
على والخروج السإلما
الحاكم
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الله عبد:  السإتاذ تأليف
النفيسي

السإلماي للعلما النور

الرحيم الرحمن الله بسم

السإييلماية الوسإيياط فييي سإيياخنة حييوارات اليأيياما هذه تدور
هييذا... عصييرنا فييي الحكاما على الخروج شرعية مادى حول

ّدرون الييذيأن بعييض عليهييم نلحييظ السإييلماي العمييل يأتصيي
ًا ًا حماسإ ّيأد فكرة لكّل مُاضُاد أكييثر الحكيياما، علييى الخروج تؤ

يأييرى ل مايين كييل واتهموا ماوقفهم في غلوا قد فهم ذلك مان
ّلة بالغباء رأيأهم ّلية عين والخيروج الفقيه وق كتابيات فيي الم

عيين - بالبتعيياد النصييحة - والييديأن ننصحهم ونحن لبعضُهم،
ُنطُييالبهم الغلييو هييذا اللييه يأتقييوا - أن اللييه فييي - كييإخوة و

ًا الظن يأحسنوا وأل ويأحذروه ُيأسيييئوا بأنفسهم كثير الظيين و
ًا فليكيين القضُييية هييذه فييي اختلفنا وإذا غيرهم، بإيأمان كثير

ًا. الخلفا رفيع

علييى بالخروج يأقولون الذيأن ماع القضُية هذه في نقف نحن
هييذا ونقييف اليييوما، السإييلما أرض فييي الحاكميية النظميية
ًا الموقف دليلين: إلى اسإتناد

.الشرعي -الدليل1
.العقلي -والدليل2

)1(



على والخروج السإلما
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الشرعي الدليل
الكريأم: كتابه في القائل جّل يأقول

هييم فييأول-ئييك اللييه أنييزل بمييا يأحكييم لييم { ومايين)1
].45:  الكافرون} [المائدة

].48:  الله} [المائدة أنزل بما بينهم { فاحكم)2
ّكمييوك حييتى ُيأؤمانييون ل وربييك { فل)3 شييجر فيمييا يأح

].65:  بينهم} [النساء
إليييك} اللييه أنزل ماا بعض عن يأفتنوك أن { واحذرهم)4

].18:  [الجاثية
ًا} الله مان أحسن ومان يأبغون الجاهلية { أفحكم)5 ُحكم

].50:  [المائدة
بمييا النيياس بين لتحكم بالحق الكتاب إليك أنزلنا { إنا)6

].105:  الله} [النساء أراك

قييال: قييال عنييه اللييه رضييي الصييامات بن عبادة وعن)1
أماييراء ( سإيييليكم وسإييلم: عليييه الله صلى الله رسإول

ُيأنكييرون تنكرون، ماا يأعّرفونكم بعدي مان ماييا عليكييم و
عصييى لميين طاعة فل مانكم ذلك أدرك فمن تعرفون،

.)1()  الله

قييال: قييال عنييه الله رضي ماسعود ابن الله عبد وعن)2
عليكييم وسإييلم: ( سإيييكون عليه الله صلى الله رسإول
ِدثون ماواقيتهييا عن الصلة ُيأؤّخرون ُأماراء البييدع. ويأُحيي

ْبَن قال: تسألني أصنع؟ قلت: فكيف ٍد ُأمّا يأييا ْبيي كيييف َع
ُع؟ .)2()  الله عَصى لمن طاعَة ل تصن

عنهما الله رضي هريأرة وأبي الخدري سإعيد أبي وعن)3
أتين عليه الله صلى الله رسإول قال: قال وسإيلم: ( لي

ّناس، شرار ُيأقّربون ُأماراء عليكم ُيأييؤّخُرون ال الّصييلة و
ُكونن فل مانهم ذلك أدرَك فمن ماواقيتها، عن ًا، يأ ِريأفيي ع
ًا، ول ً، ول ُشْرطي ِبيا ًا ول َجا ِزن .)3()  َخا

صحيح. حديأث وهو والطُبراني الحاكم رواه 1
صحيح. حديأث وهو الكبير في الطُبراني رواه 2
فيي حبيان ابين وأخرجيه صيحيح، وسإينده مااجية ابن رواه 3

المعجييم فييي والطُييبراني ماسيينده، فييي وأحمييد صييحيحه،
بغداد. تاريأخ في والخطُيب الصغير،
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فينييا قال: قاما عنه الله رضي الخدري سإعيد أبي وعن)4
ًا وسإييلم عليه الله صلى الله رسإول مايين فكييان خطُيبيي
َعييى َأْن ُأوشييك إني ( أل قال: أن خطُبته ُأِجيب... ُأد فيي
ِليكم ويأعملييون يأعلمييون ماا يأقولون بعدي مان ُعّمال َفي

كييذلك فتلبثييون طاعيية، أولئييك وطاعيية يأعرفييون، بمييا
ًا يأعلمييون ل ماا يأقولون بعدهم مان عّمال يأليكم ثم دهر

ّد ووازرهم ناصحهم فمن يأعرفون، ل ماا ويأعملون وشيي
خييالطُوهم وأهلكييوا، هلكوا قد فأولئك أعضُادهم على

عليييى واشيييهدوا بأعميييالكم، وزايأليييوهم بأجسيييادكم
) ماسيييء بييأنه المسيييء وعلييى ماحسن بأنه المحسن

)4(.

قضُييية حييول وردت الييتي النصوص أشهر مان ماجموعة هذه
لكيين كييثيرة، وجييوه فيهييا العلييم ولهل الحاكم على الخروج

أن علينييا يأجب القضُية هذه حول الئمة آراء اسإتعراض قبل
الضُروريأة: النقاط بعض نوضح

الواقييع لتخيياطب جاءت إنما ذكرنا التي النصوص هذه)1
آنذاك. القائم المسلم

- أنهييا أسإيياس علييى ُبنيييت إنما حولها الئمة اجتهادات)2
المسييلم الواقييع لتخيياطب جيياءت - إنمييا النصوص أي

آنذاك. القائم

ّكاما أن)3 يأحكمون كانوا الئمة ُيأعاصرون كانوا الذيأن الح
الله. أنزل بما

والييتي بييالتطُّرفا توصف كانت التي الراء أصحاب أن)4
ذلييك حكيياما علييى - بييالخروج - آنييذاك ُتنييادي كييانت

والجماعيية السيينة أهييل خييارج مايين كييانوا الزماييان
والخوارج. كالمعتزلة

ّور يأكن فلم بمييا يأحكييم ل حيياكم - وجود - أيأاماها الفقهاء يأتص
لم اليوما، نعيشها التي والشمولية الكلية بالصورة الله أنزل
ويأتييآمار اللييه لشييرع يأتنكيير حياكم وجييود الفقهاء يأتصور يأكن
ُيأنكّل السإلما على ُيأوالي بالمسلمين و هييو كمييا اللييه أعداء و
اليوما... حكاما حال

ط في الطُبراني رواه 4 بيهقي الوسإ ي وال د ف بير الزه الك
صحيح. حديأث وهو
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تفسييير ماعييرض - فييي تعييالى اللييه - رحمييه كييثير ابن يأقول
ًا اللييه مان أحسن ومان يأبغون الجاهلية قوله: {أفحكم حكميي

ٍما ُيأنكر : ]50:  ُيأوقنون} [المائدة لقو مان على تعالى الله ( 
ٍر كّل على المشتمل المحكم الله حكم عن خرج النيياهي خي
َدل شييّر، كييّل عيين َعيي والهييواء الراء مايين سإييواه ماييا إلييى و

ماييين ماسيييتند بل الرجيييال وضيييعها اليييتي والصيييطُلحات
الضُللت مان به يأحكمون الجاهلية أهل كان الشريأعة... كما

قتيياله يأجييب كييافر فهييو مانهييم ذلييك فعل والجهالت... فمن
قليل في سإواه يأحكم فل ورسإوله، الله حكم إلى يأرجع حتى

.)5()  كثير أو

كتيياب فييي هذا كثير ابن كلما على الفقي حاماد ماحمد ُيأعلق
ه وشيّر هيذا ( وماثيل  فيقول:406 المجيد" صفحة "فتح مان
الييدمااء فييي إليهييا يأتحاكم قوانين الفرنجة كلما مان اتخذ مان

ِلَم ماا على ويأقدماها والماوال، والفروج ّين َع كتاب مان له وتب
شييك بل .. فهييووسإلم عليه الله صلى الله رسإول وسإنة الله

أنييزل بمييا الحكييم إلييى يأرجييع ولييم عليها أصّر إذا مارتد كافر
ظييواهر مايين عمييٍل أي ول به تسّمى اسإم أي يأنفعه ول الله،

). ونحوها والصياما الصلة أعمال

سُإييئل - لمييا تعييالى الله - رحمه تيمية ابن السإلما شيخ قال
مايين زعمييوا ولِمييا بالشييهادتين تمسييكهم ماع التتار قتال عن

الييتزاما عيين مامتنعيية طائفيية ( كّل قال: السإلما، أصل اتباع
هييؤلء مايين المتييواترة الظيياهرة السإييلما شرائع مان شريأعة
وإن شرائعه، يألتزماوا حتى قتالهم يأجب فإنه غيرهم و القوما
شرائعه، بعض ومالتزماين بالشهادتين، ناطقين ذلك ماع كانوا
ِنعي عنهم الله رضي والصحابة الصديأق بكر أبو قاتل كما ا ما

بعدهم... الفقهاء اتفق ذلك الزكاة. وعلى
أو المفروضييات، الصييلوات بعض عن اماتنعت طائفة فأيأما 

والمايوال، اليدمااء، تحريأيم اليتزاما عين أو الحيج، أو الصياما،
أو المحييارما، ذوات نكيياح عيين أو الميسر، و والزنا، والخمر،

الكتيياب، أهل على الجزيأة ضرب أو الكفار، جهاد التزاما عن
لحييد عييذر ل التي - وماحرمااته الديأن واجبات مان ذلك وغير
لوجوبهييا. فييإن الجاحييد يأكفيير - الييتي تركهييا و جحودهييا في

بهييا. وهييذا ماقييّرة كييانت وإن عليهييا ُتقاتل الممتنعة الطُائفة
ًا فيه أعلم ل ماما العلماء...  بين خلف

البغيياة بمنزليية ليسييوا العلميياء مايين المحققييين عنييد وهؤلء
.)6()  طاعته عن الخارجين أو المااما، على الخارجين

.1/225 كثير لبن العظيم القرآن تفسير 5
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(أي عليييه طييرأ -: فلييو اللييه - رحمييه عييياض القاضييي قييال
الوليأة حكم عن خرج بدعة أو للشرع تغيير أو الخليفة) كفر

وخلعه عليه القياما المسلمين على ووجب طاعته وسإقطُت
عادل. إمااما ونصب

حييول العلماء آراء بين تناقض أي هناك ليس أنه نرى وهكذا
كفييره حاليية فييي الحيياكم النظيياما علييى الخييروج ماسييألة

ٌع فالكّل الله، شرع عن وإعراضه نقييل كمييا ذلييك على ماجم
ل مامييا وهذا( قال:  عندماا إليه وأشار الجماع هذا تيمية ابن

ًا فيه أعلم .) العلماء بين خلف

ْهييَم ُيأسيييئون النيياس بعض هناك لرسإييول الحيياديأث بعييض ف
ً اللهز إل إلييه ل قال ( مان وسإلم: عليه الله صلى قوله فمثل
ُله حّرما الله، دون مان ُيأعبد بما وكفر الله وحسييابه ودمُاييه ماييا
.)7()  الله على

ذلييك: - حييول تعييالى اللييه - رحمييه عييياض القاضييي قييال
اللييه إل إلييه ل قييال بميين والنفس المال عصمة ( اختصاص

ُكو بهييذا المييراد وأّن اليأمييان إلييى الجابيية عيين تعييبير ماشيير
فل بالتوحيييد يأقييّر ماميين غيرهم الوثان... فأماا وأهل العرب
فييي يأقولهييا كييان إذ اللييه إل إلييه ل بقوله عصمته في يأكتفي
.)8()  كفره

يأعتقييد ولييم الله إل إله ل قال مان أّن على العلماء أجمع لقد
يأقاتييل أن يأجب بمقتضُاها يأعمل ولم ماعناها اعتقد أو ماعناها،

ّلت بما يأعمل حتى والثبات. النفي مان عليه د

ُأماييرُت وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول يأقول ُأقاتييَل أن ( 
ّناس ًا وأن الله إل إله ل أن يأشهدوا حتى ال الله رسإول ماحمد

ُيأقيمييوا ُيأؤتييوا الصييلة و مانييي عصييموا فعلييوا فييإذا الزكيياة و
.)9()  الله على وحسابهم السإلما بحق إل وأماوالهم دمااءهم

تيميييية بييين أحميييد السإيييلما شييييخ فتييياوى ماجميييوع 6
28/502،503.

ماسلم. رواه 7
8 ً -1/206 ماسلم لصحيح شرحه في النووي المااما عن نقل

207. 
ماسلم. رواه 9
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علييى تعليقييه - فييي تعييالى اللييه - رحمييه النووي المااما قال
أو الصييلة أو الزكيياة ماييانعي قتييال وجييوب ( فيييه الحييديأث:

ً السإلما واجبات مان غيرهما ًا أو قليل .)10()  كثير

( إنمييا :-  تعالى الله - رحمه تيمية ابن السإلما شيخ ويأقول
تييرك علييى أصييّرت إذا الممتنعة الطُائفة في العلماء اختلف
ل مايين - عنييد والقاماة والذان الفجر، كركعتي السنن بعض
الطُائفة ُتقاتل الشعائر. فهل مان ذلك - ونحو بوجوبها يأقول

والمحرماييات الواجبييات فأماييا ل؟ أما تركهييا علييى الممتنعيية
.)11()  عليها القتال في خلفا فل ونحوها المذكورة

 
عليييه اسإييتقر بمييا وسإييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن وثبت

وقتييال الزكيياة لمييانعي الصييديأق قتييال مايين الصحابة إجماع
للخوارج. علي

عيين ثبييت ( وكييذلك -: تعييالى الله - رحمه تيمية ابن ويأقول
عيين الحييديأث أوجييه عشرة مان وسإلم عليه الله صلى النبي

قييوله: ماييع والخليقيية، الخلييق شييّر أنهييم وأخييبر الخييوارج،
) صييياماهم ماييع وصييياماكم صييلتهم، ماييع صييلتكم ( تحقرون

شييرائعه الييتزاما عييدما ماع بالسإلما العتصاما ماجّرد أن فعلم
ّلييه الديأن يأكون حتى واجب للقتال. فالقتال بُمسقط ليس ك

فالقتييال اللييه لغير الديأن كان فتنة. فمتى تكون ل وحتى لله
.)12()  واجب

اليييوما الحاكميية النظميية علييى الخييروج عييدما َيأرون والذيأن
عليييه الله صلى الله لرسإول الحاديأث ببعض خطُأ يأستدلون

ً ًا أمايره مان رأى ( مان يأقول: حديأث هناك وسإلم. فمثل شيئ
ًا الجماعة فارق مان فإنه فليصبر يأكرهه فميتتييه فمييات شبر
.)13()  جاهلية

أسإئلة: عدة أمامنا يطرح الحديث هذا

الحديأث؟ هذا في المقصود الماير هو مان)1
الكره؟ نوعية هي ماا)2
الصبر؟ حدود هي ماا)3

ماسلم. رواه 10
 .28/503 تيمية بن أحمد السإلما شيخ فتاوى ماجموع 11
 .503-28/502 السابق المصدر 12
رضي عباس ابن روايأة مان وغيرهما وماسلم البخاري رواه 13

عنه. الله
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الحديأث؟ في المقصودة تلك جماعة وأي)4
الصغرى؟ أما الكبرى الجماعة أهي)5

الماييير هييو الحييديأث ذكييره الييذي الماييير أن البييديأهي مايين
الشييرع، طبيعيية ماع يأتماشى الذي المعنى هو فهذا المسلم،

- الماييير - أي لنييه يأطُيعييه أن المسييلم علييى يأجييب ثم فمن
ّيد ماييا مانييه المسييلم يأييرى قد لكن لماره، خاضع بالشرع ماتق
كحييال الماييير قبييل مان الخاطئة السلوكيات بعض أي يأكره؛

ًا هذا ليس والعباسإيين... لكن الماويأين الماراء ًا مابرر شرعي
هييو بالحييديأث الَمعنييّي الصييبر فييإن هنييا ومايين عليه، للخروج

ماواصييفاته... ذكرنييا الييذي الكييره هييذا لمحاصييرة الوسإيييلة
الجماعيية. حييدود إلييى الفييرد حييدوده تتجيياوز ل الييذي الكره
تطُييبيق ُيأحيياولون الذيأن خطُأ لنا يأتبين الفهم هذا ضوء وعلى

صييدور فييوق تجثييم الييتي النظميية علييى اليييوما الحديأث هذا
المسلمين.

اليييوما الحاكميية النظميية علييى الخييروج عييدما َيأرون والذيأن
ّلون ًا لسييت بحييديأث يأسييتد ( شييراُر يأقييول: لصييحته مُاطُمئنيي

ويألعنييونكم وتلعنييونهم ويأبغضُييونكم تبغضُونهم الذيأن أئمتكم
فيكييم أقيياماوا ماييا قييال: ل، ُننابذهم؟ أفل الله رسإول قلنا: يأا
). الصلة

ًا الحديأث كان لو وحتى الييتي بالصييورة نفهمه  فل)14( صحيح
اللييه رسإييول قييال عرضييه... يأقولييون، خللهييا مايين ُيأحاولون

أن ) ويأعتقييدون الصييلة أقيياماوا ( ماييا وسإلم عليه الله صلى
مايين النيياس يأمنييع ول ُيأصييلي الحيياكم مااداما أنه هو المقصود

صييحيح وغير قاصٌر فهٌم وهذا عليه، الخروج يأجوز فل الصلة
فييي تيمييية ابن وبالخص العلماء جمهور أقوال ماع يألتقي ول

ّوناهييا التي أقواله كييانوا فالتتييار السييابقة؛ الصييفحات فييي د

،6/24 ماسييلم أخرجييه صحيح الناشر): الحديأث (أي قلت 14
بيين عوفا حديأث . مان28-6/24 وأحمد ،2/324 والدارماي

ماالك.
ُيأصييلون ويأحبييونكم، تحبيونهم الييذيأن أئمتكيم (خيار عليكيم و

تبغضُيييونهم اليييذيأن أئمتكيييم وشيييرار عليهيييم، وتصيييلون
ُيأبغضُونكم، أفل اللييه رسإييول قيل: يأا ويألعنونكم، وتلعنونهم و

وإذا الصييلة، فيكييم أقيياماوا ماييا فقييال: ل؛ بالسيف؟ ُننابذهم
ًا ُولتكم مان رأيأتم تنزعييوا ول عملييه، فأكرهوا تكرهونه، شيئ

ًا طاعة). مان يأد
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ًا كييان مان مانهم بل الصلة ُيأقيمون ًا فقيهيي ذلييك وماييع مُاتعبييد
ًا ِقتالهم جعل .)15( بالياسإق ليأمانهم واجب

َبذة والمقصود - هييو الحييديأث فييي ذكرهييا ورد - الييتي بالمنا
والخييروج الحكيياما لهييؤلء النيياس أعطُاهييا التي البيعة نقض

الكريأييم: {وإمّاييا كتييابه فييي وتعييالى سإييبحانه عليهييم. يأقييول
ٍما مان تخافّن أعلمهييم سإييواء} أي على إليهم فانبذ خيانًة قو
وبينهم.  بينك الذي العهد بنقض

ُأعطُيييت بيعيية هنيياك أن إلييى واضييحة إشييارة الحديأث وفي
اللييه كتاب حسب المسلمين بأمار يأقوماوا كي الماراء لهؤلء
ل واختيييار رضا عن تكون أن - ويأجب فالبيعة رسإوله، وسإنة

لتولي السإلما في الشرعية الوسإيلة - هي وإجبار إكراه عن
الحيياكم بييين بيعيية هنيياك داماييت وماييا السياسإييية، السييلطُة

البيعة لن ُيأطُاع؛ أن يأجب الحاكم أن ذلك فمعنى والمحكوما
ّيد للحاكم إلزاما هذا بطُاعة للمحكوما وإلزاما الله بشرع بالتق

الييذيأن الماييراء فييإن هنا الشرع. ومان هذا حدود في الحاكم
بمييا يأحكمون كانوا عليهم والخروج مانابذتهم الصحابة طلب
المحكييوماين ُيأرضييي ل الشخصييي سإييلوكهم لكيين الله أنزل

يألعنييون هييم َثييّم ومايين الناس، ِقبل مان لعنهم ُتبيح وأفعالهم
يألعنونهم.  كما الناس

ّين الفهم هذا ضوء وعلى الرسإييول بقول المقصود أن لنا يأتب
ماجييّرد هيو الصييلة) ليييس أقيياماوا (ماا وسإلم عليه الله صلى
الماييير علييى الييواجب لن وإنمييا ذاتها، حد في الصلة إقاماة

الجمعيية، فيهييم ويأخطُب الصلة الناس في ُيأقيم أن المسلم
لمسؤولياته الشرعية الممارسإة صور مان صورة العمل هذا
ًا يأعنييي العمييل... وهييذا بهييذا يأقوما ومااداما السإلما في أيأضُيي

ّيده مانابييذته، تجييوز ل ذلييك اللييه... لجييل بشرع وإلتزاماه تق
الحيياكم مايياداما - أنييه البعييض يأفهييم - كمييا المقصييود وليس
وإن عليه الخروج يأجوز فل الصلة مان الناس يأمنع ول ُيأصلي

صريأحة ماخالفة ُيأخالف الفهم فهذا الله، شرع يألتزما يأكن لم
عليييه أجمييع ماييا وكييذلك عليه وأجمعوا الصحابة عليه كان ماا

الفقهاء. 

"جنكييز اقتبسييها قييد أحكيياما مان ماجموع كتاب عن عبارة 15
ّليية والنصييرانية اليهوديأيية مايين شييتى شييرائع خان" عيين والم
نظييره ماجييرد مايين أخييذها الحكاما مان كثير وفيها السإلماية،

هذا.   عصرنا في المرتديأن الحكاما يأصنع وهواه... كما
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الييذي الحيياكم هييو بالحييديأث المقصييود يأكون أن ُيأعقل وهل
ّييية دون فقييط الصلة ُيأقيم ماحاوليية الشييرع؟! إن أحكيياما بق

ّكيياما علييى الحديأث هذا تطُبيق لييدعم ماحاوليية هييي اليييوما ح
ّكيياما السإييلما، حسيياب على الباطل هييذا وأنظميية اليييوما فح
ًا المسّمى المتراماي العالم إلييى يأصييلوا لم بالسإلماي ماجاز
على أنفسهم فرضوا بل (البيعة)، الشرعي بالطُريأق الحكم

الكييافرة القييوى ودعييم والمييال الحديأييد بقييوة المسييلمين
ّبصيية ُدعيياته بالسإييلما المتر يأنقطُييع هنييا ومايين الحقيقيييين، و

الجاهلييية ترقيييع يأحيياولون الذيأن الضُللة دعاة أمااما الطُريأق
الماامايية ثييوب الكافرة النظمة هذه وإلباس السإلما بأحكاما

العادلة!!. 

تصدره قرار كّل في الله حّرما ماا النظمة هذه اسإتحلت لقد
بيعيية على تقوما - ل نلحظ - كما فهي تخطُوها، خطُوة وكّل
ّلييت وقييد الحيياكم وماراقبيية الشييورى فييي المايية حييق عطُ

إباحيية فييي تتوسإييع وأخييذت وعزلييه، وترشيييده وتسييديأده
كييي والوسإييائل السييبل تيّسيير بييل الشييرعية المحظييورات

كفير والسإيتحلل الواقيع، وتسيود المحظيورات هذه تنتشر
ذلييك إلييى وبالضييافة أحييد ذلييك فييي ُيأخالف ل الماة بإجماع

هنيياك فهل وأعراضهم، وأماوالهم المسلمين دمااء اسإتباحت
ذلك.  مان أكثر الصريأح الكفر على براهين

ّكاما إن ماهمييا عنييه وأعرضييوا اللييه أنييزل بمييا كفروا اليوما ح
ويأنصرونهم الله أعداء ُيأوالون وهم السإلما، أزيأاء مان لبسوا
فييي الفسيياد ويأنشييرون والمسييلمين، السإلما جماهير على

بييين والعييدل بالقسييط يأييأمارون الييذيأن ويأقتلييون الرض،
ْهِفييي النيياس... والجميياهير َل لهييذه - اسإتسييلمت عليهييا - 

تصييوراتها صييبغت حييتى لهييا ودانييت المنحرفيية الوضيياع
الحكيياما ُتييوالي فأصييبحت الكفيير، بصبغة وأخلقها وسإلوكها

حسيياب على وتدعمهم وتنصرهم مانهم وتتقرب لهم وتهتف
ً وهي السإلما، ًا أول ل وأصبحت بها؟ ُيأراد مااذا تدري ل وآخر

ًا أكييثر كفٌر هناك اسإمه. فهل سإوى السإلما مان تحمل بواحيي
هذا؟. مان
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العقلي الدليل
أرض فييي اليوما الحاكمة النظمة هذه واقع في المتأمال إن

لييم النظميية هذه وهي: أن هامّاة حقيقة له تتكشف السإلما
ّلم ًا، المسييلمين بلد فييي الماييور زمايياما تتسيي هييذه اعتباطيي
وإذا الكيافر، الغربيي للسإيتعمار طبيعي اماتداد هي النظمة

القيييوى ُنقاتيييل أن علينيييا الشيييرعي اليييواجب ماييين كيييان
ّله الديأن يأكون حتى الكافرة الغربية السإتعماريأة فمن لله، ك

المااماييية الجبهيية ُتعتييبر التي النظمة هذه ُنقاتل أن البديأهي
المؤسإييف الكييافرة. ومايين السإييتعماريأة الغربية القوى لهذه

ّوفا أن السإييياليب ماييين السإيييلماية الوسإييياط بعيييض تتخييي
التغيير.  ((الثوريأة)) في

ِعلييم - هي ((الثورة)) - كمصطُلح كانت وإذا ُيأوضييع الييذي ال
ن والتطُيبيق الممارسإية في ًا المجتميع تغييير أجيل ما تغييير

ًا ً جذريأ الليه رسإيول وكرسإيه أسإسيه اليذي - كالتغيير شامال
مارحليية مايين بييالمجتمع - والنتقييال وسإييلم عليييه اللييه صلى

ّينيية العداليية تحقيييق صييعيد علييى ماتقدمايية أخييرى إلييى ماع
ذليك - تعنيي ((الثييورة)) - كمصييطُلح كييانت إذا الجتماعية؛

ًا الثييورة فليسييت تعنيييه، نعلييم كمييا وهييي علينييا غريأبيية إذ
ًا كمسلمين كمسلمين... ولسنا الثييورة. على - غرباء - أيأضُ

ماجمييوع كييان وإذا المايية، ماجموع ماع تقف الثورة كانت وإذا
لن حييق؛ ثييورة شييك ل فإنهييا الثييورة، ماييع يأقييف المايية
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ّكييد وسإييلم عليييه اللييه صلى المصطُفى تجتمييع ل المايية أن أ
ضللة.  على

ًا تنحيياز الثييورة كييانت وإذا ًا انحييياز المايية، لمصييالح تامايي
ّذبين، والجائعين فيها، وللمستضُعفين وماطُالبها، فإنهييا المعيي

السماء رسإالت مان السإاسإي الهدفا لن حق، ثورة شك ل
وتحطُيييم والقسييط العدل زال: تحقيق وماا كان الرض إلى

ُرسإييلنا أرسإييلنا القائييل: {لقييد جّل يأقول والظالمين، الظلم
النيياس ليقييوما والميييزان الكتيياب ماعهييم وأنزلنييا بالبينييات

]. 25:  بالقسط} [الحديأد

ًا وسإييلم عليييه اللييه صييلى المصييطُفى هجرة تكن ولم فييرار
ًا، ً كييانت بييل وهروبيي ًا فعل علييى الثييورة طريأييق عيين ايأجابييي
والتحريأييض لها والتحضُير الظالمة، والقريأة الظالم المجتمع

والييذيأن لتغييييره، الظييالم المجتمع يأهجرون ل عليها. والذيأن
أنواع أشد لنفسهم... وهو ظالمون هم الظلمة ماع يأأتلفون

قييالوا أنفسييهم ظييالمي الملئكة توفاهم الذيأن الظلم: {إن
تكيين ألييم قييالوا الرض فييي ماستضُعفين كنا قالوا كنتم فيَم

ُتهيياجروا واسإييعة اللييه أرض جهنييم ماييأواهم فأولئييك فيهييا ف
ًا}. وسإاءت ماصير

مايين ُيأعفيهييم ل الرض فييي ماستضُييعفين كييونهم أن ذلييك
هييذا السإتسييلماي مانطُقهييم لن للظلييم، التغيييير ماسييؤولية

القييرآن صيياغها التي الرادة تلك سإبحانه، الله إرادة ُيأعاكس
الييذيأن علييى نميين أن واحييدة: {ونريأييد آيأيية فييي الكريأييم

الييوارثين} ونجعلهييُم أئميية ونجعلهييم الرض في اسإتضُعفوا
والماامايية القيييادة تكييون أن اللييه ]. فييإرادة5:  [القصييص

عليييه اللييه صييلى ماحمييد أمايية مان الرض في للمستضُعفين
مايين أوطييانهم حييوزة فييي ماييا وراثيية لهييم تكون وأن وسإلم،
وتوحييده الليه إليى الييدعوة وإماكانيييات. وأن وعلوما ثروات
قضُييايأا عيين مانفصييلة أيأاماها مان يأوما أي في تكن ولم ليست
والكرامايية العييدل إلييى وتطُلعاتهييا وهموماها وأوضاعها الماة

وسإييلماه اللييه صييلوات النبياء كان والرتفاع... لقد والحريأة
(التوحيييد) لكيين العقيييدة إلى أمامهم يأدعون أجمعين عليهم
بالمسييائل الدعوة هذه يأربطُون كانوا أنهم هنا التأكيد يأنبغي

أمامهم. تهم التي والقضُايأا

بمشششكلة ارتبطت السلما عليه شعيب فدعوة
اقتصادية:
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ًا أخاهم ماديأن {وإلى لكيم مايا الليه اعبيدوا قوما يأا قال شعيب
ٍه مان ٍر} أراكم إني والميزان المكيال تنقصوا ول غيره إل بخي

].84:  [هود
 

بمشششكلة ارتبطت السلما عليه موسإى ودعوة
سإياسإية:

ِتيا ّنا فقول فرعون { فأ أرسِإييْل * أْن العييالمين رب رسإييول إ
ِني ماعنا ].16،17:  إسإرائيل} [الشعراء ب

بمششكلة ارتبطشت السشلما عليشه لشوط ودعوة
اجتماعية:

ّذبت ْذ المرسإليَن لوٍط قوما {ك ُهم لهم قال * إ أل لييوٌط أُخييو
ّتقون ّني ت ْا أمايٌن رسإوٌل لكم * إ ّتقو َفا ُعوِن اللَه *  * ومَاا وأطي

ُكْم ُل ٍر مِايْن علييه أسإأ َي ِإْن أجي ِر ّ َأْجي * العيالميَن رّب علييى إل
ْكراَن أتأتوَن ّذ َذروَن العالميَن مان ال َت َلييق ماا * و ُكييم لكييم خ ّب ر

ْا عادوَن ق-ومٌا أنتم بل أزواج-كم مِاْن ِه لييم لئن * قالو َتيي ْن يأييا َت
].160،167:  المْخَرِجيَن} [الشعراء ماَن لتكونّن لوُط

وضييد التجار جشع ضد ماوّجهة كانت شعيب دعوة أن نلحظ
وماييازالت فيهييم شييائعة كييانت التي التجاريأة الدناءة أشكال
التجاريأيية... نقييص العصريأة المجتمعات مان كثير في شائعة

اكتييالوا إذا الييذيأن للمطُففييين والميزان. {ويأٌل المكيال في
ُيأخسييرون}. وزنييوهم أو كالوهم وإذا يأستوفون الناس على
ًا هذا كان ًا أمار - أنهييم - رغييم شييعيب - قوما ماديأن في شائع
ًا - كييانوا التجار مان الطُبقة هذه أي {إنييي ازدهييار فييي دومايي

عين ُتغنيكيم اليرزق فيي وسإيعة بيثروة بخيير} يأعنيي أراكم
فدعوة بالباطل، أماوالهم وأكل الناس حقوق وبخس الدناءة
اللييه باسإييم جاءت إنما ماجردة دعوة تكن - لم - إذن شعيب

ُتحييارب ًا ل ًا واقعيي والييدناءة السإييتغلل علييى يأقييوما اقتصيياديأ
والبتزاز. 

ّلط الطُيياغوت ضييد ماوّجهيية كييانت ماوسإييى ودعييوة والتسيي
أكيثر فرعيون... ومايا يأمثلهيا كيان اليتي التاريأخية والعجرفة

وكييّل النيياس كييّل يأستبيح فرعون هذا!! كان عصرنا فراعنة
ًا: {أنا قال حتى الطفال وكّل النساء وكّل الرواح ربكُم يأوما

ً ماوسإى إليه العلى} ويأأتي لييه: - ويأقييول اللييه مان - رسإول
ضييحايأا كييانوا اسإييرائيل، بنييي لن اسإييرائيل بنييي ماعنا أرسِإل
- اللييه - باسإم ماوسإى مانه فرعون... طلب وجبروت طغيان

ٍر سإبيلهم ويأخلي اسإرائيل بني عن يأده يأرفع أن الله. مان بأما
الطُغيييان أشييكال وكييل للطُاغييية مُاواجهيية فيييه الموقييف

السياسإي.
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على والخروج السإلما
الحاكم

سإيقط مُانحييل اجتمياعي بواقييع مارتبطُيية كيانت لوط ودعوة
ًا ًا، سإييقوط ُيأعليين ليهيياجمه اللييه باسإييم لييوط جيياء ذريأعيي و
َلة ماعه. المفاص

ًا ورسإله الله أنبياء يأقف وهكذا ّف ًا ص التجاري للجشع مُاعارض
ُطُغيان ّلل السياسإي وال نلحييظ كمييا وهييي الجتماعي، والتح

السإييلماي العييالم فييي هذا... وبالخص عصرنا قضُايأا أخطُر
َله أرسإل الله ( إن وما كتبيه وأنزل ُرسُإ بالِقسيط، النياس ليق
ظهييرت فييإذا والرض، السموات به قامات الذي العدل وهو

َفَر العقل، أدلة وقامات الحق، أماارات ّي ُصبحه وأسْإ طريأق بأ
َثّم كان؛ لييم تعييالى واللييه وأماييره، ورضيياه وديأنه الله شرع ف

وأبطُييل واحييد نيوع فييي وأمايياراته وأدلته العدل ُطرق يأحصر
ّيين بييل وأظهيير، وأدّل مانه أقوى هي التي الطُرق مان غيره ب

والعييدل الحييق إقامايية ماقصييوده أن الطُييرق مايين شرعه بما
الحييق بهييا اسإييتخرج طريأييق فييأي بالقسييط، النيياس وقييياما

والطُييرق وماقتضُياها، بموجبهيا الحكييم وجب العدل وماعرفة
هي التي غايأاتها المراد وإنما لذواتها، ُتراد ل ووسإائل أسإباب

ّبه ولكن المقاصد، أسإييبابها علييى الطُييرق مايين شييرعه بمييا ن
ًا تجد ولن وأماثالها، وهييي إل للحق المثبتة الطُرق مان طريأق

َعة الكاماليية بالشييريأعة ُيأظيين وهل عليها، للدللة وسإبيل ِشْر
 اهي. )16()  ذلك؟ خلفا

العالمين رب لله الحمد أِن دعوانا وآخر

تم تنشزيل هذه المادة
من

منبر التوحيد والجهاد
http://www.tawhed.ws

http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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