ، ط : )
مقاالت اإلسالميٌن كاختالؼ ادلصلٌن ، ربقيق : زلمد ،  ق( :ِّْ)أبو احلسن( )ت األشعرم -ُِ

 ـ.َُٓٗىػُّٗٔ( مكتبة النهضة ادلصرية سنة ُزلى الدين عبداحلميد ، ط : )
( ُاحلميد، ط: ) مقاالت اإلسالميٌن كاختالؼ ادلصلٌن، ربقيق: زلمد زلى الدين عبداألشعرم:  -ِِ

 ـ. َُٓٗىػُّٗٔنة مكتبة النهضة ادلصرية س
 األصفهاين:)أبو القاسم احلسٌن بن زلمد(: ادلفردات يف غريب القرتف، القاىرة، بدكف تاريخ. -ِّ
 تؿ كاشف )زلمد احلسٌن(:أصل الشيعة كأصوذلا، دار األضواء للطباعة كالشر، بًنكت. -ِْ
أمحد  يف أصوؿ الدين ، ربقيق :أبكار األفكار اآلمدم:)سيف الدين علي بن زلمد بن سامل( :  -ِٓ

 ـ.ََِْقُِْْزلمد ادلهدم، دار الكتب كالو ائق القومية مصر 
 أمٌن )د.أمحد( : ضحي اإلسالـ ، دار النهضة العربية للنشر كالتوزيع القاىرة بدكف تاريخ. -ِٔ
 ـ.ُٕٓٗأبو بكر زلمد(:التمهيد، تقدًن: رتشرد مكار ي، ادلكتبة الشرقية بًنكت سنة الباقالين: ) -ِٕ
دار الشعب  اجلامع صحيح ،،  ىػ(ِٔٓ)زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم( )ادلتوِف :  :البخارم -ِٖ

 بدكف تاريخ. القاىرة،
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مذاىب اإلسالميٌن ادلعتزلة كاألشاعرة كاإلمساعيلية، دار العلم للماليٌن  )د. عبد الرمحن(: بدكم -ِٗ
 ـ.ُٕٗٗبًنكت، سنة 

( مطبعة ُأصوؿ الدين ، ط : ) ، ق( :ِْٗ)أبو منصور عبد القاىر بن طاىر( ): البغدادم  -َّ
 ـ. ُِٖٗ –ق ُّْٔالدكلة استانبوؿ تركيا  

( دار اآلفاؽ اجلديدة  بًنكت ، سنة ِالفرؽ بٌن الفرؽ كبياف الفرقة الناجية ، ط : )البغدادم:  -ُّ
 ـ ُٕٕٗ

 البلخي : مقاالت اإلسالميٌن  -ِّ
 قاىرة ،بدكف تاريخ.ربفة ادلريد على جوىرة التوحيد، ال،  )إبراىيم البيجورل( البيجورل : -ّّ
 التفتازاين: شرح العقائد النسفية -ّْ
 التفتازاين: شرح ادلقاصد -ّٓ
،،   ق( :ُُٖٓ( )ت الفاركقي)زلمد على :  مالتهانو  -ّٔ تقدًن  كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو

 ـ.ُٔٗٗ( مكتبة لبناف ناشركف ُرفيق العجم ، ط: ) كمراجعة : د.
، عامل ُربقيق كتعليق: عبد الرمحن عمًنة، طالتعريفات ق(: ُٖٔ)السيد الشريف( )ت  اجلرجاين -ّٕ

 ـ.ُٕٖٗىػ/ َُْٕالكتب، بًنكت، سنة 
ق(: شرح ادلواقف، تصحيح زلمد بدر الدين النعساين، ط: ُٖٔ)السيد الشريف( )ت  اجلرجاين -ّٖ

 ـ.َُٕٗىػ ػ ُِّٓ( مطبعة السعادة، مصر،ُ)
إىل قواطع األدلة يف أصوؿ االعتقاد،  اإلرشاد ق(:ْٖٕ)إماـ احلرمٌن أبو ادلعاىل( )تاجلويين:  -ّٗ

 ـ.َُٓٗربقيق: د. زلمد يوسف موسى، مطبعة السعادة مصر سنة 
 ، بدكف تاريخ.حسن إبراىيم: تاريخ اإلسالـ السياسي -َْ
، ربقيق : كديع زيداف ، ادلعتمد يف أصوؿ الدين احلنبلي )أبو يعلي زلمد بن احلسٌن بن زلمد( :  -ُْ

 دار ادلشرؽ بًنكت بدكف تاريخ.
 ـ.ُٖٖٗ(، دار التنوير للطباعة كالنشر، سنة ُط: )حنفي )د.حسن( : من العقيدة إيل الثورة  -ِْ
االنتصار كالرد على ابن ،  ق( :ََّ( )ت)أبو احلسٌن عبد الرحيم بن زلمد ادلعتزيل: اخلياط  -ّْ

 –ق ُّْْ( مكتبة الدار العربية للكتاب ُربقيق كتعليق : د. نيربج ، ط : ) الراكندل ادللحد ،
 ـ .ُِٓٗ
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اإلذليات  يفادلباحث ادلشرقية ،  ق( :َٔٔ)فخر الدين أبو عبد ا زلمد بن عمر( )ت  الرازم -ْْ
 ق. ُُُْقم،  -( منشورات بيدار ِكالطبيعيات ، ط : )

النشار، د. فيصل بدير عوف، سهًن  ساميعلى  ربقيق: د. أصوؿ الدين، يفالشامل الرازم:  -ْٓ
 ـ.ُٗٔٗسكندرية زلمد سلتار، ط: منشأة ادلعارؼ باإل

 الرازم: اصوؿ ، بدكف تاريخ . -ْٔ
الزسلشرم )جار ا أبو القاسم زلمود بن عمر( : الكشاؼ، دار الكتاب العريب بًنكت  -ْٕ

 ق.َُْٕ
ادللل كالنحل ، ربقيق : زلمد ،  ق( :ْٖٓ)زلمد بن عبد الكرًن بن أِب بكر( )ت: الشهرستاين  -ْٖ

 ق.َُْْ، ط : دار ادلعرفة بًنكت  كيالينسيد  

علم الكالـ دراسة فلسفية ألىم الفرؽ كادلذاىب )ادلعتزلة( ، ط :  يف أمحد زلمود( : صبحى )د. -ْٗ
 ـ .ُٖٓٗ-ق َُْٓ(، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر بًنكت ٓ)

 : التكليف اإلسالمي يف عصر الغيبة الكربل(السيد زلمد)الصدر  -َٓ
كالشعوب ، دار الكتب العلمية بًنكت ط : الطربم: )أبو جعفر زلمد بن جرير( : تاريخ األمم  -ُٓ

 ق.َُْٕ(ُ)
( دار األضواء بًنكت، سنة ِتلخيص اصل )نقد اصل(، ط: ) الطوسي:)نصًن الدين(: -ِٓ

 ـ.ُٖٓٗ
عثماف )د.عبد الكرًن(: شرح األصوؿ اخلمسة للقاضي عبد اجلبار، مكتبة كىبة القاىرة ط  -ّٓ

  ـ.ُٔٗٗق ُُْٔ(ّ)
 ـ.ُٖٖٗقَُْٖ( ِ، ط ): ادلعتزلة كمشكلة احلرية  (زلمد)د.عمارة  -ْٓ
 عوف )د.فيصل بدير(: علم الكالـ كمدارسو، دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، القاىرة بدكف تاريخ.  -ٓٓ
، دار ابن حـز بًنكت ، ط ق(، إحياء علـو الدين َٓٓ)ت زلمد بن زلمد( أبو حامد )الغزايل -ٔٓ

  ـ.ََِٓق ُِْٔ(ُ)
( دار قتيبة للطباعة كالنشر،سنة ُط: ) العتقاد، ربقيق: إنصاؼ رمضاف،االقتصاد يف االغزايل:  -ٕٓ

 ـ.ََِّ-قُِّْ
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القاموس ايط، ربقيق: مكتب ربقيق الرتاث ،  ق( :ُٕٖالفًنكز تبادم: )زلمد بن يعقوب() -ٖٓ
 ، ط: مؤسسة الرسالة ،بًنكت بدكف تاريخ ( ِٓٓ/ِمؤسسة الرسالة ،

 ، بدكف تاريخاح ادلنًن يف غريب الشرح الكبًنادلصبعلي(  بن زلمد بن الفيومي: )أمحد -ٗٓ
اجلامع ألحكاـ القرتف الكرًن، ربقيق: أمحد الربدكين، كإبراىيم  القرطيب: )أبو عبد ا زلمد(: -َٔ

 ـ. ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالقاىرة، سنة  -( دار الكتب ادلصرية ِأطفيش، ط: )
صحيح ،  ىػ(ُِٔ: )مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشًنم النيسابورم( )ادلتوِف:  القشًنم -ُٔ

 بًنكت. –ربقيق : زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  مسلم،
( منشورات زلمد ِربفة ادلريد على شرح جوىرة التوحيد للبيجورم، ط: ) اللقاين: )برىاف الدين(: -ِٔ

 ـ.ََِْية، بًنكت، سنة علي بيضوف، دار الكتب العلم
 ـ.ُٓٓٗاللمع يف الرد على أىل الزيغ كالبدع، تقدًن: د. محوده غرابة، مطبعة مصر سنة  -ّٔ
 ادلاكردم: األحكاـ السلطانية  -ْٔ
 زلمد رضا ادلظفر: عقائد اإلمامية -ٓٔ
 . مركج الذىب كمعادف اجلوىر تقدًن: د،  أبو احلسن على بن احلسٌن بن على( :ادلسعودل ) -ٔٔ

 ـ.ُٖٔٗ، ط دار الكتب العلمية، بًنكت،  عةمفيد زلمد مج
 ادلقريزم: ) تقي الدين(:اخلطط، بدكف تاريخ. -ٕٔ
التنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع، ربقيق : الكو رم، ط )أبو احلسٌن زلمد بن أمحد(:  :ادللطى -ٖٔ

 ـ.ُْٗٗ: 
 كزبطيط اإلسالمي، إشراؼ للشباب العادلية ، الندكةادلوسوعة ادليسرة يف األدياف كادلذاىب ادلعاصرة -ٗٔ

 العادلية الندكة دار: اجلهين، الناشر محاد بن مانع. د: كمراجعة
(، دار ٗاإلسالـ ، ط : ) يف الفلسفينشأة الفكر  ق(:ََُْعلى سامى( )ت النشار )د. -َٕ

  ادلعارؼ القاىرة بدكف تاريخ. 
 ستاين، بدكف تاريخ.، ربقيق: السيد ىبة الدين الشهر : فرؽ الشيعة)احلسن بن موسى( النوخبِت -ُٕ

 


