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ABSTRAK 

 

Perbincangan tentang hukum Negara dan status penguasa merupakan tema 

yang tidak pernah sepi dari perdebatan sejak dahulu hingga hari ini. Inti 

persoalannya adalah pada bilamana suatu pemerintahan disebut adil, zhalim 

dan kafir (murtad). Yang jelas, kepastian hukum atas persoalan di atas 

membawa implikasi yang tidak ringan, yaitu boleh atau tidaknya rakyat  

memberontak terhadap penguasa tersebut (khuruj ‘alal hukkam). 

Kajian ini di latarbelakangi atas banyaknya para penguasa yang berlaku zhalim 

terhadap kaum muslimin di negeri mereka, juga banyaknya para penguasa 

tersebut yang tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaanya, sehingga 

menyebabkan pemberontakan dan perlawanan rakyat terhadap mereka. Di 

Timur Tengah lahir apa yang disebut dengan Arab Spring yang merontokkan 

para penguasa diktator Arab (2011 M), dari Tunisia hingga Suriah hari ini. Di 

Indonesia beberapa peristiwa serupa pernah terjadi, dari Bom Bali I (2002 M) 

hingga yang terakhir Aksi Bela Islam 212 (2016 M) yang dianggap bagian dari 

upaya untuk menggulingkan penguasa di negeri ini. Kemudian munculnya 

fenomena mengkafirkan para penguasa secara serampangan tanpa 

memperhatikan ketetepan-ketetapan syar’i yang berlaku, mendorong penulis 

untuk mengkaji tema ini: Al-Khuruj Alal Hukkam Ashnafuha wa Ahkamuha 

Fil Fiqhil Islami. 

Kajian ini adalah kajian kepustakaan, yang mentikberatkan pada kajian 

menyeluruh terhadap literatur para ulama fiqih yang membahas tentang tema 

khuruj ‘alal hukkam. Dengan pendekatan Siyasah Syar’iyyah yang meliputi 

Fiqhul Aulawiyat, Fiqhul Muwazanah dan Fiqhul Ma’alaat disimpulkan bahwa 

Islam membagi penguasa menjadi: penguasa adil, penguasa zhalim, dan 

penguasa kafir (murtad). Terhadap penguasa adil haram untuk mengangkat 

senjata terhadap mereka, pelakunya disebut bughat dan halal diperangi. 

Terhadap penguasa zhalim para ulama berbeda pendapat, diantara mereka ada 

yang mengharamkanya secara mutlak, sebagian yang lain membolehkan secara 

mutlak, dan sebagian yang lain membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. 

Dan yang rajih bahwa hukum asli mengangkat senjata terhadap para penguasa 

yang zhalim adalah haram, hingga terpenuhinya terlebih dahulu tahapan-

tahapan amar makruf dan nahi munkar atas penguasa tersebut. Bila tahapan-

tahapan tersebut telah terpenuhi, dan tidak ada seorangpun yang bisa 

menghentikan kezhalimannya, maka para ulama membolehkan mengangkat 

senjata terhadap mereka dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh para ulama. Terhadap penguasa kafir, para ulama telah berkonsesus akan 

kewajiban mengangkat senjata terhadap mereka untuk memusnahkan 
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kekufuran mereka dengan tetap berkewajiban memperhatikan ketentuan-

ketentuan syar’inya. Wallahu A’lam bish Shawab. 

 

Keyword: Penguasa, Memberontak, Siyasah Syar’iyyah. 

 

  
ABSTRACT 

 

The discussion about the laws of the State and the status of the government is a 

perpetual and debatable topic from the beginning to the present day. The 

essence of the problem is in what condition a government can be called zhalim 

and kafir (apostate). Obviously, the clearness status over the issues brings 

implications that are very significant, whether the ummah (people) may take a 

rebellion against the government (khuruj 'alal hukkam) or not. 

This study is triggered by so many rulers which unfair to the Muslims in their 

country, as well as the many rulers who do not apply the sharia law in their 

country, causing rebellion and popular resistance against them. In the Middle 

East, born an event called “the Arab Spring” which thrashed the rulers of the 

Arab dictator (2011 CE), from Tunisia to Syria until now. In Indonesia, several 

similar incidents have occurred, from the Bali Bombing I (2002 CE) to the last 

event which called Islamic Defense Action 212 (Aksi Bela Islam / 2016 CE) 

which can be considered as a part of the effort to overthrow the depostate rulers 

of the country. Then, the phenomenon of careless statement about the rulers’ 

infidelity in a haphazard manner without regard to the shar'i literarutre, has 

encouraged the writer to study this theme: Al-Khuruj Alal Hukkam Ashnafuha 

wa Ahkamuha Fil Fiqhil Islami. 

This study is based on literature, which is a full observation of the literature 

from fiqh scholars who discuss the theme of insurgency (khuruj 'alal hukkam). 

Using the approach of Islamic political science (Siyasah Syar'iyyah), including 

Fiqhul Aulawiyat, Fiqhul Muwazanah and Fiqhul Ma'alaat, it is concluded that 

Islam divides the rulers into: fair ruler (‘adil), depostate ruler(zhalim), and 

apostate rulers (kafir). For the fair and just ruler, it is not allowed and forbidden 

to rebel against them, according to the scholars, the rebel is called as bughat 

and legally fought by the government. For the depostate rulers, the scholars is 

divided into two conclusion, some of them said that it is forbidden to rebel, 

whilte the others allowing rebellion with several terms. The strongest opinion 

is that the jurisprudence  of rebelling against the depostate rulers is haram, 

until completing many stages of amar makruf and nahi munkar over the ruler. 

When these stages have been fulfilled, and no one can stop their injustice, then 

the scholars allow to take up arms against them with several terms and 

conditions which already set by the scholars. Against the apostate rulers (kafir), 

the scholars have agreed in the obligation to rebel against them to eradicate 

their kufr-deeds, and it is still have to pay attention for the terms based on the 

sharia. Wallahu A'lam bish Shawab. 
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 ملخص

من مجلة ادلسائل اذلامة  اليت ذىب فيها كثَت  ىي ااكمهقضية عن حكم الدار وحإن 
يعرف منها مىت يكون احلاكم عادال، ظادلا، أو كافرا  حيث سلفا وخلفا. من الناس

 ومرتدا، ومىت ػلرم اخلروج ادلسلح عليهم ومىت غلوز.
ظهور احلكام والسلطة الظلمة واجلبارة ومن الداوفع اليت دفعت كتابة ىذه الرسالة ىي 

 ظهور احلكام والسلطة اليت ٖتكم بالد ادلسلمُت، و اليت ٖتكم ادلسلمُت وبالدىم اليوم
حىت صار ذلك سببا ، بغَت حكم ا وٖتكم قوانُت الوضعية ادلستوردة من الغربية

لوقوع الثورة وادلقاومة من الرعية على حكامهم، منها; الربيع العريب )الثورات العربية(  
 3122)مطلع  البلدان العربيةحركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت يف بعض ك

كما وقعت ذلك يف اإلندونيسيا قبل   م(، متأثرة بالثورة التونيسية إىل سوريا اليوم.
م( إىل ادلسَتة  3113السنوات ادلاضية، كعملية التفجَت األول يف مدينة بايل )سنة 

 3127سنة  Aksi Bela Islam 212أو ما تسمى ب ) الثالثة لنصرة اإلسالم
لعزل وإزالة وادلظاىرات  أهنا من الثورات اليت زعم بعض السياسيُتم( ّتاكرتا، 

مث ظهور من يكفر ىؤالء احلكام بغَت منظرور شرعي غلوا  اإلندونيسية. احلكومة
يزداد حرصا وعزما على الباحث لكتابة ىذه الرسالة ادلتواضعة; اخلروج على  وإفراطا

  احلكام؛ أصنافها وأحكامها يف الفقو اإلسالمي.
للحصول على الفهم  الوصفي التحليلي البحث فهو البحث ادلكتيب نوعالنظر إىل ب

اخلروج على احلكام؛ أصنافها وأحكامها يف الفقو اإلسالمي وبيان آراء الدقيق عن 
مع مراعاة السياسة الشرعية يف فقو  الفقهاء عن ىذه القضية مث الًتجيح منها

إن احلكام يف اإلسالم ىي ثالثة فنتيجة البحث ىي;  األولويات وادلوازنة وادلأالت.
عادل، فتحرمي اخلروج عليو ومطلقا، واخلارج عليو يسمى باغيا  أصناف; حاكم مسلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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وغلوز على احلاكم وادلسلمُت زلاربتو. حاكم مسلم ظامل )فاسق(، فقد اختلف 
الفقهاء يف حكم اخلروج ادلسلح عليو، فمنهم من ػلرمو مطلقا، ومنهم من يوجبو 

صل ىو ٖترمي اخلروج مطلقا، ومنهم من يقول بالتفصيل. والراجح قول من قال بأن األ
إزالتو وعزلو ودفع على احلاكم الظامل حىت تقدمت عليو وسائل التغيَت السلمية يف 

ظلمو وجوره. فإذا مرت تلك الوسائل السلمية وليس أحد يستطيع أن يدفع ظلمو 
وجوره إال باالنقالب العسكري )ادلسلح(، فيجوز حينئذ مع مراعاة الضوابط والقواعد 

بوجوب اخلروج عليهم مع مراعاة ، فقد أمجع العلماء كافر ومرتدالشرعية. حاكم  
 .الضوابط الشرعية والتفريق بُت الكفر األصلي والطارئ. وا أعلم بالصواب

 
 كلمة السر; احلكام، اخلروج، السياسة الشرعية 

 

 المقدمة. 1

ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا، ومن سيئات  ،إنَّ احلمَد  ضلَمُده

وأشهد أّن ال إلو إالّ  أعمالنا، من يهده ا فال مضّل لو، ومن ُيضلل فال ىادي لو.

 وأشهد أّن زلمداً عبده ورسولُو.، اُ وحده ال شريك لو

 أما بعد; 

األمة اإلسالمية على مدار تارؼلها الطويل بقنت أنشبها بعض  فلقد ابتليت

بنيها، فولدت فتنا أخرى، أطمعت أعداءىا فيها، وكان أعظم فتنة ابتليت هبا األمة 

اضلرافها عن احلق واذلدى وابتعادىا عن شريعة ا، وقد أدى ىذا االضلراف إىل ضياع 
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، واستوىل على بالد ادلسلمُت من ، ونبذ شريعة ا1م 4291اخلالفة اإلسالمية سنة 

يتفنن يف إبعاد ادلسلمُت عن عقيدهتم السمحة احلنفية وإغراقهم يف ْتر الفساد 

وادلعاصي والضالل، بل دعموا كل ىو آت من الغرب، فشجعوا األفكار الغربية 

اذلدامة عرب إعالمهم الرمسي، فظهرت اذلجمة على اإلسالم، فاهتم أنو دين رجعي يريد 

ودة بادلسلمُت إىل العصور ادلظلمة القدؽلة، وأنو دين ظامل للمرأة، وأنو دين إرىايب، الع

 وأنو ال دين يف السياسة، وال سياسة يف الدين.

ومل يقف بل استمر إىل ٖتكيم قانون أوروبا وأمريكا يف أكثر الدول 

ن اإلسالمية، وإقصاء القرآن والسنة، وتنصيب حكام من أبناء جلدتنا، ويتكلمو 

بألسنتنا، وال يدينون بديننا، بل دينهم العلمانية واالشًتاكية الدؽلقراطية والشيوعية، 

والبعثية وغَتىا شلا ىو معروف وفرضهم على أبناء األمة، حىت أصبحت األمة من 

 تركستان الشرقية إىل ادلغرب ال ػلكم فيها شرع ا إال ما شاء ا.

هم وشرعهم يف االستجابة على ىذه فانقسم أبناء األمة ادلتمسكُت بدين

 ادلصيبة إىل قسمُت;

                                                 

دار التوزيع والنشر )، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط زلمد زلمد الصاليب، يعل (1)
  .21 .، ص(ىـ 2532 ،اإلسالمية
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قسم يرى أن ىذه القوانُت ادلضادة للشريعة ىي كفر أكرب  القسم األول:

وردة سافر عن الدين وأن ىؤالء احلكام اكمُت ذلذه القوانُت ىم طواغيت مرتدين، 

وأن الواجب الشرعي ٕتاه ىؤالء احلكام ىو تكفَتىم وبغضهم والرباءه منهم وأن طلرج 

ألنبياء  إبراىيم عليو السالم  عليهم ونطيح هبم مىت ٖتققت القدرة وأن نقتدي بأيب ا

َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبـْرَاِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم ﴿كما قال تعاىل; 

َنُكمُ  نَـَنا َوبـَيـْ اْلَعَداَوُة  ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم َوشلَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ

 .1﴾َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاللَِّو َوْحَدهُ 

واشتدت الفنت يف األمة بعد ظهور ونشأة وإعالن الدولة اإلسالمية بالعراق 

والشام )داعش( يف العراق يف مدينة موصل ويف الشام يف مدينة الرقة غلوا وافرطا سنة 

، وحاولوا تطبيق 3نيسيا ونشروىا بُت األمة، وحلقها أتباعها يف أندو 2م 9142

الشريعة اإلسالمية وإعادة اإلسالم إىل واقع احلياة بأقبح الصفات من التفجَتات 

                                                 

 .5 آية رقم. ،( سورة ادلمتحنة1)
عثمان بن عبد الرمحن انظر تاريخ نشأة وإعالن لتنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام  كامال يف;  (2)

إعالم األنام ٔتيالد دولة اإلسالم ْتث يف نشأة دولة العراق اإلسالمية ودوافع إقامتها وارتباطها  التميمي،
(، قان لالنتاج االعالمي، دون السنة والطبعةمؤسسة الفر )، ٔتآالت ادلسربة اجلهادية وأدوارىا السياسية ادلهمة

 من أول الصفحة إىل آخرىا.
رللة تصدر شهريًا وتعترب اجمللة وىي   تسمى "دابق" باللغة اإلندونسية رمسية (صحيفةرللة )( منها نشر 3)

باللغة  م 2014يوليوادلوافق  ىـ  1435رمضان، صدر العدد األول يف لتنظيم الدولة اإلسالميةالرمسية 
 اإلصلليزية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1435_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1435_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
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واالغتياالت والتسرع يف التكفَت والتبديع، واستحالل دماء ادلسلمُت وعلماءىم، 

كام، وغروا صدور العوام على احلوسب األمراء واحلكام عالنيا على ادلنابر، وأ

وحرضوىم على اخلروج وادلواجهة، وأسقطوا ىيبة ادللوك والرؤساء أمام العامة والغوغاء، 

، فظهرت ادلصطلحات احلكومية اليت نعتت هبا 1وكّفروا احلكام وأعواهنم وأنصارىم

 .2اإلسالميُت; اإلرىابيون، ادلتطرفون، ادلتعصبون، خوارج الععصر، وغَت ذلك الكثَت

يـرى أن ىـؤالء احلكـام ىـم عصـاة فسـاق ظـالم ولكـنهم  وقسـم القسم الثاني:

مســلمُت وأهنــم والة األمــور الشــرعيُت الــيت ٕتــب طــاعتهم، إذ احلكــم بغــَت مــا أنــزل ا 

بــال جحــود واســتحالل لــيس مــن الكفــر األكــرب ولكــن مــن الكفــر األصــغر وأن اخلــروج 

                                                 

م، بعنوان الغالف;  3127أبريل  24ىـ،  2548، رجب25انظر رللة دابق باللغة اإلندونيسة، العدد ( 1)
أعضاء جلماعة إخوان إخوان ادلرتدين بدال عن إخوان ادلسلمُت، حيث يكفر ىؤالء داعش على مجيع 

ادلسلمُت مصر وعلى رأسهم أمحد مرشي حفظو ا تعاىل رئيس اجلمهورية دولة مصر سابقا، وانظر رللة دابق، 
م، بعنوان الغالف; الرافضة من ابن سباء إىل الدجال،  3127يناير  :2ىـ،  2548، ربيع اآلخر 24العدد 

 .7واستحلوا دماءىم، ص. حيث يكفر ىؤالء داعش معظم كبار علماء السعودية 
(2)Zeiger, Sara, Hedayah International Journal, Undermining Violent 
Extremist Narratives In South East Asia A How-To Guied, (Abu 
Dhabi, U.E.A., August 2016), hal. 5-6. 

 Undang-Undang)  وأصدرت احلكومة اإلندونيسية ما تسمى ب "قانون مكافحة اإلرىاب"
Anti Terorisme م دفاعا عن نشر اإلرىابية والتطرف يف إندونيسيا مث ٕتدد ىذه  3114( سنة

 م ومل تتم بعد حىت اآلن. 3128القانون سنة 
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عاء ذلــــم هتم ســــرا والــــدو علــــى ىــــؤالء احلكــــام خــــالف مــــا أمــــر ا بــــو بــــل الواجــــب دعــــ

 .1واالشتغال بالعلم والتصفية والًتبية والدعوة

، طرف يرى كفر ىؤالء احلكام شلا سبق من البيان عن خالف الطرفُت

ووجوب اخلروج عليهم بالسيف والسالح، وطرف ال يرى تكفَتىم بل يرى وجوب 

السمع والطاعة ذلم، وال ؼلرج عليهم أبدا إما باجلنان، واللسان، واألركان، فالسؤال 

ىو; فما ٖتليالت ىذه ادلسألة؟ وما آراء العلماء سلفا وخلفا عن ىذه القضية؟ وىل 

اليت فهذه التساؤالت على احلكام يف الدول اإلسالمية اليوم شرعا أم حراما؟ اخلروج 

 .إجابتها يف ىذه الرسالة ادلتواضعة يريد الباحث

 منهج البحث. 7

 ولقد استخدم الباحث يف ْتثو ىذا ادلناىج اآلتية; 

 الوصفي التحليلي البحث فهو البحث ادلكتيب نوعالنظر إىل ب المنهج األول:

اخلروج على احلكام أنواعو وأحكامو يف الفقو لى الفهم الدقيق عن للحصول ع

 .اإلسالمي وبيان آراء الفقهاء عن ىذه القضية مث الًتجيح منها
                                                 

، )مصر اجلديدة، القاىرة، دار الكلمة ظاىرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي( سفر بن عبد الرمحن احلوايل، 1)
قال سفر احلواىل; "بل صاروا يعتقدون أن التصديق القليب اجملرد من  .22ىـ(، ص.  2531للنشر والتوزيع، 

قول اللسان وعمل األركان ىو حقيقة اإلؽلان الذي أنزلو ا بو الكتب وبعث بو الرسل وجعلو مناط النجاة 
على أنو عمل  من عذاب ا يف اآلخرة، ويبنون على ذلك لوازم وأحكاما أىوهنا ٗتطئة السلف يف إمجاعهم

 وقول، ويعتقدون عدم تكفَت طوائف من ادلرتدين".  
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فادلنهج الوصفي يقوم على مجع البيانات وتصنيفها وتبويبها وزلاولة تفسَتىا 

زلل الدراسة وٖتليلها من أجل قياس ومعرفة أثر وتأثَت العوامل على احداث الظاىرة 

يهدف استخالص النتائج ومعرفة كيفية ضبط والتحكم يف ىذه العوامل وأيضا التنبؤ 

. ويأيت ىذا ادلنهج على مرحلتُت؛ األوىل; 1بسلوك الظاىرة زلل الدراسة يف ادلستقبل

مرحلة االستكشاف والصياغة اليت ٖتتوي بدورىا على ثالث خطوات ىي تلخيص 

ما يتعلق ٔتوضوع البحث، واالستناد إىل ذوي اخلربة العلمية تراث العلوم االجتماعية في

والعملية ٔتوضوع الدراسة، مث ٖتليل بعض احلاالت اليت تزيد من استبصارنا بادلشكلة 

وتلقى الضوء عليها، أما ادلرحلة الثانية فهي مرحلة التشخيص والوصف وذلك بتحليل 

إىل اكتشاف العالقة بُت ادلتغَتات البيانات وادلعلومات اليت مت مجعها ٖتليال يؤدي 

 .2وتقدمي تفسَت مالئم ذلا

وأما ادلنهج العلمي التحليلي وذلك باستخدام خطة منظمة للوصول إىل  

كشف احلقائق والربىنة عليها، بتقسيم الكل إىل أجزائو، ورد الشيء إىل عناصره 

 ادلكونة لو.

                                                 

، األسس العلمية لكتابة رسائل ادلاجستَت والدكوراه( زلمد عبد الغٍت شعراوي وزلسن أمحد اخلضَتي، 1)
  . 09-01م(، ص.  4229)القاىرة، مصر، مكتبة األصللو ادلصرية، 

، (م :::2 ،دار النهضة العربية لبنان، بَتوت،) ،العلميادلدخل إىل مناىج البحث  زلمد زلمد قاسم، (2)
 .69 .ص
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ظر اليت يستخدمها وبالنظر إىل مدخل البحث أو وجهة الن المنهج الثاني:و 

دلدخل الالىويت وىو ادلدخل الباحث لتحليل البيانات أو الوقائع أو ادلظاىر ىو ا

للبحث عن القضايا الالىوتية وأوصاف اإللة. ويًتكز ىذا ادلدخل الشكل الرمسي أو 

 الشعارات الدينية اليت اعتقدىا معتقدوىا.

يقة االستدالىل أو ولتحليل البيانات يف ىذا البحث بطر  والمنهج الثالث:

االستنباطي، وفيو يرتبط العقل بُت ادلقدمات والنتائج، وبُت األشياء وعللها على 

 أساس ادلنطق والتـأمل الذىٍت، فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إىل اجلزئيات.

 في الفقو اإلسالمي أصنافها وأحكامها؛ الخروج على الحكام. 4

 ثالثة مباحثانقسم الباحث يف ىذا ادلوضوع إىل  

 المبحث األول: تعريف الخروج على الحكام لغة واصطالحا 

 المطلب األول: تعريف الخروج لغة

أصل كلمة اخلروج يف اللغة العربية; نقيض الدخول وبـََرَز من مقرِّه أوحالو 

 وانفصل.
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خروجا; برز من مقره، أو  -ؼلرُج  -جاء يف كتاب "القاموس الفقهي"; خرج 

 .1حالو، وانفصل

 خروجا ؼلرج خرج الدخول نقيض روجاخل ;كتاب "لسان العرب"  وجاء يف

 ادلخرج يكون قد اجلوىري بو وخرج أخرجو وقد وخرّاج وخروج خارج فهو وسلرجا

 .2وسلرج وىذا حسنا سلرجا خرج يقال اخلروج موضع

تقدم أن كلمة "اخلروج" يف اللغة لو معان كثَتة، منها; نقيض وضد ٔتا 

مقرِّه أو حالو، ويوم البعث، ويوم العيد، واجلهاد يف سبيل ا  الدخول، وبرز من

واخلروج على السلطان واإلمام. ومن تلك ادلعاين اليت نقصدىا وطلصِّصها يف ىذه 

 الرسالة القيمة ىي اخلروج على السلطان أو اإلمام أي ٘تّرد وثار.

 المطلب الثاني: تعريف الخروج اصطالحا 

 حيث االصطالحي; وأما تعريف اخلروج من 

ذكر زلمد خَت ىيكل حفظو ا أن كلمة اخلروج إذا قرن بـ "على السلطان  

أو على احلكام" معناه القتال ضد احلاكم ادلنحرف سواء لظلمو وكفره، فقال; "أخذ 

                                                 

 .441، ص. 4ىـ( ، ج.  4111، )بَتوت، لبنان، دار الفكر، القاموس الفقهي( سعدي أبو حبيب، 1)

، ص. 9، ج. ، )بَتوت، لبنان، دار صادر، دون السنة(لسان العربابن منظور اإلفريقي ادلصري،  (2)
912-901. 
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ىذا القتال عدة تسميات يف كتب القدامى وادثُت الذين عاجلوا ىذا ادلوضوع، فمن 

 تلك التسميات;

ج، واخلروج ادلسّلح، والثورة، والثورة اإلسالمية، والثورة ادلسّلحة، اخلرو  

والنهوض، وادللحمة، والفتنة، وقتال الظلمة، وقتال األمراء، والقيام على احلكام، 

 .1والسيف، واالنقالب، واحلركة التحريرية لتصحيح األوضاع، واحلرب األىلية"

اليوم من عبارات مثل; الثورة  وقال أيضا; "ويراد بكلمة اخلروج ما يرادفها 

ادلسلحة، أو احلرب األىلية، أو القتال الداخلي، أو استعمال السالح أو استخدام 

العنف يف سبيل الوصول إىل ٖتقيق األغراض السياسية اليت حصلت الثورة من 

  .2أجلها"

اخلروج يف العرف الشرعي كلمة تطلق وقال عبد ا الدميجي حفظو ا; "

ال متفاوتة، وتسري عليها أحكام سلتلفة، فقد يكون ادلراد باخلروج ىو عدم على أحو 

وقد يكون بالتحذير منو ومن طاعتو ومساعدتو والدخول عليو،  اإلقرار بإمامة اإِلمام،

                                                 

ىـ(،  4141، )بَتوت، لبنان، دار ابن حزم، اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية( زلمد خَت ىيكل، 1)
 .442، ص. 4ج.

  .32، ص. 4، ج. اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية( 2)
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وقد يراد بو ادلقاتلة وادلنابذة بالسيف، وىذا األخَت ىو ادلراد يف أكثر عبارات السلف 

  .1"روج والنهي عنو عند ذكر عقائدىمحينما ينصُّون على ٖترمي اخل

ىذا ىو ادلعىٌت الذي اختاره الباحث يف تعريف اخلروج على احلاكم 

اصطالحا، وىو اخلروج ادلسلح وسل السيف عليهم، وىو ما يسمى اليوم بالثورة 

 ادلسلحة أو احلرب األىلية.

 المبحث الثاني: أصناف الحكام وأحكامهم السياسية الشرعية 

الفقهاء يف أصناف احلكام، منهم من يقول ثالثة، وىؤالء; احلاكم اختلف  

ادلسلم العادل، واحلاكم ادلسلم الظامل، واحلاكم الكافر. ومنهم من يقول أربعة; 

احلاكم ادلسلم  العادل، واحلاكم ادلسلم الظامل، واحلاكم ادلسلم الظامل شديد الظلم 

 .2القول األول والفجور، واحلاكم الكافر، وادلشهور عندىم ىو

قال عبد ا بن عمر بن سليمان الدميجي; "أما ادلخروج عليهم ))األئمة((  

فأحواذلم متباينة من شخص آلخر، وواحدىم ال ؼلرج عن أحد ثالثة; إما أن يكون 

عادال مقسطا، وإما أن يكون كافرا رلرما، وإما أن يكون حالو مًتددا بُت ىذين وىو 

                                                 

، )الرياض، ادلملكة اإلمامة العظمى عند أىل السنة واجلماعةعبد ا بن عمر بن سليمان الدميجي،  (1)
 . 5:1، ص. العربية السعودية، دار طيبة، دون السنة(

، 21ص. ، ة، مقاالت غَت منشور أصناف احلكام وأحكامهمعبد احلكيم حسان،  (2)
https://justpaste.it/l8bi 26.56م، ساعة،  3128-21-12، تاريخ. 

https://justpaste.it/l8bi
https://justpaste.it/l8bi
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قد يكون فسقو وظلمو على نفسو وأعمالو اخلاصة، وقد  الفاسق أو الظامل، وىذا

يتعدى ذلك إىل الرعية إما يف أمواذلم وأنفسهم أو يف دينهم وأعراضهم. ولكل وحد 

 .1من ىؤالء حكم خاص"

 لمطلب األول: الحاكم المسلم العادلا

ىو احلاكم الذي ػلكم البالد والعباد اليت يسًتعيو ا ; احلاكم ادلسلم العادل

ويكون على ، وبشرائع اإلسالم باإلسالم -مجيع شؤون ومناحي احلياة يف–رىا أم

ورلتنبًا لكبائر اإلمث  ،مستوى االلتزام الشخصي مقيمًا لواجبات وأركان الدين

 .2والذنوب

فقد اتفق الفقهاء على ٖترمي اخلروج على احلاكم أو اإلمام العادل، يدل على 

ذلك كثَت من األحاديث اليت تأمر بطاعة أويل األمر، وعدم جواز مبايعة خليفتُت أم 

                                                 

 .122( اإلمامة العظمى، ص. 1)
، )مقالة على صورة 21، ص. فصل الكالم يف مسألة اخلروج على احلكام( عبد ادلنعم مصطفى حليمة، 2)

وورد غَت منشورة مأخوذة من; 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_8756.html نوفمبَت  21، يف

3128. 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_8756.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_8756.html
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ال غلوز ألي فرد كان أو مجاعة اخلروج على اإلمام العادل . ف1مبايعة اخلليفة األخرى

 .2لو وقمعو، ورد شره وبغيوبأي حال، ومن خرج عليو وجب قتا

 فمن األدلة اليت تدل على ٖترمي اخلروج على اإلمام العادل منها;

َتتَـُلوا َفَأْصِلُحوا ﴿قولو تعاىل;  الدليل األول: َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت اقـْ

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداعُلَا َعَلى اأْلُْخَرى فـََقاتُِلوا الَّيِت تَـ  ْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اللَِّو فَِإْن بـَيـْ

نَـُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اللََّو ػلُِبُّ اْلُمْقِسِطُتَ   .3﴾فَاَءْت َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

قول النيب صلى ا عليو وسلم َعْن َعْرَفَجَة َرِضَي اُ َعْنُو  والدليل الثاني:

يٌع، َعَلَى  صلى ا عليو وسلم يـَُقوُل;  قَاَل; مسَِْعُت َرُسوَل ا َمْن أَتَاُكْم َوأَْمرُُكْم مجَِ

 .4َرُجٍل َواِحٍد، يُرِيُد َأْن َيُشّق َعَصاُكْم، َأْو يـَُفّرَق مَجَاَعَتُكْم، فَاقـْتـُُلوُه[

ىذا تصريح بوجوب قتال اخلوارج والبغاة وىو إمجاع العلماء. قال القاضي; 

خلوارج وأشباىهم من أىل البدع والبغي مىت خرجوا على اإلمام أمجع العلماء على أن ا

                                                 

ادلستجدات يف مسؤولية رئيس الدولة عن أخطائو بُت الفقو اإلسالمي والنظم مود الروابده، ( وليد زل1)
 . 496ه(، ص.  2547، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، )الواليات ادلتحدة األمريكية، الدستورية

ا َعْن ِديِنَنا َوَلِكْن َشَحْحنَا َما َرَجْعنَ ( وقد قاتل أبو بكر يف زمانو طائفة باغية اليت منعت الزكاة، حُت قالوا; "2)
فـََقاُلوا; اْلَمْأُموُر  ،214﴿ُخْذ ِمْن أَْمواذلِِْم َصَدَقًة ﴾، سورة التوبة،آية رقم.  َعَلى أَْمَوالَِنا، َوتََأوَُّلوا قولو تعاىل;

، )حلب، القاىرة، دار الوعي، االستذكارهِبََذا َرُسوُل اللَِّو اَل غَته". انظر; ابن عبد الرب األندلسي، 
 . 337، ص. :ه(، ج. 2525

 . :( سورة احلجرات، آية رقم. 3)
 . 4554( رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر ادلسلمُت وىو رلتمع، رقم. 4)
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وخالفوا رأي اجلماعة وشقوا العصا وجب قتاذلم بعد إنذارىم واالعتذار إليهم، قال 

فَِإْن بـََغْت ِإْحَداعُلَا َعَلى اأْلُْخَرى فَـَقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر ﴿ا تعاىل; 

  .1﴾اللَّوِ 

 المطلب الثاني: الحاكم المسلم الظالم 

وؼلتلف  ،ىو احلاكم الذي ػلكم باإلسالم وشرائعو ;احلاكم ادلسلم الفاسق 

عن احلاكم ادلسلم العدل أنو تظهر منو بعض ادلخالفات الشرعية على مستوى 

 السلوك الشخصي أو العام اليت  تدخلو يف دائرة الفسوق الذي ىو دون الكفر األكرب

 .2أو البواح

فقد اختلف الفقهاء يف حكم اخلروج على احلاكم الفاسق والظامل. أما دعوى  

 اإلمجاع يف ٖترمي اخلروج على احلاكم الظامل ىو دعوى باطل ال صحة فيها.

نقل اإلمام النووي رمحو ا اإلمجاع على حرمة اخلروج على اإلمام الفاسق،  

م فحرام بإمجاع ادلسلمُت وإن كانوا فسقة ظادلُت وأما اخلروج عليهم وقتاذلحيث قال; "

وقد تظاىرت األحاديث ٔتعٌت ما ذكرتو وأمجع أىل السنة أنو ال ينعزل السلطان 

بالفسق وأما الوجو ادلذكور يف كتب الفقو لبعض أصحابنا أنو ينعزل وحكى عن 
                                                 

، ، )القاىرة، مصر، ادلطبعة ادلصرية باألزىرصحيح مسلم بشرح النوويزلي الدين ػلِت بن شرف النووي، (1)
 .281-:27، ص. 8ج.  ىـ(، 2458

 .25( فصل الكالم يف مسألة اخلروج على احلكام، ص. 2)
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لو وٖترمي ادلعتزلة أيضا فغلط من قائلو سلالف لإلمجاع قال العلماء وسبب عدم انعزا

اخلروج عليو ما يًتتب على ذلك من الفنت وإراقة الدماء وفساد ذات البُت فتكون 

وقد ادعى أبو بكر بن رلاىد رمحو ، مث قال; "1ادلفسدة يف عزلو أكثر منها يف بقائو"

. أي نسب اإلمام النووي رمحو ا ىذا اإلمجاع إىل أيب بكر بن 2ا يف ىذا اإلمجاع"

 ا.رلاىد رمحو 

ولكن فهل ىذا اإلمجاع دقيقة؟ مع أن اإلمام النووي رمحو ا نفسو ذكر بعد 

ذكر ىذا اإلمجاع من رد ىذا اإلمجاع، علما أن اإلمجاع ادلعترب ىو اتفاق اجملتهدين يف 

 .3أي عصر من العصور على مسألة معينة

 إذ األمر ىو أمر خاليف بُت العلماء; 

ذىب إىل ىذا القول اخلروج عليهم مطلقا، و األول; منهم من يرى ٖترمي 

أغلب العلماء من أىل السنة واجلماعة، فإهنم يرون أن اإلمام البد أن يكون عدال، 

وإذا طرأ عليو الفسق والظلم غلب اتباع كل الطرق السلمية لَتجع إىل حدود ا. فإن 

                                                 

 .:33، ص. 23( صحيح مسلم بشرح النووي، ج. 1)
 .:33، ص. 23(صحيح مسلم بشرح النووي، ج. 2)
، )بَتوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ادلستصفى من علم األصول( أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل، 3)

 . 3:5، ص. 3ىـ(، ج. 2524
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 على جوره مل يرجع ىذا اإلمام الفاسق إىل حدود ا، غلب على ادلسلمُت الصرب

 وظلمو، وحرمة اخلروج عليهم.

نسب اإلمام ابن حزم الثاين; ومنهم من يرى وجوب اخلروج عليهم مطلقا، 

رمحو ا ىذا القول إىل بعض الصحابة، وبعض التابعُت وتابعيهم، حُت بُت عن 

  .مسألة سل السيف يف األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر

على احلاكم الظامل والفاسق  ادلسلح اخلروج أن باحثال فالقول الراجح عند

 وإراقة دماء ادلسلمُت ادلعصوم. على األمة، حىت ال تكون فتنة البد بالتفصيل

 لذلك يرى الباحث يف ىذه ادلسألة اجلمع بُت األدلة من الطرفُت وىو;

إن األصل ىو لزوم مجاعة ادلسلمُت وإمامهم وعدم اخلروج  األول:القسم 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ﴿عليهم وإن جار وظلم، لقولو تعاىل; 

إْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه إىَل اللَِّو َوالرَُّسوِل 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل﴾ حُت ، ولقول النيب صلى ا عليو وسلم 1َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيـْ

َما تَْأُمُرِِن ِإْن أَْدرََكٌِت َذِلَك قَاَل;  تـَْلَزُم مَجَاَعَة اْلُمْسِلِمَُت "سأل عنو حذيفة بن اليمان; 

                                                 

 . :6( سورة النساء، رقم آية. 1)
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ْلُت فَِإْن ملَْ َيُكْن ذَلُْم مَجَاَعٌة َواَل ِإَماٌم، قَاَل;  فَاْعَتزِْل تِْلَك اْلِفَرَق ُكلََّها، َوِإَماَمُهْم[. قُـ 

 .1"َوَلْو َأْن تـََعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة َحىتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعَلى َذِلَك[

 دور أىل احلل والعقد )رلالس النيابية(. القسم الثاني:

وظلـم علـى كل واحد من ادلذىبُت اتفقـوا علـى أن احلـاكم إذا جـار يف حكمـو 

أن فعلــى أىــل احلــل والعقــد داخــل يف بــاب األمــر بــادلعروف والنهــي عــن ادلنكــر، رعيتــو 

)إقامة األمر بادلعروف والنهي  أخذ دورىا يف إصالح احلاكم أو عزلو إذا اقتضى األمري

نائبــة عــن األمــة، وتســتمد قوهتــا منــو،  ىــم؛ وذلــك ألن أىــل احلــل والعقــد، عــن ادلنكــر(

 يتالـ والقوانُت تخذ اإلجراءات الالزمة لتغيَت منكر احلاكم، كتغيَت الدستوريفيجب أن 

 تمي بو احلاكم، أو ْتجب الثقة عنو، أو أي إجراء يعمل على القضاء على منكره.ٖت

يُن النَِّصيَحُة قـُْلَنا ِلَمْن قَاَل لِلَِّو َوِلِكَتابِِو الدِّ  لقول النيب صلى ا عليو وسلم; 

 .2[َولَِرُسولِِو َوأِلَِئمَِّة اْلُمْسِلِمَُت َوَعامَِّتِهمْ 

دور اجملتمــع والرعيــة يف إصــالح احلــاكم أو مــا تســمى بــالقوة  القسممم الثالممث:

 الشعبية اجلماىَتية.

                                                 

 .4717( رواه البخاري، كتاب ادلناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم. 1)
، ومسلم،  65( رواه البخاري، كتاب اإلؽلان، باب قول النيب صلى ا عليو وسلم الدين النصيحة، رقم. 2)

 . 93كتاب اإلؽلان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم. 
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غلب أن ُنسلِّم أّن كل منكر يقع يف اجملتمع ادلسلم ال يقع إال يف غفلة من 

اجملتمع، وما ٘تادى احلاكم يف ظُلمو وغيو واضلرافو إال ٔتباركة اجلماىَت وصمتها، قال 

 .1﴾ فَاْسَتَخفَّ قـَْوَمُو َفَأطَاُعوُه ِإنَـُّهْم َكانُوا قـَْوماً فَاِسِقُتَ ﴿تعاىل عن فرعون; 

َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعن  ﴿; وقال تعاىل

 .2﴾َكِثَتٍ 

 .3﴾ِإنَّ الّلَو الَ يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّرواْ َما بِأَنـُْفِسِهمْ ﴿وقال سبحانو; 

الناس على دين ملوكهم، فإذا ظلم "عثيمُت رمحو ا; صاحل البن زلمد يقول 

والة األمور الناس، فإنو غالبًا ما يكون بسبب أعمال الناس، ويف األثر كما تكونون 

 .يولَّ عليكم

 .4﴾وََكَذِلَك نـَُويلِّ بـَْعَض الظَّاِلِمَُت بـَْعًضا ٔتَا َكانُوا َيْكِسُبون﴿ل تعاىل; فقا

أنت إذا رأيت والة األمور قد ظلموا الناس يف أمواذلم أو يف أبداهنم أو حالوا 

بينهم وبُت الدعوة إىل ا عز وجل أو ما أشبو ذلك ففكر يف حال الناس ٕتد أن 

                                                 

 .65 رقم آية. ،سورة الزخرف (1)
 .41( سورة الشورى، رقم آية. 2)
 .22( سورة الرعد، رقم آية. 3)
 . :23( سورة األنعام، آية رقم. 4)
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البالء أساسو من الناس ىم الذين اضلرفوا فسلط ا عليهم من سلط من والة 

 .1"األمور

 عن تنفيذ أحكامو، وقد أنابت عنها احلاكم، واألمة مسؤولة أمام ا تعاىل

فإذا اضلرف احلاكم، أو استبد، فتعود ادلسؤولية إىل اجلماىَت اليت غلب عليها أن تغَت 

 ادلنكر، ولو كان ىذا ادلنكر من احلاكم نفسو.

إىل تغيَت ادلنكر، ومل ػلدد من الذي يغَته،  صلى ا عليو وسلمفقد دعا النيب 

َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغيـِّْرُه بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع  ر، حيث قال; وال على من يُنكَ 

ؽلَانِ   .2[فَِبِلَسانِِو، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِو، َوَذلَك َأْضَعُف اإْلِ

فعلى مجاىَتنا اليوم أن تعمل على تغيَت منكر حكامها بالفعاليات الشعبية 

واليت منها مقاطعة احلاكم، وعدم مؤاكلتو، أو رلالستو، أو سلالطتو، أو ادلناسبة، 

باخلروج إىل الشوارع يف مسَتات احتجاجية سلمية، يعربون فيها عن سخطهم، وعدم 

رضاىم عن احلاكم، الذي جار وظلم واضلرف، وتوزيع ادلنشورات وادللصقات 

ر احلاكم، وىذا التغيَت من والالفتات اليت تعرب عن موقف األمة، وعدم رضاىا ٔتنك

 اإلؽلان.

                                                 

 . 46، ص. 3( شرح رياض الصاحلُت، ج. 1)
( رواه مسلم، كتاب اإلؽلان، باب بيان كون النهي عن ادلنكر من اإلؽلان وأن اإلؽلان يزيد وينقص، رقم. 2)

 .22145، وأمحد، باقي مسند ادلكثرين، مسند أيب سعيد اخلدري رضي ا عنو، رقم. 81
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وغلب التنبيو ىنا مرة أخرى على أن تغيَت ادلنكر غلب أن يكون مضبوطاً 

ومقيدًا بأال يؤدي إىل منكر مساٍو أو أشد؛ فإذا أدى إىل ذلك ارُتكب أخف 

 .1الضررين وأىون الشرين، وكان على الناس الصرب حىت ٖتُت فرصة التغيَت

ا; "الواجب ٖتصيل ادلصاحل كلها، وتعطيل ادلفاسد قال ابن تيمية رمحو 

وتقليلها، فإذا تعارضت كان ٖتصيل أعظم ادلصلحتُت بتفويت أدناعلا، ودفع أعظم 

 .2ادلفسدتُت مع احتمال أدناعلا ىو ادلشروع"

التعددية السياسية يف إنكار ظلم وجور احلاكم قبل اخلروج  القسم الرابع:

 ادلسلح عليو.

ي الصواب ال ؽلكن الوصول إليو بالنظر إىل األدلة اجلزئية فقط، احلكم الشرع

بل يلزم مع ذلك النظر لألحكام اجلزئية يف ضوء ادلقاصد الشرعية وادلبادئ العامة،  

كما يلزم مع ذلك النظر يف مآالت األفعال والتصرفات؛ ألن قصد الشارع من تشريع 

، وجلب ادلصاحل ودرء ادلفاسد الشرائع إظلا ىو مصلحة العباد يف اآلجل والعاجل

عنهم، وىو مبدأ جسده غَت واحد من علماء ادلقاصد األجالء، مستنبطُت من درر 

الشريعة ونصوصها وروح تلك النصوص، حىت صاغوا لذلك قواعد تنتظم ٖتتها كثَت 

                                                 

 . 821، ص. 3ىـ(، ج.  2516( وىبة الزىيلي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، )بَتوت، لبنان، دار الفكر، 1)
 .:23، ص. 39( رلموع الفتاوى، ج. 2)
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من اجلزئيات، كقاعدة ارتكاب أخف الضررين واختيار أىون الشرين، وأن النظر يف 

مقصود شرعا، وقاعدة دفع ادلفاسد أوىل من جلب ادلصاحل، ومبدأ  ادلآالت معترب

ادلوازنة بُت ادلصاحل وادلفاسد، والتعددية السياسية رغم ما يشوهبا من سلبيات إال أهنا 

بادلقايسة ٔتا يًتتب عليها من إغلابيات، أو ما يًتتب على غياهبا من مفاسد،  

مر يدعوا إىل القول ٔتشروعيتها كاستبداد وعسف وظلم من الوالة للرعية، ذلو أ

وجوازىا، فهي منجى من ادلمارسة األحادية للسياسية وحاالت اخلروج ادلسلح على 

 . 1احلكام

 اخلروج ادلسلح )االنقالب العسكري(. القسم الخامس:

إذا مرت على احلاكم الظامل كل الوسائل السلمية ادلشروعة يف دفع جوره ودرء 

ىل احلل والعقد أو من الرعية واألمة، وليس ىناك أحد ظلمو وجوره سواء كان من أ

الظامل وتوقف إقالة احلاكم يف ظلمو وجوره فيجوز على ادلسلمُت من يستطيع أن ؽلنع 

باخلروج عليو بالقوات ادلسلحة، وىو ما عربَّ عنو فقهاؤنا بالقهر والغلبة، ظلمو وجوره 

 أو اخلروج بالسيف والسنان.

                                                 

-:35ص.  ادلستجدات يف مسؤولية رئيس الدولة عن أخطائو بُت الفقو اإلسالمي والنظم الدستورية، (1)
361. 
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كثَتة، كإراقة الدماء، وانتشار الفتنة، واستباحة احلرمات وذلذه الوسيلة زلاذير  

واألعراض، ولعل األخطر يف ىذا ىو تعويد األمة على ىذه الوسيلة اليت تعود بالضرر 

اجلسيم على مقدَّرات األمة؛ ولعل ما ػلدث يف زماننا من انقالبات عسكرية يف 

 بعض بلدان العامل أكرب دليل على ىذا.

على األمة أن تفّكر مليًا قبل   يف ىذه القضية نصحوافإن الباحثُتلذلك 

اللجوء إىل اخليار العسكري، وأن تستنفد مجيع الوسائل اليت قد تعمل على إصالح 

احلاكم أو تغيَته بطريقة سلمية، وكما سبق فإن األصل يف ذلك النظر ادلقاصدي 

 ادلصلحي الذي يقّدره أىل احلل والعقد يف األمة.

إن مبدأ التسامح مع الوالة "عبد ا بن زلمد اجللعود; قال زلماس بن 

الفساق والظلمة مبدأ خطَت على األمة ال يقف عند حد حيث يُفقد األمة أىم 

خصائصها يف إقامة العدل واستيفاء احلقوق وتنفيذ الواجبات على الناس من القمة 

المية، فقد روي عن إىل القاعدة بال استثناء أو ٘تييز كما ىو مقرر يف الشريعة اإلس

ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رََأْوا الظَّامِلَ فَـَلْم يَْأُخُذوا َعَلى  ; رسول ا صلى ا عليو وسلم أنو قال

 1.2["َيَدْيِو َأْوَشَك َأْن يـَُعمَُّهْم اللَُّو ِبِعَقاِبوِ 

                                                 

 . 41( رواه أمحد، مسند العشرة ادلبشرين باجلنة، مسند أيب بكر الصديق رضي ا عنو، رقم. 1)
ىـ(، ج.  2518، )الرياض، ادلواالة وادلعاداة يف الشريعة اإلسالمية(  زلماس بن عبد ا بن زلمد اجللعود، 2)
 .632، ص. 3
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حىت وا ما خرجنا على يزيد "; رمحو ا قال عبدا بن حنظلة بن الغسيل

، إنو رجل ينكح أمهات األوالد، والبنات أن نُرمى باحلجارة من السماء خفنا

 ".واألخوات، ويشرب اخلمر، ويدع الصالة

وأيضا على األمة ادلسلمة أن تراعي الضوابط والقواعد اليت اشًتطها العلماء يف 

 اخلروج ادلسلح على احلاكم الظامل، وىي كما التايل;

اكم الظامل غلوز يف حال غلبة الظن على أن اخلروج على احل الضبط األول:

النجاح والقدرة على تغيَت ادلنكر وإزالة ىذا اإلمام الظامل وتنصيب اإلمام العادل، 

يومئذ )أىل احلل  والذي ػلدد ىذه القدرة والظفر ىم أىل العلم وقادة الناس

ومبعث غلبة الظن ىو االستعداد وتوفر القوة من أجل اخلروج. وأما إذا والعقد(، 

غلب على ظن العاملُت عدم النجاح على تغيَت ظلم احلاكم ومن معو فإنو غلب 

الصرب حينها، وبعبارة أخرى غلب ادلوازنة بُت ادلصاحل وادلفاسد، فإذا غلبت ادلصاحل 

 الضررين.حتماال ألخف غلوز اخلروج، وإذا غلبت ادلفاسد وجب الصرب، ا

ال غلوز إنكار ادلنكر ٔتا ىو أنكر منو؛ وذلذا حرم "قال ابن تيمية رمحو ا; 

اخلروج على والة األمر بالسيف ألجل األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر؛ ألن ما 

 ،ػلصل بذلك من فعل ارمات، وترك واجب أعظم شلا ػلصل بفعل ادلنكر والذنوب

واألئمة ال يُقاتلون ٔتجرد الفسق وإن كان الواحد ادلقدور قد يُقتل لبعض أنواع 
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الفسق؛ كالزنا وغَته، فليس كلما جاز فيو القتل، جاز أن يُقاتل األئمة لفعلهم إياه؛ 

 .1"إذ فساد القتال أعظم من فساد كبَتة يرتكبها ويل األمر

واجبا على آحاد ادلسلمُت  إن اخلروج على احلاكم الظامل ليس الضبط الثاني:

وأفرادىم، أو على مجاعة وفئة قليلة اليت ال شوكة ذلم، فإهنم إذا فعلوا ذلك فسوف 

 تكون سببا يف زيادة ان وإثارة الفنت.

ضرورية التفريق بُت أنواع الفسق، إذ ليس كل فسق وظلم  الضبط الثالث:

اخلروج، فالفسق والظلم يوجب اخلروج، فالزالت والصغائر ال تستوجب العزل وال 

الذي يوجب العزل ىو ارتكاب الكبائر. فاإلمام الذي يقًتف معصية الزنا أو ال 

يصلي أو ظلم الناس بأخذ أمواذلم أو قتل نفسا بغَت حق، كل ىذه ادلعاصي والظلمة 

تستحق العزل، وخاصة إذا أصر على فعلها ومل يتب منها. أما اخلروج عليو فقد 

و، والصحيح أنو إذا كان فسق احلاكم يشكل منهجا يأخذ فيو اختلف العلماء في

الرعية، ويظهر من خاللو عزم على االضلراف باألمة على عقيدهتا ودينها كالتحرمي 

والتحليل، فحينها غلب اخلروج؛ ألن فتنة الصرب على ىذا ادلنكر أعظم من أي فتنة 

                                                 

 . 583، ص. 25( رلموع الفتاوى، ج. 1)
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اس عن دين ا غلب تنتج عن إشهار السالح يف وجهو. إذن من كان دينو صد الن

 .1اخلروج عليو وال غلب السكوت عليو وإن خيف على ادلسلمُت القتل

 ،العمل بالقواعد الفقهية اليت تفيد; بأنو ال ضرر وال ضرار الضبط الرابع:

وتقدمي أقل ادلفسدتُت لدفع  ،وإزالة الضرر األكرب بالضرر األصغر ،وأن الضرر يُزال

لقواعد وغَتىا ادلستنبطة من نصوص الشريعة كلها تلزم فهذه ا ،أكربعلا مفسدة وضرراً 

 .2األمة ٓتيار اخلروج على ىذا النوع من احلكام وفق الضابط والشرط ادلذكور

 المطلب الثالث: الحاكم الكافر )المرتد(

احلاكم الكافر; ىو كل حاكم كافر وكان كفره من جهة الردة أو كان كفره   

 .3على بالد ادلسلمُتكفرا أصليا منذ والدتو مث تسلط 

قال القاضي افر وادلرتد. أمجع العلماء على وجوب اخلروج على احلاكم الك

وأنو لو طرأ عليو الكفر مة ال تنعقد لكافر، أمجع العلماء على أن اإلماعياض; "

طرأ عليو كفر وتغيَت  إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك لو انعزل، وكذا لو ترك

                                                 

-283ىـ(، ص.  2522، )القاىرة، مصر، مكتبة الزىراء، اجلهاد ميادينو وأساليبو( زلمد نعيم ياسُت، 1)
284 . 

 . 28( فصل الكالم يف مسألة اخلروج على احلكام، ص. 2)
 . 3( فصل الكالم يف مسألة اخلروج على احلكام، ص. 3)
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عن حكم الوالية وسقطت طاعتو ووجب على ادلسلمُت القيام للشرع أو بدعة خرج 

 .1"عليو وخلعو ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك

زلمد سيد عبد التواب يف الدفاع ومن أعظم أسباب كفر احلاكم وردتو، يقول 

 الشرعي يف الفقو اإلسالمي; "أن االضلرافات اليت ترتكبها السلطة تنقسم إىل قسمُت;

اضلرافات ىي رلرد سلالفو للشرعية اإلسالمية، وتتمثل ٔتا دون الكفر األوىل;  

 البواح.

الثانية; واضلرافات ىي إىدار للشرعية اإلسالمية، وتتمثل بالكفر البواح، وما  

 يأخذ حكمو.

وأما إىدار الشرعية اإلسالمية أو الكفر البواح وما غلري رلراه يتمثل يف ثالث  

 صور;

تطبيق غَت الشرعي اإلسالمي، ويستدل عليو بقولو تعاىل; الصورة األوىل; ىي  

 .2﴾َوَمْن ملَْ ػَلُْكْم ٔتَا أَنـَْزَل اللَُّو َفُأولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُرون﴿

الصورة الثانية; ىي تطبيق بعض أحكام الشرع يف بعض اجملاالت، وتبٍت غَت  

نَـُهْم ٔتَا أَنـَْزَل  َوَأنِ أحكام الشرع يف رلاالت أخرى، ويورد فيها قولو تعاىل; ﴿ اْحُكْم بـَيـْ

                                                 

(
1

  .:33، ص. 23صحيح مسلم بشرح النووي،ج. ( 
 . 55( سورة ادلائدة، آية رقم. 2)
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ْوا اللَُّو َواَل تـَتَِّبْع أَْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما أَنـَْزَل اللَُّو إِلَْيَك فَِإْن تـََولَّ 

َا يُرِيُد اللَُّو َأْن ُيِصيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُوهِبِْم َوِإنَّ َكِثَتًا مِ  . وقولو 1﴾َن النَّاِس َلَفاِسُقونفَاْعَلْم أظلَّ

أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفما َجزاُء َمْن يـَْفَعُل ذِلَك ِمْنُكْم تعاىل; ﴿

نْيا َويـَْوَم اْلِقياَمِة يـَُردُّوَن ِإىل َأَشدِّ اْلَعذاِب َوَما اللَُّو ِبغاِفلٍ  َعمَّا  ِإالَّ ِخْزٌي يف احْلَياِة الدُّ

 .2﴾تـَْعَمُلونَ 

 الصورة الثالثة; ىي مواالة احلكام ادلسلم للدول الكافرة يف االعتداء على

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم ادلسلمُت، ويستشهد بقولو تعاىل; ﴿

 3.4﴾َكَفُروا ٔتَا َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِّ َأْولَِياَء تـُْلُقوَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد  

 المبحث الثالث: الخاتمة

تافهة إذ أهنا تتعلق بنفوس ودماء قضية اخلروج على احلكام ليست قضية 

زلاذير كثَتة، كإراقة الدماء، وانتشار الفتنة، واستباحة احلرمات  ىذه القضيةادلسلمُت. 

واألعراض، ولعل األخطر يف ىذا ىو تعويد األمة على ىذه الوسيلة اليت تعود بالضرر 

                                                 

 . :5( سورة ادلائدة، آية رقم. 1)
 . 96( سورة البقرة، آية رقم. 2)
 . 2( سورة ادلمتحنة، آية رقم. 3)
 . 236-235( نقال عن اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية، ص. 4)
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اجلسيم على مقدَّرات األمة؛ ولعل ما ػلدث يف زماننا من انقالبات عسكرية يف 

 رب دليل على ىذا.أك )تونس، لبيا، مصر، اليمن( بلدان العاملبعض 

جعل العلماء ىذه الوسيلة كوسيلة هنائية وأخَتة بعد مرت وسائل  فلذلك

التغيَت السلمية الشرعية، من العزل من قبل أىل احلل والعقد، والقوة الشعبية 

 اجلماىَتية  من الرعية كادلقاطعة وادلظاىرة وغَتىا.
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