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 مقدمه:

لهي و شرعي كه ، امامت و خالفت، امری است اپیروان مكتب اهل بیت علیهم اسالم از ديدگاه
انتخاب آن تنها در حیطه اختیارات خداوند است و بس؛ اما ديگر ماذاهب اساالمي اعتقااد دارناد كاه      

از جمله انتخاب  ؛های مختلفيو انتخاب خلیفه را با روشامامت و خالفت امری عرفي و دنیوی است 
.. ممكان  .یر وشزور و شم ، كودتا علیه خلیفه قبل باوصیت خلیفه قبلي ،، انتخاب اهل حل و عقدممرد
 .دانندمي

خروج علیه حاكم ا  اند كهفتوا دادهدر عین حال  ،اما جالب است كه آنان با وجود چنین باوری
و كاافر   دينظالم و بي ،حتي اگر آن حاكم فاسق ؛به هر صورتي كه به قدرت رسیده باشد ا حرام است

 سنت و خلیفه قبلي باشد. ،قرآن حتي اگر به شما دستوری بدهند كه بر خالف حكم .باشد
 پیروان اين مكتب، برای اثبات اين حكم باطل، رواياتي را نیز از رسول خدا صلي اهلل علیه وآله

 اند.نقل كرده و بر اساس آن فتوا داده
اين روايات و فتوا باعث شده است كه فرهنگ ظلام پاذيری در میاان پیاروان مكتاب ساقیفه       

و در برابار   گار سار خام نماوده    ر ظلم حاكمان ساتم ول تاريخ آنان در برابنهادينه شده و همواره در ط
 انحرافات ريز و درشت آنان سكوت اختیار كنند.

سالیم در   تاند كه هرگز سار  سید الشهداء علیه السالم فرهنگي را پذيرفتهاما شیعیان با تأسي از 
 .آيدم جزئي از عقیدۀ آنان به حساب ميو مبارزه با ظلم و ست اندیاوردهگران فرود نبرابر ظالمان و ستم

ای مذهبي است كه بنای ظلم ستیزی دارد و حاضر نیست با ظلم و استبداد حتاي لحظاه   ،شیعه
« » شیعیان شعار رهبر؛ زيرا هم روحیه آشتي پذيری داشته باشد

 :بوده و فرياد زده است كه

                                ساتیزی و زيار باار ظلام نارفتن را در                                                     اين فرمان امام حسین علیه السالم است كه روحیه ظلام 
           شوند و زير         سفره نمي                گاه با ظالمان هم                         ها مردمي ساخته است كه هیچ                             شیعیان تقويت كرده است و از آن

      روند.                بار زور گويي نمي
هاا  اناد و هیگگااه باا آن   فه همواره با حاكمان و جباران همسفره بودهاما چرا پیروان مكتب سقی

 اند؟مشكلي نداشته



 .ايمدر سه بخش بررسي كردههای اين نوع نگرش و تفكر ريشهما در اين مقاله 

 اهل سنت پيامبر )ص( در منابع خروج بر حاكم در گفتار بخش اول:

ها رسول خدا صالي  ود دارد كه بر طبق آنترين منابع اهل تسنن وجروايات فراواني در صحیح
اهلل علیه وآله مسلمانان را از خروج علیه حاكم برحذر داشته و حتي خروج كنناده را كاافر و مساتحق    

 .آتش جهنم خوانده است
شود كه ما هر دسته را همراه با های مختلف تقسیم مياين روايات از نظر داللت و متن به دسته

 كرد.روايات آن نقل خواهیم 

 مساوی با مردن جاهلي از حاكم و جماعت  دوریدسته اول؛ 

فرماوده،  رساول خادا صالي اهلل علیاه وآلاه      دسته اول از روايات با اين مضمون آمده است كه 
باه   د و با ايان وضاعیت از دنیاا بارود،    جدا شواز جماعت از حاكم و سلطان فاصله بگیرد و كه كساني

 . مرگ جاهلي از دنیا رفته است
در ذيل به چند نموناه از آن  كه در كالم حضرت بیان شده است با عبارت گوناگون  ين مطلبا
 .كنیماشاره مي

 روايت اول:  

هركس مهم و ضروری است كه ای اطاعت از حاكم و خلیفه به اندازه ،طبق نقل صحیح بخاری
 رد:یم يم يبه مرگ جاهل يک وجب از حاكم دور شود، صبر و شكیبائي را كنار بگذارد و

كه از حاكمش آزرده شده  يكسصلي اهلل علیه وسلم فرمود:  رسول خدا :گويدابن عباس مي
، باه مارگ   دور شاود  به انادازه ياک وجاب   ش از سلطانكه هر كس يدرسته ب .د صبر كنديبا ،باشد
 .از دنیا رفته است يجاهل

  ،     4445 ح  ،     5588   ، ص 4 ج              صاحیح البخااری،      ،   ها(   554      متوفاى                          ابوعبداهلل محمد بن إسماعیل )                 البخاری الجعفي،
  .    1187  -      1417                        بیروت، الطبعة: الثالثة،   -                            ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة             ديب البغا،          د. مصطفي   :     تحقیق



                                                                                 طبق اين روايت، تمام مردم وظیفه دارند كه همواره در خدمت سلطان باشاند. اگار سالطان باه     
                                                     كند، بايد صبر و شكیبائي پیشه كنند و اگر چنین نكنند و                     ها را رنجیده خاطر مي                 ها ظلمي كرد كه آن  آن
        اند !!!                                            ز سلطان دور شوند و بمیرند، به مرگ جاهلي مرده ا

           روايت دوم:

                                                                         و بازهم بخاری در روايت ديگری نقل كرده است كه اگر كساي ياک وجاب از جماعات دور     
                                   شود و بمیرد، به مرگ جاهلي مرده است

هر كس  ه و سلم فرمود:یاهلل عل يول خدا صلدم كه رسیشناز ابن عباس گويد: مي یدعطار
كه هر كس يدرسته ب  .با باشدید برآن شكيبا ،ندیبب ا كردار( ناخوشايندیيچیزی )گفتار از حاكمش 

 به مرگ جاهلیت مرده است.  ،ردیرد و در آن هنگام بمیک وجب فاصله گياز جماعت به اندازه 
   د.    :     تحقیاق   ،     5588   ، ص 4 ج              صحیح البخاری،    ،   ها(   554      متوفاى )                         ابوعبداهلل محمد بن إسماعیل                  البخاری الجعفي،

  .    1187  -      1417                        بیروت، الطبعة: الثالثة،   -                            ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة                   مصطفي ديب البغا،

                       جزری در شرح اين روايت:     أثير         سخن ابن 

       نويسد:  مي  «   .. .               من فارق الجماعه »  ث  ي      شرح حد    در     544    سال    ی     متوفا   ی     ر جزر ی      ابن اث

   ،                               ببندند كه موافق كتااب و سانت باشاد      ي   مان ی پ   ي     جماعت    اگر          ن است كه  ي                معنای روايت آن ا
      كه در                                                         از آن جدا شود و اگر مخالفت نمايد، شايسته همان وعیدی است       ست كه  ی   ز ن ي  جا          برای احدی 
            روايت آمده.

                                  معجم جامع األصول فاي أحادياث الرساول،       ،   ها(   544      متوفاى                           المبارك بن محمد ابن األثیر )         الجزری،         ابن أثیر 
                          طبق برنامه الجامع الكبیر.   ،  41 ص   ، 4 ج

   م:        روايت سو

 نیشابوری در صحیح خود هر دو روايت بخاری را در يک روايت جمع كرده است:مسلم 



از اطاعت ]حاكم[ خاارج   يكس :خدا صلي اهلل علیه وسلم فرمودرسول  گويد:ابو هريره مي
مسالمان نمارده   ت مارده اسات ]  یا به مارگ جاهل  ،ردیو از جماعت جدا شود و در آن حال بم شود
 ...است[
  ،     1848ح،     1474 ص  ،  5 ج            صحیح مسالم،   ،    ها(   541      متوفاى )                         ابوالحسین مسلم بن الحجاج    ،       القشیری            النیسابوری

       بیروت.  -                              ناشر: دار إحیاء التراث العربي      قي،                         تحقیق: محمد فؤاد عبد البا

     اسالم   از      خروج با  است مساوی  ،      جماعت   و      حاكم          مخالفت با    :دوم     دسته

                                 كسي در مقابل حاكم زماانش ايساتادگي                                                    دسته ديگر از روايات بیانگر اين مطلب هستند كه هر
                    ساالم را از گاردنش دور                                  از اسالم خارج شده و حبل المتین ا                                       كند و بنای مخالفت با او را داشته باشد، 

             انداخته است.
                                    اين روايات از چند طريق نقل شده است:

                      غفاری از رسول خدا )ص(       ابوذر           طريق اول:

              نقل كرده است:                                                   ابوذر غفاری صحابه راستین رسول خدا صلي اهلل علیه وآله 

 به اندازه ياک كه از جماعت گويد: رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم فرمود: كسي ابو ذر مي
 است. كندهاسالم را از گردنش  يشتهرجدا شود، وجب 

          شار: مؤسساة     نا  ،    181 ص   ، 5 ج                   مسند أحمد بان حنبال،         ها(،   541      متوفاى )                        ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل           الشیباني،
     مصر.  –      قرطبة 

                                  تصريح كرده اسات كاه ايان روايات شاراي                                                 همین روايت در مستدرك حاكم آمده و در پايان 
  :                    بخاری و مسلم را دارد



  ،    515 ص   ، 1 ج                       المستدرك علي الصحیحین،    ، (  ها     415      متوفاى                     عبداهلل محمد بن عبداهلل )     ابو                    الحاكم النیسابوری،
  .    1111  -   ها     1411   ،                   بیروت الطبعة: األولى  -                        ناشر: دار الكتب العلمیة                               تحقیق: مصطفي عبد القادر عطا،

                                        المستدرك نظر حاكم را تأيید كرده و گفته:                            شمس الدين ذهبي نیز در تخلیص 

                 صحیح دانسته است:  «          ظالل الجنة »                                الباني نیز اين روايت را در كتاب 

  (   154   ص  /    5   ج )  -       الجنة     ظالل
                                گونه در منابع اهل سنت آمده است:                   با سند ديگر نیز اين   ،            روايت ابو ذر



                             خواستیم چیزی ببريم و در ربذه     ر مي                   كند كه ما برای ابوذ                          قاسم بن عوف از شخصي نقل مي
                                                                                         به او تحويل دهیم. به آنجا آمديم سراغش را گرفتیم گفتند: او درخواست زيارت خانه خدا را كرده 
                                                                                              بود و برايش اجازه دادند. ما هم به دنبال او در مني رفتیم كه در آنجا گفته شد عثمان نماز را چهاار  

                                     درشتي به زبان آورد و گفت: ما با رساول              ن آمد و سخن                                        ركعتي خوانده است و اين امر بر ابوذر گرا
  .                                                 خدا و ابوبكر و عمر در اين جا دو ركعت نماز خوانديم

سپس ابوذر ايستاد و چهار ركعت نماز به جای آورد. برای ابوذر گفته شد تو بر امیر مؤمنان 
با فرمايش الف شديد اين است كه تخااما خودت چهار ركعت خواندی؟ ابوذر گفت:  ؛عیب گرفتي

رسول خدا مخالفت شود كه ايشان برای ما خطبه خواند و فرمود: بعد از من سلطان و حااكمي ماي   
آيد، پس او را ذلیل نكنید و كسي كه بخواهد او را ذلیل كند، از ملت اسالم خارج مي شود و توباه  

 شود تا اين كه آن شكافي را كه وارد شده پر كند.اش قبول نمي
          شار: مؤسساة     نا  ،    145   ص   ، 5 ج                   مسند أحمد بان حنبال،         ها(،   541      متوفاى )                   د اهلل أحمد بن حنبل     ابوعب           الشیباني،

     مصر.  –      قرطبة 
                                      دانست كار عثماان ياک بادعت بازرگ اسات؛ اماا                                             طبق اين روايت، جناب ابوذر با اين كه مي

                                                                                   خودش نیز نماز را در حال سفر چهار ركعت خواند تا مخالفتي با حاكم و خلیفه نكرده باشد.
                                 زيرا ممكن نیست كه اباوذر باا دساتور       ؛                                          ما يقین داريم كه اين روايت دروغ آشكاری است      البته 

                                هاای بناي امیاه بارای اثباات مشاروعیت                                                           خدا و پیامبرش مخالفت كرده باشد. ادامه روايات از سااخته  
                   های خلیفه سوم است.    بدعت

   «:    ربقة »           معنای لغوی 

                                     بود خواستیم معنای لغوی اين واژه بیاان       آمده   «     ربقة »                                       از آنجايي كه در تعبیر روايات فوق، كلمه 
      كنیم.

شود تاا او را از فارار   نداخته ميمعنای ريسماني است كه به گردن و يا پای حیوان اربقه به 
ی ربقاه در اساالم هماان چیاز    كردن نگهدارد. اين معنا برای اسالم استعاره گرفته شده است؛ يعني 



اوامار و ناواهي    احكاام،  ،از حدود آن خود را مي بندد و آن عبارتاست كه يک مسلمان به واسطه 
 اسالمي است.
  ،    115 ص   ،  11 ج            لساان العارب،      ،   هاا(    711      متوفااى           بن منظور )             محمد بن مكرم            جمال الدين                  األفريقي المصری،

  .                    بیروت، الطبعة: األولى  -               ناشر: دار صادر 
                      كه از جماعات جادا شاود و            يعني كسي                عنای لغوی است؛         به همین م   «    ربقه »                 در روايت فوق نیز 

   باه                                                                     اين ريسمان اسالمي را از گردن خود دور انداخته و خود را از حدود اساالم                      بنای مخالفت بگذارد،
               دور ساخته است.

                                روايت ابو درداء از رسول خدا )ص(        يق دوم:  ر ط

                                                                ابن أبي عاصم همین روايت را از ابو دراء با سند ذيل نقل كرده است:

لیه وسلم در میان ما ايستاد و گويد: ابو درداء گفت: رسول خدا صلي اهلل عثمیل اشعری مي
ا نقا   كند حالل نیست، كسي كاه بیعتاي ر  همانا بهشت برای كسي كه عصیان مي برای ما خبر داد

)كنايه از اين كه حجتاي در دسات    كندمالقات مي كند، خداوند را در حالي كه دستش بريده است،
ان اسالم را از گاردنش بیارون   به تحقیق ريسم خارج شود،عمدا ندارد( و كسي كه از فرمان سلطان 

  ...كرده است.
                       تحقیاق: محماد ناصار الادين       ،    511 ص  ،  5 ج       السنة،    ،   ها(   587      متوفاى                                   الشیباني، عمرو بن أبي عاصم الضحاك )

    ها.    1411                      بیروت، الطبعة: األولى،   -                    ناشر: المكتب اإلسالمي           األلباني،

       در دين     شكاف       موجب                  مخالفت با سلطان،   :        دسته سوم

                                                رسول خدا صلي اهلل علیه وآله در بااره حاكماان بعاد از           كند كه        بیان مي      يات،                دسته ديگر از روا
       و حااكم                        بخواهاد در مقابال سالطان        كاه          هر شخصاي      كند  مي       تصريح  و        داشته    ای                خود سفارشات ويژه

                            ای در دين ايجاد كرده است.                        بايستد، گويا شكاف و رخنه
    :            نقل كرده است             ين سند معتبر  ا          غفاری با         از ابوذر    را            اين روايت            عاصم شیباني        ابن ابي



 

"  

 

از اهل عراق او را دياد باه او    كاروانيكه ابوذر به ربذه تبعید شد، گويد: هنگاميمعاويه مي
مرداناي دورت  ای به ما رسیده است، بیا پرچماي را بلناد كان    خبر آنگه انجام داده : ای ابوذرندگفت

؛ زيرا مان  مسلمانان ید ایدهي. ابوذر گفت: صبر كنه هر كاری بخواهي انجام ميجمع مي شود آنگا
سول خدا صلي اهلل علیه وسلم شنیدم كه فرمود: به زودی بعد از من حاكمي مي آيد؛ پاس او را  از ر

ای ويا شكافي در دين ايجاد كرده است و توبهگ كه بخواهد او را ذلیل كند،عزيز داريد، هر شخصي 
 از او پذيرفته نمي شود مگر اين كه عزت سلطان را همانند قبل، بر گرداند.

                       تحقیاق: محماد ناصار الادين       ،    515 ص  ،  5 ج       السنة،    ،   ها(   587      متوفاى                      و بن أبي عاصم الضحاك )             الشیباني، عمر
    ها.    1411                      بیروت، الطبعة: األولى،   -                    ناشر: المكتب اإلسالمي           األلباني،

          كرده است:      تصحیح                         الباني نیز اين روايت را 

  (   541   ص  /    5   ج )  -       الجنة     ظالل

                     در قيامت حجتي ندارند                          خارج شدگان از بيعت حاكم،   : م         دسته چهار

          شاوند و در                                    كه از بیعت يک حاكم و اماامي خاارج ماي        كساني                             در بخشي از روايات آمده است،
                          بدون حجت محشور خواهند شد.           دست خالي و          وز قیامت           كنند، در ر                  برابر وی اطاعت نمي
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                       يان متعدد نقل شده است:     ق راو ي     از طر          اين مضمون 

                  از عبد اهلل بن عمر:نافع             روايت اول؛

                                                                              عبد اهلل بن عمر، برای اثبات مشروعیت خالفت يزيد با او بیعات كارد و در زمااني كاه ماردم      
              دهد كه بر طبق                                 سول خدا صلي اهلل علیه وآله نسبت مي                                               مدينه علیه يزيد قیام كرده بودند، روايتي را به ر

                                                                                       آن هر كس بر حاكماني همانند يزيد خروج كند، در قیامت حجتي نخواهند داشت و به مرگ جاهلي از 
     رود.       دنیا مي

       نويسد:                            مسلم نیشابوری در صحیح خود مي

.

                                     همان زماني كه واقعه حاره در زماان يزياد       ؛                                       عبد اهلل بن عمر به سوی عبد اهلل بن مطیع آمد
تكیه بگذاريد. ابان عمار                   بالش بگذاريد تا                                                       اتفاق افتاد. عبد اهلل بن مطیع گفت: برای ابو عبد الرحمن

علیاه وسالم   كه از رسول خادا صالي اهلل   آمده ام تا اين كه سخني را  من نیامده ام تا بنشینم؛گفت: 
كسي كه دست از اطاعت حاكمي بردارد، روز قیامت بدون حجات  حضرت فرمود:  .شنیدم بیان كنم

و دستاويز خداوند را مالقات مي كند و كسي كه بدون بیعت بمیرد همانناد مارگ جاهلیات مارده     
  است.
       تحقیاق:    ،     1478 ص  ،  5 ج            صحیح مسالم،   ،    ها(  41 5      متوفاى )                         ابوالحسین مسلم بن الحجاج    ،       القشیری            النیسابوری

       بیروت.  -                              ناشر: دار إحیاء التراث العربي                        محمد فؤاد عبد الباقي،

                                        روايت دوم: زيد بن اسلم از عبد اهلل بن عمر

  :                                                                               ابو داود طیالسي در مسند خود همین روايت را از زيد بن اسلم از پر عمر نقل كرده است



                                                                    گويد: از رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم شنیدم كه فرمود: هر كسي بدون اماام            ابن عمر مي
          روز قیامت                                                            ي مرده است و هر كسي كه دست از اطاعت )حاكم يا امام( بردارد،            به مرگ جاهل        بمیرد،

       شود.                 بدون حجت محشور مي
   ، 1 ج                          مساند أباي داوود الطیالساي،      ،   هاا(    514      متوفااى                                   سلیمان بن داوود ابوداوود الفارسي )                  الطیالسي البصری،

       بیروت.  -                  ناشر: دار المعرفة   ،    551 ص
   باه                             بعد از نقل روايت ابان عمار،     ، «       األصفیاء        وطبقات     یاء    األول      حلیة »                         ابو نعیم اصفهاني در كتاب 

                                                                              تصريح كرده و در حقیقت پذيرفته است كه اگر كسي بر حاكماني همانند يزيد خروج كناد،         صحت آن 
                                               به مرگ جاهلي مرده و در قیامت حجتي نخواهد داشت:

      ناشار:     ،   554   ص   ، 5   ج                        ألولیاء وطبقات األصفیاء،        ، حلیة ا   ها(   451      متوفاى                     نعیم أحمد بن عبد اهلل )   ابو           األصبهاني،
    ها.    1415   ،                      بیروت، الطبعة: الرابعة  -                  دار الكتاب العربي 

         از پدرش:                  از عامر بن ربيعه            روايت سوم؛

  :     نويسد  مي  «       المصنف »        در كتاب                   عبد الرزاق صنعاني 

فرماوده:  عبد اهلل بن عامر از پدرش عامر نقل كرده است كه رسول خدا صلي اهلل علیه وآله 
قت خوانند اگر سر ويند كه نمازشان را سر وقت و با تأخیر ميآمي همانا به زودی بعد از من امیراني



نفع شما و بار  وانديد به نفع شما است و اگر با تأخیر با آنها نماز خوانديد به خواندند با آنها نماز خ
ضرر آنها است. كسي كه از جماعت دور شود همانند مرگ دوران جاهلیت مرده است و كساي كاه   

 شود.پیماني را بشكند و بمیرد، روز قیامت بدون حجت محشور مي
        الارحمن       حبیاب   :      تحقیاق   ،    571 ص  ،  5   ج   ،      المصانف    ،   ها(   511       )متوفای      همام    بن        الرزاق     عبد     بكر     أبو   ،        الصنعاني

         1415         الثانیة   :      الطبعة  ،      بیروت  –        اإلسالمي        المكتب  :      النشر     دار   ،      األعظمي
                                                                           طبق نقل احمد بن حنبل در مسند، تعبیر ديگر در روايت عبد اهلل بن ربیعه اين است:

كسي كه بمیارد و بار گاردن او اطااعتي از حااكمي      رسول خدا صلي اهلل علیه وآله فرمود: 
نباشد، همانند مرگ دوران جاهلیت مرده است، پس اگر كسي بیعت را پس از بیعت كردن بشاكند،  

 كند.بدون حجت مالقات ميخداوند را 
          شار: مؤسساة     نا  ،    444 ص  ،  5 ج                   مسند أحمد بان حنبال،         ها(،   541      متوفاى )                أحمد بن حنبل         ابوعبد اهلل           الشیباني،

     مصر.  –      قرطبة 

                               تصحيح سند روايت عامر بن ربيعة:

                                          بعد از نقل روايت عاامر بان ربیعاه، ساند آن را        ، «        المختارۀ         األحاديث »                    مقدسي حنبلي در كتاب 
      داند:      حسن مي

   ص   ، 8   ج                    ، األحاديث المختارۀ،    ها(   445 ى     متوفا                                      ابوعبد اهلل محمد بن عبد الواحد بن أحمد )   ،               المقدسي الحنبلي
    ها.    1411                            مكة المكرمة، الطبعة: األولى،   -                           ناشر: مكتبة النهضة الحديثة                               عبد الملک بن عبد اهلل بن دهیش،   :     تحقیق  ،    118

                                           توجه باشند و دستورات خداوند را سبک بشامارد،                                        طبق اين روايت، حاكم حتي اگر به نماز بي
                                                           فت با او را ندارد و واجب است مردم نیز نماز خود را به تاأخیر                               واجب اإلطاعه است و كسي حق مخال

                                                                  بیندازند تا مبادا به قبای حاكم بربخورد و او را رنجیده خاطر نمايد.



                      روايت چهارم از حذيفه:

             بخواهد خلیفاه     ي  كسكه اگر ديگری اشاره شده است و آن اين  مای مهبه نكتهدر روايت ديگر، 
                                  كه علیه خلیفه زمان خود شورش كناد و                  تا چه رسد به كسي           جتي ندارد                         خود را عوض كند، نزد خدا ح

                         يا از بیعتش بیرون رود.
       ت كرده  ي           ه و آله روا ی     اهلل عل   ي                ن از رسول خدا صل ی ح ی    الصح   ي              در المستدرك عل   ی     شابور ی      حاكم ن

     :   است

                 خواساتند بار عثماان       ي         كاه ماردم ما       يي               فه رفتم در شبها ي    ش حذ ی          ت شده كه پ ي   روا   ي      از ربع
     كني؟                                                 قوم تو چه كار كردند؟ گفتم: از چه حال شان سؤال مي  !      پسرم     ای   :      فه گفت ي              ]خروج كنند[ حذ

   از                          آنها را بردم. حذيفه گفات:                                               بر علیه اين مرد خروج كرده اند ؟ نام مردی از               چه كسي از آنها       گفت:
      ر خود  ی                                    هر كس از جماعت مسلمانان جدا شود و ام   :        كه فرمود    دم ی          ه و آله شن ی     اهلل عل   ي        ل خدا صل   رسو

  .     ندارد   ي           ن كارش[ حجت ي            كند كه ]بر ا   ي       مالقات م   ي                        را عوض كند خدا را در حال
 ،115ص ،5ج                ك علي الصحیحین،        المستدر   ، (  ها     415      متوفاى                     عبداهلل محمد بن عبداهلل )     ابو                    الحاكم النیسابوری،

     1111  -   ها     1411   ،                   بیروت الطبعة: األولى  -                        ناشر: دار الكتب العلمیة                               تحقیق: مصطفي عبد القادر عطا،

 و روزه  در صورت اقامه نمازقتال با حاكم عدم جواز ؛ دسته پنجم

 پاا  بار  دهد و آنبر حاكم به دست ميعدم خروج ديگری را برای  معیار، دسته ديگر از روايات
 هار  ،جايز نیسات  خواند، خروج بر اوحاكم نماز مي تا زماني كه؛ يعني نماز توس  حاكم استداشتن 

 .و افعال قبیح ديگری سر زندخدا  هزاران معصیت چند از وی

 عوف بن مالكاز اول؛ روايت 

 مسلم نیشابوری آورده است:



گويد: از رسول خدا صلي اهلل علیه وآله شنیدم كه فرمود: بهترين عوف بن مالک اشجعي مي
يد و آنها نیز شما را دوست دارناد، شاما بار    پیشوايان شما كساني هستند كه شما آنها را دوست دار

ند كاه  فرستید و آنها بر شما درود مي فرستند. و بدترين پیشوايان شاما كسااني هسات   آنها دورود مي
كنید و آنها نیز شاما را  دارد، شما آنها را لعن ميداريد و آنها شما را دشمن ميشما آنها را دشمن مي

آيا ما در اين زمان آنها را رها نكنایم و ياا باا آنهاا وارد     كنند. عرض كرديم ای رسول خدا ! لعن مي
اگر آگاه باشید  .دارندا بر پا ميجنگ نشويم؟ حضرت فرمود: نه، تا زماني كه آنها در میان شما نماز ر

فقا  از ارتكااب آن چیاز     یادا كارد و از او معصایت خادا را دياد،     حاكمي بار شاخص واليات پ   
 ناخوشايندی خود را اعالم كند اما دست از اطاعت او بر ندارد.

  :      تحقیاق    ،    1485   ص   ، 5   ج            صحیح مسلم،  ،    ها(   541      متوفاى )                         ابوالحسین مسلم بن الحجاج    ،       القشیری            النیسابوری
       بیروت.  -                              ناشر: دار إحیاء التراث العربي                        محمد فؤاد عبد الباقي،

     است:                         با عبارت ديگر نیز نقل شده             در صحیح مسلم    ،                 روايت عوف بن مالک

       1481 ص   ، 5 ج   ،    مسلم      صحیح



  :       ام سلمه   از             روايت دوم؛

                                                             مسلم نیشابوری از ام سلمه نیز شبیه روايت اول را نقل كرده است:

                          ه زودى پیشاوايان و حاكماانى    با فرمود: گويد: رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم ام سلمه مي
               ها را شاناخت از                  شناسید، هر كس آن                 شناسید و برخي نمي        ها را مي              برخي از شما آن               خواهند آمد كه

                   اما وای به حال كسي    ؛                      ماند )عیبي بر او نیست(                              جويد و هر كس كه نشناخت سالم مي           ها برائت مي  آن
   هاا                  گفتناد: آياا باا آن      .             نان شاريک اسات(                                      ها راضي باشند و تبعیت كند )در گناه آ                كه به  كارهای آن

        خوانند.                                      بجنگیم؟ فرمود: خیر تا زماني كه نماز مي
     1481 ص   ، 5   ج   ،    مسلم      صحیح

                صحیح است و نیااز                                                                اين روايت هم در صحیح مسلم آمده است و طبیعتا نزد علمای اهل سنت 
       نويسد:                         ترمذی بعد از نقل روايت مي                                      به بر رسي سندی ندارد. از اين رواست كه 

            تحقیق: أحماد    ،    551   ص   ، 4   ج             سنن الترمذی،    ،   ها(   571        متوفاى                      ابوعیسي محمد بن عیسي )                 الترمذی السلمي،
       بیروت.  -                              ناشر: دار إحیاء التراث العربي    ،                محمد شاكر وآخرون

  :             ابو سعيد خدری   از            روايت سوم؛ 

                                        ی را به همین مضمون از ابو سعید خادری نقال             روايت ديگر   ، «    مسند »                     احمد بن حنبل در كتاب 
          كرده است:



ها اطمینان داريد و نیز كنید و به آنها نرم برخورد ميیراني خواهند آمند كه با آندر آينده ام
هاا  كنید. گفتند: آيا با آنها به سختي برخورد ميها متنفر هستید و با آنامیراني خواهند آمد كه از آن

 .خوانندخیر تا زماني كه نماز مي بجنگیم؟ فرمود:
          شار: مؤسساة     نا  ،   58   ص   ، 5   ج                   مسند أحمد بان حنبال،         ها(،   541      متوفاى )     نبل                   ابوعبد اهلل أحمد بن ح           الشیباني،

  .   مصر  –      قرطبة 

         بن عامر:                      روايت چهارم؛ از عقبة

                  آماده اسات كاه معیاار                                                             كه عقبه بن عامر از رسول خدا صلي اهلل علیه وآله نقل كرده،         در روايتي
  :   است                           پا داشتن نماز و روزه گرفتن    بر            علیه حاكم،          عدم خروج 

                           آيا از بهترين كاار گاذاران و                                     رسول خدا صلي اهلل علیه وآله فرمود:       گويد:               عقبة بن عامر مي
              ای رسول خدا!      بلي                                   بدترين آنه به شما خبر ندهم؟ گفتند: 
                                                  ساني هستند كه شما او را دوست دارياد و او شامار دوسات                             حضرت فرمود: بهترين آنها ك

                                كند. بدترين آنها برای شما كساني                             كنید و او هم برای شما دعا مي                       نزد خدا برای او دعا مي           دارد، شما 
                       شما در حق آناان دعاای باد                                         داريد و آنها نیز شما را دشمن میدارد،                       كه شما آنها را دشمن مي      هستند 
                                                                        حق شما. گفتند: آيا ما با آنها نجنگیم ای رسول خدا ! حضرت فرمود: نه، آنهاا                     كنید و آنها نیز در   مي

                        گیرند و نماز مي خوانند.          كه روزه مي                     را رها كنید تا هنگامي
       تحقیاق:    ،    515 ص   ،  17   ج   ،             المعجام الكبیار       هاا(،     541      متوفااى                                   ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب )           الطبراني،

  . م    1185  –    ها    1414                         الموصل، الطبعة: الثانیة،   -            تبة الزهراء         ناشر: مك                           حمدی بن عبدالمجید السلفي،
       نويسد:  مي               در باره سند آن                        هیثمي بعد از نقل روايت 

ود دارد كه احمد عجلي او را توثیق كرده اما بخاری و در سند اين روايت بكر بن يونس وج
 ساير روات آن راويان صحیح بخاری هستند. ،اندابو زرعه تضعیف كرده



          ناشر: دار   ،    554   ص    ،  5   ج                            مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،      ها(،      817      متوفاى )               علي بن أبي بكر                   الهیثمي، ابوالحسن 
    ها.    1417  –        ، بیروت        القاهرۀ  -                  دار الكتاب العربي                 الريان للتراث/

                                            دسته ششم؛ وجوب اطاعت از حاكمان به صورت مطلق

                                                                                  يک دسته از روايات، بیانگر اين مطلب هستند كه رسول خدا صلي اهلل علیه وآله فرماوده: شاما   
                                                                                                در برابر حاكمي كه زمام امور مردم را به دست گرفته، بايد مطیع و فرمانبردار باشید؛ هرچند شما را باه  

                                                                         دستور دهند كه من آن را از جانب خداوند نیااورده باشام و از جملاه دساتورات ديان                    انجام كارهايي 
       نباشد.

     باشد                                      اميران خود اطاعت كنيد به هر قيمتي كه         الف: از

                                    اين مضمون از چند طريق نقل شده است: 

  :                   . روايت ابي المقدام 1

              اطاعت كنید هار        ن خود         از حاكما                    كه رسول خدا فرموده              نقل كرده است                      طبراني در معجم الكبیر 
  : د ن   باش   كه       طوری

طوری كه یه وسلم فرمود: امیران و حاكمان خود را اطاعت كنید هر رسول خدا صلي اهلل عل
برند و هم شما به هم آنها پاداش مي ؛ اگر آنان شما را به كارهايي كه من آورده ام دستور دادند،دنباش

. و اگر به كارهای امر كردند كه من آن را نیاورده ام، گناه آن به گردن آنهاست و خاطر اطاعت از آنها
گويید: خدايا به ما ظلم نشاود؛  بریء الذمه هستید. هنگامي كه شما خداوند را مالقات كنید ميشما 



گويید: خادايا رساوالن را فرساتادی ماا باه اذن شاما       ندا مي رسد كه ظلمي در كار نیست. شما مي
را اطاعت كرديم و برای ما خلفايي گماردی آنان را نیز به اذن تو اطاعات كارديم و بار ماا امیراناي      

شود: راست گفتید، گناه آن اعماال باه   امارت دادی پس به خاطر تو آنان را اطاعت كرديم. گفته مي
 گردن آنها است و شما از آن مبرا هستید. 

       تحقیاق:     ،   578 ص   ،  51 ج   ،             المعجام الكبیار       هاا(،     541      متوفااى                                   ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب )           الطبراني،
  . م    1185  –    ها    1414                         الموصل، الطبعة: الثانیة،   -             كتبة الزهراء        ناشر: م                           حمدی بن عبدالمجید السلفي،

       نويسد:                              هیثمي در باره سند اين روايت مي

اتم او را وجاود دارد، اباو حا   اين روايت را طبراني نقل كرده كه در آن اسحاق بن اباراهیم  
 توثیق كرده ولي نسائي تضعیف كرده است و بقیه رجالش موثق هستند.

          ناشار: دار    ،    511 ص  ،  5   ج                            مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،      ها(،      817      متوفاى )               علي بن أبي بكر                   الهیثمي، ابوالحسن 
    ها.    1417  –               القاهرۀ، بیروت   -                  دار الكتاب العربي                 الريان للتراث/

                   . روايت ابو هريره: 2

                  كاه رساول خاد در ايان                                                            بان روايت ديگری را در كتابش از طريق ابو هريره نقال كارده        ابن ح
     است:                                             روايت نیز دستور به اطاعت مطلق از حاكمان داده 

كنم و از ه وسلم فرمود: شما را به سه چیز امر ميبه نقل ابو هريره رسول خدا صلي اهلل علی
دهم كه خداوند را عبادت كنید و به او شرك نكنیاد و باه ريسامان    كنم. دستور ميسه چیز نهي مي

الهي همگي چنگ بزنید و پراكنده نشويد. و كسي را كه خداوند ولي شما قارار داده اسات اطاعات    
 ....كنید.

                                صحیح ابن حباان بترتیاب ابان بلباان،          ها(،      554      متوفاى                 بن أحمد ابوحاتم )             محمد بن حبان                  التمیمي البستي،
  . م    1115   ا    ها    1414                        بیروت، الطبعة: الثانیة،   -                   ناشر:مؤسسة الرسالة                       تحقیق: شعیب األرنؤوط،  ،    455   ص  ،   11 ج



                           ايان روايات را نقال كارده و در        ، «       األصافیاء         وطبقات         األولیاء      حلیة »                         ابو نعیم اصفهاني در كتاب 
                             اين روايت، ثابت و مشهور است:    د:   گوي        پايان مي

      ناشار:    ،   51 5 ص   ، 8 ج                                ، حلیة األولیاء وطبقات األصافیاء،    ها(   451      متوفاى                     نعیم أحمد بن عبد اهلل )   ابو           األصبهاني،
    ها.    1415   ،                      بیروت، الطبعة: الرابعة  -                  دار الكتاب العربي 

  :                . عرباض بن سارية 3

      كاه از                نقال كارده اسات                              رسول خدا صالي اهلل علیاه وآلاه      از    ، «      اإليمان     شعب »              بیهقي در كتاب 
  :                                                     حاكمان امر تان اطاعت كنید هرچند آنها يک عبد حبشي باشد

                         ای كه چشمها گريان و دلها                                                         رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم ما را موعظه بلیغ فرمود به گونه
                                                                              از آن ترسان شد. شخصي گفت: ای رسول خدا ! اين موعظه شاما موعظاه وداع گوناه اسات، چاه      

    اسات        كارده               متاولي امار شاما                 خداوناد او را      كه                                    فرمايید؟ فرمود: بر شما باد كه از كسي         دستوری مي
                                                 عت كنید و سخنش را بشنويد هرچند او عبد حبشي باشد.   اطا



      د؛ پاس                                         مانند بعد از من اختالف بسیاری را ماي بیننا                                باشید افرادی از شما كه باقي مي      آگاه
    ... .                                                                   كه اين زمان را درك كنند به سنت من و سنت خلفای هدايت شده تمسک نمايند   كسي

       تحقیاق:    ،   47 ص  ،  4   ج            شاعب اإليماان،       ها(    458    وفاى  مت                                      أحمد بن الحسین بن علي بن موسي ابوبكر )          البیهقي،
    ها.    1411                      بیروت، الطبعة: األولى،   -                    : دار الكتب العلمیة       ، ناشر                        محمد السعید بسیوني زغلول
                             بعد از نقل روايات در بااره ساند       ، «        العالمین    رب    عن          الموقعین      إعالم »        در كتاب   ابن قیم جوزيه

       نويسد:      آن، مي

 اين روايت، حسن است و سندش مشكلي ندارد.
                               )مشهور به ابان القایم الجوزياة (                                  ابوعبد اهلل محمد بن أبي بكر أيوب                                   الزرعي الدمشقي الحنبلي، شمس الدين 

  -            : دار الجیال        ، ناشار                         تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد  ،   141 ص   ، 4   ج                              إعالم الموقعین عن رب العالمین،   ،    ها(   751       )متوفاى
  .    1175  -     یروت  ب

                            نیز اين روايات را حسان دانساته       ، «      والخالف         االجتهاد      مبحث »                           محمد بن عبد الوهاب در كتاب 
     است:

     عباد        الشایخ    :     تحقیاق   ،   55   ص   ، 1   ج   ،      والخاالف          االجتهااد       مبحث   ، (  ها      1514         )متوفای        الوهاب     عبد    بن      محمد
   :      الطبعاة           الريااض   -        الريااض        مطاابع   :      النشر     دار  ،        الجبرين        الرحمن     عبد    بن   هلل ا     عبد        والشیخ     ّ    السّدحان      محمد    بن        الرحمن
                             ، طبق برنامه الجامع الكبیر     األولى

                           ران شيطان صفت نيز واجب است ي              ب: اطاعت از ام

              در مقابال حكاام      ي                       را در كتابش آورده كه حت   ي ت ي               از رسول خدا روا         نیشابوری              مسلم بن حجاج 
                                 شما را بزند و مال و اموال شاما را     ،          اين حاكمان     چند    هر            بردار بود،     فرمان    ع و  ی    د مط ي    ز با ی         طان صفت ن ی ش

         غصب كند:



                                 ه و آله عرض كردم ماا در راه شار ]و    ی    عل  اهلل   ي                : به رسول خدا صل د ي  گو ي     مان م ي      فه بن  ي  حذ
      به ما    ی    ، شر ر ی   ن خ ي       ا پشت ا ي آ             اسالم [ آورد   ي ك ی      ر ]و ن ی    ما خ   ی            م خداوند برا ي     [ بود ت ی    جاهل   ي     گمراه

         عرض كردم    ، ی  آر   :       فرمودند         هم هست؟   ی ر ی   ، خ              ا بعد از آن شر ي          عرض كردم آ   ، ی               رسد فرمودند: آر ي م
                     كنند و به سنت من عمل  ي           ت رهنمون نم ي                  اهند بود كه به هدا  خو   ي                بعد از من امامان   :       فرمودند   ،     چگونه

  ،                         طان است و جسمشان جسم آدم ی ش   ی ا                     هستند كه قلوبشان قلبه   ي            ن آنان مردان ی      و در ب      كنند       عمل نمي
          و ساخنش را         ر بااش  یا     ع ام یا                  : فرمانبردار و مط           ست؟ فرمودند ی         ن هنگام چ ي          فه ما در ا ی       كردم وظ    عرض 
  . ش    ع با ی                  رد فرمانبردار و مط ی                      را بزند و اموالت را بگ          اگرچه تو      بشنو
       تحقیاق:    ،  4   147 ص   ، 5 ج            صحیح مسالم،   ،    ها(   541      متوفاى )                         ابوالحسین مسلم بن الحجاج    ،       القشیری            النیسابوری

       بیروت.  -                              ناشر: دار إحیاء التراث العربي                        محمد فؤاد عبد الباقي،

                                 ج: اطاعت از حاكمان ظالم واجب است

از حاكمااني كاه   در روايت صحیح مسلم آمده است كه رسول خدا صلي اهلل علیه وآله فرماود:  
  ن شان را بشنويد:حقوق مردم را پايمال كند و در حق آنان ظلم روا دارند نیز اطاعت كنید و سخنا

از رسول خدا سؤال كردم: اى پیامبر! اگر امیرانى بر ما حاكم گويد: سلمه بن يزيد جعفي مي
لیاف ماا   خاواهیم، باه ماا ندهناد، تك    حق خودشان را از ما بگیرند، ولى حقى را كه ما مى كهشدند 

نكرد. باز سؤال كردم و پیامبر اعتنايى نكارد. بااز ساؤال     ءچیست؟ پیامبر رويش را برگرداند و اعتنا



خود را تكرار كردم، در اين حال اشعث بن قیس او را به طرفى كشید كه ديگر سخن نگويد. در اين 
هاسات و شاما هام    عهده خود آن زيرا وظیفه آنان بر ؛حال رسول خدا فرمود: بشنويد و اطاعت كنید

 تكلیف خودتان را داريد
       تحقیاق:    ،     1474   ص   ، 5   ج            صحیح مسلم،  ،    ها(   541      متوفاى )                         ابوالحسین مسلم بن الحجاج    ،       القشیری            النیسابوری

       بیروت.  -                              ناشر: دار إحیاء التراث العربي                        محمد فؤاد عبد الباقي،
          كه فرمود:                                           مضمون اين روايت، در روايت فوق هم آمده است

 و هردو روايت هم در صحیح مسلم، صحیح ترين كتابهای اهل سنت آمده است.

                                                     اطاعت حاكمان اطاعت خدا و معصيت آنها معصيت خداوند است   د: 

                 را برای امت اسالم     صفت                                                            باتوجه به روايات فوق، كه حتي اطاعت از حاكمان ستمگر و شیطان 
                                                                               كند و واجب دانسته است، در برخي روايات ديگر آمده است كه اطاعت از حاكم، اطاعت از         توصیه مي

            خداوند است.
                   گونه نقل كرده است:                       متن روايت را طبراني اين

ود: از پیشاوايانتان اطاعات   گويد: رسول خدا صلي اهلل علیه وسالم فرما  ابو لیلي اشعری مي
كنید و با آنها مخالفت ننمايید؛ زيرا اطاعات از آنهاا اطاعات از خداوناد اسات و نافرمااني از آنهاا        
نافرماني از خداوند است؛ چرا كه خداوند مرا فرستاده تا مردم را به سوی خدا از طرياق حكمات و   

شد، او از مان اسات و مان از او    پس اگر كسي در اين جهت جانشین من با ؛موعظه نیكو فراخوانم
 هستم.

       تحقیاق:    ،    574 ص   ،  55 ج   ،             المعجام الكبیار       هاا(،     541      متوفااى                                   ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب )           الطبراني،
  . م    1185  –    ها    1414                         الموصل، الطبعة: الثانیة،   -                    ناشر: مكتبة الزهراء                            حمدی بن عبدالمجید السلفي،



                         باه صاورت مطلاق آماده و شاامل        «     ائماه  »   از                                             با نظر داشت اين نكته كه در اين روايت اطاعات 
                اطاعت از هرگوناه         آيد كه                         شود، اين نتیجه به دست مي                                       پیشوايان عادل و ستمگر و شیطان صفت هم مي
                                               شود و نافرماني از آنها نافرماني از خداوند است.                                   پیشوا و حاكم، اطاعت خداوند محسوب مي

                                    دسته هفتم؛ جايگاه حاكم در نظام هستي

                                                                      رواياتي كه در باره حاكم آماده، جايگااه و موقعیات او را در نظاام هساتي بیاان                    دسته ديگر از 
      كنند:  مي

                                روايت اول؛ حاكمان سپر بال هستند:

                               از عمر بن خطاب روايت كرده است:   ، «      الكبیر        المعجم »               طبراني در كتاب 

گفت ای رسول خدا ! آيا امر جانشیني و آمد  خدمت رسول خدا صلي اهلل علیه وسلممردی 
بلي، عرض كرد: پس در باره آنها برای توصیه كن. رساول   و خالفت در میان قومت هست؟ فرمود:

م از اين كه بعد از من در میاان  دهست، همانا من به شما هشدار ميخدا فرمود: اين امر مال قريش ا
پس از آن برای مردم فرمود: بعاد از مان باه زودی امیراناي میايناد؛ از آناان       .تالف كنیدامت من اخ

بودند اطاعت كنید؛ چرا كه امیر همانند سپری است كه انسان را نگهمیدارد. اگر آنها صالح  و با تقوا 
دادند بر  ها دستور دادند به نفع شما و آنها است. و اگر بد بودند و به شما دستورو شما را به خوبي

 ....ضرر آنها است و شما گناهي نداريد
  ،     7515 ح   ،   118   ص   ، 8   ج   ،             المعجام الكبیار       هاا(،     541      متوفااى                                   ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب )           الطبراني،

  . م    1185  –    ها    1414                         الموصل، الطبعة: الثانیة،   -                    ناشر: مكتبة الزهراء                                   تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفي،



                   ست او را فحش ندهيد                             روايت دوم؛ حاكم سايه خداوند ا

                        ای كاه او را ساايه خداوناد                   دار اسات باه گوناه                                     يت ديگر، حاكم از موقعیت ويژه برخور      در روا
                                                              دانسته است؛ از اين رو، دشنام دادن و فحش دادن به او جايز نیست.

               . روايت حذيفه: 1

    رده      نقال كا    «               فضالیة العاادلین   »                                                         روايت اول از حذيفه است كه آن را ابو نعیم اصفهاني در كتاب 
     است:

گويد: به حاكم فحش ندهید؛ چرا كه حاكم ساايه خادا در روی زماین    حذيفه بن يمان مي
طرف و فاساقان  ظلم را بر ،سازددين را ظاهر مي ،داردپا مي، به واسطه حاكم خداوند حق را براست

 گرداند.را هالك مي
                          طبق برنامه الجامع الكبیر.   :     النشر     دار  ،    154 ص   ، 1 ج   ،        العادلین       فضیلة   ، (  ها     451       )متوفای      نعیم     أبو   ،       ألصبهاني ا

                        . روايت ابو عبيده جراح: 2

                                 عاصم با اين سند روايت كرده است:        ابن ابي  «      السنة »                  اين روايت در كتاب 

ز رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم شنیدم كاه  دهم كه اگويد: شهادت ميابو عبیده جراح مي
 فرمود: به حاكم فحش ندهید؛ چرا كه حاكم سايه خداوند در روی زمین است.

                       تحقیاق: محماد ناصار الادين       ،    487 ص   ، 5 ج       السنة،    ،   ها(   587      متوفاى                                   الشیباني، عمرو بن أبي عاصم الضحاك )
    ها.    1411                      بیروت، الطبعة: األولى،   -                    ناشر: المكتب اإلسالمي           األلباني،



ه جراح نیز روايت ابو عبید« شعب االيمان»و بیهقي در كتب  ،«الشهاب مسند»قضاعي در كتاب 
 آورده است:« فانه فيء اهلل في ارضه»اند با اين تفاوت كه قضاعي آن را با عبارت را آورده

: تحقیاق ، 71ص ،5ج ،الشاهاب  مساند  ،هاا( 454)متوفاای  اهلل عباد  أباو  جعفر بن سالمة بن محمد ،القضاعي
 1184 - 1417 الثانیة،: الطبعة، بیروت – الرسالة مؤسسة: رالنش دار، السلفي المجید عبد بن حمدی

       تحقیاق:  ، 17ص ،4ج            شاعب اإليماان،      ها(    458      متوفاى                                      أحمد بن الحسین بن علي بن موسي ابوبكر )          البیهقي،
    ها.    1411                      بیروت، الطبعة: األولى،   -                    : دار الكتب العلمیة       ، ناشر                        محمد السعید بسیوني زغلول

 . روايت انس:3

 از انس بن مالک نقل كرده است: ،«سنن»و «  اإليمان شعب»بیهقي در كتاب 

گويد: رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم فرمود: وقتي به يک شهری رفتاي  انس بن مالک مي
 كه حاكم نداشت، وارد آن نشويد؛ زيرا حاكم سايه خدا و نیزه خدا در زمین است.

  ،    7575ح،18ص ،4ج            شاعب اإليماان،      هاا(     458      متوفاى                    علي بن موسي ابوبكر )                   أحمد بن الحسین بن          البیهقي،
    ها.    1411                      بیروت، الطبعة: األولى،   -                    : دار الكتب العلمیة       ، ناشر                               تحقیق: محمد السعید بسیوني زغلول

 145 ص ،8 ج ،الكبرى البیهقي سنن
از حال اين روايات به صورت مطلق حاكم را سايه خداوند شمرده است اما در روايت ديگر كه 

 خلیفه اول نقل شده، حاكم عادل را سايه خدا به حساب آورده است:



                          طبق برنامه الجامع الكبیر.   :     النشر     دار  ،    154 ص   ، 1 ج   ،        العادلین       فضیلة   ، (  ها     451       )متوفای      نعیم     أبو   ،    هاني   ألصب ا

 دهد:روايت سوم؛ خداوند، گرامي دارنده حاكم را در قيامت مورد اكرام قرار مي

دارد و يا در اين دنیا به وی در برخي از روايات ديگر، پاداش شخصي كه حاكمي را گرامي مي
 كنند بیان شده است. مي اهانت

 احمد بن حنبل روايت را اينگونه نقل كرده است:

كاه حااكم   فرمود: كساي وسلم شنیدم كه مي گويد: از رسول خدا صلي اهلل علیهبكره ميابي
كاه باه ايان    دارد؛ اما كسيخداوند را در اين دنیا گرامي كند، خداوند او را در روز قیامت گرامي مي

 سازد.حاكم الهي اهانت كند، خداوند او را در قیامت خوار مي
                شر: مؤسسة قرطبة   نا، 45ص ،5ج                   مسند أحمد بن حنبل،       ها(،   541      متوفاى )                        ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل           الشیباني،

     مصر.  –
 دانسته است: وايت، روايت احمد بن حنبل را معتبرهیثمي بعد از نقل ر

          ناشار: دار  ، 515ص ،5ج                             مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،     ها(،      817      متوفاى )               علي بن أبي بكر                   الهیثمي، ابوالحسن 
    ها.    1417  –               القاهرۀ، بیروت   -                  دار الكتاب العربي                 الريان للتراث/

 گونه نقل كرده است:بكره را اينترمذی نیز روايت ابي



                                                               گويد: من با ابو بكره زير منبر ابن عاامر باودم در حاال خطباه خوانادن                     زياد بن كسیب مي
                                                                                            پیراهن نازك پوشیده بود. ابو بالل گفت: به امیر ما نگاه كنید كه لباس فاسقان را پوشیده است. اباو  

                كه به حاكم الهي                         وسلم شنیدم كه فرمود: كسي                                            بكره گفت: ساكت باش، از رسول خدا صلي اهلل علیه 
                                                                                        در روی زمین اهانت كند، خداوند او را خوار مي سازد. ابو عیسي میگويد: اين روايت حسن است.

            تحقیاق: أحماد   ، 515ص ،4ج             سنن الترماذی،     ،   ها(   571        متوفاى                      ابوعیسي محمد بن عیسي )                 الترمذی السلمي،
       بیروت.  -       العربي                         ناشر: دار إحیاء التراث   ،                محمد شاكر وآخرون

 الباني اين روايت را صحیح دانسته است:

 (541 ص/  5 ج) - المصابیح مشكاۀ
 داند:مي« حسن»بكره را روايت ابي« ظالل الجنة»تاب و در ك

 (554 ص/  5 ج) - الجنة ظالل

               در دنيا و آخرت                          آثار وضعي مخالفت با حاكم   : م ت ش ه      دسته

    نیز                       در اين دنیا آثار وضعي                                                           حال اگر كسي با حاكم زمانش مخالفت كرد و علیه او خروج نمود، 
      كنند.                                  از روايات باب، اين آثار را بیان مي    ای    دسته      دارد.       در پي 



     كند:                  را در دنيا ذليل مي         بر حاكم         گنندگان    وج  خر       خداوند   .  1

           قبل از ايان                 فرد خروج كننده            اين است كه          بر حاكم     خروج                                 طبق روايات اهل سنت يكي از آثار
     كند.                 را ذلیل و خوار مي    او       خداوند                  كه از دنیا برود، 

             روايت حذيفه:

                       از حذيفه نقل كرده است:   ، «      المصنف »                          عبد الرزاق صنعاني در كتاب 

، مگر قیام نكردبه قصد ذلت او علیه حاكم الهي گويد: هیچ گروهي در اين زمین حذيفه مي
 ذلیل ساخت. اين كه خداوند او را قبل از اين كه بمیرد،

        الارحمن       حبیاب   :      تحقیاق   ،    544 ص   ،  11 ج   ،      المصنف   ،   ها(   511       )متوفای      همام    بن        الرزاق     عبد     بكر     أبو   ،        الصنعاني
         1415         الثانیة   :      الطبعة  ،      بیروت  –        اإلسالمي        المكتب  :      النشر     دار   ،      األعظمي

                                                روايت حذيفه در جای ديگر با اين سند نقل شده است:

اكم قدم بر نداشت مگر اين كه خداوند هیچ گروهي به اندازه يک وجب برای ذلیل كردن ح
 او را ذلیل ساخت.

         والسااعة           وغوائلهاا        الفاتن     فاي          الاواردۀ        السانن    ،   هاا(    444       )متوفاای       ساعید     بن       عثمان      عمرو     أبو  ،              المقرئ الداني
  ،       الريااض   -         العاصامة      دار  :      النشار      دار  ،            المبااركفوری        إدرياس       محمد    بن    اهلل     ضاء  .  د  :      تحقیق  ،    587   ص  ،  5   ج           وأشراطها،

       1414     ولى  األ  :      لطبعة ا
  :                                                 سیوطي و متقي هندی روايت را با اين عبارت آورده اند

              الجامع الصغیر               جامع االحاديث )      ها(،   111      متوفاى            بن أبي بكر )           عبد الرحمن            أبو الفضل          جالل الدين           السیوطي،
                          طبق برنامه الجامع الكبیر.  ،    515 ص   ، 4 ج                         وزوائده والجامع الكبیر(، 



   ، 4 ج                                     كنز العمال في سنن األقوال واألفعال،   ، (  ها   175      متوفاى                                    عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين )         الهندی،
   م.    1118  -  ا  ه    1411                      بیروت، الطبعة: األولى،   -                                                   تحقیق: محمود عمر الدمیاطي، ناشر: دار الكتب العلمیة   ،   54 ص

                                  تصحيح سند اين روايت از سوی هيثمي:

                                                                              هیثمي از علمای رجال اهل سنت روايت حذيفه را پس از نقل متن، روايات را تصاحیح كارده    
     است:

اين روايت را بزار روايت كرده و رجال سندش رجال صحیح بخاری است جز كثیر بن ابي 
 ثقه است. نیز كثیر كه وی
          ناشار: دار    ،    514 ص   ، 5   ج                            مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،      ها(،      817      متوفاى )               علي بن أبي بكر                   الهیثمي، ابوالحسن 

    ها.    1417  –               القاهرۀ، بیروت   -                  دار الكتاب العربي               ريان للتراث/  ال

  :    شوند                      بدون سؤال وارد دوزخ مي                         . خروج گنندگان بر امام، 2

            زماان و حااكم            بار اماام                                                             روايت ديگری در منابع معتبر اهل سنت نقل شده است كه اگر كساي 
        هند شد.                      بدون سؤال وارد آتش خوا                    مخالفت را بلند كند،                       وقتش خروج كند و پرچم

                                احمد بن حنبل در مسند آورده است:

       گیرند:                                  سه شخص هستند كه مورد سؤال قرار نمي    ود:                              رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم فرم
               دنیا رود. كنیز                                        و از امامش سر پیگي كند و در اين حال از                          شخصي كه از جماعت جدا شود 

      ... .                            و در اين حال بمیرد. و زني كه                     يا برده ای فرار كنند 
                شر: مؤسسة قرطبة   نا  ،   11 ص   ، 4 ج                   مسند أحمد بن حنبل،       ها(،   541      متوفاى )                        ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل           الشیباني،

     مصر.  –
           آورده است:  «            االدب المفرد »                               بخاری نیز اين روايت را در كتاب 



            تحقیق: محمد   ،    517 ص   ، 1 ج              األدب المفرد،   ،   ها(   554      متوفاى                          ابوعبداهلل محمد بن إسماعیل )                   البخاری الجعفي،
   م.    1181   ا    ها    1411                        بیروت، الطبعة: الثالثة،   -                          ناشر: دار البشائر اإلسالمیة                  فؤاد عبدالباقي،
     است:                                 و معنای جمالت مورد استشهاد ما اين           معنا كرده                          اوی تک تک جمالت روايت را  من

                 )رجال فاارق(؛ يعناي                                         يعني آنها از جمله هاالك شاده هاا هساتند.        (؛    عنهم      تسأل   ال      ثالثة )
                     مراد از جماعت، جماعت    ؛ (       الجماعة )                                                كه با دل و زبان، اعتقاد و عمال از جماعت جدا شود.    ي   شخص

                                  طريق بدعت همانناد خاوارج ياا از راه                             امامش را عصیان كند، يا از    ؛ (     امامه      وعصى )              مسلمانان است. 
                               مردن او همانند مردن جاهلي است.        ؛ يعني (     عاصیا      ومات )               يا از راه جنگ        سركشي،

                                  گويد: راوايان روايت موثق هستند.           در پايان مي
  ،  1 ج            امع الصغیر،                 التیسیر بشرح الج   ، (  ها    1151        متوفاى                                        محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين )  ،        المناوی

   م.    1188   ا   ها     1418   ،                       الرياض، الطبعة: الثالثة  -                          ناشر: مكتبة اإلمام الشافعي   ،    477 ص
                                    روايت را نقل كرده و در پايان به صحت    ، «        الصحیحین     على          المستدرك »       نیز در           نیشابوری      حاكم

                       سند آن تصريح كرده است:

  ،    514 ص   ، 1 ج                       المستدرك علي الصحیحین،    ، (  ها     415      متوفاى                     عبداهلل محمد بن عبداهلل )     ابو                    الحاكم النیسابوری،
     1111  -   ها     1411   ، ى                  بیروت الطبعة: األول  -                        ناشر: دار الكتب العلمیة                               تحقیق: مصطفي عبد القادر عطا،

                                               تصحیح حاكم را نقال كارده و در رد آن چیازی يااد آور       ،  «     الدين      علوم       إحیاء »        در كتاب        غزالي
  :        نشده است



  –                   ناشار: دار االمعرفاة     ،    551 ص   ، 5 ج                  إحیاء علاوم الادين،      ، ا ه   515      متوفاى                               الغزالي، محمد بن محمد ابوحامد )
       بیروت.

      داند:                                   هیثمي نیز رجال اين روايت را موثق مي    

          ناشار: دار    ،    551 ص   ، 5 ج                             مجمع الزوائد ومنبع الفوائاد،      ها(،      817      متوفاى )               علي بن أبي بكر              مي، ابوالحسن      الهیث
   ها    1417  –               القاهرۀ، بیروت   -                  دار الكتاب العربي                 الريان للتراث/

  د ن                           نزد خدا در قيامت ارزشي ندار                     خروج گنندگان بر حاكم   .  3

                          ان قیام كنند و بار او هجاوم           علیه عثم        خواستند           كه مردم مي                    يگر، آمده است هنگامي          در روايت د
                    ببرند؛ حذيفه گفت:

                  مات هیگگوناه ازرش و                                                  خواهناد حااكم و خلیفاه ای را ذلیال كنناد، در روز قیا          كه ماي      كساني
                              جايگاهي در نزد خداوند ندارند:

د، حذيفاه  خواستند علیه عثمان خروج كننا قیس عیالن گفت: وقتي مردم ميقبیله مردی از 
خواهم همراه مردم خروج كنیم. گفت: نخستین كسي كه مي ؟ گفتیم:خواهید چه كار كنیدگفت: مي

حاكم را  كه بخواهدگروهي  نخواهد بود و هر حاكم را ذلیل كند، در روز قیامت برای او هیچ ارزش
 نرفت. هیچ فردی از قبیله ما بیرونخداوند او را ذلیل كند؛ پس از اين سخن  ذلیل كند،
   ، 1 ج  ،                                ید والبیان في مقتل الشهید عثمان     التمه   ،   ها(   741       )متوفاى                        محمد بن يحیى بن أبي بكر   ،                المالقي األندلسي

    ها.    1415  ،      األولى   :           قطر، الطبعة  -       الدوحة   -            دار الثقافة    :  شر  نا   ،                  د. محمود يوسف زايد   :     تحقیق  ،    544 ص

                                               دسته نهم؛ همراهي شيطان با مخالفان حاكم و جماعت

                                                                     ی از اين روايات بیانگر اين مطلب است كه اگر كسي از جماعت خارج شد و باا         ای ديگر    دسته
                                                                            حاكم زمانش به مخالفت پرداخت، قطعا پیرو شیطان است و شیطان همراه همیشگي اوست.

                               اين مطلب در دو روايت آمده است:



            روايت اول: 

                           ، با سند ذيل نقل كرده است: «      الكبیر        المعجم »          طبراني در              اين روايت را 

                                                           از رسول خدا صلي اهلل علیه وآله شنیدم كاه فرماود: دسات خادا هماراه             گويد:        عرفجه مي
                          كه با جماعت مخالفت كند.                          ست و شیطان همراه كسي است       جماعت ا

       تحقیاق:    ،    145 ص  ،   17   ج   ،             المعجام الكبیار       هاا(،     541  اى    متوفا                                   ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب )           الطبراني،
  . م    1185  –    ها    1414                         الموصل، الطبعة: الثانیة،   -                    ناشر: مكتبة الزهراء                            حمدی بن عبدالمجید السلفي،

      داند:                        يان اين روايت را موثق مي         هیثمي راو

          ناشر: دار   ،    551   ص   ، 5   ج                            مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،      ها(،      817      متوفاى )               علي بن أبي بكر                   الهیثمي، ابوالحسن 
    ها.    1417  –               القاهرۀ، بیروت   -                  دار الكتاب العربي                 الريان للتراث/

     يسد:  نو  مي   ، «      الصغیر        الجامع     شرح        القدير     فی  »                  مناوی نیز در كتاب 

        الصاغیر،                         فی  القدير شرح الجامع   ، (  ها    1151      متوفاى                                        محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين )  ،        المناوی
  .  ها    1554   ،                  مصر، الطبعة: األولى  -                        ناشر: المكتبة التجارية  ،    441 ص   ، 4   ج

  :   دوم       روايت

                          رسول خدا صلي اهلل علیاه وآلاه                                                       در روايت ديگر كه از عمر بن خطاب نقل شده آمده است كه 
                                                                                         فرموده است: بايد همراه جماعت باشید و از آن جدا نشويد؛ چرا كه اگر كسي جدا شاد و تنهاا ماناد،    

    .                شیطان همراه اوست
       نويسد:               احمد بن حنبل مي



               همانجاايي كاه مان      ا                                خواند و گفت: رسول خدا در میان ما                           عمر بن خطاب در جابیه خطبه 
                                     .. پس هر كسي از میان شما بخواهد وارد  . .                                            ام فرمود: در باره اصحاب من به خیر توصیه كنید        ايستاده 

                                                                                      بهشت شود، بايد از جماعت جدا نشود؛ زيرا شیطان با يک نفر است و شیطان از دو نفر دور است.
         سة قرطبة        شر: مؤس  نا  ،   18 ص   ، 1 ج                   مسند أحمد بن حنبل،       ها(،   541      متوفاى )                        ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل           الشیباني،

     مصر.  –
       نويسد:                         ترمذی بعد از نقل روايت مي

            تحقیق: أحماد    ،    445   ص   ، 4   ج             سنن الترمذی،    ،   ها(   571        متوفاى                      ابوعیسي محمد بن عیسي )           ی السلمي،      الترمذ
       بیروت.  -                              ناشر: دار إحیاء التراث العربي    ،                محمد شاكر وآخرون
                                                   بعد از نقل روايت از طريق عبد اهلل بن دينار از عمر بن    ، «        الصحیحین     على          المستدرك »        حاكم در 

       نويسد:       خطاب مي

  ،    117 ص   ، 1 ج                       المستدرك علي الصحیحین،    ، (  ها     415      متوفاى                     عبداهلل محمد بن عبداهلل )     ابو                    الحاكم النیسابوری،
     1111  -   ها     1411   ،                 روت الطبعة: األولى  بی  -                        ناشر: دار الكتب العلمیة                               تحقیق: مصطفي عبد القادر عطا،

                             م؛ كشتن شورشگران، حكم نهائي  ه د     دسته 

                                                                               با توجه به رواياتي كه بیان شد، روشن است كه خروج بر علیاه حااكم باه هایچ عناوان جاايز       
                                                                               نیست و هیگگونه توجیه شرعي ندارد حتي اگر اين حاكم معصیت خداوند را هم انجام دهد.

                                                    بر علیه حاكم شوريد و از فرمان او اطاعات نكارد، آياا از                                  حال سؤال اين است كه اگر شخصي
                                                             نظر روايات كدام حكم جزائي برای او در نظر گرفته شده است يانه؟



                                                        حكم نهايي را برای خروج كنندگان علیه حاكم كشتن آنهاا بیاان      ،    صحیح              ای از روايات   اره    در پ
          كرده است:

 روايت اول

ده است كه اگر كسي اراده تفرقه را داشته باشاد  مسلم نیشابوری در صحیح خود روايتي را آور
 در هر جايگاهي كه باشد قتلش جايز؛ بلكه واجب است: 

             نده اتفاقاتي  ي           فرمود: در آ   ي    دم م ی        و آله شن   ه ی     اهلل عل   ي                                عرفجه گفته است كه از رسول خدا صل
                    كه امت بر آن اجتمااع                                                 كه در امور اين امت قصد تفرقه داشته باشد در حالي   ي                  خواهد افتاد؛ پس كس
            خواهد باشد.     كه مي   ي                               ر گردن بزنید، حال اين شخص هر كس ی                   دارند، او را با شمش

       تحقیاق:    ،     1471   ص   ، 5   ج           صحیح مسلم،     ا(،  ه   541      متوفاى )                         ابوالحسین مسلم بن الحجاج    ،       القشیری            النیسابوری
  ت.    بیرو  -                              ناشر: دار إحیاء التراث العربي                        محمد فؤاد عبد الباقي،

 روايت دوم:

 از طريق ديگر روايت عرفجه به اين عبارت نقل شده است:

هار كاس باه     :فرمودناد  يدم كه میه و آله شنیاهلل عل يگويد: از رسول خدا صلعرفجه مي 
ن شاما  یدر حالي كه همه شما بر يک شخص اتفااق نظار دارياد و او بخواهاد در با      ديشما آ یسو
 د.یاندازد و جماعت شما را پراكنده شود، پس او را بكشیب ييجدا

  .    1481 ص   ، 5   ج   ،    مسلم      صحیح

           روايت سوم:

                                                                                 طبری و برخي ديگر روايتي را از عبد اهلل بن عمیر اشجعي نقل كرده اسات كاه آن را در زماان    
                            ثمان در مسجد بیان كرده است:           شورش علیه ع



در مسجد ايستاد و گفت: ای مردم  (عثمان )محاصره عبد اهلل بن عمیر اشجعي در زمان فتنه
گفت: هر كساي خاروج كناد در    ساكت باشید، من از رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم شنیدم كه مي

اعت شان كه مردم پیشوايي دارد )و به خدا سوگند كه رسول خدا امام عادل هم نگفت(، تا جمحالي
 خواهد باشد. او را بكشید اين شخص هر شخصي كه مي را پراكنده كند،

  ،    444 ص  ،  5 ج               تااريخ الطباری،     ، (   511      متوفااى  )                         بن يزيد بن كثیر بن غالب                   جعفر محمد بن جرير   و          الطبری، أب
       بیروت.  -                        ناشر: دار الكتب العلمیة 

                                          اين روايت در كتابهای ذيل نیز نقل شده است:
      راتاب       أحماد    :     تحقیاق   ،   47 ص   ، 1 ج        الجمال،        ووقعاة         الفتناة    ،   ها(   511       )متوفای       الضبي     عمر    بن     سیف   ،     األسدی

       1511       األولى   :      الطبعة  ،      بیروت  –         النفائس     دار   :     النشر     دار   ،     عرموش
   ، 1 ج                                      التمهید والبیان في مقتل الشهید عثمان،    ،   ها(   741       )متوفاى                        محمد بن يحیى بن أبي بكر   ،                المالقي األندلسي

    ها.    1415   ،     األولى   :      الطبعة   ،   قطر  -       الدوحة   -            دار الثقافة    :  شر  نا   ، د                 د. محمود يوسف زاي   :     تحقیق  ،   75 ص

             روايت چهارم:

         ده است،                               قابل امامي كه مردم با او بیعت ش                                             در روايت ديگر آمده است كه اگر كسي بخواهد در م
                    بايد گردن او را زد.   ،        قیام كند

                                                   اين روايت در سنن ابو داود با سند صحیح نقل شده است:

و باا او دسات بیعات     كه با امامي بیعات كناد  رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم فرمود: كسي
؛ پاس اگار   بايد تا انادازده تاوانش از او اطاعات كناد    بايستد، جان بر سر اين بیعت و تا پای بدهد، 

عباد الارحمن بان عباد     شخص ديگری بیايد و در امر امامت با او منازعه كند، گاردن او را بزنیاد.   



گويد: از عبد اهلل بن عمرو سؤال كردم آيا اين سخن را از رسول خدا شنیدی؟ گفت: به گوشهای مي
 ....و با قلب خود حفظ كردم خودم شنیدم
       تحقیاق:     ،  14 ص   ، 4 ج                 سانن أباي داود،     ،   هاا(    575        متوفااى  )                سلیمان بن األشعث     ود     ابودا                  السجستاني األزدی،

                 ناشر: دار الفكر.                             محمد محیي الدين عبد الحمید،
                                                             نسائي اين روايت را با تفصیل بیشتری با همین سند نقل كرده است:

       تحقیاق:    ،    451 ص   ، 4 ج              السانن الكبارى،        ها(،      515      متوفاى )        بن علي              أحمد بن شعیب        الرحمن       ابوعبد           النسائي،
  .    1111  -      1411   ،                    بیروت، الطبعة: األولى  -                        ناشر: دار الكتب العلمیة                                               د.عبد الغفار سلیمان البنداری، سید كسروی حسن،
      داند:                             و الباني اين روايت را صحیح مي

  (   545   ص  /    1   ج )  -         النسائي     سنن       وضعیف      صحیح

       نتيجه:

 :شودباتوجه به روايات صحیحي كه تا اين قسمت بیان شد، روشن مي
شاود و  خروج بر حاكم نه تنها حرام بلكه موجب خروج از ملت اسالم و در حقیقت ارتداد مي

 در قیامت نیز بدون دستاويز و حجت خواهد بود.
حاكم آنقدر عواقب سوء را در پي دارد كه حتي ابوذر صحابي راستین رسول خادا  خروج علیه 

سازد كه چشم از بدعت عثمان بپوشد و با بادعت او هماراه و هام ناوا     صلي اهلل علیه وآله را وادار مي
 شود.

همان ابوذری كه سابقه اش در اسالم درخشانتر از آفتاب است، اگر سخن از خروج و مخالفت 
 رفت.ي در ارتدادش باقي نخواهند ماند و همه افتخاراتش از بین ميشك بزند،

 البته از نظر شیعه اين مطلب كامال دروغ و بدور از شأن جناب ابوذر است. 



     ، جاز              خروج كننادگان      برای   و                                 خروج بر حاكم گناه نابخشودني است    ،                     و طبق روايات دسته دهم
                                         یره در نظر گرفته نشاده اسات و تنهاا اولاین و                                                   كشتن، تعزير و عقوبت ديگری همانند زندان شدن و غ

                                    آخرين راه چاره، بريدن رگ حیات اوست.
                                                                                  از منظر همین روايات است كه اهل سنت، قیام امام حسین علیه السالم علیه يزيد و كشاتن آن  

      كنند.                                                حضرت را به دست اين جرثومه فساد و تباهي، توجیه مي

             خروج بر حاكم         در باره                 پيامبران و صحابه     از      برخي       ديدگاه    :       بخش دوم

                       كم دانستیم در اين قسمت                                                  كه روايات اهل سنت را در باره حرمت خروج بر علیه حا          بعد از اين
      جساتجو                         را نیاز از كتابهاای آنهاا                               رسول خدا صلي اهلل علیه وآلاه        صحابهبرخي از پیامبران الهي و     نظر 
      كنیم.  مي

 ه است ممكن نيستاسقاط حاكمي كه خدا به وی مهلت داد                   . زكريای نبي )ع(: 1

                              ، روايتي را از ترمذی نقل كرده  «            الدر المنثور »                                           سیوطي يكي از مفسران به نام اهل سنت در كتاب 
                                                                    قوم زكريای پیامبر علیه السالم از دست پادشاه ظالم باه ساتوه آماده بودناد.                           است كه طبق اين روايت، 

                       در ايان بااره جوياا شادند.                                                                     برای قیام در مقابل اين ظالم نزد حضرت زكريا آمدند و نظار حضارت را  
                            آنها را از اين كار منع كرد.           حضرت زكريا 

                                متن روايت به نقل سیوطي اين است:

  

             بر كشاور خاودش                                     از يونیس بن عبید نقل كرده كه مردی   «            نوادر االصول »              ترمذی در كتاب 
                                                       كرد و مردم نقشه قتل او را كشیدند. با خاود گفتناد: پیاامبر               آنجا ظلم مي                كرد و بر افراد        حكومت مي

                            آنها به منزل حضرت آمدند....                                       خدا زكريا در میان ما است نزد او برويم. 



، نظار شاما   یمجنگما نقشه كشیده ايم تا با او بكند و ين پادشاه بر ما ستم و ظلم ميا :گفتند
ن يیش سااده تار از پاا   يكندن كوه از جا؛ چرا كه دیا نكنن كار ريا !قوم ی: اچیست؟ حضرت فرمود

 .و خداوند عالم تر است كه خداوند او را مهلت داده يدن پادشاهیكش
      ناشر:   ،    415 ص   ، 5 ج              الدر المنثور،       ها(،   111      متوفاى            بن أبي بكر )           عبد الرحمن            أبو الفضل          جالل الدين           السیوطي،

  .    1115  –      بیروت   -          دار الفكر 

 ط حاكمي كه خدا به وی مهلت داده است ممكن نيست اسقا: حضرت علي )ع( .2

                                        از زبان حضرت علي علیه السالم نیاز نقال شاده       ،                                      اين سخن زكريای پیامبر در منابع اهل سنت
     است.

                گونه آورده است:      را اين        ه السالم  ی    ن عل ا  من   رمؤ ی  ام    كالم              ه با سند خود  ب ی ش   ي      ابن اب

      ت كرد  ي     م روا ي                      ت كرده است كه پدرم برا ي   روا   ي                                        ابو اسامه از عبد اهلل بن محمد بن عمر بن عل
       ، كنادن                      و موجاودات را خلاق كارد                     كه دانه را شاكافت    ي         قسم به كس   :               ه السالم فرمودند ی  عل   ي     كه عل

  .           بر كنار كرد   ،                   او را مهلت داده است            كه هنوز خدا    ي             ن است كه حاكم ي                             كوهها از مكانشان ساده تر از ا
                                      سوگند به آن خدايي كه جاانم در دسات اوسات                                كه در میان شان اختالف كنند،        پس زماني

                          فتارها بر آنها غالب شوند.         ديک است ك  نز
 ج                                  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثاار،      ها(،      555      متوفاى                    بكر عبد اهلل بن محمد )   ابو                     بن أبي شیبة الكوفي، إ

    ها.    1411                       الرياض، الطبعة: األولى،   -                    ، ناشر: مكتبة الرشد                       تحقیق: كمال يوسف الحوت، 445ص ، 7
 است: روايت شدهدر باره ملوك بني عباس مقدم بن داود نیز از شبیه سخن علي السالم 

       : خلیال       تحقیاق ، 514ص ،1ج                  المعرفاة والتااريخ،      ، (  هاا    577      متوفااى  )                        أبو يوسف يعقوب بن سفیان    ،      الفسوی
  . م    1111  -  ها    1411  -      بیروت   -        العلمیة             : دار الكتب   شر    ، نا       المنصور



           بن خطاب:     عمر  .  2

                                                           وم اهل سنت نیز در باره عدم خروج بر حاكم ساخناني بسایار جاالبي                       عمر بن خطاب خلیفه د
      دارد.                   ای را به تعجب وا مي                             دارد كه يكي از آن، هر خواننده

                                                حتي اگر حاكم دينت را نقص كرد، صبر كن و خروج نكن      الف:

        كاه باشاد      ي       ر هار كسا   یا                                    ح از عمر بن خطاب نقل كرده اسات كاه ام   ی            به با سند صح ی ش   ي      ابن اب
         نقاص وارد     ش ن ي د   در     اگر    ي    و حت       ع كند ي            دستانش را ضا ر ي     قوق ز     اگر ح   ي  حت   ؛        واجب است            اطاعت از او 

  :             ه او شورش كرد ی       د بر عل ي   نبا                                          كند و يا كاری كند كه باعث تخريب دين شود،

ز یا ن سال نياز ا دانم كه بعديمن نم !هیامابو  یا :عمر به من گفتد يگو يد بن غفله ميسو
ر و یبر تو ام یادهيگوش بر ياگر عبد حبش ،پس گوش كن و اطاعت كن ،ا نهي كنميتو را مالقات م

حقت [ محروم كرد با باش و اگر تو را ]از یع او باش و اگر تو را زد شكیو مط حاكم شد فرمانبردار
چشام و  » :، بگاو در دين تو نقصاي وارد شاود   با انجام آن كه يكن یخواست كاربا باش و اگر یشك

 .و از جماعت جدا نشو «را  نميدنه  كنم  يم را حفظخونم  ،اطاعت كن
 ،4ج                                  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،     ها(،      555      متوفاى        ن محمد )            بكر عبد اهلل ب   ابو                     بن أبي شیبة الكوفي، إ

    ها.    1411                       الرياض، الطبعة: األولى،   -                                          تحقیق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد .، 544ص
 آمده است:  «با تعبیر  ذيلكتابهای  دربا همین سند اين روايت 
 ،1ج        األموال،      ها(   551 ى ا                                                                بوأحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد اهلل المعروف بابن زنجويه )متوف           الخرساني، ا

                          طبق برنامه الجامع الكبیر.، 54 ص
 السانة  أصاول  بتخاري   الجناة  ريااض  ،(هاا  511)متوفاای  اهلل عباد  بن محمد اهلل عبد أبو ،(زمنین أبي ابن) 
 - األثرياة  الغرباء مكتبة: النشر دار، البخاری حسین بن الرحیم عبد محمد بن اهلل عبد :تحقیق، 581ص ،1ج ،األندلسي
   ها 1415 األولى، :الطبعة، السعودية/  المنورۀ المدينة

         والسااعة           وغوائلهاا        الفاتن     فاي          الاواردۀ        السانن    ،   هاا(    444       )متوفاای         المقارئ       سعید    بن       عثمان      عمرو     أبو  ،       الداني
  :      لطبعة   ، ا      الرياض  -         العاصمة     دار  :      النشر     دار  ،            المباركفوری       إدريس   د   محم    بن    اهلل     ضاء  .  د  :      تحقیق، 581ص ،5ج           وأشراطها،
       1414       األولى



، 151ص ،8ج                    سنن البیهقاي الكبارى،      ،   ها(   458        متوفاى                                      أحمد بن الحسین بن علي بن موسي ابوبكر )          البیهقي،
  .    1114  -      1414   ،                          تحقیق: محمد عبد القادر عطا              مكة المكرمة،  -                      ناشر: مكتبة دار الباز 
                            جامع االحاديث )الجامع الصغیر       ها(،   111      متوفاى            بن أبي بكر )           عبد الرحمن            أبو الفضل        ل الدين   جال          السیوطي،

                          طبق برنامه الجامع الكبیر.، 448 ص ،15ج                         وزوائده والجامع الكبیر(، 
، 577 ، ص5ج              الادر المنثاور،         هاا(،    111      متوفااى             بن أبي بكر )           عبد الرحمن            أبو الفضل          جالل الدين           السیوطي،
  .    1115  –      بیروت   -                ناشر: دار الفكر 
 ،5ج                                  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال،    ، (  ها   175      متوفاى                                    عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين )         الهندی،

   م.    1118  -  ا  ه    1411                      بیروت، الطبعة: األولى،   -                                                   تحقیق: محمود عمر الدمیاطي، ناشر: دار الكتب العلمیة ، 511ص

               صحت سند روايت:   به       تصريح 

نقل كرده و در پايان سند روايت را نیز تصحیح كرده  را ، روايت«السنة»ب ابو بكر خالل در كتا
 است:

 صحیح است. ،سند اين روايت از عمر
              تحقیق: د.عطیة ، 111ص ،1ج        السنة،   ، (   ها      511       )متوفای                                      أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد   ،      الخالل

   م     1181  -   ها     1411              الطبعة: األولى،   ،      الرياض  -                      دار النشر: دار الراية   ،         الزهراني

                               تغيير عبارت در نقل های ديگر:

ک سخن زشتي اسات كاه   وقتي ديده است كه عبارت روايت، برضرر خلیفه و ي ،ابوبكر آجری
 را به « کدين ينتقص»وعبارت  آن زده، دست به تحريف صادر شود نبايد از وی

 :تغییر داده است

 را: پايان روايتاين نكته نبوده است كه اما متوجه  



 نیز تغییر دهد تا هماهنگ با جمله قبل باشد.
 درست باشد:« في دينک»در پايان احتمال داده است كه عبارت اما 

                  الادكتور عباد اهلل بان       :     تحقیاق ، 581ص ،1ج           ، الشريعة،  (  ها   541      متوفاى                               اآلجری، أبي بكر محمد بن الحسین )
   م.      1111  -   ها       1451                                    الرياض / السعودية، الطبعة: الثانیة،   -                ناشر: دار الوطن                         عمر بن سلیمان الدمیجي،
گر نیز سخن عمر بن خطاب را با اين عبارت نقل كرده و در پايان اين سخنش را به در جای دي

 ذكر كرده است:عنوان يک وصیت جامع 

 الكافیاة  النصایحة  ،(ها 811)متوفای عیسى بن محمد بن أحمد العباس أبو ،بزروق المعروف الفاسي البرنسي
 :الطبعاة ، لبنان/ بیروت - العلمیة الكتب دار :النشر دار ،خیالي المجید عبد :تحقیق، 18 ص 1ج ،بالعافیة اهلل خصه لمن
  م5111 - ها1455 األولى

 اطاعت از حاكم دستگيره محكم اسالم است ب:

                                در رديف شهادت به وحدانیت خداوند                    اطاعت از امیران را       ر نیز    ديگ        در سخني              عمر بن خطاب
     است.        دانسته

        از طرياق    «                       أن يقولاوا سامعنا وأطعناا    »                                                    اين سخن او را ابن ابي حاتم و ابن كثیر دمشقي ذيل آيه 
                                 قتاده از ابو درداء نقل كرده اند:

                                                                        ... عمر بن خطاب برای ما گفت: دستگیره محكم اساالم شاهادت باه وحادانیت خداوناد،      
             گرفته اند.    هده                                                                       برپاداشتن نماز، پرداخت زكات و اطاعت از كسي است كه امر مسلمانان را بر ع

   ، 8 ج         القارآن،        تفسایر    ،   ها(   557              حاتم(، )متوفای                   )معروف به ابن ابي       إدريس    بن      محمد    بن        الرحمن     عبد   ،      الرازی
                              ، طبق برنامه الجامع الكبیر.    صیدا  –         العصرية         المكتبة  :      النشر     دار   ،     الطیب      محمد      أسعد   :     تحقیق  ،     5454 ص

  ،    511 ص   ، 5 ج                     تفسیر القارآن العظایم،        ها(،    774     توفاى م                                 ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي )                   ابن كثیر الدمشقي،
    ها.    1411  –      بیروت   -                ناشر: دار الفكر 



 زوال حكومت همانند كوه استوار ممكن نيست ابن مسعود:. 3

عبد اهلل بن مسعود يكي از اصحاب رسول خدا صلي اهلل علیه وآله نیاز ساقوط حكومات ياک     
 يک كوه استوار را از جا كند.توان همانگونه كه نمي داند؛حاكم را غیر ممكن مي

، برای من دوست بكنما از جرا گويد: سوگند به خدا اگر كوه استوار عبد اهلل بن مسعود مي
 زائل نمايم.كه مهلت دارد حكومت حاكميداشتني تر از اين است كه 

 ج                                  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثاار،      ها(،      555      متوفاى                    بكر عبد اهلل بن محمد )   ابو                     بن أبي شیبة الكوفي، إ
    ها.    1411                        الرياض، الطبعة: األولى،  -                                          تحقیق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد ، 485ص ،7

ر فتناه عثماان   اين سخن عبد اهلل بن مسعود زمااني بیاان شادكه د   در جای ديگر آمده است كه 
 علیه او خروج كند و او نیز همراه ابن مسعود باشد: شخصي از او خواست تا

آوری كرد و گفات: بخال او را از   هلل بن مسعود روزی از عثمان يادگويد: عبد اابو وائل مي
كنید ه ابن مسعود گفتیم: آيا علیه او خروج نميو همراز و اطرافیان بدی دارد. بپای در آورده است. 

كندن كوه استوار آسان تر است برای من از اين كة پادشاهي  تا همراه شما خروج كنیم؟ گفت: همانا
 كه مهلت دارد را بر طرف كنم.

                 تحقیاق: سامیر أماین    ، 158ص ،1ج               ، كتااب الفاتن،     هاا(    588       )متوفاای                         نعیم بن حماد أبو عباد اهلل    ،        المروزی
       1415             الطبعة: األولى         القاهرۀ،   –                         دار النشر: مكتبة التوحید    ،  ری     الزهی

اين سخن عبد اهلل بن مسعود حكايت از اين دارد كه قیام در برابر حااكم درسات نیسات و باه     
 رسد.نمينتیجه 

        ه حاكم  ي  عل   بر      شورش          در مورد          ن اهل سنت  ي             فقهاء و متكلم    نظر           بخش سوم:

                                         حاكم را جايز ندانسته اند. در ايان قسامت باه          روج بر                         كلمان علمای اهل سنت نیز خ          فقهاء و مت
      كنیم:                           سخنان برخي از آنها اشاره مي



 دست از اطاعت نكشيداحمد بن حنبل: . 1

     ظالم         چند كه    هر    را                    شديدا خروج بر حاكم                               يكي از پیشوايان مذاهب اهل سنت،              احمد بن حنبل 
           جز موعظه و    ی ز ی      گفتن چ      گويد:      مع مي                        و طبق يک فتوا و توصیه جا                     مورد انكار قرار داده              و فاجر باشد، 

  د  ي   نبا   ي ب                   و فراتر از انكار قل                    برای حاكم حرام است   ،        به سلطان         ا و آخرت  ی                           ترساندن و برحذر داشتن از دن
             ه سلطان كرد. ی     بر عل   ی   كار

                         پس از اين كه نظر خاودش را    «              االداب الشرعیة »              مقدسي در كتاب    را                       اين سخن احمد بن حنبل
   ت:           نقل كرده اس      كند،       مطرح مي

 ئر و ستمكارتكار و امام جاين جنایانكار سلطان و فرق بدر باره فصل 
 داشاتن ا برحاذر  ي و نترساند وارشاد  یبرا مگر ؛از منكر كند ينهسلطان را د يگكس نبایه
گران يو د يقاض .حرام است كه متعرض سلطان شد ن مواردير ایو در غ یو اخرو یویاز عواقب دن

شاد و اال  ن است كه خوف ضرر از جانب سلطان نداشته باين را متذكر شده اند و مراد از آن ايز این
 .است يكياز منكر  ير سلطان در نهیف ساق  است و حكم سلطان و غیباز هم تكل

اثق باه  ت كردن از [ حكومت ويدند در ]شكاحنبل گفته است كه فقهاء بغداد متفق النظر ش
قول به مخلوق بودن قرآن  يبعضر شده و یهمه گ یاو گفتند كه در امر حكومت بلو ابا عبد اهلل و به



حكام مسااله را    ،ميت نادار يو ما نسبت به حكومت و سلطه او رضاا كنند را اظهار مين ها و غیر اي
  .ديیان فرمایما ب یبرا

ن ید و در با ياحمد بن حنبل گفت: شما قلبا او را انكار كنید؛ اما دست از اطاعت او بر ندار
د و یا تاان دقات كن  ياد و خون خود و مسلمانان را نريزيد و در عاقبات كاره ياندازیمسلمانان تفرقه ن

ن حارف  يا د و گفات ا یرند و از ظالماان در اماان باشا   یكوكاران در آرامش قرار گید تا نیبا باشیشك
 .گر استيت دين بر خالف روايست و این يدرست

داد به حفظ يدم كه دستور میشن )احمد بن حنبل( ز گفته است كه از ابا عبداهللین یو مروذ
 . كرديم يدا نهيان و از خروج شدج
، 114ص ،1ج          المرعیة،        والمنح         الشرعیة       اآلداب   ، (  ها   745       )متوفای      مفلح    بن      محمد    اهلل     عبد     أبي       اإلمام   ،       المقدسي

    م    1114  -    ها    1417         الثانیة  :       الطبعة   ،     بیروت  –         الرسالة       مؤسسة  :      النشر     دار  ،       القیام     عمر  /          األرنؤوط      شعیب  :      تحقیق

 خروج بر ائمه جور جايز نيست: مالكي قرطبيابن بطال  .2

    ايان                                                                            طال نیشابوری بعد از ذكر تعدادی از رواياتي كه خاروج علیاه حااكم را مناع كارده،          ابن ب
       كند:               داند و تصريح مي                        بر ترك خروج حاكم ظالم مي               روايات را دلیل 

و لازوم   ،جاائر  انتارك خاروج بار حاكما     اسات بار   تث حجا يحد: اين ديگويمولف م
تا  ،عتش الزم استاطا زورمندن دارند كه امام يز اجماع بر ایو فقهاء ن .و اطاعت از آنها یفرمانبردار
در  نكاه يا یبارا  ،اسات  ، بهتر از خاروج بار او  و اطاعت از او كه جماعات و جهاد را برپا داردزماني

، شاود يما  یرین جلوگیمسلم ز تهاجم برشود و ايخون مسلمانان حفظ م گونه حاكم،اطاعت از اين
 ييشاامدها یمور و پد از من ابع» :ه و آله به اصحابش فرمودیاهلل عل يكه رسول خدا صلآيا نمي بیني 

 يرانیام ح دادند كه پس از اویسپس توض ،«ند استيار ناپسند و ناخوشایدهد كه بسيشما رخ م یبرا
را كاه   يكنناد و كساان  يناحق ما  یكند و طلب برتريع ميشود كه حقوقشان را ضايبر آنان حاكم م



كنند و امر فرمودند كه صابر كنناد بار    ي، و به عدالت رفتار نمدهنديم یستند، برتریلت نیفض یدارا
 .ان هر چند كه جائرانه رفتار كنندن امور و ملتزم شوند به اطاعتشيا

                  شرح صحیح البخااری،     ، (  ها   441      متوفاى                               الحسن علي بن خلف بن عبد الملک )   ابو                         بن بطال البكری القرطبي، إ
  -   هاا      1455                              ية / الريااض، الطبعاة: الثانیاة،          السعود  -                  ناشر: مكتبة الرشد                                  تحقیق: ابوتمیم ياسر بن إبراهیم،، 8ص ،11ج

   م.    5115

سازوار   ،پيشوای جاائر  از به نظر اكثر، صبر بر اطاعتقرطبي: انصاری . 3
 است

            كم ظاالم نقال                                                                      قرطبي يكي از بزرگان اهل سنت، نظر علمای اهل سنت را در عدم خروج بر حا
   :                                                            كرده كه صبر بر اطاعت از امام جائر سزاوار تر از خروج بر اوست

ائر بهتر است از خروج و شاورش  ن است كه صبر بر طاعت حاكم جياكثر علماء نظرشان ا
ختاه  ين رفتاه و خونهاا ر  یت از با یا ه او، امنیا ه او؛ زيرا در نزاع با حاكم كافر و شورش بر علیبر عل
 شود.ين فساد میشود و در زميمن شروع میشود و تهاجمات بر مسليشود و دست نادانان باز ميم
 دار، 111ص، 5 ج،القارآن  ألحكاام  الجامعها(،  471)متوفای األنصاری أحمد بن محمد اهلل عبد أبو ،القرطبي

  القاهرۀ – الشعب دار: النشر
 در كمال تأسف بايد گفت:  

، امنیت جاني و مالي و در يک جمله، امنیات دنیاايي مهام تار از امنیات ديناي و       طبق اين نقل
 «ديني دمي دون»مر بن خطاب جمله ع معنای ارزشهای اسالمي و اعتقادی است. از همین جا است كه

 شود.  روشن مي

حتي اگر فاساق و   ، جايز نيستبه اجماع مسلمانان خروج بر حاكم :نووی. 4
 فاجر باشند

 َ َّ  َ ُ  َ    َّ ب  َ َ َ أَنَّ رَسُاولَ اللَّاهب بَعَاثَ    »در كتاب شرح بر صحیح مسلم، بعد از نقل روايات   ین نوويالد یيمح
ن حرام است اگار  یه حكام به اجماع مسلمیر علخروج ب       نويسد:    ، مي « َ ْ ً   َ َ َّ َ        َ ُ ً   َ َ ْ َ َ  َ  ً جَیْشًا وَأَمَّرَ علیهم رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا

 چه فاسق و فاجر باشند:



ان و امراء در حكومتشان منازعه نكنید و بار آنهاا تعارض    یث اين است كه با واليحد يمعن
د كه محقق شده باشد واين منكرات را از پاياه هاای اساالم    ینیرا از آنان بب یكه منكرنيد مگر اینكن

خواهاد   يد هر آنگاه ما  يید و حق را بگوینها را نكوهش كند آيديد یزین چیبدانند؛ پس هرگاه چن
 خروج و مقاتله با آنها به اجماع مسلمانان حرام است اگر چه حاكم، فاسق و ظالم باشد. يبشود ول

    شارح      ا(،  ها      474      متوفااى  )                                        زكريا يحیى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام    و             محیي الدين أب   ،       الشافعي        النووی
    ها.      1515   ،                     بیروت، الطبعة الثانیة  -                          : دار إحیاء التراث العربي     ناشر، 551ص ،15ج                      النووی علي صحیح مسلم، 

 داند:.. را هم جايز نمي.در جای ديگر، خروج بر ضد خوارج، قرامطه و ینوو 
       أباواب      علاى       دعااۀ »صحیح مسلم )روايت حذيفه( بعاد از عباارت    1847وی در شرح روايت 

      گويد:  مي  «     فیها       قذفوه       إلیها        أجابهم    من      جهنم

كنناد؛  يدعاوت ما   يستند كه به بدعت و ضاللت و گمراهنها حاكماني هيا :علماء گفته اند
فه لزوم جماعت مسلمانان و امامت يث حذيهمانند خوارج و قرامطه و اصحاب محنت و در اين حد

ت كار باشد؛ همانناد گارفتن اماوال و    یآنان و وجوب اطاعت از او آمده است اگر چه فاسق و معص
 ت خدا نباشد.یكه معص ييغیر آنان؛ پس واجب است اطاعت از حاكم در جا

    شارح      ا(،  ها      474      متوفااى  )                                        زكريا يحیى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام    و             محیي الدين أب   ،       الشافعي        النووی
    ها.    1515   ،                     بیروت، الطبعة الثانیة  -                          : دار إحیاء التراث العربي     ناشر، 557ص ،15ج                      النووی علي صحیح مسلم، 

   ه،  یا  م ی            از نظر ابان ت     كه            داند در حالي ي  نم   ز ي              ه قرامطه را جا ی          خروج بر عل   ی                  طبق عبارت فوق، نوو
            ز حرام است: ی             ه حاكم كافر ن ی                  ن حساب، خروج بر عل ي                     قرامطه كافر است، با ا



ن قرامطه يان اینیشیقت پیهستند كه به سمت عراق خروج كردند كه در حق يو قرامطه كسان
نها از اعظم كفار  يهستند كه از عراق به مغرب رفتند و از مغرب به مصر نقل مكان كردند و كفر ا یا

 مانند آنها است...  ييلمه كذاب و كذابهایاست و كفر و ارتداد آنها بزرگتر از كفر پیروان مسو ارتداد 
                      كتاب ورساائل وفتااوی شایخ          هاا(،       758        متوفااى                            ابوالعباس أحمد عبد الحلیم )                            ابن تیمیه الحراني الحنبلي،

                       ناشر: مكتبة ابن تیمیة،   ،   دی                                              تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النج، 151ص ،55 ج                  اإلسالم ابن تیمیة،
  .               الطبعة: الثانیة

 م جائر بهتر از خروج عليه او استابن عبد البر: صبر بر ظلم حاك. 5

را بهتر از شورش بار  از حاكم ظالم  ، صبر كردن و اطاعت«االستذكار»ابن عبد البر نیز در كتاب 
زان باز یود و دست فتنه انگشيخته مين رفته و خونها ریت از بیدر اثر شورش امن داند؛ زيراه او ميیعل
  گردد:يم

است كه امام فاضال   عقیده مورد اختیار ما اين :نديگوياما جماعت اهل سنت و ائمه آنها م
نگونه يپس اگر ا ؛همانگونه كه الزمه امامت است ؛ام باشدیوت قق یكوكار و دارایو عالم و عادل و ن

اع و شورش بر امام در نزاوست؛ چرا كه از خروج بر  ن بر اطاعت از امام جائر بهترصبر كرد ،نباشد
شود  يزان در جامعه باز میو دست فتنه انگشود ريخته ميخونها شده و ترس  ت تبديل بهیجائر امن
از صابر كاردن بار    پیامدها ن يو ا ن خواهد شدیزم ین و فساد بر رویمسلمخون و تهاجم بر یو شب

 .بزرگتر استجور ظالم 
                       االستذكار الجامع لمذاهب    (،   ها   445        متوفاى )                               عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر    ابو   ،       المالكي                النمری القرطبي

              شار: دار الكتاب       ، نا      ي معاوض        محماد علا    -                      تحقیق: سالم محمد عطاا ، 14 ص ،5 ج  ، ،             في شرح الموطأ              فقهاء األمصار
   م.    5111                      بیروت، الطبعة: األولى،   -        العلمیة 

                                                     نیز همین سخن را تكارار كارده و دربااره عادم خاروج بار حااكم                                 ابن عبد البر در جای ديگر 
     دهد:               توضیح بیشتری مي



 باياد  ه اماام كا اين است مختار عقیده ند كه يگو ياما اهل حق كه همان اهل سنت هستند م
ن يا ا از بهتار ساتمكار   ، صبر بر اطاعت حكامنگونه نباشديپس اگر ا ؛كوكار باشدیفاضل و عادل و ن

و  يرود و نا امنا  يم نیت از بیامن ،در نزاع و اختالف با حكماء؛ زيرا میاست كه بر آنها خروج نمائ
سلمانان و فساد بر م ن و شروع تهاجمات بهیبه هدر رفتن خون مسلم شود و موجبيترس حاكم م

 .حاكم است سخت تر از صبر كردن بر ظلم و فسقن يشود و اين میزم یرو
قرار گرفت، دو مكروه انسان در مقابل  يوقتكه بر ايندهد شهادت مين ياصول و عقل و د 

د را به پا دارد و باا دشامنان   یكه نماز جمعه و نماز ع ي. و هر امامترك كردشديد تر را د مكروه يبا
گر به انصااف رفتاار   يكدياتشان نسبت به يجنگد و حدود را بر دشمنان اقامه كند و با مردم در شكاب

پاس واجاب    ؛د و راهها را امن كناد خودشان بنشان یزان را بر سر جاید و آشوبگران و فتنه انگينما
 .ستكه مباح ا یند و چه در اموریب يكه م يشود اطاعت از او در تمام اوامرش چه در مصالحيم

                         التمهید لما في الموطأ مان     (،   ها   445        متوفاى )                               عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر    ابو   ،       المالكي                النمری القرطبي
                 ناشار: وزارۀ عماوم                            محمد عبد الكبیر البكاری،                               تحقیق: مصطفي بن أحمد العلوی،، 571ص ،55 ج                  المعاني واألسانید، 

   ها    1587  –       المغرب   -                       األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

 يميه: ابن ت .6

 ابن تیمیه در جاهای متعدد، نظرش را در باره عدم خروج بر حاكم بیان كرده است:

 دانند:دين و فضيلت، خروج بر حاكم را جايز نمي الف: اهل علم و

                      كه اهل علم چاه قادماء و               ن آمده است ی       باره چن   ن ي      ه در ا ی م ی         نظر ابن ت   ی                 كتاب رسائل و فتوا    در
  .    دهند ي              چ وجه اجازه نم ی    به ه           ه حاكم را ی            ن شورش بر عل ي  خر      چه متأ



در مواردی كه  ؛دهنديهیچ دلیلي اجازه نم لت برای هیچ كسي بهین و فضياما اهل علم و د
چنانگه عادات اهل تسنن  عصیان والیان امر و خروج بر آنها؛همانند  خداوند از آنها نهي كرده است؛

 كنند. ينگونه عمل ميگران هم ايكه د ین است همانطوریم تا به حال همياز زمان قد
 كند:ميو در پايان به دو روايت از عبد اهلل بن عمر استناد 

                      كتاب ورساائل وفتااوی شایخ          هاا(،       758        متوفااى                            ابوالعباس أحمد عبد الحلیم )    ي،                        ابن تیمیه الحراني الحنبل
                       ناشر: مكتبة ابان تیمیاة،     ،                                                 تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدی، 15ص ،55 ج                  اإلسالم ابن تیمیة،

  .               الطبعة: الثانیة

 :رديم يت ميع حاكم نباشد به مرگ جاهليكس مط هرب: 

                    ه گرفتاه اسات كاه خاروج       یجا   نت                      آوری روايت عبد اهلل عمر             ر بعد از ياد          در جای ديگ  ه  ی م ی     ابن ت
         ر مسالمان   یا      ت و غ یا            باه مارگ جاهل           و بمیارد،                                          بر حاكم جايز نیست و اگر كسي مطیع نباشد،         مسلحانه 

  :  رد ی م ي م

كه یهنگام ع بن اسود نقل كرد،یبد اهلل بن مطع یعبد اهلل بن عمر برا است كه يثين حديو ا
ظاالم و   ریه اميد بن معاويزينكه يدند با اكرده بو يعت شكنیه بيد بن معاويزير وقتشان ینسبت به ام



]حاالل شامردن زنانشاان بار      یدیناپسان  یاهال حاره كارهاا    و با بود سپس مقاتله كرد یستمكار
 لشكرشان[ انجام داد.

ه والیان یكه بر علكند بر اينيداللت م یث بعديث همانند ساير احادين حديدانسته شد كه ا
 ير خود اطاعت نكند، به مرگ جااهل یامور مسلمانان با شمشیر نبايد خروج كرد و هر كسي كه از ام

مردم در مخالفت باا  ن ين مخالف قول رواف  است كه سر سخت ترياست و ا ر مسلمان مردهیو غ
 .ين مردم نسبت به والۀ امر هستند، مگر با كراهت و سختيانگرتریو عص والۀ امر

                      كتاب ورساائل وفتااوی شایخ          هاا(،       758        متوفااى                            ابوالعباس أحمد عبد الحلیم )                            ابن تیمیه الحراني الحنبلي،
                       ناشر: مكتبة ابان تیمیاة،     ،                                                 تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدی، 111ص ،1 ج                  اإلسالم ابن تیمیة،

  .               الطبعة: الثانیة

 اگر چه ظالم باشنداست خروج بر حكام مذهب اهل سنت عدم جواز : ج

                  مبارزه مسلحانه بار                    عدم اجازه شورش و   ،              ره اهل تسنن را ی           گر مذهب و س ي د   ی       ه در جا ی م ی     ابن ت
         شمارد:                         ثار و پیامدهای خروج بر مي        داند و آ ي        ه حكام م ی  عل

كاه اجاازه خاروج بار حكاام و شاورش مسالحانه را         ن اسات يت امشهور مذهب اهل سن
اهلل  يضه از رساول خادا صال   یحه مستفیث صحيچنانگه احاد ،نديدهند اگر چه ظالمانه عمل نماينم
اسات كاه باا ظلام بادون       یفساد فساد در قتال و فتنه بزرگتر از ؛ زيراه و آله داللت بر آن داردیعل

ن يد به اير و شافساد بزرگ با التزام به فساد كوچكت شود دويشود و دفع نميصل مو فتنه حا كشتار



 یبزرگتار از فسااد   یر خروج كنند و گرفتار فسادیبر ام یفه ايافت كه طايتوان يخاطر است كه نم
  .نند نشوندیچيم كه بر

نگران را به هر صاورت  ين و عصایبا تمام ظالم ييو خداوند متعال امر به قتال و جهاد ابتدا
میان آن دو را اصالح  ،و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگندد: يفرمايبلكه م ؛كنديممكن صادر نم

 تاا  بجنگید كند      ّ    كه تعد ى مى [اى طايفه] با آن  ،                         ّ     يكى از آن دو بر ديگرى تعد ى كردباز  و اگر ،دهید
كه خدا  ،میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت كنید ،پس اگر باز گشت .بازگردد خدا فرمان به

  .دارد دادگران را دوست مى
 ييه جهاد ابتادا پس چگونه امر ب ؛ه نكرده استیبا گروه باغ ييو امر به قتال و مجاهده ابتدا

 .دينما يبا حكام م
 :وی پس از نقل روايت صحیح مسلم

        گويد:  مي

نكه خبر داده اناد كاه   يفرمودند با ا يجنگ كردن با آنها نه ه آله ازیاهلل عل يرسول خدا صل  
ست مخالفات كاردن   یز نينكه جايكند بر ايپس داللت م دهند؛يانجام م یست و منكريناشا یكارها

 ....مسلحانه با امراء

                              و بعد از نقل روايت ابن مسعود:

 :داندبرای گرفتن حق از حاكمان جنگیدن با انان را جايز نمي

را  یمنكار  یكنناد و كارهاا  يآله خبر داده اند كه حكام ظلم مه و یاهلل عل يصل رسول خدا  
م و یحكام اسات باه آنهاا ادا كنا     یاكه بر يحق: كه ن حال به ما امر فرموده انديبا ا ؛دهند يانجام م



گارفتن حاق خاود     یو به ما اجاازه ندادناد كاه بارا     میكنست را از خدا طلب ا ما یكه برارا  يحق
 ء نكنیم.ادانداده است حق آنان را ن اجازه ینیم و همگیبجنگ

                    و بعد از روايت ذيل:

 نويسد:مي
 

                                                  اين دستور به اطاعت كردن با اين كه حاكم ظالم باشد.
                          اگر كسي از حاكم معصیت خادا                      علیه وآله كه فرمود:                             و گذشت سخن رسول خدا صلي اهلل

                                                                                        را ببیند بايد در اين قسمت ناخوشايندی خويش را نشان دهد اما به هیچ وجه دست از اطاعت او بر 
                                                                                ندارد و اين سخن نهي از خرو ج از اطاعت سلطان است هر چند اين حاكم معصیت كار باشد.

                      كتاب ورساائل وفتااوی شایخ          هاا(،       758        متوفااى             عبد الحلیم )                ابوالعباس أحمد                            ابن تیمیه الحراني الحنبلي،
                       ناشر: مكتبة ابان تیمیاة،     ،                                                 تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدی، 514ص ،5 ج                  اإلسالم ابن تیمیة،

  .               الطبعة: الثانیة
      كنیم.                                               سخن ابن تیمیه فراوان است به همین مقدار اكتفا مي

بر حاكم ظالم، قبل از اجماع بر حرمت  ن: خروج گذشتگاابن حجر عسقالني. 7
 آن بوده است:

                                              بعد از روايت ابو هرياره از رساول خادا كاه فرماوده:         ، « ح ی            مرقاه المفات »        در كتاب    ی   قار   ي    مالعل
   كاه        بر اين               نظر ابن حجر را    ، « »

                     وده كه خروج پیشینیان         تصريح نم                بیان كرده است و    ،                                   پیشینیان بر حاكم ظالم خروج كرده اند          گروهي از
  :        بوده است                علیه حاكم جائر     خروج                        استقرار اجماع بر حرمت       نبود و             علیه حاكم،



و حااكم باا    ،باشاد فاجر  يا فاسق و جايز است كه امیر ،ن كالميا طبق :ديگو يابن حجر م
وج خار  اماا  ؛اطاعتش واجاب اسات   ،ت نكندیكه امر به معص ي، و مادامشوديفسق و فجور عزل نم

ر يقبل از مستقر شدن اجماع علماء بر حرمت خروج بر حااكم جاا   جائر، از سلف بر حاكم يجماعت
 .است

                   مرقاۀ المفاتیح شرح   ،    ها(    1114      متوفاى )       الهروی                   علي بن سلطان محمد                                    مال علي القاری، نور الدين أبو الحسن 
               الطبعاة: األولاى،                 لبناان/ بیاروت،     -                         ناشار: دار الكتاب العلمیاة                        تحقیق: جمال عیتاني،، 181ص ،5ج                مشكاۀ المصابیح، 

  . م    5111  -   ها     1455

 كردن برای سلطان جائر، جايز است مناوی: دعا. 8

        عالوه بر   ،  «                              ان اهلل يؤيد الدين بالرجل الفاجر »             بعد از روايت    « ر ي        القد ی ف »        در كتاب    ی    مناو   ی   آقا
       دانسته      جايز     نیز    را   ر    جائ                       دعا كردن برای اين حاكم       بلكه       داند،                                    اين كه خروج بر چنین حاكم را جايز نمي

     است:

... صبر كردن بر چین حاكم و اطاعت او در غیر گناه واجب است از اين جهات اسات كاه    
 دانسته اند.علماء دعا كردن برای نصرت و ياری او با اين كه ظالم است، جايز 

        الصاغیر،                         فی  القدير شرح الجامع   ، (  ها    1151      متوفاى                                        محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين )  ،        المناوی
    ها.    1554   ،                  مصر، الطبعة: األولى  -                        ناشر: المكتبة التجارية، 551ص ،5 ج

 خداوند در زمين است ان جايز نيست؛ چون حاكم جائر، عدالتنفرين كردن ظالم

        ست: ی   ز ن ي            حاكم جائر جا   ی          ن كردن برا ي      كه نفر         نقل كرده               از برخي عرفاء   ر  گ ي د   ی     در جا   ی    مناو

                چاون ظلام از آنهاا                  كه ظلم كنند؛       د زماني ی     ن نكن ي   نفر                      گفته اند كه ظالمان را    ء       از عرفا   ي   بعض
                                   ا آنها را به نفع تان و يا برضررتان       خود شم    نكه  ي        شود تا ا   ي        ن صادر م ی             بلكه از مظلوم   ؛   شود   ي       صادر نم



        فرمايد:                     شوند؛ چنانگه قرآن مي                          به حسب اعمال انسان مسل  مي        قت حكام  ی     در حق                حاكم كرديد؛ پس
                                     برای شما است آنگه را كه شما بخواهید.

از خلاق انتقاام    له حااكم یوسا ه ن هستند كه بیخداوند در زم تلاعدمجری  ،و حاكم جائر
كاه   چاون  ؛بخشاد  يرا م ر خواست خدا اوپس اگ ؛خداوند است یسوبه  رد سپس بازگشتشیگيم
 .اندكند چون ظلم روا داشته يو اگر خواست عذاب م له بودهیوس
        الصاغیر،                         فی  القدير شرح الجامع   ، (  ها    1151      متوفاى                                        محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين )  ،        المناوی

    ها.    1554   ،     األولى             مصر، الطبعة:   -                        ناشر: المكتبة التجارية، 145 ص ،4ج

 بدعت است اللكائي: جنگ و خروج بر حاكم،. 9

 نويسد:مي« والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح« اللكائي در كتاب

رای هیچ يكي از مردم جايز نیست،  پاس اگار   جنگ با سلطان و حاكم و نیز خروج بر او ب
 كسي اين كار را بكند، بر خالف سنت و روش مذهب بدعت گذاشته است.

                                   شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعاة     ،   ها(   418      متوفاى )                                    أبو القاسم هبة اهلل بن الحسن بن منصور   ،         الاللكائي
         الريااض    -         دار طیباة     :  شار   نا   ،            مد ساعد حمادان       د. أح   :     تحقیق، 141 ص ، 1ج   ،                               من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة

   ها    1415
 اين عبارت در برخي از كتابهای اهل سنت نیز آمده است:

، 544ص ،1ج                طبقات الحنابلاة،     ،   ها(   551      متوفاى )           بن الفراء                             أبو الحسین محمد بن أبي يعلى   ،                البغدادی الحنبلي
  .     بیروت  -                شر: دار المعرفة     ، نا                 : محمد حامد الفقي     تحقیق

  ،71 ص ،1ج                                    المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بان حنبال،     ،   ها(    1544       )متوفاى                    بد القادر بن بدران ع  ،        الدمشقي
   ها    1411   ،       الثانیة   :      الطبعة   ،     بیروت  -              مؤسسة الرسالة    :  شر    ، نا                              د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي   :     تحقیق

     دار   :     النشار     ار د  ،   44   ص    ،  1 ج   ،     السانة       أصاول    ،    1111       )متوفاای       حنبال     بن      محمد    بن      أحمد       عبداهلل     أبو   ،        الشیباني
      األولى   :      الطبعة   ،  ها    1411  -          السعودية  -       الخرج  -        المنار

            د جايز نيست                               اری: جنگ با حاكم اگرچه ظالم باش    بربه  .   11

       نويسد:    ، مي «     السنة     شرح »      كتاب           بربهاری در 



                                                                            جنگ با حاكم و خروج بر ضد او جايز نیست هر چند حاكم، ظالم باشد. دلیلش اين سخن 
                             يک بنده حبشي باشد. و نیاز ايان                                                             رسول خدا است كه به ابو ذر غفاری فرمود: صبر كن اگرچه امیر

                                                                              سخن رسول خدا كه به انصار فرمود: صبر پیشه كنید تا مرا در كنار حوض مالقات كنید. 
                       فساد دين و دنیا است.                                                 و از سنت جنگ با حاكم نیست؛ چرا كه در جنگ با او،

  .  د  :      تحقیاق   ،   51 ص   ، 1 ج   ،     السنة     شرح      كتاب   ، (    ها   551       )متوفای      محمد     أبو     خلف    بن     علي    بن       الحسن   ،         البربهاری
         1418     األولى  :       الطبعة   ،      الدمام  –       القیم     ابن     دار  :      النشر     دار  ،         القحطاني      سالم      سعید      محمد

                                               : خروج از جماعت بر اساس آيات و روايات حرام است             بن عبد الوهاب      محمد .12

                 به آيات و رواياات             از جماعت،             بر حرمت خروج    «     كبائر »                           محمد بن عبد الوهاب در كتاب    ي  حت
  :          ل كرده است         ذيل استدال

    : ي               قول خداوند تعال
و هر كس با  ،بدان سبب است كه آنان با خدا و پیامبر او به مخالفت برخاستند [كیفر ]اين 

  .است كیفر    ً        طعا  خدا سختخدا و پیامبر او به مخالفت برخیزد ق
 و نیز فرموده است: همگي به ريسمان الهي چنگ زنید و پراكنده نشويد.

        با باشاد   ی    د شك ي     پس با   ؛               ر خود آزرده شود ی           هر كس از ام   كه         ذكر شده    ي ت ي   روا              و از ابن عباس 
         ر مسالمان   یا         به مرگ غ   ،        خارج شود        يک وجب          به اندازه    ي     رش حت ی    ت ام ی                كه هر كس از تابع ی    درست  ه  ب



         نقال كارده      فاه   ي          مسالم از حذ        ای كه      مرفوعه   ي ت ي     و روا                           ز اين روايت را  آورده اند ی   ن ن ی خ ی   . ش د ر ی م   ي م
       كنناد و     ي                          ند كه به دساتورات مان عمال نما     ي آ   ي م   ي         من حاكمان        بعد از                رسول خدا فرمود:      : كه    است
    شاان   ي       و بدنها   ي   طان ی     شاان شا   ي              هستند كاه قلبها    ي            ان آنان كسان ی           كنند و در م ي              سنت من رفتار م     خالف
  ع  یا                         فرمودند: فرمانبردار و مط   ؟ م ی                       با آنها چگونه برخورد كن           رسول خدا!   ی ا          عرض كردم   .   است   ي     انسان
        ت مرفاوع   يا      ن روا ی      و همگنا    .     ع باش ی                 رد فرمان ببر و مط ی                                   د اگرچه به كمرت بزند و اموالت را بگ ی   باش
    يي   جادا    د یا        د به ام ي ا ی     شما ب   ی    ه سو       هر كس ب   :              روايت كرده است   ي                  مسلم از عرفجه اشجع        گری كه ي د

  . د ی                را به هالكت برسان    او   ، د ی   باش   ی      عت مرد ی       كه بر ب ي      در حال   ،     ن شما ی ب         انداختن
         إسماعیل  :       الخطیة       أصوله     على       قابله   :     تحقیق    ،   44 ص          الكبائر،      كتاب   ، (  ها      1514         )متوفای        الوهاب     عبد    بن      محمد

      محماد     بان       صاالح    :     اآلياات       ورقام    .       األنصاری         إسماعیل   :     وحققه   .      الفريح         إبراهیم    بن        العزيز     عبد   ،   عید      محمد   ،       األنصاری
      األولى   :      الطبعة   ،      الرياض  -        الرياض       مطابع   :     النشر     دار   ،     الحسن

                ر شود جايز نيست ب                 كافر موجب فساد اك      حاكم               : اگر خروج بر          ابن عثيمين   .  13

                            ه حااكم جاائر را در صاورت قادرت      یا  ل ع         خروج بر   «                  لقاء الباب المفتوح »          ن در كتاب  ی       ابن عثم
                                      ه بزرگتری در قیام حاصال شاود، خاروج جاايز                   داند؛ اما مفسد       جايز مي                   و عدم ترتب مفسده،   ی      بركنار
    :    نیست

 آيا بر ما واجب است كه بر علیه حاكم خروج كنیم يانه؟
م یدرت حااكم را داشاته باشا   ن از قا دین كشا يیپاا قدرت بر اگر كنیم: مصلحت انديشي مي

شاروط باه   ه میهمه واجبات شارع  م؛ زيرایكنيم خروج نمیاگر قدرت نداشته باش ، ومیكنيخروج م
م، بر خروجمان مفسده بزرگتر از مفسده بقاء اين يكرد. پس هرگاه خروج قدرت و استطاعت هستند

ذلت ، و عزت حاكم افزوده شودبر قدرت  م و سپسیاگر خروج كنشود؛ زيرا ميمترتب  حاكم جائر
 .شودمي افزوده ان و كفر حاكمیما بیشتر و بر طغ

   ،    1555     سؤال   ،(11 ص/  51 ج)   ،       المفتوح       الباب      لقاء   ، (  ها    1451   :       المتوفى )          العثیمین      محمد    بن      صالح    بن      محمد
         الشاملة.                  طبق برنامه مكتبة



                           نبايد با حاكم كافر جنگيد !   ،                : اگر قدرت نباشد          صالح فوزان   .  14

   در    را             ه حاكم كاافر   ی                   مخالفت و شورش بر عل  ،        عربستان                       اعضای هیئت كبار علماء           زان يكي از   فو
  .          موجود باشد   او    ی               كه قدرت بر كنار     داند   مي     جائز    ي    صورت

                           متن سؤال وجواب وی اين است:

.

.

پاس اگار در    كناد. ت ها فارق ماي  یتالف احوال و موقعاما نحوه تعامل با حاكم كافر به اخ
واجاب   ،را دارا باشاند  يجاد حكومت اسالميو ا ؛ يعني قدرت مقابله با آنهان قوت الزم باشدیمسلم

 .شوديل اهلل شمرده میسب ين عمل از جهاد فياست كه خروج كنند و ا



     ضاررش          ؛ زيارا     كفاره                   ست مخالفت با ظلماه   ی   ز ن ي  جا   ،            نداشته باشند   ی            قدرت برانداز         اما اگر
      كردناد     ي                                      ه و آله ده سال پس از بعثتش در مكه زندگ ی     اهلل عل   ي       امبر صل ی       شود و پ   ي                متوجه مسلمانان م

          مكاه را از                                  داشت كه مسالمان شاده بودناد و كفاار        ي        كه اصحاب ی                        ت در دست كفار بود در حال ي    و وال
                      و امر به قتال ننمودند    ،     سالها  ن  ي                                 فرموده بودند از قتال با كفار در ا   ي         ، بلكه نه                 ت خلع نكرده بودند ي  وال

                     ل داده بودند كاه قادرت    ی     ن تشك ی    مسلم   ی   برا   ي                               نكه هجرت فرمودند و دولت و جماعت ي            مگر بعد از ا
  .                             مقاتله با كفار را داشته باشند

 یبرانداز رند و قدرتیت كافر قرار گيوال كه مسلمانان تحتیهنگام :ن روش اسالم استيا
 يناد ولا  يخادا نما  یده شان تمسک كنند و دعوت به سویم و عقد به اساليبا ،كافر را نداشته باشند

جه ینتنكه يا یبراند يبا كفار نما یریجاد خصومت و درگيااندازند و یشان را به مخاطره بيد جانهاينبا
جهااد دارا باشاند در راه    یكه قدرت الزم را برایاما هنگام ،ن كار نابود شدن و محكوم شدن استيا

 .با ضواب  شناخته شده زند یخدا به جهاد برخ
      15875            رقم الفتوى:  ،          صالح فوزان   ی    فتاو

                                                                                برای اطالع بیشتر از اين فتوا و فتوای بقیه علمای سلفي به اين آدرس مراجعه فرمايید:
http://alsalafy.com/vb/showthread.php?t=551    

 ر موجب فساد اكبر شود جايز نيستر خروج بر حاكم كاف: اگبن باز .15

        داناد كاه    ي   ز ما  ي  جا   ي                      ه حاكم كافر را در صورت ی            ت شورش بر عل ی               اعظم معاصر وهاب   ي          بن باز مفت
  .    نشود   ی          خته شدن شر ی           موجب بر انگ

http://alsalafy.com/vb/showthread.php?t=221


   ،                                        نند و در نزد خدا حجت و برهان داشاته باشاند   ی  بب   ی                     كه مسلمانان كفر آشكار    يي        گر در جا ا
       اشاكالي                       ن كار را داشاته باشاند    ي   ر ا      قدرت ب  در صورتي كه   اش    ی       برانداز   ی           ن سلطان برا ي         خروج بر ا

  .            ست خروج كنند ی   ز ن ي                       حاكم را نداشته باشند جا   ی                كه قدرت بر انداز ی         اما هنگام   ،     ندارد
   پاس     .  سات  ی   ز ن ي                                                                   اما دفع شر اصغر به شر اكبر ]دفع فاسد به افسد [ به اجماع مسالمانان جاا  

              د قدرت بر عزل  ي      كند با    عزل                     فرش را آشكار كرده،    كه ك   را    ي           خواهد سلطان ي       فه كه م ي    ن طا ي    كه ا   ي    زمان
   ی   برا   ي                     ن عزل و نصب فساد بزرگ ي        نكه بر ا ي                   ز داشته باشد بدون ا ی    را ن   ي                ن كردن امام صالح ي  گز ي    و جا

    اماا     ،     نادارد    ي                    ر مسلمانان شاود اشاكال   ی             ن سلطان گردنگ ي            بدتر از شر ا   ی                       مسلمانان مترتب شود و شر
            بر مردم روا    ي         شود و ظلم        ت مختل ی               مترتب شود و امن   ي                                كه برخروج بر حاكم كافر فساد بزرگ ی     هنگام

    باان   ي       بازرگ گر    ی                  ن قسم امور فساد هاا  ي         ست و از ا ی                كه مستحق كشتار ن   ي                      گردد و ترور و كشتار كس
  .  ست ی   ز ن ي     رد جا ی          مردم را بگ

      أشرف   ،  اهلل      رحمه     باز    بن        العزيز     عبد        العالمة       فتاوى       مجموع   ، (  ها    1451   :       المتوفى )     باز    بن    اهلل     عبد    بن        العزيز     عبد
  .   515  ص    8  ج    ،    جزءا    51   :      األجزاء     عدد ،       الشويعر     سعد    بن      محمد   :     وطبعه      جمعه     على

 خروج بر حاكم كافر جايز نيست  :الباني .16

                  ه حاكم كافر مشاروع   ی                                      دوران معاصر قائل است كه اصال خروج بر عل   ی    بخار   ، ي       ن البان ي        ناصر الد
  .  ست ی ن

            ر چه قطع باه           ه حاكم اگ ی       [ بر عل ی           ت و برانداز ي              م كه خروج ] ضد ي  شو   ي          شه متذكر م ی     ما هم
            مطلقا مشاروع        آنها        خروج بر    ، م ی             فرش داشته باش      ن به ك ی ق ي            دا [ اگر چه  ی      ، ]تاك م ی                 كفرش هم داشته باش

             مساتند باه شارع                                                                    دلیلش اين است كه اگرچه خروج علیه آنها يک امر حتمي است، اما باياد       ست. ی ن
      باشد.

                                          شود كه در آنجا زمینه قیام فراهم نباود؛ اماا                                                بعد ايشان شراي  عصر نبوی را در مكه ياد آور مي
           قیام زدند.        دست به                               بعد از اين كه در مدينه آمدند،
                                   توانید در آدرس ذيل مطالعه فرمايید:                   تفصیل اين متن را مي

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=1485     

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=1683


 : خروج بر حاكم جايز نيست؛ حتي اگر كافر باشدمقبل بن هادی .17

  ز  ي                 ا خروج بر حاكم جا ي     نكه آ ي              ب در پاسخ به ا ی                     در كتاب خود تحفه المج   ي      الوادع   ی           مقبل بن هاد
  :           ان كرده است ی ب   ن ی  چن   ،   است

 - 

 

  

 آيا خروج بر حاكم جايز است؟
             شوند از زماان   ي                             است كه مسلمانان به آن مبتالء م    يي ا ي     از بال    يي                      خروج بر ضد پادشاهان بال

    ه و  یا      اهلل عل   ي       امبر صال  ی    را پ ي ز   ؛    دهند ي                              اجازه خروج بر حاكم مسلمان نم                 و اهل سنت بحمد اهلل   ، م ي  قد



        ا جماعت  ي       اندازد  ی ب    يي         خواهد جدا ي             گرد آورد كه م   ی              شما را دور مرد       خواست   ي     هر كس   :  ند         آله فرمود
  . د ی                             متفرق سازد او را به قتل برسان       شما را 

گاردن   ،عت گرفته شاود یفه بیدو خل یه و آله فرمودند هرگاه برایاهلل عل يو رسول خدا صل
 .دیگر را بزنيفه دیخل

                                 ه و آله ماا را خواناد ساپس ماا باا او       ی     اهلل عل   ي             : رسول خدا صل د ي  گو ي                 و عباده بن صامت م
    م و  ي                 كه بر آن نشاط دار   ی                 و اطاعت و در امور   ی             بر فرمانبردار   م ی     عت كن ی ب    د:        سپس فرمو   ، م ي      عت كرد ی ب

            ه بار خودماان     نكا  ي   و ا   ، ي      و آساان    ي                    ماا ساخت اسات، و در ساخت             ست و بار  ی      ل ما ن ی       كه به م   ی    امور
                       نم كفر آشاكار را مشااهده    ی      نكه بب ي      ، اال ا      ا اهلش   ت ب ی         م در حاكم ی          منازعه نكن     ، و م ي ر ي               دستوراتش را بپذ

  . م ی         داشته باش   ي                  ند بر آن برهان حجت                م كه در نزد خداو ی  كن
شاود، و  يختاه ما  يپاس باه سابب آن خونهاا ر     ؛دشاو يپس خروج بر حاكم فتنه قلمداد م

   ی ا              داشته باشند بر   ي      د قدرت ي        انان  با       پس مسلم   ؛                  اگر حاكم كافر باشد   ي  حت   ،    شوند ي مف یمسلمانان ضع
 :نديفرمايمتعال م          را خداوند ي          خته نشود ز ي ر                 نكه خون مسلمانان  ي                 با حاكم كافر تا ا   ه    واجه م

         شاه خواهاد    ی    ن هم                 ش جهنم اسات و در آ  ي      پس جزا                        را عمدا به قتل برساند؛   ي          هر كس مؤمن
  .              آماده كرده است   ي م ی          او عذاب عظ   ی                    خداوند بر اوست و برا                   ماند و غضب و لعنت

ن يدهند خروج بر حاكم مسلمان را و در ايا اجازه نم ميسنت ا از زمان قد  خ اهليپس تار
رند یگاد بيد ي، پس اگر جاهل هستند باداننديز ميجا یژه اي  ويافر را با شرازمان خروج بر حاكم ك

خاتن  يد موجب ريان بدتر است و نبیشوند كه از حكومت كافر بر مسلميمبتال م یو گر نه به منكر
 .خون مسلمانان شود

ص  ،دراالثاار صانعاء   ،بياسئله الحاضر و الغر يب علیتحفه المج ،یعبد الرحمن مقبل بن هاد يبا ،يالوادع
 .558و 557

 ظلم و جور سلطان، بهتر از فتنه است :ابو الوليد الباجي. 18 

      گويد:    ن مي ی      خود چن    ان             خطاب به فرزند  «  ه ي        حه البلد ی    النص »        در كتاب    ي       د الباج ی       ابوالول



سلطان ظالم نسبت به مردم                                                           ای فرزندان من! ملتزم به اطاعت كردن و با جماعت باشید؛ زيرا 
 ه فتنه شود و دست و زبان منافقان باز شود.مدارا تر از اين است ك
 گويد:در برابر حاكم ظالم مي ييبایدر باره شك

تاي  ر شما واليت دارند و يا از او اذيدستور داده است كه از كساني كه بهمانا پرودگار شما 
د يریكناره بگ ،ید و با كوتاه آمدن و بردبارید و مراقب باشید و محكم باشیبا باشیشك به شما برسد،
كه برخوردش با شما درست شود ید تا موقعيخارج شو از شما دور شود و اال از  مملكتشتا شرش 

 كو گردد.یتش نسبت به شما نیو ن
 یكه ابراز كارهایزشت او بدرست یان كارهاید از او و بیكن ينكه دادخواهيد از ایبرحذر باش

 .ضرر زدن به شما ندارد یتش براينه و خشم و بغ  او و رضایاد شدن كيجز ز یده ايزشت او فا
 - الاوطن  دار :النشار  دار ،51ص ،1ج الولدية، النصیحة ،(ها474)متوفای،خلف بن سلیمان الولید أبي ،الباجي

 طبق مكتبة الشاملة ،المجید عبد باجس إبراهیم :تحقیق ،األولى :الطبعة ،ها1417 - الرياض
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                             انعقاد اجماع بار حرمات خاروج بار                            تصريح مي كند كه بعد از    هم         قرن سیزد          از علماء   ي   بان ی  رح
                          ، خروج بر او جايز نیست:    حاكم

م خروج بار حااكم جاائر؛ پاس     يبر تحرنكه احكام مستقر شد و اجماع منعقد شد يبعد از ا
 ست.یز نيخروج بر حاكم جائر جا

                       أولي النهى في شرح غاياة         مطالب   ، (  ها    1545        متوفاى )                     مصطفى بن سعد بن عبده          الحنبلي،                   السیوطي الرحیباني 
   . م    1141  -     دمشق   -                : المكتب اإلسالمي   شر  نا، 547ص، 4 ج  ،        المنتهى

د و روشن گرديد كه از نظار آنهاا خاروج بار     تا اينجا نظر تعدادی از علمای اهل سنت بیان ش
مسالمانان را در پیاروی از    حاكم هرچند اين حاكم ظالم و ستمگار باشد، جايز نیسات و گوياا عازت   

 دانند.ميفاجر  حاكمان ظالم،



 جهينت

 آيد:نتاي  ذيل به دست مي ،با توجه به مطالب فوق
مبارك رسول خدا صلي اهلل علیه  نظر كه در قسمت نخست بیان شد، اهل سنت روايات . طبق1

شكست و علیه او خروج نمود. كمي را وآله بر اين است كه نبايد از جماعت جدا شد و نبايد بیعت حا
 :استخروج بر حاكم، مساوی زيرا 

 با مردن جاهلي؛
 با خروج از اسالم؛ 
 شكاف در دين؛ 

 در قیامت؛حجت نداشتن انسان 
 ت.با شیطان اس و خروج كنندگان همراه

اطاعت از حاكم به صورت مطلق واجب است هر چند ايان حااكم   ای از روايات، . طبق دسته5
 ظالم و ستمگر باشد و يا معصیت الهي را انجام دهد.

بر حسب اين روايات، حتي اطاعت از امیران شیطان صفت نیز واجب است و اطاعت از چنین 
 حاكماني، اطاعت از خداوند محسوب شده است.

اگر شخصي بر حاكم خاروج نماياد و از صاف جماعات جادا شاود       ته از روايات طبق دس .5
و در اجرای اين حكم مالحظه هیچ گونه مقام و زد  را هرچند مطالبات حقي داشته باشد، بايد گردن او

 .تنها راه برخورد با خروج كنندگان كشتن است و بسو منصب و نسب نخواهد شد 
صحابه رسول خدا صلي اهلل علیه بر خي از پیامبران الهي و ر . با توجه به برخي از روايات، نظ4

همانناد كنادن   بر حاكم و جدا نشدن از جماعت است و اصال زوال يک حاكم  وآله نیز حرمت خروج
 غیر ممكن است.امر  ،يک كوه استوار

 . نظر علمای اهل سنت نیز براساس روايات، حرمت خروج بر حااكم اسات كاه باه تفصایل     5
  تن از آنان بیان شد. ديدگاه چند

كنند؟ چارا در  كه چرا وهابیون امروزی به اين روايات و فتاوا عمل نميحال سؤال ما اين است 
كنند و خون هازاران نفار را بارای هایچ و پاو       .. بر حاكمان مسلمان خروج مي.يمن و ،سوريه، مصر

 ريزند؟مي
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