فتنة ابن األشعث والخروج المسلح .
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه .
أما بعد فقد وقفت على بعض الكتابات اليت تستشهد خبروج عبدالرمحن بن حممد بن
األشعث على احلجاج مث على عبدامللك بن مروان  ،على جواز اخلروج املسلح على احلاكم
املسلم إذا كان ظاملا ؛ فهل هذا االستدالل صحيح أوال ؟ وقبل اإلجابة  ،هذا خمتصر لفتنة
ابن األشعث  ،خرج ابن األشعث مع أهل البصرة من القراء والفقهاء والشيوخ والشباب سنة
إحدى أواثنتني ومثانني على احلجاج الذي كان أمريا لعبدامللك بن مروان فخلعوه  ،مث خلعوا
عبدامللك  ،مث بايع غالب أهل الكوفة ابن األشعث  ،وطائفة منهم قاتلته  ،وكان أهل الشام
مع عبدامللك  ،وقد طال القتال بينهم حىت متكن احلجاج من القضاء على هذه الفتنة ،اليت
قتل فيها خلق كثري  ( .البداية والنهاية  307 / 2فما بعدها ) .
وأما جواب السؤال فمن وجوه  ،أحدها  :أن من املتفق عليه بني العلماء قاطبة الرد إىل اهلل
وإىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم عند التنازع  ،وأن كل قول خالفهما مردود على صاحبه
كائنا من كان  ،لقوله تعاىل  ( :فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون
باهلل واليوم اآلخر ) وقوله  ( :وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهلل ) .
وغاية مايقال يف املسألة  :إنه تنازع فيها السلف ؛ فوجب الرد إىل الكتاب والسنة  ،والشك
أن السنة املستفيضة على خالف اخلروج ،ومنها مارواه  :الشيخان عن عبد اهلل بن مسعود
رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :إهنا ستكون بعدي أثرة وأمور
تنكروهنا ! ) قالوا  :يا رسول اهلل كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال  ( :تؤدون احلق الذي
عليكم  ،وتسألون اهلل الذي لكم ) .وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما  :أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قال  ( :من كره من أمريه شي ا فليص؛  ؛ فإنه من خرج من السلنان ش؛ ا
مات ميتة جاهلية ) متفق عليه  .وعن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال  :بايعنا رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم على السمع والناعة يف العسر واليسر  ،واملنشط واملكره ،وعلى أثرة
علينا  ،وعلى أن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل تعاىل فيه برهان،
وعلى أن نقول باحلق أينما كنا ال خناف يف اهلل لومة الئم  .متفق عليه .

وعن وائل بن حجر رضي اهلل عنه  ،قال  :سأل سلمة بن يزيد اجلعفي رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فقال  :يا نيب اهلل  ،أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم  ،ومينعونا حقنا ،
فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه  ،مث سأله  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :امسعوا
وأطيعوا  ،فإمنا عليهم ما محلوا  ،وعليكم ما محلتم ) رواه مسلم .
فهذه األحاديث فيها بيان أن السلنان إذا استأثر بالشيء  ،ومنع احلقوق  ،وصدر منه
مايكرهه املسلم  ،وجب على املسلم الص؛   ،والناعة يف غري معصية  ،وأداء حقه  ،وحرم
اخلروج عليه  ،وخلعه  ،مامل يأت كفرا بواحا ليس فيه تأويل وال شبهة وال احتمال .

الوجه الثاني  :أن اخلروج كان مذهبا لبعض السلف  ،أوتأويال يف قضايا معينة ـ وهو األليق
هبم ـ ؛ ألنه اليظن هبم خمالفة السنة الصحيحة ـ وعلى كل فقد استقر اإلمجاع على خالفه ،
كما حكاه النووي  ،وابن جماهد  .وهو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة لألحاديث
الصحيحة  .انظر  :شرح النووي على مسلم ( ، )229 / 12و( التمهيد البن عبدال؛  23
 )279 /و (منهاج السنة البن تيمية . )315 / 4

الوجه الثالث  :هذا اخلروج اليصح االستدالل به ؛ ألن الذين خرجوا مع ابن األشعث أهل

البصرة وغالب أهل الكوفة  ،وكانت طائفة الشام مع عبد امللك بن مروان  ،وبقية البلدان مل
تكن مع ابن األشعث ؛ لكوهنا معتزلة للفتنة  ،أويف صف عبدامللك جريا على األصل  ،وهو
قتال البغاة مع اإلمام .
وقد أخرج ابن سعد يف النبقات (  ) 142 / 7وأبونعيم يف احللية (  ) 204 /2عن قتادة
قال  :كان منرف بن عبداهلل إذا كانت الفتنة هنى عنها وهرب  ،وكان احلسن البصري ينهى
عنها والي؛ ح .
فلم يتفق الناس على اخلروج  ،بل منهم املعارضون واملمتنعون ؛ وعليه فهذا تصرف من طائفة
انفردت به  ،فاليصح االستدالل به ؛ الفتقاره لشروط اإلمجاع ؛ فال وجه حين ذ لالستدالل
به .
مث إن ممن خرج منهم قد ندم على خروجه لظهور غلنه  ،ولو كانوا على سنة ملا ندموا ،
روى ابن سعد يف النبقات (  ) 187 / 7عن محاد بن زيد قال  :ذكر أليوب السختياين
القراء الذين خرجوا مع ابن األشعث  ،فقال  :ال أعلم أحدا منهم قتل إال وقد رغب عن

مصرعه  ،والجنا أحد منهم إال محد اهلل الذي سلمه  ،وندم على ماكان منه .وقال ابن عون:
ملا وقعت الفتنة زمن ابن األشعث ،خف مسلم فيها ،وأبنأ احلسن ،فارتفع احلسن ،واتضع
مسلم( .املصنف البن أيب شيبة ( ) 187 /6سري أعالم النبالء  )513 / 4وقال أيوب عن
أيب قالبة :قال يل مسلم بن يسار :إين أمحد اهلل إليك أين مل أرم بسهم  ،و مل أضرب فيها
بسيف ،قلت له :فكيف مبن رآك بني الصفني فقال :هذا مسلم بن يسار لن يقاتل إال على
حق ،فقاتل حىت قتل ؟ فبكى  ،واهلل حىت وددت أن األرض انشقت ،فدخلت فيها .
(التاريخ الكبري للبخاري ( ) 302 / 2سري أعالم النبالء  )513 / 4ويف (تاريخ الن؛ ي 3
 )644 /قال الشعيب ـ وهو ممن خرج مع ابن األشعث ـ للحجاج ملا دخل عليه بعدالفتنة :
( أيها األمري ،إن الناس قد أمروين أن أعتذر إليك بغري ما يعلم اهلل أنه احلق ،وامي اهلل ال أقول
يف هذا املقام إال احلق ،قد واهلل متردنا عليك ،وحرضنا وجهدنا كل اجلهد ،فما آلونا ،فما كنا
باألقوياء الفجرة ،وال باألتقياء ال؛ رة ،ولقد نصرك اهلل علينا ،وأظفرك بنا ،فإن سنوت
فبذنوبنا ،وما جرت إليك أيدينا ،وإن عفوت عنا فبحلمك ،وبعد فاحلجة لك علينا .فقال
احلجاج :أنت واهلل يا شعيب أحب إيل ممن يدخل علينا يقنر سيفه من دمائنا ،مث يقول :ما
فعلت وال شهدت .قد أمنت البداية عندنا يا شعيب .قال :فانصرفت ،فلما مشيت قليال
قال :هلم يا شعيب .قال :فوجل لذلك قليب ،مث ذكرت قوله :قد أمنت يا شعيب ،فاطمأنت
نفسي .فقال :كيف وجدت الناس بعدنا يا شعيب؟ قال - :وكان يل مكرما  -فقلت :أصلح
اهلل األمري ،قد اكتحلت بعدك السهر ،واستوعرت السهولة ،واستومخت اجلناب ،واستحلست
اخلوف ،واستحليت اهلم ،وفقدت صاحل اإلخوان ،ومل أجد من األمري خلفا .قال :انصرف يا
شعيب .فانصرفت )  .مث إن هذه زلة اليتابعون عليها  ،قال ابن كثري ( البداية والنهاية / 12
 ) 355يف وصف فعل من خرج يف فتنة ابن األشعث  ( :وهلذا ملا كانت زلة وفلتة نشأ
بسببها شر كثري  ،هلك فيه خلق كثري ) .
مع التذكري بأن طائفة ممن خرج على احلجاج نسب إليهم أهنم يرون كفره  ،قال احلافظ ابن
حجر ( هتذيب التهذيب  ( : )185 / 2وكفره مجاعة منهم سعيد بن جبري والنخعي

وجماهد وعاصم بن أيب النجود والشعيب وغريهم )  ،وانظر املصنف البن أيب شيبة ( / 6
. ) 163

الوجه الرابع  :ولقد كان بعض الصحابة مل يزل حيا وقت ذ  ،يف البصرة والكوفة والشام

وغريها  ،كأنس بن مالك  ،وسهل بن سعد  ،وعبداهلل بن أيب أوىف واملقداد بن معد يكرب
وعمر بن أيب سلمة وعبداهلل بن جعفر بن أيب طالب  ،ومنمهم من آذاه احلجاج  ،ومل ينقل
عن أحد منهم املشاركة يف الفتنة  ،فهل تواطؤوا على خمالفة النيب صلى اهلل عليه وسلم وترك
نصرة املظلوم وردع الظامل ؟! فتأمل ـ يا أخي املوفق ـ هذا ببصرية ؛ فستنتفع به بإذن اهلل ؛
ألن أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أبرأ األمة قلوبا  ،وأهداها سبيال  ،وأقومها عمال ،
وأحرصها على خري  ،وأعلمها بالسنة .
فتبني من هذا كله أن هذا اخلروج خنأ خمالف للنصوص  ،وقد عارضه طائفة من السلف ،
وامتنع كثري من اخلروج ،وهم يستندون يف الرتك إىل سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،اليت
تقدم اإلشارة على طرف منها .
ويف هذا السياق كالم نفيس أليب العباس ابن تيمية رمحه اهلل يف ( منهاج السنة )315 / 4
حيسن إيراده  ،قال (:وكان أفاضل املسلمني ينهون عن اخلروج والقتال يف الفتنة  ،كما كان
عبد اهلل بن عمر وسعيد بن املسيب وعلي بن احلسني وغريهم ينهون عام احلرة عن اخلروج
على يزيد  ،وكما كان احلسن البصري وجماهد وغريمها ينهون عن اخلروج يف فتنة ابن األشعث
 ،وهلذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال يف الفتنة لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم  ،وصاروا يذكرون هذا يف عقائدهم  ،ويأمرون بالص؛  على جور األئمة
 ،وترك قتاهلم  ،وإن كان قد قاتل يف الفتنة خلق كثري من أهل العلم والدين  ،وباب قتال
أهل البغي واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يشتبه بالقتال يف الفتنة ـ وليس هذا موضع
بسنه ـ ومن تأمل األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا الباب
 ،واعت؛  ـ أيضا ـ اعتبار أوىل األبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خري األمور ).
والعلم عند اهلل وحده .

كتبه  /عبدالعزيز بن محمد السعيد  ،األستاذ المشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية

