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 المستخلص:

يهدف هذا البحث والذي بعنوان الخروج على الحاكم دراسة على ضوء السنة الى توضيح مشروعية الخروج 

على الحاكم والحقوق الواجبه على كل من الحاكم وجماعة األمة اإلسالمية وتتجلى اهمية البحث في سرد 

وتكمن مشكلة البحث في جهل صحة والضعف الاألحاديث الواردة في هذا الموضوع والحكم عليها من حيث 

 معظم الناس بحرمة الخروج على الحاكم وااليات القرآنية الدالة عليها 

 خروج, الحاكم , السنة  الكلمات المفتاحية :

 

Abstract: 

The aim of this study, entitled "Getting out of the Governor" is a study in the light of 

the Sunnah to clarify the legality of going out on the Governor and the due rights of 

both the Ruler and the Islamic Ummah Group. The importance of this research is 

reflected in the narration of the hadiths mentioned in this topic and judging them in 

terms of health and weakness. The sanctity of going out on the ruler and the Koranic 

verses that indicate them 
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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف خلق هللا اجمعين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 

 وصحبه وسلم اجمعين 

 وبعد:

وعلى رأس هذا ,وضع اإلسالم حتى تعيش األمة اإلسالمية في أمن نظما سياسية حتى تحكمها وتنظم حياتها 

النظام السياسي ولى األمر الذي يسمى رئيس الدولة أو الحاكم , وهذه هي الميزة التي تميزه على غيره من 

واشترط  صفات معينه ,والنصح ,لبيعة وا ,حيث وضع أسس مهمة يقوم عليها الحكم مثل الشورى ,التشريعات

, لذلك أمر هللا سبحانه وتعالى بطاعة ولى األمر طاعة ووضع له حقوق وواجبات يقوم عليها ,في ولي االمر

ا  {مطلقة في غير معصيته,ومنها جاءت اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة لتوضح ذلك ,حيث قال هللا تعالى 

ِر ِمنأُكمأ  أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا َمأ ُسوَل َوأُولِي األأ َ َوأَِطيُعوا الرَّ , لذا كان الخروج على الحاكم من أعظم األمور }أَِطيُعوا هللاَّ

التي يجب أن يهتم بها, ما قد ينتج عنها من فتن وقتال وسفك دماء بين افراد هذه األمة فحث على النصيحة  

 عن الفساد واإلفساد. والموعظة الحسنة النافعة بالطرق الحكيمة بعيدا

 أهداف البحث:

 وخدمة السنة النبوية المطهرة./ يهدف البحث الى تثبيت شرع هللا 1

 بيان اهتمام اإلسالم باألمن من خالل وجوب طاعة الحاكم والتحذير من الخروج عليه./ 2

 صحتها./توضيح األحاديث واآليات التي تتحدث عن طاعة ولي األمر وعدم الخروج عليه وبيان 3

 / بيان الحقوق الواجبة على كل من الحاكم والرعية حتى يستفيد منها من جهل بها .4

 أهمية البحث:

, ولكونه من اأهم حقوق اإلسالمي  واحًدا من قواعد نظام الحكميتحدث عن أهمية الموضوع, نظرا لكونه / تنبع 1

 الراعي تجاه رعيته.

 تتحدث عن طاعة ولي األمر وما تتضمنه من فوائد واعجاز./ كثرة األحاديث الصحيحة الواردة والتي 2

 / ضرورة العمل على توحد األمة اإلسالمية وجمع كلمتها وذلك بالسمع والطاعة لولي األمر. 3

 :منهج البحث

 فيه اآلتي: لمنهج االستقرائي التحليلي واتبعنافي هذا البحث ا اتبعنا

 العثماني مع بيان رقم اآلية/ عزو اآليات الى سورها برسم المصحف 1



 

3 
 

 

/ عزو االحاديث الى مصادرها مقدمة األحاديث التي وردت في الصحيحين واالكتفاء بتخريجها فقط اما ماكان 2

في غير الصحيحين فقد تم تخريجها ودراسة اسنادها والحكم على اسنادها وذلك بالرجوع الى الرواه وترجمتهم 

من كتاب تهذيب التهذيب وتهذيب وتالميذهم ال سيما اللذين في اإلسناد  وذكر رجلين من شيوخهمومعرفة حالهم 

 الكمال 

 / نقل األقوال من مصادرها األصلية3

 / ثم تم ختام البحث بنالنتائج والتوصيات4

 نسأل  هللا أن يتقبله مننا ويجعله خالصا لوجهه الكريم ويجعل التوفيق لنا يارب العالمين

 :خطة البحث

 لبحث أن تكون كاألتي:اقتضت طبيعة ا

 المبحث األول : مفهوم الخروج على الحاكم وفيه ثالثة مطالب :

 المطلب األول : تعريف الخروج على الحاكم

 المطلب الثاني: اآليات القرآنية  الواردة في الخروج على الحاكم 

 المطلب الثالث: الحقوق الشرعية للحاكم واألمة .

 على الحاكم ) جمع ودراسة(المبحث الثاني : أحاديث الخروج 

 

 المبحث األول

 مفهوم الخروج على الحاكم

 وفيه ثالثة مطالب: 

 تعريف الخروج على الحاكم: : المطلب األول

 (1) لغة: خرج الخروج نقيض الدخول يقال خرج يخرج خروجا ومخرجا

 

                                                           
 2/242لسان العرب البن منظور  )1
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اصطالحا: كل من خرج في اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان الخروج في ايام الصحابة على 

والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة ( 1)األئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان واألئمة في كل زمان 

 . (2)عن طاعة اإلمام واصل البغي مجاوزة الحد

 دامة تعريف الجماعة التي تخرج على الحاكم على اربعة وهي :وقد صنف ابن ق

اولها: قوم امتنعوا من طاعته, وخرجوا عن قبضته بغير تأويل, فهؤالء قطاع طريق, ساعون في األرض 

 بالفساد.

ريق, الثاني: قوم لهم تأويل, إال أنهم نفر يسير, ال منعة لهم, كالواحد واالثنين والعشرة ونحوهم, فهؤالء قطاع ط

في قول أكثر أصحابنا, فلم يثبت لفعله حكم البغاة. وألننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة, في سقوط ضمان ما 

 أتلفوه, أفضى إلى إتالف أموال الناس.

الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب, ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير, وكثيرا من الصحابة, ويستحلون 

لمين, وأموالهم, إال من خرج معهم, فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين, أنهم بغاة, حكمهم دماء المس

 حكمهم.

الرابع :قوم من أهل الحق, يخرجون عن قبضة اإلمام, ويرومون خلعه لتأويل سائغ, وفيهم منعة يحتاج في كفهم 

في قتال البغاة؛ وألنهم لو تركوا معونته, إلى جمع الجيش, فهؤالء البغاة, وواجب على الناس معونة إمامهم, 

 . (3) لقهره أهل البغي, وظهر الفساد في األرض

فمن ذلك أنه من خرج على الحاكم مثل قطاع الطرق وغيرهم بحاربون بقصد ردهم الى طاعة اإلمام ال لقتلهم 

ِمنِيَن اقأتَتَلُوا {وبهدف إلخضاعهم ألمر هللا ورسوله واألصل في ذلك لما جاء في قوله تعالى  َوإِنأ طَائِفَتَاِن ِمَن الأُمؤأ

ِر  َرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبأِغي َحتَّى تَفِيَء إِلَى أَمأ ُخأ َداهَُما َعلَى األأ لُِحوا بَيأنَهَُما فَإِنأ بََغتأ إِحأ لُِحوا فَأَصأ ِ فَإِنأ فَاَءتأ فَأَصأ هللاَّ

ِل َوأَقأِسطُوا إِنَّ  َ يُِحبُّ الأُمقأِسِطيَن  بَيأنَهَُما بِالأَعدأ  . (4) }هللاَّ

 المطلب الثاني : اآليات القرآنية الواردة في الخروج على الحاكم:

إن هللا تعالى أمر بواجب طاعة ولي األمر وعدم الخروج عليه اال لكفر بواح وجاءت آيات كثيرة في هذا األمر 

 مر الجماعة نذكر بعض منها:تأمر بالطاعة وتنهى عن معصيته  وشددت في عقوبة مخالفي ا

 اوال: اآليات التي تدل على طاعة ولي األمر:

                                                           
 1/114الملل والنحل  )1
 1/143النهاية في غريب الحديث )2
 8/424المغني البن قدامة )3
 2سورة الحجرات اآلية  )4
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تُمأ فِي {قال هللا تعالى / 1 ِر ِمنأُكمأ فَإِنأ تَنَاَزعأ َمأ ُسوَل َوأُولِي األأ َ َوأَِطيُعوا الرَّ وهُ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا هللاَّ ٍء فَُردُّ َشيأ

ُسولِ  ِ َوالرَّ َسُن تَأأِوياًل  إِلَى هللاَّ ِخِر َذلَِك َخيأٌر َوأَحأ ِم اآلأ ِ َوالأيَوأ ِمنُوَن بِاهللَّ  (1)}إِنأ ُكنأتُمأ تُؤأ

إلى الرعية فأمر بطاعته عز وجل أوال, وهي امتثال أو أمره واجتناب نواهيه, ثم أمر من هللا تعالى في هذه اآلية 

قلت: روي عن علي بن أبي طالب رضي هللا راء ثالثا,بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به ونهى عنه, ثم بطاعة األم

عنه أنه قال: حق على اإلمام أن يحكم بالعدل, ويؤدي األمانة, فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه, ألن 

 .(2)هللا تعالى أمرنا بأداء األمانة والعدل, ثم أمر بطاعته

ٌر ِمَن {/قال هللا تعالى 2 ِر ِمنأهُمأ َوإَِذا َجاَءهُمأ أَمأ َمأ ُسوِل َوإِلَى أُولِي األأ وهُ إِلَى الرَّ ِف أََذاُعوا بِِه َولَوأ َردُّ ِن أَِو الأَخوأ َمأ األأ

يأطَاَن  تُُم الشَّ َمتُهُ اَلتَّبَعأ ِ َعلَيأُكمأ َوَرحأ ُل هللاَّ اَل فَضأ تَنأبِطُونَهُ ِمنأهُمأ َولَوأ  .(3)}إاِلَّ قَلِياًل لََعلَِمهُ الَِّذيَن يَسأ

 هذه اآلية إنكار على من يبادر إلى األمور قبل تحققها, فيخبر بها ويفشيها وينشرها, وقد ال يكون لها صحة, وفي

فيجب على المسلم اذا وجد امرا أن يرده الى هللا ورسوله ثم ولي األمر وولي األمر هنا مقصود به كما قال   (4)

 القرطبي اكابر العلم والفقهاء.

نَا َوأَطَعأ إِنَّ  {قال هللا تعالى /3 ُكَم بَيأنَهُمأ أَنأ يَقُولُوا َسِمعأ ِ َوَرُسولِِه لِيَحأ ِمنِيَن إَِذا ُدُعوا إِلَى هللاَّ َل الأُمؤأ نَا َوأُولَئَِك َما َكاَن قَوأ

 (4)}هُُم الأُمفألُِحونَ 

وكان عقبيا بدريا, أحد نقباء -وقال قتادة في هذه اآلية: }أن يقولوا سمعنا وأطعنا{ ذكر لنا أن عبادة بن الصامت 

أنه لما حضره الموت قال البن أخيه جنادة بن أبي أمية: أال أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: -األنصار 

طك ومكرهك, وأثرة عليك. وعليك أن تقيم لسانك بالعدل, فإن عليك السمع والطاعة, في عسرك ويسرك, ومنش

هللا وأال تنازع األمر أهله, إال أن يأمروك بمعصية هللا بواحا, فما أمرت به من شيء يخالف كتاب هللا, فاتبع كتاب 

منين عامة , وقال قتادة  ال إسالم إال بطاعة هللا, وال خير إال في جماعة, والنصيحة هلل ولرسوله, وللخليفة وللمؤ

وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب, رضي هللا عنه, كان يقول: عروة اإلسالم شهادة أن ال إله إال هللا, وإقام الصالة, 

 .(6)وإيتاء الزكاة, والطاعة لمن واله هللا أمر المسلمين

 ثانيا : اآليات التي تنهى عن الخروج على الحاكم:

 

 

                                                           
 42سورة النساء اآلية  )1
 4/242القرطبي تفسير )2
 83سورة النساء اآلية )3
 2/364تفسير ابن كثير )4
  42سورة النور اآلية )4
  6/54تفسير ابن كثير )6
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ِض فََساًدا أَنأ يُقَتَّلُوا أَوأ يَُصلَّبُوا أَوأ تُقَطَّ إِنََّما َجَزاُء {/ قال هللا تعالى 1 َرأ َن فِي األأ َعوأ َ َوَرُسولَهُ َويَسأ َع الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاَّ

خِ  نأيَا َولَهُمأ فِي اآلأ ٌي فِي الدُّ ِض َذلَِك لَهُمأ ِخزأ َرأ ا ِمَن األأ ُجلُهُمأ ِمنأ ِخاَلٍف أَوأ يُنأفَوأ  (1)}َعَذاٌب َعِظيمٌ  َرةِ أَيأِديِهمأ َوأَرأ

أن حكم هذه اآلية مترتب في المحاربين من أهل اإلسالم وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. وفي قوله 

تعالى:" إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله" استعارة ومجاز, إذ هللا سبحانه وتعالى ال يحارب وال يغالب لما 

له من التنزيه عن األضداد واألنداد. والمعنى: يحاربون أولياء هللا, فعبر  هو عليه من صفات الكمال, ولما وجب

واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة, فقال مالك: المحارب عندنا  بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا إلذايتهم,

وا في حكم المحارب, من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون عداوة واختلف

فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله, فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خالف, وإن أخذ المال 

وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب, فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل, وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي,وإذا أخاف 

ى اإلمام قتالهم من غير أن يدعوهم, ووجب على المسلمين التعاون المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب عل

على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين, فإن انهزموا لم يتبع منهم مدبرا إال أن يكون قد قتل وأخذ ماال, فإن كان 

محارب كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته,وجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب, فإن قتل 

أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة, فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شي, وال يجوز عفو ولي الدم, والقائم 

 .(2)بذلك اإلمام, جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود هللا تعالى

لُِحوا {/ قال هللا تعالى 2 ِمنِيَن اقأتَتَلُوا فَأَصأ َرى فَقَاتِلُوا الَّتِي َوإِنأ طَائِفَتَاِن ِمَن الأُمؤأ ُخأ َداهَُما َعلَى األأ بَيأنَهَُما فَإِنأ بََغتأ إِحأ

َ يُ  ِل َوأَقأِسطُوا إِنَّ هللاَّ لُِحوا بَيأنَهَُما بِالأَعدأ ِ فَإِنأ فَاَءتأ فَأَصأ ِر هللاَّ  (3)}ِحبُّ الأُمقأِسِطينَ تَبأِغي َحتَّى تَفِيَء إِلَى أَمأ

الواحد والجمع واالثنين, فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ, ألن الطائفتين في  وفي اآلية الطائفة تتناول الرجل

معنى القوم والناس والطائفة من الشيء القطعة منه في هذه اآلية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها 

وال حجة لها, قاتلهم اإلمام  على اإلمام أو على أحد من المسلمين , إذا خرجت على اإلمام العدل خارجة باغية

, ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة, فإن أبو امن الرجوع  بالمسلمين كافة أو بمن فيه الكفاية

والصلح قوتلوا. وال يقتل أسيرهم وال يتبع مدبرهم وال يذفف على جريحهم, وال تسبى ذراريهم وال أموالهم. وإذا 

 .(4) باغي العادل وهو وليه لم يتوارثا. وال يرث قاتل عمدا على حالقتل العادل الباغي أو ال

لَُموا أَنَّ {/ قال هللا تعالى 3 َ َمَع يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا قاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكمأ ِمَن الأُكفَّاِر َولأيَِجُدوا فِيُكمأ ِغلأظَةً َواعأ  هللاَّ

 (4)}الأُمتَّقِينَ 

 

                                                           
  33سورة المائدة اآلية )1
 144-6/141تفسير القرطبي )2
  2سورة الحجرات اآلية )3
  16/321تفسير القرطبي )4
 123سورة التوبة االية )4
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المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أوال فأوال األقرب فاألقرب إلى حوزة اإلسالم؛ ولهذا بدأ رسول هللا صلى  أمر هللا تعالى

هللا عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب, فلما فرغ منهم وفتح هللا عليه مكة والمدينة, والطائف, واليمن 

ة العرب, فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون واليمامة, وهجر, وخيبر, وحضرموت, وغير ذلك من أقاليم جزير

ٍم يُِحبُّهُمأ َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى (1)رفيقا ألخيه المؤمن, غليظا على عدوه الكافر ُ بِقَوأ َف يَأأتِي هللاَّ ,َكَما قَاَل تََعالَى: }فََسوأ

ٍة َعلَى الأَكافِِريَن{ ِمنِيَن أَِعزَّ فية الجهاد وأن االبتداء باألقرب فاألقرب من العدو وهو أنه سبحانه عرفهم كي(2)الأُمؤأ

 ,(3) ولهذا بدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالعرب, فلما فرغ قصد الروم وكانوا بالشام

 الحقوق الشرعية للحاكم واألمة:المطلب الثالث: 

عليهم العمل بها وذلك للحاكم على األمة حقوق وشروط يجب عليه اقامتها ولألمة على الحاكم ايضا حقوق يجب 

حتى تعيش األمة اإلسالمية في أمن وامان وسالمة واستقرار بعيدا عن الحروب التي تعمل على تفتيت الشعب 

وإراقة الدماء وسلب األموال والجوع وفساد المصالح العامه فيجب علينا التعرف على تلك الحقوق ذكرها بدر 

 الدين الكناني في كتابه وهي :

 حاكم على األمة :اوال حقوق ال

بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا, في كل ما يأمر به أو ينهى عنه, إال أن يكون معصية؛ قال هللا تعالى:  فالحق األول:

}يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم{ .وأولو األمر هم: اإلمام ونوابه عند 

 األكثرين.

حة له سرا وعالنية. قال رسول هللا ]صلى هللا عليه وسلم[ : " الدين النصيحة " قالوا: الحق الثاني: بذل النصي

 .(4)لمن؟ " قال هلل, ولرسوله, وألئمة المسلمين, وعامتهم "

الحق الثالث: القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين, 

 وكف أيدي المعتدين.

الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه, وما يجب من تعظيم قدره, فيعامل بما يجب له من االحترام واإلكرام, وما 

جعل هللا تعالى له من اإلعظام, ولذلك كان العلماء األعالم من أئمة اإلسالم يعظمون حرمتهم, ويلبون دعوتهم مع 

المنتسبين إلى الزهد من قلة األدب معهم, فليس من زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم, وما يفعله بعض 

 السنة.

 

                                                           
 4/235تفسير ابن كثير )1
 44سورة المائدة االية )2
 228/ 8تفسير القرطبي )3
 44, حديث رقم 1/54صحيح مسلم , باب بيان ان الدين النصيحة , )4
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الحق الخامس: إيقاظه عند غفلته, وإرشاده عند هفوته, شفقة عليه, وحفظا لدينه وعرضه, وصيانة لما جعله هللا 

 إليه من الخطأ فيه.

من كل شيء الحق السادس: تحذيره من عدو يقصده بسوء, وحاسد يرومه بأذى, أو خارجي يخاف عليه منه, و

 يخاف عليه منه على اختالف أنواع ذلك وأجناسه, فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها.

الحق السابع: إعالمه بسيرة عماله: الذين هو مطالب بهم, ومشغول الذمة بسببهم لينظر لنفسه في خالص ذمته, 

 ولألمة في مصالح ملكه ورعيته.

مة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة, قال هللا تعالى }وتعانوا على الحق الثامن: إعانته على ما تحمله من أعباء األ

 البر والتقوى{ وأحق من أعين على ذلك والة األمور.

الحق التاسع: رد القلوب النافرة عنه إليه, وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح األمة وانتظام أمور 

 الملة.

وبالمال والنفس واألهل في الظاهر والباطن, والسر والعالنية. وإذا وفت الحق العاشر: الذب عنه بالقول والفعل, 

الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة, وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لموقعها, صفت القلوب, وأخلصت, 

 .(1)واجتمعت الكلمة وانتصرت

فإذا فعلت األمة اإلسالمية هذه الحقوق تصافت النفوس وتجتمع على قول الحق وستنتصر بإذن هللا فإن هللا نهى 

هََب {عن التنازع والبعد عن الجماعة فذكر ذلك في قوله تعالى  َ َوَرُسولَهُ َواَل تَنَاَزُعوا فَتَفأَشلُوا َوتَذأ َوأَِطيُعوا هللاَّ

بُِروا إِنَّ  ابِِرينَ ِريُحُكمأ َواصأ َ َمَع الصَّ ِ َجِميًعا َواَل {وقال ايضا في سورة عمران  (2) }هللاَّ تَِصُموا بَِحبأِل هللاَّ َواعأ

قُوا  .(3) }تَفَرَّ

 :ثانيا : حقوق األمة على الحاكم

فاألول: حماية بيضة اإلسالم والذب عنها, إما في كل إقليم إن كان خليفة, أو في القطر المختص به إن كان 

إليه, فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين, وتدبير الجيوش, وتجنيد الجنود, وتحصين الثغور مفوضا 

بالعدة المانعة والعدة الدافعة, وبالنظر في ترتيب األجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم, 

 وأرزاقهم, وصالح أحوالهم.

 

 

                                                           
 1/64تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم )1
 سورة األنفال اآلية )2
 114سورة آل عمران اآلية )3
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المقررة, وقواعده المحررة, ورد البدع, والمبتدعين, وإيضاح حجج الدين, الحق الثاني: حفظ الدين على أصوله 

ونشر العلوم الشرعية, وتعظيم العلم وأهله, ورفع مناره ومحله, ومخالطة العلماء األعالم, النصحاء لدين 

 اإلسالم, ومشاورتهم في موارد األحكام.

 الحق الثالث:

والجماعات, واألذان, واإلقامة, والخطابة, واإلمامة, ومنه  إقامة شعائر اإلسالم: كفروض الصلوات, والجمع

النظر في أمر الصيام والفطر, وأهلته, وحج البيت الحرام وعمرته. ومنه: االعتناء باألعياد, وتيسير الحجيج من 

 نواحي البالد, وإصالح طرقها وأمنها في مسيرهم, وانتخاب من ينظر أمورهم.

حكام, بتقليد الوالة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم, وكف الظالم عن الحق الرابع: فصل القضايا واأل

 المظلوم, وال يولي ذلك إال من يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء, والكفاة النصحاء

كان الحق الخامس: إقامة فرض الجهاد بنفسه, وبجيوشه أو سراياه وبعوثه, وأقل ما يجب في كل سنة مرة إن 

بالمسلمين قوة, فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة, وال يخلي سنة من جهاد إال لعذر كضعف 

واشتغالهم بفكاك أسراهم, واستنقاذ بالد استولى الكفار عليها. ويبدأ بقتال من يليه  -والعياذ باهلل تعالى  -بالمسلمين 

 لدفعه.من الكفار إال إذا قصده األبعد, فيبدأ بقتاله 

الحق السادس: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية, صيانة لمحارم هللا عن التجريء عليها, ولحقوق 

العباد عن التخطي إليها. ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف, والوضيع والشريف. قال رسول هللا ]صلى هللا 

مون الحدودعلى الوضيع, ويتركون الشريف, وايم هللا لو أن عليه وسلم[ : " إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقي

 .(1)فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها "

الحق السابع: جباية الزكوات والجزية من أهلها, وأموال الفيء والخراج عند محلها, وصرف ذلك في مصارفه 

 مال.الشرعية, وجهاته المرضية, وضبط جهات ذلك, وتفويضه إلى الثقات من الع

الحق الثامن: النظر في أوقاف البر والقربات, وصرفها فيما هي له من الجهات, وعمارة القناطر وتسهيل سبل 

 الخيرات.

 الحق التاسع: النظر في قسم الغنائم وتقسيمها, وصرف أخماسها إلى مستحقيها

 

 

 

                                                           
 6585حديث رقم  ,8/161صحيح البخاري , باب اقامة الحدود على الشريف والوضيع , )1



 

11 
 

 

. (1) يأمر بالعدل واإلحسان{ الحق العاشر: العدل في سلطانه, وسلوك موارده في جميع شأنه. قال تعالى }إن هللا

وقال تعالى: }وإذا قلتم فاعدلوا{ وفي كالم الحكمة: عدل الملك حياة الرعية, وروح المملكة, فما بقاء جسد ال 

 وقاعدة  فيجب على من حكمه هللا تعالى في عباده, وملكه شيئا من بالده, أن يجعل العدل أصل اعتماده,روح فيه. 

لح العباد وعمارة البالد, وألن نعم هللا يجب شكرها, وأن يكون الشكر على قدرها, استناده, لما فيه من مصا

 .(2)ونعمة هللا على السلطان فوق كل نعمة, فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر

فإذا قام الحاكم بهذه الحقوق عم األمن واإلستقرار ولما كان حقوق الحاكم عظيمة كان اجره عند هللا عظيم ومكانته 

ي الجنة عالية ,حيث أنه لو قام بإحياء فرد واحد من األمة اإلسالمية وقام بحقه فكأنما أحيا الناس جميعا فما بال ف

بأمة بأكملها حيث له من األجر والثواب ماليس للغير فندعوا هللا أن يعين حكام المسلمين ويوفقهم لما فيه صالح 

  .المسلمين

 الحاكم ) جمع ودراسة (:المبحث الثاني : أحاديث الخروج على 

ر بطاعته فهي كثيرة واكتفينا بذك أالحاديث التي تحرم الخروج على الحاكم وتلزم في هذا المبحث سوف نجمع 

 بعض منها لمحدودية الورقة منها:

 الحديث األول: 

ينا أمراء يسألونا سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقال: يا نبي هللا, أرأيت إن قامت عل

حقهم ويمنعونا حقنا, فما تأمرنا؟ فأعرض عنه, ثم سأله, فأعرض عنه, ثم سأله في الثانية أو في الثالثة, فجذبه 

 «اسمعوا وأطيعوا, فإنما عليهم ما حملوا, وعليكم ما حملتم»األشعث بن قيس, وقال: 

وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة )فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم( تعليل لقوله اسمعوا 

العدل وإعطاء حق الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة 

 (3) وأداء الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم هللا سبحانه وتعالى بحسن المثوبة[

  الحديث الثاني:

قالوا: يا رسول هللا فما « ستكون أثرة وأمور تنكرونها»عن النبي صلى هللا عليه وسلم, قال: عن ابن مسعود, 

 (4)«تؤدون الحق الذي عليكم, وتسألون هللا الذي لكم»تأمرنا؟ قال: 

 

                                                           
 21سورة النحل اآلية )1
 1/62تحرير األحكام , مرجع سابق ,)2
 1846, حديث 3/1454اخرجه مسلم , كتاب اإلمارة , باب في طاعة األمراء وإن منعوا الحقوق , )3
 3613, حديث 4/122اخرجه البخاري , كتاب المناقب, باب عالماات النبوة في اإلسالم , )4
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)ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها( هذا من معجزات النبوة وقد وقع اإلخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه 

ى السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة وال يخرج عليه وال يخلع بل الحث عل

 يتضرع إلى هللا تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصالحه والمراد باألثرة هنا استئثار األمراء بأموال بيت المال[

(1) 

 الحديث الثالث:

: يا رسول هللا, إنا كنا بشر, فجاء هللا بخير, فنحن فيه, فهل من عن أبي سالم, قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت 

, قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ «نعم», قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم»وراء هذا الخير شر؟ قال: 

يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهداي, وال يستنون بسنتي, وسيقوم فيهم رجال », قلت: كيف؟ قال: «نعم»قال: 

تسمع », قال: قلت: كيف أصنع يا رسول هللا, إن أدركت ذلك؟ قال: «لوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسق

 (2)«وتطيع لألمير, وإن ضرب ظهرك, وأخذ مالك, فاسمع وأطع

 الحديث الرابع: 

خيار أئمتكم الذين »سمعت عوف بن مالك األشجعي, يقول: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

تحبونهم ويحبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم 

ال, ما أقاموا فيكم الصالة, ال, ما أقاموا فيكم », قالوا: قلنا: يا رسول هللا, أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال: «ويلعنونكم

صية هللا, فليكره ما يأتي من معصية هللا, وال ينزعن يدا من الصالة, أال من ولي عليه وال, فرآه يأتي شيئا من مع

 (3)«طاعة

 الحديث الخامس:

عن ابن عمر رضي هللا عنهما, عن النبي صلى هللا عليه وسلم, ح وحدثني محمد بن صباح, حدثنا إسماعيل بن 

السمع »ه وسلم, قال: زكرياء, عن عبيد هللا, عن نافع, عن ابن عمر رضي هللا عنهما, عن النبي صلى هللا علي

 (4)«والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية, فإذا أمر بمعصية, فال سمع وال طاعة

 الحديث السادس:

من أطاعني فقد أطاع هللا, ومن عصاني فقد عصى هللا, ومن يطع األمير فقد أطاعني, ومن يعص األمير فقد »

أمر بتقوى هللا وعدل, فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره عصاني, وإنما اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به, فإن 

 (1)«فإن عليه منه

                                                           
 3/1452صحيح مسلم)1
 1845, حديث  1456/ 3اخرجه مسلم كتاب اإلمارة , باب األمر بلزوم الجماعة,)2
 1844, حديث  1482/ 3اخرجه مسلم كتاب اإلمارة , باب خيار األمة وشرارهم ,)3
 2244, حديث  24/ 4اخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير ة , باب السمع والطاعة لإلمام ,)4
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 الحديث السابع:

سمعت حذيفة بن اليمان, يقول: كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن 

الشر مخافة أن يدركني, فقلت: يا رسول هللا, إنا كنا في جاهلية وشر, فجاءنا هللا بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير 

قوم يستنون », قلت: وما دخنه؟ قال: «نعم, وفيه دخن», فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم»شر؟ قال: 

نعم, دعاة على », فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «بغير سنتي, ويهدون بغير هديي, تعرف منهم وتنكر

نعم, قوم من جلدتنا, ويتكلمون », فقلت: يا رسول هللا, صفهم لنا, قال: «أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها

, فقلت: فإن لم «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم», قلت: يا رسول هللا, فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تنابألسن

فاعتزل تلك الفرق كلها, ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت »تكن لهم جماعة وال إمام؟ قال: 

 (2) «وأنت على ذلك

 شرح الحديث:

مسلمين وإمامهم يعني ولو جار ويوضح ذلك رواية أبي األسود ولو ضرب وإلى ذلك اإلشارة بقوله الزم جماعة ال

ظهرك وأخذ مالك وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم بكسر 

الهمزة أي أميرهم زاد في رواية أبي األسود تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكذا في رواية خالد بن 

يع عند الطبراني فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك فإن لم يكن خليفة فالهرب قوله ولو أن تعض بفتح سب

 (3)العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة أي ولو كان االعتزال بالعض فال تعدل عنه

 الحديث الثامن :

مرو بن العاص جالس في ظل الكعبة, عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة, قال: دخلت المسجد فإذا عبد هللا بن ع

والناس مجتمعون عليه, فأتيتهم فجلست إليه, فقال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر, فنزلنا منزال 

فمنا من يصلح خباءه, ومنا من ينتضل, ومنا من هو في جشره, إذ نادى منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقال: " إنه لم يكن نبي قبلي إال كان حقا عليه أن الصالة جامعة, فاجتمعن

يدل أمته على خير ما يعلمه لهم, وينذرهم شر ما يعلمه لهم, وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها, وسيصيب 

ول المؤمن: هذه مهلكتي, ثم آخرها بالء, وأمور تنكرونها, وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا, وتجيء الفتنة فيق

تنكشف وتجيء الفتنة, فيقول المؤمن: هذه هذه, فمن أحب أن يزحزح عن النار, ويدخل الجنة, فلتأته منيته وهو 

يؤمن باهلل واليوم اآلخر, وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده, وثمرة 

جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر ", فدنوت منه, فقلت له: أنشدك هللا آنت قلبه, فليطعه إن استطاع, فإن 

 سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه, وقلبه بيديه, 

                                                                                                                                                                      
 2245, حديث  41/ 4والسير ة , باب من يقاتل وراء اإلمام ,اخرجه البخاري كتاب الجهاد )1
 5184, حديث  41/ 2اخرجه البخاري كتاب الفتن , باب كيف األمر اذا لم تلذم الجماعة ,)2
 13/36فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر)3
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, فقلت له: هذا ابن عمك معاوية, يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل, ونقتل «سمعته أذناي, ووعاه قلبي»وقال: 

وهللا يقول: }يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم وال  أنفسنا,

أطعه في طاعة هللا, واعصه في »[ قال: فسكت ساعة, ثم قال: 22تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما{ ]النساء: 

  .(1)«معصية هللا

حدثنا علي بن محمد, قاال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا ليث بن أبي سليم, عن يحيى بن عباد  الحديث التاسع:

ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخالص العمل هلل,  أبي هبيرة األنصاري, عن أبيه, عن زيد بن ثابت,

 (2)والنصح ألئمة المسلمين, ولزوم جماعتهم

 شرح الحديث:

وهو الخيانة. ويروى " يغل " من الغل وهو الحقد والشحناء. ويحتمل أن يكون قوله " )ال يغل( من اإلغالل 

عليهن " حال من القلب الفاعل. فيكون المعنى قلب الرجل المسلم حال كونه متصفا بهذه الخصال الثالث ال يصدر 

عليهن " متعلقا بقوله " يغل  عنه الخيانة والحقد والشحناء وال يدخله مما يزيله عن الحق. ويحتمل أن يكون قوله "

" أي ال يخون في هذه الخصال أي من شأن قلب المسم أن ال يخون وال يحسد فيها بل يأتي بها بتمامها بغير 

نقصان في حق من حقوقها. )إخالص العمل هلل( معنى اإلخالص أن يقصد بالعمل وجهه ورضاه فقط,  دون 

دنيوي من سمعة ورياء,فاألول إخالص الخاصة والثاني  غرض آخر دنيوي أو أخروي, أو ال يكون له غرض

إخالص العامة ,وقال الفضيل بن عياض العمل لغير هللا شرك وترك العمل لغير هللا رياء. واإلخالص أن 

يخلصك هللا منها. )والنصح( أي إرادة الخير ولو لألئمةولزوم جماعتهم أي موافقة المسلين في اإلعتقاد والعمل 

 .(3)الصالح[ 

 دراسة اسناد ابن ماجة:

/ علي بن محمد : على بن محمد بن إسحاق الطنافسى , أبو الحسن الكوفى , مولى زيد بن عبد هللا بن عمركبار 1

ـ ثقة روى عن محمد بن فضيل ووكيل الجراح وروى عنه النسائي وابن ه 233اآلخذين عن تبع األتباع توفي 

 (4)ماجه

/ محمد بن فضيل: محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبى موالهم , أبو عبد الرحمن الكوفىمن صغار 2

هـ, صدوق عارف رمي بالتشيع , روى عن ليث بن سليم ومالك بن مغول وروى عنه علي  224أتباع التابعين 

 (4بن محمد واحمد بن حنبل 

                                                           
 1844حديث  3/1452اخرجه مسلم كتاب األمارة باب األمر بالوفاء ببيعة الخليفة )1
 231, حديث 1/84اخرجه ابن ماجة كتاب اإليمان باب من بلغ علما)2
 1/112حاشية السندي )3
 5/352تهذيب التهذيب)4
 4448تهذيب الكمال )4
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س أو زيادة أو عيسى , ابن زنيم القرشى , أبو بكر و يقال أبو / ليث بن سليم : الليث بن أبى سليم , أيمن أو أن3

هـ صدوق اختلط جدا و لم يتميز حديثه فترك ,  148بكير , الكوفى من الذين عاصروا صغارالتابعين توفي  

 (1بن عباد وثابت بن عجالن وروى عنه محمد بن فضيل واسماعيل بن عليةروى عن يحي 

ن مالك األنصارى السلمى , أبو هبيرة الكوفى , طبقة تلى الوسطى من التابعين ثقة / يحيى بن عباد:  بن شيبان ب4

 (2)هـ  روى عن ابيه وعطاء بن رباح  وروى عنه ليث بن سليم واشعث بن ثوار121مات سنة 

ابيه : عباد بن شيبان األنصارى السلمى صحابي روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم وذيد بن ثابت وروى له / 4

 (3)بنه يحي بن عباد وابراهيم بن عباد ا

 / زيد بن ثابت : صحابي 6

 الحكم على االسناد:

 االسناد حسن فيه ليث ومحمد بن فضيل صدوقين 

 الحديث العاشر:

أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير, عن زيد بن عطاء بن السائب, عن زياد بن عالقة, عن أسامة بن شريك 

 (4)«أيما رجل خرج يفرق بين أمتي, فاضربوا عنقه»صلى هللا عليه وسلم: قال: قال رسول هللا 

 دراسة إسناد النسائي:

/ محمد بن قدامة : محمد بن قدامة بن أعين بن المسور القرشى الهاشمى موالهم , أبو عبد هللا المصيصى ثقة 1

 (4)ود هـ  روى عن جرير وسفيان بن عيينة وروى عنه النسائي  وابي دا241توفي سنة 

/ جرير : جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبى , أبو عبد هللا الرازى الكوفى القاضى من الطبقة الوسطى من 2

هـ  روى عن زيد بن 188اتباع التابعين  ثقة صحيح الكتاب , قيل : كان فى آخر عمره يهم من حفظه توفي سنة 

 (6)شماس  عطاء وسفيان الثوري وروى عنه محمد بن قدامة وابراهيم بن

/ زيد بن عطاء : بن السائب الكوفى , الثقفى من كبار اتباع التابعين مقبول روى عن زياد بن عالقة وابن 3

 (1)المنكدر وروى عنه جرير وعبد الغفار بن القاسم 

                                                           
 8/468تهذيب التهذيب )1
 11/234تهذيب التهذيب)2
 4/24تهذيب التهذيب)3
 4123حديث ,  23/ 5اخرجه النسائي كتاب تحريم الدم , باب قتل من فارق الجماعة ,)4
 2/411تهذيب التهذيب )4
 2/56تهذيب التهذيب )6
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/ زياد بن عالقة : زياد بن عالقة بن مالك الثعلبى , أبو مالك الكوفى من الوسطى من التابعين توفي سنة 4

هـ  ثقة رمي بالنصب روى عن اسامة بن شريك وثابت بن قطبة وروى عنه زيد بن عطاء وسعاد بن 413

 (2)سليمان 

 / أسامة بن شريك : أسامة بن شريك الثعلبى الذبيانى صحابي 4

 الحكم على اإلسناد :

 االسناد حسن فيه زيد بن عطاء مقبول

 الحديث الحادي عشر:

يعني ابن أبي الصهباء, حدثنا سالم بن عبد هللا, أن عبد هللا بن عمر حدثه, أنه كان حدثنا أبو النضر, حدثنا عقبة 

مع نفر من أصحابه, فأقبل عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ذات يوم عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ل هللا. قال: " ألستم تعلمون أن فقال: " يا هؤالء, ألستم تعلمون أني رسول هللا إليكم؟ " قالوا: بلى نشهد أنك رسو

هللا أنزل في كتابه من أطاعني فقد أطاع هللا؟ " قالوا: بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع هللا, وأن من طاعة هللا 

طاعتك, قال: " فإن من طاعة هللا أن تطيعوني, وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم, أطيعوا أئمتكم, فإن صلوا 

 (3)قعودا فصلوا قعودا "

هاشم بن القاسم بن مسلم الليثى موالهم البغدادى , و يقال التميمى , الخراسانى , أبو النضر , و  / ابو النضر:1

عقبة بن ابي الصهباء وروى عنه احمد هـ ثقة ثبت روى عن 215لقبه قيصرمن صغار أتباع التابعين توفي سنة 

 (4)بن حنبل

, وبكر بأن عبد هللاَّ  /عقبة:2 عقبة بأن أبي الصهباء أَبُو خريم مولى باهلة البصري,ثقة سمع سالم بأن عبد هللاَّ

المزني, والحسن, ومحمد بن سيرين, وأبا غالب حزور.روى عنه يزيد بن هارون, وأبو الوليد الطيالسي, وسعيد 

 .(4)وقدم بغدادبن سليمان الواسطي.وكان قد انتقل َعِن البصرة, فنزل المدائن 

سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى , أبو عمر , و يقال أبو عبد هللا , و  / سالم بن عبد هللا:3

هـثبت عابد فاضل , أحد الفقهاء السبعة روى عن  116يقال أبو عبيد هللا , المدنى الفقيهمن الوسطى من التابعين 

  (6)د بن ابي بكر الصديق وروى عنه عقبة بن ابي الصهباء وعكرمة بن عمارعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن محم

                                                                                                                                                                      
 2115تهذيب الكمال )1
 3/381تهذيب التهذيب )2
 4652,حديث 2/421اخرجه احمد كتاب مسند المكثيرين باب مسند عبد هللا بن عمر )3
 11/12تهذيب التهذيب )4
 14/124تاريخ بغداد )4
 3/438تهذيب التهذيب)6
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 / عبد هللا بن عمر:4

 صحابي

 الحكم على اإلسناد:

 االسناد صحيح رواته ثقات

الحديث الثاني عشر: حدثنا بندار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا حميد بن مهران, عن سعد بن أوس, عن زياد 

ال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق, فقال أبو بالل: بن كسيب العدوي, ق

انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق, فقال أبو بكرة: اسكت سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: من 

 .(1)أهان سلطان هللا في األرض أهانه هللا

 دراسة إسناد الترمذي:

هـ وتوفي 165/ بندار: محمد بن بشار بن عثمان العبدى , أبو بكر البصرى , بندار, من كبار التابعين ولد سنة 1

 (2)هـ من كبار التابعين , ثقة حافظ روى عن ابي داود وابي بكر الحنفي روى عنه الترمذي والبخاري 242

البصرى الحافظ ,من صغار التابعين توفي سنة  / ابي داود : سليمان بن داود بن الجارود , أبو داود الطيالسى2

هـ ثقة حافظ غلط في أحاديث روى عن حميدان بن مهران وحماد بن سلمة وروى عنه بندار واحمد بن  214

 (3)سنان 

/ حميدان بن مهران : حميد بن مهران , و هو حميد بن أبى حميد الخياط الكندى , و يقال المالكى , أبو عبد هللا 3

 (4)كبار التابعين ثقة روى عن سعد بن أوس وسيف المازني وروى عنه ابي داود وزياد بن سعد  البصرى من

/ سعد بن أوس : سعد بن أوس البصرى العدوى , و يقال العبدى أبو محمد من صغار التابعين صدوق له 4

 (4)أغاليط روى زياد بن كسيب وانس بن سيرين وروى عنه حميدان بن مهران ومحمد بن دينار

/ زياد بن كسيب: زياد بن كسيب العدوى البصرى من الطبقة الوسطى من التابعين مقبول روى عن ابي بكر 4

 (6)وروى عنه مستلم وسعد بن اوس

 

                                                           
 2224, حديث  52/ 4الفتن , باب ماجاء في الخلفاء ,اخرجه الترمذي كتاب )1
 2/52تهذيب التهذيب  )2
 4/184تهذيب التهذيب  )3
 1432ــ1461تهذيب التهذيب )4
 3/465تهذيب التهذيب )4
 6421 تهذيب الكمال)6
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/ ابي بكر الثقفي : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أبى سلمة , أبو بكرة الثقفى , صحابي توفي 6

 هـ  42سنة 

 : الحكم على اإلسناد 

 اإلسناد حسن فيه زياد بن كسيب مقبول وسعد بن أوس صدوق

 

 :الخاتمة

الحمدهلل حمدا كثيرا مباركا طيبا والصالة والسالم على اشرف خلق هللا اجمعين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

 وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد:

عن الخروج على الحاكم واالحاديث الواردة فيه نخلص الى أهم النتائج وفي ختام هذه الورقة البحثية التي تحدثت 

: 

/ الخروج على الحاكم المسلم من أهم الوسائل التي تفرق األمة اإلسالمية وتششت شملها وهذا على عكس 1

 رسالة اإلسالم الذي دعا الى األمن والسالم

 فا من الفتنيجب طاعة ولي األمر حتى لو تعدى على اإلنسان بالضرب خو /2

 / من أهان حاكم سوى بالقول او بالفعل أهانه هللا3

 التمسك الشديد في األحاديث النبوية بضرورة اطاعة الحاكم حتى ال تروق الدماء/4

 التوصيات:

 / حرمة المظاهرات واالعتصامات وبدعيتها لما يترتب عليها من فتن ومفاسد1

/ منع الترويج وخاصة بوسائل التواصل اإلجتماعي الحديثة والتي تعمل على نشر األخبار الكاذبة وبسرعة 2

 والتي تؤدي الى الفتن 

 / نشر الوعي الديني والتشديد في حرمة الخروج على الحاكم في جميع وسائل اإلعالم3
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 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم 

  المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: تاريخ بغداد,

بيروت ,الطبعة:  –هـ( ,المحقق: الدكتور بشار عواد معروف ,الناشر: دار الغرب اإلسالمي 463

 م 2112 -هـ 1422األولى, 

 راهيم بن سعد هللا بن جماعة تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم ,المؤلف: أبو عبد هللا, محمد بن إب

هـ( ,المحقق: قدم له: الشيخ عبد هللا بن زيد آل 533الكناني الحموي الشافعي, بدر الدين )المتوفى: 

محمود, تحقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد ,الناشر: دار الثقافة بتفويض من رئاسة 

 م1288-هـ 1418الثة, قطر/ الدوحة, الطبعة: الث -المحاكم الشرعية بقطر 

  تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي

هـ( ,المحقق: سامي بن محمد سالمة ,الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ,الطبعة: الثانية 554)المتوفى: 

 م 1222 -هـ 1421

  بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: تهذيب التهذيب ,المؤلف: أبو الفضل أحمد

 هـ1326هـ( ,الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند ,الطبعة: الطبعة األولى, 842

  تهذيب الكمال في أسماء الرجال المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف, أبو الحجاج, جمال الدين

هـ(, المحقق: د. بشار عواد معروف , 542لمزي )المتوفى: ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي ا

 1281 – 1411بيروت ,الطبعة: األولى,  –الناشر: مؤسسة الرسالة 

  رة بن موسى بن الضحاك, الترمذي, أبو  -الجامع الكبير سنن الترمذي المؤلف: محمد بن عيسى بن َسوأ

بيروت ,سنة  –: دار الغرب اإلسالمي هـ( ,المحقق: بشار عواد معروف ,الناشر252عيسى )المتوفى: 

 م 1228النشر: 

  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح

البخاري, المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي,المحقق: محمد زهير بن ناصر 

 هـ1422عة: األولى, الناصر,الناشر: دار طوق النجاة , الطب

  الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ,المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح

هـ(,تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 651األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 م 1264 -هـ 1384القاهرة, الطبعة: الثانية,  –أطفيش, الناشر: دار الكتب المصرية 

  حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ,المؤلف: محمد بن عبد

 بيروت –هـ( ,الناشر: دار الجيل 1138الهادي التتوي, أبو الحسن, نور الدين السندي )المتوفى: 

 جة اسم أبيه يزيد )المتوفى: سنن ابن ماجه ,المؤلف: ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني, وما

 فيصل عيسى البابي الحلبي -هـ(, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي,الناشر: دار إحياء الكتب العربية 253
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  سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي

تاني )المتوفى:  ِجسأ ي الدين عبد الحميد, الناشر: المكتبة العصرية, هـ( ,المحقق: محمد محي254السِّ

 بيروت –صيدا 

  فتح الباري شرح صحيح البخاري ,المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي

 1352بيروت,  -,الناشر: دار المعرفة 

 اري لسان العرب , المؤلف: محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور األنص

 هـ 1414 -بيروت,الطبعة: الثالثة  –هـ( ,الناشر: دار صادر 511الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 

  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ,المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني

هللا بن عبد عادل مرشد, وآخرون, إشراف: د عبد  -هـ(,المحقق: شعيب األرنؤوط 241)المتوفى: 

 م 2111 -هـ  1421المحسن التركي,الناشر: مؤسسة الرسالة,الطبعة: األولى, 

  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم,المؤلف: مسلم بن

ناشر: دار هـ(,المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي,ال261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت –إحياء التراث العربي 

  المغني البن قدامة ,المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي

هـ(,الناشر: مكتبة القاهرة 621المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 م1268 -هـ 1388بدون طبعة, 

  في غريب الحديث واألثر, المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن النهاية

 -هـ(, الناشر: المكتبة العلمية 616محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى: 

 محمود محمد الطناحي -م ,تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1252 -هـ 1322بيروت, 


