
 على ما يصيبهم أهل السنة والجماعةصبر
1ومنعهم الخروج عن الجماعة

 بن قمري عبد الغني السنوي المالنجيأبو حمزة أغوس حسن بصري

 ماليزيا في آسيا شرق جنوب ودعاة علماء ملتقى في ونوقشت قدمت مقالة 1





من معال وحدة المة عند أهرل السنة والمجاعة صبهرم على ما يصيبهم ومنعهم الرخوج عن المجاعة.
على الحاديث النبوية والثآرخ الرخوية عن الصحابة الكرخام الت تأمرخ بالصب على جور الئأمجةهرذا البدأ مبن 

وظلمجهم، وإجاع السلف الصال  على ذلك. بذا البدأ أصبح أئأمجة أهرل السنة والمجاعة نوذجا رافعا ف معاملة
ولة الور والظلم بالصب والناصحة وف الفحاظ على وحدة المجاعة.

الصب على جور الئأمجة أصل من أصول السنة والمجاعة، ل تكاد ترخي مولفحاا ف السنة يلو من تقرخيرخ هرذا الصل،
 حت ذكرخ الشيخ ممجد بن عبد الوهراب الوصاب أن2والضح عليه. وقد بلغت الحاديث حد التواترخ ف ذلك

 3هرناك أكثرخ من مائأة حديث ف ترخي الرخوج على الاكم السلم.

وهرذا من ماسن الشرخيعة فإن المرخ بالصب على جور الئأمجة وظلمجهم يلب من الصال ويدرأ من
"وأما ما يقع من  قال شيخ السلم ابن تيمجية – رحه ال تعال. الفحاسد ما يكون به صلحا العباد والبلد

ظلمجهم وجورهرم بتأويل سائأغ أو غي سائأغ، فل يوز أن يزال لا فيه من ظلم وجور، كمجا هرو عادة أكثرخ النفحوس،
تزيل الشرخ با هرو شرخ منه، وتزيل العدوان با هرو أعدى منه، فالرخوج عليهم يوجب من الظلم والفحساد أكثرخ من

ظلمجهم فيصب عليه، كمجا يصب عند المرخ بالعرخوف والنهي عن النكرخ على ظلم الأمور والنهي – ف مواضع
كك}َ [:كثية – كقوله – تعال  كصاكب كعكلى كما كأ ببب  بص ككبرخ كوا ممجبن بن ابل كع كه  بن بف كوا بعمرخو كمج ممبرخ ببابل ] ، وقوله:17/31 {كوبأ
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مسبل}َ [ كن الررخ كعبزبم بم كصبكبكرخ مأوملو ابل كمجا  ببب كك بص بعميبنكنا}َ [35/46{كفا كك ببكأ كك كفبإنن بكبم كربب مبل ببب  بص  4]48/52] وقوله: {كوا

:اأول:ا ما جاء عن النبي صلى ال عليه وسلم مع تعليقات بعض العلماء على الحديث

بمعن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه قال: .1 مك كم: «بإنن كسنل كعكلبيبه كو مل  كصنلى ا مسومل النلبه  كل كلكنا كر كقا
بم، مه كحنق بم  به ردوا بإكلبي كل: «كأ مسوكل النلبه؟ِ كقا مممرخكنا كيا كر بأ كمجا كت كها» كقاملوا: كف بكمرخونكب مموارا تمببن بدي كأثآكبكرخاة كومأ بع كستكبكرخبوكن بكب

بم» مك كحنق كه  كسملوا النل كو
5

مدوكن كعكلبيبه  بذي  بق انل كبل كء ا كدا كبلبوبر كأ مهوبر ا مظ كد  بعبن كمجبرخبء  كعكلى ابل نن  بر ببكأ بخكبا ببل بكمرخ ا بذ لقد بوب ابن حبان هرذا الديث بعنوان: 
بء مبلكمكرخا كعكلى ا .6ابلبمبتكنابع 

وقال النووي رحه ال شارحا لذا الديث: وهرذا من معجزات النبوة وقد وقع هرذا الخبار متكرخرا، ووجد مبهر
.7متكرخرا، وفيه الث على السمجع والطاعة وإن كان التول ظالا عسوفا

أن ينعوا السلطان ما يب ) وقال شيخ السلم بن تيمجية عند ذكرخهر لذا الديث وأمثاله: ول لم ( أي الرخعية
8دفعه من القوق وإن كان ظالا كمجا أمرخ به النب صلى ال عليه وسلم لا ذكرخ جور الئأمجة. اهرب

كن: "عن عوف بن مالك قال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول.2 بذي مم انل مك نمجبت بخكيامر كأبئأ » 
بم مه مضونكب بغ كن تمببب بذي مم انل مك نمجبت بم، كوبشكرخامر كأبئأ به كعكلبي كصرلوكن  بم كومت مك كعكلبي كصرلوكن  بم، كومي مك بميربوكن بم كو مه بمتربونكب

كل: «كل، كما كقا بف؟ِ فكب نسبي بم ببال مهر مذ كل نمبكنابب بل، كأكف مسوكل ا كل: كيا كر بم» ، بقي مك كعمنوكن بل بم كويكب مه كعمنونكب بم، كوتكببل مك مضوكن بغ كويمببب
بن ادا بم بزمعوا كي مه، كوكل تكببن كمجكل كع بككرخمهروا  مه، كفا بككرخمهروكن كشبيائا كت بم  مك بن موكلبت بم بم كذا كركأيببمت نصكلكة، كوبإ مم ال مك مموا بفي كقا كأ

كعةة» 9كطا

قال القاضي عياض رحه ال شارحا هرذا الديث: على ما تقدم من منع الرخوج على الئأمجة والقيام
10عليهم ما داموا على كلمجة السلم ول يظهرخوا كفحرخا بواحا بييناا ...

كعكة بفعن أب هررخيرخة رضي ال عنه قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: .3 نطا كع كوال بمج نس كك ال كعكلبي » 
كك» كعكلبي كك، كوكأثآكبكرخةة  بككرخبهر كك كوكم بط كش بسبرخكك، كوكمبن بسبرخكك كومي 11مع

قال الشيخ ممجد فؤاد عبد الباقي: وهرذهر الحاديث ف الث على السمجع والطاعة ف جيع الحوال وسببها
اجتمجاع كلمجة السلمجي فإن اللف سبب لفحساد أحوالم ف دينهم ودنياهرم.
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بنعن عبادة بن الصامت .4 كعكليببكنا: «كأ كذ  كخ كمجا كأ كن بفي ككا مهر، كف بعكنا كم فكبكبايكب كسنل كعكلبيبه كو مل  كصنلى ا بل  مسومل ا كعاكنا كر كد
كبلبمكرخ بزكع ا بن كل نمبكنا كعكليببكنا، كوكأ بسبرخكنا، كوكأثآكبكرخةة  بسبرخكنا كومي مع بككرخبهركنا، كو بطكنا كوكم كش كعبة بف كمبن نطا بمجبع كوال نس كعكلى ال كعكنا  كبايكب

نن» بل بفيبه بمببرخكهرا كن ا بم بم كدمك بعبن احا  كوا بن تكبكرخبوا مكبفحارخا بكب كل: «بإنل كأ مه» ، كقا بهركل  12كأ
برخ،  كبلبم ببل ا بر كو بسبتبئكثا كع ا كعبة كم نطا بمنرخ ببال قال شيخ السلم ابن تيمجية رحه ال بعد إيرخادهر لديث عبادة رضي ال عنه: كأ

كن كأبمكرخ بذي برخ انل كبلبم بم مأوملو ا مهر مه  بهركل نن كأ كبل كعكلبيبه;ِ  مبلمرخوبج  بن ا كع ني  به كك نكب مه، كوكذبل بهركل برخ كأ كبلبم ممكناكزكعبة ا بن  كع ني  به مه، كونكب نم بمبن مظبل كك  كوكذبل
كبل كو ممجتكب مه، كوكل ابل كن كل كطا مسبل كونل كوكل  بن يمب رق كأ بح بسكت بن كي مد كم ممجكرخا كس ابل مممرخوكن بببه، كوكلبي بأ نن كي كطا مسبل بم  مكل كن  بذي مم انل بم، كومهر به كعبت كطا بب

بأبثآارخا بسكت مم كن  بن ككا برخ كوبإ كبلبم ببل ا ممكناكزكعبة كو بن  كع ني  به مه نكب كعكلى كأنن نل  كد بأبثآمرخوكن، كف بسكت بم كي مه كككرخ كأننب كذ بد  مه كق كبلنن كل;ِ  بد كعا .13ابل
 : وأخرخجت الوارج قتال الئأمجة، والرخوج عليهم بالسيف ف قالب المرخ بالعرخوف، والنهىابن قيم الوزيةقال 

14عن النكرخ.

كشبيائا: "عن ابن عباس رضي ال عنهمجا عن النب صلى ال عليه وسلم قال.5 بيبهر  بن كأبم بن كركأى بم «كم
اة» متفحق عليه بهربلني كجا اة  كت بميكت كت، بإنل كما كمجا بشبببارخا كف كعكة  كمجا كل بن كفاكركق ا مه كم كعكلبيبه كفبإنن ببب  بص مه فكببلكي بككرخمهر كي

كنوف رواية لسلم كخكرخكج بم بس  كن الننا كحند بم كس كأ مه كلبي كعكلبيبه، كفبإنن ببب  بص كشبيائا، فكببلكي بيبهر  بن كأبم بن ككبرخكهر بم  «كم
اة» بهربلني كجا اة  كت بميكت كعكلبيبه، بإنل كما كت  كمجا بشبببارخا، كف بن  كطا رسبل 15ال

الرخاد بالفحارقة السعي ف حل عقد البيعة الت حصلت لذلك المي ولو بأدن : قال ابن أب جرخة
. شيء، فكن عنها بقدار الشب، لن الخذ ف ذلك يؤول إل سفحك الدماء بغي حق )) ا هرب

مه كس كل كضكلةل كوكلبي كعكلى  بهربلنيبة  كبلا بل ا بهر بت كأ كمجبو بت كك كمجبو مة ابل كحاكل بم  بمجي بسبرخ ابل كك كي بب بهربلنيبة كوبهر كبلا بمجيكتبة ا مد ببابل ممجكرخا كوابل
بصايا كعا مت  مكيو بل  مت ككابفارخا كب مكيو مه  مد كأنن ممجكرخا كس ابل كك كوكلبي كذبل بعبرخمفوكن  بم ككامنوا كل يكب مه كبلننب نع  كطا بإكمانم مم

16

كعبة،: "عن أب هررخيرخة رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال.6 نطا كن ال كخكرخكج بم بن   كم
اة بهربلني كجا اة  كت بميكت كت، كما كمجا كة كف كع كمجا كبل كوكفاكركق ا

17 
 

بلقلت : : عن حذيفحة رضي ال عنه قال.7 كه من بفيبه، فكب بح ةبي، فكبكن كبب مل  كء ا كجا كشررخ، كف بل، بإننا مكننا بب مسوكل ا كيا كر
مت: بم»، قمببل كع كل: «نكب كخيببنرخ؟ِ كقا نشبرخ  كك ال كذبل كء  بل كوكرا كهر مت:  بم» ، قمببل كع كل: «نكب كشررخ؟ِ كقا ببي  كبل كذا ا كهر بء  بن كوكرا بم

مدوكن بهكت نمجنة كل يكب بدي كأبئأ بع من بكب مكو كل: «كي كف؟ِ كقا مت: ككبي بم»، قمببل كع كل: «نكب كشررخ؟ِ كقا ببي  كبل كك ا كذبل كء  بل كوكرا كه فكب
كل: ةس»، كقا بن بإبن كمجا مجبث بي بف  بط نشكيا مب ال بم قمبملو مه نل قمبملوبمب كجا بر بم  به مقومم بفي كسيكب مسننبت، كو بستكبرنوكن بب كي، كوكل كي كدا مبب
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بهمرخكك، كظ كب  مضبرخ بن  بي، كوبإ كبلبم مع بل بطي مع كومت كمج بس كل: «كت كك؟ِ كقا كذبل مت  بدكربك بن كأ بل، بإ مسوكل ا مع كيا كر بصكن كف كأ مت: ككبي قمببل
بع» بط بع كوكأ كبس كك، كفا كذ كمامل بخ كومأ

18

قال ابن بطال رحه ال ف شرخحه لذا الديث: وفيه حجة لمجاعة الفحقهاء ف وجوب لزوم جاعة
19السلمجي وترخك القيام على أئأمجة الور ... 

مغوا بف بن بكبكل بء كوبإ مبلكمكرخا كعبة ا كطا بب  مجو كعكلى مو نل  كدبلي قال الشوكان رحه ال معلقا على هرذا الديث:  بفيبه 
بن كمج كل: {كف كعا بوله تكب ممجوبم قكب مع اصا بل بص كمم كذا  كهر من  مكو بم فكبكي ببل بمكوا بذ كأ بخ بة كوكأ بب النرخبعني كضبرخ كل  كبلبوبر إ بف كوا بس كع ابل

بم}َ [البقرخة:  مك كعكلبي كدى  بعكت بل كما ا ببببث كعكلبيبه  مدوا  بعكت بم كفا مك كعكلبي كدى  بعكت نة194ا كسبيكئ ةة  كسبيكئ مء  كجكزا بوبلبه: {كو ] كوقكب
كها}َ [الشورى:   20]40بمثببمل

عن وائأل بن حجرخ قال: سأل سلمجة بن يزيد العفحي رسول ال صلى ال عليه وسلم، فقال: يا نب.8
ال!هل أرأيت إن قامت علينا أمرخاء يسألونا حقهم وينعونا حقنا، فمجا تأمرخنا؟ِ فأعرخض عنه. ث سأله
فأعرخض عنه. ث سأله ف اثآانية أو ف الثالثة فجذبه الشعث بن قيس. فقال رسول ال صلى ال

بم»عليه وسلم بمحبلمت بم كما  مك بمحملوا، كوكعكلبي بم كما  به كعكلبي كننا  معوا، كفبإ بطي كبسمعوا كوكأ .21«ا
بم"قال أبو العباس القرخطب ف الفحهم: وقوله: بمحبلمت بم كما  مك بمحملوا، كوكعكلبي بم كما  به كعكلبي  يعن أن ال عز "

لونل عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إن
م
وجل كلف الولة العدل وحسن الرخعاية، وكلف ا

عصى المرخاء ال فيكم، ول يقوموا بقوقكم فل تعصوا ال أنتم فيهم وقوموا بقوقهم فإن ال ماز
22كل واحد من الفحرخيقي با عمجل.ب

وقال العين رحه ال: وحاصل الكلم أن طوعيتهم لن يتول عليهم ل يتوقف على أيصالم
23حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم.ب

مهركرخيببكرخكة .9 كع كأبب  اسا كم كجابل مت  كل: مكبن كجبدي، كقا بخبكبكرخبن  ةد: كأ بعي كس بن  بمجبرخو بب كع بن  بد بب بعي كس بن  بكيكي بب من  بمجمرخو بب كع كل  كقا
كق بد نصا مت ال بكسبع مهركرخيببكرخكة:  كل كأمبو  من، كقا كعكنا كمبرخكوا بديكنبة، كوكم كمج كم ببابل كسنل كعكلبيبه كو مل  كصنلى ا ببب  بد النن بج بس بف كم

كمجاة. بغبل بم  به كعكلبي مة النلبه  بعكن من: كل كل كمبرخكوا كقا ةش» فكب بن قمبكرخبي كمجةة بم بغبل بي  كد كعكلى كي ككمة مأنمبت  كهركل مقومل: « كق يكب مدو بص ل
ك
ا

كل كببن بدي بإ كج كع  بخمرخمج كم مت كأ مكبن مت. كف كعبل ةن، كلكفح كل مف ةن، كوكببن  كل مف مقوكل: كببن  بن كأ مت كأ بشبئ بو  مهركرخيببكرخكة: كل كل كأمبو  كقا فكب
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بم؟ِ قمببلكنا: مه مكومنوا بمنبب بن كي كلبء كأ كهرمؤ كسى  كع كل كلكنا  كدااثآا كقا بح كمجاانا كأ بغبل بم  مهر كذا كرآَ نشبأبم، كفبإ مكوا ببال ممبل كي  بح كن  كمبرخكوا
مم بعكل كت كأ بن 24كأ

قال ابن بطال رحه ال شارحا لذا الديث: وف هرذا الديث أيضا حجة لمجاعة السلمجي ف
ترخك القيام على أئأمجة الور ووجوب طاعتهم والسمجع والطاعة لم، أل ترخى أنه عليه السلم قد

أعلم أبا هررخيرخة بأسائأهم وأساء آَبائأهم ول يأمرخهر بالرخوج عليهم ول بحاربتهم، وإن كان قد أخب أن
هرلك أمته على أيديهم، إذ الرخوج عليهم أشد ف اللك وأقوى ف الستئصال .... وهرذا الديث

25من أقوى ما يرخد به على الوارج.

قال القلعي رحه ال بعد ذكرخهر لطرخف من تلك الحاديث: ليس الرخاد با ورد ف هرذهر الخبار أن
نطيعه ف العصية إذا أمرخ با ونقتدي فيه با، بل الرخاد أن السلطان إذا فسق وجار ل يرخج بذلك

عن أن تكون طاعته واجبة ف سائأرخ الحكام الت ل معصية فيها بل تب مالفحته ف العصية
26وطاعته ف المور اللزمة.ب

ال من النصار خل برخسول ال، فقال: أل تستعمجلن كمجا استعمجلت.10 عن أسيد بن حضي أن رج
اا؟ِ فقال: 27إنكم ستلقون بعدي أثآرخاة فاصبوا حت تلقون على الوض فلن

باب المرخ بالصب عند ظلم الولة وقد بوب عليه النووي ف (( شرخحا مسلم )) ، فقال: 
. واستئثارهرم

باب ما أمرخ به النب ( من الصب عندما يرخي وبوب عليه ابن أب عاصم ف (( السنة ))، فقال:
.الرخء من المور الت يفحعلها الولة )) ا هرب

بن.11 كمج بكمرخوكن، كف بعبرخمفوكن كوتمببن مء فكبتكب من مأكمكرخا مكو كسكت كل: « كم كقا كسنل كعكلبيبه كو مل  كصنلى ا بل  مسوكل ا نن كر كة، كأ كمج كسكل بم  بن مأ كع
بوا» كصنل كل: «كل، كما  بم؟ِ كقا مه كقابتمل كل نمب كع» كقاملوا: كأكف كي كوكتاكب بض بن كر بن كم بك كم، كوكل كسبل كككرخ  بن بن كأ كئ، كوكم برخ كف كب كعكرخ

28

.ثانيا:ا ما جاء عن الصحابة الكرام رضي ال عنهم
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ما جاء عن سويد بن غفحلة رحه ال قال: قال ل عمجرخ بن الطاب رضيال عنه: لعلك أن تنلف بعدي.1
فأطع المام وإن كان عبدا حبشيا وإن ضرخبك فاصب وإن حرخمك فاصب، وإن دعاك إل أمرخ منقصة ف

29" دينك فقل سعاا وطاعة دمي دون دين ول تفحارق المجاعة

عن أب البختي رحه ال قال: قيل لذيفحة: أل تأمرخ بالعرخوف وتنهى عن النكرخ؟ِ قال: إن المرخ.2
 30بالعرخوف والنهي عن النكرخ لسن، ولكن ليس من السنة أن ترخفع السلحا على إمامك

يا ربعي ما "ما قاله ربعي بن حرخاش: انطلقت إل حذيفحة بالدائأن ليال سار الناس إل عثمجان، فقال ل:
 من خرخج منهم إل هرذا الرخجل" قال: فسمجيت رجال قال قلت: عن أيهم تسأل؟ِ قال:" فعل قومك؟ِ

من خرخج إليه، فقال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: من فارق المجاعة واستذل المارة
31 لقي ال ول حجة له عندهر

عن سعيد بن جهان قال: أتينا عبد ال بن أب أوف وهرو مجوب البصرخ فسلمجت عليه، قال ل: من .3
أنت؟ِ فقلت له: أنا سعيد بن جهان، قال: ما فعل والدك؟ِ قلت: قتلته الزارقة، قال: لعن ال الزارقة،

أنم كلب النار، قلت: الزارقة وحدهرم أم: "لعن ال الزارقة، حدثآنا رسول ال صلى ال عليه وسلم
الوارج كلهم؟ِ قال: بل الوارج كلها، قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفحعل بم، قال: فتناول يدي

 ويك يا ابن جهان عليك بالسواد العظم إن كان السلطان يسمجع:فغمجزهرا بيدهر غمجزة شديدة ث قال
.32منك فأته ف بيته فأخبهر با تعلم فإن قبل منك وإل فدعه فإنك لست بأعلم منه

عن أب غالب أن أبا أمامة رضي ال عنه أخبهر: أن بن إسرخائأيل افتقت على إحدى وسبعي فرخقة، .4
وهرذهر المة تزيد عليها بواحدة، كلها ف النار إل السواد العظم وهري المجاعة. قلت: قد تعلم ما ف

 أما وال إن لكارهر لعمجالم ولكن عليهم:السواد العظم وذلك ف خلفة عبد اللك بن مرخوان، فقال
33"ما حلوا وعليكم ما حلتم، والسمجع والطاعة خي من الفحجور والعصية

 ))ل تسبوا الجاج فإنه عليك أمي، وليس على بأمي : أتيت أبا أمامة فقال عن عون السهمجي، قال:.5
بل ف العرخاق .34قوله : ليس على بأمي ))، لن أبا أمامة ف الشام ،والجاج وا

 لا بلغن ترخيق البيت خرخجت إل مكة، واختلفحت إل ابن عباس، حت: عن أب جرخة الضبعي قال.6
اا للشيطان : (( عرخفن واستأنس ب، فسببت الجاج عند ابن العباس فقال 35ل تكن عون

رواهر نعيم بن حاد ف الفحت، وابن أب شيبة ف مصنفحه، واللل ف السنة، والجرخي ف الشرخيعة، وابن أب زمني ف أصول السنة ، وأبو عمجرخو الدان ف 29
سلسلة الثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين، وانظرخ الفحت بإسناد جيد عن سويد بن غفحلة

.رواهر نعيم بن حاد ف الفحت، وابن أبيشيبة ف مصنفحه، والبيهقي ف شعب اليان30
رواهر أحد. والاكم ف مستدركه وصححه ووافقه الذهرب، وقال اليثمجي ف ممجع الزوائأد: رجاله ثآقات 31
رواهر أحد، وقال اليثمجي ورجال أحد ثآقات، وحسن إسنادهر اللبان ف ظلل النة 32
رواهر ممجد بن نصرخ الرخوزي ف السنة 33
) للبخاري،285جاء ف (( التاريخ الكبي )) ( 34
) للبخاري 286(( التاريخ الكبي )) ( 35



ةس كفانبببكبكرخى /فانبك كعنبا بن  بب كد ا بعبن كء  مبلكمكرخا مت ا ككبرخ كذ كي بف36عن طاووس قال:  كحنت كما مربئأ كطاكوكل  نل فكبكت مج بم كر به  بفي
كصكرخ كقا كي»، فكبتكب بمج نظابل اة بلل كك بفتببكن كس بفح بل نكب بكتكع من، كل  كهركزكهرا مقومل: «كيا  ةس يكب كعنبا كن  بب مت ا بع بمج كس مه , كف بطكوكل بمبن بت كأ ابلبكببي

مه كصكرخ بمبن بق مت بف ابلكقبوبم كأ بي كحنت كما كركأ
37

أيها الناس عليكم بالطاعة والمجاعة، فإنا حبل ال الذي أمرخ به: "عن ابن مسعود رضي ال عنه قال.7
38وما تكرخهرون ف المجاعة خي ما تبون ف الفحرخقة

كقاملوا: كيا كأكبا .8 بق، فكب بعكرخا بل ابل بهر بن كأ نب بم مه كربك بقكي كذبة، كل كل النرخكب كذرر بإ كخكرخكج كأمبو  نمجا  كل: كل كن، كقا مسبفحكيا بن كأبب  كة بب بوكي كعا مم بن  كع
بن بسكلبم، كفبإ ببل كل ا بهر بهال كيا كأ بهال كم كل: كم كت. كقا بشبئ نل كما  كجا بر كك  بأبت اء كي بد بلكوا بعبق كك، كفا كع بب مصبن بذي  كغكنا انل بد بكبكل كذرر، كق
بغكرخاة كغكرخ ثآمب مه ثآكب مذنل كس  كمج بن ابلكت بعرزومهر. كم نن كفكأ كطا مسبل بدي  بع من بكب مكو كسكي مقومل: « كم يكب كسنل كعكلبيبه كو مل  كصنلى ا مسوكل النلبه  مت كر بكسبع

بت. كمجا ككاكن كهرا كك كد بعي كحنت مي نة  بوكب مه تكب بل بمبن بقكب بكل يمب بسكلبم، كو ببل 39 بف ا

عن ابن عمجرخ رضي ال عنهمجا لا خلع أهرل الدينة يزيد بن معاوية جع حشمجه وولدهر فقال: إن سعت.9
وإنا قد بايعنا هرذا الرخجل على" ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة "النب صلى ال عليه وسلم يقول: 

بيع ال ورسوله وإن ل أعلم غدرا أعظم من أن أبايع رجل على بيع ال ورسوله ث ينصب له القتال،
 40وإن ل أعلم أحدا منكم خلعه ول بايع ف هرذا المرخ إل كانت الفحيصل بين وبينه.

قال بن حجرخ رحه ال: وف هرذا الديث وجوب طاعة المام الذي انعقدت له البيعة والنع من الرخوج
41عليه ولو جار ف حكمجه وأنه ل ينخلع بالفحسق.

.42إن كان خيا رضينا وإن كان شرخا صبنا: "عن ابن عمجرخ رضي ال عنه لا بلغه أن يزيد بويع له قال
يدى إليه ني إل صلى خلفحه، وأ وعن زيد بن أسلم: "أن ابن عمجرخ كان ف زمان الفحتنة، ل يأت أم

43ماله" زكاة

كد ال بن عمجرخ، وسعد بن أب وقاص، وأبا سعيد الدري، عن الزكاة، وعن أب صال، أنه سأل عب
44أينفحذهرا على ما أمرخ ال، أو يدفعها إل الولة؟ِ قالوا: بل يدفعها إل الولة.

ةل، وأسند.10 ني من مطةرخ واب قال عمجرخو بن العاص لبنه: يا بن احفحظ عن ما أوصيك به: إمانم عدنل خ
ني من فتنةة تدوم. ني من إمام ظلوم، وإمام ظلونم غشوم خ 45حطوم خ

10/229انبك الرخجل ف عرخض أخيه يقصبه إذا اجتهد ف ذمه. ا هرب من (( تذيب اللغة )) (  36
30682 رقم 203  / 6( شيبة أبي ابن مصنف 37
رواهر الجرخي ف الشرخيعة وابن بطة ف البانة وابن عبد الب ف التمجهيد 38
.، قال اللبان: إسنادهر صحيح1079أخرخجه أحد ف مسندهر، وابن أب عاصم ف السنة رقم  39
أخرخجه البخاري 40
فتح الباري 41
رواهر ابن سعد ف الطبقات وابن أب شيبة ف الصنف وابن أب زمني ف أصول السنة 42
.)، بسند صحيح4/149أخرخجه ابن سعد ف الطبقات ()  43
)، بسند صحيح286أخرخجه ابن أب زمني ف أصول السنة، ص ( 44
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بذيما جاء عن أنس رضي ال عنه لا شكوا له الجاج قال: .11 نن بإنل انل بم كزكما مك كعكلبي بأبت  كل كي مه  مببوا، كفبإنن بص «ا
كم كسنل كعكلبيبه كو مل  كصنلى ا بم  مك بن كنبببي مه بم بكسبعمت بم»  مك كحنت تكببلكقبوا كرنب مه،  كشررخ بمبن كدمهر  بع 46" بكب

أمرخنا أكابرخنا من أصحاب ممجد صلى ال عليه وسلم أن ل"عن أنس بن مالك رضي ال عنه قال:
47 نسب أمرخاءنا ول نغشهم ول نعصيهم وأن نتقي ال ونصب فإن المرخ قرخيب.

ففحي هرذا الثآرخ : اتفحاق أكابرخ أصحاب رسول ال ( على ترخي الوقيعة ف المرخاء بالسب.
وهرذا النهي منهم – رضي ال عنهم – ليس تعظيمجاا لذوات المرخاء وإنا لعظم السئولية الت وكلت إليهم

ف الشرخع، والت ل يقام با على الوجه الطلوب مع وجود سبهم والواقعية فيهم، لن سبهم يفحضي إل
ال للفحوضي الت ل تعود على الناس عدم طاعتهم ف العرخوف وإل إيغار صدور العامة عليهم ما يفحتح ما

إل بالشرخ الستطي ،كمجا أن مطاف سبهم ينتهي بالرخوج عليهم وقتالم وتلك الطامة الكبى والصيبة
العظمجي.

ثالثا:ا إجماع أهل السنة والجماعة على هذه المسألة
كقهاء.1 بف وفمب نسكل نمجة ال كي كوكأبئأ بمج بسبل نمجبة ال كي وكأبئأ بع ال بمن النتابب مج معوكن كر كسببب كع  كبج كحبنكبل: كأ من  كبحد ب مم كأ كل الكما كقا

كت يصب ت كهاب : وال ككرخ بمنبب كم ... ب كوكذ كسنل كعكليبه كو مل  كصنلى ا مسومل ال  كها كر كعكليبب مويف  رسينة الت تمب نن ال كعلى أ بر،  كصا كلبم ا
كجامروا بن  بف كوإ نسبي ملمكرخاء بال كعكلى ا كنمرخج  كجبوةر، ول  بدةل أو  كع بن  مه بم كن بمبن كعكلى كما ككا رسلطان  بلكواء ال

48

ال إجاع اهرل العلم على ذلك .2 لقيت أكثرخ من ألف رجل من أهرل: يقول المام البخاري رحه ال ناق
اا بعد العلم، أهرل الجار ومكة والدينة والكوفة والبصرخة وواسط وبغداد والشام ومصرخ، لقيتهم كرخات قرخن

اا بعد قرخن  .49إل آَخرخ كلمه رحه ال. .. وأن ل ننازع المرخ أهرله: إل أن قال..... قرخن ث قرخن
قال المام أبو السن الشعرخي؛ فقال: "وأجعوا على السمجع والطاعة لئأمجة السلمجي، وعلى أن كل من.3

اى، أو غلبة، وامتدت طاعته – من بكبررخ، وفاجةرخ-: ل يلزم الرخوج عليه اا من أمورهرم عن رض ول شيئ
رج معه البيت، ومتدفع إليه الصدقات إذا طلبوهرا، كمي بغزا معه العدو، و كدل، وعلى أن يمب بالسيف؛ جار أو ع

وميصيلى خلفحهم المجع والعياد.
50

بضييا.4 كعنز كوجل كمبرخ بعبند ال  كن  كمجا ككا كبلمرخ بفي ملول ا كعة  نطا بعي: كوال نشابف بحب الكمام ال كصا ملكزبن 
وكقال الكمام ا

كمجا كل ال عز كوجل ككبي بوكبة بإ بم كوالتنب كجبوبربهر بهم كو بدي كع بعبند تكب مبلمرخوج  بعبند ال مسخطا كوكترخمك ا كن  بجتكناب كما ككا كوا
بم». به بعطف بم على كربعنيبت 51ي

.7068رواهر البخاري رقم  46
.رواهر ابن أب عاصم ف السنة، والصفحهان ف الجة، والبيهقي ف شعب اليان، وابن عبد الب ف التمجهيد. قال اللبان: إسنادهر جيد 47
كلملوبسي ( 48 ممجود ا كم بن، منعمجان بن  كبحكدبي كل كمجبة ا كك مما بي ف  كعيببنكب مء ال 226كجل
1/173/176انظرخ [شرخحا أصول اعتقاد أهرل السنة لللكائأي ( 49
علوم والكمل)، طبعة: مكتبة ا297رسالة أب السن الشعرخي إل أهرل الثغرخ، ص ()  50
بكيكي الكزبن ( 51 بعيل بن  بسا مد بإ كق بعتكب مم رسنبة  84كشبرخمحا ال



مد بع كبا نمث كقال بكب كم  كص بعكت بق ال ا بوبفي كدى كوببتكب بل نمجة ا كبلنولوكن بمن كأبئأ مضوكن ا كها الا كعكليبب كع  كمج بجكت نل ا كعا نت وكأفبب بذهر كمكقال كهر  ،
يصمرخوا كعن ابلتببكباع فيكق مقوا ل يكببرخكغمبوا  كعبوبن ال كوموفبب مدوا بب بد مس كمجا كفحوا ف ككرلف بفي كجانكبمبوا النت كضى كو بدكوة وبر التابعون ق

بغمبوكن» بربهرم كرا ممكتوبكملون كوبإكلبيبه بف اتببكباع آَكثآا مقون كوكعبليبه  بحن ببال وابثآ بومزومهر تكبكزريدا فيعتدوا كفن كميا كول 
52

معنباد والرزنهراد بمن أنول .5 نساك وال بعبلم والرن بفحبقبه وال بل ال بهر مء بمن كأ معلمجا كبجكعت ال بد أ كبحه ال: «وكق نطة كر من كب بب كل ا وكقا
بجةرخ... ةرخ وكفا ةي كب بل كأم كغبزو كمع ك كن وكعكرخكفات كوال بن وبم كدبي بعي ممجكعة كوال نن صلكة ال كهرذا: أ ملنمبة إل كوبقبتكنا  بذبهر ا كهر

كعة. كطا كها  بخملوةق بفي كس ل كعال، فكبكلبي بة ال تكب بصي بع اا بإل بف كم بشي كحكب كعببداا  كن  بن ككا كعة بلمجن كورلوهر كوإ نطا بمجع وال نس 53وال

بركدبة.6 بر ابلكوا بلكثآا بن بل كطا رسبل بسبتثببكنابء ال كعكلى ا كي  بع بمج بج ممج بث ككابل بدي كبل كمجابء ا معكل بن  مه بم كعبن مظ  بميكفح بن  نل كم بذر: مك ملبن
من ا كل اب وكقا

كعكلبيبه. بقكيابم  كجبوبربهر كوتكببرخبك ابل كعكلى  ببب  نص برخ ببال كبلبم 54ببا

قال الافظ ابن حجرخ - رحه ال تعال فقال:"وقد أجع الفحقهاء على وجوب طاعة السلطان التغلب،.7
ين طاعته خي من الرخوج عليه، لا ف ذلك من حقن الدماء، وتسكي الدهاء. 55والهاد معه، وأ

وأما الرخوج عليهم وقتالم فحرخام بإجاع السلمجي وإن كانوا فسقة،: قال المام النووي رحه ال تعال.8
وقد تظاهررخت الحاديث بعن ما ذكرخته، وأجع أهرل السنة أنه ل ينعزل السلطان بالفحسق، وأما الوجه

الذكور ف كتب الفحقه لبعضح أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن العتزلة أيضاا فغلط من قائأله مالف
56للجاع.

وقال جاهري أهرل السنة من الفحقهاء والتكلمجي: ل ينعزل بالفحسق والظلم: قال القاضي عياض رحه ال.9
وتعطيل القوق ول يلع ول يوز الرخوج عليه بذلك. قال: وقد ادعى أبو بكرخ بن ماهرد ف هرذا

وقيل إن هرذا: إل أن قال ... ورد عليه بعضهم هرذا بقيام السن وابن الزبي وأهرل الدينة: قال. الجاع
57اللف كان أول، ث حصل الجاع على منع الرخوج عليهم وال أعلم.

نص المام حرخب صاحب المام أحد فقال: وأدركت من أدركت من علمجاء أهرل الجاز والشام.10
وغيهرم عليها فمجن خالف شيئا من هرذهر الذاهرب أو طعن فيها أو عاب قائألها فهو مالف مبتدع خارج

عن المجاعة زائأل عن منهج السنة وسبيل الق، قال: وهرو مذهرب أحد وإسحاق بن إبرخاهريم بن ملد
وعبد ال بن الزبي المجيدي وسعيد بن منصور وغيهرم من جالست وأخذنا عنهم العلم وكان من قولم:
والهاد ماض قائأم مع الئأمجة برخوا أو فجرخوا ل يبطله جور جائأرخ ول عدل عادل، والمجعة والعيدان والج

مع السلطان وإن ل يكونوا برخرة عدول أتقياء ... إل أن قال: والنقياد لن ولهر ال عز وجل أمرخكم ل

بكيكي الكزبن ( 52 بعيل بن  بسا مد بإ كق بعتكب مم رسنبة  89كشبرخمحا ال
بغكرخى (ص:  53 رص مة ال 279الكباكن
كجرخ () 9(  54 كح بري لبن  مح الكبا نسلبم (5/124فكببت مل ال مسمب 2/379)، و
)7/ 13(الفتح  55
12/432النهاج . [ 56
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تنزع يدا من طاعة ول ترخج عليه بسيف حت يعل ال لك فرخجا ومرخجا ول ترخج على السلطان وتسمجع
اهرب. وتطيع ول تنكث بيعته فمجن فعل ذلك فهو مبتدع مالف مفحارق للجمجاعة

سألت أب وأبا زرعة عن مذاهرب أهرل السنة ف أصول الدين وما أدركا عليه: قال ابن أب حات رحه ال.11
العلمجاء ف جيع المصار وما يعتقدان من ذلك؟ِ فقال: أدركنا العلمجاء ف جيع المصار حجازا وعرخاقا
اا فكان من مذهربهم: ول نرخى الرخوج على الئأمجة ول القتال ف الفحتنة ونسمجع ونطيع لن ولهر وشاماا وين

ب58ال عز وجل أمرخنا ول ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة ونتنب الشذوذ واللف والفحرخقة.
الئأمجة ممجعون من كل مذهرب:"قال شيخ السلم الشيخ ممجد بن عبد الوهراب - رحه ال تعال -.12

بلمام ف جيع الشياء، ولول هرذا ما استقامت الدنيا، ين من تغنلب على بلد أو بلدان، له حكم ا على أ
لن الناس من زمن طويل، قبل المام أحد إل يومنا هرذا، ما اجتمجعوا على أمام واحد، ول يعرخفون أحداا

نل بالمام العظم. اا من الحكام ل يصح إ 59من العلمجاء ذكرخ أن شيئ

.رابعا:ا الثار الواردة عن التابعين ومن بعدهم

60لبد من إمام برخ أو فاجرخ.ب: قال المام مالك رحه ال.1

يا أيها الناس إنه وال ما سلط ال الجاج عليكم إل عقوبة فل تعارضوا: عن السن البصرخي قال.2
61 عقوبة ال بالسيف ولكن عليكم السكينة والتضرخع

وال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانم صبوا ما لبثوا أن يرخفع ال: عن السن البصرخي أيضا قال
بت نكت ذلك عنهم، وذلك أنم يفحزعون إل السيف فيوكلون إليه، ووال ما جاءوا بيوم خي قط ث تل: {كو
مشوكن بعبرخ مه كوكما ككامنوبا يكب بومم من كوقكب مع بفبرخكعبو بصكن كن كي كصبكبمرخوبا كوكدنمبرخكنا كما ككا كببا  كل  بسكرخابئأي كعكلى كببن بإ بسكن  مبل كك ا مت كربب كمج 62 ككبل

أعلم – عافاك ال – أن جور اللوك نقمجة من نقم ال – تعال -، ونقم ال - : وقال السن - أيضاا
. ل تلقي بالسيوف، وإنا تتقي وتستدفع بالدعاء والتوبة والنابة والقلع عن الذنوب

إن نقم ال مت لقيت بالسيوف كانت هري أقطع. ولقد حدثآن مالك بن دينار أن الجاج كان يقول:
اا أحدث ال ف سلطانكم عقوبة . اعلمجوا أنكم كلمجا احدثآتم ذنب

ال قال للحجاج : إنك تفحعل بأمة رسول ال ( كيت و كيت !هل فقال أجل، إنا أنا : ولقد حدثآت أن قائأ
نقمجة على أهرل العرخاق لا أحدثآوا ف دينهم ما أحدثآوا، وترخكوا من شرخاع نبيهم عليه السلم – ما

180-176/ 1( للكائي العتقاد شرح 58
239/ 7الدرر السنية ف الجوبة النجدية" ( 59
أحكام القرخآَن لبن العرخب 60
.رواهر ابن سعد ف الطبقات وابن عساكرخ ف تاريخ دمشق  61
ابن سعد ف الطبقات والجرخي ف الشرخيعة 62



. ا هرب63ترخكوا ))
ال يدعو على الجاج، فقال : ل تفحعل - رحك ال -، إنكم من أنفحسكم وقيل : سع السن رج

أتيتم، إنا ناف إن عزل الجاج أو مات: أن تليكم القرخدة والنازيرخ.
ال كتب إل بعضح الصالي يشكو إليه جور الال فكتب إليه يا أخي!هل وصلن : ولقد بلغن أن رج

كتابك تذكرخ ما أنتم فيه من جور العمجال، وإنه ليس ينبغي لن عمجل بالعصية أن ينكرخ العقوبة، وما أظن
64الذي أنتم فيه إل من شؤم الذنوب والسلم.

نل، وخل به، وشاورهر ف الرخوج مع ابن ند خادم السن: كنت عند السن يوماا، فجاءهر رج قال حي
ةز لك، الشعث على الجاج، فقال: اتق ال يابن أخي، ول تفحعل؛ فإن ذلك مرخنم عليك، وغي جائأ

ةض عن سيته، فقال ل: يا أبا!هل فقلت: أصلحك ال لقد كنت أعرخفك سيء القول ف الجاج، غي را
اا، وأشد ذماا، ولكن لتعلم -عافاك ال- أن اا، وأكثرخ عليه عتب السن!هل واي ال!هل إن اليوم لسوأ فيه رأي

جور اللوك نقمجنة من نقم ال تعال، ونقم ال ل تلقى بالسيوف، وإنا تتقى، وتستدفع بالدعاء والتوبة
والنابة والقلع عن الذنوب. إن نقم ال مت لقيت بالسيوف، كانت هري أقطع، ولقد حدثآن مالك

اة اا، أحدث ال من سلطانكم عقوب ةر أن الجاج كان يقول: اعلمجوا أنكم كلمجا أحدثآتم ذنب .بن دينا
ونقل ابن رجب النبلي، عن السن البصرخي، أنه قال: ” المرخاء يلون من أمورنا خسة: المجعة،

والمجاعة، والعيد، والثغور، والدود، وال ما يستقيم الدين إل بم، وإن جاروا أو ظلمجوا، وال ما لا
ميصلح ال بم، أكثرخ ما يفحسدون.

65

 يصلون المجعة مع الختار، ويتسبون-يعن ابن مسعود –وقال العمجش: كان كبار أصحاب عبد ال.3
بظبلمجة.  مع أن66با. مم  67 الختار بن أب عبيد الثقفحي، كان ميرخكمى بأمور عظام، وترخجمتة 

السلطان ظل ال ف الرض فإذا عمجل بطاعة ال كان له الجرخ: عن كعب الحبار رحه ال قال.4
وعليكم الشكرخ، وإذا عمجل بعصية ال كان عليه الوزر وعليكم الصب، ول يمجلك حبه على أن تدخل

 68ف معصية ال، ول بغضه على أن ترخج من طاعة. 
إنه مؤمرخ عليك مثلك، فإن اهرتدى فاحد ال، وإن عمجل بغي ذلك فادع ال له: عن أب مسلم الولن.5

69 بالدى ول تالف فتضل.
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يا شعيب ل ينفحعك ما كتبت حت ترخى الصلة خلف: يقول سفحيان الثوري ف خطابه لشعيب بن حرخب.6
70كل برخ وفاجرخ، والهاد ماض إل يوم القيامة، والصب تت لواء السلطان جار أم عدل.

عن حرخملة بن يي قال: سعت سفحيان الثوري وسئل عن قول الناس: السنة والمجاعة، وقولم فلن سن
المجاعة ما اجتمجع عليه أصحاب ممجد صلى ال: جاعي وما تفحسي السنة والمجاعة؟ِ فقال رحه ال

 71عليه وسلم من بيعة أب بكرخ وعمجرخ، والسنة الصب على الولة وإن جاروا وإن ظلمجوا.
هرذا قول الئأمجة الأخوذ ف السلم والسنة .... وأن ل نرخج على المرخاء: قال قتيبة بن سعيد رحه ال.7

.72بالسيف وإن جاروا ونبأ من كل من يرخى السيف على السلمجي كائأنا من كان
والسمجع والطاعة للئأمجة المام أحد والرخوي عنه معرخوف ومذهربه ف ذلك مشهور ونكتفحي بنقل قوله: .8

وأمي الؤمني الب والفحاجرخ ومن ول اللفة فاجتمجع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حت صار
ومن خرخج على إمام السلمجي وقد كان الناس اجتمجعوا عليه وأقرخوا له باللفة...خليفحة وسي أمي الؤمني

بأي وجه كان بالرخضا أو بالغلبة فقد شق هرذا الارج عصا السلمجي وخالف الثآار عن رسول ال صلى
ال عليه وسلم، فإن مات الارج عليه مات ميتة جاهرلية. ول يل قتال السلطان ول الرخوج عليه لحد

73من الناس، فمجن فعل ذلك فهو مبتدع على غي السنة والطرخيق ...

وقال المام الزن والطاعة لول المرخ فيمجا كان عند ال عز وجل مرخضايا، واجتناب ما كان عند ال .9
مة إل ال عز وجل كيمجا يعطف بم على رعييتهم. كجبورهرم، والتوب بديهم و اطا، وترخمك الرخوج عند تع 74مسخ

ول نرخى الرخوج على أئأمجتنا وولة أمورنا وإن جاروا، ول ندعوا عليهم ول ننزع: قال الطحاوي رحه ال.10
75يداا من طاعتهم.

قال سهل بن عبدال الرتستي رحه ال وقد قيل له: مت يعلم الرخجل أنه على السنة والمجاعة؟ِ قال: إذا.11
ل يتك المجاعة ، ول يسب أصحاب النب صلى ال عليه وسلم ، ول :عرخف من نفحسه عشرخ خصال

يرخج على هرذهر المة بالسيف ، ول يكذب بالقدر ، ول يشك ف اليان ، ول ياري ف الدين ، ول
يتك الصلة على من يوت من أهرل القبلة بالذنب ، ول يتك السح على الفحي ، ول يتك المجاعة

76خلف كل وال جار أو عدل.
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من عبد ال التستي مل ب نظمجوا هرذين:قال سه نظمجوا السلطان والعلمجاء، فإن ع ةي ما ع  ل يزال الناس ب
77أصلح ال دنياهرم وأخرخاهرم، وإن استخفحوا بذين أفسدوا دنياهرم وأخرخاهرم.

وأما لزوم طاعتهم فلنه يتتب على الرخوج عن طاعتهم من الفحاسد: قال ابن أب العز النفحي رحه ال.12
78 أضعاف ما يصل من جورهرم، بل ف الصب على جورهرم تكفحي السيئات ومضافعة الجوار

ومن خرخج على إمام من أئأمجة السلمجي فهو خارجي وقد شق عصا: وقال المام البباري رحه ال.13
....السلمجي وخالف الثآار وميتته ميتة جاهرلية، ول يل قتال السلطان والرخوج عليهم وإن جاروا 

79وليس ف السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا.ب

 ذكرخ ما يب على الرخء من ترخك الرخوج على المرخاء وإن وقال ابن حبان رحه ال ف بعضح تبويباته.14
80 جاروا.

وقد ذكرخت من التحذيرخ من مذاهرب الوارج ما فيه بلغا لن عصمجه ال عز وجل: قال الجرخي رحه ال.15
81عن مذاهرب الوارج ول يرخ رأيهم فصب على جور الئأمجة وحيف المرخاء ول يرخج عليهم بالسيف ...

ول يرخون الرخوج عليهم بالسيف وإن: وقال المام: أبو عثمجان الصابون رحه ال حاكيا عقيدة السلف.16
82 ...رأوا منهم العدول عن العدل إل الور واليف

ومن مذهرب أهرل السنة أنم ل يرخون الرخوج على الئأمجة وإن كان منهم: وقال قوام السنة الصبهان.17
83بعضح الور ما أقاموا الصلة لا ورد ف ذلك من الب. ب

يصرخوا ف ذاتم، وقال المام ابن أب زمني الالكي:.18 نب، مهمجا ق  فالسمجع والطاعة لولة المرخ؛ أمنرخ واج
بمحملوا، وعلى رعاياهرم ما كدرلون عليه، فعليهم ما  كعبون إل الق، ومي بد فلم يبلغوا الواجب عليهم، غي أنم مي

84بمحلوا من السمجع والطاعة لم.

كة.19 بديكنبة كببن مأكمني كمج مل ابل بهر بخكرخكج كأ بج، كوكأ نجا كبل كعكلى ا بم  كمجامؤمهر معكل بق كو بعكرخا بل ابل بهر بخكيامر كأ كخكرخكج  قال القرخطب رحه ال-: كو
كة . معبقكب من  بب مم  بسبل مم بم  ببب كها  كع كبلنرخمة انلبت كأبوقكب بت ا ككاكن بم، كف به كعكلبي مموا  كوكقا

ممكناكزكعبتبه  نن بف  كبل كعكلبيبه،  مبلمرخوبج  كن ا برخ كأبوكل بم كبلابئأ ببلكمابم ا كعبة ا كطا كعكلى  نصبببكرخ  نن ال كمجابء كأ معكل كن ابل بكثكبمرخ بم كبل كعكلبيبه ا بذي  كوانل
كعكلى بت  كغاكرا نن ابل كش كهابء، كو رسكفح بدي ال بي كق كأ بطكل بن بدكمابء، كوا كة ال كق بف، كوبإكرا كبلبو بن ببا كبلبم كل ا كدا بسبتبب كعكلبيبه ا مبلمرخوبج  كوا

بض. كبلبر بد بف ا كسا كي، كوابلكفح بمج بسبل ممج ابل
85
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ولكن علي أن أطيع ال ورسوله، وأطيع أول المرخ إذا أمرخون: وقال شيخ السلم ابن تيمجية رحه ال.20
86 ...وأن أصب على جور الئأمجة وأن ل أخرخج عليهم ف فتنة: إل أن قال .... بطاعة ال

ولذا كان مذهرب أهرل الديث ترخك الرخوج بالقتال على اللوك البغاة والصب على: وقال أيضا رحه ال
87.ظلمجهم إل أن يستيح برخ أو يستاحا من فاجرخ

نمجكة.21 بن ككامنوا كأبئأ مه: كفبإ كل كل كل: كل. بقي بكمرخوكهرنة؟ِ كقا مة كم كع بكيكي: ابلبكبيبب بن  بحكي بب كل بلكي قال الشاطب ف "العتصام": بقي
مه كعبن نك  كك كمابل كذبل بخبكبكرخبن بب كك. كأ ممجبل كذ ابل كخ بف كأ نسبي كن، كوببال بن كمبرخكوا بك بب كمجبل بد ابل كعبب كمجكرخ بل مع من  بب كع ا بد كباكي كل: كق كقا كجبوةر؟ِ فكب

مسننبة كنبببيبه بب النلبه كو بككتا كعكلى  كعبة  نطا بمجبع كوال نس مه ببال كب بإكلبيبه كوكأكمكرخ كل مه كككت مفحبرخكقبة..كأنن كن ابل كخيببنرخ بم مة  كع بكيكي: كوابلبكبيبب كل  88 كقا

قال الشوكان رحه ال :"ث إذا ل يثبت على ذلك كان عليهم أمرخهر با هرو معرخوف ونيه عمجا هرو منكرخ.22
ول يوز لم أن يطيعوهر ف معصية ال ول يوز لم أيضا الرخوج عليه وماكمجته إل السيف فإن

89الحاديث التواترخة قد دلت على ذلك دللة أوضح من شس النهار.

ين مالفحة ول المرخ وعدم :الشيخ الدد ممجد بن عبد الوهراب رحه ال ف مسائأل الاهرلية.23  (الثالثة ): أ
يل ومهانة ، فخالفحهم رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وأمرخ النقياد له فضيلة ، والسمجع والطاعة له ذ

يسمجع والطاعة لم والنصيحة ، وغلظ ف ذلك  يصب على جور الولة ، وامرخ بال 90وأبدى فيه وأعاد., بال

قال العلمة السعدي ب رحه ال بوأمرخ بطاعة أول المرخ ، وهرم الولة على الناس من المرخاء والكام.24
والفحتي ، فإنه ل يستقيم للناس أمرخ دينهم ودنياهرم إل بطاعتهم والنقياد لم طاعة ل ، ورغبة فيمجا
ةة ، فإن أمرخوا بذلك ، فل طاعة لخلوق ف معصية الالق . عندهر ، ولكن بشرخط أن ل يأمرخوا بعصي

ولعل هرذا هرو السرخ ف حذف الفحعل عند المرخ بطاعتهم ، وذكرخهر مع طاعة الرخسول فإن الرخسول صلى
مط المرخ بطاعتهم كشبرخ ال عليه وسلم ل يأمرخ إل بطاعة ال ، ومن يطعه فقد أطاع ال ، وأما أولو المرخ كف

91أن ل يكون معصية (

قال المام عبد العزيز بن باز رحه ال.25
فقد قال ال عز وجل ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا ال وأطيعوا الرخسول وأول المرخ منكم فإن تنازعتم ف

) 59شيء فرخدوهر إل ال والرخسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم الخرخ ذلك خي وأحسن تأويل (النساء 
فهذهر الية نص ف وجوب طاعة أول المرخ وهرم المرخاء والعلمجاء وقد جاءت السنة الصحيحة عن

وهري فرخيضة ف العرخوف . والنصوص من , رسول ال صلى ال عليه وسلم تبي أن هرذهر الطاعة لزمة
طاعتهم بالعرخوف , فيجب على السلمجي طاعة ولة المور ف: السنة تبي العن , وتفحيد بأن الرخاد 
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فإذا أمرخوا بالعصية فل يطاعون ف العصية , لكن ل يوز الرخوج عليهم , العرخوف ل ف العاصي
فرخآَهر يأت شيئا من معصية ال فليكرخهر ما , بأسبابا لقوله صلى ال عليه وسلم : أل من ول عليه وال

ومن خرخج من الطاعة , وفارق المجاعة, فمجات , مات , يأت من معصية ال , ول ينزعن يدا من طاعة
92ميتة جاهرلية

مهركو ول المرخ العلى بف الدولة، ول ميشتط أن يكون إمااما عااما.26 كل العلمة ابن عثيمجي المام  كقا
كعنفحان كمجان بن  معبث للمجسلمجي؛ لن المامة العامة انقرخضت من أزمنة متطاولة ..من عهد أمي الؤمني 

كل تكن له اللفة... كعكلى ناحيتهم، وإن  وما زال أئأمجة السلم يدينون بالولء والطاعة بلمجن تأنمرخ 
93.العامة

قال الشيخ العلمة الفحقيه ابن عثيمجي رحه ال: فال ال ف فهم منهج السلف الصال ف التعامل مع**
ال لثآارة الناس، وإل تنفحي القلوب عن ولة المور، السلطان، وأن ل يتخذ من أخطاء السلطان سبي

وكذا ملء القلوب على: ، قال…فهذا عي الفحسدة، و أحد السس الت تصل با الفحتنة بي الناس
العلمجاء، يدث التقليل من شأن العلمجاء، وبالتال التقليل من الشرخيعة الت يمجلونا…، قال: الواجب

نن بعكلم أ أن ننظرخ ماذا سلك السلف تاهر السلطان، وأن يضبط النسان نفحسه، وأن يعرخف العواقب. و بليمب
كء السلم، فليست العبة بالثورة ول بالنفحعال بل العبة بالكمجة .من يثومر إنا يدمم أعدا

و لست أريد بالكمجة السكوت عن الطأ، بل معالة الطأ لنصلح الوضاع ل لنغي الوضاع،
94فالناصح هرو الذي يتكلم ليصلح الوضاع ل ليغيهرا

 :توضيح الشيخ اللبان لرخمة الرخوج على الكام السلمجي بزعم تكفحيهرم.27
ين الرخوج على الكام لو كانوا من القطوع بكفحرخهرم، لو كانوا من القطوع"  فنحن ذكرخنا دائأمجاا وأبداا بأ

ند ينبغي أن يكون نن هرذا الرخوج إذا كان ول ب نن الرخوج عليهم ليس مشرخوعاا إطلقاا؛ ذلك ل بكفحرخهرم، أ
ننا ينبغي أن تكون قائأمجة على الطهارة، وهري الوضوء، خرخوجاا قائأمجاا على الشرخع، كالصلة الت قلنا آَنفحاا إ

نة كسكن كح بسكونة  بل مأ مسوبل ا بم بف كر مك كن كل بد ككا رج ف مثل هرذهر السألة ببثل قوله تبارك وتعال: {كلكق }َونن نت
...{ 21الحزاب [

كت إليه: أن ميعنلم، أو بص الذي أشرخ قال الشيخ اللبان رحه ال : أنا أرى من تام نصح ذلك الشخ
مل-!هل أن الصلحا اليوم ل يبدأ بالثوربة وبالرخوج على- كعبلم بمن قب على القل- ميذنكرخ -إن كان قد 

امجا بكم الفحاسق-؛ وإننا الصلحا كيبدأ -كمجا نقول نن-دائأ ملرخوج على الا الاكم الكافرخ -فضال با
ادا-من عشرخات السني- بب: (النتصفحية والنتبية ).وأب

المدلهمة النوازل في الئمة فتاوى 92
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.فإن كان الرخجل معنا ف هرذا النهج؛ فميذنكرخ بذا، ويكفحي
كبن ميرخيد أن يرخج؟ِ وإن كان ليس معنا؛ فينبغي أن ميعنلم، وأن كنفحهم منه كيف يرخيد، و

ميالفحونا!هل فبنساؤهرم كضح الحكام الشرخعية- هرم  أكثرخ السلمجي جكهلة، وأكثرخ السلمجي -الذين كيعلمجون بع
ةي من نواحيها-.. إل نشرخيعة -ف كث نت عاريات، معاملمتم مابلفحة لحكام ال .كاسيا

نط بكلمجةة واحدة بدهر الؤمني مشرخو اعا نعتقد بأن نصكرخ ال لعبا مصرخمكم}َ، ونصمرخ: {ونن جي كل كين مصرخوا ا إن تكببن
95.بالعلم، ثآانايا: بالعمجل- ال إننا يكون -أنوال

من المثلة العملية لتطبيق أهل السنة والجماعة لهذا المنهجخامسا:ا 

. في عهد الدولة الموية1

يجاج بن يوسف الثقفحي، وقد اشتهرخ أمرخهر ف المة بالفحسق والظلم، والغشم، وتأخي الصلة ال بال نضرخب لكم مث
كل تأخيا ل يل له وبالظلم ف أخذ الزكاة وتوزيعها والسرخاف ف سفحك الدماء، وانتهاك حرخمات ال، وقبتل من قكبكت

كن كن الزبي؛ وقد عاذ بالرخم الشرخيف، واستباحا الرخمة، وقتل اب مجبي، وحاصرخ اب مليمة؛ كسعيد بن  من سادات ا
مة أهرل مكة والدينة واليمجن وأكثرخ سواد العرخاق، والجاج الزبي- مع أن ابن الزبي قد أعطاهر الطاعة، وبايعه عام

كهد أحند من اللفحاء إل مرخوان، ول يبايعه أهرل الل والعقد نب عن مرخوان، ث عن ولدهر عبد اللك، ول يع -.نائأ
حت قال عمجرخ بن عبد العزيز الليفحة الرخاشد- ليحي الغسان -: لو جاءت كل أمة ببيثها وجئنا بأب ممجد

96لفحتناهرم

ومع ذلك:ل يتوقف أحند من أهرل العلم ف طاعته، والنقياد له، فيمجا تسوغا طاعته فيه من أركان السلم
.وواجباته

وكان ابن عمجرخ- ومن أدرك الجاج من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم – ل ينازعونه، ول يتنعون منة
نمجل به اليان. وكذلك من ف زمنه من التابعي؛ كابن السيب، والسن طاعته فيمجا يقوم به السلم، ويك

ملمة .البصرخي، وابن سيين، وإبرخاهريم التيمجي، وأشباهرهم ونظرخائأهم من سادات ا

 ،والفاسق الظالم الحاكم على الخروج حرمة أدلة ، السلفي الجزائري شفاء أبا انظر 95
 http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=11090 

ما حسدت الحجاج عدو ال رواهر ابن عساكرخ) ولكن قال عمجرخ بن عبد العزيز أيضا: ):577 / 1 (العقيدة ف العزيز عبد بن عمجرخ عن الواردة الثآار 96
.على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله، وقوله حين حضرته الوفاة:ا اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك ل تفعل

كتب بذلك، العزيز عبد بن عمجرخ علم ولا الج على أمياا ليكون الثقفحي يوسف بن للحجاج الج لواء  بن عبد اللملكالوليد الليفحة عقد هرب92 سنة ففحي
يجاج يكرخهر كان العزيز عبد بن عمجرخ لن النورة، بالدينة الجاج عليه ينرخ أن يستعفحيه الليفحة إل تعال ال رحه الوليد فامتثل الظلم، من عليه هرو لا يرخاهر، أن يطيق ول ال
يجاج إل وكتب عمجرخ، لرخغبة نل كتب العزيز عبد بن عمجرخ إن: ال يح كرخهرك بن ترخ ل أن عليك فل عليه، مرخك من يستعفحين إ معال العزيز عبد بن الدينة (عمجرخ عن فتن

)28 / 1 (النبوة منهاج على الرخاشدي والصلحا التجديد



ملمة من سادات المة وأئأمجتها؛ يأمرخون بطاعة ال ورسوله، والهاد ف سبيله، واستمجرخ العمجل على هرذا بي علمجاء ا
مع كل إمام؛ برخ أو فاجرخ؛ كمجا هرو معرخوف ف كتب أصول الدين والعقائأد.

بد كق مكبفحكرخ، فكب بم ال مهر كد بعبن مع  ندابف كن ال بل ككا بسق، كب بفح مه ال كس مموبجمب بشكعث كلبي كل بن ا بب كع ا بج كم نجا كل كعكلى ا مجوا  كخكرخ كن  بذي كضح ال بع نن بكب كأ
بعكياض بضي  كل الكقا :كقا

كعة« مكبفحكرخ بلكبي كهركرخ ال كظا نشبرخبع كو كن ال كغينبكرخ بم كمجا  بل بل بسبق ، كب بفح كجنرخد ال كس بلمج بج كلبي نجا كل كعكلى ا مهم  نن بقكياكم كن أ كخبرخي نجة ال مح و
كك» كذبل ككرخ بف  بشمهور البن بومله ال كم ، كوقكب كسنل كعكليبه كو مل  كصنلى ا يب  كعكلى النن كة  كلبليكفح مه ا بضيمل بفح بحكرخار ، وتكب كل 97ا

كجرخ كح من  بب مظ ا كلابف كل ا نشبعبب:« كقا مجود وال من كأبب النن بصم بب بهرد وكعا كخبعي ومما ةبي والنن مجبكب من  مد ب بعي كس مهم  كعنة بمنبب كجا وككنفحمرخهر 
ببيهرم. 98وكغ

نشعبب مم ال بلكما كل ا نجاج ب»: « كقا بل ب يعن ال بت، كافنرخ با نطاغو نن بال مد أنه مؤم كق99أشه كسب كذلك ككمجا  كب بمن  . لكننه كتا
كعنه بقل  .الننب

كل كقا ادا فكب بهر كمما كسكأملوا  بج كف نجا كبل بختكبكلمفحوا بف ا بش: ا كمج بع كبل بن ا كع ري،  كسى النرخبمبل بعي من  بكيكي بب كل  بخ: «كوكقا نشبي بن ال كع تسألون 
برخ. ككابف 100ابل

اا. نجاج ممؤمن كل رمجون ا بعكرخاق ميس بل ال بهر بن أ بخكوابنكنا بم اا ل كجب كع كل: « بن كأببيبه كقا كع كس  كطاموو بن  كوكع
101

ةي مجكب من  بعد ب كس كل  كحنت كككفحكرخ.: «كوكقا بج  نجا كبل كعكلى ا مت  بج كخكرخ كوالنلبه كما 
102

مع ذلك نى السلف الصال عن الرخوج على أئأمجة الور فقد سئل السن البصرخي عن قتال الجاج بعد أن
ذكرخوا له ظلمجه وسفحكه للدماء وأخذهر للموال. فقال: أرى أن ل تقاتلوهر فإنا إن تكن عقوبة من ال فمجا أنتم

.103برخادي عقوبة ال بأسيافكم، وإن يكن بلء فاصبوا حت يكم ال وهرو خي الاكمجي.

. في عهد الدولة العباسية2

وكذلك بنو العباس استولوا على بلد السلمجي قهرخاا بالسيف، ل يساعدهرم أحد من أهرل العلم والدين، وقتلوا
يجاا غفحياا من بن مأميية، وأمرخائأهم، ونيوابم، وقتلوا ابن هربية أمي العرخاق، وقتلوا الليفحة مرخوان، حت خلقاا كثياا، و

بعكياض ( 97 بضي  بسبلم بلبلقا مم بحيح  كص كشبرخحا  بعبلم  مل ال كمجا بك كوبوي (6/128بإ بسبلم بللننب مم بحيح  كص كشرخحا  مظرخ  بن ).12/229).كوا
كجرخ(  98 كح ببن  بظ ا كحابف بب بلبل بذي به مب التنب بذي به 211 / 2تكب
بن (ص 99 كيا بل بب ا بككتا كة بف  كشبيكب من كأبب  بب مهر ا رسننبة () 39كركوا بل ال بهر مصوبل كأ كشبرخبحا مأ يي بف  ككابئأ يبن1823، كواللكل كلبلكبا كحمه ا نح كص )كو

مة ( 100 كهاكي مة كوالنبب كداكي )12/547البب
بن (ص 101 كيا بل بب ا بككتا كة بف  كشبيكب من كأبب  بب مهر ا رسننبة ()39كركوا بل ال بهر مصوبل كأ كشبرخبحا مأ يي بف  ككابئأ يبن1821، كواللكل كلبلكبا كحمه ا نح كص .) كو

كلبء ( كلبم الرنكب بع بسكي كأ برخ بف  كلكثآ كذا ا كهر كعكلى  كق  كعنل نبب  كهر نذ نن ال بك بدكماء،44/ 5كل بكه ال كسبفح كعسبفحبه، كو كع  كم بن  كيا بل نن ككابمل ا ممبؤبم مهركو  مقوملوكن:  كن يكب بذي مهم، ال ملبرخبجكئبة بمنبب
كل ا مي بإ بش مت: مي به: «قمببل )ببكقبوبل

كحاكبة نص كسبببه ال ».كو
كعببد الكب ( 102 بمجبهيد لببن  بن ككبثي(12/262النت مة لبب كهاكي مة كوالنبب كداكي بشق (545/ 12)، كو البب بدكم بريخ  183/ 12)، كوكتا
  .7/120 ابن سعد الطبقات  نقل من 696 / 2 (العقيدة ف العزيز عبد بن عمجرخ عن الواردة الثآار ،حياة بن محمد بن جبريل 103



يسفحاحا  ( ) قتل ف يوم واحد نو الثمجاني من هربب132أبو العباس السفحاحا أول خلفحاء بن العباس سنة منقل أن ال
مفحرخش على جثثهم، وجلس عليها، ودعا بالطاعم والشارب104بن مأمية .، ووضع ال

ومع ذلك: فسية الئأمجة؛ كالوزاعي، ومالك، والزهررخي، والليث بن سعد، وعطاء بن أب رباحا، مع هرؤلء اللوك،
يطلع .ل تفحى على من له مشاركة ف علم، وا

والطبقة الثانية من أهرل العلم؛ كأحد بن حنبل، وممجد بن إساعيل، وممجد بن إدريس، وأحد بن نوحا، وإسحاق
بن راهروية، وإخوانم…وقع ف عصرخهرم من اللوك ما وقع من البدع العظام، وإنكار الصفحات، ودعوا إل ذلك،
بعكلم أن أحداا منهم نزع يداا من طاعةة، ول رأى مقتل؛ كمجحمجد بن نصرخ، ومع ذلك: فل يمب وامتحنوا فيه، ومقتل من 

105الرخوج عليهم …” 

روي البيهقي ف "مناقب الشافعي" عن حرخملة، قال: "سعت الشافعي يقول: كل من غلب على اللفة
.بالسيف، حت يسمجى خليفحة، ويمجع الناس عليه، فهو خليفحة". اهرب

نم قوم بالرخوج –89أخرخج اللل ف السنة ( ) عن أب الارث: سألت أبا عبد ال ف أمرخ حدث ف بغداد، وهر
أي على الاكم-؟ِ فأنكرخ ذلك عليهم وجعل يقول: "سبحان ال الدماء الدماء، ل أرى ذلك ول آَمرخ به، الصب
على ما نن فيه خي من الفحتنة ميسفحك فيها الدماء ويستباحا فيها الموال وينتهك فيها الارم، أما علمجت ما كان

يعن أيام الفحتنة - الناس فيه

قول المام أحد ف أصول السنة : وكمن خرخج على إمام من أئأمجة السلمجي، وقد كان الناس اجتمجعوا عليه، وأقرخوا
نق هرذا الارج عصا السلمجي، وخالف الثآار عن رسول ال ، له باللفة بأي وجه كان بالرخضا أو بالغلبة فقد ش

فإن مات الارج عليه مات ميتة جاهرلية

قال المام أحد رحه ال ف أصول السنة :"والسمجع والطاعة للئأمجة وأمي الؤمني الب والفحاجرخ ومن ول اللفة
واجتمجع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حت صار خليفحة وسي أمي الؤمني والغزو ماض مع المام إل

يوم القيامة الب والفحاجرخ ل يتك وقسمجة الفحيء وإقامة الدود إل الئأمجة ماض ليس لحد أن يطعن عليهم ول
ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائأزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برخا كان أو فاجرخا وصلة المجعة خلفحه

وخلف من ولهر جائأزة باقية تامة ركعتي من أعادها فهو مبتدع".(أصول السنة)

عبد ال بن محمد بن علي بن عبد ال بن ( السفاح العباس أبو  كان):63 / 31 (عساكر لبن دمشق تاريخ في ذكر  104
مروان بن محمد بن هـــ). خرج السفاح على 136الموت (ذو الحجة  أتاه حتى ذلك على يزل ولم وأشياعهم أمية بني قتل في ) ملحاالعباس

 بني أمية.الحكم الموي المعروف بالجعدي والمنبوز بالحمار آخر ملوك
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نطار رل قتال السلطان، ول الرخوج عليه: وقال أحد بن حنبل ف عقيدته الت نقلها عنه عبدوس بن مالك الع ول ي
نع على غي السننة والطرخيق ةد من الناس،فمجن فعل ذلك، فهو مبتد .لح

كذ بقول النب صلى ال عليه وسلم «من رأى** كخ قيل للمام أحد بالرخوج؛ فنفحضح يديه وقال: إياكم والدماء، وكأ
من أميهر شيئا يكرخهره فليصب».رواهر مسلم

مت أبا عبد ال يأمرخ بكف الدماء وينكرخ الرخوج إنكاراا شديداا، وقال ف رواية إساعيل بن وقال الرخذوي: سع
مد عن النب صلى ال عليه وسلم: "ما صلوا فل". خلفاا للمجتكلمجي فيجواز قتالم رف لنا ن سعيد: الك

106كالبغاة.

كل كسى، كقا بعي من  يي بب كعبل بن  كع: وكع كمج بجكت بق: ا بة ابلكوابثآ بوكلكي مقومل بف  ال  بن إسحاق - ابن عم المام أحد - يكب كحبنكب مت  بكسبع
كل كأبب مءوا بإ كجا بصةم، كف كعا من  مل بب بض ري، كوكف بخ بطكب كمج ري ابل كعبل من  مم بب بهري ةد، كوبإبببكرخا معبكببي من  بكبرخ بب بد النلبه، كأمبو كب كعبب كل كأبب  كد بإ كدا بغ مء بكب كها كق فمب

كقاملوا بم، فكب مكل مت  كذبن بأ بسكت بد ال، كفا ببي: كعبب بن كوكغ مقبرخآَ بق ابل كبلبل بظكهاكرمهر  بعمنوكن بإ كشا، يكب كم كوكف كفحاكق بد تكب كبلبممرخ كق كذا ا كهر بد ال،  كعبب كيا كأكبا 
بم كأمبو كظكرخمهر كطابنبه، فكبكنا مسبل بمكرخبتبه، كوكل  كضى بببإ بسكنا نكببرخ بوكركك بف كأننا كل كشا بن من مدوكن؟ِ كقاملوا: كأ برخي كمجا مت بد النلبه: كف كعبب بم كأمبو  مكل كل  كقا كك، فكب كذبل

كي، كوكل بمج بسبل ممج كصا ابل كع مشرقوا  كعةة، كوكل كت كطا بن  ادا بم معوا كي بكتكل بم، كوكل  مك مقملوبب بككرخبة بب بم ببالنن مك كعكلبي بم: « مكل كل  كعاة، كوكقا كسا بد النلبه  كعبب
بجةرخ» بن كفا كحا بم بستكبكرخا بو مي كح بكبررخ، كأ بكتي بس كحنت كي مببوا  بص بم، كوا بمبرخمك كعابقكببة كأ مظمرخوا بف  بن مم، ا مك كع كي كم بمج بسبل ممج كء ابل بم كوبدكما كءمك بدكما مكوا  بسبفح كت
بد كعبب كبلبب  كل كأبب  كقا كضبوا، فكب كدكما كم بع بد النلبه بكب كعبب كعكلى كأبب  مت كأكنا كوكأبب  كخبل كضبوا، كوكد بظمه كوكم بحكفح بكل كأ ني  كك كككلنم ككبث كذبل ، كوكداكر بف 

كل كأبب كذا، كوكقا كهر كل  كع بفح بن يكب ةد كأ كح كبل رب  بح ةد، كوكما مأ نمج كمم مبلنمبة  كة كلكنا كو نسكلكم مل ال ال بسكأ كك: النلبه: كن كد بعبن كذا  كهر بد النلبه،  كعبب كيا كأكبا 
ببب» نص كها ببال بر انلبت مأبمبرخكنا بفي مف ابلكثآا بخكل كذا  كهر كل: كل،  نب، كقا كصكوا
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يمجا سواهر من يق، وأعرخض ع هرذا هرو منهج السلف، لن رام الوقاية من الزلل والتلف، فعضح عليه بالنواجذ؛ فإنه ال
:مذاهرب أهرل الباطل

108 حت تشيب مفحارق الغرخبان   وال لن يتمجعا ولن يتلقيا                      

.وال أعلى وأعلم، وصلى ال على نبينا ممجد، وعلى آَله، وصحبه، وسلم

كتبه أبو حمزة أغوس حسن بصري

2015  يوليو 24 هربب/ 1436 شوال 8ف مالنج، المجعة 
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