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 الملخص

ر ، وكذلك أمويمنعهم من الظلم خذ على أيدي الظلمةؤمن أن يكون عزيزا ، وأن يأاإلسالم أمر الم إن
تشمل  ديه هلمنع الظالم واألخذ على يف عليه، من هنا منشأ المشكلة،روج الخ بطاعة الحاكم ومنع

وأدلتهم وما هو  وما حكم الخروج على الحاكم إن كان ظالما باغيا، وما أقوال العلماء ظلم الحكام، 
مع  ذه الثورةهوما هي المصالح والمفاسد المترتبة على ، مع التطبيق على الثورة السوريةمنشا الخالف 

فكان هدف هذه الدراسة بيان حكم الخروج على الحكام، وأقوال  ،بين المصالح والمفاسد الترجيح
العلماء وأدلتهم، ومناقشتها، والترجيح، ومعرفة طبيعة الثورة السورية، وطبيعة نظام الحكم، والمفاسد 

ج الوصفي هولقد اعتمد الباحث في بحثه على المن والمصالح الناجمة عنها ومقارنتها والترجيح بينها،
 ،التاريخي في سرد أحداث الثورة، وعلى المنهج اإلستقرائي والتحليلي في عرض األدلة ومناقشتها

من أهم نتائج هذا البحث أن الخروج على الحاكم يعتريه أكثر من حكم حسب حال الحالكم كان و 
إال في  القتالوحال الخارجين، ويتبع في الخروج التدرج من النصح أوال ثم المقاطعة، وال يجوز 

حاالت الضرورة، والثورة السورية ثورة للمطالبة باالصالح ولم تحمل السالح بداية، وحمل السالح 
 جاء لضرورة الدفاع عن النفس.
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ABSTRACT 
 

Islam has ordered believers to be cherished, and to prevent the tyrants from committing their 

tyranny. Islam has also ordered believers to obey the country ruler and not rebel against him, 

and here is where the problem originate. This research will discuss if preventing tyranny 

includes preventing the tyranny of the country leader, what is the verdict on revolting against a 

tyrant ruler, what is the scholars’ opinion and what are their references. The research also 

examines the nature of the Syrian revolution, the origin of the disagreement in regards to the 

Syrian revolution, the advantages and disadvantages of the revolution and the criteria that was 

used to weigh the advantages and disadvantages. The research uses the historic description 

method in telling the events of the Syrian revolution and it uses observation and analysis in 

showing the evidences and discussing them. Some of the most important research outcomes are 

revolting against a ruler is a controversial issue that depends on the state of the ruler and the 

state of the people making the revolution. The research also shows that the revolution should 

start by advising the ruler and it could escalate to boycotting the ruler, violence and fighting are 

only allowed in extreme cases. Hence, the Syrian revolution was a peacefulrevolution asking 

for improvements in the country and weapons were only used when they became necessary for 

self-defense. 
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 المقدمة

 به أجمعين،وعلى آله وصح ،محمدنا ى سيدلتسليم علواوأتم الصالة أفضل ، و بسم الله الرحمن الرحيم
 :وبعد

له ، فبعد وفاته صلى الأكثرها خالفا  واإلمامة من أهم المواضيع، ومن  ان موضوع الحكملما ك
عليه وسلم كان من أهم األمور تنصيب خليفة للمسلمين، وذلك ألهمية أن يكون لجماعة المسلمين 

 األمة، ولضاعت الصالح، وإال لفسدتإمام يدير شؤونهم ويوحد كلمتهم، ويقودهم إلى الخير و 
عداء، فالمصلحة تقتضي ذلك، وإن كان هناك بعض المفاسد قد تنتج عن الحقوق، ولتغلب األ

تنصيب الحكام، كظلمهم، وجورهم، إال أن هذا ال يعدل مفاسد يوم واحد بال حاكم، ويمكن أن 
ها، واجب على األمة في حق أفرادتعالج هذه المفاسد باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو 

والحاكم فرد منها، فإن األمة حاكمة ومراقبة على تصرفات حكامها، وبذلك تعيدهم إلى العدل 
وكذلك  ،نبذ الفرقة، والبعد عن الفتنة، والقتال بين المسلمين، وكذلك أمرت الشريعة إلى والصواب

دث خالف قديم بين الفقهاء في حكم أمرت الشريعة بطاعة أولي األمر، وعدم الخروج عليهم، وح
، شروطب الخروج عن طاعة اإلمام إذا كان فاسقا  ظالما ، فالبعض   قال بعدم الطاعة ووجوب الخروج

والبعض قال بالصبر على ظلم الوالة، ألن مفسدة الخروج أعظم، ومع ما حدث في المنطقة العربية 
ا ين مؤيد لهذه الثورات مدافع عنها يرى فيهمن ثورات حديثة على الحكام، عاد الخالف من جديد ب

السبيل الوحيد للخالص من الظلم واالستبداد، وبين منكر لها، يرى فيها فتنة عظيمة، ومؤامرة من صنع 
وأدلة من حرم   ،ال بد من بيان آراء الفقهاء في مسألة الخروج على الحاكمأعداء األمة، لذلك 

 .الثورة السورية، والله ولي التوفيق تطبيق ذلك على، وأدلة من أجاز الخروج، و خروجال
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 مشكلة البحث

آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول األمين، نهت عن الذل والخضوع لغير الله عز وجل، وأمرت 
المؤمن بأن يكون عزيزا ، ال ينحني إال لله، وكذلك أمرت بالنهي عن المنكر بكل الوسائل، ومنع الظلم 

ها، نخذ على ايدي الظلمة والمفسدين، وكذلك أمرت بالدفاع عن النفس، والقتال دو والفساد واأل
والعرض. بالمقابل أمرت بطاعة أولي األمر، ونبذ الفرقة، ووحدة الصف، ولو على حساب  ودون المال

مصلحة الفرد، ومن هنا نشأ الخالف في مسألة الخروج على الحاكم بين معمم آليات األمر بالمعروف 
بة على إلى المصلحة المترت الحاكم وغير الحاكم، وبين ناظر  هي عن المنكر، ودفع العدوان، علىوالن

 ،ذلك، والمفسدة الناتجة عنها، وكلما تم نقل األفكار إلى التطبيق العملي على الواقع يزداد الخالف
ة المعاصرة، ربيبسبب عدم فهم الواقع بدقة، أو اختالف وجهة النظر، وهذا ما حدث في  الثورات الع

الوقوف  من باب سيلازداد خالف العلماء وتعمق بين مناصر للثورات، وبين مانع لها، وهذا الخالف 
مع الظلم، أو العدل، إنما من باب ترجيح المصالح على المفاسد أو العكس. لذلك ال بد من بحث 

ما ترتب عليها ، و يمعن النظرلمن لم  هذه اإلشكالية بين النصوص التي يظهر للوهلة األولى تعارضها
 معرفة ما إذا كان خالفمن خالف بين الفقهاء، وذكر أقوالهم، وكيف استشهدوا بهذه األدلة، ثم 

العلماء اليوم حول الثورات العربية الحالية، هو امتداد لخالفهم السابق حول األدلة، أم خالف نابع 
ا كان معارضتهم للخروج أو عدمه نابع من من فقه المصالح والمفاسد، وذلك من خالل تحديد ما إذ

خالف نصي، أم خالف مصلحي، وهل هم متفقون على أن حكام اليوم يخرج عليهم، لكن قولهم 
 بعدم الخروج لكثرة المفاسد، وقلة المصالح.

 أسئلة البحث

  ؟وما منشأ الخالف بينهم وال العلماء، وأدلتهمأق وما الخروج على الحاكم حكم  ما -1
ناشئ عن خالف نصي أم خالف خالفهم أقوال العلماء في الثورة السورية، وهل  ما هي -2

 مصلحي وما هي المصالح والمفاسد المترتبة على هذه الثورة، والترجيح؟
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 هدف الدراسة

 .تهم،  ومناقشتها، والترجيح، وأدلبيان حكم الخروج على الحاكم، وأقوال الفقهاء -1
، ورة، وماهية الثمعرفة طبيعة نظام الحكمى الواقع السوري، من خالل التطبيق الفقهي عل  -2

 .والمفاسد والمصالح الناجمة عنها، ومقارنتها، والترجيح

 أهمية البحث

تأتي أهمية هذا الموضوع من أهمية عنوانه، فمسألة الخروج على الحاكم مسألة دقيقة، كتب فيها 
هلك ضوع الخروج على الحكام قد يؤدي إلى فساد عظيم، يالكثير، واختلف فيها اختالفا  كبيرا ، فمو 

فيه الحرث والنسل، وينتشر الفساد وتعم الفوضى، وقد يؤدي إلى الصالح، وزوال الظلم والطغيان، 
وعودة الحرية والعدالة، فالخروج على الحكام مفستدته أو مصلحته عامة تشمل الجميع، وبما أن 

هو الدين، وأقوال العلماء فيه، فال بد من بيان هذا الموضوع المحرك األساسي للشعوب اإلسالمية 
 الفقهي ألثره العظيم على الناس جميعا . 

وكذلك تأتي أهمية الموضوع في جانبه التطبيقي على الثورة السورية، ومدى مشروعيتها، أو  
مصالح ن الوموقف العلماء منها من خالل الترجيح بيعدمه، والمصالح والمفاسد الناتجة عن ذلك، 

 .والمفاسد

 الدراسات السابقة 

اسة إال أن الباحث لم يجد در  ،موضوع الخروج على الحكام موضوع قديم حديث، كتب فيه الكثير
ن غير م الدراسات إما عالجت موضوع الثورات العربية الحديثةمتكاملة في موضوع البحث؛ ألن هذه 

ى بذكر اكتف من ناحية فقهية. على الحاكم ، أوتعرضت لموضوع الخروج المسلحذكر آراء الفقهاء
   .نتائجوهذه الدراسات لم تذكر مشكلة أو أهداف أو أربع دراسات، 
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، للدكتور أحمد الريسونييفي الفقه السياسي اإلسالم: فقه الثورة مراجعات الدراسة األولى  

أجاب للباحث فجابة سريعة لبعض تساؤالت الثوار في الساحات وجهت إهذه الدراسة عبارة عن 
هدافها، مشكلة الدراسة، وال أ، لم يذكر الباحث بحث الذي بلغ مئة وسبع عشرة ورقةعنها   في هذا ال

 :وال نتائجها
 :جمالها بما يليإنتائج الدراسة: يمكن 

 .قه السياسي اإلسالمي لم ينضج بعد، وال بد من جهود مكثفة لتطويرهالف -1
ي الفقهاء للقول بها ف، واضطر للسلطة ال يقرها الشرع مامة المتغلب باطلة وهي اغتصابإ -2

 .حاالت خاصة
ال في عقول الفقهاء وصفحات ال يمكن القول بأهل الحل والعقد ألنه مفهوم ال يوجد إ -3

 .خذت هذه الفكرة إللغاء دور األمة، وات  الكتب
 ،  طل الجهادلب وإال. والفتنة هي ما يؤدي إلى المعصية، أو يدافع عن الظلم ليس كل قتال فتنة -4

  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكرو 
، وترك للناس اختيار شكل الحكم م نظام حكم مفصل إنما مبادئ عامةال يوجد في اإلسال -5

  المناسب بناء على هذه القواعد.
يها : دراسة تميزت بأنها واقعية تطبيقية على الثورات العربية، عالج فالتعليق على هذه الدراسة

واقع الثورات العربية ومدى مشروعيتها، وصحح كثيرا من المفاهيم حول معنى الفتنة، الكاتب 
ومعنى أهل الحل والعقد، ودور الشعوب في ذلك، وحكم إمامة المتغلب. استفاد الباحث من 
هذه الدراسة في طريقة معالجة الثورة وتطبيق األحكام على الواقع، لكن هذه الدراسة خلت من 

 وأدلتهم.آراء الفقهاء، 
للدكتور سليمان العودة، أسئلة الثورة :الدراسة الثانية  

 .اسة  قسمها الباحث إلى خمسة فصول: الفصل األول: تساؤالت ما قبل الثورةهذه الدر 
 : أسئلة ما بعد الثورة.الفصول الثالثة األخيرة .الفصل الثاني: الثورة وسؤال المشروعية

 :البحثأهم النتائج: يمكن استنتاجها من 
قبل ي استبداديا   جدنظاما  لكن قلما ن ؛، واإلصالح ينزع فتيلهاالفساد أحد أسباب الثورة -1

 .باإلصالح
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 .امدادية عبر الفعل اإلجتماعي العالثورة ظاهرة اجتماعية ذات عالقة بتغيير األنظمة االستب  -2
 .للثورة أسباب كثيرة اقتصادية، واجتماعية، وسياسية -3
 .ستحدث الثورةال يمكن توقع متى  -4
 .من ظرفهم التاريخي الذي عاشوهضء الفقه السياسي اإلسالمي اجتهاد للفقها  -5
 .رعياوطبيعته، وليس حكما ش ،فقه متصل بظروف العصر، وثقافته فقه الحاكم المتغلب  -6
  .التاريخ اإلسالمي تاريخ نخب، وإلغاء للعامة، ومن ذلك مفهوم أهل الحل والعقد 

 هذه الدراسة كسابقتها تعالج موضوع الثورات العربية، وأن الثورة قدٌر الالتعليق على هذه الدراسة: 
يرد، وبين الكاتب أن الفقه السياسي ال بد له من المراجعة ألنه غالبا  ما يعتمد على المصلحة المتغيرة 

ورات، ينت أسباب الثحسب الزمن، والظروف، وأن شرعية المتغلب قال بها الفقهاء للضرورة، وب
ومشاكل ما بعد الثورة. استفاد الباحث من هذه الدراسة في فهم الثورات العربية والتطبيق الفقهي على 
هذه الثورات، لكن هذه الدراسة كسابقتها خلت من آراء الفقهاء، وأدلتهم، وتبنت رأيا  واحدا  وهو 

 جواز الخروج على الحاكم.
، للشيخ عبد المجيد الشاذليوالحاكماألمة : الدراسة الثالثة  

دراسة قيمة من الشيخ الشاذلي رحمه الله استطاع أن يوفق بين األدلة حيث بين أن أحاديث الرسول 
م دراسته ، وقسيثهاصلى الله عليه وسلم ليست لمرحلة واحدة وإال لتناقضت بل لكل مرحلة أحاد

 إلى أربعة أبواب.

  :أهم النتائج
 .لحاكم على جميع األوضاع واألحوالحاديث طاعة اال يجوز أن نعمم أ -1
  .أوجبت الخروج على الحاكم وقتاله بعض األحاديث -2
  ب أن ال يلغى.جلألمة دور كبير في تقويم الحكام ي -3

تميزت بعرضها لجميع األحاديث الواردة في مسألة الحاكم وطاعته، أو  التعليق على هذه الدراسة:
الخروج عليه، وكذلك تميزت بالتوفيق بين هذه األحاديث بطريقة المناطات، وأن لكل مرحلة أحاديثها 
الخاصة، فللطاعة شروطها، وللخروج شروطه، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بينت جميع 

ستفاد الباحث من هذه الدراسة في طريقة التوفيق بين اآلراء الفقهية، واألدلة. وهذه الحاالت ومراتبها.ا
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الدراسة أغلب ما تكون دراسة حديثية ألحاديث الخروج على الحاكم مع التوفيق بينها وشرحها وبيان 
 أقسامها، فلذلك لم تعرض اآلراء كلها، وتناقشها.

، للدكتور جمال الحسيني الفكر السياسي اإلسالميلحاكم في : الخروج على االدراسة الرابعة
 أبو فريحة

 ،عرض فيها موقف النصوص من الخروج، ثم موقف العقل من النص ثة مباحثقسم دراسته إلى ثال
 رأي المفرطين من الجانبين.ثم   ذكر 
 : أهم النتائج

  .اإلشكال للح  بعت ات   نصوص القرآن والسنة بينت منظومة متكاملة في التعامل مع الحاكم لو -1
  .من نهار ساعة   فاسق لما بقي حاكمٌ  لو قلنا بالخروج على كل  -2
  .سببه فسق الرعية واإلصالح يبدأ من األمة الحاكم سوط الله في األرض فظلم الحاكم -3

ه ما ، فإن كفر وجب الخروج عليبواحا   ج على الحاكم إال إن ترك الصالة، أو كفر كفرا  ال يجوز الخرو 
 .ى ذلك فتنة أعظملم يترتب عل

: تميزت بذكر التوفيق بين العقل والنقل على رأي الكاتب، وذكرت آراء الفقهاء، لكن الدراسة الرابعة 
هذه الدراسة لم تبين أراء الفقهاء بشكل مستقل وأدلتهم،إنما تبنت رأيا  واحدا  في كل األحوال وهو 

نة البواح. بشرط أن ال يؤدي الخروج إلى فتتحريم الخروج على الحاكم ما لم يترك الصالة أو الكفر 
 أكبر، ولم توضح معنى الفتنة، وضابطها،  وجعلت كل األراء عدا هذا الرأي إما إفراط أو تفريط.

بية جهة نظر الثورات العر إما دراسات تعالج موضوع الخروج على الحاكم من و  :فالدراسات السابقة
وفيقية من ريقة ت، أو أنها ذكرت األدلة بطاسة األولى والثانيةالحديثة، من غير ذكر لألراء واألدلة،كالدر 

  .   وجهة نظر الباحث، كالدراستين الثانية والثالثة

 امتازت دراسة الباحث بما يلي

فقهية مقارنة بذكر جميع األقوال، واألدلة، ومناقشتها،  مسألة الخروج على الحاكم دراسة دراسة -1
ح طلع على دراسة متكاملة تعرض جميع األقوال، واألدلة، والترجي، ألن الباحث لم يوالترجيح بينها

  .بينها، وجميع الدراسات السابقة إما ذكرت قوال  واحدا ، أو ذكرت القول الثاني بال أدلة
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دراسة تطبيقية على الواقع السوري، من خالل فهم هذا الواقع، ومعرفة طبيعة النظام السوري،   -2
 .الثورة من خالل فقه المصالح والمفاسد هذه وبيان مدى شرعيةوطبيعة الثورة السورية، 

 منهج البحث

 سيعمد الباحث في هذا البحث على المناهج التالية:
 ستقبلها.مسورية وماضيها و المنهج الوصفي والمنهج التاريخي في دراسة واقع الثورة ال

 اكم.المنهج االستقرائي في جمع أقوال الفقهاء في مسألة الخروج على الح
 .الفقهية ومناقشة األدلةفي تحليل النصوص  المنهج التحليلي

باإلضافة إلى: عزو اآليات القرآنية، وتخريج األحاديث، وبيان حكمها، وعزو األقوال إلى 
 .مصادرها

 حدود البحث

الخروج المسلح على الحاكم، عن طريق الثورات، والمقاومة، وخلع  هذا البحث، يبحث في حكم
 .الحاكم بالقوة. إن لم تنجح الطرق السلمية في ذلك

الثورات العربية، أو ما يعرف بالربيع العربي، ومنها الثورة السورية المسلحة، هي المثال الواقعي العملي 
 لمفهوم الخروج على الحاكم.

 هيكل البحث

طرق الفصل األول فصل تمهيدي للتعريف بسورية، وثورتها، و  ،ثالثة فصول بحث علىيحتوي هذا ال
على   الخروج المسلح اني: لبيان آراء الفقهاء في حكمتولي الحكم، وإمامة المتغلب، الفصل الث

وأدلتهم ومناقشتها والترجيح. والفصل الثالث فصل تطبيقي على الواقع السوري، يعرض الباحث الحاكم 
ترجيح ، والمفاسد والمصالح المترتبة على الثورة السورية والطبيعة النظام السوري، ومدى شرعيتهفيه 
 .بينها
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طرق تولي الحكم في اإلسالمو  والثورة السورية خصوصا  عموما   مفهوم الثورة الفصل األول:  
رة والمقصود بالثو  فاهيم؛ كبيان معنى الثورة عموما ،ال بد في بداية هذا البحث من توضيح بعض الم

، وجاء ذلك في مبحثين:، وكذلك بيان الطرق الشرعية لتولي الحكم في اإلسالمالسورية  
 .وثورتها التعريف بسورية: المبحث األول

 المبحث الثاني: طرق تولي الحكم.
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وثورتها المبحث األول: التعريف بسورية  
ى الباحث أنه ير ، فقه الخروج على الحاكم، بحٌث تطبيقٌي على الثورة السورية، بما أن هذا البحث

  .ال بد من التعريف بسورية، وشعبها، والتعريف بالثورة السورية، وبدايتها،  كمدخل تمهيدي

 ةالمطلب األول: التعريف بسوري 

 الحدود والجغرافيا :الفرع األول

فية وتقع ا، وحدة جغر الشام التي تشكل مع لبنان، واألردن، وفلسطين دمن بال ا  جزءة تعتبر سوري 
  مساحتها اإلجمالية تبلغ.الشرقي للبحر األبيض المتوسط جنوب غرب آسية  على الساحل

 .2كم  185,181
حدودها: من الشمال تركيا، ومن الجنوب: األردن وفلسطين، ومن الشرق: العراق، ومن 

. م1338ام ا عإلى تركي هتم سلخ لواء اسكندرون وضم . مهورية اللبنانيةالغرب: البحر المتوسط، والج
 .تل العدو الصهيوني  هضبة الجوالناح 1361وفي عام 

ؤها بارد ومطير وصيفها دافئ وجاف، ويمر فيها عدة أنهار كدجلة، شتا .متوسطي ةمناخ سوري
ومن أهم مدنها . ا دمشقعاصمته. محافظة 14إلى  ةتقسم سوري .والفرات، والعاصي، واليرموك

اللغة  : هياللغة الرسمية .حلب، وحمص، الالذقية، وطرطوس، ودرعا، والسويداء، ودير الزور، والرقة
 (3) (2).والسريانية،  (1)العربية ، باإلضافة إلى لغات أخرى كالكردية

  

                                                           

ها العراق على عدة دول منشعب ال يعرف أصلهم العرقي، يتوزعون  األكراد:و : لغة خاصة باألكراد، صعبة الكتابة، الكردية (1)
، انظر: لمين السنةمتأخرة، وأغلبهم من المسوإيران، وتركيا، وإرمينيا، وأقلية في سوريا ولبنان، ظهرت النزعة العرقية عندهم في فترة 

 .248، ص1جد.ط، ، موسوعة السياسةالكيالي، 
، أقدم لغات العالم التي ما زالت متداولة حتى اآلن،في بعض القرى السورية، وهي لغة السيد المسيح عليه السالم، السريانية (2)

ة، : مجموعة عرقية قديمة تتكلم اللغة السريانيوالسريان، لمدنومازالت كلماتها متداولة حتى اآلن، وخاصة أسماءبعض القرى وا
 .41، ص2، طالجذور واالمتداد العربية-السريانيةانظر: عبده،  ،المسيحيةوتعتنق غالبيتها الديانة 

 ،. 65، ص2ط، أطلس دول العالم اإلسالمي ، أبو خليلانظر: (3)
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 السكان: الفرع الثاني

بلغ عدد سكانه المسجلين في سجالت األحوال المدنية في بداية . وعرقيا   بلد متنوع دينيا   ةسوري
 :إلى ، ينقسمون دينيا  مليون نسمة 23,121نحو  2113

 ويعتبرون غالبية في جميع المدن  % 16,1، بنسبة المسلمون السنة، ويشكلون غالبية السكان 
 يشكلون  غالبية في الالذقية فقط.، و % 11,5 ونسبتهم (1)،العلويون .السورية عدا السويداء والالذقية

، %1، ونسبتهم (3)اإلسماعيليون. ويشكلون غالبية في السويداء فقط ،% 3ونسبتهم   ،(2)الدروز
 (5)، وتعتبر نسبة الشيعة اإلثنا عشرية% 4,5، ونسبتهم (4)المسيحيون.ويستوطنون في منطقة السلمية

1,4 %.(6) 

 التقسيم العرقي: الفرع الثالث

رثوذكس، ، فغالبية السنة، والعلويون، والدروز، والمسيحيون األةالعرب  الغالبية العظمى في سورييعتبر  
، من مجموع السكان % 8,5 بنسبةاألكراد وهم ، باإلضافة إلى أقليات عرقية يتحدثون العربية

                                                           

من فرق الشيعة الباطنية، يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب، ويبيحون الخمر، وينكرون البعث ويؤمنون بالتناسخ،  النصيرية:( 1)
جموع مويأولون الشرع تأويال  باطنيا ، أما تسميتهم بالعلويين، فهي حديثة تعود إلى أيام اإلحتالل الفرنسي لسورية، انظر: ابن تيمية، 

 .24، ص11، طحافظ االسدنظر: سيل، ، وا513، ص3، ج1، طالفتاوى
هم من القبائل العربية، عقيدتهم يرجع أصلها إلى الحاكم بأمر الله الفاطمي، ويعتقدون بألوهيته، ويعتقدون بتناسخ  الدروز:( 2)

 .616، ص2جد.ط،  ،موسوعة السياسةاألرواح، انظر: الكيالي، 
، وسوعة السياسةمفرقة من فرق الشيعة الباطنية، جعلت اإلمامة بعد الصادق في ابنه إسماعيل، انظر: الكيالي،  اإلسماعيلية:( 3)

 .515،ص3جد.ط، 

لكاثوليك، النصارى، تفرقوا إلى ثالث فرق رئيسية، ا سما : نسبة إلى المسيح عيسى عليه السالم، ويطلق عليهمالمسيحيون (4)
ي، الكيالنظر: االوثنية، فأصبحت تؤمن بالتثليث، وبألوهية المسيح،  ائدعقاختلطت بها كثير من التانت، و واألرثوذكس، والبروتس

 .114، ص6جد.ط،  عة السياسة،  موسو
الذين يعتقدون أن اإلمامة بالنص واإلمام األول علي، واإلمام الثاني عشر: محمد بن الحسن العسكري : هم الشيعة اإلمامية (5)

 .516، ص3جد.ط، ، موسوعة السياسةالكيالي، انظر: الغائب، 
 تقرير مركز الجزيرة للدراسات على الرابط التالي: ،3، صسوريا وديمغرافية ما بعد الثورةانظر: كدر،  (6)

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/08/201288101614191968.htm ،    

 م.8/11/2115بتاريخ:  استعرض

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/08/201288101614191968.htm
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 4ونسبتهم  (2)األرمنو . ، ومعظمهم مسلمون سنة% 3بتهم ، ونس (1)التركمان. من السنة ومعظمهم 
 (5).(4)وهم مسلمون (3)الشركسإلى أقلية من  ، باإلضافةوهم مسيحيون %

 التاريخ:الرابعالفرع 

ة وري، فيمكن القول أن سفيها نصيب ةحضارة إال ولسوري من ، فماللحضارات مهدا   ةتعتبر سوري 
، نالسومريو  ةتعاقب على سوريإذ ، تاريخيا   متحف كبير يحتوي على آثار ألكثر من عشرين عهدا  

 .والبيزنطيون الرومان، والعرب،، و والفينيقيون، والعموريون، والفرس، واإلغريق، والبطالمة، والسلوقيون
 بي عبيدةأرضي الله عنه ، بقيادة  الخطاب عمر بنثم كان الفتح اإلسالمي في عهد الخليفة 

اإلسالمي حكمها األمويون، عصر وفي ال. م 631/ هـ  14سنة  بن الوليد وخالد، بن الجراح
تعددة في العهود نج المثم تعرضت لحمالت الفر  ،والعباسيون، والطولونيون، واإلخشيديون، والفاطميون

ا العثمانيون ، ثم دخلهلى غزوات المغول والتتار، إضافة إالسلجوقية، والنورية، واأليوبية، والمملوكية
سان ين 11ت استقاللها في ،حتى نالب الفرنسياألولى، ثم اإلنتداحتى نهاية الحرب العالمية 

 .م1346

حمص،وأبو ل نز الذي  كخالد بن الوليدقصدها عدد من الصحابة رضي الله عنهم وماتوا ودفنوا  فيها    
 .الدرداء، ومعاوية بن أبي سفيان، وبالل بن رباح

                                                           

، السياسة موسوعةأطلق العرب كلمة تركمان على قبائل"الغز" الذين بقوا في آسيا الوسطى، انظر: الكيالي،   التركمان:( 1)
 .118، ص1جد.ط، 

الخاصة سكن آسيا الصغرى، وتوزع على عدة دول منها تركيا، وتعرض لمذابح على يد حزب شعب قديم له لغته  األرمن:( 2)
الكيالي،  :نظراتاة مما دفعه للجوء إلى دول الجوار، ومنها سوريا، وبقوا فيها حتى اآلن، ويعتنقون الديانة المسيحية، فتركيا ال

 .156، ص1جد.ط،، موسوعة السياسة
العبودي، نظر: ا بالد القوقاز، وسموا بذلك نسبة لبعض قبائلهم"كركس" وغالبيتهم من المسلمين،: يعود أصلهم إلىى الشركس (3)

 .13، ص1، طبالد الشركس
 312ص، 3د.ط،  ج، الموسوعة التاريخية الجغرافيةالخوند،  (4)

 .16ص ،1، طلصراع على السلطة في سورياافان دام، ( 5) 
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لي، وابن وابن رجب الحنببن تيمية، والمزي، وابن كثير، ، وشيخ اإلسالم اومن علمائها: اإلمام النووي
نطاوي، وعلى الط ، الذهبي، وابن عابدين ،وابن عساكر،عابدين، وابن قيم الجوزية، وابن الصالح

  (1).وغيرهم كثير

ا  مطلب الثاني: تعريف الثورة لغة واصطالحال  

 تعريف الثورة لغة: ولالفرع األ 

، الغضبان وتثور: هاج، وأثرته وثورته، والثائر، ، وثورانا  ، وثؤورا  ثار الشيء ثورا  :"جاء في لسان العرب
والثور  ،: وثب، وثار الدخان والغبار: هاج وسطع، وثار به الناس وثبوا عليه، وثورانا  ، وثؤورا  وثار إليه ثورا  

يجوز أن يعني به الشهرة، وأثرت فالنا إذا هيجته، وثورة رجال أي: عدد كثير، وأثار األرض ، و السيد
 .: هاجهوثار على فالن تمرد، وثار البركان قذف بالحمم، وأثار الشيء(2)".قلبها للحرث

الكلمة  لم يعرفه العرب قديما ، وكانت ،التغيير اإلجتماعي، والسياسيبمعنى الثورة لفظ  و
 المتداولة بدال من مصطلح  الثورة مصطلح الخروج، أو الفتنة.  

، كخروج الحسين عليه السالمفالثورة على الحكام كان يسميها بعض الفقهاء بالخروج،  
 المعاصرة.  ، ولفظ الثورة استخدمت حديثا نتيجة تأثر العرب بالثوراتكفتنة الزطوبعضهم يسميها فتنة  

لكن ال بد أن يكون هناك ترابط بين المعنى اللغوي، والتعريف االصطالحي الحديث، فمن 
الثورة  كذلكفالشهرة ومنها يحرك الجماهير ضد الفساد والظلم،  ما وهو الهياج والغضب الثورةمعاني 
 .ثارة األرض الستصالحها، والثورة تقوم من أجل اإلصالحومنها إ، وتصبح َمعلما   تشتهر

  

                                                           

د.ط،  ،الموسوعة التاريخية الجغرافية، وانظر: الخوند،   422 – 413ص ،2ج د.ط، تاريخ دمشق،ابن عساكر، ( 1) 
 .331، ص3ج

 .118، ص 4ج ،3"، طثور، مادة"لسان العربابن منظور،   (2)
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 تعريف الثورة اصطالحا:ثانيالفرع ال

 االجتماعي تشمل األوضاع السياسية،أسلوب من أساليب التغيير :" عرفتها الموسوعة العربية 
صعود لنظام القائم، و ، تؤدي إلى انهيار اواالجتماعية، واالقتصادية، وتكون جذرية وشاملة وسريعة

  (1)".نظام جديد
تم لكنها هامة من الناحية التاريخية، يو  أحداث نادرة الوقوع  نسبيا  :"وعرفتها موسوعة علم االجتماع

، ليةظيم وبناء النظام االجتماعي ك، وذلك بإعادة تنسي، واالجتماعي كليةخاللها قلب النظام السيا
   (2)".سس جديدة بقيادة جديدةأه على ؤ بوسائل عنيفة عادة، ثم يتم بنا وذلك

ع خارج البنية الدستورية القائمة، أو خارج تحرك شعبي واس:"(3)عزمي بشارةوعرفها الدكتور 
 (4)".الحكم القائم في الدولةير نظام ،يتمثل هدفه في تغيالشرعية

التعريفات السابقة هي محاولة لفهم الثورة، وال يوجد تعريف علمي واضح للثورة.فما  ميعج
 يميز الثورة عن غيرها هو : 

 ال تقتصر على فئة، إنما تكون شاملة لقطاع كبير من المجتمع. -1
 الشامل.ال تقبل بدعوى إصالح الوضع القائم؛ ألنها تتبنى التغيير الجذري  -2
 سرعة انتشارها بين أفراد المجتمع، وعبر الدول. -3
 التغيير يكون شامال  لكل مناحي الحياة. -4

 ،منظمو أ فيمكن تعريف الثورة: بأنها  تحرك شعبي، نادر الوقوع، يحدث فجأة، وبشكل عفوي
هدفه التغيير الجذري للوضع القائم، على الصعيد السياسي واالقتصادي، واالجتماعي، وإعادة البناء 

 على أسس جديدة.
                                                           

 :على الرابط التالي، 338، ص1، المجلدالموسوعة العربية (1)
http://www.arab-ency.com/_/list.php?folder=69 م.2115/ 11/ 13، استعرض بتاريخ 

 .424، ص1، ج2، طموسوعة علم االجتماعمارشال، (2)
ربي لألبحاث عم، مدير المركز ال1356، ولد في الناصرة 48كاتب ومفكر سياسي فلسطيني من عرب   عزمي بشارة:( 3)

-http://www.ibn-rushd.org/arabic/C.V.Azmiودراسة السياسة، أنظر سيرة ذاتية على الرابط التالي: 

A.htm،  :25/11/2115استعرض بتاريخ 
 على الرابط التالي:، ورقة بحثية 22ص،في الثورة والقابلية للثورةبشارة،  (4)

http://www.dohainstitute.org/release/6a25f83f-63b9-4807-8834-     

791d4a793d90 م.21/11/2116ستعرض بتاريخ ا 

http://www.arab-ency.com/_/list.php?folder=69
http://www.ibn-rushd.org/arabic/C.V.Azmi-A.htm
http://www.ibn-rushd.org/arabic/C.V.Azmi-A.htm
http://www.ibn-rushd.org/arabic/C.V.Azmi-A.htm
http://www.dohainstitute.org/release/6a25f83f-63b9-4807-8834-%20%20%20%20%20791d4a793d90
http://www.dohainstitute.org/release/6a25f83f-63b9-4807-8834-%20%20%20%20%20791d4a793d90
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 المطلب الثالث: التعريف بالثورة السورية

 شرارة البداية :الفرع األول

وتأثر  عها رياح التغيير ألشقائها العرب، فما من بلد إال، وحملت مهبت الثورة من تونس الخضراء
ام". "الشعب يريد اسقاط النظ: ات على الجدران، مثل عبارات، بكتاببها، وبدأ صداها في سورية

وكان النظام يخشى من الثورة، وكان على استعداد ألن يقضي على بذورها، فقامت المخابرات بحملة  
دولة، واقتادتهم لفي درعا، واعتقلت خمسة عشر طفال  اتهمتهم بكتابة الشعارات المناهضة لاعتقاالت 

العسكري في السويداء، وتم تعذيب األطفال، وحاول وجهاء المدينة أن يتوسطوا عند  إلى فرع األمن
إلطالق سراح أبنائهم، لكن رئيس الفرع أهان وجهاء درعا،   (1)عاطف نجيبرئيس فرع المخابرات 

فكانت قضية األطفال، وإهانة الوجهاء السبب الرئيس النطالق احتجاجات في محافظة درعا، في 
، تحت عنوان:"جمعة الكرامة"، لكن قوات األمن تصدت للمتظاهرين بالرصاص 2111آذار   15

التشييع للشهداء خرجت مظاهرة قوبلت بالرصاص الحي، مما أدى إلى استشهاد شخصين، وبعد 
أيضا . ولجأ النظام إلى العنف للقضاء على الثورة في مهدها وظنا  منه  أن شدة القمع تقضي على 
الثورة لكن القمع زاد من وتيرة المظاهرات، وتم اقتحام المسجد العمري، وتمت إهانة المسجد، 

الذقية وجبلة، ومدن وبلدات  ريف دمشق وحمص، الكوالمصحف الشريف، وخرجت المدن السورية  
ودير الزور والرقة، وحلب وعمت المظاهرات جميع مدن  دت الثورة حتى شملت حماة، وإدلب،وامت

دم واعتبر أن العنف المستخ ،القطر السوري، ولم يتخل النظام عن خياره العسكري مع عدم جدواه
 (2)لم يكن كافيا  للردع فزاد من وتيرة العنف.

 المرحلة السلمية  الفرع الثاني: 

لم تكن إال ثورة سلمية ضد جميع أشكال  2112وحتى بداية  2111منذ انطالقة الثورة في منتصف 
رة على سلميتها و ، وحافظت الث، فكان التسليح فرديا  القمع من قبل الجيش واألمن، وعصابات الشبيحة

                                                           

ابن خالة بشار األسد، من مواليد جبلة، عسكري يحمل رتبة عميد، رئيس فرع األمن السياسي في مدينة : عاطف نجيب( 1)
جريدة زمان الوصل، على الرابط التالي: انظر درعا، هو أحد أسباب اندالع الثورة السورية، 

https://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=31202 : :11/3/2116استعرض بتاريخ 
 .  123 – 81، د.ط، صدرب اآلالم نحو الحرية سورية بشارة، انظر:  (2)

https://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=31202
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على ضي ، وحاول أن يقالجيش في مواجهة الشعبصبح لثورة، وأالنظام ل قمع، وزداد طوال هذه الفترة
ي نظر ، حتى أصبحت الدولة فاالعتقال ، والتعذيب، واالغتصاب، و الثورة بكل الوسائل من القتل

 (1).واجهتهاالمتظاهرين قوة غازية ال بد من م

 تسليح الثورةالفرع الثالث: 

 من الثورة السورية. ومن أسباب اللجوء إلى الخيار العسكري:  2112في بداية ظهرت بوادر التسليح 
 شدة البطش والقمع من قبل النظام. -1
 تخاذل المجتمع الدولي عن حماية الثوار السلميين. -2
 االنشقاقات في الجيش نتيجة رفض أوامر القتل، وإطالق النار على المتظاهرين. -3
 تسقط النظام. اقتناع الناس أن السلمية ال يمكن أن -4

مع رغبة النظام منذ البداية بعسكرة الثورة ، ليبرر القتل واستخدام القوة ضد المتظاهرين أمام 
المجتمع الدولي ، إال أن الثورة في مرحلة التسليح لم تكن خيارا ، أو تخطيطا  من أحد، فالتسليح كان 

ذيب، واالغتصاب، واالعتقال، والتععفويا، ومن طبيعة المرحلة، فال يمكن لمن يرى القتل كل يوم، 
يدفعه الحنق على النظام إلى الدفاع عن نفسه وعرضه بكل الوسائل المتاحة،  أن مع وجود السالح، إال

فالعنف يولد العنف، وال يمكن أن نقول لمن ق ِتَل أصحابه، واغتصب عرضه:"ال يجوز لك أن تستخدم 
 لدفاع عن النفس. السالح"، ففي هذه الحالة غريزة البقاء تبرر ا

والخيار العسكري أعطى النظام المبرر ليقضي على الثورة بكل أنواع األسلحة من صواريخ، 
وطائرات، وأسلحة محرمة دوليا . وما زال الدعم للنظام عالميا  بكل أنواع األسلحة والميليشيات 

مرة، لت محنة الشعب مستوالخبراء، وما زالت الثورة يتيمة ال تجد دعما  حتى من أصدقائها ، وال زا
 (2)ولكن إرادة الشعب ال ت قهر، وثمن الحرية كبير، والحرية تنزع وال تمنح.

                                                           

 .25 – 15، د.ط، صقصة البداية الثورة السوريةانظر: فهد،  (1)
 .222-131صد.ط، ، نحو الحرية المسورية دروب اآلبشارة،  انظر: (2)
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 المبحث الثاني: طرق تولي الحكم
ال بد بداية من معرفة كيفية تولي الحكم، ومتى يصبح الشخص حاكما ، وما هي الطرق التي ذكرها 

 الفقهاء لتولى الحكم.

 (1)الحكم وليطرق تلمطلب األول: ا 

معرفة كيفية اختيار الحاكم في الشريعة اإلسالمية، وهل هناك طرق الختيار الحاكم، وهل ال بد من   
 تتعين هذه الطرق لوجوب طاعة اإلمام.

دلة عامة  ألم يرد في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكر لطرق معينة لتولي الحكم، إنما وردت  
 .ذكر الفقهاء عدة طرق لتولي الخالفة منها .كاألمر بالشورى

 الطريقة األولى: البيعة

فيه شروط  ، بحيث يقدمون من توافرتالبيعة: هي أن يقوم أهل الحل والعقد باختيار خليفة للمسلمين
 (2)اإلمامة.

ه وسلم، حيث توفي رسول الله صلى الله علي عنه. الله وهذه الطريقة تم بها اختيار أبي بكر رضي 
للتشاور الختيار الخليفة، وبعد  (3)سقيفة بني ساعدةولم يعهد بالخالفة ألحد، فاجتمع الصحابة في 

ثم بايعه  ،حضر من الصحابةالبيعة له ممن مشاورات، ونقاشات تم اختيار أبي بكر الصديق، وتمت 
 الناس ورضوا به خليفة لرسول صلى الله عليه وسلم. 

أنه سمع خطبة عمر اآلخرة حين جلس على "مالك رضي الله عنه: أنس بن ودليل ذلك ما رواه  
المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت ال يتكلم، قال:  

أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن كنت أرجو 
دون به، هدى تهت يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا  

                                                           

 .34 - 21ص د.ط، ،السلطانيةاألحكام انظر: الماوردي،  (1)
 .1، ص1، جمرجع سابقلماوردي، انظر: ا (2)

بي بكر ها بويع ألهي ظلة كانوا يجلسون تحتها، نسبة إلى بني ساعدة وهم حي من األنصار، وفي سقيفة بني ساعدة:( 3)
 . 223، ص3، ج، طمعجم البلداننظر: ياقوت الحموي، ارضي الله عنه، 
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 ،صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين الله محمدا  
يفة بني ، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سق لمسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوهفإنه أولى ا

 سمعت عمر يقول ألبي ،قال الزهري: عن أنس بن مالك. ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر 
 (2) (1)".عامة ، فلم يزل به حتى صعد المنبر، فبايعه الناسبكر يومئذ: اصعد المنبر

 الطريقة الثانية: االستخالف

 الستخالفوا .من بعده  إلى شخص يخلفه واالستخالف هو أن يعهد الخليفة الذي حضرته الوفاة
رى فيه الصفات يمنه لمن  هد من قبل الخليفة أشبه ما يكون ترشيحا  ال يتم بانفراد الخليفة، فالع

، ل والعقد، وال بد من موافقة أهل الحومجرد الترشيح ال يعني أنه صار خليفة شرعا   ،للخالفةالمناسبة 
الطريقة التي ولي بها عمر بن الخطاب رضي الله، ودليل ذلك  ما رواه  هي ومبايعة عامة الناس، وهذه 

قيل لعمر أال تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف :"قال رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر
 (4)".رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)،ن هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير منيم

 " إمامة المتغلب: أو "االنقالبات العسكرية: الطريقة الثالثة

اء للقول الشريعة. والضرورة دفعت الفقه إمامة المتغلب ال تصح أصال ، وهي اغتصاب للسلطة ال تقره
بها، فهي كأكل لحم الميتة، والضرورة تقدر بقدرها  وهذه الضرورة التي قال بها الفقهاء فيما لو 
سادت الفوضى في المجتمع وتعرضت البالد للخطر الخارجي، فيأتي المتغلب لينقذها مما هي فيه، 

 زاع على السلطة أدى إلى تشتت األمة. وقال الفقهاءأو يتغلب على حاكم فاسد قاتل، أو يحسم أمر ن
 إن المتغلب تكون له عصبة وأعوان، وبذلك يأخذ الشرعية منهم.

وال بد للمتغلب حتى يعترف به أن يستقر األمر له، ويحّكم الشريعة ، ويدخل عموم الناس 
تحت طاعته، وإال اعتبر مغتصبا ، وإن الفقهاء لما اعترفوا بشرعية المتغلب لم يحرموا الخروج عليه، 

                                                           

 (.1213، رقم)81، ص3، جفاالستخال، كتاب األحكام، باب صحيحهفي ، البخاري أخرجه (1)
، 11، ج3، طوعمدة المفتين ة الطالبينروضالنووي،  ، وانظر: 21صد.ط، ، السلطانيةاألحكام انظر: الماوردي،  (2)

 .44-43ص

 (.1218)رقم، 81، ص3جب األحام، باب االستخالف، كتا ، صحيحهفي ، البخاريأخرجه  ( 3)
 :وانظر ،64– 18، ص1، طرؤية تطبيقية معاصرة، الحكومة اإلسالمية ، وانظر:31، صمرجع سابقالماوردي،  انظر: (4)

 361ص د.ط، ،بين نظم الحكم المعاصرة الخالفة األسالمية، المراكبي
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لبا ، كما غوال تترتب عليه آثاره من أن الخارج عليه يكون مت على المتغلب ال يكون باغيا ؛فمن خرج 
 (1).خرج الحسين على يزيد

وشرط بعض الفقهاء أن يكون التغلب بعد موت اإلمام، وإن تغلب على إمام حي منتخب، 
 فال تنعقد إمامته.

جامع  ةباستيالء شخص متغلب على اإلمامفي مغني المحتاج عن التغلب:" الشربينيقال 
ا بعد موت اإلمام لينتظم شمل المسلمين، أمللشروط  المعتبرة في اإلمامة على الملك بقهر وغلبة 

االستيالء على الحي، فإن كان الحي متغلبا  انعقدت إمامة المتغلب عليه، وإن كان إماما  ببيعة أو 
 (2)عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه".

إمامة المتغلب قد تتحول إلى إمامة شرعية صحيحة، كما لو تغلب بعد موت يرى الباحث أن 
عليه  روج وجواز الخواستتب له األمر، وأقام العدل، وقد تبقى على أصلها من عدم الشرعية  الخليفة

 قال الشربيني رحمه الله.كما 

والمتغلب قديما  كان له أعوان وعصبة يعتمد عليهم في الوصول إلى السلطة، وبذلك يكون له 
يصل ويتآمر مع عدوه ضد بلده وشعبه لقاعدة شعبية مؤيدة له. أما اليوم فأصبح األعوان من الخارج، 

إلى السلطة. واألحاديث تمنع الخروج على الحاكم المنتخب، والمتغلب خارج على الحاكم 
 المنتخب.

فالمتغلب له حالتان إما أن يصــبح تغلبه مشــروعا ، ويحرم الخروج عليه، وإما أن يعترف بتغلبه 
اعه، لكن ال ه لم يصــــــــــــــبح متغلبا  إال بقوته وقوة أتبلقوتـه ومنعتـه ويمنع الخروج عليـه حقنا  للدماء، ألن

يحرم الخروج عليه فلو خرج من هو أقوى منه ال يعتبر خارجا، ألن إمامة األول غير صـــــــحيحة، والله 
   أعلم.

  

                                                           

 . 421، ص4جد.ط، ، على الشرح الصغير حاشية الصاوي ،الصاويانظر:  (1)
 .423، ص5ج، 1ط، مغني المحتاج الشربيني،( 2)
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 : أهل الحل والعقدالمطلب الثاني

مشكلة في  ، ولم تكن هناك، وتراقب عمله بعد انتخابههم الهيئة السياسية التي تنتخب الحاكمو   
تحديد أهل الحل والعقد وقتها، فالصحابة هم الهيئة التي تنتخب وتراقب، وكان اختيار الحاكم وقتها 
يعتمد على االنتخاب، ولكن بعد عصر الخالفة الراشدة طويت صفحة الخالفة المنتخبة على أسس 

  .شرعية ليحل محلها الملك واالستيالء على السلطة
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 الخروج على الحاكمفقه  الفصل الثاني:

قال ن ومنهم مبجواز الخروج، فمنهم من قل لقد اختلف الفقهاء في موضوع الخروج على الحاكم 
هاء، وأدلتهم، سيذكر الباحث آراء الفقبالمنع، واحتج كل فريق بأدلة من القرآن، والسنة، فلبيان المسألة 
 ك في مبحثين:وسبب خالفهم، وسيناقش أدلة الطرفين ليتسنى له الترجيح، وذل

 حث األول: آراء الفقهاء، وأدلتهم.المب
 مبحث الثاني: المناقشة والترجيح.ال
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 المبحث األول: آراء الفقهاء، وأدلتهم

ي وجاء ذلك فمن تحرير محل النزاع ، وسبب الخالف،  وأدلتهم،ال بد قبل بيان آراء الفقهاء
   خمسة مطالب.

 المطلب األول: تحرير محل النزاع 

 : الحاكم ال يخلو أن يكون أحد  هذه الثالثة 

 ذاهال خالف بين العلماء أن   ، وبايعه الناس:الذي اختاره أهل الحل والعقد الحاكم األول:  
م ، وعداألحاديث الواردة في طاعة اإلمام، وجميع الحاكم ال يجوز الخروج عليه، وتجب طاعته

عليه هي في هذا الصنف من األئمة، ألنها الطريقة الشرعية لتولي الحكم، فال بد من العقد  الخروج
مع األمة، وهذا العقد إن كان صحيحا  مستوفيا  لشروطه أنتج آثاره، من وجوب الطاعة فيما ليس 

 بمعصية، وحرمة الخروج عليه، وإال فال طاعة.

، وال وسنة رسوله، فهي لله وليست للحاكم فالطاعة بناء على عقد البيعة، وهي لكتاب الله
حرم :"فكل من ثبتت إمامته، وجبت طاعته، و في المغني ابن قدامةقال  طاعة لحاكم في معصية الله.

 ومن خرج عليه يقاَتل، ويعتبر  باغيا .( 1)الخروج عليه وقتاله".

ى سواء، إنما يعتبر خارجا  من خرج عل الخوارجرضي الله عنه لم يعتبر جميع  وسيدناعلي
اإلمام العادل، أما من خرج على الطاغية الظالم فال يكون خارجا  وال يجوز قتاله، وال سبه، قال رضي 
الله عنه عندما سمع رجال  يسب الخوارج:"ال تسب الخوارج إن كانوا خالفوا إماما  عادال  أو جماعة 

 )2(خالفوا إماما  جائرا  فال تقاتلوهم فإن لهم بذلك مقاال ".فقاتلوهم فإنكم تؤجرون في ذلك، وإن 

الكفر  ، فال يجوز توليته ابتداء ، وإن طرأ عليهجماعباإليجب الخروج عليه ثانيا  : الحاكم الكافر :
 عزل، ويجب على كل مسلم أن يجاهده بقدر استطاعته، وال يجوز مهادنته، والبقاء معه .

                                                           

 .523، ص8جد.ط، ، المغني ،ابن قدامة  (1)
 .، مسند علي رضي الله عنه31621، رقم321، ص11، جكنز العمال ( أخرجه الهندي،2)
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رحمه الله:"ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك. فمن قوي  ابن حجرقال 
 (1)ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه اإلثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك األرض."على 

 .فالحاكم الكافر يجب الخروج عليه، إن تحقق شرط القوة والقدرة

: الحاكم الفاسق الظالم : طرأ عليه لكن لو (2)ابتداء .على أنها ال تنعقد  لفاسق اتفق الفقهاء  ثالثا  
قال  من ، ومنهمبشروطه قال بالعزل؟ هنا حصل الخالف، فمنهم من الفسق بعد ذلك فما حكمه

 بالصبر. 

 : آراء الفقهاءالمطلب الثاني

 عن أحمد بنوهذا مروي المذهب األول: عدم جواز الخروج على الحكام ومنابذتهم بالسيف:   
ي وقاص، كسعد بن أبل به من اعتزل الفتنة من الصحابة،  ،  وقاور أهل الحديث، وهو قول جمهحنبل

 الله عنهم أجمعين.  وابن عمر، وأسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة رضي

هم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين، وأما الخروج عليعلى ذلك قال:" وحكى النووي اإلجماع
 (3) تظاهرت األحاديث بمعنى ما ذكرته".، وقد كانوا فسقة ظالمين  وإن

وفي أغلب كتب الفقه درج الفقهاء على القول بتحريم  الخروج على الحكام وإن كانوا فسقة، 
 ؟ وما هي درجته؟غير تحديد، ما هو الفسق المقصود من

 وهذا هو رأي الجمهور.

                                                           

 .123، ص13، د.ط، جتح الباري شرح صحيح البخاريف ابن حجر،  (1)
 .211، ص1ج، 2، طالجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  ( 2)
 .226، ص12ج، 2ط،  المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي (3)
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ول طوائف وهو ق الفسقة الظلمة ومنابذتهم بالسيف:المذهب الثاني: جواز الخروج على الحكام 
. وقال به من الصحابة: علي بن أبي طالب، (3)والزيدية (2)، والمعتزلة،(1)من أهل السنة، والخوارج

وعائشة، وطلحة، والزبير، ومعاوية، وعبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، رضي الله عنهم، وكثير من 
وقال به من التابعين: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير،   الصحابة الخارجين يوم الحرة،

 وعطاء، والحسن البصري، ومالك بن دينار، والشعبي، وهو ما يدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة،
 (4)ومالك، والشافعي رحمهم الله.

جواز الخروج على الظلمة، ولذلك أيد كثيرا  من الثورات، وأفتى بنصرتهم. مذهب أبي حنيفة:  -3
حيث  ،زيد بن عليفلو كان مذهب أبي حنيفة عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم لما أيد ثورة 

 .نمحمد بن عبد الله بن حسن، وإبراهيم بن عبد الله بن حسأفتى بوجوب نصرته، وكذلك أيد ثورة 
شهورة، وفي م زيد بن عليوقضّيته في أمر مذهب أبي حنيفة:" في موضحا  الحن لجصاصقال ا

حمله المال إليه، وفتياه الناس سرّا  في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محّمد، وإبراهيم 
أصحاب الحديث الذين بهم فقد األمر  (5)أغمارابني عبد الله بن حسن "..." وهذا إنما أنكر عليه 

 ( 6)بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغّلب الظّالمون على أمور اإلسالم".

 ع محمد بن عبد الله بن حسن، وإنكارجاء واضحا  من فتواه بالخروج م مذهب اإلمام مالك: -1 
ي أعناقهم حمد، وأن فمع مفي الخروج أهل المدينة  تاهاستف، وذلك حين باإلكراهبيعة المنصور ألنها 

                                                           

هم الفئة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروه وقتلوه، يكفرون أصحاب الكبائر، ويرون  الخوارج: (1)
، 1، جالملل والنحلالشهرستاني،  :الخروج على اإلمام إن خالف السنة، وكل من خرج على إمام حق فهو خارجي، انظر

 .114ص

فرقة أسسها واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري، يقولون بنفي الصفات لله، والقول بخلق القرآن، وأن الله ال  المعتزلة:( 2)
 .46، ص1، جمرجع سابقيفعل إال الصالح، انظر: الشهرستاني، 

إمامة أبي الله عنهم، يرون إمامة المفضول، ويعترفون بأتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي  الزيدية: (3)
، 1، ج مرجع سابقبكر وعمر رضي الله عنهما، وهم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، انظر: الشهرستاني، 

 .155ص

 .132، ص4، جوالنحل الملل ، مابن حز  وانظر:، 426ص، 8، ج، المحلى باآلثارابن حزمانظر:  (4)
، جمع غمر، يقال رجل غ مٌر أي لم يجرب األمور، واألغمار هم الضعفاء الذين ال تجربة لهم، انظر: الجوهري :أغمار (5)

 ، 112، ص2ج، ، مادة"غمر"4، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
 .81– 86ص ،1د.ط، ج ،، أحكام القرآنالجصاص( 6)
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منه قول  بيعة باإلكراه، والمكره ال يصحأنكر هذه البيعة، ورفض اإلعتراف بها ألنها  المنصور،بيعة 
 (1).وال عمل

 األمر مختلففكثر   حيث يرى أن الفسق القليل اليؤثر، أما إذ: قول اإلمام الجويني من الشافعية -1
قال:"وهذا كله في نوادر الفسوق فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال 

ولم يجد  رأ الظّلمة،ووضحت الخيانة، واستج ،لّصيانةاالسداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت 
 إلى عظائم األمور، وتعطيل الثغور، فال بد من (2)ممن ظلمه، وتداعى الخلل والخطل صفا  المظّلوم من

   (3)".استدراك هذا األمر المتفاقم

فالفسق إذا عظم وكثر، وتجاوز الحد، ففي هذه الحالة يجوز الخروج على الحاكم كثير  
ه نحصر في من قل ظلمه وفسقالظلم والفسق، وهذا مستثنى من عدم الجواز، وعدم جواز الخروج ي

 (4).أو ندر

 (5)خمسة وعشرين  من آل البيت خرجوا على الحكام . األشعريوعّد  

 : سبب الخالفالمطلب الثالث

 : ينحصر في عدة نقاط هي اء في جواز الخروج على الحاكمسبب خالف الفقه 

تلفوا بالفسق الكفر ، واخأنه يعزل  بفمثال اتفقوا على الخالف في األسباب الموجبة للعزل:  -3 
 بعزل الحاكم إذا فسق وظلم ، وبعضهم قال ال يعزل ، إنما يجب الصبر.فبعضهم قال 

إن األدلة من الكتاب والسنة قليلة في المواضيع اختالفهم في تحديد المصالح والمفاسد: -1
السياسية، ولذلك يعتمد الفقهاء على مقاصد الشريعة، والموازنة بين المصالح والمفاسد، فالحكم يتبع 

                                                           

، 3، ج2ط ،ديوان المبتدأ والخبر، ابن خلدون ، وانظر:523، ص18، ج2ط ،البيان والتحصيل، ابن رشد انظر: (1)
 .31، ص11، ج1، طلبداية والنهايةا، بن كثيرا وانظر:، 241ص

 .33، مادة"خطل" ص5، طمختار الصحاح: المنطق الفاسد المضطرب، انظر الرازي، الخطل( 2)
 .151ص، 1ط، غياث األممالجويني،  (3)
 .15، ص8ج، 3ط ،العواصم والقواصم انظر:  ابن الوزير،( 4)
 .83 -61، ص1ج، 3ط ،مقاالت اإلسالميين،  األشعريانظر: ( 5)
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القرطبي:"ال يجوز الخروج على اإلمام وإن جار، لما يؤدي إليه  ابن رشدعدما ، قال المصلحة وجودا  و 
 (1)ذلك مما هو أشد من  جوره".

فقد يصل الفسق إلى درجة الكفر التي يجب معها اختالف درجات الفسق، ومراتب الظلم:  -1
يها الصبر، وأوجب فخلع الحاكم، وقد يكون بسيطا  ال يؤثر، لكن بعضهم جعل الفسق مرتبة واحدة 

 وبعضهم فرق بين القليل و الكثير.

 المطلب الرابع:  أدلة من قال بحرمة الخروج
 أحاديث تأمر بالطاعة الفرع األول: 

 بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على"قال: رضي الله عنه عبادة بن الصامتحديث  -1
 ،أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، و األمر أهلهفي المنشط والمكره، وأن ال ننازع السمع والطاعة 

 (2)".ال نخاف في الله لومة الئم
 (3)وفي رواية للبخاري ومسلم بزيادة"إال أن تروا كفرا بواحا ، عندكم من الله فيه برهان". 

 الداللةالشاهد ووجه 

ه وسلم نهى الله عليالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم:" وأن ال ننازع األمر أهله" فرسول الله صلى 
 أصحابه عن مقاتلة الملوك والحكام ومنازعتهم، بعد أن أمرهم بالطاعة.

والرواية التي بزيادة )كفرا  بواحا ( ال يجوز الخروج على السلطة إال إذا صدر من الحاكم الكفر 
 (4) الظاهر البين، وبذلك يجوز الخروج عليه.

                                                           

 . 522، ص18ج ، 2ط، البيان والتحصيل، ابن رشد  (1)
  ،ومسلم، (  1133) رقم ، 33، ص3كتاب األحكام، باب: كيف يبايع اإلمام الناس، ج، صحيحه، في أخرجه البخاري  (2)

 . (1113) ، رقم1411، ص3ي غير معصية وتحريمها في المعصية، جوجوب طاعة األمراء ف :، باباإلمارة كتاب: ،صحيحهفي 
في ومسلم، ، ( 156، رقم) 43، ص3سترون بعدي، ج قول النبي :، باب، كتاب الفتن صحيحه، في أخرجه البخاري (3)

  (.1113، رقم )1411ص، 3وجوب طاعة األمراء من غير معصية، ج: اإلمارة، باب :كتاب،  صحيحه
 .                                                                                                                           453، ص6، ج1، طفيض الباري الكشميري،انظر:  (4)



26 
 

عمل عليكم " إنه يست:صلى الله عليه وسلم أنه قال ، عن النبيحديث أم سلمة رضي الله عنها – 1
قالوا: يا  ،أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع 

 (1)أال نقاتلهم ؟ قال ال، ما صلوا".رسول الله، 

  الشاهد ووجه الداللة 
لحكام، فالنبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتال االشاهد قوله صلى الله عليه وسلم:" ال ما صلوا". 

ال يخرج ف، واألمراء، بمجرد صدور الفسق، والظلم منهم، طالما أنهم لم يغيروا شيئا من قواعد اإلسالم
 (2).على الوالة إال إذا غيروا أركان اإليمان واإلسالم، كترك الصالة، والزكاة، وبقية أركان اإلسالم واإليمان

عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ستكون أثرة وأمور  ،الله عنه رضي مسعود ابنحديث  –1
 (3)تنكرونها قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم".

 وجه الداللة  

مع وجود الفسق من الوالة والظلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، بأداء حق الوالة من 
 الطاعة، وعدم الخروج عليهم، والدعاء لله أن يغير حالهم ويصلحهم. 

على شرح مسلم:"فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما  عسوفا  ، فيعطى  النوويقال 
عة، وال يخرج عليه، وال يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره حقه من الطا

 (4)وإصالحه".

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خيار أئمتكم ، رضي الله عنه عوف بن مالكحديث  -4
الذين تحّبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصّلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين ت بغضونهم 

                                                           

 ، رقم1481، ص3األمرء فيما يخالف الشرع، جكار على : وجوب اإلنرة، باباإلما ، كتاب: صحيحهأخرجه مسلم في  (1)
(1854) . 
 .33، ص4، ج1، طفيض القدير، المناوي  انظر: (2)

مسلم (،  و  3631، رقم) 133، ص4، جعالمات النبوة في اإلسالم :، بابالمناقب :كتاب،  حيحهص، في أخرجه البخاري (3)
 (. 1843، رقم)1412، ص3، جلبيعة الخلفاء األول فاألول األمر بالوفاء :باب ،االمارة :كتاب  ، صحيحهفي 

 .232، ص12، ج 2، طشرح صحيح مسلمالنووي  ،  (4)
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 ، قيل: يا رسول الله، أفال ننابذهم بالسيف؟ فقال: ال، ما أقامواويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم
 (1)فاكرهوا عمله، وال تنزعوا يدا  من طاعة".، شيئا تكرهونه فيكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم

 الشاهد ووجه الداللة

ليه بين رسول الله صلى الله عالشاهد:"أفال ننابذهم بالسيف؟ قال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة".  
خروج ومع ذلك لم يأمرهم بال ،لظلمهم وفسقهميلعنهم الناس ويبغضونهم  وسلم شرار األئمة، الذين

 (2).، وأمرهم بالطاعة ما كانوا مقيمين للصالةعليهم

"قال: حذيفة بن اليمان قلت: يا رسول الله، إنّا كنا بشّر، فجاء : رضي الله عنه حذيفةحديث  - 5
الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شّر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة 

إنس،  ثمانجال يهتدون بهداي، وال يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
ا رسول، إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع لألمير، وإن ض رب ظهرك، قال: قلت: كيف أصنع ي

 (3)وأ ِخذ مالك، فاسمع وأطع".

 الشاهد ووجه الداللة 

( هذا في أئمة الجور، حيث وصفهم بأنهم ال ذ مالك ، فاسمع وأطع رب ظهرك ، وأخَ )وإن ضَ 
 ه تعالى:مخصص لعموم قولفالحديث بالشياطين، ومع ذلك أمر بطاعتهم.  يطبقون السنة، وشبههم

ففي حق الوالة  (134: ، جزء من اآليةالبقرةسورة  ) چگ  ڳڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ    ڑچ
 (4) يجب الصبر وال يجوز قتالهم، أما غير الوالة فيجوز الرد عليهم بالمثل.

                                                           

  (. 1855، رقم) 1481، ص3، كتاب اإلمارة، باب: خيار األئمة وشرارهم، جصحيحهأخرجه مسلم، في  (1)
 .216، ص1، ج1ط، نيل األوطارالشوكاني، انظر:  (2)
مر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، وتحذير الدعاة إإلى الكفر، األ :، باباإلمارة :، كتابصحيحهفي أخرجه مسلم،   ( 3)

 .( 1841، رقم) 1816، ص3ج
 .211، ص1ج، 1ط، نيل األوطار، الشوكانيانظر: ( 4)
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ال:"من  قابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، :رضي الله عنه ابن عباسحديث  –6 
إال مات عليه،ف، فإنه ليس أحٌد من الناس خرج من السلطان شبرا ،  هكره من أميره شيئا ، فليصبر علي

 )(1)مات ميتة جاهلية".

 وجه الداللة  

يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم جواز الخروج على اإلمام، ونفر من ذلك  بوصف الخارج 
سق العيني في شرحه للحديث"وفيه دليل على أن الّسلطان ال ينعزل بالفبأنه يموت ميتة جاهلية، قال 

 (2)والظّلم، وال تجوز منازعته في السلطنة بذلك".

 قتتال بين المسلميناألحاديث التي تنهى عن اال الفرع الثاني:

 ذهبت ألنصر هذا الرجل _ يريدقال:"  األحنف بن قيسعن :رضي الله عنه حديث األحنف – 3 
فإني  ،بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع_ فلقيني أبو  أبي طالب علي بن

المقتول في ، فالقاتل و "إذا تواجه المسلمان بسيفهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
 (3)".احبهص: إنّه قد أراد قتل الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: يا رسول ار، فقلت: أو قيلالنّ 

 وجه الداللة

فال يجوز القتال بين المسلمين، ومن لم يستطع وقف القتال فعليه أن يعتزل في بيته، ويبتعد عن 
وهذا ما فهمه ال الذي دار بينهم ،وهذا الحديث دفع كثيرا من الصحابة إلى اعتزال القتالفتنة، والقتل.

 (4).بالرجوعالحديث لذلك أمر األحنف أبو بكرة رضي الله عنه من 

                                                           

، 3الفتن، وتحذير الدعاة إلى الكفر، ج األمر بلزوم الجماعة عند ظهور :، بابكتاب: اإلمارة  ،صحيحه، في أخرجه مسلم( 1)
، كتاب: الفتن، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا  صحيحه، في والبخاري ، ( 1843) ، رقم1418ص

  .( 1154) ، رقم41، ص3تنكرونها، ج
 .118، ص24، جعمدة القاري، العينيانظر:  (2)
 ، 2213، ص4بسيفهما، ج نإذا تواجه المسلما :، بابوأشراط الساعة ، كتاب: الفتنصحيحه، في مسلمأخرجه  (3)

 (.31) ، رقم15، ص1وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ج :، كتاب: اإليمان، بابصحيحه، في البخاري و ،(288رقم) 
 . 31، ص11ج، 2ط ،شرح صحيح البخاري، ن بطالاب انظر: (4)
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ليه عمر، عن النبي صلى الله ع عبد الله بنعن : رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر – 1
 (1)."عدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعضال ترجعوا بوسلم، قال:"

 وجه الداللة 

 قتتالواالداوة لع؛ ألن ا، والقتال بين المسلمينالدماء باحةتاسنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
 .من صفة الكفار

فتكونوا بذلك  بعض : ال ترجعوا بعدي فرقا مختلفين يضرب بعضكم رقابمعناه الخطابيقال 
ن بعضهم لمون متآخون يحق، والمسفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض؛ فإن الكمضاهين للكفار

 (2)."دماء بعض

 الفرع الثالث: األحاديث التي تنهى عن القتال في الفتنة ومنها

 عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ستكون: رضي الله عنه حديث أبي هريرة
 والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومنفتن القاعد فيها خير من القائم، 

 (3)ملجأ  فليعذ به".تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها 

 وجه الداللة

 خوفا   ،عليه وسلم عن القتال في الفتنة، حتى أنه أمر بأن يدق سيفه بحجر صلى الله نهى رسول الله
ج على الحكام بسبب الخرو : هي التي تقع ه الفتن، وفسر البعض الفتنمن الوقوع والمشاركة في هذ

 وقتالهم.
ال يكون و ف الذي يكون بين أهل اإلسالم بسبب افتراقهم على اإلمام، الختال: هي اقال العيني:"وقيل

 (4)المحق فيها معلوما".

                                                           

، 3، ص3[، ج 32] المائدة {ومن أحياها  }قوله تعالى: :، بابتالديا، كتاب صحيحه، في أخرجه البخاري (1)
 . (66)رقم ،82، ص1ب: ال ترجعوا بعدي كفارا... ،جا، ب، كتاب: اإليمانصحيحهومسلم في ، (6868رقم)

 .316، ص4، ج2، طمعالم السنن، لخطابيا (2)
، (1432، رقم)2211، ص4ج، باب: نزول الفتن كمواقع القطر ،الفتن وأشراط الساعة :كتاب  ،صحيحه، في أخرجه مسلم (3)

 (.  1181،  رقم) 51، ص3، كتاب: الفتن، باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، جصحيحهوالبخاري، في 

 .131، ص24جد.ط،  ،عمدة القاري، العيني (4)
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 حديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرالفرع الرابع:

أذن: ال يدخل قم ف بالل،رضي الله عنه قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا  أبي هريرةعن  
 (1)."هذا الدين بالرجل الفاجرالجنة إال مؤمن، وإن الله ليؤيد 

 وجه الداللة 

فيه دليل على أن الرجل الفاجر قد يكون منه نفع لهذا الدين، وقد يكون الحاكم فاجرا وينصر الدين  
 ويدافع عن اإلسالم، فال تفوت هذه المنفعة بالخروج عليه، والذي غالبا  ما يكون فيه المفسدة.

الله يؤيد دينه فعليه ولو كان فاسقا ، نصر الدين، يصبر البالد، و  فإذا دافع السلطان عن حدود
 ( 2).بالفاسق، فيطاع من غير معصية

 صالة الصحابة خلف كل بر وفاجرالفرع الخامس: 

، خلف أئمة الجور، وهذا يعني صالة الصحابةبها أصحاب هذا المذهب  ستدلالتي األدلة ا من و 
رة من أصحاب عشاء، أدركت أنهم رضوا بإمامتهم، فلقد أورد البخاري في تاريخه:"عن عبد الكريم البكّ 

 (3)النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يصلون خلف أئمة الجور".
قال: قال رسول الله عليه وسلم: الجهاد واجب  أبو داود"عن مكحول، عن أبي هريرةوروى 

عليكم مع كل أمير برا  كان أو فاجرا ، والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برا  كان أو فاجرا ، وإن 
  (4).عمل الكبائر"

                                                           

،  صحيحه، ومسلم في (6616م )، رق124، ص1ج، كتاب القدر، باب: العمل بالخواتيم، يحهحص، في أخرجه البخاري( 1)
 (.111)، رقم115، ص1، جريم قتل اإلنسان نفسهح: غلظ تاإليمان، باب :كتاب

 .181، ص1جد.ط،  ،المتواري على تراجم البخاري، ابن المنير انظر:  (2)
 .31، ص6، باب العين، جالتاريخ الكبيرفي ، البخاريأخرجه:  (3)
، قال (2533) ، رقم168ص ،4ج : الرجل يتحمل بمال غيره يغزو،باب ،، كتاب: الجهادسننه، في أخرجه أبو داود (4)

 (.2/213األلباني: ضعيف، ضعيف أبي داود،) 
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ألول أهل العصر اقد ثبت إجماع ة على الصالة خلف ااإلمام الجائر:"إجماع الصحاب الشوكانيونقل 
ى الصالة خلف وليا  ، عل، وال يبعد أن يكون قمعهم من التابعين إجماعا  فعليا  ، ومن من بقية الصحابة

 (1)."الجائرين

 الفرع السادس: مراعاة مقاصد الشريعة

من األدلة التي اعتمد عليها أصحاب هذا المذهب ، المقارنة بين المصالح والمفاسد في الخروج   
على الحكام وجدوا أن جميع الثوات لم تعِط ثمارها،  اوعدمه، ومن اطالعهم على أحوال الذين خرجو 

ا سبط رسول ذوإنما أنتجت من البالء ، والفساد، وزهق األرواح، وتعطيل المصالح  الشيء الكثير، فه
ولم يتغير شيء، وخرج كثير من القراء والفقهاء  (2)الحسين رضي الله عنه، خرج وقتل في كربالءالله 

وكان  ،يزيدوخلعوا   المدينةفقتلوا وبقي الطغاة، وكذلك خرج أهل  (3)على الحجاج، في دير الجماجم
فيهم جماعة من الصحابة، وبقي  (4) ،وقعة الحرةمنها أن استبيحت المدينة وقتل عشرة آالف في 

الطغاة، وخرج الكثير من آل البيت من أبناء علي رضي الله عنهم ، وباءت ثوراتهم بالفشل، فكان من 
مجموع هذه الثورات، أن تيقن الناس أنه ال يمكن التغيير عن طريق الثورة المسلحة، وإنها تجلب 

هذه  الثورات، ومفاسدها، كانت مصالح الح هذهفسادا  عظيما ، وال تغير شيئا ، فبالموازنة بين مص
 ال تذكر، ومفاسدها كثيرة، وإذا غلبت المفسدة حرم الخروج.  الثورات

ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز اإلتيان ... "ابن تيميةقال  
ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم  بأعظم الفسادين لدفع أدناهما وكذلك اإلمام األعظم

ال يرون الخروج على األئمة، وقتالهم بالسيف" ..."ألن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد 

                                                           

 .135، ص1ج ،1ط ،نيل األوطار، الشوكاني (1)
هي المكان التي قتل فيه الحسين رضي الله عنه، من أرض العراق قرب الكوفة، قتله شمر بن ذي الجوشن، انظر: كربالء: (2)

 .151، ص3ج، 1ط، الكامل في التاريخ، ابن األثير
هي المعركة التي وقعت بين ابن األشعث ومعه القراء والفقهاء، والحجاج وسميت بإسم المكان الذي حدثت  :دير الجماجم (3)

 . 41، ص3ج، 1ط، والنهاية البداية  ،ابن كثير ه، انظر: 82فيه، سنة 
أرسل بيعة يزيد وأمروا عليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل، ف اهي المعركة التي حدثت بين أهل المدينة لما خلعو  وقعة الحرة: (4)

، تاريخ الرسل والملوك، يالطبر  :يزيد لهم جيشا  بقيادة مسلم بن عقبة، فاستباح المدينة وقتل الكثير من الصحابة والتابعين، انظر
 . 481، ص5ج، 2ط
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الحاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة فال يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله ال يكاد يعرف 
 (1)في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أزالته". طائفة خرجت على ذي سلطان، إال كان

في النهي  –صلى الله عليه وسلم  -وقال أيضا:"وهذا بعينه هو الحكمة التي رعاها الشارع  
عن الخروج على األمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون يرون أن مقصودهم األمر 

غيرهما؛ و  بالحرة، وبدير الجماجم على يزيد والحجاجكالذين خرجوا   بالمعروف، والنهي عن المنكر،
ف و لوجه منكرا ، وإذا لم يحصل المعر لكن إذا لم يزل المنكر إال بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا ا

إال بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك  المعروف، كان تحصيل المعروف على هذا الوجه منكرا  
."(2) 

 المطلب الخامس : أدلة القائلين بجواز الخروج 

 شمول قتال البغاة للوالة، وأن الظالم ال يكون واليا  األول:الفرع 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ       ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  قوله  تعالى:  -1

: ، اآليةالحجراتسورة ) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےہ  ھ  ھ     ھ  ھ
3).  
أوجب الله عز وجل، على المسلمين أن يقوموا بالعدل، ويقفوا مع الحق، فإن اقتتلت فئتان من  

المؤمنين فيجب اإلصالح فإن اعتدت إحدى الفئات على األخرى فيجب نصرة المعتدى عليه، 
 وإيقاف المعتدي عند حده، ولو تطلب ذلك محاربته بالسيف.

د يكون الحاكم مع البغاة فعلى عامة األمة أن ية تشمل الجميع حكاما  ومحكومين، وقواآل
تؤيّد  أهل الحق على أهل البغي وإن كان الحاكم معهم وفي صفهم فال يصبحوا أهل حق، فكل من 
تولى على الحكم بالقوة وظلم وبغى فيجب منعه والقتال في صف الفئة الصالحة كما فعل الصحابة 

 . الزبير في خروجه على يزيدحين أيدو ابن 
لم يختلف مسلمان في أن هذه اآلية  التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة ابن حزم:"ل قا

غير منسوخة "..."وقد ادعى قوم أن هذه اآلية وهذه األحاديث في اللصوص دون السلطان"..."وقد 
                                                           

 .331ص ،3ج، 1ط، ةنمنهاج الس، ابن تيمية (1)
 .536، ص4ج، 1ط، السنةمنهاج ، ابن تيمية (2)
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 الصح أنه عليه السالم قال: في الزكاة من سألها على وجهها فليعطها، ومن سألها على غير وجهها ف
وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال على اللصوص ال يطلبون الزكاة إنما يعطها ...

 (1).يطلبها السلطان"

ۇ  ۇ       ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  چ :قوله تعالى  -2

 . (124 سورة البقرة، جزء من اآلية:) چۈ  
وال  ة  ، فالظالم ال يكون خليفبه ، أي ال أجعل الظالم إماما يقتدىالعهد: اإلمامةمن تفسيرات 

عي لظالم كمن يستر ، فمن يولي ااإلمامة إقامة العدل ودفع الظلم ؛ ألن من وظائفوال قاضيا   واليا  
، بادهلى عع ، فمن لم يرضه الله ال يكون واليا  لى المؤمنين أن ال يمكنوا للظالم، فعالذئب على غنمه

 .ترضوا بإمامة الظالم وكأن هذا تكليفا من الله لعباده ال
ره ال إن خب فالفاسق ال تقبل شهادته، ومن باب أولى ال يكون قاضيا ، وال حاكما ، حتى

 (2)وواليته، فال يصلح لذلك إال العدل. حكمهيقبل فكيف يقبل 

بة على والة خروج الصحاونقل القرطبي في تفسيره، في معرض شرحه لهذه اآلية أنها سبب 
  ۇ       ۆ  ۆ  چالجور، قال:" فأما أهل الفسوق والجور والظّلم، فليسوا له بأهل، لقوله تعالى:

م رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤه الزّبير والحسين بن عليّ ؛ ولهذا خرج ابن چۈ
مبن الحرّة التي أوقعها بهم مسل، وقاموا عليهم فكانت أهل المدينة بني أمّيةعلى الحّجاج، وأخرج 

 .(4) (3)"عقبة

 الفرع الثاني: آيات وأحاديث األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ڻ  ڻ    ڻڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ    ڳ  ڳچ  :قوله تعالى –1

 .(114 ، اآلية:آل عمرانسورة  ) چۀ

                                                           

 . 134، ص  4ج د.ط، ، الملل والنحل، ابن حزم (1)
 .86، ص1جد.ط، ، أحكام القرآن، الجصاصانظر:  (2)
ين، وهو ، وشهد صفسلم، ولم يحفظ أنه رآهبن رياح، أبو عقبة المري، أدرك النبي صلى الله عليه و  مسلم بن عقبة( 3)

 .114، ص58جد.ط، ، تاريخ دمشقه، انظر: ابن عساكر، 64صاحب وقعة الحرة، توفي سنة 
 .118، ص2ج، 2ط، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي( 4)
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ابن ال ق والنهي عن المنكر واجب على األمة، كل بقدر استطاعته.فاألمر بالمعروف وجه الداللة: 
عن المنكر بال خالف من أحد  اتفقت األمة كلها على وجوب األمر بالمعروف والنهي"حزم
 (1)."منهم

لفسوق، وجب على الجماعة ، ويرعى الظلم واالذي يأمر بالمنكر فإن كان الحاكم هو
 .ذلك إلى هالكهمالمسلمة، أن تقف في وجهه، وإال أدى 

 چ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ  :قوله تعالى –2

 .(111: ، اآليةآل عمرانسورة )

 وجه الداللة
فخيرية هذه األمة كونها تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وبذلك يتم الحفاظ على الخير والعدل، 

مة،  كر كان سببا  لخيرية هذه األوالنهي عن المنألمر بالمعروف ا ، فكما أنالظلم والفسق ويضيق على
ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  :تعالى في قولهسببا  للعن اليهود، ه ان تركك

ڍ   ڌ  ڌ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڄڄ  ڄ

 .(13 – 18: ، اآليةالمائدةسورة )  چڎ    
المنكر  في المجتمع ، وأدى إلى غرق المجتمع، وال ينجو من فإذا ترك النهي عن المنكر، تفاقم 

في  ذلك أحد، ولقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يهدم المنكر المجتمع بتشبيه بليغ
 (2)السفينة. يثدح

ينةحديث السف -1  
على حدود م مثل القائ":ن النبي صلى الله عليه وسلم قالرضي الله عنهما، ع النعمان بن بشيرعن 

الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان 
لم و  الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا  

 (3)."أيديهم نجوا، ونجوا جميعاوا على ، وإن أخذنؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا  

                                                           

 .132، ص4جد.ط، ، الملل والنحلحزم، ابن  (1)
 .114، ص4، ج2، طالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  انظر: (2)
 .( 2433، رقم)133، ص3هل يقرع في القسمة واالستهام فيه، ج: ب: الشركة، باب،كتاصحيحه في، أخرجه البخاري (3)
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فهذ الحديث يعالج الشأن العام، وفيه حماية للمجتمع، وذلك بالنهي عن المنكر، واألخذ على أيدي 
أو من عامة الشعب، بل األخذ على أيدي الوالة آكد، ألن المنكر منهم  كانوا ، والة    الفاسدين ، أيا  

أخذ على أيديهم ، وذلك بأن يكون هناك فئة من أعظم بكثير، ففسادهم فساد لألمة أجمع إن لم ت
األمة تقوم بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس باإلنكار القلبي أو اللساني  وحسب، 

 (1)إنما بمنعهم، واألخذ على أيديهم لنجاة الجميع، وإال هلكوا جميعا .

وبة بترك وفيه استحقاق العقففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاّصة، القرطبي"قال 
األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور 

 (2)".وانتشار المنكر وعدم التغيير المعاصي،
ال ينجي  ، فمجرد اإلنكار القلبيوال ينفع السكوت في هذه الحالة، وال بد من التغيير العملي

 (3).الغرق فال بد من فعل يمنعهم من خرق السفينة، وإال هلك الجميعالسفينة من 

  4- حديث بني اسرائيل

"إن من كان قبلكم كانوا إذا :رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعودعن 
عمل العامل منهم بالخطيئة نهاه الناهي تعذيرا ، حتى إذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه، كأنّه لم يره 
على خطيئٍة باألمس، فّلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان 

عتدون، والذي نفس محمد بيده ، لتأمرّن نبيهم داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا ي
أو ليضربّن الله  ،ولتأطرنّه على الحق أطرابالمعروف، ولتنهوّن عن المنكر، ولتأخذّن على يدي الظّالم، 

 (4)قلوب بعضكم على بعض، ثّم ليلعنّنكم كما لعنهم".

  

                                                           

 .51، ص13، د.ط، جعمدة القاريالعيني، انظر: ( 1)
  .332، ص1ج، 2ط، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (2)
 .131، صاألمة والحاكم، الشاذليانظر:  (3) 
المالحم،  :، كتابسننه في، وأبو داود، حسن غريب  :(، وقال 3141) ، رقم112ص، 5، جسننه في، أخرجه الترمذي (4) 

 (.11268) ، رقم146، ص11، جالمعجم الكبيرفي ، والطبراني ،( 4336، رقم) 331، ص6باب: األمر والنهي، ج
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 الشاهد ووجه الداللة 

ئة ويجب نصرة فئة الحق والعدل، على ف ) لتأخذن على يدي الظالم ( فيجب منع الظالم عن ظلمه،
 (1)البغي والظلم، وهذا واجب على عموم األمة، إن قصروا به استحقوا اللعن.

) ولتأطرنّه على الحق أطرا( أي لتردنه عن ظلمه، واألطر هو العطف والثني وذلك بثني الظالم ومنعهمن 
 (2)الظلم.

تقرءون هذه  ّنكمالّصديق أنه قال:"يا أيّها النّاس إعن أبي بكر :رضي الله عنه حديث أبي بكر –5
، وإّني  (115: سورة المائدة، اآلية)چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  اآلية:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسّلم يقول: إّن النّاس إذا رأوا ظالما ، فلم يأخذوا على يديه أوشك 
 (3)أن يعّمهم الله بعقاب منه".

 الشاهد و وجه الداللة

هم الله بعقاب منه" فالظالم يجب على األمة أن فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعم "إذا رأوا ظالما ،
 .(4). فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول:"إن زغت فقوموني"تمنعه عن ظلمه، ولو كان حاكما  

 حديث أبي سعيد – 6

قال أبو سعيد:"أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى  
 (5)فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان". منكم منكرا  

 

                                                           
 .22، ص11، جشرح صحيح البخاري، بن بطالنظر: اا (1) 

.351ص، 4، ج1، ط، معالم السننالخطابيانظر: (  2(  
  سننه،في ، وأبو داود ، وقال: حسن صحيح ،(3141، رقم)256،ص5، أبواب التفسير، جسننه في، أخرجه الترمذي (3)

 .( 4338، رقم) 122، ص4المالحم، باب: األمر والنهي، ج :كتاب
، إسناده 248، ص5ج(، وقال ابن كثير: في البداية والنهاية،  8531، رقم) 261، ص8، جالمعجم األوسط، الطبراني (4)

 صحيح.
 .(43)، رقم63، ص1،ج: كون النهي عن المنكر من اإليمان، كتاب: اإليمان، بابصحيحه في ،أخرجه مسلم (5)
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 (1)وجه الداللة

رعية، اإليمان، ويشمل ذلك أحاد الفتغيير المنكر واجب، إما باليد إن استطاع أو بالقلب وهو أضعف 
  ( 2).والسلطان أيضا، فإن ظهر ظلمه فعلى أهل الحل والعقد منعه ولو بالسالح

 يث التي تأمر بعزل الظالماألحاد لفرع الثالث:ا

 ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود –3
، وأصحاب يأخذون بسّنته ويقتدون (3)حواريّون"ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إال كان له من أمّته 

بأمره، ثّم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك 

 (4)".خردلمن اإليمان حّبة 

  وجه الداللة

ت عهدهم ما استطاالء األمراء، وعلى األمة أن تجاصلى الله عليه وسلم بمجاهدة هؤ  أمر رسول الله
فيجب أن  .وتحرير األمة من ظلمهم وطغيانهم ، حتى لو باليد والحرب عليهم لخلعهمإلى ذلك سبيال  

ان أن ينكر  وأضعف اإليمتتحد األمة على حربهم سواء باليد، أو بالتشهير والتحذير منهم باللسان، 
مال علي ال ق بقلبه، إنكار غضب،حتى يتسنى الوقت للخالص منهم، فهؤالء ال أمل في صالحهم.

جاهدهم: أي إذا تقرر ذلك، فمن حاربهم وأنكر عليهم بيده، ومن جاهدهم بلسانه فهو "من القاري
 (5)مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه: بأن يغضب عليهم، ولو قدر لحاربهم باليد أو باللسان".

 (6)يث لم يذكر إزالة المنكر، إنما جهاد هؤالء مقصود لذاته، ألنهم أصبحوا دعاة للمنكر.وهذا الحد

                                                           

 .25، ص2، ج3، طالمنهاج شرح صحيح مسلمالنووي، انظر:  (1)
 .111ص ،1ط ،األمة والحاكم، الشاذلي انظر: (2)
تبييضها، ومنه سمي أصحاب عيسى عليه السالم، ألنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب، ثم أطلق  بحوير الثيا: تالحواريون (3)

 .84، ص5، مادة"حور" طمختار الصحاحعلى خلص أصحاب األنبياء. انظر: الرازي،  
 . ( 51، رقم) 63، ص1كون النهي عن المنكر من اإليمان، ج  :، كتاب:  اإليمان، بابصحيحه، في مسلم (4)
 .241، ص1ج ،1ط ،مفاتيح شرح مشكاة المصابيحالمرقاة ، مال علي القاري (5)
 .152ص ،1ط ،األمة والحاكم، الشاذلي انظر: (6)
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  : حديث أعجزتم أن تجعلوا مكانه1

عقبة بن مالك رضي الله عنه، قال:"بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فسّلحت رجال  منهم عن 
م المنا رسول الله صلى الله عليه وسلسيفا ، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  (1)قال:"أعجزتم إذا بعثت رجال فلم يمض ألمري، أن تجعلوا مكانه من يمضي ألمري".
 وجه الداللة

لهم جاز  ،رعيةال، وظلم ن لم يلتزم باألمر، فمن سفك الدماءعزل الوالي إبلزوم  صريحٌ  الحديث أمرٌ 
  أن يعزلوه ولو بالقوة والسيف.

صلى الله عليه وسلم أمر بعزل من لم يلتزم بأمره، وعصاه، بأن ينصبوا مكانه من يطبق فالرسول 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في أمر قد يكون بسيطا ، فكيف ال يتم عزل من حارب سنته، 

 وحارب دينه، ووالى أعداء اإلسالم، فعزله أولى.

وله يجب عزله، إن كان القتل في عزله أقل من فالحاكم القاتل الظالم التارك ألمر الله ورس
 (2).حال بقائه، جاز لهم قتله وقتل أعوانه

 الفرع الرابع: األحاديث الدالة على خطر األئمة المضلين

ير غ " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،رضي الله عنه النواس بن سمعانعن  – 3
الدجال أخوفني عليكم ، إن يخرج وأنا فيكم ، فأنا حجيه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم ، فامرؤ 

 (3)حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم " 

 وجه الداللة

ال يخاف على أمته من الدجال كما يخاف عليهم أئمة الجور؛ ألن النبي صلى الله عليه وسلم ف 
واضح ال يمكن لمؤمن أن يتبعه، فالخوف الحقيقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدجال 

                                                           
، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: (، وقال 2532) ، رقم125، ص2: الجهاد، ج، كتابالمستدرك في، أخرجه الحاكم (1) 

 (. 2621، رقم) 266، ص4ج الجهاد، باب: الطاعة، :كتاب  ،سننه في ،وابو داود
 .2431، ص6جد.ط،  ،مرقاة المفاتيح، مال علي القاريانظر:  (2)
  .( 2331)، رقم2251، ص4، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر الدجال وصفاته ،جصحيحه في، أخرجه مسلم (3)



39 
 

ن النفاق ا مالناس، فبلغو من أئمة الضالل،ألنهم يهدمون الدين، وينقضون عراه، مع قيامهم به أمام 
 (1 (أعال من مرتبة الدجال.والدجل 

عيسى عليه السالم ويقاتل معهم ، وإن كان للمؤمنين جماعة عند خروج الدجال، ينزل عليم 
فمن باب أولى إن يكون لهم جماعة عند وجود أئمة الضالل وأن يدافعوا عن أنفسهم ويقفوا في 

 .وجههم، ألنهم أخطر على الدين من الدجال
 وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم "غير الدجال" بأنهم أئمة الضالل ويؤيده حديث أبي ذر التالي. 

رضي الله عنه ذرأبي حديث  -1  

قال:" كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لغير الّدّجال أخوفني على أمتي، قالها   
   (2)ثالثا، قال: قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي غير الّدّجال أخوفك على أّمتك ؟ قال: أئمة  مضّلين".

 وجه الداللة
فال بد من وجود فئة للمسلمين يدافعون عن دينهم ضد هؤالء الدجاجلة، الذين يعتبرون مقدمة  

 حديث ثوبان التالي.في وهذا واضح لحكومة الدجال األكبر، 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّما أخاف على أمتي  قال: رضي الله عنه حديث ثوبان – 1
األئّمة المضّلين، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ال تزال طائفة من أمتي على الحق 

  (3)ظاهرين، ال يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله".

 وجه الداللة
ن بد من أن يكون للمؤمنين جماعتهم ويدافعوا عفمفهوم الحديث، أنه عند وجود األئمة المضّلين، ال 

طاعة أئمة الضالل ألن  لمة، فال يمكن بحال من األحوال القول بوجوبأنفسهم ضد هؤالء الظ

                                                           

 .411، ص4، ج1، طفيض القديرالمناوي،  انظر: (1)
ـ، 5، قال الهيثمي، في مجمع الزوائد، ج( 21236، رقم) 222، ص35، مسند األنصار، جمسنده في، أخرجه أحمد (2)

 . رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعيف، وبقية رجاله ثقات: 233ص
(، وقال عنه: 2223)رقم، 514، ص4جاء في األئمة المضلين، جما باب: ، أبواب الفتن، سننهأخرجه الترمذي، في ( 3) 

 حديث حسن صحيح، وصححه األلباني.
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الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة أولي األمر، ومنع الخروج عليهم، فيتبين أن أحاديث الطاعة 
 تجب المجاهدة.ليست لهذا الصنف من األئمة، وفي حق هؤالء 

: فعل الصحابة ، والسلفالفرع الخامس  
ى أئمة ن خروجهم علوالتابعين م اإلمام لظلمه، ما فعله الصحابةومن األدلة على جواز الخروج على 

انوا خروج على الحكام ولو ك، فإن قلنا بحرمة الوهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ،الجور والضالل
صود بالحكام ، فهم كانوا أفقه بالمقمن الصحابة والتابعين ممن خرج فعال   غفيرٍ  لطعنا بجمعٍ  فسقة 

 ن هذه الثورات :وز الخروج عليهم ووجوب طاعتهم، وم يجالذين ال
  (1)ن علي سيد شباب أهل الجنةالحسين بثورة  –3

أحد م يطعن ول ،على تحسين خروج الحسين على يزيد ، واتفق الفقهاءخرج على يزيد لظلمه وفسقه 
في هذا الخروج، ومن اعترض من الصحابة على خروج الحسين لم يكن بسبب أنهم يرون حرمة 
الخروج على الظالم، ولكن بسبب خوفهم على الحسين من أهل العراق، أن يخذلوه وال ينصروه، كما 

 خذلوا سيدنا علي من قبل.
جاء في مطالب أولي النهى:"حين بويع ليزيد سنة ستين، أرسل لعامله بالمدينة أن يأخذ له البيعة  

على الحسين، ففر لمكة خوفا على نفسه، فأرسل إليه أهل الكوفة أن يأتوه ليبايعوه، ويمحي ما هم 
أن يذهب بأهله  ه، وبين له غدرهم وقتلهم ألبيه وخذالنهم ألخيه، وأمر فنهاه ابن عباسفيه من الجور، 

إن ذهب؛ فأبى، فبكى ابن عباس وقال: واحسيناه، وقال له ابن عمر نحو ذلك، فأبى فقبل بين عينيه، 
وقال: أستودعك الله من قتيل "...." ومقتضى هذا أّن خروج الحسين على يزيد كان جائزا، وإن 

ي ثبوت ف نوإن كاه، سبقت له البيعة من بعض أهل الحل والعقد، وذلك كان في ثبوت اإلمامة ل
اإلمامة له، وإن بلغ من قبائح الفسق واالنحالل عن التقوى مبلغا وافرا ، واجتهاد الحسين اقتضى جواز 

 (2)على يزيد؛ لجوره وقبائحه التي تصم عنها اآلذان". أو وجوب الخروج
على يزيد لفسقه وجوره، فكيف لو رأى حكامنا وإن كان اجتهاد الحسين بوجوب الخروج 

 .جرائمهم ال تبلغ معشاررائم يزيد ، فكل جآلنا
                                                           

يد الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، س بن أبي طالب رضي الله عنهما، ابن فاطمة رضي ن بن علييالحس( 1)
 .243، ص2ج، 15،طاألعالم هجري، انظر: الزركلي،  61للهجرة، واستشهد في كربالء سنة  4شباب أهل الجنة، ولد سنة 

 .266، ص6جد.ط، ، مطالب أولي النهى، الرحيباني (2)
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 (1)رثورة عبد الله بن الزبي – 1
عاوية بن يزيد م خرج عبد الله بن الزبير على ظلم يزيد، ولما توفي يزيد، تمت البيعة البن الزبير، وترك

ية ن الشورى إلى الملك العضوض، وبعد وفاة معاو بأمر بني أمية وانحراف الخالفة ع الخالفة ولم يرض
ان، وكات البيعة قد تمت البن الزبير، فعليه يجب اعتبار مرو  عبد الملك، وبعده ابنه  مروان،بويع 

ستبداد في الخارجان على السلطة الشرعية التي رضيها الغالبية بقيادة ابن الزبير، لكن اوعبد الملك 
، وجهزوا جيشا بقيادة طاغيتهم الحجاج، وال لحرمة األشخاص مكانلحرمة الالحكم ال يقيم وزنا  

واقتحم مكة وضرب الكعبة  بالمنجنيق، وثبت ابن الزبير حتى قتلوه، ومثلوا به وصلبوه، وبذلك بعدت 
 .على الشورى األمة عن الحكم القائم

قال ابن الجوزي:"دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء حين رأى من الخذالن، فقال لها  
القوم يعطونني ما أردت من الدنيا فما رأيك ؟ فقالت: أنت والله يا بني أعلم الناس "..."و  يخذلن

بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له "..."وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس 
العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن قلت: كنت على الحق فلما وهن أصحابك 

نا إبن الزبير فد! القتل أحسن. أهل الدين، وكم خلودك في الدنيا ضعفت، فليس هذا فعل األحرار وال
وما  ،فقبل رأسها وقال:هذا والله رأيي، والذي قمت به ما ركنت إلى الدنيا، وال أحببت الحياة فيها

 (2).عز وجل أن تستحل حرمته "دعاني إلى الخروج إال الغضب لله 

  

                                                           

الفة بعد وفاة هجري، وبويع للخ1، ولد سنة مبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهبن العوام، أمه أسماء  عبد الله بن الزبير  (1)
، 4ج، 5ط. األعالم،هجري، انظر: الزركلي،  14ول من ضرب الدراهم المستديرة، استشهد في مكة سنة أ، وهو 64يزيد سنة 

 .81ص
 .125، ص6ج، 1ط، المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي (2)
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  1– خروج أهل المدينة

جيشا  ، وأرسل لهم يزيد (1)بن حنظلة الغسيلعبد الله عليهم  رواوأمّ  خرجوا على يزيد لظلمه وفسقه 
لصحابة والتابعين خيرة امن كثرا   ، واستباحها وقتل فيها خلقا   ، فاقتحم المدينةمسلم بن عقبةبقيادة، 
 (2)."سبعمئة رجل من حملة القرآن يوم الحرة: قتل قال :"عن اإلمام مالكابن كثير روى يومئذ.

ففي خروجهم دليل على جواز ذلك، فهم خيرة الناس يومها، وأعلم بالقرآن وسنة رسوله، فال يمكن 
 أن يجتمعوا على محرم.

 خروج الفقهاء على الحجاج - 4

ينهم معارك انتهت ، ودارت بوكانوا من الفقهاء والقراء ،(3)مع ابن األشعثلظلمه وفسقه، وخرجوا 
  (4).وقتل من الفقهاء والقراء الكثير، هم من خيرة الناس يومئذ ،بانتصار الحجاج

 (5)علي زيد بنخروج  - 5

ذله الكوفة بعد أن خ، وقتل زيد في دستبدااالعلى هشام بن عبد الملك لما رأى من الظلم و خرج 
  الناس.

  

                                                           

ئكة لكونه أحد فغسلته المال يوم من صغار الصحابة، استشهد أبوه بن أبي عامر، األنصاري، األوسي، عبد الله بن حنظلة( 1)
 .312، ص3، ج2، طسير أعالم النبالءجنبا ، انظر: الذهبي، 

 .262، ص 6ج ،1، طالبداية والنهاية، ابن كثير( 2)
: عبد الرحمن بن محمد بن األشعث بن قيس الكندي، بعثه الحجاج إلى سجستان، فثار هناك مع جمع من ابن األشعث( 3)

العلماء والصلحاء على ظلم الحجاج، ودارت بينهم وقائع، هزم فيها ابن األشعث، وألقي القبض عليه وقيد فألقى بنفسه من قصر 
 .112، ص5، ج2ط سير أعالم النبالء،ه، انظر: الذهبي، 84خراب فهلك سنة 

 .346، ص6ج ، 2ط ،تاريخ  الرسل والملوك، الطبريانظر:  (4)

بني أمية، واستشهد سنة ، وكان أفقه أهل زمانه، خرج على ه13علي بن أبي طالب، ولد سنة بن الحسين بن زيد بن علي (5)
 .35، ص3ج، 5ط، األعالم، وإليه ينسب مذهب الزيدية، انظر: اللزركلي، ه122
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 وكذلك خرج الكثير من آل البيت - 6

سن وإبراهيم بن عبد الله بن ح خرج هو وأخوه ،الحسن بن عليكمحمد بن عبد الله بن حسن بن 
  ، وغيرهم.(1)الحسن بن عليبن 

                                                           

، خرج على ه33له النفس الزكية، ولد سنة بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو عبد ال بن عبد اللهمحمد ( 1) 
، وخرج مع أخيه ه31بن حسن، ولد سنة ابراهيم بن عبد الله  -. في المدينة ه145عفر المنصور، واستشهد سنة أبي ج

 .221، ص6ج ،5ط ،األعالمنظر  الزركلي، ا .ه145استشهد سنةمام أبو حنيفة، النفس الزكية على المنصور، وأيدهما اإل
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  المبحث الثاني: المناقشة والترجيح

الطرفين إال بعد مناقشة أدلة كل طرف والرد عليها، ثم من تسلم  أٍي من أدلة  ال يمكن ان نعتمد على
 تكون هي الراجحة، أو يمكن التوفيق بين األدلة وحمل كل منها على فئة. لرداأدلته من 

 المطلب األول: مناقشة أدلة من منع الخروج

 أحاديث األمر بالطاعة الفرع األول: مناقشة

يلي: يرد على احتجاجهم  بهذه األحاديث بما  
قاموا بتطبيق  م، ثانتخابهم وبويعوا بالطرق الشرعيةأنها وردت في طاعة أولي األمر الذين تم ب -1 

  (1)فاألئمة الذين ال يجوز منازعتهم هم أئمة العدل. .وا الظلمالعدل ومنعالشريعة، وإقاموا 

اإلمام يكون من أهل العدل واإلحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك،  القرطبي"...قال 
وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أال ينازعوا األمر أهله "..." فأما أهل الفسق والجور فليسوا 

  (2).له بأهل"

شاركون به مع يت" فإن الوالة هنا يستأثرون بالمال وال قوله صلى الله عليه وسلم:"ستكون أثرة -2
الجميع، ويخصون أنفسهم بالنعيم دون الرعية، وهذا استئثار ببعض الشيء فيجب الصبر على ذلك 
ألجل الصالح العام. فهو سوء توزيع للثروة واختصاص الوالة بنصيب أكبر. أما إن تطور األمر ووقع 

 ة الحاكم.الظلم على الجميع  وأخذت أموالهم عندها يجب الدفاع عن النفس وعدم طاع

يأباه اإلسالم الذي أمر بالدفاع عن  ال حجة فيه ألن في ذلك ذلٌ  "قوله:"وإن ضرب ظهرك -3
ا  عن يتجهز لقتال عنبسة دفاعالله عنهما النفس، ويعارضه عمل الصحابة. فهذا ابن عمرو رضي 

 ماله.  ىبستانه الذي جاء عنبسة ألخذه، ولم يفرق بين الحاكم، وأي شخص آخر يريد اإلعتداء عل

أخرج مسلم"عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن، أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو 
وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان، تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو 

                                                           

 .11، ص8ج ، 3ط، القواصمو  العواصم، ابن الوزيرانظر:  (1)
 .8، ص2ج، 2ط، الجامع ألحكام القرآ ن، القرطبي( 2)
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من قتل  :فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 (1)دون ماله فهو شهيد".

قال ابن حزم:"فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة وبحضرة سائرهم، يريد قتال 
"..."ورأى عمرو أن (2)الوهطعنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض 

 (3)الصحابة".ذلك ليس بحق، ولبس السالح للقتال، وال مخالف له من 

 فيكون معنى حديث ضرب الظهر:
ويكون ذلك فيما إذا قامت عليه الحجة وهو مظلوم وليس له دليل، فيحكم  :أن يكون بحق - أ

للخصم ويكون ظالما  في الحقيقة، ألن الحكم يعتمد على األدلة الظاهرة فقد يكون الخصم أقوى 
 حجة، فيحكم له، فعلى من أ ِخَذ ماله أو ض رب أن يلتزم بالقانون وال يعترض، أو يأتي بالدليل.

أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال، وضرب الظهر فإنما ذلك  قال ابن حزم"أما
بال شك إذا تولى اإلمام ذلك بحق"..."وأما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى 

 (4)الله عليه وسلم بالصبر على ذلك".
أن  عية بحال، ومن الفحش، ال يعمم على الهيئة اإلجتماوهذا ال حجة فيه ألنه خطاب فردي - ب 

 نعمم هكذا خطاب، فليس من المنطق أن نقول لألمة عليها أن تخضع لجلد الظهر وأخذ المال.

الله  صلىفخطاب الفرد إن عممناه على الجماعة كان أمرا  سيئا ،فال يمكن أن يأمر الرسول 
الحاكم،  أن يغيرمجموع األمة بالخضوع لحاكم يضرب ظهورها، ويستعبدها، فاألسهل  ليه وسلمع

 (5)وافق مع عزة المسلم، ورفض الذل والعبودية لغير الله.وهذا ما يت

                                                           

        ، 124، ص1حق، ج من قصد أخذ مال غيره بغير : الدليل على أن، كتاب اإليمان، بابصحيحه في، أخرجه مسلم (1)
 .(141رقم) 

، العرب لسانانظر: : المكان المطمئن من األرض المستوي، وبه سمي البستان، وبه سمي ماٌل كان لعمرو بن العاص، الوهط(2)
 .434، ص1، ج3ط
 .336، ص11ج د.ط، ،المحلى باألثار، ابن حزم (3)
 .133، ص2ج د.ط، ،الملل والنحل، ابن حزم (4)
 .281ص، 1ط،  والحاكماألمة ، الشاذليانظر:  (5)
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االحاديث التي ذكرت ظلم الوالة وأمرت بالصبر عليهم: هذا في الظلم والفسق القليل، أو أنه فسق  -1
خاص في أنفسهم، كأن نرى بعض المعاصي من الحكام فهذا ال يؤدي إلى عزلهم ألن العصمة 

ى جميع هم، وظلمهم عل، المهم أن ال يستشري فسقةمن طاع فنكره عمله وال نخلع يدا  لألنبياء
 الرعية فيغتفر للخليفة ذلك مادام يدافع عن األمة ويرعى شؤونها ويطبق شريعتها. 

قال ابن الوزير:"من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من َفح ش ظلمه، وعظمت 
بن معاوية، والحجاج بن يوسف، وأنه لم يقل أحد ممن يعتّد به بإمامة من المفسدة بواليته، مثل يزيد 

هذا حاله، وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظواهر بعض اطالقهم، فقد نصوا على بيان مرادهم، وخّصوا 
 )1(عموم ألفاظهم".

وهذه األحاديث خاصة في من فسق بعد تولية شرعية ال من تولى بانقالب أو تسلط فال   -2
 ه وال طاعة فهو مغتصب.شرعية ل

 أحاديث النهي عن القتال، والقتال في الفتنة الفرع الثاني: مناقشة

هذه األحاديث تنهى عن القتال الباطل العدوان، أما ما كان حقا  فال نهي عنه، وإال لحرم الدفاع عن  
النفس ولحرم دفع الصائل، وقتال المحتل لألرض المنتهك للعرض، وهذا لم يقل به أحد، وال يمكن 

ل والعرض؛ ثم لماأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم  بالجهاد، ودفع المعتدي والدفاع عن النفس وا
يعتبره فتنة وينهى عن القتال ويأمر بكسر السيوف، وكم هي سعادة المحتل والظالم والباغي إن انتشر 
هذا الفكر بين المسلمين، ولو حدث ذلك لتعطل الجهاد ورد العدوان والبغي، والقتال في الفتنة إن  

ألمة أن تنصر الحق وتأمر كان مع أهل الحق ضد أهل البغي فهو قتال مشروع، بل واجب على ا
 بالمعروف وتنهى عن المنكر.

ر بالمعروف، والنهي عن المنكر وانتشار الفسق والفجور، واستحالل وهذا يؤدي إلى ترك األم
مات، وانتهاك األعراض، فال يجوز بحال القول بهذا بل على العكس يجب على كل مؤمن أن الحر 

ك لمنكر، ويقف في وجه المنكر، حتى ال ينتشر فيهليدافع عن الحق، ويأمر بالمعروف وينهى عن ا
 )2(الجميع.

                                                           

 .15، ص8ج، 3ط، القواصمو العواصم ، ابن الوزير (1)
 . 28، ص11ج، 2ط، شرح صحيح البخاري، ابن بطال انظر: (2)
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 الفرع الثالث: مناقشة أدلة تأييد الدين بالرجل الفاجر، وصالة الصحابة خلفه

 ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر:  –1

ورد ث ، فالحديال دليل فيه على عدم جواز الخروج على الفاسق، ألن هذا ال يعلم إال بالوحي ذاه
هو في  صلى الله عليه وسلمرسول الله  في رجل كان شديد القتال حتى مدحه الصحابة  فقال لهم

وننصبه  أن نأتي بهذا الرجل ليس من المعقول إن جعل الله نصرة دينه على يد الرجل الفاجرف، النار
اية لصالح النه يكون في ما حتى تخطيط الكفار غالبا   أن نرضى بعمله وفجوره، و ، أوطاعا  إماما  م

نقبل بإمامة  فهل ،عليهم وينصر الله دينه ، فيمكرون ويخططون ويكون تخطيطهم وباال  المسلمين
 . الكافر حينها، فهذا ال حجة فيه على إمامة الفاسق

 :صالة الصحابة خلف كل بر وفاجر –2
، والجهاد والحج من أعمال البر فيه على حرمة الخروج على الحكام، ألن الصالة هذا ال دليل 

اق خلفهم جائزة مع كونهم فس وإن الصالةأجره، وعلى الفاجر وزر فجوره، قال الجصاص"للمقتدي 
 (1)وظلمة، وهذا مذهب صحيح وال دليل فيه على أن مذهبه تجويز إمامة الفاسق".

 دليل مقاصد الشريعة الفرع الرابع: الرد على

ذلك،  وا عليها، ويرد علىاعتمد لتياوأن مفاسد الخروج أكثر بكثير من مصالحه، وهذا أقوى األدلة 
بأن هذا الدليل يتغير فإن تيقن شعب بأن مصلحة الخروج أعظم، لجاز لهم الخروج، ودليل 

المقاصد دليل تقديري راجع إلى تقدير المصالح المفاسد، وهذا يختلف من مجتهد آلخر، وبذلك 
 ذر من خرج ومن لم يخرج.يع

 المطلب الثاني:مناقشة أدلة من أباح الخروج

 الفرع األول: الرد على استشهادهم باآليات

 (.3: سورة الحجرات، جزء من اآلية) چہ  ہ   ہ      چقوله تعالى:رد على استشهادهم  ب –1

                                                           

 .  11، ص1جد.ط،، أحكام القرآن، الجصاص (1)
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ومن  بين المتخاصمين،بأن هذه اآلية لم تأمر بالخروج على الظالم الفاسق، إنما أمرت باإلصالح 
ضمن برنامج اإلصالح قد يستخدم القتال لردع الباغي ودفعه للصلح، فالهدف اإلصالح وردع الباغي 

 عن بغيه.
يرد: صحيح أن اآلية لم تأمر بالخروج، لكنها بالمقابل لم تحرم الخروج، فلو خرجت فئة على 
حاكم ظالم تطالب بحقوقها فبغى هذا الظالم وشن عليها القتال ولم يسمع لمطالبها، فعلى األمة أن 

 رعية الظالم. شية نزلت لتحقيق العدل ال إلقرار فاآلتقف في وجه الحاكم الظالم وتنصر الفئة المظلومة، 

 ال يصح استشهادهم بها؛ ألنها:  آيات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: –2
 آيات عامة، خصصتها األحاديث التي تنهى عن الخروج على الحاكم الفاسق. -أ 

إن صح االستشهاد بها، فإن لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطه، فاآليات أمرت بالنهي  –ب
حدث بالخروج منكرا   بشرط أن ال يؤدي هذا النهي إلى منكر أعظم، وغالبا  ما ي عن المنكر لكن

 .أعظم فيمنع
 (.124:  ، جزء من اآليةالبقرةسورة ) چۇ       ۆ  ۆ  ۈ   چ:بقوله تعالى رد على احتجاجهم –3
فال يولى الفاسق  ،بالخروج عليه بعد أن تمت توليته ، ولم تأمرابتداء   هذه اآلية تنهى عن تولية الفاسق 

 .، وال يجوز الخروج عليه بعد ذلكابتداء  
لخروج ن منع الفقهاء ا، وإاآلية  نهت عن تولية الفاسق، فالفاسق ال يكون إماما   بأن يجاب:

 ألن الخروج عليه يؤدي إلى فتنة أعظمالفاسق له حرمة وتجب طاعته؛ بل  ، ال ألنعلى الفاسق
فالخروج  ،فإن أمكن تغييره فال يجوز إبقاؤه، للضرورة كأكل الميتةالضررين، فهو حكم فيحتمل أخف 

 .ال يحرم إنما يؤجل للمصلحة

 الفرع الثاني: الرد على أحاديث عزل الحاكم، وعمل الصحابة

ال دليل فيها على جواز الخروج المسلح على  أحاديث عزل الحاكم، وخطر األئمة المضلين: –1
 . ز مقاتلتهم بالسيف، وال يجو لسلميةبالطرق ا الخروج يكونالحاكم، ف

اح فال يجوز الكف، بأنه إن أمكن ردعهم بالنصيحة، أو بالطرق السلمية :أجيب على ذلك 
باليد ال جر ، ومن انز نزجر بالكلمة ال يجوز ضربه باليدفيجب اتباع سلم األولويات فمن االمسلح، 

 ينفعهم إال االستئصال.السرطان ال ، لكن بعض الحكام كيجوز ضربه بالسوط وهكذا
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،  شرطيا  عضها بمقاطعته وأن ال تكون له عريفا  وال، وباألحاديث فبعضها أمر بنصح الحاكموهذا مؤيد ب
 ي ردعه.ه، ولكل حاكم طريقة فوبعضها أمرت بمجاهدته باليد واللسان والقلب  كل بقدر استطاعت

ن وم ،الحاكم، ألن الكثير منهم لم يخرجفيه على جواز الخروج على ال دليل عمل الصحابة:  –2
 .خرج روي عنه أنه ندم على خروجه

 المطلب الثالث: الترجيح

 :من خالل عرض األدلة ومناقشتها أنيتبين 
تولوا سا ،رجوا على أئمة جور غير معترف بإمامتهمجميع من خرج من الصحابة واألئمة والفقهاء خ –1

 على الحكم بطرق غير شرعية.

أقوال الفقهاء الذين قالوا بطاعة الحاكم المتغلب والفاسق، قالوا ذلك للمصلحة، وخوفا  جميع  -  2
 تنة األعظم من فتنة بقاء الفاسق.من الف

فاألحاديث التي أمرت بعدم مفارقة الجماعة  لم تقصد  هناك خلط بين الجماعة والحاكم، –3
الحاكم، فجماعة المؤمنين هي الحاكمة على الحاكم، وهي التي تفض النزاع معه إن حدث، وممكن 
أن يكونوا هيئة مستقلة لفض النزاعات، لكن لما اختزلت الجماعة بشخص الحاكم، أصبح الخروج 

ه كفر، وهذا ما يعجب الحكام فهم ال يريدون من يراقب ليس بعد عليه خروجا  على األمة، وكفرا  
ها نتهى العمل بآيات وأحاديث كان يعمل باهم، وبذلك التحجيم لدور الجماعة تصرفاتهم ويحاسب

 عتبارية للجماعة المسلمة. غياب المخاطب بها وهو الشخصية االنتيجة 

قول: ئشة رضي الله عنها، أنها كانت توهذا ما نقله ابن تيمية قال:"روى مالك بإسناده الثابت عن عا
ورة س)  چ ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  :ترك الناس العمل بهذه اآلية، يعني قوله تعالى

فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب اإلصالح بينهم كما أمر الله  (3: ، جزء من اآليةالحجرات
 (1)."تعالى ، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية

ن واضحا في عصر ، وهذا ما كامة أن تأخذ دورها وتقوم باإلصالح، وردع الطغاةاألفعلى 
 .وترك ذلك بعد أن ألغي دور األمة ،الخالفة الراشدة

                                                           

 .في الموطأيجده الباحث ، ورواه عن مالك، ولم 311، ص11جد.ط، ، ىمجموع الفتاو ، ابن تيمية (1)
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بعض  األحاديث التي احتج بها أصحاب المذهب األول وردت بصيغة فردية ال يجوز تعميمها  –4
 على الجماعة.

 عن طريق القول بالنسخ، وجعل أدلة األمر بالمعروف والنهيابن حزم رجح قول القائلين بالخروج،  –5
عن المنكر، وأحاديث دفع الصائل ناسخة ألحاديث األمر بالطاعة والنهي عن الخروج، لكن ال يمكن 

 (1)القول بالنسخ، إن أمكن الجمع بين األدلة فإعمال األدلة أولى من إهمالها.

على الحاكم لمجرد الفسق البسيط، أو الشخصي، الفسق درجات، فال يمكن القول بالخروج  –6
وقد يصل الفسق إلى درجة خطيرة تؤثر على األمة بأكملها وال تنحصر بشخص الحاكم، فهذا ال 

 يمكن تركه، والتساهل به.

من خالل ما سبق يمكن أن نوفق بين األدلة ، بأن األحاديث الواردة ليست على محمل واحد،  – 1
حاكم ومدى فسقه، فالحاكم المنتخب الشرعي، ال يجوز الخروج عليه إنما تختلف باختالف ال

 وتجب طاعته، فاألحاديث التي حذرت الخارجين عن الطاعة تندرج تحت هذا النوع.

ما أن نكر، طالأما الحاكم الفاسق: فيجب أن تقوم األمة بدورها في األمر بالمعروف والنهي عن الم
د وردت أحاديث في هذه المرحلة، وأمرت بأن نكره ما هم محدود، وال يؤثر على األمة، وق فسقه

 عليه من الفسق، وأن ال نخلع يدا  من طاعة، وأن نصبر على ما استأثروا به دوننا. 

مؤثرا  على األمة، فيجب الفسق أعلى من سابقتها، وكان فسقه إن وصل الحاكم إلى درجة من 
ال، وردت أحاديث تنهى عن أن نستلم لهم األعم مقاطعته، وخلعه بالطرق السلمية، وفي هذه المرحلة

 وأن نقاطعهم مقاطعة تامة.

وقد يصبح الحاكم أخطر على األمة من أعدائها، بل هو من يمكن لألعداء، ويفعل جميع 
أنواع الموبقات، ويجاهر بالمعاصي، ويترك العمل بكتاب الله، وسنة رسوله، بل يحارب الكتاب 
والسنة، ويسوم شعبه كل أنواع العذاب، حتى يصبح العدو أرحم للشعب من هذا الحاكم، فهذا ال 

وت على ظلمه وطغيانه، ويجب قتاله، فهو محتل من أبناء جلدتنا، فكما يقارع المستعمر يجوز السك

                                                           

 .132، ص4جد.ط، ، الملل والنحلحزم، ابن  (1)
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يجب مقارعة من كان عونا  لإلستعمار وحاكما  لصالحهم، فهذا الصنف من ورد في حقهم األمر 
  بجهادهم بكل الطرق، ونفى اإليمان عمن لم يجاهدهم. 
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 ثورة السوريةالشرعي لل الثالث: الوصفالفصل 

كلما ابتعدنا عن الواقع زادت فجوة الخالف، وال يمكن فهم األحكام إال بإسقاطها على واقع 
، فلمعرفة حكم معين، وإلسقاط هذه األحكام على الواقع ال بد من معرفة هذا الواقع بكافة تفاصيلة

أي من آراء لمعرفة  الثورة السورية، وهل هي مشروعة أم ال، ال بد من معرفة طبيعة النظام في سورية،
 الفقهاء ينطبق على هذا الواقع، وجاء هذا الفصل في مبحثين هما:

:ةالنظام في سوري األول: طبيعةالمبحث   
 :: الثورة السورية وسؤال المشروعيةلمبحث الثانيا
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 النظام في سورية ةطبيع :األولالمبحث 

، أوصله إلى سدة الحكماستولى النظام الحالي على كرسي الحكم في سورية بانقالب عسكري، 
د ذلك لولده، ثها بعواستبد في حكم سورية لثالثة عقود، ثم ورّ ، واستطاع قمع الحركة االحتجاجية

 .الوسائلو واستعان على قمعها بكل الطرق حتى اآلن، الذي ثار عليه شعبه، وما زالت ثورته مستمرة 

 ليهاألب على السلطة، والثورة ع كيف استولى األسد:المطلب األول

وصالح الدين ، ل عفلقيد ميشم على  1341في عام العربي اإلشتراكي تأسس حزب البعث 
ظ انتسب إلى هذا الحزب حاف وكان ممن .األقليات وبينتوسع نشاط الحزب في األرياف  .(1)البيطار
يين على السلطة من خالل مجموعة من البعث (2)حزب البعثاستولى  .1363، وترقى فيه حتى األسد

وانقلب على رفاقه  (3)حيحيةكة التصالحر أعلن حافظ األسد  1311وفي عام  .بينهم حافظ األسدمن 
دربه صالح يق رفومن بينهم  ه سجنا  أو نفيا  يوتخلص من معارض، واستولى على الحكم، البعثيين
 .(4)جديد

                                                           

م، لعائلة أرثوذكسية، درس التاريخ في السوربون، وهو أحد مؤسسي حزب 1311من مواليد دمشق عام  ميشيل عفلق:  (1)
، 11جد.ط، ، الموسوعة التاريخية، انظر: الخوند، إلسالم، ودفن في باريسام، واعتنق 1383البعث، توفي في باريس عام 

 .235ص
م، لعائلة دمشقية عريقة، أحد مؤسسي حزب البعث، درس الفيزياء في السوربون، اغتيل في 1312:ولد عام صالح البيطار

 .221، ص11، جمرجع سابق، انظر:الخوند، م1381باريس على يد النظام السوري، عام 
ية العربية هي األساس في تكوين ، وهو حزب قومي عربي، يعتبر القوم1341تأسس عام : حزب البعث العربي اإلشتراكي( 2)

 األمة العربية، وليس اإلسالم، ويعتبر اإلسالم عامل من العوامل، يهدف إلى تحقيق الوحدة والحرية واالشتراكية. 
على الرابط التالي:  مركز الجزيرة للدراسات

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/9/%D8%AD%D8%B
2%D8%A8  :1/11/2115استعرض بتاريخ. 

هي الحركة االنقالبية التي قام بها حافظ األسد داخل حزب البعث العربي اإلشتراكي، واستولى على  الحركة التصحيحية:( 3)
حيث اتخذ األسد من حزب البعث واجهة لتحقيق أطماعة، لكن في الحقيقة كان الحكم نصيريا  طائفيا   م،1311السلطة عام 

 بامتياز.
، من عشيرة الحدادين النصيرية، من رفاق حافظ األسد، اعتقله بعد 1326، ولد في مدينة جبلة، عام صالح جديد( 4)

 .221، ص11، جمرجع سابقالخوند، ، انظر: 1333الحركة التصحيحية في سجن المزة العسكري، وتوفي فيه عام 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/9/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/9/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
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يد من حديد. بلطة وضرب معارضيه واستطاع األسد بعد انقالبه على رفاق السالح التفرد في الس 
ممن  العربي السورييش وكان خالل الفترة بين انقالب الحزب وانقالب األسد مرحلة تطهير للج

منهم  ة، حيث كانت المناصب العليا والرتب العاليين من الطائفةواعتمد على الموال ،يشك في والئهم
 (1).، وبذلك ضمن والء الجيش

 ألسداالثورة على حافظ 

 يشكلون شريحة كبيرة رفضوا حكم البعث ا، وكانو اإلسالميونوهو بقي الخصم األشد لحافظ األسد 
، فال يجوز أن يحكم الغالبية المسلمة رجل شتدت معارضتهم لحاكم من األقليات، وابدايةمن ال

ن األسد لك ،وهب الشارع السوري ضد حكم األسد ،في األصل اطني ال يعتبرونه مسلما  نصيري ب
، وتم تبمساعدة أخيه رفع الحرب عليهم ، أعلنيش، الذي أصبح حاميا  لعرشهالذي سيطر على الج

ين هي أقوى إلخوان المسلم، وكانت حركة اتقالتصفية المعارضين في كل المدن السورية بالقتل واإلع
دام بكل من ع، لذلك نسب كل من خرج عن النظام إخوانيا  وصدر حكم اإلعلى األرضالفصائل 

، وبذلك طوارئحالة ال علنتأالشباب، و ، واعتقل خيرة ، واعتبر كل مسلم إخوانيا  ينتسب لهذه الجماعة
جازر في ، وارتكبت أبشع الم، والحكم الفردي المطلقتبدادسعصر االتهى عصر الديمقراطية وبدأ ان

 :ا المغول والتتار من هذه المجازرالتاريخ لم يرتكبه

تل حوالي ، وقية المعتقلين في سجن تدمر الشهيرتصفخاللها تم  م: 3890عام مذبحة تدمر  -3 
 .إلى اإلخوان المسلمين نتماءة االبتهمسجين  551

 ،ن السورية لكن كانت في حماة أقوىحيث هبت المدينة مع غيرها من المد: مجزرة حماة -1 
ثون مجموعات إرهابية، وقتل ثالدفعية بحجة وجود فدخلت الوحدات الخاصة وقصفت المدينة بالم

 .باألرض ، وسويت أحياؤهاسجدا  ، ودمر ثمانية وثمانين مألفا  

تم ادراج منظومة من وسائل التعذيب حيث  :في السجوناتبع سياسة التعذيب الممنهج  -1
من غير  ،لكثير من المعتقلين تحت التعذيبومات ا، غتصاباللممنهج من التهديد إلى الضرب واا

 .بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة تمييز
                                                           

 حافظ األسد الصراع على الشرق، باترك سيلوانظر   – 53ص، 1، طالصراع على السلطة في سوريا، فان دامانظر:  (1)
 .211، ص10 ، ط األوسط
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ين ، وأصبحت سورية سجنا  للسوريقاومة وتحكم األسد بدقائق األمور، انتهت المومع وحشية القمع
 (1).وتراقب ظلهمهم فيها المخابرات نفستعد 

عندما اكتشف الشعب العربي  :"عهد األسد األب ما نصهلقمع في عن مدى ا (2)دام فان قال
ادئ ، وزيف الشرعية التي تستر بها باستغالله المبالنظام الفئوي المتسلط عليهقيقة ح لسوريا

والشعارات القومية وعندما بدأ النظام السوري القائم على تحكم فئة من الطائفة العلوية بمواجهة 
لقمع اي سعيه من أجل البقاء إلى سياسة ، لجأ فلشعبية المتفاقمة ضده داخل سوريةالمعارضة ا

في الداخل والخارج وقد عمل على تصفية كل من ارتفع صوته باإلشارة إلى حقيقة هذا  واإلرهاب
وكثيرين غيرهم في لبنان  (3)كمال جنبالطالنظام  فاغتال صالح الدين البيطار في باريس ، ومن قبله  

عي تارة تصفيتهم بالقتل الجماأبشع األساليب الستئصال معارضيه و  ، ومارس خارج سوريةوخارجه
 قدهم من ح، ولم تسلل وامرأة وشاب ومسنجت الفردية تارة أخرى ال فرق عنده بين ر غتياالالوا

ي مقدمتهم اللواء رأي وفاألسود الطائفة العلوية نفسها إذ عمل على تصفية بعض قادتها ممن خالفوه ال
 (5)الذي اغتالوه في لبنان" (4)انمحمد عمر 

 بناالي :كيف تولى األسد المطلب الثان

ي ابنه باسل الذ ةوفافته بعد ، وكان قد جهز بشار األسد لخالم 2111حافظ األسد في عام  توفي
بدأ اإلعداد السريع لبشار الذي لم يكن قد انخرط في هذا  .تم إعداده بشكل جيد لوراثة الحكم

                                                           

ئق وحسب قادخمس للمزيد عن التعذيب يمكن مطالعة كتاب ، 114 -161، صسوريا مزرعة األسد، الدهامشةانظر:  (1)
، مصطفى خليفة رواية القوقعة ،1ين الحاج صالح، ط، ياس بالخالص يا شباب، ، هبة الصباغ تسع سنوات في سجون سورية

 .، محمد عادل فارسألنهم قالوا ال
مستردام، من أشهر  م في أ1145: مستشرق هولندي، وسفير سابق للعراق، ومصر، وإندونيسيا، ولد عام دام تيقوالس فان( 2)

 .216ص الصراع على السلطة،اع على السلطة في سوريا، انظر: صر كتبه، كتاب ال
موسوعة م، انظر: الكيالي، 1311م، واغتيل في لبنان عام 1311: سياسي وزعيم وطني لبناني، ولد عام كمال جبالط( 3) 

 .133، ص5، ج2، طالسياسة
اغتياله في  م، وت1322مقدم وقائد عسكري سوري، وأحد زعماء ثورة الثامن من آذار من مواليد حمص  :محمد عمران( 4)

، http://www.alarab.co.uk/m/?id=25818، راجع الرابط التالي:افظ األسد، بأمر من حم1312لبنان 
 .25/11/2115استعرض بتاريخ 

 .153، ص1، ط الصراع على السلطة، فان دام (5)

http://www.alarab.co.uk/m/?id=25818
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وفي العام  .الل سنوات قليلة أصبح برتبة عقيدالجيش وخ ، وأدخل، وكان مدنيا  لكن أتي بهالسلك
ة بالوالء اضع، حيث الجيش والمخابرات كلها خبنهسد األب بعد أن رتب األمور التوفي األ 2111

أما عن مجلس الشعب وغيره من المؤسسات المدنية فكانت ال تملك من  .لهذا الحكم الشخصي
ة يل، وكانت القبضة الحديدية التي فرضها األب كفلقى األوامر من الجيش والمخابراتأمرها شيئا  وتت

 (1) .بنلالبإرعاب الشارع والرضوخ 

جاوز ت وبتولية بشار تم .فمات األب وما زال شبحه المخيف حاضرا  في نفوس السوريين  
 :التالي

ذا أول ، وكان هل إلى حكم ملكي بامتياز، فتحو الحكم في سورية جمهوري تجاوز الجمهورية: -1 
تطبيق الوصفة ب العرب في الدول الجمهورية يفكرون، وبدأ الحكام توريث في عهد الجمهوريات العربية

 .السورية في الحكم

عة وثالثون بأر ، وكان عمر بشار أن يكون عمر الرئيس أربعون عاما  فنص الدستور  :تجاوز الدستور -2
الدولة لتصبح  رئيستنص على عمر  الشعب واقترح تعديل المادة التي جمع مجلسوبطرفة عين أ .عاما  

 (2).وثالثونأربعة 

ق لساباالبن األكبر للرئيس ا توفي باسل 1334وفي مطلع عام :"ةيقول الدكتور عزمي بشار 
ل من وفي أقبشار االسد في الثامنة والعشرين، وكان مدنيا .  وكان حافظ األسد في حادث سيارة،

لى رتبة إ، وخالل ثالث سنوات رفع ي تطوع في الجيش برتبة مالزم أولسنة واحدة تحول إلى عسكر 
. وبعد وفاة والده وفي أقل عاما   15دنى تتطلب عقيد على الرغم أن الفترة الالزمة قانونيا  وبالحد األ

رشحا  وأصبح م ن قائدا  للجيش والقوات المسلحة،، وعيست ساعات رفع إلى رتبة فريق أول من
 )3)موع األصوات".في المئة من مج 331,لرئاسة الجمهورية وجرى االستفتاء "شعبيا  " ونجح ب 

                                                           

، السلطة واإلستخبارات في سورية، زيادةوانظر  ، 45،  44،  43ص د.ط، ، سورية درب اآلالم نحو الحريةبشارة ، ( 1)
 .111، ص1ط 

 الرابعة متما   والسياسية المدنية بحقوقه متمتعا   سوريا   عربيا   يكون أن الجمهورية لرئاسة يرشح من في يشترط:91 لمادةا (2)
 المرشح سن جعل هو المادتين بين "والفارق11/6/2111 تاريخ 3 رقم القانون بموجب معدلة" .عمره من عاما   والثالثين

                               أربعين. من بدال   والثالثين الرابعة
 . 44، صمرجع سابقبشارة ،  (3)
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 نستنتج مما سبق
غلبة، ستولى على السلطة بالقهر وال، إنما ارئيسا  منتخبا  انتخابا  شرعيا   حافظ األسد لم يكن -1

 وارتكب أبشع الجرائم بحق شعبه.
ه في أن يخلف والد تم تغيير الدستور من أجلحيث أيضا   يشرعالغير  بشار األسد الوريث -2

 الحكم.
 .تهعلى نجاح ثور ، لكن الظروف لم تساعده يرض بحكم األب وثار عليهسوري لم الشعب ال -3

 .بتهمة اإلنتماء لجماعة اإلخوان جميع  معارضيه واستمر طوال حكمه يقضي على
 المفاسد قبل الثورةالمطلب الثالث :المصالح و 

 الفرع األول: المصالح المتحصلة من بقاء النظام

ل ذلك  ، وشعر الناس بالتغيير لكن كاإلصالح، وانتقد الفساداألسد قبل وفاته بمحاولة قام حافظ  
لى أنه سيغير ، وقدم نفسه عوالده. وتولى بشار بعد وفاة جل تهييء الجو لتوريث ابنه بشاركان من أ

 :حات التاليةاإلصالنحو األفضل فقام ب سورية

 :بالنشاطلقوى الديمقراطية السماح ل -1 
نتديات الم وتم فتح العديد من يمكن القول أنه لم يسمح لها لكنه غض الطرف عن تصرفاتها مؤقتا . 

 ن الحرية،عن صمتهم وشعروا بنوع م، وخرج الناس وقضايا الفساد في المجتمعاالتي تناقش الرأي العام 
تفعيل ب ، وطالبواليلةدي مجلس الشعب ظهرت قوى ديمقراطية، أمثال رياض سيف وعارف حتى ف
 .جلس الشعب في المراقبة والمحاسبةدور م

لى ، وكذلك ظهرت عفرزات اسية الساخرة كالدومري للفنان عليوظهرت العديد من الصحف السي 
 .عنها األسدمسحة الديمقراطية التي تغاضى الفن ال

 السياسة الخارجية: -2
ا في وجه لعالمية ووقوفهربية وا، ودعم حركات التحرر العقوتها وحفاظها على نهج المقاومةمن حيث 

 اسرائيل.
 :قدم األسد نفسه على أنه حامل راية التقدم -3
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الموظفين  ب، وكذلك شجع التعليم وزاد رواتوشجع على استخدامها وريةية إلى سفأدخل المعلومات 
 .وخاصة في سلك التعليم

 دي:قتصاالا اإلصالح  -4 
 لسلطةمن ا الح يعتبر تبرعا  وكل إص، األسدصالحات تهدف إلى تثبيت حكم لكن كل هذه اإل

ى ص على عبيده لتحسين مستو ، فمن الممكن أن يغدق الشخأن يطالبوا به مليس لهو ، للشعب
، فإن هبهم، فهو ال يطورهم إال لمصلحت، لكن إذا وقفوا في وجهه فمن السهل عليه أن يضحي أدائهم

من األسد، فهو  ة  الهواء الذي يستنشقه يعتبر منّ ، فالشعب السوري حتى خطرا  عليه أهلكهمأصبحوا 
 (1).الشعب قوتهم االقائد الملهم الذي تنتشر صوره في كل مكان يستمد منه

ة إلى عفينسب السوري في صغره لطالئع البعث، ثم إلى شبيبة الثورة، ثم ينتقل في الجمام  
قائد، وفكر األب القائد، وتعاليم ال الفرق الحزبية، وذلك كله بحضور صورة اتحاد الطلبة، وبعدها إلى

  (2)القائد، فهو في كل أحواله مع القائد، حتى في خلواته يجب أن يستحضر صورة القائد.

 (3)لمفاسد المترتبة على بقاء النظامالفرع الثاني: ا

  ندالع الثورة، ومن هذه المفاسد:كانت السبب خلف االتي  و 
د ألوضاع وتمكين سلطة األسمجرد طعم لتهدئة ا تبين للشعب أن جميع وعود االصالح كانت -1

لتي تم اغلقت المنتديات وأل الشعب ابنسف كل آم ن استلم بشار السلطة بدأأفبعد  االبن.
ينتقد أو  ، وتم اعتقال كل من بدأفتحها في الفترة السابقة، واعتقل أصحابها، وأغلقت الصحف

فعلم الشعب أنه ال يمكن المساومة على ، لمشاركة في السلطةايدعوا إلى اإلصالح ويطالب ب
 .ي آلل األسدالسلطة فه

ت. لطا، فهو صاحب السشخص الرئيس، فالدولة متمركزة في ستئثار بالسلطةواالستبداد، اال -2
سلطت وت ،مناصب على أساس الوالء المطلقالكانت و  .وتحول مجلس الشعب لهيئة تصفيق

                                                           

 1، ط السلطة واالستخبارات، وانظر: زيادة،   311 – 361ص د.ط، ، ريةحاآلالم نحو ال، سورية درب بشارة  انظر: (1)
 .151- 141، ص

 .14، ص1، طسورية في عهد عائلة األسد، الشحنةانظر: ( 2)
العائلة األسدية السيد،  -3، طإرهاب العصابة األسديةللمزيد عن مفاسد عائلة األسد وجرائمه انظر: الداخل،  (3)

 .1، طوجرائمها
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يمقراطية، ، وغابت الدشيء حتى التعليم والقضاءفسدت كل على رقاب الشعب وأ األجهزة األمنية
ة فال ومنع التفكير بالسياس وفرض قانون الطوارئ، ،وماتت الحياة الحزبية، وصودرت الحريات

م هو فالقائد المله ، وهناك من يفكر عنهمعب إنما همه البحث عن لقمة العيشيجوز ذلك للش
 .، وإال أصبحت في عداد المفقودينسةفال يمكن في سورية أن تتكلم بالسيا.من يقوم بذلك

حكم سورية من قبل شبكة من فروع المخابرات التي تسلطت على الشعب في كل أعماله ال بد  -3
ان يحصل على الموافقة األمنية سواء في التوظيف أو السفر وحتى إذا أراد أن يبيع عقارا  ال بد 

 ،ية الوكيل الوحيد للشعب السوريمن الموافقة األمنية على ذلك البيع وأصبحت األفرع األمن
وكذلك أصبح لكل شخص عنصر مخابرات يراقبه ويسجل عليه حتى األنفاس، وبذلك عاش 

 الناس في خوف دائم.
 عضبقتصادي لم يجلب إال الفقر للشعب والغنى الفاحش لقتصادية: فاالنفتاح االاالالمشكلة  -4

الرشوة  ، وانتشرتالعام، وتهريبه إلى الخارجلمال وتمت سرقة ا .رجاالت الدولة وأقارب الرئيس
، فمثال : أصبح رامي مخلوف ابن لسلطة ومن يعمل معها من المقربينوامتألت جيوب اعلنا ، 

خال الرئيس الشريك الوحيد لكل مشاريع الشعب السوري فأي مشروع يجب أن يكون له فيه 
دون وال يمكن ألي مشروع أن يتم بأسهم وإن لم يشارك فيه بالمال إنما يشارك في الربح فقط، 

 مشاركته، واستولى أيضا  على جميع مشاريع الدولة.
 فئة ترى ، فأيلسلطة ليس إال أداة إلخضاع الشعب، فالدين في نظر االمحاربة العلنية للدين -5

بالدين  لعسكريين، واستهزئ، ومنعت الصالة لشرد أهلها ي، و الخروج  والمطالبة بالحقوق تباد
عصب واإلنتماء الت، وأي شخص ينكر ذلك يتهم بيليةلوالمالهي ال، وانتشرت الخمور والبغاء علنا  

، وال يسمح بممارسة الدين إال من منظور السلطة وليس للعلماء أن يتكلموا إال لإلخوان ويعتقل
 (1).باالنتشار ألنها مسالمة للسلطان لذلك سمحوا للحركات الصوفيةو  ،من سمحت له السلطة

لطائفية تحافظ على ا ، فكانت الدولةطريق التحريض الطائفي، عن م البناء االجتماعيتهدي -6
ي من الحتقان الطائفمما يؤدي إلى ا ،نت تسلم المناصب للطائفة العلوية، وكالكسب الوالء
 (2).بقية الطوائف

                                                           

 .131، ص 3، طإرهاب العصابة األسديةالداخل، ( انظر: 1)
 .23، ص1، طالعائلة األسديةالسيد، ( انظر: 2) 
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 ربقبول الطالب الع، ومنع عيةالشر ، وإغالق المعاهد محاربة أهل السنة، بالتضييق عليهم -1
شيع بكافة يل السنة إلى التبالمقابل تم السماح للشيعة بالتبشير بمذهبهم وتحو  .واألجانب

لمائهم دروس عوأصبح لبعض  ،عية والحوزات في كل القطر السوريالمزارات الشي ر، وانتشاالطرق
في  سهمو ؤوا بإظهار طق، وبدة ال يشكلون إال نسبة قليلة جدا  الشيعمع أن  ،في اإلذاعة الرسمية
ر وبشكل استفزازي لمشاعي عاصمة األمويين ومسجدهم الكبير، وخاصة ف مواسمهم الدينية،

 لسنية، وبحماية ورضى من الدولة.البية االغ
تشار، تحت مظلة التقريب بين المذاهب، بنيت نالتبني المذهب الشيعي والسماح له با -8

، عن طريق المال أو المنصبالحسينيات والمدارس الخاصة بهم، وبدأ نشاطهم بتشييع الناس 
 (1)وتشيع الكثير في منطقة الجزيرة وإدلب، بحماية الدولة وعلمها.

قبة تامرأة من وكل، عليه عالئم التدين، فكل شخص ملتحٍ ن كل من تظهر تطهير مؤسسات الدولة م -3
 (2) زارة التربية.تم طردهم من و 

عاية ودعم القضية الفلسطينية إلى د السياسة الخارجية، والعداء المعلن إلسرائيل، حول النظام -11
ات وأصبح الكل يدرك أنها شعار  في وجه أي مطالبة باإلصالح، أو أي تقصير داخلي،يمتهنها 

 (3)يقوم بها النظام للدعاية لنفسه. اءجوف
 (4)والسجون، ومعاقبة كل من يظبط متلبسا  بهذه التهمة. منع الصالة في المعسكرات -11
للمشتبه بهم وجميع أقاربهم، والحكم باالعدام على كل من يحمل فكر االعتقاالت العشوائية  -12

 (5)، والزج بالدعاة والعلماء في السجون. اإلخوان
 حماية حدود اسرائيل، وتسليمهم الجوالن. -13
تصفية الوجود الفلسطيني في لبنان، والمتاجرة بقضية فلسطين، ورفع شعارات العداء للصهاينة  -14

                   (6)هم سرا .واألمريكيين، والتعامل مع

                                                           

 .153، صالبعث الشيعي في سورية حركة انظر: (1)

 .33 – 36د.ط، ص ،حركة البعث الشيعي في سوريةوانظر  ، 6 – 2ص، 1ط، العائلة األسدية،  السيدانظر:  (2)
 .11، ص مرجع سابق ،السيدانظر: ( 3)
 .131، ص3، طرهاب العصابة األسديةإالداخل، انظر: ( 4)
 .33، صمرجع سابقالداخل، انظر:( 5)
 .113، صمرجع سابقالداخل، انظر: ( 6)
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 ة السورية وسؤال المشروعيةالثور : لمبحث الثانيا

كانت ا إذا  م بمعرفة المفاسد، والمصالح الناتجة عن ة السورية، والمقارنة بينها. يمكن بعد ذلك معرفة
ي المطالب فهذه الثورة مشروعة أم ال، وقد تكون واجبة، وضرورة ال بد منها، وهذا ما سيبينه الباحث 

 التالية:

 فاسد  الناتجة عن الثورة السوريةالم :لمطلب األولا

 أثرت على اإلقتصاد، حتى أدت إلى تدميره،إن الحرب الدائر في سورية  :التراجع اإلقتصادي -1
فالحرب الدائرة أدت إلى هجر المزارعين د بشكل كامل، وكذلك قطاع الزراعة، فقطاع السياحة تجم

ارة وكانت الخس إن كثيرا  من المحاصيل الزراعية لم يتمكن أصحابها من جنيهالمزارعهم، حتى 
سورية  قطاع  الزراعة، فبعد أن كانت تراجعلى قد أّدى ارتفاع أسعار المحروقات إفوكذلك  .بالماليين

، وحققت اإلكتفاء الذاتي من القمح، تحولت إلى دولة مستوردة، صدرة لكثير من المحاصيل الزراعيةم
دت هذه الحرب إلى تدهور العملة السورية وانهيارها مقابل الدوالر، وارتفعت مع ذلك جميع السلع وأ

المنتجة محليا  وكذلك المستوردة، إال أنه لم يرتفع دخل المواطن فبعد أن كان راتب الموظف حوالي 
. شيء فقط، مع الغالء الفاحش في كل ا  دوالر  15دوالر، أصبح هذا الراتب اآلن يساوي  411

الة إلى لبطامن انتاجها النفطي، وازادت نفط حرم سورية السيطرة داعش على حقول  فإن   وكذلك
من بين  4 يعيش، وأصبح مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة 13,5، وأصبح أكثر من 58%

 .سوريين تحت خط الفقر 5

، حيث تم دادت معدالت القتلتحول الثورة إلى العمل العسكري از بعد القتل والتشريد والتدمير: -2
، وأكثر من مليون ونصف من الف المعتقلينألف شهيد، عدا عن آ 251توثيق استشهاد أكثر من 
 المصابين بجراح مختلفة.
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 ت آالف  رَ مِّ فكثير من المدن تحولت إلى انقاض، ود   البنية التحتية لسورية. رت الحرب  م  كما دَ 
والماء، ودمرت ات، ولحقت األضرار بقطاع الكهرباء لمدارس والمستشفيالمساجد والكنائس وا

 (1).يداخل جئ إلى دول الجوار، ونازحوتم تشريد أكثر من نصف السكان بين ال .الجسور والطرق
نتيجة استخدام مختلف أنواع األسلحة والكيمياوية منها  أدى ذلك إلى :انتشار األمراض واألوبئة -3

التشوهات، مع النقص الشديد في اللقاح، والدمار الذي لحق المشافي ر األمراض وارتفاع معدل انتشا
 والمراكز الصحية،أدى إلى تفاقم المشكلة.

يعيش  فبعد أن كان الشعب السوري :تمزيق النسيج الوطني، وتصاعد العنف الطائفي والمذهبي -4
ي، أدى ماء السياسنتالناس حسب المذهب واال مَ سِّ ظهرت النعرات الطائفية وق   ،في ألفة وتماسك

 إلى تعميق الكراهية والقتل على الهوية والمذهب.

فبعد أن كانت سورية ذات سيادة ولها وزنها الدولي والعالمي، تحولت إلى  :التدخل األجنبي -5
ساحة حرب لجميع دول العالم تقاتل على األرض السورية، وتم جلب المقاتلين من كل أنحاء العالم 

ائفي، وتدخل القاصي واالداني في الشأن السوري حتى أن أمر سورية أصبح عن طريق التجييش الط
 بيد غير السوريين.

كان من أشد اآلثار السيئة المشاكل النفسية التي أصيب بها كثير من الناس، المشاكل النفسية: -6
لة وهذه المشاكل ال يمكن عالجها بسهو  اء نتيجة انتشار العنف واالغتصاب.وخاصة األطفال، والنس

  فمن لم يصب باإلعاقة الجسدية أصيب باإلعاقة النفسية.

، وال تقبل لتمتهن القت وتها أدت إلى ظهور جماعات متطرفةضراقسوة الحرب و انتشار التطرف:  -1
ساء النألطفال و شيعية المتطرفة التي دخلت الحرب السورية وقامت بذبح ااآلخر، كالجماعات ال

                                                           

-8، صالربيع العربي ثورات لم تكتملالعرداوي، وانظر: -41-23، ص1، طالعائلة األسدية وجرائمهاالسيد، انظر: ( 1)
11. 
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وبالمقابل قامت داعش على نفس فكر الخوارج وكفرت األمة وقامت بالقتل بطرق  (1)إنتقاما  للحسين.
 (2)شنيعة تعافها الوحوش، ومن خالل هذه التصرفات تم الحكم على المسلمين عموما .

 المطلب الثاني:المصالح الناتجة عن الثورة السورية)3(

 كشف زيف وخداع النظام السوري:  -1
اع النظام السوري، وكذبه، ومتاجرته بشعارات من محاسن هذه الثورة أنها كشفت زيف وخد إن

لم يقتل فيها أي اسرائيلي ، إنما عاش  لسنين من العداء إلسرائيلفعشرات ا المقاومة والممانعة؛ 
حتى أنه سحب جميع جنوده على حدود العدو  وتم تأمين جبهة الجوالن .الصهاينة في أمان دائم

 دمير سورية.سرائيل بقتل السوريين وتام من إ، فتم االنتقال السوريين فهم أولى بالمقاومةوأرسلها لقت
ين، وحارب الفلسطينين تدعه يسقط. ئيل، وأنها ال يمكن أسراسد بملك ملوك إاأل فَ صِ حتى و  

ضاء عليها اع القو ومنعهم من الحرية في مقاومة العدو. وكان استقباله للفصائل الفلسطينية نوعا  من أن
أن تلتزم بما يمليه عليها وإال منعت من العمل، وتم قتل واعتقال الكثير منهم،  وأسر حريتها فيجب

 وحاول اغتيال ياسر عرفات، وتصفية الوجود الفلسطيني في الجنوب اللبناني. 

 :تهديد أمن اسرائيل وشعورها بالخطر -2
ألسد، سرائيل، وخاصة بشار ازوال عروش حكام العرب حماة إتيجة ال شك  أن  أمن إسرائيل سيتهد د ن 

ألن النظام السوري لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل التي عاشت في حكم آل األسد في أمان 
 تام.

حسن أقام  لقد :فضح منظومة المقاومة اإليرانية الخمينية وعميلها في لبنان حسن نصر الله -3
الرجل األول في العالم العربي وانطلت نيين. وف ِضَح بعد أن كان نصر الله حزبه على جثث الفلسطي

                                                           

 .43، ص1، طمستمرةالالنظام السوري والجريمة الحاج مصطفى،  انظر: (1) 
العائلة األسدية ، السيد، 1، طالنظام السوري والجريمة المستمرة( للمزيد عن جرائم األسد انظر: الحاج مصطفى، 2)

 .1، طوجرائمها
، استعرض بتاريخ، https://saaid.net/arabic/525.htm، مقال على الرابط التالي، ، الثورة الفاضحة( العمر3)

2/3/2116. 

https://saaid.net/arabic/525.htm
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في جميع حروبه مع إسرائيل لم يقتل رجل المقاومة والممانعة األول، ف أالعيبه على الجميع وأصبح
  .سرائيليين إال القليل بينما تم قتل مئات الفلسطينيين وتدمير لبنانمن اإل

هة الجنوب ترك جبف في الحرب السورية إلى جانب النظام،، شارك الثورة السورية انطالقة ومع
لسورية لما تم ، ولوال الثوة األن طريق القدس يمر في سورية ؛سرائيل وأتى ليذبح أطفال سوريةإوقتال 

 فضح هذا العميل الطائفي ولبقي يبيع وطنيات المقاومة والممانعة حتى اآلن.

لم الظلم والطغيان، وأرادت تصديرها إلى كل العاأما إيران الخمينية التي اعتبرت ثورتها ضد 
على أنها مثال يحتذى، وأيد هذه الثورة الكثير من أبناء العالم اإلسالمي، وفرحو بهذه الثورة اإلسالمية، 

كا في وعداؤها إلسرائيل وأمري ين أن إيران تؤيد الظلم والطغيان.لكن مع انطالقة الثورة السورية تب
عمليا  للشعوب العربية واإلسالمية، فمدت بشار األسد التي تعلم أنه عداؤها بينما ،فقط الشعارات

مجرم بكل أنواع األسلحة والعتاد والرجال، لينتصر على شعبه، ألنه المدافع الوحيد عنهم فإذا سقط 
األسد سقطت معه منظومة الممانعة الورقيةوتوقف المد الشيعي الذي يعتمد على كره العرب، وبناء 

 فارس. أمجاد 

طالما لدعوى حقوق اإلنسان، والديمقراطية، فهذه الدول التي في :زيف الغرب وأمريكا كشفت  -4
وحقوق اإلنسان، فمع اندالع الحرب السورية ومشاهد القتل المروعة بشتى  تشدقت بالديمقراطية،

 تشمل اإلنسان الهذه الجرائم، وكأن حقوق على  تسكتأنواع األسلحة بحق األطفال والنساء العزل، 
وهذا كله من أجل مصالحهم، وضمان أمن إسرائيل، فهذه هي إنسانية العالم  . الشعب السوري

 المزيفة.
الحرية ،ب من أجلهاالتي خرج الشعالثورة السورية، الشعور بالحرية نجازات من أعظم إ الحرية: -5

فلم يخرج الشعب من أجل رغيف الخبز، وال من أجل  بكل المجاالت السياسية والدينية والعلمية،
تحسين وضع اقتصادي، إنما خرج السترداد كرامٍة مغتصبة، وشرع بتكسير األصنام التي بناها عهد 

م فه  رة، ما صرح فيه أهل المناطق المحر  االستبداد، وبذلك تجلى التحرر من العبودية لغير الله، وهذا
 .ادوا كما كانو ية وال يتمنون أن يعو مع براميل األسد يشعرون  بالحر 

لقد تحرر الناس من سلطة المستبد الذي كان يذلهم برغيف الخبز فأصبحو ينتجون قمحهم  
ذلك  كل  اوما عاد للمستبد أن يمن عليهم بأنه يقدم لهم الطعام والشراب واألمان فهم قد صنعو 
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ا من ستطيع استعمارهم بعد ذلك. وهذواستغنوا عن السلطة المستبدة واكتفوا ذاتيا  فما عاد أحد ي
ؤالء بعد ها  من أسلحتهم فال يمكن استعمار كثير   الهم حتى أنهم صنعو    أكبر النعم التي تحققت

   اليوم فالعبودية لله حررتهم من كل أحد سواه. 

ال ابداع نه ألبداعات الشباب، إفجرت هي التي هذه الحرية  تفجير طاقات الشباب وإبداعاتهم:-6
شاقهم لهواء الحرية  بمجرد استنففمع ضعف تجربتهم السياسية واستعبادهم لسنوات  .ادداالستبفي ظل 

ع وظهر جيل من الشباب المنظم المتطو  .انطلق اإلبداع عندهم، فاستطاعوا نقل ثورتهم إلى العالم
فغطى أحداث الثورة إعالميا ، كذلك تم تنظيم مجالس محلية إلدارة شؤون المناطق المحررة، وكذلك 

 تم تنظيم العمل اإلغاثي، وحاول النظام أن يضرب كل ذلك ليقول للعالم إما أنا وإما الفوضى.

 على هذا الشعب، فلم يحدث في تاريخ العالمأثبتت هذه الثورة مدى حقد النظام  حقد النظام:-1
الحديث أن حاكما  قصف مدنه وقراه بالصواريخ العابرة للقارات، وبجميع أنواع األسلحة  الالقديم و 

ها مقارنة بجرائم تحتى إن إسرائيل أصبحت تتفاخر بإنساني ،إال النظام السوري حتى الكيميائية منها،
 النظام السوري.

تخدمها ستل فالوحشية التي استخدمها األب اهذا النظام ال يتقن إال لغة الق وعلم هذا الشعب أن
وال مجال للحوار وال يمكن تأهيل هذا النظام فالتأهيل يعني الزوال فهو يعتقد أن سر وجوده  .بناال

فكيف لهذا الحاكم أن يكون أمينا  على حل األمني. لله واستخدام هبطشتكمن في شدة ونجاحه 
وحتى لو بقي مئات السنين، فالصبر ال يجلب إال تراكم المشاكل، وزيادة أعداد القتلى  هذا الشعب،

 (1)والمعتقلين.
الترجيح بين المصالح والمفاسد :المطلب الثالث  

لى ع بنظرة أولية إلى المفاسد والمصالح يرجح اإلنسان كفة المفاسد ويقول ال يجوز الخروج -1
لكن هذا ليس كل شيء فحاجة االنسان أعلى من  .والدمار نهر الدمالحاكم، والصبر أولى من 

دعوة ولما صدح نبي ب ،الحيوان فلو كانت المنافع تقاس بذلك لما وقف مصلح في وجه الطغيان
فالتضحية في سبيل المبادئ واألهداف شيء نبيل، فالمؤمن يضحي بنفسه وماله دفاعا  عن  .اإليمان

                                                           

بتاريخ:  استعرضhttps://saaid.net/arabic/525.htm ( مقال على مجلة صيد الفوائد، على الموقع التالي:1)
28/2 /2116. 

https://saaid.net/arabic/525.htmاستعرض
https://saaid.net/arabic/525.htmاستعرض
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هي التي دفعت ف ،واالجتماعية أعلى بكثير من المنافع الماديةالمنافع النفسية والدينية فعقيدته، 
 وهذا ما قدمه الشعب السوري في تحرره  ،للحصول على الحريةالشعوب إلى تقديم آالف الشهداء 

وقا ، مسجدا ، أو س، ولم يعهد أن قصفت قدمت خدمات كثيرةمع أن فرنسا  ،من االستعمار الفرنسي
ج على فإن جاز الخرو  لدور العبادة. حتراما  اوا المسجد ال يتم مالحقتهم حتى أن الثوار كانوا إذا دخل

المستعمر الفرنسي الذي لم يرتكب وال واحد باأللف من ما ارتكبه األسد من جرائم، فيجب الخروج 
هذا لم كن ول ل قائل ال يجوز الخروج على النظام.على األسد الذي فاقت جرائمه كل تصور، ثم يقو 

جلب البالء على األمة ودمرها وجلب المستعمر إليها ألنه نما أصبح استعمارا  بل أخطر يعد نظاما  إ
 فقط لكي ال يستجيب لمطالب الشعب البسيطة.

ائرين، من صنع الث توليسإن جميع المفاسد الناتجة عن الثورة السورية، هي من صنع النظام،  -2
 ارثة.أن نحمل الضحية مسؤولية الك فال يجوزكانت موجودة قبل الثورة، حتى إن بعض هذه المفاسد  

ن المعلوم أن ما يقدمه اإلنسان في الدفاع عن مففع الظلم والطغيان من غير تضحية. ومتى كان د
. فالشعب عليه طوال العمر وصمة عارنفسه يعتبر مفخرة له يعتز بها، ولو سكت وخنع ألصبحت 

ومن معه؛  (1)وأدت إلى استشهاد يوسف العظمةها كانت خاسرة السوري يعتز بمعركة ميسلون مع أن
 ألنها معركة دفاع ال استسالم. 

الم هذا الكالم ممكن أن عبارة عن خروج على حاكم فاسد أو ظإن المسألة السورية لم تعد  -3
واستعان بكل قوى األرض، أصبح محتال  ال د أن أهلك الحرث والنسل عيسمع في البداية أما ب

 حاكما.  
لروس واألفغان فالقتال مع ا قاتلون دوال  جلبها الحتالل سوريةال يقاتلون النظام إنما ي حاليا   الثوارف

، الفضل العباس كميليشيا أبي  ، والشيعية كحزب الله، والعراقيةكالحرس الثوري  ت اإليرانيةليشياوالمي
 ع.والشرائمشروع أقرته جميع القوانين ضد هؤالء فالدفاع  ،لذبح السوريين وقتالهم اأتو 

  
                                                           

م في دمشق، عين وزيرا  1884هو يوسف بن ابراهيم بن إسماعيل آل العظمة، قائد عسكري سوري، ولد  يوسف العظمة:( 1)
للحربية في عهد الملك فيصل، واجه الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال غورو، في موقعة ميسلون قرب دمشق، وكانت معركة غير 

وسف العظمة وأغلب من معه، ودفنوا في أرض المعركة، ودخلت القوات الفرنسية دمشق، انظر: متكافئة استشهد فيها ي
 .441، ص1ج د.ط، ،موسوعة السياسةالكيالني، 
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  ؟ةوأيها ينطبق على الثورة السوريمناطات الخروج على الحاكم  المطلب الرابع:

إن األحاديث الواردة في الخروج على الحاكم لم تجمع على حكم واحد؛ إنما جاء بعضها باألمر 
اإلنكار ى من علبدرجة أ القلبي، وبعضها أمر باإلنكار درجات أيضا ، وبعضها أمر بالصبر، والصبر على

 .أمر بالقتال والمجاهدة بكافة الطرقباالعتزال والمقاطعة التامة، وبعضها  والرفض، وبعضها أمر

فيحرم الخروج على حاكم شرعي، عادل، وكذلك يجب الصبر وال يجوز الخروج على حاكم 
بشيء من منافع السلطة لكن ضمن حدود المعقول،  ستئثاراالشرعي ارتكب بعض المعاصي أو 

يجوز و  ال والية له ويجب خلعه بأي وسيلة.ويجب الخروج على الحاكم الكافر المحارب للدين ف
الخروج على الحاكم الذي بلغ ظلمه مبلغا  ال يحتمل وأثر فسقه على األمة جميعها، وقد يصل فسقه 

 لفسق.الكفر، فيختلف الحكم حسب درجة اإلى درجة 

غالبية حكام اليوم قد تركوا تحكيم الشريعة، وحاربوا اإلسالم وشرائعه، واحتكموا لغير الله، ووالوا أعداء 
األمة، فهم يعلنون عداءهم لليهود ولكنهم يستعينون بهم  في كل شيء، فال ينطبق الحكم الشرعي 

ل خوانه، وحكم شعبه بكل وسائاألمة، واستعان باألعداء على إ على أغلب حكام اليوم، فهم من مزق
 ونالوا منه الويالت. الظلم واالستبداد

ذكرهم ابن حزم وذكر كيف أنهم  نالذيأقرب ما ينطبق على حكامنا اليوم هو عصر ملوك الطوائف 
استعانوا على بعضهم بالنصارى، وكان يغزون بعضهم ويسبون نساء المسلمين ويسلموهم للنصارى، 

وبناء على ذلك حكم ابن حزم  خطر على الدولة المسلمة من العدو.أ حتى ذهبت دولتهم فكانوا
 )1 (.بجواز بل بوجوب الخروج عليهم مع أنهم كانوا يقيمون الصالة ويتسمون بأسماء اإلسالم

"ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وألزم :يقول ابن حزم
لى  وحمل السيف ع ،وأباح المسلمات للزنا ،المسلمين المسلمين الجزية وحمل السيف على أطفال

وهو في كل ذلك مقر  ،وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم ،من المسلمينكل من وجد 
  (2)باإلسالم معلنا  به ال يدع الصالة"

                                                           

 .161-151، ص1، ط األمة والحاكمالشاذلي،  انظر:  (1) 
 . 132، ص4جد.ط، ، الملل والنحلابن حزم، (  2)
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باب  ائز منجفالخروج عليه فعلى افتراض أنه حاكم شرعي حقق جميع الشروط.ما النظام السوري :أ
ع عن بكل الوسائل، فالشعب يداف مواعتدى عليهدفع الصائل، ألنه ارتكب بحقهم أشنع المجازر، 

 نفسه ضد آلة القتل والتدمير.

    (1) لكنه في الحقيقة:
 أرض المسلمين. هادن الصهاينة، وسلمهم -1
 حارب كل من طالب باإلصالح أو العدل. -2
 تآمر مع قوى األرض جميعا  ضد شعبه. -3
 أشنع المجازر.ارتكب  -4
 نهب البالد وشرد العباد. -5
 ة العسكرية.سشجع التطرف، وحارب الشرع، ومنع حرية العبادة وخاصة في المؤس -6
 .إال في محاكم التفتيش اخترع طرقا  للتعذيب لم نسمع عنها -1
  رابا .خوتعمد تدمير المدارس والمساجد والمخابز، وجعلها لتحتية للقرى والمدن الثائرة، دمر البنية ا -8

 (2).مالغزاة أرحلى الغزاة بل إن و أقرب ما يكون إفهأدنى شرعية لهذا النظام  ذلك لم يترككل 

  

                                                           

 .21، ص1، طمستمرة والجريمةالنظام السوري الحاج مصطفى، انظر: ( 1)
 .131-81، ص3، طإرهاب العصابة األسديةالداخل، انظر: ( 2) 
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 الخاتمة

 وختاما  ال بد من ذكر أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، وأهم التوصيات.

 أوال : أهم النتائج

 .الخارجينوحال الخروج على الحاكم يعتريه أكثر من حكم حسب حال الحاكم،  -1
أغلب الفقهاء قالوا بمنع الخروج على الحاكم الفاسق إن كانت مفاسد الخروج أكثر من   -2

 مصالحه.
الشعب السوري لم يخرج من البداية لمحاربة الحكومة إنما طالب باالصالح، وبقيت الثورة سلمية  -3

 في الشهور األولى.
 لمواجهة القتل، والدفاع عن العرض.حمل السالح والقتال في الحالة السورية، كان ضرورة   -4
كان ما يعانيه في هذا السلم من عذاب   كل شعب، ال يتخلى عنه إال إذاالسلم واألمان مطلب   -5

 وألم أعظم بكثير من الحرب والقتال.
الثورة السورية جلبت ويالت كثيرة، ومفاسد عظيمة في األرواح والممتلكات، وهذه المفاسد هي  -6

بعدم جواز الخروج استند إلى كثرة المفاسد الحاصلة في قوله بحرمة  قال، ومن من صنع النظام
 .الخروج على الحاكم

فال  ،بالنصيحة، أو بالطرق السلمية اتباع سلم األولويات فإن أمكن ردع الحكام الظلمة ال بد من  -1
 .، والقتال ال يجوز إال للضرورةيجوز الكفاح المسلح
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 ثانيا : أهم التوصيات

زداد فيها ف التي يمن حكم للثورة السورية، فال يجب علينا أن نختلف في هذه الظرو مهما يكن  -1
معدل القتل والدمار والحصار، والموت جوعا ، أو نلوم هذا الشعب لخروجه، فاألمر تم، فعلينا 
أن نبادر كمؤسسات، وأفراد إلى وقف شالل الدم، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، وكذلك 

 لمحاصرين، وتأمين المشردينإغاثة ا
األزمة السورية أصبحت أكبر من خروج على حاكم ظالم، وتحولت إلى ساحة حرب عالمية،  -2

لكل أجندته ومصالحه، فعلى الحكومات العربية واإلسالمية، وأصدقاء الشعب السوري، أن 
 .يضغطوا على تلك الدول إليجاد حل يحفظ الدماء، ويحقق العدل

 لكن ،، فال بد من االستمرار بالثورة، وطريقها طويلصلت إلى طريق ال عودة فيهالثورة السورية و   -3
ى حظيرة لاند ثوراتها، وال تعود مرة أخرى إالتوقف يعيد األمور إلى األسوأ. فعلى األمة أن تس

 .ستبداد، بعد أن قدمت كل شيء للحصول على حريتهااال
ستغالل ا لتغيير، والعمل على الحيلولة منفي اترشيد الثورات اإلصالحية، وبيان المنهج الوسطي   -4

الثورات من قبل المتطرفين والمتشددين الذين يشوهون صورة اإلسالم، وذلك بالتحذير من منهجم 
 القائم على التكفير والقتل.
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 فهرس اآليات

 الصفحة السورة رقمها اآلية 

ھ  ھ    ے  ے    ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ 1

   ۓۓ

 34 البقرة 124

 28 البقرة 134 ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ 1

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ       1

 ڻ  ڻ  ۀ    ڻں  ں  ڻ

 34 آل عمران 104

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ    4

 ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ

 35 آل عمران 111

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   5

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڄ   ڄ  ڄ

ڇ  ڇ    چ  چ چ  چ  

 ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڍڇ  ڇ

18 

13 

 35 المائدة

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 6

 ڃڃ

 31 المائدة 115

 33 الحجرات 3   ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 7
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 فهرس األحاديث

 الصفحة المخرج الراوي الحديث 

 23 متفق عليه قيسبن األحنف  إذا توجه المسلمان بسيفهما 3

 38 الحاكم  عقبة بن مالك أعجزتم إذ بعثت رجال   1

 11 البخاري أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر اآلخرة 1

 41 الترمذي ثوبان إنما أخاف على أمتي األئمة المضلين  4

 36 الترمذي ابن مسعود إن من كان قبلكم  5

الترمذي  أبو بكر إن الناس إذا رأوا ظالما  فلم يأخذوا على يديه 6
 وأبو داود

31 

 21 متفق عليه أم سلمة يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرونإنه  7

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على  9
 السمع والطاعة

عبادة بن 
 الصامت

 26  متفق عليه

 31 أبو داود أبو هريرة الجهاد واجب عليكم مع كل أمير  8

 21 مسلم عوف بن مالك خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 30

 21 متفق عليه ابن مسعود ستكون أثرة وأمور تنكرونها 33

 31 متفق عليه أبو هريرة ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 31

 33 مسلم النواس بن سمعان غير الدجال أخوفني عليكم 31

 18 البخاري عبد الله بن عمر قيل لعمر أال تستخلف 34
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 31 متفق عليه بن عمرعبد الله  ال ترجعوا بعدي كفارا   35

 41 أحمد أبو ذر لغير الدجال أخوفني على أمتي 36

ما من نبي بعث الله في أمة قبلي إال كان له من  37
 أمته حواريون

عبد الله بن 
 مسعود

 38 مسلم

 35 البخاري  النعمان بن بشير  مثل القائم على حدود الله والواقع فيها  39

 31 مسلم أبو سعيد فليغيره بيدهمن رأى منكم منكرا   10

 45 مسلم عبد الله بن عمرو من قتل دون ماله فهو شهيد 13

 23 مسلم ابن عباس من كره من أميره شيئا  فليصبر عليه 11

 31 متفق عليه أبو هريرة يا بالل قم فأذن: ال يدخل الجنةإال مؤمن  11

 28 مسلم حذيفة يا رسول الله إنا كنا بشر، فجاء الله بخير 14
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 فهرس األعالم

 الصفحة  االسم 

 43 إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي 1

 43 ابن األشعث 2

 41 الحسين بن علي بن أبي طالب 1

 43 زيد بن علي 4

 53 صالح الدين البيطار 5

 53 صالح جديد 6

 15 عاطف نجيب 7

 42 حنظلة الغسيل عبد الله بن 9

 41 بن الزبيرعبد الله  8

 14 عزمي بشارة 30

 55 كمال جنبالط 33

 43 محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي 31

 55 محمد عمران 31

 34 مسلم بن عقبة 34

 53 ميشل عفلق 35
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 55 نيقوالس فان دام 36

 66 يوسف العظمة 37
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 فهرس األماكن

 الصفحة المكان الرقم

 32 الحرة 3

 32 الجماجمدير  1

 11 سقيفة بني ساعدة 1

 32 كربالء 4
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 فهرس القبائل واألعراق

 الصفحة العرق  الصفحة
21  3 األرمن 
21  1 التركمان 
11  1 السريان 
21  4 الشركس 
11  5 األكراد 
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 المذاهبو فهرس الفرق 

 الصفحة الفرقة والمذهب الرقم

 11 اإلسماعيلية 3

 11 اإلمامية اإلثنا عشرية 1

 53 الحركة التصحيحية 1

 53 حزب البعث العربي اإلشتراكي 4

 38 الحواريون 5

 24 الخوارج 6

 11 الدروز 7

 24 الزيدية 9

 11 المسيحيون 8

 24 المعتزلة 30

 11 النصيرية 33
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 عقائمة المصادر والمراج

 ، 1، تحقيق: عمر عبد السالم، طالكامل في التاريخابن األثير، علي بن أبي الكرم  الشيباني، 

 م(.1331هـ / 1411بيروت: دارالكتاب العربي، )

ق: نعيم ، تحقيمقاالت اإلسالميين واختالف المصليناألشعري،  أبو الحسن علي بن إسماعيل، 
 ، )د.م، المكتبة العصرية، د.ت(.1زرزور، ط

 (.دائرة المعارف العثمانية، د.ت، د.ط، )حيدر آباد: التاريخ الكبيرالبخاري، محمد بن إسماعيل، 

، )د.م، 1، تحقيق :محمد زهير الناصر، طالجامع المسند الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل، 
 هـ(.1422دار طوق النجاة، 

 .العربي لألبحاث ودراسة السياساتالمركز نشر ، سورية درب اآلالم نحو الحريةبشارة، عزمي، 

، )الرياض: 2، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، طلبخارىشرح صحيح اابن بطال، علي بن خلف، 
 م(.2113هـ/ 1423مكتبةالرشد،  

)مصر: مطبعة  ،2: أحمد شاكر، فؤاد عبد الباقي، طتحقيق ، السنن،الترمذي، محمد بن عيسى
 م(.1315ه/1335مصطفى البابي الحلبي، 

د الرحمن بن تحقيق: عب ،مجموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، 
 م(.1335هـ/1416قاسم، د.ط، )السعودية: مجمع الملك فهد، 

يق: محمد رشاد ، تحقمنهاج السنة النبوية، بن عبد الحليم أبو العباس أحمدتقي الدين ابن تيمية، 
 م(.1386هـ/ 1416، )د.م، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1سالم، ط

، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، د.ط، أحكام القرآنالجصاص،  أحمد بن علي أبو بكر الرازي، 
 هـ(.1415)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

ق: محمد عبد ، تحقيالمنتظم في تاريخ األمم والملوكابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، 
 م(.1332هـ/ 1412وت: دار الكتب العلمية، ، )بير 1القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط
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:عبد العظيم ، تحقيقغياث األمم في التياث الظلمالجويني،  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، 
 هـ(.1411، )د.م، مكتبة إمام الحرمين، 2الديب، ط

، 1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طالمستدرك على الصحيحينالحاكم، محمد بن عبد الله، 
 م(.1331ه/ 1411الكتب العلمية  دار

 ، تحقيق: أحمد عبد الغفورالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسماعيل بن حماد، 
 (.1381ه/1411، ) بيروت: دار العلم للماليين، 4عطار، ط

،)األردن: دار عمار، 1، طالنظام السوري والجريمة المستمرةالحاج مصطفى، 
 م(.2115ه/1436

ب الدين محتحقيق:  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،العسقالنيأحمد بن علي  ،ابن حجر 
 ه(.1313دار المعرفة   :بيروتد.ط، ) الخطيب

د.ط،  ،الفصل في الملل واألهواء والنحلابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي القرطبي، 
 القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ت(.

، ار الفكرد :بيروت، د.ط، )المحلى باآلثار ،األندلسي القرطبي أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم،
  د.ت(.

بيروت: دار صادر، ، )2، طمعجم البلدانالحموي، ياقوت شهاب الدين بن عبد الله الرومي،
 م(.1335

، )د.م، مؤسسة الرسالة، 1، تحقيق: شعيب األرنؤوط، طالمسندابن حنبل، أبو عبد الله أحمد،
 (.2111هـ/ م1421

: المطبعة حلب)، ، طمعالم السنن شرح سنن أبي داودالخطابي، أبو سليمان بن الخطاب البستي، 
 م(.1332ه/1351العلمية، 

، )بيروت: 2، تحقيق:خليل شحادة،طديوان المبتدأ والخبرابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 
 م(.1388هـ/  1418دار الفكر،
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 م(.2113ه/1424، )دمشق: دار الفكر، 2، ط اإلسالميأطلس دول العالم أبو خليل، شوقي، 

 ، د.ط، )بيروت: مؤسسة هانياد، د.ت(.الموسوعة التاريخية الجغرافيةالخوند، مسعود، 

جستاني،  المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  السنن،أبو داود، سليمان بن األشعث السِّ
 د.ط، )بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(.

، )د.م، المؤسسة السورية للتوزيع، 3، طإرهاب العصابة األسدية خارج سورياالداخل، محمد، 
2112.) 

 م(.2112ه/1433، ) بيروت: دار النواعير، 2، طسوريا مزرعة األسدالدهامشة، عبد الله، 

، ، ) د.م2، تحقيق: شعيب األرناؤوط، طسير أعالم النبالءالذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، 
 م(.1385ه/1415مؤسسة الرسالة،  

) بيروت: المكتبة 5، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، طمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر، 
 م(.133ه/1421العصرية، 

، )د.م، 2ط ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده، 
 م(.1334هـ /1415المكتب اإلسالمي، 

 ،2، ط: محمد حجي وآخرونتحقيق ،البيان والتحصيل ،أبو الوليد محمد بن أحمدابن رشد، 
 .(م1388/هـ1418دار الغرب اإلسالمي،  :بيروت)

 م(.2112ه/1424)القاهرة: دار الكلمة للنشر، ،1، طفقه الثورةالريسوني، أحمد،  

 م(.2112،)بيروت: دار العلم للماليين، 5ط، األعالمالزركلي، خير الدين، 

، ) بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1، طالسلطة واالستخبارات في سوريةزيادة، رضوان، 
2113  .) 

ق: توفيق محمد ، تحقيفقه الخالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةالسنهوري، عبد الرزاق أحمد،  
 م(.2111، ) د.م، مؤسسة الرسالة ناشرون، 4الشاوي، و نادية السنهوري،  ط
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ه/ 1435) األردن، مركز أمية للبحوث والدراسات،  1، ط:العائلة األسدية وجرائمهاالسيد، محمد، 
 م(.2114

، )بيروت:شركة المطبوعات، 11، طحافظ األسد الصراع على الشرق األوسطسيل، باترك، 
 م(.2111

والجماعة، ، )د.م، مطبعة أهل السنة 1، طاألمة والحاكمالشاذلي، عبد المجيد بن يوسف، 
 م(.2114ه/1436

، )القاهرة: دار 1، رؤية تطبيقية معاصرة، ط، الحكومة اإلسالميةبن يوسف الشاذلي، عبد المجيد
 ه(.2111م/1432الكلمة 

، )األردن، مركز أمية للبحوث والدراسات، 1، ط سورية في عهد عائلة األسدالشحنة، حسام عدنان، 
، )بيروت: دار 1، طمغني المحتاجالخطيب،  الشربيني، محمد بن أحمد م(.2115ه/1436
 م(.1334هـ/ 1415،العلميةالكتب 

 ، د.ط، ) د.م، مؤسسة الحلبي(.الملل والنحلالشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، 

، )مصر: دار 1تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ط ،نيل األوطارمحمد بن علي،  الشوكاني،
     م(.1333هـ /1413الحديث، 

 م(.2112، )بيروت: دار الساقي، 1، طبالخالص يا شبابصالح، ياسين الحاج، 

الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة السالك ألقرب المسالك، د.ط، )د.م، دار المعارف، د، 
  ت(.

بن عوض الله , عبد المحسن طارق  تحقيق: ،المعجم األوسط ،سليمان بن أحمدالطبراني، 
 ، د.ط، الحسين

  ، د.ت(.دار الحرمين )القاهرة:

 ، تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفيالمعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد، 

 )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت(.  2ط
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 هـ(. 1381، )بيروت: دار التراث، 2، طتاريخ الرسل والملوكالطبري، محمد بن جرير،  

 م(.2112،) دمشق: دار عالء الدين، 2، طواالمتداد العربية الجذور -السريانيةعبده، سمير، 

 م(1333ه/1421، )د.م، 1ط ،بالد الشركسالعبودي، محمد بن ناصر، 

ا بعد ، ورقة بحثية مقدمة لندوة"تداعيات مالربيع العربي ثورات لم تكتمل خالد عليويالعرداوي، 
 م.2113 لربيع العربي" كلية القانون، جامعة كربالء،االدكتاتورية في دول 

 :العمروي، د.ط، ) د.م، دار الفكر ، تحقيق: عمروتاريخ دمشقابن عساكر، علي بن الحسن، 
 م(.1335هـ/ 1415

 م(.2012، )بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 1، طأسئلة الثورةبن فهد،  نالعودة، سلما

)بيروت: دار  ، د.ط،عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، محمود بن أحمد بدر الدين، 
 إحياء التراث العربي، د.ت(.

 (.  1335، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2، طالصراع على السلطة في سوريافان دام، نيقوالس، 

 ، )القاهرة1، ط:الخروج على الحاكم في الفكر السياسي اإلسالميأبو فريحة، جمال الحسني، 
 .)2114مركز الحضارة العربية، :

 م(.2114، مركز عمران للدراسات، د.ط، ) د.م،  ورية قصة البدايةالثورة السفهد، معن، 

 -هـ 1388مكتبة القاهر ، د.ط، ) د.م، المغني ،عبد الله بن أحمدالمقدسي،  ن قدامةاب
 (م1368

م حقيق: أحمد البردوني وإبراهيت ،الجامع ألحكام القرآن، بو عبد الله محمد بن أحمدالقرطبي، أ
 (.م1364/هـ1384 ،دار الكتب المصرية :القاهرة، )2، طأطفيش

 م(.1388ه/1418) د.م، دار النفائس، 2، طمعجم الفقهاءقلعجي،محمد، قنيبي،حامد، 

، )د.م،دار إحياء 1، تحقيق:علي شيري، طالبداية والنهايةابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، 
 م(.1388هـ/ 1418التراث العربي، 
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الهندي، فيض الباري على صحيح البخاري، تحقيق: محمد بدر سالم، الكشميري، محمد أنور شاه 
 م(.2115ه/1426، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط

 ،، د.ط، ) بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرموسوعة السياسةعبد الوهاب،   الكيالي،
 د.ت(.

 (.2111)د.م، ، 2، ترجمة: محمد الجوهري، طموسوعة علم االجتماعمارشال، جوردن، 

 ، دط، ) القاهرة: دار الحديث، د.ت(.األحكام السلطانيةالماوردي، علي بن محمد بن حبيب، 

، د.ط، )د.م، الخالفة األسالمية بين نظم الحكم المعاصرةالمراكبي، جمال أحمد السيد، 
 .(ه1414

تحقيق:  ،المسند الصحيح المختصرمسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، 
 دار إحياء التراث العربي، د.ت(. محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، )بيروت:

د الدولي ه، المع2111-1318في سورية الشيعيالبعث ورية، سالمعهد الدولي للدراسات ال
 م(.2113للدراسات السورية، 

)بيروت: ، 1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري، علي بن محمدالهروي، مال علي 
 م(.2112هـ/1422دار الفكر، 

، )مصر: 1ط ،فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، 
 ه(.1356المكتبة التجارية الكبرى،

 ه(.1414دار صاد، : ، ) بيروت3، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 

ح ، تحقيق: صال المتواري علي تراجم أبواب البخاريابن المنير، أحمد بن محمد بن منصور، 
 الدين أحمد، د.ط، )الكويت: مكتبة المعال، د.ت(.

 :، )بيروت3تحقيق: زهير الشاويش، ط، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، يحيى بن شرف، 
 م(.1331هـ / 1412المكتب اإلسالمي،



85 
 

دار إحياء التراث العربي، ، )بيروت: 2، طالمنهاج شرح صحيح مسلمالنووي، يحيى بن شرف، 
1332  

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى،  ،ابن الوزير
 م(.1334 -هـ  1415، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 3تحقيق: شعيب األرنؤوط، ط القاسم،

 

 

 :نترنتة اإلمراجع شبك

ية ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ورقة بحثفي الثورة والقابلية للثورةبشارة، عزمي، 
-http://www.dohainstitute.org/release/6a25f83f-63b9-4807-8834 :على الرابط

791d4a793d90، 21/11/2111: استعرض بتاريخ.  
-http://www.ibn، على الرابط: على الرابط التالي: سيرة ذاتيةبشارة، عزمي، 

rushd.org/arabic/C.V.Azmi-A.htm،  :25/11/2115استعرض بتاريخ. 
 على الرابط التالي: ،نظرة جديدة لنظام الحكم في اإلسالمبعنوان:  ، عبد الكريم، محاضرةبكار

https://www.youtube.com/watch?v=ESsCvyoahkQ ، بتاريخ: استعرض
 م.5/11/2115

على موقع الجزيرة للدراسات، على الرابط التالي: دراسة حزب البعث، 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews//%D8%AD%D8%B2%D8

%A8  :1/11/2115استعرض بتاريخ. 
 ، مركز الجزيرة للدراسات، على الرابط التالي:يمغرافية ما بعد الثورةسوريا ودكدر، جورج،

 http://studies.aljazeera.net/reports1288101614191968.htm.استعرض 
 .8/11/2115بتاريخ:

 . http://www.arab-ency.com/_/list.php?folder=69 :الرابط التاليعلى  ،الموسوعة العربية

، على الرابط التالي: جريدة زمان الوصلنجيب، عاطف، 
https://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=31202 

http://www.dohainstitute.org/release/6a25f83f-63b9-4807-8834-791d4a793d90
http://www.dohainstitute.org/release/6a25f83f-63b9-4807-8834-791d4a793d90
http://www.ibn-rushd.org/arabic/C.V.Azmi-A.htm
http://www.ibn-rushd.org/arabic/C.V.Azmi-A.htm
http://www.ibn-rushd.org/arabic/C.V.Azmi-A.htm
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/9/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/9/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/08/201288101614191968.htm
http://www.arab-ency.com/_/list.php?folder=69
https://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=31202
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