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  مستخلص:

تتنــاول هــذه الدارســة موقــف اإلســام مــن االســتبداد مــن خــال الرتكيــز علــى مناقشــة الــرأي 
الــذي قــام علــى إبــراز نصــوص طاعــة ولــي األمــر والصــر علــى ظلمــه هروبــا مــن الفتنــة يف كل حــال 
دون تفصيــل، والتغاضــي عــن نصــوص تحريــم الظلــم، والنهــي عــن أكل حقــوق النــاس وأموالهــم 
وهتــك أعراضهــم، هــذا الطــرح الــذي يســوغ شــرعية االســتبداد.  تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج 
ــاء  ــاول إلق ــا، وتح ــوع وتحليله ــب الموض ــاً لجوان ــا متكام ــر فهم ــث توف ــي بحي ــي التحليل الوصف
الضــوء علــى موقــع نصــوص طاعــة ولــي األمــر يف ســياق النظــام اإلســامي العــام، ومناقشــة طــرح 
العلمــاء الذيــن ســوغوا للحاكــم اســتبداده، وشــكلوا ســببا رئيســيا يف اســتدامة االســتبداد. ولتحقيــق 
هــذا الغــرض ال بــد مــن بيــان موقــف الشــرع يف ردع الحاكــم الجائــر وفقــا لحالــه، وعلــى وجــوب 
ــم  ــش معظ ــا تناق ــة يف أهن ــذه الدراس ــة ه ــل أهمي ــدل. وتتمث ــى الع ــه عل ــده وحمل ــزام عن ــرض االلت ف
الحجــج واألســانيد التــي تحــاول أن تســوغ لاســتبداد دينيــا مــع نقدهــا، وتعــرض وجهتــي النظــر 
ــتبداد  ــه االس ــوا يف وج ــن وقف ــاء دي ــا لعلم ــن واقعن ــا م ــة بعضه ــاذج متنوع ــدم نم ــوع. وتق يف الموض

وقاومــوا الظلــم وثــاروا عليــه.
الكلمــات المفتاحيــة: االســتبداد، الظلــم، طاعــة ولــي األمــر، الحاكــم، الخــروج، الثــورة، 

ــالم. ــه، اإلس الفق
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 مقدمة:

إن األوضــاع السياســية الســيئة التــي يعيشــها عالمنــا العربــي واإلســامي اليــوم هــي نتــاج 
ــف  ــا بالعن ــا ووجوده ــى طغياهن ــت عل ــراه، وحافظ ــوة واإلك ــم بالق ــت الحك ــتبدة تول ــلطات مس س
ــا  ــي جعله ــة الت ــات الديني ــتبد المؤسس ــتخدمها المس ــي يس ــن األدوات الت ــتبداد. وم ــع واالس والقم
تحــت ســلطته كذلــك اســتقطابه مــن رمــوز العلمــاء -الذيــن تصغــي لهــم األمــة- مــا يســتمد هبــم دوام 
شــرعيته، ويقمــع هبــم كل مــن يفكــر الرفــض لظلمــه والخــروج عليــه. أمــا اإلســام فجــاء ليرســخ 

ــاد.  ــة حقــوق العب ــان وحماي ــادئ العــدل والشــورى ويحــارب الطغي مب
وبــذل  اســتخدمها  إال  وجــوده  وتدعــم  تســانده  فكــرة  أو  وســيلة  المســتبد  يدخــر  لــم   
ــب،  ــاد والتعذي ــع واالضطه ــى القم ــا عل ــا قائم ــازًا أمني ــس جه ــوال، فأس ــلطة واألم ــا الس لتحقيقه
ــاء  ــه البق ــرع ل ــة تش ــن فئ ــم الدي ــه باس ــع حول ــق، وجم ــر الح ــه بمظه ــة باطل ــام لزخرف ــخر اإلع وس
واالســتمرار، وتحوطــه بقداســة وجالــة ال تجيــز الخــروج عليــه، بــل وال االعــرتاض عليــه أو بــذل 
ــة الظلــم واالســتعباد، وإخــراج  النصــح لــه. وألن اإلســام هــو ديــن الحــق والعــدل وجــاء لمحارب
ــان  ــاة يف كل زم ــاء والدع ــى العلم ــا عل ــاد، كان لزام ــادة رب العب ــى عب ــاد إل ــادة العب ــن عب ــاس م الن
ومــكان الصــدع بكلمــة الحــق ورفــض الظلــم والعــدوان واالســتعباد، والجهــر بكلمــة الحــق أمــام 
المســتبدين، و«أفضــل الجهــاد كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر«. إن تشــريع االســتبداد قــام علــى إبــراز 
بعــض النصــوص الشــرعية مفصولــة عــن ســياقها، وإغفــال نصــوص أخــرى، وتركيــز الضــوء علــى 
نصــوص الطاعــة، والتغاضــي عــن نصــوص تحريــم الظلــم. حيــث أن نصــوص طاعــة ولــي األمــر 
التــي يتمســك هبــا علمــاء الســلطان ويســتعملوهنا يف ترســيخ االســتبداد، ينظــرون إليهــا منفــردة قائمــة 
بذاهتــا، دون الجمــع بينهــا وبيــن باقــي نصــوص وقواعــد الشــريعة التــي تخــص هــذا األمــر، ودون 

ــال والســياق. ــاف الح ــب اخت ــل حس التفصي
ــروج  ــة الخ ــر وحرم ــي األم ــة ول ــة طاع ــى أهمي ــزت عل ــابقة رك ــات الس ــب الدراس 1.  وأغل
عليــه، لكــن قليلــة هــي الدراســات التــي تعرضــت للعاقــة بيــن طاعــة ولــي األمــر وتحريــم الظلــم. 

ــابقة: ــات الس ــن الدراس م
2. تفكيــك االســتبداد دراســة مقاصديــة يف فقــه التحــرر مــن التغلــب، محمــد العبــد الكريــم، 
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الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر، الطبعــة األولــى، بيــروت، 2013. وهــذه أبــرز دراســة أبــرزت 
ــف  ــدة وموق ــة واح ــى حال ــزت عل ــا رك ــتبداد، لكنه ــن االس ــام م ــف اإلس ــي موق ــل العلم بالتأصي

ــوع. ــة يف الموض ــة واآلراء المختلف ــوال المختلف ــل يف األح ــم تفص ــد، ول واح
3. الخــروج علــى الحاكــم يف فقــه السياســية الشــرعية، عثمــان صالــح فيــروز، الناشــر جامعــة 

الخرطــوم،2013.
4. نظريــة الخــروج يف الفقــه السياســي اإلســامي، كامــل علــي إبراهيــم ربــاع، جامعــة القــدس، 

رســالة ماجســتير، دار الكتــب العلميــة.
 5. فقــُه ُمناصحــة والُة األمــر يف الّدولــة اإلِســامّية، يونــس عبــد اهلل موســى، رســالة ماجســتير. 

2014، مركــز مقديشــو للبحــوث والدراســات
ــالة  ــة، رس ــقور عائش ــة، ش ــة موضوعي ــار -دراس ــة واالث ــنة النبوي ــر يف الس ــي األم ــة ول مناصح

ــوادي،2019. ــه لخضر-ال ــهيد حم ــة الش ــتير، جامع ماجس
أغلــب الدراســات الســابقة كانــت تعــرض وجهــة نظــر واحــدة، وتميــزت هــذه الورقــة بعــرض 
وجهتــي النظــر المختلفتيــن مــن خــال بيــان موقفــي العلمــاء تجــاه مســألة »طاعــة ولــي األمــر« مــع 
بيــان الحجــج واألدلــة، وتركــز علــى الموقــف مــن المســتبدين الظالميــن منهــم، وتــرز أهميــة هــذا 
األمــر أنــه يفضــي إلــى تبيــان الموقــف الصحيــح الــذي يجــب أن يتبنــاه علمــاء الديــن، ذلــك أن كثيــرًا 
منهــم يتبنــون مواقــف خاطئــة. تعــرض الورقــة التأصيــل الشــرعي لطاعــة الحاكــم يف ســياق النظــام 
ــم موقــف اإلســام مــن  ــان شــروط نصــب الحاكــم وواجباتــه، ث ــام مــن خــال بي ــامي الع اإلس

الحاكــم يف حــال ظلمــه واســتبداده، ثــم طرحــت نمــاذج واقعيــة يف مقاومــة االســتبداد. 
 أواًل- التأصيل الشرعي لطاعة احلاكم يف سياق النظام اإلسالمي العام:

من هو اإلمام )الحاكم الشرعي(؟
هــل الحاكــم صاحــب ســلطة مطلقــة يف إدارة شــؤون النــاس بحيــث ال يحــق ألحــد مــن الرعيــة 

أن ينهــاه عــن منكــر أو يأمــره بمعــروف؟
ــرع اهلل  ــاس بش ــود الن ــا، يق ــب عنه ــة ونائ ــن األم ــٌل ع ــامية وكي ــريعة اإلس ــم يف الش  إن الحاك
وأحكامــه، والمقصــد األساســي الــذي شــرعت اإلمامــة ألجلــه هــو إقامــة الديــن وحراســته وسياســة 

ــه)1(. الدنيا ب
)))   أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، األحكام السلطانية، تحقيق أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، 2006، ص 

5)، وعبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد اهلل الدرويش، دار يعرب، 2004، ص )9).
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 شروط اإلمام وواجباته وأهليته

ــى يكــون أهــاً لتحمــل المســؤولية  ــة اإلســامية، وحت ــى للدول ــس األعل ــام هــو الرئي      اإلم
ــار شــروطا هــي: ــي ســتلقى علــى عاتقــه اشــرتط العلمــاء يف حــال االختي الت

الشــرط األول: اإلســام قال تعالى:)ولن يجعل اهلل للكافرين على المؤمنين ســبيالً()1)، يدخل 
 يف ذلك أيضا يف الدنيا أن يســلطوا عليهم)2( . وقوله صلى هلل عليه وســلم:)إنا ال نســتعين بمشــرك()3(
 للــذي أراد أن يغــزو معــه يف بــدر وهــو علــى شــركه، فــإذا كان هــذا يف بعــض األمــور رفضــه النبــي 
ــى أمــور المســلمين وال يكــون رئيســا عليهــم.  ــى أن ال يول ــاب أول ــه وســلم، فمــن ب صلــى اهلل علي
ــُن حــزم )456هـــ()4(، والقاِضــي  ــر اب وقــد حكــي اإلجمــاع علــى عــدم جــواز انعقــاد اإلمامــة لكاف

عيــاض )544هـــ()5(.

الثاني والثالث والرابع واخلامس: البلوغ والعقل واحلرية والذكورة

علــى  اإلصــرار  وعــدم  الكبائــر  اجتنــاب  مــن  الجامعــة،  بشــروطها  العدالــة  الســادس: 
 الصغائــر، وبنــاء علــى هــذا الشــرط فــا يجــوز توليــة الفاســق، وقــرر ذلــك القاضــي عيــاض)6(
.ومــن األدلــة علــى اشــرتاط هــذا الشــرط مــا ورد يف قصــة إبراهيــم عليــه الســام حينمــا قــال لــه ربــه:) 
تـِـي َقــاَل ال َينـَـاُل َعْهــِدي الظَّالِِميــَن())(. أراد أن الظالــم  يَّ َقــاَل إِنِّــي َجاِعُلــَك لِلنَّــاِس إَِمامــا َقــاَل َومـِـن ُذرِّ
ال يكــون إمامــا))(. وإذا لــم يكــن مــن الخيــارات إال الفاســق وتفاوتــت رتــب الفســوق يف حــق األئمــة 
يقــدم أقلهــم فســوقا، مثــل إن كان فســق أحــد األئمــة بقتــل النفــوس وفســق اآلخــر بانتهــاك حرمــة 

)))  سورة النساء، اآلية ])4)[.
)2)  إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير ابن كثير، تحقيق سامي السالمة، دار طيبة، الرياض، 999)، )3،388).

)3)  رواه ابن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، 2009، كتاب الجهاد باب االستعانة بالمشركين، 
)945/2(، رقم الحديث:2832.

)4)  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، مراتب اإلجماع؛ دار الكتب العلمية – بيروت، ))/ 26)).
الرتاث  النووي على مسلم، دار إحياء  المعروف بشرح  الحجاج  المنهاج شرح صحيح مسلم بن  النووي،  أبو زكريا يحيى بن شرف    (5(

العربي - بيروت، الطبعة الثانية،972).، )4/6)3).
)6)   القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق يحيى إسماعيل، دار الوفاء، 998)، الطبعة األولى، )28/6)).

)7) سورة البقرة، اآلية ]24)[.
)8) أ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، أحكام القرآن، تحقيق محمد صادق قمحاوي، دار إحياء الكتب العربية- بيروت، 992)، 

.(69/((
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األبضــاع، وفســق اآلخــر بالتضــرع لألمــوال، قدمنــا المتضــرع لألمــوال علــى المتضــرع للدمــاء 
واألبضــاع، فــإن تعــذر تقديمــه قدمنــا المتضــرع لألبضــاع علــى مــن يتعــرض للدمــاء، وكذلــك 
يرتتــب التقديــم علــى الكبيــر مــن الذنــوب واألكــر والصغيــر منهــا واألصغــر علــى اختــاف رتبهــا، 
ــه؟  ــى معصيت ــه عل ــه مــع إعانت ــة تصرف ــه وإدام ــة واليت ــال مــع أحدهمــا إلقام ــل: أيجــوز القت ــإن قي ف
 فالجــواب: نعــم دفعــا لمــا بيــن مفســديت الفســوقين مــن التفــاوت ودرءًا لألفســد فاألفســد)1(
ــا  ــور)2(، خاف ــول الجمه ــى ق ــكام عل ــوازل واألح ــاد يف الن ــى االجته ــؤدي إل ــم الم ــابع: العل .والس
للحنفية)3(والغزالــي)4( مــن الشــافعية الذيــن جــوزوا كــون اإلمــام غيــر مجتهــد حيــث يكفــي الــورع 
الــذي يدعــوه لمراجعــة أهــل العلــم حتــى يعرف حكــم الشــرع.  والثامن: ســالمة الحــواس واألعضاء 
مــن نقــص يمنــع عــن اســتيفاء الحركــة ليصــح معهــا أن يــدرك هبــا. والتاســع: الــرأي المفضــي إلــى 

سياســة النــاس وتدبيــر مصالحهــم.
والعاشــر: الشــجاعة والنجدة لحماية بيضة الباد وجهاد العدو. والحادي عشــر: النســب، وهو 
أن يكــون مــن قريــش وهــذا قــول الجمهور، ومنهــم مــن رأى أن الخافة ممكنة ألي شــخص، ولو لم 
 يمكن قرشيا، وحجتهم يف ذلك الحديث النبوي: )اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي()5(
ــا  ــس ضرورًي ــرًطا لي ــراه ش ــث اعت ــى حي ــا اهلل تعال ــدون رحمهم ــن خل ــي واب ــام الجوين ــم اإلم ، منه
لمنصــب الخافــة، وأنــه جــاء فقــط يف ظــرف تاريخــي مــا، كانــت فيــه قبيلــة قريــش أشــد قبائــل العرب 

وأكثرهــا حرصــا علــى اإلســام وتبليغــه وصونــه، لــذا اعتــره شــرطا يســقط بتغيــر األحــوال)6(.

)))  عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام، تحقيق طه سعد، مكتبة الكليات األزهرية - القاهرة، )99)، 
ص 86.

ص6،  السلطانية،  األحكام  والماوردي،   ،)(،(6(( النشر،)200،  سنة  الوفاء،  دار  األم،  إدريس،  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الشافعي    (2(
والقرطبي، أحكام القرآن، ))27،)(، ومقدمة ابن خلدون، ص39).

)ج)،  2002م  األولى  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  إبراهيم،  خليل  المنعم  عبد  تحقيق  المختار،  الدر  الحسكفى،  الدين  عالء  محمد    (3(
ص2)5(، ومحمد أمين بن عمر عابدين، رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي 

محمد معوض، عالم الكتب، 2003، )ج)، ص2)5).
)4) الغزالي؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي، وزارة الثقافة – مصر، 

964)، ص)9).
)5) البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل، صحيح البخاري، دار ابن كثير - دمشق بيروت، 2002، رقم 

الحديث )42)7).
)6)  عبد الملك بن عبد اهلل أبو المعالي الجويني، اإلرشاد إلى قواعد األدلة يف أصول االعتقاد، تحقيق محمد يوسف موسى، مكتبة الخانجي- 

مصر طبعة عام 369)هـ، ص 427.
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 ما هي وظيفة احلاكم؟

الحكــم واإلمامــة تكليــف ال تشــريف، ومســؤولية كــرى وأمانــة عظيمــة، والشــارع أكــد علــى 
خطــورة وعظــم توليهــا لترتبــى النفــوس علــى الرقابــة الذاتيــة والخــوف مــن عقوبــة اآلخــرة يف حــال 
الخيانــة أو التقصيــر واإلهمــال، قــال صلــى اهلل عليــه وســلم يف شــأن اإلمارة:)إهنــا أمانــة، وإهنــا يــوم 
ــه فيهــا()1(. كمــا حــرص الشــارع أن  القيامــة خــزي وندامــة إال مــن أخذهــا بحقهــا وأّدى الــذي علي
توســد اإلمــارة إلــى مســتحقيها أصحــاب الكفــاءات، وحــذر النــاس مــن طلبهــا أو التصــارع عليهــا، 
 فقــد روي:)ال تســأل اإلمــارة فإّنــه مــن ســألها ُوكل إليهــا ومــن ابتلــي هبــا ولــم يســألها ُأعيــن عليهــا()2(

. لذا كان سؤال اإلمارة فيه محذوران:
أوالً: حــرُص الســائل لإلمــارة علــى الدنيــا، وهــذا الحــرُص غالًبــا يحملــه علــى الكــر وتعــّدي 

حــدود اهلل.  
دعــاء  أكثــر  مــن  كان  بينمــا  اهلل،  إلــى  االفتقــار  يفقــده  وهــذا  نفســه،  علــى  اّتكالــه  ثانيــا: 
 النّبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )اللهــمَّ رحمَتــك أرجــو، فــا تكِلنــي إلــى نفســي طرفــة عيــن()3(
. إن كان اإلمــام أهــاً لذلــك وتولــى الحكــم وأحســن يف مهمتــه وأدى األمانــة والمســؤولية الملقــاة 
ــن  ــبعة الذي ــن الس ــون م ــه أن يك ــريعة، ووعدت ــه الش ــذي مدحت ــدل ال ــام الع ــذا اإلم ــه فه ــى عاتق عل
يظلهــم اهلل يف عرشــه يــوم ال ظــل إال ظلــه، أمــا إن قصــر يف واجباتــه أو تعــدى يف ظلمــه لرعيتــه كان 
مــن الواجــب نصحــه فيمــا أخطــأ وقصــر فيــه، بــل ويف بعــض الحــاالت تقويمــه وأطــره علــى الحــق، 

وربمــا عزلــه وخلعــه أحيانــا.  والــذي يلــزم اإلمــام مــن األمــور العامــة عشــرة أشــياء)4(:
ــن  ــذ األحــكام وقطــع الخصــام بي ــاين: تنفي ــه المســتقرة. الث ــن علــى أصول أحدهــا: حفــظ الدي
ــالد  ــة الب ــث: حماي ــوم. الثال ــف مظل ــم، وال يضع ــدى ظال ــا يتع ــدل، ف ــم الع ــى يع ــن حت المتنازعي

ــوال. ــراض واألم ــوس واألع ــى النف ــان عل ــن واألم ــر األم ــم؛ لينتش ــن الحري ــذب ع وال

)))  أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي بيروت، كتاب اإلمارة، 
باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة، )457)،3(، رقم الحديث:)825)).

)2)  ابن عساكر )ت )57(، تاريخ دمشق، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،995) م، )7) /)2).
)3)  أبو داود؛ سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي السجستاين، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة 

العصرية بيروت، )5090).
)4)  الماوردي، األحكام السلطانية، ص 40.
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والرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارم اهلل تعالى عن االنتهاك. والخامس: تحصين الثغور.
والسادس: جهاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل يف الذمة.

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع. 
والثامن: تقدير العطايا ودفعه يف وقت ال تقديم فيه وال تأخير.

التاسع: استكفاء األمناء لتكون األعمال بالكفاءة مضبوطة، واألموال باألمناء محفوظة.
العاشــر: أن يباشــر بنفســه مشــارفة األمــور، وال يعــول علــى التفويــض تشــاغاً بلــذة أو عبــادة، 

فقــد يخــون األميــن ويغــش الناصــح.

 ثانيًا-موقف اإلسالم من ظلم واستبداد احلاكم

 o األصــل يف الحاكــم أن يكــون عــاداًل، فمــا موقــف الشــريعة مــن الحاكــم إذا اســتبد وظلــم؟ 
ومــا القواعــد التــي جــاءت هبــا إلزالــة هــذا الظلــم والمنكــر والفســاد؟ كيــف يكــون التــدرج يف اإلنكار 

بحســب الحــال وترجيــح المصلحة؟

 الطاعة يف املعروف

ِذيَن  َهــا الَّ o مــن حــق الحاكــم علــى المحكوميــن طاعته ما أطاع اهلل ورســوله، قــال تعالى:)َيا َأيُّ
ــِر مِنُكــْم()1(. وأولــو األمــر هــم العلمــاء واألمــراء،  ُســوَل َوُأولِــي اأْلَْم ــوا َأطِيُعــوا اهلَل َوَأطِيُعــوا الرَّ آَمنُ
لكــن اهلل تعالــى لــم يأمــر بطاعتهــم اســتقااًل، بــل حــذف الفعــل، وجعــل طاعتهــم يف ضمــن طاعــة 
الرســول إيذانــا بأهنــم إنمــا يطاعــون تبعــا لطاعــة الرســول، فمــن أمــر منهــم بطاعــة الرســول وجبــت 
طاعتــه، ومــن أمــر بخــاف مــا جــاء بــه الرســول فــا ســمع لــه وال طاعــة، كمــا صــح عنــه - صلــى اهلل 
عليــه وســلم- أنــه قــال: )ال طاعــة لمخلــوق يف معصيــة الخالــق()2(. وقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
 وسلم:)اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب اهلل( 
ــي-  ــن عل ــاب اهلل()3). وع ــم كت ــام فيك ــا أق ــزل اهلل، فقال:)م ــا أن ــه بم ــه دوام حكم ــرتط لطاعت . فاش

)))  سورة النساء، ]اآلية:59[.
)2)  ابن القيم، إعالم الموقعين، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 2002 م ، )89/2 (. والحديث 
رواه أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، مؤسسة الرسالة الطبعة: 

األولى، )42) هـ - )200 م ، )426/4، 432).
)3)  رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم يأمر بمعصية، رقم الحديث:)696).
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ــارًا،  ــر عليهــم رجــاً، فأوقــد ن ــه وســلم بعــث جيشــا وأمَّ ــه-: أن النبــي صلــى اهلل علي رضــي اهلل عن
فقــال: ادخلوهــا. فــأراد النــاس أن يدخلوهــا، وقــال اآلخــرون: إنــا فررنــا منهــا، فذكــر ذلــك لرســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فقــال للذيــن أرادوا أن يدخلوهــا: لــو دخلتموهــا لــم تزالــوا فيهــا إلــى يــوم 
 القيامــة، وقــال لآلخريــن: قــواًل حســنا، وقال: »ال طاعــة يف معصيــة اهلل، إنما الطاعــة يف المعروف«)1)
، ومــا دام الحاكــم عــاداًل فيحــرم الخــروج عليــه وإن كان الخــارج عــاداًل، فــإن خــرج كان الخــارج 

باغيــا مســتبدًا ألنــه خــروج بغيــر حــق. 

 النصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

      إذا قصــر الحاكــم يف واجباتــه وصــدر منــه المخالفــات العمليــة، أو تســاهل يف االلتــزام 
بأحــكام الشــرع، فهــذا يجــب مــع طاعتــه نصحــه وإنــكار مــا جــاء بــه مــن مخالفــات وكرههــا، 
طاعــة()2( مــن  يــًدا  ينزعــن  وال  اهلل  معصيــة  مــن  يــأيت  مــا  )فليكــره  الحديــث  يف  جــاء   حيــث 
 ولكــن يبقــى الخــروج عليــه حرامــا. عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي اهلل تعالــى عنــه: أّول مــن بــدأ 
اة قبــل الخطبة، فقــال: قد ترك  ــاة مــْروان. فقام إليــه رجل، فقــال: الصَّ بالخطبــة يــوم العيــد قبــل الصَّ
مــا ُهنالــك، فقــال أبو ســِعيد: أّما هــذا فقد قضى ما عليه ســمعت َرســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل:)من رأى منكم 
 منكــرًا فلغيــره بيــده، فــإن لــم يســتطع فبلســانه، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف اإليمــان()3(
ة،  . يؤخــذ مــن هــذا الحديــث مشــروعية وواجــب اإلنــكار علــى والة األمــور إذا لــم تحــدث َمضــرَّ
وبحســب القــدرة.  ويف حديــث النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم الديــن النصيحــة هلل ولكتابــه ولرســوله 
المســلمين  ألئمــة  فالنصيحــة  للحاكــم،  النصــح  واجــب  يظهــر  وعامتهــم،  المســلمين  وألئمــة 
معاونتهــم علــى الحــق، وطاعتهــم فيــه، وأمرهــم بــه، وتنبيههــم وتذكيرهــم برفــق ولطــف، وإعامهــم 
بمــا غفلــوا عنــه ولــم يبلغهــم مــن حقــوق المســلمين، وتــرك الخــروج عليهــم، وتألــف قلــوب النــاس 

لطاعتهــم)4(. 
وينبغــي تحــري الحكمــة واألســلوب الحســن يف النصــح، وهــذا مطلــوب يف نصــح عامــة 

)))  البخاري، )4،355(، ومسلم، )469)،3).
)2)  صحيح مسلم، )855)).

)3)  صحيح مسلم، رقم الحديث )49).
)4) يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا، المنهاج شرح النووي على مسلم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، 972)، )2،228). 
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ــم  ــم الظال ــى الحاك ــر عل ــم.  والص ــلطان منه ــاه والس ــق ذوي الج ــد يف ح ــه يتأك ــلمين، ولكن المس
ــرات  ــه بالمنك ــد تلبس ــه عن ــكار علي ــرك اإلن ــي ت ــه يقتض ــيف، ال أن ــه بالس ــروج علي ــرتك الخ ــون ب يك
والجــور والبــدع والمحدثــات، عــن أبــي بكــر الصديــق رضــي اهلل عنــه:) أنــه قــال أّيهــا النــاس إّنكــم 
ــْم{))) ــْن َضــلَّ إِذا اْهَتَدْيُت ــْم َم ُك ــُكْم ال َيُضرُّ ــْم َأْنُفَس ــوا َعَلْيُك ــَن َآَمنُ ــا َأيُّهــا الِذي ــَة }ي  تقــرؤون هــذه اآلي
ــَك  ــِه أوش ــى يَدي ــذوا عل ــم يأخ ــَم فل ــاس إذا رأوا الظال ــول:)إّن الن ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق ــمعت رس  وإين س
ُهــُم اهلُل بعقــاٍب منــُه()2(. لذلــك كان أفضــل الجهــاد كلمــُة عــدٍل عنــد ُســلطاٍن جائــٍر)3(  أن َيُعمَّ
. فالصــدع بكلمــة الحــق أمــام حاكــم -يلِــي مــن أمــور المســلِمين مــا يلــي- لردعــه عــن ظلــم اشــتهر 
بــه مــن أعلــى مراتــب الجهــاد، ألنــه ربمــا آذى هــذا الحاكــم مــن يأمره وينهــاه فجعــل اهلل أجــر الناصح 
لــه عظيمــا، ذلــك أن الحاكــم لــو أخــذ بكلمتــه وأصلــح ســيعم النفــع عــدًدا كبيــًرا مــن النــاِس فتحصل 
المصلحــة العامــة. لكــن كيــف يتــم الموازنــة بيــن الصــر علــى ظلــم الحــكام وواجــب النصــح لهــم 

وإنــكار المنكــرات أو تقويــم األخطــاء؟ 
ــا يف  ــرًا متوازن ــاج نظ ــي تحت ــائل الت ــذه المس ــم يف ه ــخين يف العل ــاد الراس ــن اجته ــد م o ال ب
المصالــح والمفاســد وخــرة بالواقــع.  وإذا أراد الحاكــم تبديــل حكــم مــن أحــكام الشــريعة أو 
صــدرت منــه قــرارات أو أوامــر خاطئــة مخالفــة للشــريعة، ويــراد مــن النــاس تطبيقهــا والعمــل هبــا، 
ــاس مــع نقــد التصــرف، وموقــف  ــر الن ــد مــن تحذي ــل ال ب ــا ب ــإن النصــح باالنفــراد ال يكــون كافي ف
اإلمــام أحمــد معــروف يف إنــكاره لخلــق القــرآن- تلــك المخالفــة لمــا هــو معلــوم مــن عقيــدة 
المســلمين -والتــي دعــا إليهــا الخلفــاء العباســيون فوقــف اإلمــام أحمــد موقفــا نــال بســببه الســجن 

ــب.  ــرب والتعذي والض

 عزل احلاكم واخلروج عليه

الســعي إلزالــة الحاكــم عــن حكمــه باســتخدام القــوة والســيف هــذا هــو الخــروج المقصــود 
يف نصــوص الفقهــاء وهــو نــوع خــاص مــن العــزل، أمــا مــا كان مــن تغييــر بطــرق ســلمية بعيــدًا عــن 
الســاح فليــس خروجــا بالمعنــى الفقهــي ويشــمل جميــع طــرق التغييــر والعــزل الســلمية األخــرى. 

)))  سورة المائدة، اآلية 25).
)2)  سنن الرتمذي، رقم الحديث )68)2).

)3)  أبو داود، )4344( واللفظ له، والرتمذي )74)2(، وابن ماجه )))40).
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 متى جيوز عزل احلاكم؟

ــن  ــه م ــن ل ــا تبي ــح م ــه أن يصل ــوب من ــه، والمطل ــتلزم عزل ــم يس ــه الحاك ــأ يرتكب ــس كل خط لي
أخطائــه وال يصــر علــى دوام الخطــأ، وثمــة هنــاك أمــور عظــام تســتلزم ضــرورة عــزل الحاكــم 
المرتكــب لهــا، منهــا أمــور متفــق عليهــا بيــن العلمــاء، ومنهــا مــا هــو مختلــف فيــه نوضحهــا كالتالــي: 

األسباب المتفق عليها:
1.الكفــر البــواح والــردة: أول شــرط أجمــع العلمــاء علــى اشــرتاطه يف إمــام المســلمين كونــه 
مســلما، فــإذا ارتــد الحاكــم أو تغلــب علــى األمــة حاكــم كافــر فالواجــب العمــل علــى عزلــه. وال بــد 
مــن التنبيــه إلــى أن الكفــر البــواح قيــد أخــص مــن مطلــق الكفــر، حيــث يشــرتط أمــران: البــواح يف 
أصــل الناقــض أال يكــون مختلفــا فيــه بــأن ال يكــون مــن الصــور التــي يدخلهــا االجتهــاد يف الحكــم 
بكفرهــا أو عدمــه، والبــواح يف ظهــوره للنــاس بــأن ال يكــون ناقضــا تتســرت بــه الســلطة.  لذلــك رأى 
ابــن حجــر أن الحاكــم ينعــزل بالكفــر إجماًعــا، ويجــب علــى كل مســلم القيــام يف ذلــك فمــن قــوي 
ــك  ــن تل ــرة م ــه الهج ــت علي ــز وجب ــن عج ــم، وم ــه اإلث ــن فعلي ــن داه ــواب، وم ــه الث ــك فل ــى ذل عل
األرض)1(. كذلــك نقــل  السفاقســي اإلجمــاع علــى أن الخليفــة إذا دعــا إلــى كفــر أو بدعــة أنــه يثــار 

عليــه)2(.

2. ترك الصالة أو احلكم بغري شرع اهلل والدعوة إىل ترك شرع اهلل:

عــن عــوف بــن مالــك رضــي اهلل تعالــى عنــه قــال: ســمعت رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه 
وســلم - يقــول: )خيــار أئمتكــم الذيــن تحبوهنــم ويحبونكــم، وتصلــون عليهــم ويصلــون عليكــم، 
وشــرار أئمتكــم الذيــن تبغضوهنــم ويبغضونكــم، وتلعنوهنــم ويلعنونكــم. قــال: قلنــا يــا رســول اهلل: 
ــاة...()3( ــم الص ــوا فيك ــا أقام ــاة، ال م ــم الص ــوا فيك ــا أقام ــال: ال م ــك؟ ق ــد ذل ــم عن ــا ننابذه  أف
.عــن أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا قالــت: إن رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه وســلم - قــال: )إنــه يســتعمل 

)))  ابن حجر أحمد بن علي بن محمد الكناين العسقالين، فتح الباري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة، 
الطبعة األولى، )3)/23)).

)2)  أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطالين، إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، المكتبة العلمية، الطبعة األولى 996)، 
.(2(7/(0(

)3)  رواه مسلم )855)).
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عليكــم أمــراء فتعرفــون وتنكــرون، فمــن كــره فقــد بــرئ، ومــن أنكــر فقــد ســلم، ولكــن مــن رضــي 
وتابــع، قالــوا: أفــا نقاتلهــم؟ قــال: ال مــا صلــوا()1(.

ــريع اهلل  ــاة لتش ــا مضاه ــم إليه ــت ليتحاك ــي وضع ــم الت ــأن النظ ــة ب ــة الدائم ــت اللجن ــد أفت وق
داخلــة يف معنــى الطاغــوت)2(. ورأى القاضــي عيــاض أن الحاكــم لــو طــَرأ عليــه كفــٌر، أو تغييــٌر 
ــه، ووَجــب علــى المســلمين القيــاُم  للشــرع، أو بدعــٌة - َخــَرج عــن حكــم الواليــة، وَســَقطت طاعُت
عليــه، وخلُعــه، ونصــُب إمــاٍم عــادٍل إن أمَكنهــم ذلــك، فــإن لــم َيَقــع ذلــك إال لطائفــٍة، َوَجــب عليهــم 

ــر)3(. ــِع الكاف ــاُم بخْل القي
األسباب المختلف فيها:

 الفسق والبدعة

ــا إذا  ــة)4(، أم ــا للحنفي ــد جمهــور الفقهــاء خاف ــداء عن ال تعقــد اإلمامــة لفاســق يف حــال االبت
ــه كمــا يلــي: ــر الفســق يف عزل طــرأ الفســق علــى الحاكــم فاختلــف الفقهــاء يف أث

1.تحريــم الخــروج علــى الحاكــم إال يف حالــة الكفــر البواح أو ترك شــيء من الشــريعة والدعوة 
إلــى تركــه ووجــوب الصــر مــع النصــح : وهــو قــول أصحــاب الحديــث وجمهــور أهــل الســنة مــن 
ــه الصــاة والســام:  ــه علي ــرة منهــا قول ــن، وحجتهــم أحاديــث كثي ــن والمتكلمي الفقهــاء والمحدثي
)وأال ننــازع األمــر أهلــه قــال إال أن تــروا كفــرًا بواحــا عندكــم مــن اهلل فيــه برهــان()5(. وحديــث:)ال 
مــا أقامــوا فيكــم الصــاة()6(، وحديــث )إنــه يســتعمل عليكــم أمــراء فتعرفــون وتنكــرون فمــن كــره 
فقــد بــرئ ومــن أنكــر فقــد ســلم ولكــن مــن رضــي وتابــع - قالــوا: يــا رســول اهلل أال نقاتلهــم؟ قــال: 
- ال مــا صلــوا())(. وهــذا القــول الــذي تمســك بــه كثيــر مــن أصحــاب الحديــث كان ســببا يف فقــد 

األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر حتــى تغلــب الظالمــون علــى أمــور اإلســام))(.
)))  رواه مسلم )854)).

الدويش، دار  الرزاق  العلمية واإلفتاء، تحقيق أحمد بن عبد  الدائمة للبحوث  اللجنة  العلمية واإلفتاء، فتاوى  الدائمة للبحوث  اللجنة   (2(
المؤيد للنشر والتوزيع - الرياض، )3، 2)(، رقم الفتوى )8008(، سنة 996)م.

)3) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، )4/6)3).
)4)   النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، )2)/229).

)5)  صحيح البخاري، رقم الحديث )7055).
)6) صحيح مسلم )855)).
)7)  صحيح مسلم )854)).

)8) الجصاص، أحكام القرآن، ص87.
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 2. مشــروعية الخــروج بالســيف علــى الحاكــم الجائــر عنــد القــدرة علــى إزالتــه بحاكــم 
عــادل، وهــو قــول كثيــر مــن المرجئــة والمعتزلــة والخــوارج، واشــتهر هــذا عــن اإلماميــن أبــي حنيفــة 
ومالــك، فالحاكــم بعــد انــرام العقــد وتوليــه منصبــه إذا فســق بشــكل ظاهــر معلــوم قالــوا إنــه تنفســخ 
إمامتــه ويخلــع، وحجتهــم أنــه قــد ثبــت أن الحاكــم إنمــا يقــام ألداء مهــام ووظائــف معينــة ومــا فيــه 
مــن الفســق يقعــده عــن القيــام هبــذه األمــور والنهــوض هبــا. فلــو جــاز أن يكــون فاســًقا أدى ذلــك إلــى 
إبطــال مــا أقيــم ألجلــه، وكمــا أنــه لــم يجــز أن يعقــد للفاســق يف االبتــداء ألجــل أنــه يــؤدي إلــى إبطــال 

مــا أقيــم لــه، كذلــك ال يبقــى يف منصبــه إذا ظهــر عليــه الفســق واســتدام)1(.

 3.التفصيل بني نوعني من الظلم والفسق
ــرات  ــى المنك ــه عل ــورات وإقدام ــه للمحظ ــو ارتكاب ــهوة وه ــه الش ــع في ــذي اتب ــق ال  1. الفس
بالجــوارح متبعــا هــواه وشــهوات نفســه، فهــذا كمــا أنــه يمنــع مــن انعقــاد اإلمامــة يمنــع مــن 

اســتدامتها، وهــذا ذهــب إليــه المــاوردي.
ــاف  ــا خ ــأول له ــرتض فيت ــبهة تع ــل بش ــاد، والتأوي ــبهات يف االعتق ــق بالش ــق المتعل 2.الفس

ــرة)2(. ــاء البص ــن علم ــر م ــه الكثي ــاز إمامت ــق، فأج الح
الــرأي المختــار يف حكــم الخــروج علــى الحكومــة الظالمــة:إن مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء 
يف عصــر مــا بعــد التابعيــن مــن تحريــم الخــروج علــى الحاكــم الجائــر وكادوا يجمعــون علــى ذلــك 
ــة  ــن الصحاب ــت زم ــلة حصل ــروج فاش ــركات خ ــد ح ــت بع ــة نتج ــد عظيم ــن مفاس ــا رأوه م كان لم
والتابعين.لذلــك رأى ابــن تيميــة))2)ه( أن المشــهور مــن مذهــب أهــل الســنة عــدم الخــروج 
لمــا دلــت عليــه األحاديــث الصحيحــة  فيهــم ظلــم،  بالســيف وإن كان  علــى األئمــة وقتالهــم 
ــاد  ــن الفس ــم م ــة أعظ ــال والفتن ــاد يف القت ــلم؛ ألن الفس ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــن النب ــتفيضة ع المس
ــه ال  ــا، ولعل ــزام أدناهم ــادين بالت ــم الفس ــع أعظ ــا يدف ــة، ف ــال وال فتن ــدون قت ــم ب ــل بظلمه الحاص
ــم  ــو أعظ ــا ه ــاد م ــن الفس ــا م ــلطان إال وكان يف خروجه ــى ذي س ــت عل ــة خرج ــرف طائف ــكاد يع ي
ــم  ــى الحاك ــروج عل ــم الخ ــول يف حك ــص الق ــن أن نلخ ــك يمك ــه)3(.   لذل ــذي أزالت ــاد ال ــن الفس م

)))  القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ص85.
)2)  الماوردي، األحكام السلطانية، )ص: 7)).

)3)  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، منهاج السنَّة النبوية، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية،986)م، ط)، )3/ )39).
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الجائــر بأنــه بعــد انعقــاد إمامتــه فإنــه ال يجــوز مباشــرة الخــروج عليــه بالســيف، بــل يجــب االتجــاه 
إلــى تغييــر ذلــك أواًل بالوعــظ والنصــح والدعــاء، وهــذا لتقديــم أخــف المفســدتين، ويجــوز عزلــه 
إن أمكــن بإحــدى الطــرق الســلمية بشــرط أال يرتتــب علــى ذلــك مفســدة أكــر، فــإن لــم يكــن ذلــك 
وجــب المبالغــة يف اإلنــكار عليــه والتحذيــر مــن ظلمــه وبدعتــه حتــى لــو أدى األمــر إلــى االعتــزال 
 عــن العمــل معــه والتعــرض ألذاه حيــث جــاء يف الحديث)فمــن جاهدهــم بيــده فهــو مؤمــن()1(
ـ  فــإذا اســتمر يف ظلمــه وطغيانــه ثــم قــام عليــه إمــام عــدل عنــده القــدرة فيجــوز الخــروج معــه -علــى 
ــه ال  ــر، لكــن بشــروط فالقاعــدة الشــرعية المجمــع عليهــا: )أن ــه علــى الجائ قــول كمــا مــر- وإعانت
ــر  ــا درء الش ــه(، أم ــه أو يخفف ــا يزيل ــر بم ــب درء الش ــل يج ــه، ب ــر من ــو أش ــا ه ــر بم ــة الش ــوز إزال يج
بشــر أكثــر فــا يجــوز بإجمــاع المســلمين، لذلــك إذا كانــت الطائفــة التــي تريــد إزالــة هــذا الحاكــم 
ــا مــن دون  الــذي فعــل فســقا ظاهــرًا معلومــا عندهــا قــدرة تزيلــه هبــا، وتضــع حاكمــا صالًحــا طيًب
أن يرتتــب علــى هــذا فســاد كبيــر علــى المســلمين، وشــر أعظــم مــن شــر ذلــك الحاكــم األول فــا 
ــا إذا كان  ــة )2(.أم ــة والظاهري ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــاء الحنفي ــره فقه ــا ذك ــذا م ــأس، وه ب
الخــروج يرتتــب عليــه فســاد أكــر، مــن حيــث زهــق األرواح واضطــراب األمــن، وانتشــار الفوضــى 
والظلــم بيــن النــاس، وقطــع الطرقــات وانتشــار الســرقات إلــى غيــر هــذا مــن الفســاد العظيــم، فهــذا 
ال يجــوز، بــل يجــب الصــر والســمع والطاعــة يف المعــروف، ومناصحتــه والمبالغــة يف اإلنــكار عليــه 
ــر الخيــر وتعظيمــه، ألن مقصــد  ــر مــن ظلمــه، واالجتهــاد يف تخفيــف الشــر وتقليلــه وتكثي والتحذي
الشــارع هــو تكثيــر المصالــح وتقليــل المفاســد، ويف التــزام عــدم الخــروج عنــد عــدم القــدرة تقليــل 
للمفســدة،وتكثير للمصلحــة مــن حفــظ أمــن النــاس وســامتهم مــن التقتيــل والحبــس والتهجيــر. 
ونقــل ابــن حجــر رحمــه اهلل تعالــى عــن ابــن التيــن عــن الــداودي قاعــدة تراهــا ملخــص المســألة كلهــا 
ــة وال ظلــم وجــب وإال  ــر فتن ــه إن قــدر علــى خلعــه بغي ــه العلمــاء يف أمــراء الجــور أن أن »الــذي علي

فالواجــب الصــر«)3( .

)))  صحيح مسلم، )50).
)2)  الجصاص، أحكام القرآن، ))، 86(، و أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي، الفواكه الداين، دار الفكر 
الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 5)4)هـ - 995)م، باب ما تنظق به األلسنة وتعتفده األفئدة من واحب، ص06)، وابن حجر، فتح 
الباري، كتاب الفتن،) 4)،498(، وزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية،  
بدون طبعة وبدون تاريخ،  باب القضاء، مسألة انعزال القاضي، و أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، 

المحلى باآلثار، دار الفكر – بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ ، مسألة رقم 777)، ص427.
)3)  ابن حجر، فتح الباري، )4)، 392).
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 ثالثًا- مناذج حية يف مقاومة االستبداد

 أ- مناذج يف مقاومة االستبداد من التاريخ اإلسالمي 

1.  أفضــل البشــر بعــد األنبيــاء أبــو بكــر الصديــق رضــي اهلل عنــه: قــال يف خطبتــه األولــى بعــد 
بيعتــه:« أطيعــوين مــا أطعــت اهلل ورســوله، فــإذا عصيــت اهلل ورســوله فــا طاعــة لــي عليكــم« وقــال: 

»فــإن رأيتمــوين علــى حــق فأعينــوين وإن رأيتمــوين علــى باطــل فســددوين«)1(.
2. وقــال ســيدنا عمــر رضــي اهلل عنــه: »مــن بايــع رجــًا مــن غيــر مشــورة مــن المســلمين فــا 

يبايــع هــو وال الــذي بايعــه تغــرة أن يقتــا«)2(. 
3. وحيــن خــرج الحســين رضــي اهلل عنــه علــى يزيــد كان كثيــر مــن الصحابــة أحيــاء، وكانــت 
ــه إن  ــول في ــي يق ــي أو تابع ــواًل لصحاب ــا ق ــا رأين ــا وم ــا تقريًب ــودة كله ــن موج ــاء التابعي ــة فقه جماع
الحســين ارتكــب بخروجــه هــذا حراًمــا حرمــه اهلل، أمــا مــن كانــوا ينهونــه عــن الخــروج فــكان رأيهــم 

أن أهــل العــراق ال يعتمــد عليهــم، وأنــه لــن يفلــح يف خروجــه.
 ● 4.  اإلمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما اهلل تعالى:

 ● كان مذهــب أبــي حنيفــة مشــهورًا يف قتــال الظلمــة وأئمــة الجــور، ولذلــك قــال األوزاعــي 
»احتملنــا أبــا حنيفــة علــى كل شــيء حتــى جاءنــا بالســيف يعنــي قتــال الظلمــة فلــم نحتملــه«،  وكان 
مــن قولــه: وجــوب األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــرض بالقــول، فــإن لــم يؤتمــر لــه 

ــه وســلم)3(. ــي صلــى اهلل علي فبالســيف، علــى مــا روي عــن النب
ــام  ــو حنيفــة يكرمنــي وســألته عــن أي ــم بــن ســويد الحنفــي قــال كان اإلمــام أب  ● وعــن ابراهي
ابراهيــم بــن عبــد اهلل بــن الحســن -أخــي محمــد النفــس الزكيــة- فقــال: إهنــا أحــب إلــي بعــد حجــة 

اإلســام مــن خمســين حجــة)4(. 
 ● ولمــا ســأل أبــو إســحاق الفــزاري أبــا حنيفــة عــن ســبب مشــورته علــى أخيــه بالخــروج مــع 

)))  عبد الرزاق بن همام الصنعاين أبو بكر، مصنف عبد الرزاق، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل، 5)20م، الطبعة 
األولى، )))/336).

)2)  صحيح البخاري، كتاب الحدود -باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، حديث رقم )6473).
)3)  الجصاص، أحكام القرآن، )) ،86).

)4)  الموفق بن أحمد المكي المعروف بابن البزاز الكردري، مناقب األمام األعظم أبي حنيفة ، دائرة المعارف النظامية- حيدر آباد،  )2،72).
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إبراهيــم حتــى قتــل؟ أجابــه بــأن مخــرج أخيــه أحــب إلــى أبــي حنيفــة مــن مخرجــه. وكان أبــو إســحاق 
قــد خــرج إلــى البصــرة، وهــذا إنمــا أنكــره عليــه يعنــي مســاندة أخيــه إلبراهيــم بــن عبــد اهلل أفضــل 
مــن جهــاد الكفار)1(،يفهــم مــن هــذا أن الجهــاد عنــد اإلمــام أبــي حنيفــة لتخليــص النظــام الداخلــي 
للمجتمــع المســلم مــن ســطوة القيــادة المنحرفــة أفضــل مــن قتــال الكفــار خــارج المجتمــع المســلم. 
 ● إن الثــورة يف نظــر أبــي حنيفــة إذا كان مــن المحتمــل أن تكــون ثــورة ناجحــة صالحــة 

فاالشــرتاك فيهــا ليــس جائــًزا مشــروًعا فحســب، بــل هــو فــرض وواجــب أيًضــا.
ووقف اإلمام مالك بن أنس موقف اإلمام أبي حنيفة نفسه:

ــة  ــه إن بيع ــل ل ــة، وقي ــس الزكي ــد النف ــع محم ــروج م ــة يف الخ ــُل المدين ــتفتاه أه ــا اس  ● عندم
المنصــور يف رقابنــا فقــال: إنمــا بايعتــم مكرهيــن وليــس علــى مكــره يميــن، فأســرع النــاس إلــى محمد 
ولــزم مالــك بيتــه. عندمــا أفتــى ببطــان البيعــة جــرًا أو الحلــف كرًهــا، أو الطــاق قهــًرا فهــم النــاس 
بطــان بيعــة العباســيين، وبســبب فتــوى اإلمــام مالــك رحمــه اهلل تعالــى انضــم كثيــر مــن النــاس إلــى 
جانــب النفــس الزكيــة، ثــم نــال اإلمــام مالــك عاقبــة فتــواه بــأن جلــده والــي المدينــة العباســي جعفــر 

بــن ســليمان ومــدت يــده حتــى خلعــت كتفــه.
ومــن أقــوال اإلمــام مالــك المشــهورة يف رفــض الوقــوف مــع المســتبد، مــا قالــه عندمــا ُســئَل 
عــن القتــال مــع الخلفــاء ضــد مــن خــرج عليهــم:)إن كان الخليفــة كعمــر بــن عبــد العزيــز فقاتــل معــه، 

وإن كان كمثــل هــؤالء الظلمــة فــا تقاتــل معــه(. 

 ب- مناذج يف مقاومة االستبداد من واقعنا املعاصر

إن مذهــب جمهــور أهــل الســنة يف عــدم جــواز الخــروج علــى الحاكــم الجائــر كان لعلــة 
الحفــاظ علــى الوحــدة واجتمــاع الكلمــة، وحفــظ األمــن، وإقامــة الجهــاد وشــعائر اإلســام، فــإن 
كانــت الحكومــة ال تقيــم شــيئا مــن ذلــك أو ضيعــت كثيــرًا منــه فأحلــت الربــا وأذنــت ببيــع الخمــور 
ــا  ــن المنكر...كم ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاد واألم ــت الجه ــا عطل ــا والفواحش،بينم ــات الزن وخان
ــا العربــي اليــوم؛ عندهــا فــإن شــرعية هــذه الحكومــات تكــون  هــو حــال كثيــر مــن حكومــات وطنن
مشــكوك فيهــا وخصوصــا أهنــا اســتلمت الحكــم باإلكــراه والتغلــب الــذي قــال عنــه اإلمــام مالــك ال 

)))  الجصاص، أحكام القرآن، ص87.
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بيعــة لمكــره، والحكــم يــدور مــع علتــه وجــودًا وعدمــا، لذلــك عندمــا ال تقــوم الســلطة الحاكمــة بمــا 
أقيمــت ألجلــه ال يبقــى لهــا شــرعية )1(.  إن التاريــخ ملــيء بأخبــار العلمــاء والصالحيــن الذيــن وقفــوا 
ــن ســاعين بإصــاح حــال األمــة  ــن مبلغي ــم والوعــظ وقــول الحــق ناصحي يف وجــه الحــكام بالتقوي
ورد المظالــم والحقــوق ألهلهــا. وكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، ومســؤولية العلمــاء ال 
تقــل أهميــة عــن مســؤولية األمــراء، ويف النــاس صنفــان إذا فســدا فســد النــاس، وإذا صلحــا صلــح 
النــاُس: العلمــاء واألمــراء. لذلــك كانــت أهميــة كلمــة الحــق مــن العالــم لمــا تلقــى مــن قبــول ومنزلــة 

عظيمــة يف قلــوب المســلمين.
لقــد انقســم العلمــاء والدعــاة يف موقفهــم مــن ظلــم الحــكام واســتبدادهم -وخصوصــا بعــد 
ــعوب  ــن الش ــوا ع ــا دافع ــون له ــاذل. فالداعم ــد ومتخ ــم ومحاي ــن داع ــي - بي ــع العرب ــورات الربي ث
المظلومــة ضــد األنظمــة الظالمــة، وأنكــروا مــا يفعلــه المســتبدون مــن قتــل وتعذيــب وخطــف 
بأقامهــم  الطغيــان  هــذا  فواجهــوا  ألموالهــم،  وأكل  الشــعوب  لحقــوق  وتضييــع  واغتصــاب، 
وألســنتهم، يف خطبهــم ومقاالهتــم، وأنكــروا المنكــر بمــا اســتطاعوا.  فهــذا الشــيخ ســفر الحوالــي 
مثــال لعالــم بــذل يف رفــض الظلــم وتأييــد الحــق مــا يســتطيع، الــذي قال:)وأنــا ال أملــك إال الكلمــة، 
وال خيــر يفّ إن لــم أقلهــا، وإنمــا يخــاف منهــا العــروش المهرتئــة والكراســي المهــزوزة()2(. ثــم نشــر 
كتابــه )اإلســام والحضــارة الغربيــة( الــذي وجــه فيــه نصائــح للعلمــاء وأخــرى للدعــاة وثالثــة آلل 
ســعود، كّلفــه حريتــه وحريــة أوالده، ذلــك أنــه الســفر الــذي َصــدع فيــه وألول مــرة برأيــه يف حكومــة 
ــة  ــت النتيج ــة، فكان ــلطات الحاكم ــاذع للس ــد ال ــرة والنق ــة المباش ــه النصيح ــه في ــعود، ووّج آل س
اعتقالــه دون مراعــاة كــر ســنه وال مرضــه وال منزلــة علمــه، بــل اعتقلــوا أوالده معه.كمــا رأينــا مثــل 
هــذا للشــيخ عبــد الســام ياســين رحمــه اهلل تعالــى )1928 – 2012( مؤســس جماعــة العــدل 
ــا ســماه  ــة وكان المرشــد العــام فيهــا، أرســل كتاب واإلحســان أكــر الجماعــات اإلســامية المغربي
ــرعيا  م ش ــوِّ ــه أن ُيق ــاين 4)19، أراد ب ــن الث ــل الحس ــك الراح ــة للمل ــان( نصيح ــام أو الطوف )اإلس
مــا كان يف الحكــم مــن اعوجــاج وفســاد واســتبداد، فقــال: عزمــت علــى أن أقــول كلمــة حــق عنــد 

)))  يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الرب، استذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة- دمشق 
993)م، )))،5).

)2)  سفر الحوالي، المسلمون والحضارة الغربية، بدون طبعة، 8)20م، )2734).
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ــُملك  ســلطان جائــر، فأكــون مــع ســيد الشــهداء إن شــاء اهلل)1(. وجــه النصيحــة إلــى ملــك ورث الـ
ــوء  ــة س ــه بطان ــن حول ــا م ــال، بينم ــاه والم ــلطة والج ــرور بالس ــم والغ ــه الظل ــُتهر عن ــه، واش ــن أبي ع
مــن وزراء وعلمــاء وعمــاء زينــوا لــه ســوء عملــه، فجــاءت رســالته لتقــوم حكــم يســتعمل اإلســام 
لتغطيــة فســاده واســتبداده، دعــا فيهــا الملــك إلــى التوبــة والرجــوع إلــى شــريعة اإلســام واقــرتح لــه 
فيهــا نموذجــا لحاكــم عــادل هــو الخليفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز وبيــن لــه خطــوات عمليــة 
لإلصــاح. كمــا وجــه عشــرات النســخ مــن هــذا الكتــاب إلــى العلمــاء والمثقفيــن والوجهــاء إبــراء 
ــة تمثلــت يف اعتقالــه مــدة ثــاث  للذمــة، لــكل هــذه األســباب تلقــى اإلمــام ياســين إثــر ذلــك عقوب

ــة. ــهر دون أي محاكم ــتة أش ــنوات وس س

  202(/06/(( الوصول:  تاريخ   ،20((/ (0/ 04 النشر:  تاريخ  الثانية،  الحلقة  ياسين،  السالم  عبد  األستاذ  مع  مراجعات  برنامج   (((
www.youtube.com/watch?v=8CiKvUc2Hyo
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 خامتة:

وفيها أهم النتائج وبعض التوصيات:

أهم النتائج
 1. الصــر عنــد ظلــم الحــكام يــدور علــى تــرك الخــروج عليهــم بالســيف، ال أنــه يقتضــي تــرك 

اإلنــكار علــى الحاكــم عنــد تلبســه بالمنكــرات والجــور والبــدع والمحدثــات.
 2. يجــوز عــزل اإلمــام الجائــر إن أمكــن بإحــدى الطــرق الســلمية بشــرط أال يرتتــب علــى ذلك 
مفســدة أكــر، فــإن لــم يكــن ذلــك وجــب المبالغــة يف اإلنــكار عليــه والتحذيــر مــن ظلمــه وبدعتــه، 

وهــذا لتقديــم أخــف المفســدتين.
 3. إذا كانــت الطائفــة التــي تريــد إزالــة الحاكــم الجائــر عندهــا قــدرة تزيلــه هبــا، وتضــع حاكمــا 
ــا مــن دون أن يرتتــب علــى هــذا فســاد وشــر أعظــم مــن شــر ذلــك الحاكــم األول فــا  صالًحــا طيًب
بــأس، والــذي عليــه العلمــاء يف أمــراء الجــور أنــه إن قــدر علــى خلعــه بغيــر فتنــة وال ظلــم وجــب وإال 

فالواجــب الصــر.
 4. أفتــى اإلمــام أبــو حنيفــة النــاس ســرًا يف وجــوب نصــرة العــدل الــذي يثــور علــى الحاكــم 

الجائــر.
 5. أفتى اإلمام مالك ببطان بيعة اإلمام الذي ُيكِره ويجر الناس على بيعته.

ــد  ــال مــع الحاكــم الظالــم وقــال: إن كان الخليفــة كعمــر بــن عب  6. رفــض اإلمــام مالــك القت
ــز فقاتــل معــه، وإن كان كمثــل هــؤالء الظلمــة فــا تقاتــل معــه. العزي

ــدى  ــى م ــر عل ــلطان الجائ ــد الس ــق عن ــة الح ــم كلم ــن يتكل ــاة م ــاء والدع ــن العلم ــاك م  ). هن
ــين. ــام ياس ــد الس ــودة وعب ــلمان الع ــي وس ــفر الحوال ــال س ــا أمث ــم يف زمانن ــا منه ــور رأين العص

 ). العدل كله من الشرع، والظلم كله مخالف للشرع.
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9. الثــورات يف التاريــخ اإلســامي ثاثــة: إمــا ثــورات بغيــر حــق، فالخــارج فيهــا بــاغ مســتبد 
وهنايتهــا للــزوال، أو أهنــا بحــق لكنهــا لــم تســتكمل أدواهتــا وأســباب النجــاح فتفشــل، أو أهنــا 

ــة. ــورات الناجح ــذه الث ــة فه ــط مدروس ــج وخط ــا برنام ــاح وله ــتكمل أدوات النج تس
 أهم التوصيات

 1. إعــادة النظــر يف نصــوص طــرق التعامــل مــع ظلــم الحــكام عــر جمــع جميــع النصــوص 
ــن. ــة والتابعي والقواعــد الشــرعية، وفهــم الصــدر األول مــن الصحاب

التاريخــي االجتماعــي لتجمعــات العلمــاء والمثقفيــن ووجــوه  الــدور  2. إعــادة تفعيــل   
المجتمــع بحيــث تنشــأ تكتــات مجتمعيــة ذات قــدرة كافيــة لمواجهــة االســتبداد المعاصــر.

 3. التفريــق بيــن ظلــم واســتبداد الســلطة الحاكمــة المنتميــة لألمــة وثقافتهــا وهويتهــا، وبيــن 
ظلــم واســتبداد ســلطة حاكمــة تحمــل هويــة وثقافــة غريبــة غيــر هويــة وثقافــة أمــة اإلســام.

ــى  ــث عل ــوف، ويبع ــل والخ ــرد الجه ــذي يط ــع ال ــي يف المجتم ــم والوع ــر العل ــة نش  4. أهمي
ــل. ــول أو عم ــل كل ق ــرض قب ــم ف ــاح، والعل ــع واإلص ــل الناف العم

الممارســة الجماعيــة لشــعيرة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر كمــا كان يف الصــدر األول 
ويف مراحــل كثيــرة مــن التاريخ اإلســامي.



موقف اإلسالم من االستبداد

22

 املصادر واملراجع:

ــة،  ــي حنيف ــم أب ــام األعظ ــب اإلم ــي، مناق ــد المك ــن أحم ــق ب ــردري الموف ــزاز الك ــن الب   1. اب
ــاد. ــدر آب ــة- حي ــارف النظامي ــرة المع دائ

 2. ابــن القيــم أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أبــي بكــر، إعــالم الموقعيــن، دار ابــن الجــوزي للنشــر 
ــة الســعودية، الطبعــة: األولــى، 2002 م.  والتوزيــع، المملكــة العربي

 3. ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام أبــو العبــاس، منهــاج الســنَّة النبويــة، 
ــن ســعود اإلســامية،6)19م، ط1. ــام محمــد ب ــق محمــد رشــاد ســالم، جامعــة اإلم تحقي

 4. ابــن حــزم األندلســي القرطبــي الظاهــري أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد، المحلــى 
باآلثــار، دار الفكــر – بيــروت، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

 5. ابــن حنبــل أبــو عبــد اهلل أحمــد بــن محمــد، مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق شــعيب 
األرنــاؤوط - عــادل مرشــد، مؤسســة الرســالة الطبعــة: األولــى، 1421 هـــ - 2001 م.

 6. ابــن خلــدون عبــد الرحمــن، مقدمــة ابــن خلــدون، تحقيــق: عبــد اهلل الدرويــش، دار يعــرب، 
.2004

 ). ابــن عمــر عابديــن محمــد أميــن، رد المحتــار علــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(، 
تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود - علــي محمــد معــوض، عالــم الكتــب، 2003

 ). ابــن كثيــر إســماعيل بــن عمــر، تفســير ابــن كثيــر، تحقيــق ســامي الســامة، دار طيبــة، 
.1999 الريــاض، 

 9. ابــن زكريــا األنصــاري زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد، الغــرر البهيــة يف شــرح البهجــة الوردية، 
المطبعــة الميمنيــة، بــدون طبعــة وبــدون تاريخ.

ــقھاء  ــذاھب ف ــع لم ــتذكار الجام ــد، اس ــن محم ــد اهلل ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــد ال ــن عب  10. اب
األمصــار، تحقيــق عبــد المعطــي أميــن قلعجــي، دار قتيبــة- دمشــق 1993م.

 11. ابــن عبــد الســام عــز الديــن عبــد العزيــز، قواعــد األحــكام يف مصالــح األنــام، تحقيــق طــه 
ســعد، مكتبــة الكليــات األزهريــة - القاهــرة، 1991.

 12. ابــن عســاكر أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة اهلل، تاريــخ دمشــق، تحقيــق عمــرو بــن 
غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعة والنشــر والتوزيــع،1995 م.
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 13. ابــن ماجــة أبــو عبــد اهلل محمــد بــن يزيــد، ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 
ــة، 2009. ــب العربي ــاء الكت ــي، دار إحي الباق

 14. البخــاري؛ محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل، صحيــح 
البخــاري، دار ابــن كثيــر - دمشــق بيــروت، 2002.

ــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي، أحــكام القــرآن، تحقيــق محمــد صــادق   15. الجصــاص أب
ــروت، 1992. ــة- بي ــب العربي ــاء الكت ــاوي، دار إحي قمح

 16. الحســكفى محمــد عــاء الديــن، الــدر المختــار، تحقيــق عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، دار 
الكتــب العلميــة، الطبعة األولــى 2002م.

 )1. الحوالي سفر، المسلمون والحضارة الغربية، بدون طبعة، )201م، )34)2(.
 )1. الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس، األم، دار الوفاء، سنة النشر،2001.

 19. الصنعــاين عبــد الــرزاق بــن همــام أبــو بكــر، مصنــف عبــد الــرزاق، تحقيــق مركــز البحــوث 
وتقنيــة المعلومــات - دار التأصيــل، 2015م، الطبعــة األولى.

 20. العســقاين ابــن حجــر أحمــد بــن علــي بــن محمــد الكنــاين، فتــح البــاري، تحقيــق محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، المطبعــة الســلفية ومكتبتهــا - القاهــرة، الطبعــة األولــى.

 21. الغزالــي؛ محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي أبــو حامــد، فضائــح الباطنيــة، 
تحقيــق عبــد الرحمــن بــدوي، وزارة الثقافــة – مصــر، 1964.

 22. القاضــي اليحصبــي، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون، إكمــال المعلــم بفوائــد 
مســلم، تحقيــق يحيــى إســماعيل، دار الوفــاء، )199، الطبعــة األولــى.

ــرح  ــاري بش ــاد الس ــك، إرش ــد المل ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــن محم ــد ب ــطاين أحم  23. القس
صحيــح البخــاري، المكتبــة العلميــة، الطبعــة األولــى 1996.

 24. اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء، فتــاوى اللجنة الدائمــة للبحوث العلميــة واإلفتاء، 
تحقيــق أحمــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش، دار المؤيد للنشــر والتوزيــع - الرياض، ســنة 1996م.

ــلطانية،  ــكام الس ــري، األح ــب البص ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس ــاوردي أب  25. الم
تحقيــق أحمــد جــاد، دار الحديــث، القاهــرة، 2006.
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 26. النفــراوي أحمــد بــن غانــم )أو غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا شــهاب الديــن، الفواكــه الــداين، 
دار الفكــر الطبعــة: بــدون طبعة تاريخ النشــر: 1415هـــ - 1995م.

 )2. النــووي أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج 
المعــروف بشــرح النــووي علــى مســلم، دار إحيــاء الــرتاث العربــي - بيــروت، الطبعة الثانيــة،2)19.
 )2. أبــو داود؛ ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــير األزدي السجســتاين، ســنن أبــي 

داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة بيــروت.
 29. أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلســي القرطبــي الظاهــري، مراتــب 

اإلجمــاع؛ دار الكتــب العلميــة – بيــروت.
تاريــخ  الثانيــة،  الحلقــة  ياســين،  الســالم  عبــد  األســتاذ  مــع  مراجعــات  برنامــج   .30  
 www.youtube.com/  11.06.2021 الوصــول:  تاريــخ    ،2011/ 10/ 04 النشــر: 

watch?v=8CiKvUc2Hyo
 31. عبــد الملــك بــن عبــد اهلل أبــو المعالــي الجوينــي، اإلرشــاد إلــى قواعــد األدلــة يف أصــول 

االعتقــاد، تحقيــق محمــد يوســف موســى، مكتبــة الخانجــي- مصــر طبعــة عــام 1369ه.
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ، صحيــح مســلم، تحقي ن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم أبــو الحســ�ي

ــي بيــروت. ــاء الــرتاث العرب الباقــي، دار إحي



25

وسام قدور يشغل منصب السكرتري التنفيذي يف مركز 
اجملدد للبحوث والدراسات، وهو حاصل على شهادة اهلندسة 
يف االلكرتونيات واالتصاالت جبامعة البعث، والشريعة من 

جامعة األناضول، تركيا. باحث يف العلوم الشرعية، حيضر 
رسالة املاجستري يف اللغة العربية والبالغة يف جامعة بنجول، 

تركيا.

مؤلف املقال 
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