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 ملخص البحث : 

لفلل  أن  نستنتج من البحث أن قضية الخروج أختلف  ييافا المريفرين والبفاحوين والءلمفا 

أئمة أل البيت ومنام اإلمفام ييفل لفم يخر فوا الفو اللولفة اومويفة والءباسفية  مءفا  يفو 

الخالية بل يان خرو ام للقضا  الو الظلم والو لل  لم يخرج أحل مفن أل البيفت الفو 

الشيخين أبو بير وامر ولل  لما ار  انام من الل يو الحيم وحراظا  الو اللين ولو 

 أمية هلا الناج القويم ما خرج اليام أحل من اوئمة .انتاج ملو  بنو  

هف ( لم يخرج الو الخلرا  ومفور شخيفية مامفا بل فت   122ياإلمام ييل ) المتويو اام  

 لر ة إيلائه ولينه خرج حبا  هلل ورسوله ومنءا  لمنير وآمر بالمءرو  .

وم التمفي  الفل  ييان مفن أهفم مبفالل الييليفة تفالي  القلفوا بفين المسفلمين حتفو   يفل

يستومره اومويون حيث  ا ت الييلية برأ  وس  يو اإلمامه يقالت إن اليا  يفان أيضفل 

اليففحابة ليففن الرضففل   يقيففل حريففة اومففة يففو أن تففولو الخاليففة للمرضففول مفف  و ففول 

 اويضل يمءيار تولو الخالية هو مءيار سياسو أما الرضل يقضية لينية .

ر الءيفور الفو السفل ة يفان لافا ال انفا اويبفر الفو للل  ييورة اليفرااات الفو مف

الخروج يتاريخ الييلية يان له الءليفل مفن اليفرااات ويفان تاريخافا حايفل بالم فالبين 

 وال امءين حول السل ة .

يريرة الخروج انل الييلية قائمفة الفو مبفلأ اومفر بفالمءرو  والنافو افن المنيفر يافو 

لو نرسه ومقاومفة اإلمفام الظفالم بلايفة باإلمفام ييفل ابارة ان خروج اإلمام الحق راايا  إ



الل  خرج الو هشام بن ابل المل  ل وره وظلمه ومن بءله توالو خروج اوئمة الييليفة 

 حتو تحقق قيام لولة للييليين باليمن .

ييرة الخروج قائمة الو تحقيق الءلل والناو ان أ  شئ ي ضا هللا ورسفوله لفلل  يفل 

أن تتحلفو بالسفنة والقفران اليفريم مفن أ فل تحقيفق السفءالة والرخفا    اوئمة  بل لاا من

للم تمءات للل  يل اير وله ظرويه وقضفاياه السياسفية التفو تحيمفه يفل لحظفة تمفر 

الو اإلنسان باا ت ليل وت يير يريرة الخروج يانت منتشرة يو يترة من الرتفرات خايفة 

ور اليمان والوقت تت ير المراهيم وليفن انل يرقة الييلية ويوير من الرر  اإلسالمية بمر

يبقو ا حتراظ  بمناج أهل السنة وال مااة ونه هفو اوسفاا الفل  يقفوم اليفه يفل اومفم 

اإلسالمية حتو وقتنا هلا يمين أن تت ير سياسة اومة والم تم  والمراهيم السياسفية وليفن 

رنا لبنا  م تم  إسالمو يقفوم   يت ير منا نا اللينو الل  هو أساا حياتنا وأ يالنا وأييا

 الو الحرية والءلل والتريير السليم . 
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Abstract  

The question of Kharijite rebellion happened to the 

Muslim Ummah during the time of the companions, may 

Allah be pleased with them. It led to the split of Muslim 

nation at that point in time. It was not a religious split as 

all embrace Islam; some thought that Caliphate must only 

be held by the Prophetic family and the other opined that 

he has the right to be a Caliph. So a dispute arose 

because of love of Caliphate. With each opponent some 

people sided and there are political reasons behind all 

this.  



The idea of Kharijite rebellion had a great effect on the 

social and political life of Islamic groups particularly the 

sect of Zaidiyyah which is attributed to Zayd Ibn Ali Zain 

Al-Abidin. The idea of Kharijite rebellion is a political idea 

based on committing to the teachings of Allah and His 

Messenger for propagation of virtue and prevention of 

vice. Kharijite action has many meanings and definitions. 

However, in this research we will tackle the question of 

Kharijite rebellion with or against Imam (ruler), Imam 

refers to the general presidency concerning religious 

matters, that is to say, Caliphate from the Prophet, peace 

be upon him, that is to say (Caliphate or Imamate).              
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 مقدمــــــة 

يحابة إن قضية الخروج قضية قل وقءت لألمة اإلسالمية واايرها المسلمون اووائل ال

رضوان هللا اليام ، يقفل ألت إلفو إيتفرا  المسفلمين ، أن لا  الوقفت لفيا أيتراقفا  لينيفا  

ياليل يءتنق اإلسالم ويلين به إلو ربه ، بل ال اية أن البءض أاتقفل أن الخاليفة   تخفرج 

ان بين النبوة ، وأاتقل اآلخر أن الخالية له يياحم اوول اليافا بفلاي  مفن حفا الخاليفة 

الخال  بيناما ، وأنحاي ليل الرريقين أناا يويرون ولين يفل للف  ير ف  لفبءض   ونشا

 اوسباا السياسية .

تءفل  ييففرة الخففروج مفن اوييففار التففو أوفرت تففاويرا  بال ففا  اوهميفة يففو الحيففاة التاريخيففة 

واإل تمااية للرفر  اإلسفالمية خايفة انفل يرقفة الييليفة نسفبة إلفو ييفل بفن الفو ييفن 

و  ائرة لينية إسالمية تنسا إلو ييل يريفرة الخفروج هفو ييفرة سياسفة تقفوم الءابلين يا

الو التحلو بتءاليم هللا ورسوله من أ ل اومر بالمءرو  والناو ان المنير يالخروج له 

الءليل من المءانو والتءريرات ولين مقيلنا يو البحفث هفو الخفروج افن اإلمفام أو مف  

الءامة يو أمور اللين لشخص من اوشخاص أ  خاليفة اإلمام ويقيل باإلمام هو الرئاسة 

اففن النبففو يففالة هللا اليففه وسففلم أ  بمءنففو ) الخاليففة أو اإلمامففة ( ياإلمامففة وضففءت 

لتحرص أمور اللين واللنيا يالخروج له الءليفل مفن المفاورات ولفه الءليفل مفن الخاليفات 

  أمفة إسفالمية تتحلفو حول القضايا مقيله هو اومر بالمءرو  والناو ان المنير وبنفا

بالقيم والتءاليم اللينية السفليمة التفو تسفاال لبنفا  م تمءفات تقفوم الفو الحريفة والتراافل 

 اللائم والتءاون من أ ل إنشا  م تم  سليم .



 أهمية البحث 

يءتبر الخروج من المسفائل التفو أوفرت تفاويرا  بفالم اوهميفة يفو الحيفاة ا  تماايفة  -

لففلل  بففلأت النياففة إلففو الخففروج نات ففة اففن ا ختاليففات والتاريخيففة للمسففلمين ، 

ال وهرية التو تتءلق بالسياسة ، إ  أناا أتخلت  ابءفا  اقائفليا  ون الفلين يفان يظفل 

 بظله  مي  مظاهر الرير اإلسالمي .

مشيلة الخروج هو  ي  من اإلمامة تررات مناا الخروج الفو اإلمفام ، والخفروج  -

يتناول ييرة الخروج انفل الييليفة ، ياإلمفام انفل الييليفة   م  اإلمام ، للل  يبحونا   

 ييون إماما  إ  إلا خرج الو الظلم .

من أسباا إختيار الموضوع الحالفة التفو يءيشفاا مسفلمين الءيفر مفن تريف  وافلم  -

اإلستقرار لمسالة الحيم  مما يال  لل  إلو انتشار  الحفروا والرفتن والحفل الوحيفل 

 اا هللا وسنه رسوله والبءل ان يل ما ي ضا هللا ورسوله .هو اإلستقرار الو يت

أيضا  من أسباا إختيار الموضوع أننا يلنا لنا  ريقة تريير مختلرة ويلنفا نءفيف يفو  -

اير أيضا  مت ير يل يوم يو حال  ليل ولين  بل لنا من مناج نسير اليفه ووتيفرة 

يفل يلمفتام مفن أ فل مستمرة من أ ل نشر وقايفة الفواو انفل الشفباا مفن أ فل توح

و ول حرية رأ  وتريير وهلا الرأ  والتريير يقفوم الفو اومفر بفالمءرو  والنافو 

 ان ألمنير .

للل  من اوسباا هو التءر  الو يرقة الييلية ومءرية منا افا القفائم الفو اومفر  -

 بالمءرو  والناو ان المنير والتءر  الو شرو  اإلمامة انلهم.

 منهج البحث  

لتاريخو لءرض نشاة الييلية والتحليل لتحليل النيوص والمفناج النقفل  هو المناج ا

 ورا  ألمخالرين لمناج أهل السنة وال مااة
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 الفصل األول  

 المبحث األول : الخروج وتعريفة 

 الخروج له الءليل من التءريرات مناا :

لسان الءرا : أن الخروج ما يفلل الفو هف يو يتابه    711يقول أبن منظور المتويو اام  

بروي الشئ من مقره أو حالة ، يالخروج نقيض اللخول يقال " خرج مخر ا حسفنا " ، " 

وهففلا مخر ففه " ، وخر ففت خففوارج يففالن يففو الءلففم أو اليففنااة " أ  ظاففرت ي ابتففه 

 (1) وتروقه .

 يقيل به أيضا يما قال اليبيل  يو تاج الءروا : 

يخففروج السففحاا يءنففو اتسففااه وانبسففا ه ، وخر ففت السففما  أ  يقيففل بففه اوتسففاع ، 

 (2)أيبحت وأنقش  اناا ال يم . 

أيضا ي لق الخفروج الفو يفوم القيامفة : يفوم يخفرج النفاا مفن او فلاث ، يقفول الحفق 

  (3. )سبحانه وتءالو " ُخشَّء ا أَْبَياُرُهْم يَْخُرُ وَن ِمَن اْوَْ َلاِث "  

 كريم والسنة :لفظ الخروج من القران ال

اِ ْر يِفي  ن يُافَ  ا  لرظ الخروج يو القرآن بمءنو الا رة يما  فا  يفو قولفه تءفالو " َومفَ

ءَة     ا َوسفَ ا َيوِيفر  ِ يَِ ْل يِي اْوَْرِض ُمَراَغمف  ن  َسبِيِل َّللاَّ ُرجْ   َومفَ ن  يَخفْ ا بَْيتِفهِ   مفِ اِ ر  ِ  إِلَفو ُمافَ  َّللاَّ

ِ ۗ  اْلَمْوتُ   يُْلِرْيهُ   وُمَّ  َوَرُسوِلهِ  ُ  َوَيانَ  يَقَْل َوقََ  أَْ ُرهُ َالَو َّللاَّ ا َّللاَّ ا َغرُور  ِحيم   (4)" .   رَّ

ة   لَّ الخروج يو القران اليريم بمءنو ال اال يقال تءالو " َولَْو أََراُلوا اْلُخُروَج َوََالُّوا لَفهُ افُ

ُ انبِءَاوَُاْم يَوَبََّ ُاْم َوقِيَل اْقءُُلوا مَ  ِين َيِرهَ َّللاَّ
 (5)َ  اْلقَاِاِليَن " . َولََٰ

َي  وا َمءفِ ن تَْخُر فُ ُروجِ يَقُفل لفَّ ْنُاْم يَاْستَاْلَنُوَ  ِلْلخفُ ُ إِلَوَٰ َ ائِرٍَة م ِ َ ءََ  َّللاَّ وقال تءالو " يَإِن رَّ

ا ۖ لَ   بِاْلقُءُولِ   َرِضيتُم   إِنَُّيمْ   أَبَل ا َولَن تُقَاتِلُوا َمِءَي َاُلوًّ ٍة  أَوَّ  (6)اْلَخاِلِريَن"    َم َ  يَاْقءُُلوا  َمرَّ



 

الخروج ورل يو الحليث النبو  الشري  بمءنو ال اال : يءن أبو هريرة رضو هللا انفه 

أن رسول هللا ) يلو هللا اليه وسلم ( قال " تضمن هللا لمن خرج يو سفبيله ،   يخر فه 

 (1)إ  ال اال يو سبيلو " . 

ن والسفنة وليفن يفل هفله المءفانو هنا  الءليل من المءانو للرظ الخروج يو الل فة والقفرآ

 مختل  ان محور بحوا وهو الخروج ان اومام .

 

أبو الفصل جمال الدين محمد بن منظور : لسان العرب ، طبعة مصورة ،عن طبعة بوالق ، الدار المصرية للتأليف   (1)

 والترجمة ، القاهرة  

 ( 3/73ب . ت ص )

 ( . 2/31ة الحياة ، بيروت ، ص ) الزبيدى : تاج العروس من جواهر القاموس ، دار مكتب (2)

 7سورة القمر :  آية   (3)

  100سورة النساء : آية  (4)

 46سورة التوبة : آية  (5)

  83سورة التوبة : آية  (6)

 .1876هـ ، ص  1427م ،  2006ابو الحسن مسلم بن الحجاج : صحيح مسلح ، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض ط  (7)

 أنواع الخروج 

 الخروج الو اومام  •

 ج م  اومام الخرو •

 معنى األمام لغوياً :

بِفيٍن "  واإلمام يءنو ال ريق الواس  ، وبه يسر اليبيل  قول الحق " لَبِإَِماٍم مُّ
* ويقفال " (1)

 اوم " بالرتح بمءنو القيل ، ييقال أمه وأممه وتاممه إلا قيله .



مفام ، ياإلمام هو مفن يقفول القفوم ويتقفلم الفيام ويرأسفام وت فا  ااتفه وليفل  ماافة أ

ياللليل أمام يو السرر ، وإمام ال نل قائلهم ، وأممت القوم يو اليفالة إمامفة وأتفم بفه أ  

 (2)أقتتل .

وأئمة  م  أمام وي لق الفو مفن يفانوا الفو اليفرا  المسفتقيم أو مفن يفانوا ضفالين ، 

 (3)وإمام يل شئ قيمة والميلح له . 

 لفظ اإلمام اصطالحاً :

ا اللولفة يفو الريفر اإلسفالمو والوفة متراليفات هفم : أ لق الو يفاحا السفل ة ورئفي

 (4)اإلمام .   –أمير المامنين    –الخليرة  

ولم يرر  المسلمون من أهل السنة بين لرظو خليرة وإمام ييالهما يشير إلو شخص واحل 

والو هلا الترال  يشير ابن خللون إلفو أن حقيقفة هفلا المنيفا أنفه نيابفة افن يفاحا 

 (5)ين وسياسة اللنيا به تسمو خالية وإمامة والقائم به خليرة وإمام . الشريءة يو حرظ الل

أيضا  يو يتاا تاريخ الملاها اإلسفالمية ليفر أن الخليرفة يفان يسفمو إمامفا  ون  ااتفه 

 (6)وا بة وون الناا يسيرون ورا ه يما ييلون ورا  من يامام لليالة . 

 لفظ األمام فى القران الكريم :

القران اليريم ي لق الو مفن يقفول النفاا ويرشفلهم ، أو يضفلام هفو لرفظ   لرظ اومام يو

ي م  بين المءرو  والمنير ييل من الماتلين والضالين أمام ، وت لق يلمة أئمة أيورهفا 

 الو الخير واليالح وليا الشر .

ا " .  قوله تءالو " َواْ ءَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِمام 
(7) 

ُانَّ قَاَل إِنِ ي َ اِالَُ  ِللنَّاِا إَِماما  وقوله " َوإِِل اْبتَلَو    (8. )"   إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِيِلَماٍت يَاَتَمَّ
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 ( . 5/815، ص )  4م ، ط 1990انظر اسماعيل بن حماد الجوهرى : تاج اللغة وصحاح العربية ، دار العلم للماليين  *

 . 12/24انظر لسان العرب ص  ، 1/193الزبيدى : تاج العروس ص  (2)

  1/193ايضا الزبيدى : تاج العروس ص  (3)

محمد ابو زهرة : تاريخ المذاهب اإلسالمية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية دار الفكر العربـى القـاهرة ب . ت .  (4)

 . 12ص  –م  9931هـ ،  1414... ايضا عامر النجار : الشيعة وإمامه على ، دار المنار القاهرة  21ص 

 ( . 1/134، ص )  1967،  3، بيروت ط  3ابن خلدون : المقدمة دار الكتاب اللبنانى  ، ط (5)

 . 21محمد ابوزهرة : تاريخ المذاهب االسالمية  ، ص  (6)

 74سورة الفرقان آية  (7)

 124سورة البقرة آية  (8)

ْم  ِر إِنَّافففُ ةَ اْلُيرفففْ اتِلُوا أَئِمفففَّ ْم وافففن أئمفففة الضفففالل يقفففول الحفففق " يَقفففَ ْم لَءَلَّافففُ اَن لَافففُ  َ  أَْيمفففَ

 (1)يَْنتَُاوَن " .  

ة  يَْلُاوَن إِلَو النَّاِر ۖ  (2)" .    يُنَيُرونَ   َ   اْلِقيَاَمةِ  َويَْومَ   وقوله " َوَ ءَْلنَاُهْم أَئِمَّ

ويقول الحق سبحانه وتءالو ان اوئمة بيرة اامة " يَْوَم نَْلُاو ُيلَّ أُنَاٍا بِإَِماِمِاْم " .  
(3) 

يتسم اومام بيرات ي ا توايرها ييه حيفث أن الييليفة تفر  يفو اإلمفام الوا فا تءيينفه 

 (4)ونيبه أن ييون ش ااا  االما  ياهلا  سخيا  وائرا  الو الظلم . 

 المصدر الشرعى لإلمام وصفاته يكون من خالل شروط وهذه الشروط :

•  ُ  (5)ِلْلَيايِِريَن َالَو اْلُمْاِمنِيَن َسبِيال  "   اإلسالم : لقول سبحانه وتءالو " َولَن يَْ ءََل َّللاَّ

 (6)القرشية : لقول رسول هللا يلو هللا الية وسلم " اوئمة من قريف " .  •

الءلم : والمقيول هنا الءلم بايول اللين حتو يست ي  أن يرا   الءلما  ويرر  بفين  •

 (7)اوقوال الضءيرة والقوية . 

ل ، وقل أشتر  البءض أن ييون م تالا  حتو يست ي  الءقل : أ    ييون مختل الءق •

 (8)أستنبا  اوحيام . 



الءلل : من أهم أريانه البءل افن اليفلا ، اومانفة الفو ميفالح اومفة والءرفه افن  •

المحارم ، البءل ان الشباات والريبة ، اومان يفو الرضفا وال ضفا ، المفرو ة يفو 

 (9)اللين واللنيا  



 

 الخروج عن اإلمام : 

 ك نوعان من األئمة :هنا

 (10)اوول : إمام بالحق ، والوانو يإمام بالرءل  

 

 12سورة التوبة آية  (1)

 41سورة القصص آية  (2)

 71سورة اإلسراء آية  (3)

 (. 55م ،  ص )  1984هـ ،  1404أحمد محمود صبحى : الزيدية ، الزهراء لإلعالم العربى ، القاهرة  (4)

 141سورة النساء آية  (5)

 ( . 3/388م ، ص ) 1988هـ ،  1408،  1ثير : تفسير القران دار الحديث القاهرة ط أبو الفدا ابن ك

م الجزء التاسع 2002أبو عبدهللا بن محمد بن إسماعيل البخارى : صحيح البخارى دار بن كثير للنشر والتوزيع ، بيروت  (6)

 كتاب األحكام .

م ، 1988،  2يم عتمـان ، مكتبـة وهبـة القـاهرة ط القاضى عبد الجبار : شـرح األصـول الخمسـة ، ت ، محمـد عبـد الكـر (7)

1408  

 . 753ص  -هـ 

  1/342ابن خلدون : المقدمة ص  (8)

  1/342ابن خلدون المقدمة ص  (9)

 . 1701، ص  1978 – 1398ابو االعلى المودودى : الخالفة والملك ، دار القلم للنشر ت ، احمد إدريس ،  (10)

إل نيبته الراية وا تمءت تحت لوائفه ،   هيلا يتضح أن هنا  إمامان ، أحلهما إمام حق

والوانو إمام يرض و وله الفو النفاا ، واإلمفام الشفراو بيفرة اامفة قفل يسفير باحفل 

والنافوض  (1)أمرين : اوول أن يسير ييام سيرة الل ، وبفلل  تلفيمام و يتفه و ااتفه 

 مءففه لقتففال اففلوه إلا مففا تءففرض و  اففلوان ياففلل ميففالحة أو ميففالح اومففة وييففون



والتو ا تمءت اومة تحفت   –هلا ون الءلوان الو اإلمام الءالل    (2)خرو ام مءه  اال  

   ييون إ  من ب اة ظالمين هليام تحقيق ميالح شخيية . –لوائه  

لها أهل السنة ومن لار يو يليام إلو تحريم السي  وإنيار الخفروج ، وو فوا  اافة 

وايق أوامره ونواهيه م  اووامر والنفواهو يال ااة مشرو ة بت  (3)اإلمام إ  يو مءيية  

التو حللها الشرع يفاومر بإمامفة اليفالة وإيتفا  الييفاة واليفل  والءفلل وال افال يفو 

ُسوَل َوأُوِلي اْوَْمِر ِمنُيْم "   َ َوأَِ يءُوا الرَّ  (4)سبيل هللا ميلقا  لقوله " أَِ يءُوا َّللاَّ

اففن الففلين أو منفف  الرايففة مففن إقامففة الشففءائر إلا أظاففر اإلمففام يرففرا  بواحففا  ، يارتففلاله 

 (6)ياليالة ونحوها يي وي الخروج اليه  

وإلا يان أهل السنة قل لهبو إلو و وا الخروج الو اإلمام إلا يرفر و  تفر  لفه  اافة 

و  بيءه يال يءلو الياير الو المامن و بل من خلءة وإحالل غيره وأن يان   سبيل إلفو 

هف لفم يوايفق الفو ااتبفار اليرفر سفببا  403إ  أن الباقالنو ت :  لل  سو  الخروج اليه

أوحل للخروج ضل اإلمام إل أن هنفا  أسفبابا  أخفر  يراهفا ولفو مفن و افة نظفره يقف  ،  

لخلفف  اإلمففام يففلهاا الءقففل أو الريففابة بمففرض مففيمن يمنفف  مففن النظففر يففو ميففالح 

 (6)المسلمين أو وقوع اإلمام أسيرا  يو أيل  اوالا  . 

يما لهبت الييلية والمءتيلة وبءض المر ئة إلو القول بالخروج ضل اإلمام وإيالفة أهفل 

وليناا لم تلها إلو ما لهبت إليه الخفوارج مفن أن يفل مفن   (7)الب و بالسي  ليقام الحق  

وااشر الناا الو ما مولوا له من الءلل واحتناا ال ور يان إماما    –برأيام    –ينيبونه  

 ا نيا القتال مءه وأن غير السيرة والل ان الحق و ا ايلفه أو ومن خرج اليه ي

 (8)قتله  

من خالل ما سبق نر  أن اإلمام الل  تولو الحيم بإختيار المسلمين اإلمام الحق أمفا افن 

 الل  لم يختره المسلمين ولم يبايءوه يقل اختلروا ييه .

 



 

 

 

وسـيعة ، وزارة التـراث القـومى والثقافـة ، سـلطنة عمـان ، جميل بن خميس السـعدى : قـاموس الشـريعة الحـاوى طرقهـا ال (1)

 . 8/104م ، ص 1984هـ ،  1404

 . 1/180ابن خلدون المقدمة ص  (2)

،  3ابو الحسن االشعرى : مقاالت االسـالميين وأخـتالف المصـيلين تصـحيح هلمـوت ويتـر ، دار النشـر شـتبيز لفيسـادون ط  (3)

 م1980

  59سورة النساء آية  (4)

 . 2/140مقاالت اإلسالميين وأختالف المصيلين ص  ابو الحسن االشعرى (5)

 . 2/113م ، ص 1992أحمد محمود صبحى فى علم الكالم مؤسسة الثقافة الجامعية ، االسكندرية ،  (6)

 . 69أحمد صبحى : الزيدية ص  (7)

 . 55، ص 1980احمد حجازى السقا : الخوارج الحروريون ، مكتبة الكليات االزهرية للطباعة ، القاهرة  (8)

أهل السنة يرأت أن ي فاع يفو الحفق و  ي فاع يفو مءيفية والفو موفل هفلا لهبفت   أما

المر ئة إلو أن  ااتفه وا بفة وإن إمامتفه وخاليتفه بءفل السفل ة واسفتيالئه الفو الحيفم 

 يحيحة تماما  .

وهففم بففلل    يررقففون بففين مففن ويففل إلففو اإلمامففة ب ريففق شففراو ومففن أخففلها انففوة 

ام الحق واإلمفام بالرءفل وربمفا يفان للف  خويفا  مفن إحفلاث واستبلالا  وهلا خل  بين اإلم

 (1)الرتن وإراقة اللما   

 بالنسبة للخروج مع اإلمام :

أشتر ت الخوارج والمءتيلة ضرورة الخروج م  إمام االل يبايءونه ويخرج بافم لقتفال 

ن إ  أن المءتيلفة وحفلها أشفتر ت أن ييفو (2)اإلمام الباغو وخلءه إيالة  وره وسل ته 

 يو  مااتاا



اليراية للت لا وتحقيق النص أما الخوارج يال يشتر  يفو الخفوارج ت ايفي الءفلة والءتفال 

 . (3)وللا  ا  خرو ام ابارة ان نوع من التمرل والءييان  

للييلية موقرا  أخر يفالخروج افن الييليفة   ييفون إ  مف  إمفام افالل سفخو مفن أيفل 

و الخوارج والمءتيلة ان اويل القرشو يضفال يا مو يخرج لاايا  إلو نرسه وقل ت اض

ان اويل الرا مو لرمام ييل من يسير يو الناا سيرة قواماا الءلل سوا  يفان قرشفيا  

 (4)أو نب يا  أو أا ميا  ييون إمام انله الخوارج  

لم تشتر  المءتيلة أن ييون اإلمام قرشيا  يحرية أختيار اإلمام ميرولفة لألمفة سفوا  أيفان 

 أو غير قرشو وانل الخروج يإنام يءقلون اإلمامة وحل اواضا  ويناضون لقتال قرشيا  

 (5)اإلمام الباغو  

يما أضايت الييلية أن يتواير لالا اإلمام الل من اويرال مول افلل أهفل بفلر يييفون يفو 

لل  يراية للخوض يو المءرية لم تر الخوارج هلا الرأ  ولم تءتل به ياو يو يرو اا   

إ  أنه خروج من أ ل الحق ضل يسفال الحيفم ولفيين خفروج لون النظفر إلفو افلل تر   

 (6)ال مااة الخار ة  

بلل  قل تويلنا إلو أن الخروج نواين خروج الو اإلمام وخفروج مف  اإلمفام يفالخروج 

ان اإلمام هو خروج ان اإلمفام الراسفق المسفتبل الفل  يخفال  الشفرع أمفا الخفروج مف  

 ل الحق وليا الرسق بلل   بل هنفا مفن انيفرين هفامين اوول الحايم هو خروج من أ

هو اإلمام والوانو هو ال مااة للل   بفل مفن التءفاون بفين ال ماافة الخار فة إلفو الحفق 

ومن يقولها إلو لل  الحق يال ي وي أن تخرج ال مااة وحلها لون إمام أو يخرج اإلمام 

 بمررله لون الراية .

 

  170ودى : الخليفة والملك ص ابو االعلى المود (1)

 2/17ابو الحسن االشعرى : مقاالت االسالميين ص  (2)



 

 . 1/90احمد محمود صبحى : فى علم الكالم ص  (3)

 . 168هـ ، ص 1399،  2كامل مصطفى الشيبى : الصلة بين التصوف والتشيع ، دار المعارف مصر ، ط  (4)

 . 1/90احمد صبحى :  فى علم الكالم ، ص  (5)

 . 155دية ، ص أحمد صبحى : الزي (6)

 المبحث الثانى

 هـ  122صورة موجزة عن نشأة األمام ) زيد بن على زين العابدين ( المتوفى عام 

هو الماسا اوول لررقة الييلية ياو ييل بن الو يين الءابلين بن الحسين بفن الفو بفن 

 . (1)أبو  الا ويقال له " ييل الشايل " 

اشرة وتولو رااية أخفوه محمفل البفاقر ويفان   هف تويو أبوه وهو يو الرابءة80ولل اام  

 (2)هف(148لمحمل الباقر ولل يو مول امر " ييل " هو "  ءرر اليال  " ) المتويو اام   

نشا ييل وترارع يو البيت الءلو  يابوه " الفو ييفن الءابفلين " بقيفة السفل  مفن أبنفا  

ار اإلمفام الفو ييفن الحسين ونفه افاف بءفل أن قتفل أل البيفت يفو "يفربال  " وقفل أشفت

الءابلين يو رب  الح اي بالنبل والسفمو والرحمفة والء ف  وسفما إلفو ميانفة يفو قلفوا 

 (3)الناا لم تيل إلياا ميانة الخلرا   

يما تلقو الءلم ان ابلهللا بن الحسن ويان االما  ياضال   ليال  تتلمل الو يليه أبو حنيرة  

 النءمان  

 م  من المحلوين منام مال  رضو هللا انه   هف ( ورو  انه 150) المتويو اام 

 ( 4)وسريان الوور  

 م  ييل الم آل البيت وغيرهم مفن تلف  اليفروة مفن المفا  الءلفويين ويفان يتلقفو مفن 

غيرهم من التابءين اللين يءقلون م الا رواياتام وتخري ام وإيتائام من مسف ل رسفول 

يفة بفل خفرج ي لفا الءلفم يفو شفتو هفف " بافله الحيفيلة الءلم  122هللا ولم ييت  " ييل  

هفف ( يفو البيفرة   131نواحيه وحيوما و له يفالتقو بوايفل بفن ا فا  ) المتفويو افام  

 وتلارا مءه ملاها المءتيلة وم أخل يتنقل يو أقاليم الءرا  والح اي .



وأستقر ييل بالملينة و ا  ال الا من يل ميان يتلقون انه الءلم ويفان مفن أالفم النفاا 

 (5)قرآن اليريم  بقرا ات ال

وقل بلم من الءلم اللروة حتو أاله " ال احظ " مفن خ بفا  بنفو هاشفم وقفل قفال ييفه أبفو 

هف ( يما رأيفت يفو يمانفه أيقفه منفه و    122حنيرة شاهلت ييل بن الو ) المتويو اام  

 وقفل قفال ييفه أيضفا  ابفلهللا ابفن (6)أسرع منه  وابا  و  أبين قو   لقل يان منق   القرين  

 (7)الحسن " لم أر يينا و  يو غيرنا موله " 

 

 . 3/59، ص  1984،  6خير الدين الزركلى : اإلعالم دار العلم للماليين بيروت ط  (1)

 . 607ابو زهرة : نشأة المذاهب اإلسالمية ص  (2)

 . 2/150م ، ص 1973،  8ط  –القاهرة  –على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم دار المعارف  (3)

 608أبو زهرة : تاريخ المذاهب اإلسالمية ص  (4)

 609أبو زهرة : تاريخ المذاهب اإلسالمية ص  (5)

  3/59الزركلى : اإلعالم ص  (6)

  608ابوزهرة : تاريخ المذاهب ص  (7)

مءظم اآلرا  تترق الفو أن الييليفة هفو إحفل  يفر  الشفيءة الفبءض يخفال  هفلا اومفر 

هف( وهو ياحا الييليفة لفم ييفن شفيءيا    122ويلها إلو أن ييل بن الو )المتويو اام  

الو اإل ال  ولم تين حريته للشيءة وإنما هو حريفة إسفالمية اسفتاليت الخفروج الفو 

اإلمام الظالم من االم من الما  المسلمين يمتفاي افن غيفره مفن الءلمفا  بانفه مفن لوحفة 

 (1)النبوة ومن أبنا  الو اليه السالم  

 نشأة الزيدية :

هفف ( اإلمفام الرفا مو  122يحاا ييل بن الو يين الءابلين )المتويو اام الييلية هم أ 

 (2واللين ساقوا اإلمامة يو ولل يا مة الياا السالم ولم ي ويوا وبوت اإلمامة يو غيرهم 



 

أن نشاة الييلية تر   إلو أن قوما  من أهل اليوية حضروا إلو اإلمفام ييفل)المتويو افام 

الو الخروج لقتال اومويين وقل بايءفه حفوالو أربءفين ألرفا  هف( بالملينة يحرضونه    122

الو  اال الظالمين واللياع ان المستضءرين إ  أنه انلما أشتل القتال بينام وبين الوهم 

حتو أخلوا يت اللون ويان أن لها بءضام إلو اإلمام ييل قائال    –من ملو  بنو أمية    –

ا اا رضفو هللا انفه : مفا سفمءت أحفلا  مفن ما قول  يرحم  هللا يو أبو بير وامر ؟ ي

أهل بيتو تبرأ مناما وأنان   أقول يياما إ  خيرا  يقالوا : يلم ت الا إلن بلم أهل البيت ؟ 

أ اا أن اشل ما تبرأ مناما وأنا   أقول يياما إ  خيرا  يقالوا : يلفم ت الفا إلن بفلم أهفل 

نا أحق بالا اومفر وليفن  القفوم اسفتاوروا البيت ؟ أ اا إن أشل ما أقول ييمن ليرتم إنا ي

الينا به وليءونا انه إلو أن : قالوا : يلما تقانل ألن ؟ قال : إن هفا   ليسفوا ياولئف  إن 

يرارقوه ونيووا ان بيءته وقالوا سبق اإلمام يقال لام ييفل   (3)ها   ظالمون لو وونرسام  

وا ان بيءفتام لفه حينمفا المفوا مفن : ريضتمونو بمءنو أنام ريضوا اإلمام " ييل " ونيو

 (5)ومنل لل  الحين سمو ها   بالرايضة  (4)مقالته أنه   يتبرأ من الشيخين  

 أما من بقو م  اإلمام ووايق الو رأية يو الشيخين أ لق اليام الييلية .

ة هنا  رأيا  أخر ير   النشاة إلو أن قوما  بايءوا اإلمام ييل يلما بلم ان أن سفل ان اليويف

وأوفروا  (6)ي لا من باي  ييلا  ويءاقبام خايوا الو أنرسام يخر وا مفن بيءتفه وريضفوه 

بلل  اللنيا الو اآلخرة وانشقوا بلل  الو اإلمام إ  أن من تبقو م  اإلمام والفو مبالئفه 

 يو ال اال والخروج يسموا الييلية .

 

 

 (. 2/156/157) على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم ، ص (1)

 ( 1/251م ، ص) 1986ابو الفتح الشهرستانى : الملل  والنحل ت ، محمد بن فريد المكتبة التوفيقية للطباعة والنشر ،  (2)

 . 613ابوزهرة : تاريخ المذاهب اإلسالمية ،  ص  (3)



،أيضا  25ة والنشر ص عبد القاهربن طاهر البغدادى : الفرق بين الفرق ت / طه عبدالرؤوف مؤسسة الحلبى وشركاه للطباع (4)

 . 1/251الشهرستانى : الملل والنحل ص 

 ( . 2/372( ، أيضا الزبيدى : تاج العروس ، ص)  1/159ابو الفتح الشهرستانى الملل والنحل ص)  (5)

 (2/75/76م ، ص) 1988القاضى عبد الجبار : رسائل العدل والتوحيد ت ، محمد عمارة ، دار الشروق ،  (6)

  أترا  بين مرير  اإلسالم الو أن الييلية إنما نشفات منفل أنقسفام وبالرغم من لل  يانا

أتباع ييل إلو شيءة تترق مءه يو الرير والءمفل وإلفو روايفض ريضفته ييفرا  وات اهفات 

 وبالتالو ريضت ما نال  به وما خرج من أ له .

رفه مفن وبلل  نيل إلو أن الييلية نشاة منل انقسام أتباع ييل إلو شيءة تترق مءه يفو موق

 الشيخين وإلو روايض تختل  مءه يو توليه الشيخين .

 هناك أصول هامة للزيدية تنقسم إلى أربع أصول :

 إمامه المرضول م  بقا  اويضل . •

 اإلمامة يو أو ل يا مة الياا السالم . •

 الم ايمة اوئمة . •

ت ويي خروج إمامين يو ق رين يسفت مءان شفرو  اإلمامفة وييفون يفل واحفل  •

 (1)ا ا ال ااة مناما و

 الزيدية لها شرطان أساسيان ال تصح اإلمامة بدونهما :

اوول : أن ييون اإلمام من أل البيت وبالتحليل من نسل السفيلة يا مفة رضفو هللا انامفا 

 وبالا أختلروا يما رأينا ان الييسانية والحنرية .

 والوانو : يت وييهم خروج إمامين يو وقت واحل .

ل أن ييرة الخفروج متار حفة بفين حفق وبا فل ، خ فا ويفواا ، من خالل ما سبق ن 

  ءلنا ننظر لاله الريرة من منظورين :



 

اوول : أناففا تسففءو لتحقيففق يففالح المسففلمين إ  أن الشففرو  التففو وضففءت يففو ناايففة 

الخروج لرمامين وتنييا أحلاهما واوسا التو وضءت للمراضلة بينام يانت سببا  يفو 

 لنا تاريخ الييلية .  اليرااات التو لوناا

الوانو : مرتب  بسابقة حيث نتج ان اليرااات والوورات أتت إلو أمفر إمامفة المسفلمين 

 إلو مبلأ ال لبة لون حق أو ر وع إلو اومة .



 فرق الزيدية :

 األولى : الصالحية أو التبرية :

وا أن هف من مءتقلاتام انافم يامف168هم أيحاا الحسن بن يالح بن حو المتويو اام  

اليا  أيضل الناا بءل رسول هللا يلو هللا الية وسلم وأو لهم باإلمامة وأن بي  أبو بير 

هف ( ليست بخ ا ون اليا  تر  لاما لل  ويقرون يو اومان ) المتويو   13) المتويو اام  

هف ( ويو قتلته و  يقلمون اليه بإيرار وينيرون ر ءة اوموات إلو اللنيا ، و    35اام  

 (2)إمامة إ  حين بوي    –يرم هللا و اه  –ون لءلو  ير

 

 

 (. 2/161/162على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم ص ) (1)

 (. 1/255الشهرستانى : الملل والنحل ص )  (2)

 الثانية : السليمانية  

هم أيحاا سليمان بن  رير الييل  ومن أرائه أنه يفان يقفول أن اإلمامفة شفور  ييمفا 

ن الخلق وييح أن تنءقل بءقل ر لين من خيار المسلمين وإنافا تيفح يفو الرضفول مف  بي

و ول اويضل وأوبتت إمامة أبا بير وامر باختيار اومة حقا  وا تاالا  وربمفا يفان يقفول 

هف( خ ا   يبلم لر فة   40أن اومة أخ ات يو البيءة لاما م  و ول الو )المتويو اام  

ل  اليالحية من الييليفة غيفر أنفه  ءفن يفو اومفان لألحفلاث يما لهبت إلو ل  –الرسق  

وهنفا  –التو أحلواا ويرره بلل  ويرره اائشة واليبير و لحة بإقفلامام الفو قتفال الفو 

وقال بإمامة المرضول م  بقا  اويضل وتابءه الىلل  قوم من   –ييون مترقا  م  الخوارج  

 (1)المءتيلة  



 

 الثالثة : الجارودية :

هفف ( يامفوا أن النبفو يفلو هللا اليفه   150بو ال ارولات ) المتويو افام  هم أيحاا أ

وسلم الو بالوي  لو  التسمية واإلمام بءله الو ، والنفاا قيفروا حيفث لفم يتءريفوا 

هفف( باختيفارهم  13الوي  ولم ي لبوا المويو  وإنما نيفبوا أبفا بيفر )المتفويو افام 

اومفر افن يفاحبو اليفالحية والسفلمانية ييرروا بلل  ، وبلل  ييون قل أختل  يو هفلا  

هف ( يإنه لفم   122وقل خال  آبا ال ارول يو هله المقالة إمامه ييل بن الو )المتويو اام  

 . (2)يءتقل بالا اإلاتقال  

 

 

 ( . 1/255الشهرستانى : الملل والنحل ص )  (1)

 1/257الشهرستانى : الملك والنحل ص  (2)

 .  423ط ،  ص  –ى المواقف ، شرح السيد الشريف ، مطبعة محرم القاهرة بدون ، ت أيضاً انظر عبد الرحمن بن أحمد االيج

 الفصل الثانى 

 المبحث األول : الخروج عند اإلمام زيد بن على زين العابدين ) الزيدية ( 

أن الخروج انل الييلية واإلمام ييل ير   إلو  لا الءلل ومحاولفة القضفا  الفو الظلفم 

  بقا لمبلأ اومر بالمءرو  والناو ان المنير .

هنا  اختاليا  قائما  بين الرر  اإلسالمية حول  ريقة هلا المبلأ يانا  من رأ  أن  ريقفة 

يتحر فون مفن ييفره الو فوا وهفا   هفم أهفل السفنة حيفث أنافم  (1)و وبه " السم  " 

مسفتنلين يفو  –السفم   –الءقلو الو هللا ويرون أن ال ريقة إلو هفلا المبفلأ هفو الشفرع 

لل  إلو اوللة النقلية المستملة من القران والسنة يرأت يو قفول الرسفول يفلو هللا اليفه 

وسففلم "لتففامرون بففالمءرو  ولتنامففون اففن المنيففر أو ليسففل ن الففييم شففراريم ييففلاو 

 (2)اريم يال يست اا لام " سنل يلام شراية هلا المبلأ  خي



اختاليت اورا  حول و وا هلا المبلأ سوا  أيان سمءا  أو اقفال  أو ال مف  بينامفا نقفول 

أنه   خال  لل  الءقال  من حسن اومر بالمءرو  والناو ان المنير اقفال  يمفا أنفه   

بفلأ ) أمفره ونايفه ( هفو أن   يضفي  إل أن الافل  مفن الم  (3)خو  يو و وباما شراا   

 المءرو  وأن   يق  المنير سوا  الم بلل  اقال  أو سمءا  أو باما مءا  .

 هناك شروط يجب توافرها لوجوب هذا المبدأ فوجوبه بوجوبها وزواله بزوالها منها :

 –يو ول آ ت لشرا الخمر    –ينب و أن ييون هنا  لليل مال  الو تحقيق المنير   •

 (4)  يرضو إلو المقيول   يالظن

يشتر  أن ييون المامور به حسنا  يو نرسه وأن المناو انه قبيحا  يو نرسفه يفالتمييي  •

 (5)بيناما وا ا وهلا الشر  ضروريا  حتو   يامر بمنير و  يناو ان مءرو  

أ  ييون إنيار المنير سببا  يو وقواه أو وقوع مضرة أشل منه يالبل أن ييون اومر  •

 (6)اا لال  ما وأن تحيمة ضواب  ما تو ي

ينب و أن ييون المامور به أو المناو انه ممينا وإلا يان المامور به واقءا  يال و فه  •

لألمر سو  تحييل حايل ، وإلا يان المناو انه غير واق  و  ايم الو ارتيابه 

 (7ونايه   يال و ه للناو انه ، إل  بل أن ييون لقول اومر وتو يااته تاوير يو أمره 

 

 (1/79صحيح مسلم : كتاب األيمان باب كون النهى من اإليمان ص)  (1)

 (. 78،  77القاضى عبد الجبار : رسائل العدل والتوحيد ص)  (2)

 ( . 380أحمد صبحى : الزيدية ، ص)  (3)

 ( . 143القاضى عبد الجبار : شرح األصول الخمسة ، ص )  (4)

 (143 القاضى عبد الجبار : شرح األصول الخمسة ، ص ) (5)

 . 311أحمد صبحى : الزيدية ، ص  (6)

 . 311أحمد صبحى : الزيدية ، ص  (7)



 



 هناك شروط عامة يجب توافرها فى القائم باألمر بالمعروف والنهى عن المنكر :

 من هله الشرو   :

 اامة   •

 خاية   •

: أن ييون الي الفم أن المفامور بفه مءفرو  وان المنافي انفه منيفر، لفئال يفامر   األول

افن المءرو ،وهنفا ن فل مقولفة أبفي سفريان الوفوري:" مفا يفامر السفل ان   بمنير وينافي

بمءرو  أ  ر فل افالم يفامر ويناي،رييفق بمفا يفامر وينافي "مترقفة مف  هفله الشفرو  

وييون بلل  مقتليا بالي رسول هللا )يلي هللا اليفه وسفلم( وقولفه: "  يفامر بفالمءرو  

يق بما يناي انه، حليم ييما يامر بفه، حلفيم و  يناي ان المنير أ  رييق بما يامر به، ري

 (1)ييما يناي انه 

: أن ييون قالرا  الو الناوض بمسئولية الت يير يالءا ي يسفق  انفه ت ت ييفر باليفل   الثانى

 (2)أو اللسان ويبقو أن ي ير بقلبه  

 (3): أن ييون القائم بالا اومر ليرا  اامال  حرا  مسلما    الثالث

 قسم إلى قسمين :الشروط الخاصة تن

 ما يختص باوئمة . •

 ما يختص ب ير اوئمة . •

: يإقامة الحلول ، اللياع ان اللولة وو رها ، وت ييف ال يفوف وحرفظ  ما يخص باألئمـة

وتنييا القضاة واومرا  ، ومولاا من اومفور الءامفة التفو ت فل افن   (4)بيضة اإلسالم  

 (5)ووا باته    سل ان اويرال وقلراتام ياو من متءلقات اإلمام 

: إيالح ال رقات ، تءمير المسفا ل ، نيفا قفوامين الفو أمفوال   ما يخص غير األئمة

اليتامو ، وهلا مويله إلو نظفر اإلمفام ، إن يفان ظفاهرا  وإ  يفال ييفح تء يفل ميفالح 

 (6)المسلمين و  يحل لام إيلارها وإهمالاا 



 

مفر أو النفاهو بفالقول الل يف  التلرج يو اومر بفالمءرو  والنافر افن المنيفر ييبفلأ اآل

والمواظة الحسنة يإن وق  مراله يال حا ة إلو ت اوي لل  إلو ال لظفة يفو القفول أن لفم 

يق  ولم تنر  غلظة القول أو الءني  ت اوي لل  إلو الضرا والحبا إن أمينه لل  ويفان 

 (7)له الو المامور أو المناو ان قوامه 

 

 . 12م ( ، ص  1970هـ ،  1930، )  1فى الحديث ، دار البيان الكويت ، ط  سفيان الثورى : أمير المؤمنين (1)

 . 143القاضى عبد الجبار : شرح األصول الخمسة ص  (2)

 . 380أحمد صبحى : الزيدية ، ص  (3)

 ( 1/223م ،  ص )  1989هـ ،  1409محمد عمارة : اإلسالم وفلسفة الحكم دار الشروق للطباعة والنشر  (4)

 . 309، ص  احمد صبحى : الزيدية  (5)

 . 1/223محمد عمارة : اإلسالم وفلسلفة الحكم ، ص  (6)

 . 311احمد صبحى : الزيدية ،  ص  (7)

 أنواع الخروج عند زيد بن على زين العابدين :

 الخروج نواين :

 خروج اإلمام للاوة إلو نرسه . •

خروج إمامين يو ق فرين مختلرفين يسفت مءان شفرو  اإلمامفة ويفل منامفا وا فا  •

 ال ااة .

 ل : خروج اإلمام لدعوة إلى نفسه :األو

حيث أن الييلية   تر  اإلمامة إ  باللاوة وحايل اللاوة انلهم أن يبفاين الظلمفة مفن 

 (1)هو أهل لرمامة ويامر بالمءرو  ويناو ان المنير ويلاوا إلو نرسه أتبااه 

ر وإن الييليففة تففر  أن الففلاوة هففو  ريففق اإلمامففة ولففلا اب لففت القففول بالءقففل واوختيففا

حيرت ا ختيار يو أل البيت بين النبو يلو هللا الية وسلم من أو ل يا مة رضفو هللا 

هلا وإن يانت الييليفة قفل  ءلفت الخفروج والفلاوة يليامفا  ريقفا  أوحفل لتفولو   –اناا  



اإلمامة يإناا لم تتر  هلا اومر الو امومه بحيث يخفرج للفلاوة يفل مفن ت فو  نرسفه 

قل وضءت بءضا  من القيول الو هفلا الخفارج بحيفث أنافا  ءلفت   لالا المنيا ، وليناا

 اإلمامة تخص شخيا ما أو أشخايا  بءينام لون غيرهم من الناا

ومن وم ن ل أشتر  الييلية يو الخارج أن ييون الويا  يضال ان أنه من نسل يا مة  

  41و اام رضو هللا اناا بمءنو أن اللااو إلو الخالية ييون من أبنا  الحسن )المتوي

 ( والحسين  هف

هف ( لون سواهم وبلل  تخال  الييسانية اللين أشتر وا أن ييون  61) المتويو اام 

اإلمام الويا  يق  لون اإلهتمام بيونه من أبنا  يا مة أو غيرها يما خالرت اومامية اللين  

 يرون أن اإلمامة يو أو ل الحسين لون الحسن . 

و الحسن وم الحسين وم الو يين الءابلين وفم لمحمفل البفاقر ي ا  تسليل اوئمة من الو إل

 (2)وم اختلروا بءل لل  ما بين اونا اشرية وإسماايلية  

 بل لرمام أن ييون شاهرا  سيره يلاو إلو ربه حتو ييير إمامفا  إل   سفبيل إلفو القءفول 

المنيفا  والتخل  ولين " الخروج " وال اال هو وسيلته الوحيلة يفو الويفول إلفو هفلا

حتو   ييون لل لبة والقار ميان انل هلا اإلمام وقولام هلا تاويرا  واسترشالا  بقول اإلمام 

الو " وأمر بالمءرو  تين من أهله وأنير المنير بيل  ولسان  وباين مفن يءلفه ب افل  

 (3)و اهل يو هللا حق  االه و  تاخل  يو هللا لومه  ئم  

أهل البيت إلا قام الر ل منا يلاو إلو يتاا هللا وسنة ونبيفه يقول اإلمام ييل : يحق الينا  

و اهل يو لل  ياستشال ومضو أن يقوم أخر يتلوه ويلاوا إلو ما لاا إليه ح فة هللا افي 

و ففل الففو أهففل يففل يمففان إلففو أن تنقضففو الففلنيا وللفف  ون سففل السففيو  يففو اومففر 

لمنير يإمامة الحق   ييفون إ  بالمءرو  والناو ان المنير وا ا ما لام   يمين لي  ا

 (4)بلل   

 



 

 . 293احمد صبحى : الزيدية ، ص  (1)

 151احمد صبحى : الزيدية ، ص  (2)

عبدالحميد بن أبى الحديد : شرح نهج البالغة ، ت ، محمد ابو الفضـل ، دار احيـاء الكتـب العربيـة ، القـاهرة بـدون ت ، )ص  (3)

16/23 ) 

 . 152احمد صبحى : الزيدية ، ص  (4)

لخروج ان الييلية حق الو إمام  ائي هليه إاال  الفلين وإحيفا  سفنته والقضفا  بلل  يا

 الو البلع التو استناا ملو  بنو أمية .

يقول اإلمام ييل " ليا اإلمام من  لا يو بيتفه وأرخفو سفتره ووفب  افن ال افال وليفن 

 (1)اإلمام من  اهل يو سبيل هللا حق  االه ولاي  ان رايته 

 امين فى قطرين مختلفين :الثانى : خروج إم

الييلية هو أقرا الرر  اإلسالمية يما يقول ل ت أحمل يبحو ومن وايقه الرأ  إلو أهفل 

السنة وال مااة ويان إماماا اوول واالماا الورع ويقياا الل  تتلمل الو يليه اليوير من 

قفو وورتفه ضفل   الفل  أمفل بالمفال والسفالح  (2)اوئمة والرقاا  ياإلمام أبو حنيرة النءمان  

هشام يما أن اإلمام ييفل لفم ييفن لفه نظيفر يقفارن بفه بشفاالة أئمفة أل البيفت والمسفلمين 

الخلص يقل يانت هنا  مناياات بفين ابفلهللا بفن الحسفن وبفين ا مفام ييفل إ  أن اوول 

يليره بءل موته  بنه الحسفين قفائال " أن ألنفو أبائف  ييفل بفن الفو الفل  لفم أر منفا و  

أيان واإلمام حالفه هيفلا أن يءفرض افن سفنة رسفول هللا يفلو هللا اليفة   (3)وله  غيرنا م

وسلم وان سيرة اليحابة وياتو بمبلأ لم يقره أحل من السل  اليالح والو هفلا نتسفا ل 

 هفففل قفففال ييفففل بخفففروج إمفففامين يفففو وقفففت واحفففل ؟ أم قفففال بفففه أئمفففة الييليفففة 

 ييما بءل ؟ 

 أراء المفكرين تنوعت فى ذلك :

ة تنييا إمامين لم يين لييل وأيحابه السبق يو القول بافا إل أن هفله الريفرة قفل أن يير

 رحففت يففو اليففوم اوول لويففاة الرسففول يففلو هللا اليففة وسففلم إ  وألت مففن الففريض 



وا ستنيار انسا  ورائه  ل المسلمين إللرايافم لخ فورة مفا يفاول إليفه حفال المسفلمين 

 (4)حينما تيون السل ة إلمامين 

ا اويل لم ييلر ان ييفل ااتمفالا  الفو قفول اإلمفام ييفل " وهللا لفوللت أن يفل  أن هل

م لقة بالوريا ياق  الفو اورض أو حيفث أقف  يفانق   ق ءفة ق ءفة وأن أيفلح بفين أمفة 

 (5)محمل واإليالح لن ييون إ  با تماااا الو ر ل واحل  

ة اإلسفالمية إل امتفلت مفن إلا يان اإلمام ييل يرح بالا المبلأ ولل   تساع رقءفة اللولف

وأن الميلحة تقتضو أن ييون هنفا  إمامفان   (6)سمرقنل إلو اونللا وإلو  نوا يرنسا  

إ  أنه لم يتر  اإلمامان يحيمان يفو أمفور المسفلمين وقفل يترقفان أو يختلرفان يفو بءفض 

اومور وتتءارض آرااها ولل  ضل ميلحة المسلمين وهلا ما ييرهه اإلمفام ييفل إل هفو 

 يريل تقسيم اللولة اإلسالمية ولين غرضه من لل  أن تتءلل الوورات وأن تتباافل حتفو  

تء ي السل ات ال اشمة القائمة ان موا افة وورتفان مءفا  يفو نرفا الوقفت وللف  ألافو 

 نتيارها لفلل   فا  قولفه " حتفو إلا اتسفءت  اللولفة واتسفءت الرقءفة إلفو أن تقفارا 

 (7)اما إلو اللاوة  الق ران يإن اومر ييون وسبق
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ام يقف  وبالا ييون اإلمام ييل غير مختل  م  أهل السنة وال مااة ياو ير  تنيفيا إمف

 الما الق ر واحل و  ير  تنييا إمامان إ  يو ق رين متباالين ييءا ويفول رأ  

اإلمام اوول إلو البالل التو تنيا الياا اإلمام الوانو أما ا ختال  بينه وبين أهل السفنة 

ي ا  يو قولة ب واي خروج إمامين والتو   تراه أهل السنة إ  يفو الحفا ت الضفرورية 

 يق  .

هف هليه إيالح أمة محمل يفلو هللا اليفة وسفلم حتفو أنفه   122مام ييل المتويو اام  اإل

ليبلل حياته رخيية ومنا  لالا اإليالح للا يقل أخل الو ااتقه تيحيح هله اوييفار ومفن 

وم  ا  قوله ب وار إمامه المرضول م  قيام اويضل ولل  لتلبير شراية خالية أبفو بيفر 

 (1)م  أيضلية الو  

هف ( أنه ي ا أن ييون اإلمام أيضل أهفل   324أبو الحسن اوشءر  ) المتييو اام  رأ   

يمانه يو شرو  اإلمامة و  تنءقل اإلمامة وحل م  و ول من هفو أيضفل منفه ييافا يفإن 

 (2)اقلها قوم للمرضول يان المءقول له من الملو  لون اوئمة 

 مفضول واألفضل قائم :اتفق اإلمام الجوينى مع األشعرى حيث أجاز إجابة ال

بقوله " والل  يار إليه مءظم أهفل السفنة أن يتءفين لرمامفة أيضفل أهفل الءيفر إ  أن 

 (3)ييون ييه نيبه هرج وهي ان ويتنة يي وي تنيا المرضول  

يما يلاي  اإلمام ال وينو ان إمامه المرضول بح ة يحواها إنه ليا هنا  يو الشفرع مفا 

 و لل  لو تقلم المرضول يو إمامة اليالة ليحت .يمنءاا يضرا لنا موا   ال

هف ببءيل ان لل  حيث إ اي إمامة المرضول واويضفل قفائم   548ليا الشارستانو : ت  

 (4)يير   إليه يو اوحيام ويحيم بحيمه يو القضايا  

للل  يررقة الييلية انقسموا قسمين بين المايل والمءارض لاا يو مسالة اإلمفام المرضفول 

   اويضل .م  بقا

يقول أئمة الييلية بان " الخروج " هو سبيل اللاوة وأن يفل مفن خفرج لاايفا  إلفو نرسفه 

مستوييا  شرو  اإلمامة يقل و بت الو اومة  ااته ولل  لما له من مءان القافر وال لبفة 



يالناا هنا م لبة الو أمرها   تمل  من يمام أمرها شيئا  إلا أهلر حقاا يفو اختيفار مفن 

هفف( 145ر إماماا ووالياا وإلا يان قول اإلمام محمل النرا اللييفة ) المتفويو افام سييي

بان اإلمام   يخرج ل لبة أو لقوة و  يررض لنرسه الو الناا بيره من أل البيفت وإنمفا 

 (5)يختاره الناا ويختارهم  

 

 . 47احمد صبحى : الزيدية ، ص  (1)

 . 294،  293، ص  1928،  2لدولة اسطنبول ، طعبد القاهر البغدادى : أصول الدين مطبعة ا (2)

ابو المعالى الجوينى : اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقاد ، ت /محمد يوسف مرسى ، عبـدالمنعم عبدالحميـد، مكتبـة  (3)

 484، ص  1950الخانجى القاهرة 

 . 1/251الشهرستانى : الملل النحل ، ص  (4)

 . 89احمد صبحى : الزيدية ، ص  (5)

الييلية اوول   يءتبر الخالية بالوراوة يق  ، و  باويضفلية الم لقفة بفل ينفال    ماسا 

بإمامة المرضول م  قيام اويضل لتبرير شراية خالية الشفيخين مسفتنلا  إلفو أنفه   ي فل 

ح ة يو القرأن و  يو السنة و  يو إ ماع من أهل الحل والءقل و  مفن يفحة اقفل   

ا  إلو تيحيح من قير الخاليفة الفو البيفت الءلفو  وااتبفر أن من قياا تمن  لل  هالي

 . (1)خالية غيرهم با لة  

اختال   مي  المريرين يفو هفله المسفالة وليفن الافل  ا ساسفو الفل  يسفءو اليفه ييفل 

والييلية هو اومر بالمءرو  والناو ان المنير والمواظة الحسنة ويل لل  يفو يفالح 

لمخلو  يو مءيية الخالق و ا ت النيوص التشفريءية   اومة وحقوقاا أهم شئ   ااة

 ة لو ة اومر.ابا مر بال ا

 

 . 622،  321ابوزهرة : تاريخ المذاهب اإلسالمية ، ص  (1)



 

 المبحث الثانى 

 القرآن والسنة ووجوب طاعة اإلمام 

ا ِليَن    ا ت النيوص التشريءية باومر بال ااة لو ة اومر يمناا قوله تءالو " يَفا أَيُّافَ الفَّ

ُسوَل َوأُوِلي اْوَْمِر ِمنُيْم ۖ َ َوأَِ يءُوا الرَّ ْي ٍ  يِفي تَنَفاَيْاتُمْ  يَإِن آَمنُوا أَِ يءُوا َّللاَّ  إِلَفو يَفُرلُّوهُ  شفَ

 ِ ُسولِ   َّللاَّ ِ   تُْاِمنُونَ   ُينتُمْ   إِن  َوالرَّ رِ   َواْليَفْومِ   بِاّللَّ لفِ َ      اآْلخفِ ر   لََٰ نُ  َخيفْ يفامر هللا  (1) تَفاِْويال   َوأَْحسفَ

المامنين ب ااته و ااة رسوله وأولو اومر أن يالوا اومانات إلو أهلاا إلا حيموا بفين 

 (2)الناا أن يحيموا بالءلل وأمرهم إلا تناياوا يو شئ أن يرلوه إلو هللا والرسول  

ان ابلهللا بن مسءول رضفو هللا انفه قفال : قفال رسفول هللا يفلو هللا اليفة وسفلم إنافا 

  أورة وأمور تنيروناا قالوا : يا رسول هللا يي  تفامر مفن ألر  منفا للف  ؟ ستيون بءل

وافن ابفن ابفاا رضفو هللا   (3)قال : تالون الحق الفييم الفل  وتسفالون هللا الفل  ليفم  

اناما أن رسول هللا يلو هللا الية وسلم قال : من يره من أميرة شيئا  يلييفبر يإنفه مفن 

وان أبو هريرة رضو هللا انه قفال : قفال   (4)  اهلية  خرج من السل ان شبرا  مات ميتة  

رسول هللا يلو هللا اليه وسلم من أ اانو يقفل أ فاع هللا ومفن ايفانو يقفل ايفو هللا 

 (5)ومن ي   اومير يقل أ اانو ومن يءص اومير يقل ايانو  

 أن مسئوليات اإلمامة اظيمة ووا بفات اإلمفام يويفرة وهفو مسفئول أمفام هللا افن رايتفه

ياإلمام راع ومسئول ان رايته ولقل أ مل شفيخ اإلسفالم ابفن تيميفة وا بفات اإلمفام يفو 

َ يَفاُْمُرُيْم أَن  مءرض بيانه للمقيول الوا فا مفن ألا  اومانفات يفو قولفه تءفالو "   إِنَّ َّللاَّ

َ   إِنَّ   وا بِاْلءَْلِل   تَُالُّوا اْوََمانَاِت إِلَوَٰ أَْهِلَاا َوإِلَا َحَيْمتُم بَْيَن النَّاِا أَن تَْحُيمُ  ا َّللاَّ   ۗبِهِ  يَِءُظُيم  نِِءمَّ

َ   إِنَّ  ا َسِميء ا َيانَ  َّللاَّ  (6)  بَِيير 

يقال : لالا أمر النبو يلو هللا الية وسلم أمته بتولية و ة أمور اليام وأمر و ة اومفور 

هم ب اافة أن يرلوا اومانات إلو أهلاا وإلا حيمفوا بفين النفاا أن يحيمفوا بالءفلل وأمفر

و ة اومور يو  ااة هللا تءالو يرو سنن أبو لاول ان أبو سءيل أن رسول هللا يلو هللا 

الية وسلم قال : إلا خرج والوة يفو سفرر يليفامر أحفلهم ... وافن ابفل هللا بفن امفر أن 



النبو يلو هللا الية وسلم قال :   يحل لوالوة ييونون برالة من اورض إ  أمروا أحفلهم 

يان قل أو ا يو أقفل ال ماافات وأقيفر ا  تماافات أن يفولو أحفلهم : يفان هفلا يإلا  

تنبياا  الو و وا لل  ييما هو أيور من لل  ولالا يانت الو ية لمن يتخلها لينفا  يتقفرا 

به إلو هللا ويرءل يياا الوا ا بحسا اإلميان من أيضل اوامال اليالحة حتو قفل رو  

 نبو يلو هللا الية وسلم أنفففه  اإلمام أحمل يو مسنله ان ال
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 . 58سورة النساء آية  (6)

قال : إن أحا الخلق إلو هللا إمام االل وأب ض الخلق إلو هللا إمام  فائر وقفال : أمفر هللا 

المامنين ب ااته و ااة رسوله وأولو اومفر مفنام يمفا أمفرهم أن يفالوا اومانفات إلفو 

ا بين الناا أن يحيموا بالءلل وأمرهم إلا تناياوا يو شئ أن يرلوه إلفو أهلاا وإلا حيمو

هللا والرسول وقال : قال الءلما  : الرل إلو هللا هو الرل إلو يتابه والرل إلو الرسفول بءفل 

موته هو الرل إلو سنته وقفال : إن مقيفل الو يفات الشفراية مفن خاليفة وقضفا  وحبفة 

 وأن تيون يلمة هللا هو الءليا يو ية الحسفبة إنمفا  ءلفت وغيرها : أن ييون اللين يله هلل

إليالح لين الخلق الل  متو ياتام خسروا خسفرانا  مبينفا  ولفم يفنرءام مفا نءمفوا بفه يفو 

 (1)اللنيا وإليالح ما   يقوم اللين إ  به من أمر لينام  



 

ير منافا مسفالة وقل بين الماورل  ما ي ا الو اإلمام ... والها اشر قواال يلية لفم يفل

المشاورة الو يورة النيوص يياا واستراضة آوار الراشلين يو ال ر  الياا إتباافا  لمفا 

 (2)يح من امل النبو يلو هللا الية وسلم باا 

 (3)قال الماورل  : والل  يليمه من اومور الءامة اشرة أشيا   

مبتفلع أو يا   حرظ اللين الو أيولة المستقرة وما أ م  اليه سل  اومة يإن ن فم  -1

 لو شباة انه أوضح له الح ة وبين له اليواا وأخله بما يليمه من 

الحقو  والحلول لييون اللين محروسفا  مفن خلفل واومفة ممنوافة مفن يلفل يمفا لام  -2

اإلمام لم يحرظ لين هللا يمالا بقو لألمة ياومة بال لين هو أمفة بفال روح يفإلا ضفاع 

 الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففلين 

 (4)ضاات اومة 

حيام بين المتشا رين وق   الخيام بين المتنفاياين حتفو تءفم النيفرة يفال تنريل او -3

يتءففل  ظففالم و  يضففء  مظلففوم يففإلا لففم يسففر  الءففلل يففو شففريان اومففة سففق ت 

وضاات يمءلوم أن هللا سبحانه وتءالو يقيم اللولة الءاللة ولو يانفت يفايرة و  يقفيم 

 لولة الظلم ولو يانت مسلمة .

ان الحريم ليتير  الناا يو المءايف وينتشروا يو اوسفرار   حماية البيضة واللا -4

 أمنين من تءييي بنرا أو مال .

 إقامة الحلول لتيان محارم هللا تءالو ان ا نتاا  وتحرظ حقفو  ابفاله مفن إتفال   -5

 (5)واستاال   

تحيين الو ور بالءلة المانءة والقفوة اللايءفة حتفو   تظرفر اوافلا  ب فرة ينتايفون  -6

 ما أو يسريون يياا لمسلم أو مءاهل لما .يياا محر

 اال من اائل اإلسالم بءل اللاوة حتو يسلم أو يلخل يو اللمة ليقام بحفق هللا تءفالو  -7

 يو إظاارة الو اللين يله .



 باية الرئ واليفلقات الفو مفا أو بفه الشفرع نيفا وا تافالا مفن غيفر خفو  و   -8

 اس .
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تقلير الء ايا وما يستحق يو بيت المال من غير سر  و  تقتير وليءه يو وقفت    -9

تقليم ييه و  تاخير يلو يءل المسلمون لل  وقرفرت الءيفون مفن المفلام  و  مانفت 

 او سال يو المضا   و  و ل محروم و  ماضوم .

يمفا يرفوض إلفيام مفن اوامفال وييلفه إلفيام مفن استيرا  اومنا  وتقليل النيحا  ي -10

اوموال لتيون اوامال باليرا ة مضبو ة واوموال باومنا  محروظة يمن الحيمفة 

وض  الشئ يو موضءه وإسنال اظائم اومور إلو اظائم الر ال وإ  ظلت اومة 

 ويانت حائرة   تلر  إلو أ   ريق تسير ويان أمرها اسير .

شارية اومور وتيرح اوحوال ليفناض بسياسفة اومفة وحراسفة أن يباشر بنرسه م -11

الملة و  يءفول الفو الترفويض تشفاغال  بلفلة أو ابفالة يقفل يخفون اومفين وي فف 

 النايح.

وقال رشيل رضا : وأهم ما ي ا الو اإلمام المشفاورة يفو يفل مفا   نفص ييفه افن هللا 

اال  غير ق ءو و  سيما أمور ورسوله و  إ مااا  يحيحا  يحتج به أو ما ييه نص ا ت

السياسة والحرا المبنية الو أساا الميلحة الءامة ويلا  ر  تنريل النيوص يو هفلة 

اومففور إل هففو تختلفف  بففاختال  اليمففان والميففان ياففو لففيا حايمففا  م لقففا  يمففا يتففوهم 



 

ولو لفم اليويرون بل مقيل باللة اليتاا والسنة وسيرة الخلرا  الراشلين الءامة وبالمشاورة  

 يففففففففففففرل ييافففففففففففففا إ  ويففففففففففففف  للمفففففففففففففامنين بقولفففففففففففففه تءفففففففففففففالو

َوأَْمُرُهْم ُشوَر َٰ بَْينَُاْم " وقوله لرسوله " َوَشاِوْرُهْم يِي اْوَْمِر "  ليرو ييي  وقل وبتت  "   

يو اوخبار واآلوار قو  وامال وسبا هلا اومر للرسول يلو هللا الية وسلم بالمشاورة 

ية لميفالحاا الءامفة يفإن هفله الميفالح يويفرة الشفءا يو أمر اومة  ءلفه قاافلة شفرا

والرروع و  يمين تحليلها وتختل  باختال  اليمان والميان يال يمين تقييلها وقل لها 

بءض الما  السل  إلو أن النبو يلو هللا الية وسلم يان غنيا ان المشاورة يلو  إرالة 

البير  يو ترسفيره قولفه تءفالو "  ءلاا قاالة شراية لما أمر هللا باا رو  ان الحسن 

َوَشاِوْرُهْم يِي اْوَْمِر "   أنه قال : قل الم هللا أنه ما به إليام من حا ة ولين أرال أن يستن 

 (1)به من بءله  

من خالل ما سبق ن ل أن اإلمامة لاا قواال وضروريات أن يقوم اإلمام بنيرة المظلفوم 

ن تيفحيح اوييفار الالامفة التفو انتشفرت بفين واون المحتاج وحماية اومة للل   بل م

اويرال وال مااات ولم يق  إل حل لل  بل تبلفورت مفلاها وقامفت يفر  تنفال  باييفار 

 هالمه .

يالييلية سءيت إلو تنييا إمام االل يقيم الحق وينيف  المظلفوم وأتافلت الييليفة يفو 

له بفان   نسفيت الفو تحقيق اومر بالمءرو  والنافو افن المنيفر إلا أمرنفا هللا ورسفو

 المنير وأن نامر بالمءرو  .
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الييلية لم ي لوا يو اقائلهم ولفم ييرفروا اويوفرون مفنام أحفلا  مفن اليفحابة ولفم تريف  

اوئمة إلو لر ة النبوة أو اإللوهية ومن أهم مبالل الييليفة أن اإلمامفة يفو أو ل يا مفة 

هم واإلمام يخرج لاايا  الناا لنرسه وت ا  ااته ياو   تقول بالتقيفة واإلمفام لون غير

انلهم منيوص اليه بالي    با سم ، اإلمامة انل الييلية من الميالح الءامفة التفو 



ترض إلو المسلمين  ختيار من يروه يالحا  لاا يمفا ي فوي خفروج إمفامين يفو ق فرين 

 و ول اويضل . مختلرين وي وي إمامة المرضول م 

 الخاتمففففة

نستنتج من البحث أن قضية الخروج أختلف  ييافا المريفرين والبفاحوين والءلمفا  لفلل  أن 

أئمة أل البيت ومنام اإلمفام ييفل لفم يخر فوا الفو اللولفة اومويفة والءباسفية  مءفا  يفو 

الفو  الخالية بل يان خرو ام للقضا  الو الظلم والو لل  لم يخرج أحل مفن أل البيفت

الشيخين أبو بير وامر ولل  لما ار  انام من الل يو الحيم وحراظا  الو اللين ولو 

 انتاج ملو  بنو أمية هلا الناج القويم ما خرج اليام أحل من اوئمة .

هف ( لم يخرج الو الخلرا  ومفور شخيفية مامفا بل فت   122ياإلمام ييل ) المتويو اام  

 ورسوله ومنءا  لمنير وآمر بالمءرو  .لر ة إيلائه ولينه خرج حبا  هلل 

ييان مفن أهفم مبفالل الييليفة تفالي  القلفوا بفين المسفلمين حتفو   يفلوم التمفي  الفل  

يستومره اومويون حيث  ا ت الييلية برأ  وس  يو اإلمامه يقالت إن اليا  يفان أيضفل 

و ففول  اليففحابة ليففن الرضففل   يقيففل حريففة اومففة يففو أن تففولو الخاليففة للمرضففول مفف 

 اويضل يمءيار تولو الخالية هو مءيار سياسو أما الرضل يقضية لينية .

للل  ييورة اليفرااات الفو مفر الءيفور الفو السفل ة يفان لافا ال انفا اويبفر الفو 

الخروج يتاريخ الييلية يان له الءليفل مفن اليفرااات ويفان تاريخافا حايفل بالم فالبين 

 وال امءين حول السل ة .

انل الييلية قائمفة الفو مبفلأ اومفر بفالمءرو  والنافو افن المنيفر يافو يريرة الخروج  

ابارة ان خروج اإلمام الحق راايا  إلو نرسه ومقاومفة اإلمفام الظفالم بلايفة باإلمفام ييفل 

الل  خرج الو هشام بن ابل المل  ل وره وظلمه ومن بءله توالو خروج اوئمة الييليفة 

 ن .حتو تحقق قيام لولة للييليين باليم



 

ييرة الخروج قائمة الو تحقيق الءلل والناو ان أ  شئ ي ضا هللا ورسفوله لفلل  يفل 

اوئمة  بل لاا من أن تتحلفو بالسفنة والقفران اليفريم مفن أ فل تحقيفق السفءالة والرخفا  

للم تمءات للل  يل اير وله ظرويه وقضفاياه السياسفية التفو تحيمفه يفل لحظفة تمفر 

ير يريرة الخروج يانت منتشرة يو يترة من الرتفرات خايفة الو اإلنسان باا ت ليل وت ي

انل يرقة الييلية ويوير من الرر  اإلسالمية بمرور اليمان والوقت تت ير المراهيم وليفن 

يبقو ا حتراظ  بمناج أهل السنة وال مااة ونه هفو اوسفاا الفل  يقفوم اليفه يفل اومفم 

اومة والم تم  والمراهيم السياسفية وليفن  اإلسالمية حتو وقتنا هلا يمين أن تت ير سياسة

  يت ير منا نا اللينو الل  هو أساا حياتنا وأ يالنا وأييارنا لبنا  م تم  إسالمو يقفوم 

 الو الحرية والءلل والتريير السليم . 
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