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 ملخص

من مجلة ادلسائل اذلامة  اليت ذىب فيها كثري  اكمها ىيإن قضية عن حكم الدار وح
حيث يعرف منها مىت يكون احلاكم عادال، ظادلا، أو كافرا  سلفا وخلفا. من الناس

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

ظهور احلكام والسلطة اليت حتكم بالد ادلسلمني ، و يت حتكم ادلسلمني وبالدىم اليومال
، حىت صار ذلك سببا بغري حكم ا وحتكم قوانني الوضعية ادلستوردة من الغربية

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

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

 3122سنة  Aksi Bela Islam 212أو ما تسمى ب ) الثالثة لنصرة اإلسالم
م( جباكرتا، اليت زعم بعض السياسيني أهنا من الثورات وادلظاىرات لعزل وإزالة 

ية. مث ظهور من يكفر ىؤالء احلكام بغري منظرور شرعي غلوا احلكومة اإلندونيس
وإفراطا يزداد حرصا وعزما على الباحث لكتابة ىذه الرسالة ادلتواضعة: اخلروج على 

 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 عن الدقيق 
الفقهاء عن ىذه القضية مث الًتجيح منها مع مراعاة السياسة الشرعية يف فقو 
األولويات وادلوازنة وادلأالت. فنتيجة البحث ىي: إن احلكام يف اإلسالم ىي ثالثة 

و ومطلقا، واخلارج عليو يسمى باغيا أصناف: حاكم مسلم عادل، فتحرمي اخلروج علي
وجيوز على احلاكم وادلسلمني حماربتو. حاكم مسلم ظامل )فاسق(، فقد اختلف 
الفقهاء يف حكم اخلروج ادلسلح عليو، فمنهم من حيرمو مطلقا، ومنهم من يوجبو 

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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مطلقا، ومنهم من يقول بالتفصيل. والراجح قول من قال بأن األصل ىو حترمي اخلروج 
حلاكم الظامل حىت تقدمت عليو وسائل التغيري السلمية يف إزالتو وعزلو ودفع على ا

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

لماء بوجوب اخلروج عليهم مع مراعاة الشرعية. حاكم كافر ومرتد، فقد أمجع الع
 الضوابط الشرعية والتفريق بني الكفر األصلي والطارئ. وا أعلم بالصواب

 
 كلمة السر: احلكام، اخلروج، السياسة الشرعية 
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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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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 

kekufuran mereka dengan tetap berkewajiban memperhatikan ketentuan-

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

 

Keyword: Penguasa, Memberontak, Siyasah Syar’iyyah. 
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 استهالل

 بسم ا الرمحن الرحيم

 قال اهلل تعالى:

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن ﴿

بِاللَِّو َواْليَـْوِم تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اللَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل   (59)سورة النساء، آية رقم.  ﴾اْْلِخِر َذِلَك َخيـْ

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:

[ )رواه أبو أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجائٍِر أَْو أَِمرٍي َجائِرٍ ]

 ( 4782داود، رقم. 

 حامد الغزالي رحمو اهلل:قال اإلمام أبو 

"فإن الدين مزرعة اْلخرة، وال يتم الدين إال بالدنيا. وادللك والدين 

توأمان، فالدين أصل والسلطان حارس، وما ال أصل لو فمهدوم، وما ال 

حارس لو فضائع. وال يتم ادللك والضبط إال بالسلطان، وطريق الضبط 

 (28، ص. 2الدين، ج. يف فصل احلكومات بالفقو" )إحياء علوم 
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 اإلهداء

 

أهدي هذا العمل المتواضع إلٍ أبً الذي لم يبخل علً 

 يومًا بشًء 

 وإلٍ أمً التً ذودتنً بالحنان والمحبٌ 

أقول لوم: أنتم وهبتمونً الحياة واألمل والنشأة علٍ 

 شغف االطالع والمعرفٌ

 بالمحبٌ والرحمٌ نًزوجتً الحبيبٌ التً رافقت ٍوإل

 وإلٍ بنتً وابنً األعزاء قرة عينً فً الدنيا واآلخرة 

 إن شاء هللا

 وإلٍ إخوتً وأسرتً جميعًا 

ثم إلٍ كل من علمنً حرفًا أصبح سنا برقى يضًء 

 الطريق أمامً
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 كلمة التقديم
 

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

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

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

 أما بعد: 
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 حفظو ا.

 سالة ادلتواضعة الدكتور عمران رشادي حفظو ا.الر  هذلذ شادلناق .6

 رئيس مكتبة جامعة امدية كلية الدراسات العليا. .7
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 األمة النور سوراكرتا.رئيس ادلؤسسة بناء  .8
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أقول لكم مجيعا: جزاكم ا خري كثريا، وبارك ا يف علومكم،  

 م، وأىليكم، وا ال يضيع أجر اسنني يف الدنيا واْلخرة.وأعمالك
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