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  الخالصة

م وحكم النص المطلق في وجوب طاعة الحاكم من أعجب األمور في االستنباط في زماننا تنزيل أحكام النصوص على الوقائع دون دراسة، ودون تمحيص للعام والخاص، وتنزيل حكم النص العا

وتركوا تتمة النص. «طاعة»فأخذوا كلمة  ومئات الحكام والزعماء حول العالم، والغفلة عن القيود التي وردت بها النصوص،  على عشرات  

 وهنا نقع في إشكالية منطقية مستحيلة الحل، وهي: 
ل نصوص طاعة الحاكم حينئذ؟  أي الحكام أولى بطاعتنا من غيره؟ وعلى من نُنَز ِّ

 ومن الذي يجب علينا أن نطيعه إن تعارضت أوامرهم؟ 

ضرر اآلخر أو زواله أو تغييره؟ وهل المصلحة العامة ترجح طاعة أحدهم ولو كان في ذلك   
أوامر بعضهم مع المصلحة العامة وموافقة بعضهم  فالفرق بين النص المطلق والنص الذي يعالج مشكلة له ثمرات كثيرة في األحكام، وباألخص عند تعارض أوامر الحكام فيما بينهم، أو تعارض  

 اآلخر للمصلحة العامة.

لها مراتب وأنواع تختلف تبعاً لصفة الحاكم، ولعدد الحكام، ولنوعية ما يأمر به.وسنجد من خالل البحث أن طاعة الحاكم   
 وقد بحثت هذه المسألة من خالل المباحث التالية:

 المبحث األول: الخالف في حكم تعدد الحكام شرعاً.

 المبحث الثاني: حالة الحاكم الواحد.

 المبحث الثالث: النصوص المجملة في وجوب الطاعة.

الرابع: حالة تعدد الحكام. المبحث  

 المبحث الخامس: النهي عن نزع يد الطاعة.

 المبحث السادس: النصوص التي تنهى عن طاعتهم في معصية.

النص المطلق، طاعة الحاكم، تعدد الحكام، مراتب الطاعة، نزع يد الطاعة   الكلمات المفتاحية:  
ABSTRACT 

One of the most amazing things about deduction in our age is the application of the rulings of texts to the facts without study, and 

without scrutiny for the general and the specific, and the application of the ruling of the general text and the ruling of the absolute text 

in the obligation to obey the ruler on tens and hundreds of rulers and leaders around the world. This all happens while neglecting the 

restrictions in which the texts came, so they took the word “Obedience” and left the sequel to the text . 

And here we fall into a logical problem that is impossible to solve, which is : 

Which rulers is worthier our obedience than others? And hence upon who do we apply the texts of obedience to the ruler ? 

And who should we obey if their orders conflict? 

And does the public interest outweigh obedience to one of them, even if that harms the other ruler, ousts him, or replaces him ? 

The difference between the absolute text and the text that addresses a problem has many advantages in the rulings, especially when 

the orders of the rulers conflict themselves, or when some orders conflict with the public interest while others agree . 

We will find through this research that obedience to the ruler has classes and types that differ according to the character of the ruler, 

the number of rulers, and the quality of what he commands . 

I have discussed this issue through the following themes: 

Theme one: the controversy over the legal ruling on the plurality of rulers 

Theme two: the case of the one ruler 

Theme three: the texts outlined in the obligation of obedience 

Theme four: The case of multiple rulers 

Theme five: The prohibition of revoking obedience   

Theme six: the texts that forbid obeying the rulers in wrongdoing 

Keywords: The Absolute Text, Obedience To The Ruler, The Plurality Of Rulers, The Classes Of Obedience, Revoking Obedience 

 مدخل
العاصي له، أو يعيش املسلمون يف زماننا مشكلة حقيقية يف موضوع طاعة احلاكم وعصيانه مع تعدد احلكام، ففي حني تعد القوانني اخلارج على احلاكم، أو  

ة يف الفقه اإلسالمي، الذي يعمل مع حاكم مسلم آخر ضد احلاكم الذي حيمل جنسية بلده خيانة عظمى، فإن معايري احلدود بني الدول اإلسالمية غري موجود
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 . (1)ومل تُ َرت ِّب عليها النصوص الشرعية أية آاثر على أرض الواقع

الدكتاتورية اليت جتعل الوالء ومع حتول املعايري القانونية املعاصرة إىل أعراف بني الناس اختلت معايري الوالء والتبعية وطاعة احلاكم وعصيانه، وابألخص يف الدول  
يتة  وفاء أو اخليانة للوطن، بل أصبح بعض علماء السلطان يعدون الطاعة لغريه من احلكام خيانة للدين وخروجاً عن اجلماعة وفسقاً وحرابة وم للحاكم هو معيار ال

 جاهلية، مع أن احلاكمني مسلمني، وليس أحدمها أوىل من اآلخر ابإلتباع. 

 أهداف البحث: 

 النصوص إذا انفرد خليفة حبكم املسلمني وإذا تعددوا.بيان مراتب طاعة احلكام الواردة يف   -1

 بيان مراتب نزع يد الطاعة عنهم الواردة يف النصوص.  -2

 بيان أقوال الفقهاء فيما سبق.  -3

 معرفة الضوابط الفقهية لكل مرتبة من املراتب. -4

فيه أحياانً( وبني الوفاء لألمة أو للمسلمني أو لإلسالم، أو لدولة أخرى ال   فيما إذا ظهر تعارض بني الوفاء حلاكم الدولة )الذي يتم قصر الوطن  مشكلة البحث:
 حيمل جنسيتها، لكن مصلحة املسلمني يف ربط دولته كلها بتلك الدولة. 

ل يف زماننا، مث النظر يف وهذا يقتضي حبث املسألة بعمق حيدد صفة الطاعة والعصيان الواردة يف النصوص عموماً، مث النصوص اخلاصة حبالة تعدد احلكام احلاص
 الضوابط الدقيقة لتلك الطاعة أو العصيان.

 استقرائي مقارن. منهج البحث:

لضوابط اليت يستطيع وينبغي التأكيد هنا على أن القول بوجود مراتب للطاعة يف النصوص الشرعية ال يعين السلب الكامل لطاعة احلكام املتعددين، وإمنا وضع ا
اً هلا عند حصول التعارض بني طاعة هذا احلاكم أو ذاك. فرتك املكلفني هواء دون ضوابط سيجعلهم يقعون يف االختالط والفوضى من حيث  املكلف املوازنة تبع

ىل حماربني  ر اآلخر إاألحكام، أو سيدفعهم للتعصب حلكامهم ابهلوى جملرد حصر حدود الدولة املسلمة يف الُقطر الذي يعيش فيه، وحتول مجيع املسلمني يف الُقط
 مبجرد حصول احلرب بني الطرفني، وهذا لألسف ما حيصل يف زماننا. 

 املبحث األول: اخلالف يف حكم تعدد احلكام شرعاً:

التعدد  دهم جواز  القصد من حبث هذه املسألة هو النظر يف وجوب الطاعة املطلقة لكل واحد منهم بعينه أم يوجد يف طاعتهم تفاوت، وهل مقصود اجمليزين لتعد
 مع عدم إمكان التعارض بني أوامرهم أم مع إمكان التعارض بني أوامرهم أم مع استحالة التعارض بني أوامرهم. 

عاً أو لبعضهم، فالبحث يبحث مراتب الطاعة للحكام كما هو ظاهر من عنوانه وكما سبق يف املدخل، هل هي متفاوتة أم ال؟ وال يقرر عدم الطاعة للحكام مجي
 ال.تناول ما يتعلق مبوضوع البحث من هذه املسألة دون غريه، وإال فتعدد احلكام يف زماننا ويف عصر امللوك والطوائف من قبل حاصل على كل حلذا سيتم 

 : (2) وفيما يلي اخلالف يف هذه املسألة 

 القول األول: جيوز تعدد احلكام:
. وقد استدل الكرامية إبمامة علي ومعاوية رضي هللا عنهما يف وقت واحد، وقياساً على بعث نبيني يف (5) واجلارودية من الزيدية  (4) والرافضة  (3) وهو قول الكرامية

 عصر واحد ومل يؤد ذلك إىل إبطال النبوة، فالنبوة أوىل. 

لية من قبله من األئمة. ومما يدل على هذا إمجاع األمة يف عصرمها معاوية مل يدع اإلمامة لنفسه، وإمنا ادعى والية الشام بتو »وقد أجاب القرطيب عن ذلك أبن  
، بل إن معاوية مل يستقبل رسول علي رضي هللا عنهم، وعلق البيعة على القصاص من قتلة (6) « على أن اإلمام أحدمها، ومل يقل أحدمها إين إمام وخمالفي إمام

 
  احلاكم العام إىل بعض الوالايت، وهذا من احلدود اليت هي من فعل هللا وليست من فعل املكلفني من املسلمني، وهلذا بنوا عليها أحكاماً سرتد قريباً نصوص عن جواز تعدد األئمة إذا تعذرت اإلانبة، أو تباعدت الوالايت حىت ال يصل أمر ( 1)

ن حاجة أو ضرورة أو عجز، فهي ابطل، وما بين على ابطل فهو ابطل، وسيأيت تفصيل  هي من فعل املكلفني دو مسوها أحكام الضرورة والعجز، والضرورة تقدر بقدرها. وهذا غري حاصل يف حدود زماننا اليت تكون على بضع كيلومرتات، ف
. ذلك  

. 805-779م، ص  2019، ديسمرب 23، ع10انظر املسألة بتصرف مفصلة يف: حكم تعدد األئمة يف دار اإلسالم، شاويش مراد، جملة كلية اإلهليات يف جامعة شرانق، ج( 2)  
. ( 1/113امللل والنحل، الشهرستاين ) (3)  

. (2/343مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، األشعري )قالوا: جيوز أن يكون إمامان يف وقت واحد؛ أحدمها صامت واآلخر انطق، فإذا مات الناطق خلفه الصامت. انظر: ( 4)  
(. 3/591وكان عاملاً شجاعاً فهو إمام. انظر: املواقف، عضد الدين اإلجيي ) قالوا: اإلمامة شورى يف أوالد احلسن واحلسني، فكل فاطمي خرج ابلسيف داعياً إىل احلق ( 5)  

(. 1/274اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب ) ( 6)  
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 الفارق، فاألنبياء الذين تعددوا مل حيكموا، كما أن تبليغ الرسالة واحلكم منفكان، فال تالزم بينهما عقالً وال نقالً. أما القياس على النبوة فهو قياس مع  عثمان.

 ال يقف يف مقابلة النص، وابلتايل ال يصلح حجة يف مقابل النصوص يف موضوع البحث.  -على فرض صحته-وقوهلم 

 القول الثاين: ال جيوز تعدد اإلمام األعظم:
 . (7)قول مجهور العلماء، بل نقل بعضهم اإلمجاع على عدم جوازه يف عصر واحد وبلد واحدوهو 

 مث اختلف أصحاب هذا القول إىل ثالث فَِّرق: 

 الفريق األول: تعدد احلكام حمرم مطلقاً:
أئمة احلنفية والشافعية واحلنابلة  اليت  (8) وهو قول اجلمهور واملعتمد عند  توجب قتل اآلخر منهما، وستأيت ابلتفصيل يف موضعها من هذا ، واستدلوا ابلنصوص 

 البحث. 

تعددوا، فإن يف هذا  وبناء على هذا القول فإن حالة تعدد احلكام هي على خالف األصل، والقول حبرمة تعدد احلكام ال يعين نزع الطاعة املطلق عن احلكام إذا  
 ضرر عظيم يلحق الناس يف حياهتم. 

دراسة حصول التعارض بني حكم تعدد احلكام وتفاوت مراتب الطاعة من عدمه، وهذا القول ال يعارض القول بوجود مراتب للطاعة، بل وغاية ما يهمنا هنا  
ل، على خالف األص  يؤكد وجود مراتب للطاعة، فالطاعة الواجبة ابلنص املوافقة لألصل ال ميكن أن تتساوى مع الطاعة االجتهادية غري املنصوص عليها اليت هي

 أما مراتب تلك الطاعة فستأيت دراستها وتفصيلها يف املباحث التالية. 

 الفريق الثاين: قيدوا حترمي تعدد احلكام بغري حالة الضرورة أو العجز: 
ج متقاذفة، وقد يقع قوم من الناس نبذة  جل منها اتساع اخلطة، وانسحاب اإلسالم على أقطار متباينة، وجزائر يف  »وقد ذكر إمام احلرمني أهم أسباب ذلك فقال:  

فإذا اتفق ،  املسلمني  من الدنيا ال ينتهي إليهم نظر اإلمام، وقد يتوجل خط من داير الكفر بني خطة اإلسالم، وينقطع بسبب ذلك نظر اإلمام عن الذين وراءه من
 . (9) «ه فقد صار صائرون عند ذلك إىل جتويز نصب إمام يف القطر الذي ال يبلغه أثر نظر اإلمامما ذكران

املازري:   ات سعت» قال  إذا  املسلمني  داير  أنَّ  إىل  األصول  أهل  من  املتأخرين  بعض  أشار  وقد  واحد ال جيوز.  بعض   الَعْقُد إلمامني يف عصر  وتباعدت وكان 
مام وال تدبريه حىت يضطر وا إىل إقامة إمام يدب رهم فإن ذلك يسوغ هلماألطراف ال يصل إليه خرب   . (10) «اإلِّ

، َلكِّْن إِّْن تَ َباَعَدتِّ اأْلَْقطَاُر َقاقِّ َوُحُدوثِّ اْلفََِّتِّ َوَزَوالِّ اَوَهَذا أََدلُّ َدلِّيٍل َعَلى َمْنعِّ إِّقَاَمةِّ إَِّماَمنْيِّ، َوألَِّنَّ َذلَِّك يُ َؤد ِّي إِّىَل الن َِّفاقِّ َواْلُمَخاَلَفةِّ َوالش ِّ »وقال القرطيب:   لن َِّعمِّ
َذلِّكَ  َجاَز  َوُخرَاَساَن  َوُهَو  ...  َوتَ َبايَ َنْت َكاأْلَْنَدُلسِّ  جَمَاٌل  َذلَِّك  ْحتَِّمالِّ يفِّ  فَلِّالِّ الن ََّوى  ُشُسوُع  َماَمنْيِّ  اإْلِّ َبنْيَ  َوََتَلََّل  اْلَمَدى  بَ ُعَد  إَِّذا  اْلَقَواطِّعِّ فََأمَّا  َعنِّ  وََكاَن َخارٌِّج   .

 . (11) «وُق النَّاسِّ َوَأْحَكاُمُهمْ اأْلُْسَتاُذ أَبُو إِّْسَحاَق جُيَو ُِّز َذلَِّك يفِّ إِّْقلِّيَمنْيِّ ُمتَ َباعَِّدْينِّ َغايََة الت ََّباُعدِّ لَِّئالَّ تَ تَ َعطََّل ُحقُ 

َمام َحىتَّ اَل ينفذ حكمه يفِّ »نقل ابن األزرق عن ابن عرفة قوله:  ع اإلِّ  . (12)«بعض األقطار اْلَبعِّيَدة َجاَز نصب َغريه يفِّ َذلِّك اْلقطرفَ َلو بعد َموضِّ

دًّا َواقْ َتَصَر َعَلْيهِّ اْبُن َعَرَفةَ »قال الدسوقي:  جْلََوازِّ إَذا َكاَن اَل مُيْكُِّن الن َِّيابَُة لِّتَ َباُعدِّ اأْلَْقطَارِّ جِّ  . (13)«َوقِّيَل ابِّ

 ، فإنه قد ال يبلغ إىل ما تباعد منها خرب إمامها أو سلطاهنا  .لتباعد األقطار  ؛وال الدخول حتت واليته  ،اآلخر طاعتهوال جتب على أهل القطر  »وقال الشوكاين:  
وهذا معلوم لكل من له اطالع على أحوال العباد والبالد، فإن أهل الصني ،  فالتكليف ابلطاعة واحلال هذا تكليف مبا ال يطاق  ،من قام منهم أو مات  يوال يدر 

والية يف اليمن ند ال يدرون مبن له الوالية يف أرض املغرب، فضال عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس، وكذلك أهل ما وراء النهر ال يدرون مبن له الواهل

 
ْنُكُم اْلُوَزرَاُء، اْبُسْط يََدَك اَي أَ أول إمجاع كان عندما طلب األنصار أن يكون منهم أمري ومن املهاجرين أمري، فقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: ( 7) ٍد َوَلكِّْن مِّنَّا األَُمرَاءُ َومِّ َسَط يََدُه بَ اَب َبْكٍر أاَُبيِّْعَك، ف َ »إِّنَُّه اَل َيْصُلُح َسيْ َفانِّ يفِّ غِّْمٍد َواحِّ

ُروَن َواألَْنَصاُر« (. ونقل اإلمجاع أيضاً: الشافعي والقاضي عبد اجلبار واملاوردي وابن حزم واجلويين وابن  439/ 5(، ومصنف عبد الرزاق )1/299، فكان إمجاعاً منهم على عدم جواز تعدد احلكام. انظر: مسند البزار )فَ َبايَ ْعُتُه َواَبيَ َعُه اْلُمَهاجِّ
(، ومراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، ابن حزم 1/136(، وأدب الدنيا والدين، املاوردي )20/243(، واملغين يف أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد اجلبار ) 1/418لقرطيب والنووي. انظر: الرسالة، والشافعي )القطان وا

(، واملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي 274، 1/273(، واجلامع ألحكام القرآن، القرطيب )1/60، واإلقناع يف مسائل اإلمجاع، ابن القطان )327-326د، اجلويين ص  (، واإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقا24/ 1)
(12/232 .)  

(. 25/ 1السلطانية، أبو يعلى ) (، واألحكام 1/418، والرسالة، والشافعي )195انظر: أصول الدين، البزدوي ص ( 8)  
. 128غياث األمم والتياث الظلم، إمام احلرمني اجلويين ص ( 9)  

(. 55-3/54)املعلم بفوائد مسلم، املازري ( 10)  
(. 1/273اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب ) ( 11)  

(. 1/77بدائع السلك يف طبائع امللك، ابن األزرق )( 12)  
(. 135/ 4 )حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (13)  
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 . (14) « وهكذا العكس

 وغريها من األقوال اليت ال َترج عن هذا السياق... 

 ونلحظ من ذلك: 

ا  -1 تعدد  يعودوا إىل األصل، ف هذا على خالف األصل يف حرمة  الضرورة أو العجز حاصلني فيجب على املسلمني أن  الضرورة تقدر  »حلكام، فإن مل تكن 
 .« ما جاز لعذر بطل بزواله» ، و«بقدرها

حصوله ال ميكن وصفه أن هذا الفريق مل خيرج عن اإلمجاع، بل وضعوا قيد اإلمكان حىت ال يؤمثوا األمة كلها مبا يستحيل حصوله يف زماهنم، وما ال ميكن    -2
 بوجوب أو إابحة أو حترمي؛ ألنه خارج عن طاقة املكلف. 

علق بعض الفقهاء احلكم على مصلحة عدم تعطل حقوق الناس وأحكامهم، فهو حكم مصلحي وليس نصي، وسيأيت ما يرتتب على ذلك من أحكام   -3
 الحقاً. 

حاصلني يف زماننا، فاإلنرتنت تصل من خالله املعلومات يف حلظة، والطائرات تذرع األرض طوالً وعرضاً يف هذه الضرورة والعجز اللذين ذكرمها الفقهاء غري    -4
قارة، وأسرتاليا اليت   ساعات معدودة. بل إن إدارة رقعة كبرية حاصل يف أمريكا وكندا اليت كل واحدة منهما نصف قارة، والصني وروسيا اليت كل واحدة منهما ربع

تنصيب   كملها، بل إنه حصل يف الدولة العثمانية بعد كالم الفقهاء بزمن على رقعة كبرية من أربع قارات. كما أن اتساع رقعة البالد ال مينع منتغطي قارة أب
 حكام للوالايت يف نظام فيدرايل أو كونفدرايل )التوكيل كما ذكر الدسوقي(، لكنه ليس مستحيالً وال ضرورة يف زماننا. 

لمني جز يف زماهنم حاصل يف احملكوم فيه، وهذا صريح يف نقول الفقهاء، أما يف زماننا فهو غري حاصل يف احملكوم فيه، وإمنا هو حاصل يف املسالضرورة والع  -5
 املكلفني بسبب تكاسلنا عن القيام ابلتكاليف، وعدم سعينا لتحصيل مراد النصوص، وهللا املستعان. 

زماننا يتقرر وجوب تنصيب حكام الوالايت اإلسالمية حلاكم واحد، ووجوب طاعتهم له، فإن مل يفعلوا أمثوا مجيعاً، وإن مع ثبوت انتفاء الضرورة والعجز يف    -6
عام أو أي شيء أيمر به فعلوا مث خرج أحدهم عن الطاعة ترك املسلمون طاعته يف تلك الوالية والتزموا طاعة احلاكم العام يف الضغط عليه أو عزله أو العصيان ال 

 احلاكم العام. 

ند تعارض مع عدم حصول ذلك من حكام الوالايت اإلسالمية ومن عموم املسلمني فيتقرر ضرورة حبث مراتب الطاعة هلؤالء احلكام للموازنة يف طاعتهم ع   -7
 أوامر احلكام املتعددين، إىل أن يتسىن للناس أن ينصبوا حاكماً واحداً على كل هؤالء.

 تعدد احلكام بغري حالة تغلب حكام متعددين على بالد املسلمني:  الفريق الثالث: قيد حترمي
البيع ة وال من  وهذا الفريق قرر ذلك بناء على أنه واقع حاصل جيب التعامل معه إىل حني حصول احلاكم العدل، وهذا يدل على أن طاعته ليست من عقد 

 الطاعة للحاكم العام؛ ألهنا تغلب ابلقهر.

وأما جواز العقد هلما ابتداًء، فهذا ال    وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كال منهما ينفذ حكمه يف أهل واليته كما ينفذ حكم اإلمام الواحد.»يقول ابن تيمية:  
ا أن حتارهبا، واملساملة خرٌي مِّن حُماربٍة يزيُد يُفعل مع اتفاق األمة، وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتني إلمامني، ولكن كل طائفة إما أن تسامل األخرى، وإم 

 . (15)«ضررها على ضرر املساملة، وهذا مما َتتلف فيه اآلراء واألهواء

 وظاهر من كالمه أن هذا من الطاعة املصلحية، وأن البيعة ال تنعقد هلما، فهي طاعة فيما دون البيعة. 

كان املتغلب واحداً أو متعددين على بقاع خمتلفة، فإن هذا ال يعارض القول مبراتب للطاعة وردت متفاوتة يف أما القائلون بوجوب الطاعة يف هذه احلالة؛ سواء  
األمراء تشملهم النصوص، فالبحث ال يدرس نزع يد الطاعة عن احلكام، وإمنا يبحث مراتب ودرجات تلك الطاعة، إذ النصوص العامة اجململة يف طاعة احلكام و 

 ، ومل ينازع أحد يف ذلك وهللا أعلم. مجيعاً كما سيأيت

حينئذ جتاه الناس،    أما قول ابن تيمية يف حق عصيان الناس وتقصريهم يف تنصيب احلاكم العام للمسلمني فهو بيان للحكم التكليفي املتعلق ابحلكام املتعددين
ٌد َواْلَباُقوَن »ال يف كتاب احلدود:  وإال فنصع على عصياهنم وتقصريهم هو إقرار منه بتحرمي تعدد احلكام يف حقهم، فقد ق َوالسُّنَُّة َأْن َيُكوَن لِّْلُمْسلِّمِّنَي إَماٌم َواحِّ
َها َوَعْجٍز مِّْن اْلَباقِّنَي أَْو غَ  َيةِّ مِّْن بَ ْعضِّ ٍة: َلَكاَن جيُِّب َعَلى ُكل ِّ إَماٍم َأْن يُقِّيَم احْلُُدوَد  َفَكاَن هَلَا عِّدَُّة أَئِّمَّ   رْيِّ َذلِّكَ نُ وَّابُُه فَإَِّذا فُرَِّض َأنَّ اأْلُمََّة َخَرَجْت َعْن َذلَِّك لَِّمْعصِّ

 
. 941السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، الشوكاين ص ( 14)  

. 298نقد مراتب اإلمجاع، ابن تيمية ص  ( 15)  
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ْم َما يُ نَ فَُّذ مِّنْ  ََذا قَاَل اْلُعَلَماُء إنَّ أَْهَل اْلبَ ْغيِّ يُ نَ فَُّذ مِّْن َأْحَكامِّهِّ َ احْلُُقوَق؛ َوهلِّ َماَرَة    َوَيْستَ ْويفِّ ؛ وََكَذلَِّك َلْو َشارَُكوا اإْلِّ َوَصاُروا َأْحزَااًب َلَوَجَب َعَلى ُكل ِّ َأْحَكامِّ أَْهلِّ اْلَعْدلِّ
ْم فَ َهَذا عِّْنَد تَ َفرُّقِّ اأْلَُمرَاءِّ َوتَ َعدُّدِّهِّْم وََكَذلَِّك َلْو ملَْ يَ تَ فَ  ْزٍب فِّْعَل َذلَِّك يفِّ أَْهلِّ طَاَعتِّهِّ َك أَْيًضا إَذا ُأْسقَِّط  رَُّقوا؛ َلكِّْن طَاَعتُ ُهْم لِّأْلَمِّريِّ اْلَكبِّريِّ لَْيَسْت طَاَعًة ََتمًَّة؛ فَإِّنَّ َذلِّ حِّ

ْم َأْن يُقِّيُموا َذلَِّك  ُهْم اْلقَِّياُم بَِّذلَِّك؛ َبْل َعَلْيهِّ  . فهذا خارج عن موضوع البحث. (16) «َعْنُه إْلزَاُمُهْم بَِّذلَِّك مَلْ َيْسُقْط َعن ْ

 املبحث الثاين: حالة احلاكم الواحد: 

 واملعقول:وميكننا دراسة هذه املسألة من حيث النص 

 النصوص الواردة يف حق احلاكم الواحد:
 سألة: يف حالة وجود حاكم واحد لعموم املسلمني جند تشديداً ملحوظاً يف النصوص جتاه مسألة الطاعة وعدم تفريق الصف، وفيما يلي النصوص يف امل

يٍَّة؛ يَ ْغَضُب ِلَعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو ِإََل َعَصَبٍة، َأْو يَ ْنُصُر َمْن َخَرَج ِمْن الطَّاَعِة َوفَاَرَق اْْلََماَعَة َفَماَت َماَت ِمي حديث: ”  -1 َتًة َجاِهِليًَّة، َوَمْن قَاَتَل حَتَْت رَايٍَة ِعمِ 
ِمنْ  يَ َتَحاَشى  َوال  َوفَاِجَرَها،  بَ رََّها  َيْضِرُب  أُمَِِّت،  َعَلى  َخَرَج  َوَمْن  َجاِهِليٌَّة.  َلٌة  َفِقت ْ فَ ُقِتَل  ُمؤْ َعَصَبًة،  َوَلْسُت   ِمّنِ   فَ َلْيَس  َعْهَدُه،  َعْهٍد  ِلِذي  يَِفي  َوال  ِمِنَها، 

 .(17) “ ِمْنهُ 

األئمة، ووصف   أو على  الطاعات  يقل على  املفردة، ومل  الواحدة  الطاعة  فاخلروج هنا على  احلاكم،  اجلماعة وعلى وحدة  هنا فاحلديث هنا نص على  املفارقة 
 أو يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة فقتلته جاهلية، بل وتربأ يف آخر احلديث ممن خيرج على وحدة األمة.ابجلاهلية، بل وأكد على من يغضب لعصبة 

يٌع َعَلى رَُجٍل َواِحٍد يُرِيُد  ”  يَ ُقوُل:  صلى هللا عليه وسلم مسِّْعُت َرُسوَل هللاِّ    قَاَل:رضي هللا عنه  َعْن َعْرَفَجَة    -2 َأْن َيُشقَّ َعَصاُكْم َأْو يُ َفرِ َق َمْن َأََتُكْم َوَأْمرُُكْم َجَِ
 .(18) َمْن َكاَن“ َفاْضرِبُوُه ِِبلسَّْيِف َكائِناً ”، ويف رواية أخرى: “ََجَاَعَتُكْم فَاقْ تُ ُلوهُ 

هم مع تعددهم؟! ومن اإلمام فأابح احلديث قتل اخلارج على احلاكم الواحد، وهذا مما ال يتحقق مع تعدد احلكام، فمن الذي جيوز قتله يف سبيل استبقاء اآلخر من
 احلق ليكون اآلخرون ابغني عليه؟!

املتعددين؛ ألن  وعليه فالقول بوجوب الطاعة املطلقة لكل حاكم إبطال لكل أحكام البغي واخلوارج، أو فيه تطبيق ألحكامها يف كل خالف بني هؤالء احلكام  
 ر ينظر لنفسه على أنه احلاكم الشرعي وأتباع الدولة األخرى بغاة يف حقه. كل واحد ينظر لنفسه على أنه احلاكم الشرعي وغريه بغاة، واآلخ

 صلى هللا عليه وسلم: إِّْذ اَنَدى ُمَنادِّي َرُسولِّ هللاِّ    ..يفِّ َسَفٍر.  صلى هللا عليه وسلمُكنَّا َمَع َرُسولِّ هللاِّ  رضي هللا عنه قال:    و ْبنِّ اْلَعاصِّ ر َعْن َعْبد هللاِّ ْبن َعمْ   -3
َعًة.   اَع،فََأْعطَاُه َصْفَقَة َيِدِه َوََثََرَة قَ ْلِبِه فَ ْلُيِطْعُه ِإْن اْسَتطَ   َوَمْن َِبَيَع ِإَماماً ”  يف آخره:  قَالَ وعظ الناس و فَ   صلى هللا عليه وسلمفَاْجَتَمْعَنا إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ    الصَّالَة َجامِّ

 . (19)  فَِإْن َجاَء آَخُر يُ َنازُِعُه فَاْضرِبُوا ُعُنَق اآلَخِر“

بل وردت النصوص وهذا أيضاً مع احتاد احلاكم، إذا لو كان احلكام متعددين وأمر أتباع كل حاكم بقتل اآلخر لكانت مهلكة عظيمة يستحيل أن يريدها النص،  
 األخرى برد ذلك.

ُهَما”صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل هللاِّ  قَاَل:رضي هللا عنه رِّي ِّ َعْن َأِبِّ َسعِّيٍد اخْلُدْ  -4  . (20) “ِإَذا بُوِيَع خِلَِليَفَتنْيِ فَاقْ تُ ُلوا اآلَخَر ِمن ْ

 وهذا احلديث فيه نص على معىن احلديثني السابقني. 

على سبيل املشاكلة اللفظية اليت ال يرتتب عليها أي أحكام فقهية، إذا كيف يكون خليفة وجيب قتله، عدا عن أن جيب له أي نوع من   «خليفة»فتسميته ابل 
 أنواع الطاعة. 

ء، كاالستحواذ السياسي وهذا ال يعين وجوب قتل اآلخر مع تعددهم وعدم علمنا ابآلخر منهما، وإمنا هناك أبواب كثرية لتوحيد املسلمني غري القتل وسفك الدما 
ى الدولتني على فعل ما  والسيطرة االقتصادية واالستقطاب اإلعالمي، واإلدارة الصناعية، وما شابه ذلك. أما املوازنة بني هذه الدولة وتلك فيعتمد على قوة إحد

 
(. 176-34/175جمموع الفتاوى، ابن تيمية )( 16)  

. (1850، 1848برقم )وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفَت : ابب اإلمارة صحيح مسلم يف كتاب( 17)  
(. 1852( صحيح مسلم يف كتاب اإلمارة: ابب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع برقم )18)  

َدة“. ’َوُهْم مجِّيع‘، َأْي: َواحْلَال َأنَّ اْلُمْسلِّمِّنَي مجِّيع وََكلَِّمت (: ”13/76قال العظيم آابدي يف عون املعبود ) هْم َواحِّ  
رضي هللا (، ومسند أمحد يف مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص 3956(، وسنن ابن ماجه يف كتاب الفَت: ابب ما يكون من الفَت برقم )1844( صحيح مسلم يف كتاب اإلمارة: ابب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول برقم )19)
ْقِّيق، َأْي يُ زَي ِّن بَ ْعضَها بَ ْعضاً، َأْو جَيَْعل بَ ْعضَها بَ ْعضاً َرقِّيقاً، َواحْلَاصِّ 6467)من مسند املكثرين من الصحابة برقم  عنه ري اْلُمتَ َقد َِّمة عِّْندَها َرقِّيَقة. َوَجاَء ]يف(. قال السندي: ”يُ َرق ِّق: مِّْن الرتَّ ْن اْلُمتَ َقد َِّمة، فَ َتصِّ ْن اْلفِّتْ َنة أَْعَظم مِّ رَة مِّ رواية  ل َأنَّ اْلُمَتَأخ ِّ

ْن الر ِّْفق، َأْي يُ رَافِّق بَ ْعضَها بَ ْعضاً، َأْي جيِّيء بَ ْعضَها َعقِّبَ  “. انظر: شرحأخرى[ بِّرَاٍء َساكَِّنة فَ َفاء َمْضُموَمة ]يَ ْرُفق[، مِّ (. 333-4/332سنن ابن ماجه )  بَ ْعض، َأْو يفِّ َوْقته. َوَجاَء بَِّداٍل ُمْهَمَلة َساكَِّنة فَ َفاء َمْكُسورَة ]يَْدفُِّق[، َأْي َتْدَفع َوَتُصب   
(. 1853( صحيح مسلم يف كتاب اإلمارة: ابب إذا بويع خلليفتني برقم )20)  
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 سبق جتاه األخرى، أي: مصلحة املسلمني يف مساعدة هذه الدولة أو تلك فيما سبق. 

 مينع من الطاعة يف الشأن اليومي اليت تنتظم هبا حياة الناس، فال تعارض بني هذا وذاك.  كما أن ذلك ال

 . (21)“بَ َواحاً  َأْن تَ َرْوا ُكْفراً  ِإالَّ ”النصوص اليت تنهى عن اخلروج عليه  -5

بواحاً جاز اخلروج عليه(، مع التأكيد أن حكم عدم اخلروج ال فهذه النصوص حرمت اخلروج عليه حتت أي ظرف كان، ولو كان كفراً )لكنه غري بواح، فإن كان  
اكم العام واجبة لغاية ُعْطَمى، يعين طاعته يف املعصية أو يف الكفر، وإمنا طاعته يف غريمها واجبة مع وجود املعصية أو الكفر غري البواح فيه. وهذا يعين أن طاعة احل

 م، ولو جاهر احلاكم ابملعصية أو ظهر منه الكفر غري البواح.وهي احتاد كلمة املسلمني واجتماع كلمتهم وقوهت

 وهذا مل يقل به أحد يف حق احلكام املتعددين، وال يدل النص عليه حبال.

 وحىت العلماء الذين فسروا الكفر يف هذا احلديث ابملعاصي، فقد فسروا املنازعة ابملنازعة فيما دون اخلروج.

ْلُكْفرِّ ُهَنا اْلَمَعاصِّيوَ قال النووي يف معىن احلديث: ” ْم إِّالَّ   ...اْلُمرَاد ابِّ ُهْم ُمْنَكراً   َوَمْعىَن احلَْدِّيث: ال تُ َنازُِّعوا ُوالة األُُمور يفِّ وِّاليَتهْم، َوال تَ ْعرَتُِّضوا َعَلْيهِّ ن ْ  َأْن تَ َرْوا مِّ
حلَْق ِّ َحْيُث َما كُ   حُمَقَّقاً  ْم، َوُقوُلوا ابِّ اْلُمْسلِّمِّنَي، َوإِّْن َكانُوا تَ ْعَلُمونَُه مِّْن قَ َواعِّد اإلِّْسالم، فَإَِّذا رَأَيْ ُتْم َذلَِّك فَأَْنكُِّروُه َعَلْيهِّ ْم َوقَِّتاهلْم َفَحرَام إبِِّّمْجَاعِّ  ُتْم. َوأَمَّا اخْلُُروج َعَلْيهِّ ن ْ

 مع أتويله الكفر يف احلديث ابملعاصي إال أنه ال يرى اخلروج على ويل األمر مبعاصيه.  ، فهو(22) َفَسَقة ظَالِّمِّنَي“ 

َية َواْلُكْفر، َفال يُ ْعرَتَض َعَلى السُّْلطَان إِّالَّ ]أي: غري النووي[  َوقَاَل َغرْيهقال ابن حجر: ” إلِّمثِّ ُهَنا اْلَمْعصِّ َواَلَّذِّي َيْظَهر مَحْل    إَِّذا َوَقَع يفِّ اْلُكْفر الظَّاهِّر،  : اْلُمرَاد ابِّ
َا يَ ْقَدح يفِّ اْلوِّاليَة إِّالَّ  َية َعَلى َما إَِّذا َكاَنْت اْلُمَناَزَعة فِّيَما َعَدا  رَِّوايَة اْلُكْفر َعَلى َما إَِّذا َكاَنْت اْلُمَناَزَعة يفِّ اْلوِّاليَة َفال يُ َنازِّعُه مبِّ  إَِّذا اِّْرَتَكَب اْلُكْفر, َومَحْل رَِّوايَة اْلَمْعصِّ
ْن يُ ْنكِّر َعَلْيهِّ بِّرِّْفٍق َويَ تَ َوصَّل إِّىَل  َية أبَِّ  . (23)“َوَاهلل أَْعَلم   تَ ْثبِّيت احلَْق  َلُه بَِّغرْيِّ ُعْنف، َوحَمَل  َذلَِّك إَِّذا َكاَن قَادِّراً اْلوِّاليَة, فَإَِّذا مَلْ يَ ْقَدح يفِّ اْلوِّاليَة اَنَزَعُه يفِّ اْلَمْعصِّ

 وهذا كله فيه: 

 يف إميان من يفعل ذلك.تعريض خبلل  -1

 أمر يوجب قتل اخلارج على احلاكم الواحد.  -2

 حرم اخلروج يف غري الكفر البواح. -3

ألجله، ويدل أيضاً فدل هذا على أن اخلروج وتفريق املسلمني هنا أشنع بكثري من مسائل األحكام التكليفية أو املعصية يف تلك األحكام حىت أابح قتل إنسان  
ام كما يف هذا النوع التأول يف ترك الطاعة، إال إن أمر مبعصية كما سيأيت الحقاً، كما ال يسع التأول يف اخلروج كما هو احلال عند تعدد احلك  على أنه ال يسع

 سيأيت. 

َبات الد ِّينِّيَّة َحىتَّ أدرجها اأْلَئِّمَّة يفِّ مجَلة العقائد اإل»بل   ميانية َوإِّن َكاَنت من فن اْلفِّْقه لنزاع بعض املبتدعة فِّيَما هَِّي من إِّن الطَّاَعة َلُه أصل َعظِّيم من أُصول اْلَواجِّ
 . (24) «لوازمه

 من حيث املعقول: 
ملدعي الصالح؛ ألن صالحه متوهم كما سيأيت، وألن دوام    -ولو كان فاسقاً -احلاكم الواحد املوجود حصلت وحدة املسلمني به بيقني، فال ندعه   .1

 أيضاً. وحدة املسلمني به متومهة 

2. ”، َبغِّي لِّلنَّاسِّ َأْن ُيَسارُِّعوا إىَل ُنْصَرةِّ ُمْظهِّرِّ اْلَعْدلِّ قاً   ال يَ ن ْ هِّ الصَّالَح َحىتَّ يَ َتَمكََّن فَ يَ ُعوَد   ،َوإِّْن َكاَن اأَلوَُّل فَاسِّ أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْطُلُب اْلُمْلَك يُْظهُِّر مِّْن نَ ْفسِّ
 .(25) خبِِّّالفِّ َما َأْظَهَر“

 
(. 1709(، وصحيح مسلم يف كتاب اإلمارة: ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية برقم )7056( صحيح البخاري يف كتاب الفَت: ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم سرتون برقم )21)  

(. 1709( يف كتاب اإلمارة: ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية برقم ) 12/229املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) (22)  
.”َما ََلْ َيَُْمُروَك ِبِِْثٍْ بَ َواحًا“ ، وهي:ومبىن كالم ابن حجر على لفظ رواية أمحد يف حديث الكفر البواح (.7056سرتون برقم ) صلى هللا عليه وسلم( يف كتاب الفَت: ابب قول النيب  16/295( فتح الباري )23)  

(. 1/77بدائع السلك يف طبائع امللك، ابن األزرق )( 24)  
َقاً  هي: ( 1/273اجلامع ألحكام القرآن ) (، وقد عزا كالمه للقرطيب. وعبارة القرطيب يف366/ 8( التاج واإلكليل ملختصر خليل )25) َماُم َفاسِّ َ أَمرُُه  ”َفإِّن َكاَن اإلِّ ي َحىَت يَ تَ َبنيَّ ُي ُمظهٌِّر لِّلَعدلِّ مَل يَنَبغِّ لِّلنَّاسِّ َأن يُسرُِّعوا إِّىَل ُنصرَةِّ اخلَارِّجِّ َواخلَارِّجِّ

، َأو تَ تَّفَِّق َكلَِّمُة اجلََماَعةِّ َعَلى َخلعِّ اأَلوَّل، َوَذلِّك َأنَّ ُكلَّ َمن طََلَب مِّثَل هَ  َن الَعدلِّ الفِّ َما َأظَهر“. وقد أخذت بعبارة التاج واإلكليَذا اأَلمَر أَ فِّيَما يُظهُِّر مِّ هِّ الصالَح، َحىتَّ إَِّذا ََتَكَّن َرَجع إِّىَل َعاَدتِّهِّ مِّن خِّ ألن عبارته أخصر  ل؛ظَهَر مِّن نَفسِّ
 وأفصح. 
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 الثالث: النصوص اجململة يف وجوب الطاعة: املبحث 

م عن الطاعة هذا النوع من النصوص يتكلم عن مطلق الطاعة، لكنه جممل يف موضوع البحث، فهي ال تتطرق للحاكم الواحد وال لتعدد احلكام، وإمجال الكال 
شمل املدراء واآلابء والوالة فيما دون احلكام، كما تشمل احلكام أيضاً،  دون ذكر حالة التعارض يشمل الطاعة التنظيمية اليت ال تستقيم حياة الناس إال هبا، وت 

 فهي من الطاعة املصلحية العامة، فال تدخل يف الطاعة املطلقة للحاكم الواحد، اليت مرت يف النصوص السابقة. 

 وفيما يلي النصوص الدالة على الطاعة إمجااًل: 

َرْيٍ فَ َنْحُن فِّيهِّ،  قُ ْلُت:قال:    رضي هللا عنهُحَذيْ َفة ْبن اْلَيَمانِّ    عن  -1 َهْل   قُ ْلُت:،  نَ َعْم“”  قَاَل:  فَ َهْل مِّْن َورَاءِّ َهَذا اخلَْرْيِّ َشرٌّ؟  اَي َرُسوَل هللاِّ إِّانَّ ُكنَّا بَِّشرٍ  َفَجاَء هللاُ خبِّ
الشَّر ِّ َخرْيٌ؟ َذلَِّك  اخلَْرْيِّ َشرٌّ   :قُ ْلتُ ،  نَ َعْم“”:  قَالَ   َورَاَء  َذلَِّك  َورَاَء  َيْستَ نُّوَن  ”  قَاَل:  َكْيَف؟   قُ ْلُت:،  نَ َعْم“”  قَاَل:؟  فَ َهْل  ِِبَُداَي َوال  يَ ْهَتُدوَن  أَِئمٌَّة ال  بَ ْعِدي  َيُكوُن 

َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلألَِمرِي َوِإْن ”  قَاَل:  ْيَف َأْصَنُع اَي َرُسوَل هللاِّ إِّْن أَْدرَْكُت َذلَِّك؟ كَ   قُ ْلُت:،  َوَسيَ ُقوُم ِفيِهْم رَِجاٌل قُ ُلوُِبُْم قُ ُلوُب الشََّياِطنِي يف ُجْثَماِن ِإْنٍس“  ِبُسنَِِّت،
 . (26)“ ُضِرَب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك فَاْْسَْع َوَأِطعْ 

يعدون خمالفني لألمر ابلسمع والطاعة، لكن يف ذات الوقت ال  ف ”احلديث يصف أقواماً قلوهبم قلوب الشياطني، وأيمر ابلسمع والطاعة، فإذا قاتل الناس هؤالء  
 .(27) غري ذلك، هو قتال الفتنة“  ميكن عدهم ابغني، وال حماربني أو قطاع طرق، ألن شروط البغي واحلرابة مل تتوفر فيهم. فَ ُعلَِّم أهنم إن قاتلوا كان القتال نوعاً آخر

يف وقت واحد، ولكن تدل على تكرر هذه الصورة عرب العصور، ويدل على ذلك قوله يف آخر احلديث:   يف احلديث ال تدل على التعدد  »أئمة«وصيغة مجع  
 ، فاستخدم لفظ اإلفراد دون اجلمع، فلم يقل: تسمع وتطيع لألمراء. “َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلأَلِمريِ ”

َّ هللاِّ،  فَ َقاَل: صلى هللا عليه وسلمَسَأَل َرُسوَل هللاِّ رضي هللا عنه أ نَُّه  َعْن َسَلَمة ْبن يَزِّيَد اجْلُْعفِّيُّ  -2 َنا أَُمرَاُء َيْسأَُلواَن َحقَُّهْم َومَيْنَ ُعواَن َحقََّنا،  اَي َنيبِّ  أَرَأَْيَت إِّْن قَاَمْت َعَلي ْ
صلى هللا عليه وسلم: ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ  رضي هللا عنه  َفَجَذبَُه اأَلْشَعُث ْبُن قَ ْيسٍ    َسأَلَُه يفِّ الثَّانَِّيةِّ أَْو يفِّ الثَّالَِّثةِّ،مُثَّ   مُثَّ َسأََلُه فََأْعَرَض َعْنُه،  فََأْعَرَض َعْنُه،؟  َفَما أَتُْمُرانَ 

َا َعَلْيِهْم َما ُحِ ُلوا َوَعَلْيُكْم َما ُحِ ْلُتمْ  اْْسَُعوا َوَأِطيُعوا،”  .(28) “فَِإَّنَّ

صلى هللا عليه وسلم مث جوابه يف معرض السؤال عن ظلمهم يدل على أن الطاعة هنا ليست مطلقة كما يف حالة احلاكم الواحد السابقة، فهي فإعراض النيب  
 ته.مصلحية لدفع مزيد شرهم والنتظام احلياة، وهي عامة يف كل أمري أو مدير أو حاكم، فهي من الطاعة التنظيمية اليت جتب لكل مسؤول من رعي

حلاكم أحاديث أخرى أتمر ابلصرب وتصف احلكام بذات األوصاف الواردة يف حديث يزيد، وهذا يدل على أن الناس تصرب حينئذ على خمالفة حاصلة من ا  ويف
اإلمام الظامل، كما   جتاه الناس، فهم يصربون ملصلحة حاصلة هلم أو لإلسالم أو حلقن الدماء أو ألي مصلحة أخرى مل يبينها النص، وليس لكوهنا حقاً من حقوق

 أهنا ليست قطعية كما يف حالة احلاكم الواحد السابقة. 

حلَْق ِّ َأَضُع إَِّذْن َوالَّذِّي بَ عَ  قُ ْلُت:.  “َكْيَف أَنْ ُتْم َوأَِئمٌَّة ِمْن بَ ْعِدي َيْسَتْأثُِروَن ِِبََذا اْلَفْيِء؟” صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل هللاِّ  قَاَل: رضي هللا عنه َعْن َأِبِّ َذرٍ   ف َثَك ابِّ
 .(29) “َتْصِِبُ َحَّتَّ تَ ْلَقاين  َأَوال َأُدلَُّك َعَلى َخرْيٍ ِمْن َذِلَك؟” قَاَل: َسْيفِّي َعَلى َعاتِّقِّي مُثَّ َأْضرُِّب بِّهِّ َحىتَّ أَْلَقاَك أَْو َأحْلََقَك.

وهو أخذ احلق، إذ مل يقل أحد من العلماء -، وهذا يشري إىل مباح  ؟“َأَوال َأُدلَُّك َعَلى َخرْيٍ ِمْن َذِلكَ ”ونالحظ هنا عبارة التفضيل من النيب صلى هللا عليه وسلم  
 . مبنطوقهالصرب مقدماً على القتال، فدل على استحباب الصرب احلديث جعلوقربة هي أفضل من املباح، ف -حبرمة أخذ احلق

أنواع ومراتب، وليست   للتفاوت وهلا  الطاعة يف هذه احلالة قابلة  طاعة نصية مطلقة  وحىت لو سلمنا أبنه تفضيل بني حمرمني، فهذا يدل داللة صرحية على أن 
 كطاعة احلاكم الواحد اليت سبقت نصوصها. 

 خبلل يف دين املخالف ألمر احلكام، وأحياانً جاءت بصيغة التفضيل.  ونالحظ من جممل النصوص السابقة أهنا تبني أحكاماً فقهية، وال تُعر ِّض

 
(، وصحيح مسلم يف اإلمارة: ابب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفَت برقم  7084مل تكن مجاعة برقم )(، ويف الفَت: ابب كيف يكون األمر إذا 3606( صحيح البخاري يف املناقب: ابب عالمات النبوة يف اإلسالم برقم )26)
َُداي ‘، َأي: مِّن َحيث العِّلم. ’ َوال َيستنُّون بُِّسنَّيتِّ ‘، َأي: مِّن حَ 10/11(، واللفظ ملسلم. قال علي القاري يف مرقاة املفاتيح )8184) لكَِّتابِّ َوالُسنَّةِّ. ’ َوَسيَ ُقوُم فِّيهِّم رَِّجال قُ ُلوهُبُم  (: ”’ ال َيهَتُدون هبِّ ُم ال أَيُخُذون ابِّ يث الَعَمل، َواملعىَن: َأهنَّ

َدة، َواألَ  ، َواآلرَاءِّ الَكاسِّ َدةِّ. ’قُ ُلوب الَشَياطِّني‘، َأي: َكُقُلوهبِِّّم؛ يفِّ الظُّلَمة، َوالَقَساَوةِّ، َوالَوسَوَسةِّ، َوالتلبِّيسِّ ، فَ ُيطَابِّق اجلمع السابِّق“.  هَواء الَفاسِّ نس اإلِّنسِّ يفِّ ُجثَمانِّ إِّنس ‘... َأي: يفِّ َجَسدِّهِّ. َواملرَاُد بِّهِّ جِّ  
. 225ص   قتال الفتنة بني املسلمني؛ حبث مقارن ( 27)  

(. 1846( صحيح مسلم يف كتاب اإلمارة: ابب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق برقم )28)  
( برقم 444-442/ 35(، وبتحقيق األرانؤوط ) 21049، 21048من مسند األنصار رضي هللا عنهم برقم ) رضي هللا عنه(، ومسند أمحد يف حديث أِب ذر الغفاري 4759( سنن أِب داود يف كتاب السنة: ابب يف قتل اخلوارج برقم ) 29)

(: ”’ مُثَّ َأْضرِّب بِّهِّ ‘، َأْي: أَُحارِّهبُْم. ’ 13/75قال العظيم آابدي يف عون املعبود ) .. وأخرجه أبو داود عن عبد هللا بن حممد النفيلي عن زهري هبذا اإلسناد“.(، وقال عنه: ”إسناده ضعيف جلهالة خالد بن وهبان.21559، 21558)
ل إِّلَْيك ْن الرَّاوِّي، َأْي: َحىتَّ أَُموت َشهِّيداً َوَأصِّ ْ َعَلى ظُْلمَحىتَّ أَْلَقاك َأْو َأحْلَقك ‘ َشكٌّ مِّ َْعىَن اأَلْمر، َأْي: اِّْصربِّ هْم“. . ’ َأَوال أَُدل ك ‘... َأْي: أَتَ ْفَعُل َهَذا َوال أَُدل ك. ’ َتْصربِّ ‘: َخرَب مبِّ  
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 املبحث الرابع: حالة تعدد احلكام: 

 حالة تعدد احلكام تستلزم الدراسة من وجهني: دراسة النصوص الواردة يف هذا املعىن، ودراسة اآلراء الفقهية يف ذلك:

 دراسة للنصوص الواردة يف تعدد احلكام:
،  صلى هللا عليه وسلمَكاَن النَّاُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل هللاِّ    :لاق  رضي هللا عنه  ُحَذيْ َفَة ْبن اْلَيَمانِّ عن    -1 اَي    فَ ُقْلُت:  َعْن اخلَْرْيِّ وَُكْنُت َأْسأَُلُه َعْن الشَّر ِّ خَمَاَفَة َأْن يُْدرَِّكينِّ

ََذا اخلَْرْيِّ،إِّانَّ ُكنَّا يفِّ َجاهِّلِّيٍَّة َوَشرٍ  َفَجاءَ   َرُسوَل هللاِّ،  ؟   اَن هللاُ هبِّ َوِفيِه   نَ َعْم،”  قَاَل:  َوَهْل بَ ْعَد َذلَِّك الشَّر ِّ مِّْن َخرْيٍ؟   قُ ْلُت: .  نَ َعْم“”  قَاَل:  فَ َهْل بَ ْعَد َهَذا اخلَْرْيِّ مِّْن َشرٍ 
ُهْم َوتُ ْنِكُر“قَ ْوٌم يَ ْهُدوَن ِبَغرْيِ َهْدِيي تَ ْعِرُف  ”  قَاَل:؟  َوَما َدَخُنهُ   قُ ْلُت:.  َدَخٌن“ ؟  قُ ْلُت:.  ِمن ْ َمْن   ،ُدَعاٌة ِإََل أَبْ َواِب َجَهنَّمَ   نَ َعْم،”  َقاَل:  فَ َهْل بَ ْعَد َذلَِّك اخلَْرْيِّ مِّْن َشرٍ 

ِفيَها“ َقَذُفوُه  َها  ِإلَي ْ لََنا.  اَي َرُسوَل هللاِّ،  :قُ ْلتُ .  َأَجاَِبُْم  ْفُهْم  ِجْلَدتَِنا”  فَ َقاَل:  صِّ ِمْن  ِِبَْلِسَنِتَنا“َويَ َتَكلَّ   ،ُهْم  َذلَِّك؟   قُ ْلُت:.  ُموَن  أَْدرََكينِّ  إِّْن  أَتُْمُرينِّ  تَ ْلَزُم ”:  قَالَ   َفَما 
تَ َعضَّ ِبَِْصِل َشَجَرٍة َحَّتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َوَلْو َأْن    فَاْعَتِزْل تِْلَك اْلِفَرَق ُكلََّها،”:  قَالَ   فَإِّْن ملَْ َيُكْن هَلُْم مَجَاَعٌة َوال إَِّماٌم؟  قُ ْلُت: .  ََجَاَعَة اْلُمْسِلِمنَي َوِإَماَمُهْم“

 . (30)  “َعَلى َذِلكَ 

ابن حجر: ” َعَلىقال  اِّْجَتَمُعوا  َمْن  الَّذِّيَن يفِّ طَاَعة  اجْلََماَعة  لُُزوم  اخلَْرَب  اْلُمرَاد مِّْن  َأنَّ  َوالصََّواب  الطَّرَبِّيُّ:  َعتَ   قَاَل  بَ ي ْ َنَكَث  َفَمْن  اجْلََماَعة.أَتْمِّريه،  َعْن  َويفِّ   ُه َخرََج 
. َوَعَلى    يفِّ اْلُفْرَقة،  َفال يَ تَّبِّع َأَحداً   ،فَاْفرَتََق النَّاس َأْحزَاابً   ،احلَْدِّيث أَنَُّه َمىَت مَلْ َيُكْن لِّلنَّاسِّ إَِّمام َذلَِّك يَ تَ نَ زَّل  َويَ ْعَتزِّل اجْلَمِّيع إِّْن اِّْسَتطَاَع َذلَِّك َخْشَيَة مِّْن اْلُوُقوع يفِّ الشَّر 

َها ن ْ  . (31) “َما َجاَء يفِّ َسائِّر اأَلَحادِّيث، َوبِّهِّ جُيَْمع َبنْيَ َما ظَاهِّره االْختِّالف مِّ

الذي جتتمع به كلمة ولنا أن نالحظ كيف أن النص مساهم فرقاً ومل يسمهم حكاماً وال أمراء، إذ إن احلاكم الذي ترتتب عليه أحكامه الشرعية كاملة قاصر على  
أو اخلليفة، أو اإلمام،    ملسلمني، أما ما عدا ذلك فهم جمرد مجاعات، مهما أسبغوا على أنفسهم من ألقاب العظمة أو األلقاب الدينية، كأمري املؤمنني، أو امللك،ا

 أو غري ذلك من األلقاب واألوصاف. فالعربة ابملعاين اليت وضعتها النصوص ال ابأللفاظ واملباين احلادثة. 

، قالوا: َفما  َتُكوُن ُخَلَفاُء فَ َتْكثُ ُر«»َكاَنْت بَ ُنو إْسَرائِيَل َتُسوُسُهُم األنِْبَياُء، ُكلَّما َهَلَك َنِبٌّ َخَلَفُه َنِبٌّ، وإنَّه ال َنِبَّ بَ ْعِدي، َوسَ :  لى هللا عليه وسلمقوله ص  -2
َعِة األوَِّل، فَاألوَِّل، َوَأْعطُوُهمْ أَتُْمُراَن؟ قاَل:  َ َسائُِلُهْم َعمَّا اْسََتَْعاُهْم« »ُفوا ببَ ي ْ  . (32)  َحقَُّهْم، فإنَّ اَّللَّ

فدل هذا على أن الطاعة   ، وال يعقل أن حيصل الوفاء ابلبيعة جلميعهم.مهما كثروا  ألول فاألوليكون لبيعة  ل الوفاء ابيف  الواجب الشرعي  ووجه االستدالل أن  
 ردة دون بيعة أو والء.املتالزمة مع البيعة والوالء َتتلف عن الطاعة اجمل

ال يُعَرف األول من اآلخر، بل إن معظمهم يتهربون من حتمل مسؤولية مجيع املسلمني، ويصرون على    الذي يعيشه املسلمون اليوم  ويف حالة دول امللوك والطوائف
ودينياً ومن كل وجه أنفسهم اجتماعياً وسياسياً  بينهمإضفاء القداسة على  الواردة يف آخر احلديث، وهي   .، بل ويتشاكسون فيما  الطاعة املصلحية  فتبقى هلم 

 طاعة املصلحية ال تصل إىل درجة البيعة والوالء. إعطاؤهم حقهم، لكن هذه ال

 دراسة فقهية حلالة تعدد احلكام:
بَِّتأوِّيٍل، َوهَلُم َشوَكٌة“ َمامِّ احلق ِّ  البغاة أبهنم: ”اخلارُِّجوَن مِّن املسلِّمِّنَي َعن طَاَعةِّ اإلِّ التعريف حصر البغي يف اخلروج على  (33)عرفت املوسوعة الفقهية  . وجند أن 

 ، فمن اإلمام احلق مع تعدد احلكام وتشاكسهم؟ اإلمام احلق

َماَمةِّ،”  وقال احلنفية: َنٍة ال ُتطَاُق،  َلْو تَ َعذََّر ُوُجوُد اْلعِّْلمِّ َواْلَعَداَلةِّ فِّيَمْن َتَصدَّى لِّإلِّ َها إاَثَرُة فِّت ْ ْنعَِّقادِّ إَماَمتِّهِّ َكْي ال َتُكوَن    وََكاَن يفِّ َصْرفِّهِّ َعن ْ   َكَمْن يَ ْبينِّ َقْصراً َحَكْمَنا ابِّ
وعليه فحرمة اخلروج هنا مبنية على املصلحة، ولو تعدد   فأقروا املتغلب الذي حيكم الناس ابلقهر على إمامته؛ ألن يف صرفه حصول الفتنة.  ،(34) “ َويَ ْهدُِّم مِّْصراً 

 ري من الدماء وتوحيد للمسلمني ومصاحل أخرى فاحلكم يتغري. احلكام وكان يف الوقوف مع أحدهم ضد آخر بناء على املصلحة العامة، وكان يف ذلك حقن لكث

 هُ رَ مَ ا أَ ذَ إِّ   هِّ بِّ   جَ خرَ أَ   ‘  ةٍ يَ عصِّ مَ   ريِّ  غَ يفِّ   ’  هُ ولُ قَ ‘...    (35)   الً و  و أتََ لَ وَ   ةٍ بَ الَ غَ مبُِّ   يةٍ عصِّ مَ   ريِّ  غَ يفِّ   هُ تُ امَ مَ إِ   تْ تَ ب َ ن ث َ مَ   ةِ اعَ طَ ن  مِّ   اعُ نَ االمتِّ   :غيُ البَ وقال الرصاع من املالكية: ”’  
. وعليه فال ميكن أن  (36) “  اً غيَ ى بَ مَّ سَ ال يُ   هُ نَّ إِّ فِّ   ةٍ بَ الَ غَ مُ   ريِّ ن غَ مِّ   هِّ تِّ اعَ ن طَ مِّ   اعَ نَ االمتِّ   هِّ بِّ   جَ خرَ أَ   ‘  ةٍ بَ الَ غَ مبُِّ   ’   هُ ولُ قَ   ...غٍ ابَ   ريُ غَ   هِّ تِّ اعَ ن طَ مِّ   عَ نَ ن امت َ مَ   نَّ إِّ فَ   ،يةٍ عصِّ مبَِّ   امُ مَ اإلِّ 

 
(، وصحيح مسلم يف اإلمارة: ابب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفَت برقم  0847(، ويف الفَت: ابب كيف يكون األمر إذا مل تكن مجاعة برقم )3606( صحيح البخاري يف املناقب: ابب عالمات النبوة يف اإلسالم برقم )30)

(1847 .)  
(. 7084( يف الفَت: ابب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة برقم )16/341( فتح الباري )31)  

(. 2184) الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول: ابب (، وصحيح مسلم يف اإلمارة2683برقم ) ما ذكر عن بين إسرائيل: ابب األنبياء( صحيح البخاري يف 32)  
. (130/ 8املوسوعة الفقهية ) ( 33)  

(. 4/263رد احملتار على الدر املختار )( 34)  
بتأويل هو بغي عندهم، وما مل يكن بتأويل فهو حرابة. كان   يدخل املالكية البغاة واحملاربني يف تعريف واحد أخذاً من البغي الوارد يف اآلية، هلذا جتد يف آخر التعريف قوله: ”ولو أتواًل“، فما( 35)  

ة  ملالكي(. وقد اعرتض الرصاع رمحه هللا بعد شرحه لتعريف ابن عرفة على عبارة ”يف غري معصية“، متعلاًل حبرمة اخلروج ولو عصى استناداً ألصل ا4/426، وبنحو ذلك يف بلغة السالك ألقرب املسالك )489شرح حدود ابن عرفة ص  ( 36)
هب كاإلمام مالك واإلمام أمحد وغريمها، مث أشكل على بعض املتأخرين منهم. يف ذلك، وسأبني بعد إدراج خالف احلنابلة كيف أن هناك فرقاً واضحاً بني كون القتال حمرماً وبني كونه بغياً، فذلك مي زه أرابب املذا  
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فاخلروج مع واحد على آخر لتوحيد صف املسلمني ال يعد بغياً وال خيانة من حيث الشرع، وإمنا يدخل يف ابب املوازانت بني تثبت اإلمامة ألكثر من واحد معاً، 
 املصاحل واملفاسد يف هذا الباب، وليس جناية يستحق عليها العقوبة كما هو احلال يف البغي. 

، فخص البغي يف قتال اإلمام العادل، فإذا تعدد احلكام مل يكن بعضهم أوىل من بعض  (37) “َماَم اْلَعادِّلَ فَاْلَباغِّي يُ َقاتُِّل اإلِّ وقال اإلمام الشافعي يف كتاب األم: ”
 ابلطاعة والقتال معه؛ ألننا ال نعرف أوهلم من آخرهم. 

 حيِّلُّ، َوإِّنَُّه بِّدَعٌة خُمَالٌِّف لِّلُسنَّةِّ َوأَْمرِّهِّ ]أي: خمالف ألمر  أما اإلمام أمحد فقد حرَّم اخلروج على اإلمام غري العدل، ومساه فتنة ومل يعده بغياً حيث قال: ”إِّنَّ َذلَِّك ال 
َنُة، َوانَقطََعت السُُّبُل، فَ ُتسَفُك الد ِّمَ  لَصربِّ. َوإِّنَّ السَّيَف إَِّذا َوَقَع َعمَّت الفِّت ْ ، ونرى بوضوح  (38) اُء، َوُتستَ َباُح اأَلمَواُل، َوتُنتَ َهُك احمَلارُِّم“النيب صلى هللا عليه وسلم[ ابِّ

إن مل يرتتب عليها   كيف أنه بىن حكم عدم اخلروج على املصاحل ودفع الضرر، ومل يعلقه على النص. وهذا يف مسألة اخلرج اليت فيها دماء، فكيف مبسألة الطاعة
 ء كثري من الدماء الحقاً؟دماء؟ أو يف مسألة طاعة حاكم ضد آخر فيما ال يرتتب عليه دماء أو تتحقق فيه مصلحة وحدة املسلمني ودر 

 املناقشة العقلية: 
 من وجوه:

ان يستقل لو قلنا بوجوب طاعة احلكام املتعددين وعدم اخلروج عليهم مجيعاً، للزم من ذلك إبطال مجيع األحكام الفقهية املتعلقة ابلبغي، فكل إنس  الوجه األول:
أو يقاتل من معه، وال أن  ببقعة أو مدينة أو والية ودان له الناس صار صاحب دولة حيرم على حاكم تلك الدولة اليت انفصل عنها أو استقل مبدينتها أن يقاتله  

جلائز، وال ضابط ملقدار يُلزمهم ابلبقاء حتت حكمه؛ ألن جواز تعدد احلكام حلاكمني يقتضي جوازه لثالثة وخلمسة ولعشرة وملئة وأللف، وال ضابط ملقدار التعدد ا
 ، وهذا مل يقل به أحد من السلف أو اخللف.املساحة اليت جيوز فيها التعدد واليت ال جيوز، وهذا يفضي للتشظي وقيام دولة يف كل مدينة

 والذي قال به بعض العلماء هو التعدد للضرورة، والضرورة غري حاصلة يف زماننا كما سبق. 

 لو محل املسلم جنسية دولتني مسلمتني أو ثالث أو أربع دول مسلمة، فألي حاكم سيكون والء هذا املسلم، وهل طاعته ألحدهم مع معصية   الوجه الثاين:
 اآلخر هي خيانة هلل والرسول وميتة جاهلية وخيانة للوطن، وغريها من األحكام. 

مع تعدد احلكام يصبح أي تعارض يف أوامرهم أو أي خالف أو أي صراع عسكري بني أولئك احلكام كالتعارض واخلالف والصراع بني قبيلتني أو  الوجه الثالث:
خر من حيث وحدة املسلمني واجتماع كلمتهم. والقول بوجوب طاعة أحدمها دون اآلخر يفتقر للدليل، والقول مجاعتني، إذ كل حاكم ليس أوىل ابلطاعة من اآل

 به دون دليل حتكم.

 فيبقى ترجيح طاعة أحدهم على اآلخر مبين على:

 مصلحة املسلمني يف طاعة هذا أو ذاك.  -1

 جتنب الفتنة وجتنب إهالك املسلمني يف صراعات داخلية. -2

 لحة االسرتاتيجية للمسلمني اليت ال تظهر لعوام الناس، وتظهر للخواص منهم دون غريهم. املص -3

ياسة  دراسة ما سبق من حيث الدين وعلم االجتماع وعلم السياسة، وعدم االقتصاص على جانب دون غريه، كالنظر يف الدين وإمهال غريه، فنخسر الس  -4
 واجملتمع، وابلتايل خنسر الدين أيضاً. 

 تلك املوازانت تنبيه على أن املوازنة بني كل ذلك ليس مرجعه عموم الناس، وإمنا هو ألهل احلل والعقد، ألن عوام الناس ال يدركون املصاحل واملفاسد يفمع ال
 الدقيقة. 

دا ذلك فينظر للمصلحة العامة للمسلمني  واحلاصل أنه ال جتب للحكام املتعددين إال الطاعة التنظيمية اليت جتب لكل مدير أو مسؤول أو زعيم قبيلة، وفيما ع
 ولألمة اإلسالمية. 

 املبحث اخلامس: النهي عن نزع يد الطاعة: 

 الضد يعرف بضده، وهلذا فإن هناك تالزَم تضاٍد بني وجوب الطاعة وحرمة العصيان، وهذا يستلزم دراسة مسألة نزع يد الطاعة: 

 
(. 363/ 8(، ) 228/ 4األم ) (37)  

تفصيله. وا اخلروج على اإلمام غري العدل هم ابن عقيل وابن اجلوزي. ويف اخلروج على اإلمام غري العدل خالف كبري بني الفقهاء، وليس هنا موضع (، والذين جوز 311/ 10اإلنصاف ) ( 38)  
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ُّ    :قَالَ رضي هللا عنه  َعْن ُعَباَدَة ْبنِّ الصَّامِّتِّ  ف  -1 َنا َأْن    ،فَ َبايَ ْعَناهُ   صلى هللا عليه وسلمَدَعااَن النَّيبِّ يف َمْنَشِطَنا   ،َِبيَ َعَنا َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعةِ فَ َقاَل فِّيَما َأَخَذ َعَلي ْ
َنا ،َوُعْسرََِن َوُيْسرَنَ  ،َوَمْكَرِهَنا  . (39)ِعْندَُكْم ِمْن هللِا ِفيِه بُ ْرَهانٌ  بَ َواحاً  َأْن تَ َرْوا ُكْفراً  ِإالَّ  ،َوَأْن ال نُ َنازَِع اأَلْمَر َأْهَلهُ  ، َوأَثَ َرًة َعَلي ْ

ينا طاعتهم مجيعاً، فهذا النص عام يف كل من هو أهل هلذا األمر، فهل يتعدد أهل ذلك األمر؟ وهل مع تعددهم وتنازعهم يكونون أهالً هلذا األمر؟ وهل جتب عل
 للمسلمني؟أم طاعة من يف طاعته مصلحة 

طاعة ألن  أعلم؛  وهللا  ذلك  على  يدل  واحلديث  العلماء،  بني  اتفاق  موضع  فهذا  الواحد  احلاكم  منازعة  عدم  احلديث  من  املقصود  أبن  قلنا  املتعددين   فإن 
 املتشاكسني ممتنع. 

السلطة، وأيمر ابلطاعة للحاكم املباشر. قال ابن حجر:  وإن قلنا جدالً أبن املقصود احلكام املتعددين فاحلديث ينهى عن منازعتهم األمر وعن منازعتهم على  
ْم الطَّاَعة َوَلْو َمنَ َعُهْم َحقَُّهمْ  ، تَ تَ َوقَّف َعَلى إِّيَصاهلْم ُحُقوقهمْ الَواْلُمرَاد َأنَّ َطَواعَِّيتهْم لَِّمْن يَ تَ َوىلَّ َعَلْيهِّْم ”  . (40) “ َبْل َعَلْيهِّ

 ه عند تعارض أوامرهم، وهل نفضل أمر بعضهم على بعض؟ وهل نعني أحدهم على نزع اآلخر؟ لكنه جممل يف حمل حبثنا، فلم يبني ما نفعل

َوال   ِمْن َمْعِصَيِة هللِا فَ ْلَيْكَرْه َما َيَِْت ِمْن َمْعِصَيِة هللِا،  َأال َمْن َوِلَ َعَلْيِه َواٍل فَ َرآُه َيَِْت َشْيئاً ”  ويف آخره:  ،رضي هللا عنه  َعْوف ْبن َمالٍِّك اأَلْشَجعِّي  حديث    -2
 . (41) “ِمْن طَاَعةٍ  يَ ْنزَِعنَّ َيداً 

الذين ن الوالة واملدراء  فهذا احلديث عام يف كل من ويل عليه وال، فهو يشمل املدراء واألمراء واحلكام وغريهم، وهو خاص ابملدير أو الوايل املباشر دون غريه م
 حيكمون أو يديرون غريان. 

 وم مقامه. أما نزع يد الطاعة، أو منازعته يف األمر، أو اخلروج عليه، فهذا كله من النهي املصلحي، إذ ما املصلحة من نزعه دون وجود غريه ممن يق

 احلكام السابقة، فال تكون منازعته إال ببيعة وطاعة غريه. وعليه فلو كان واحداً دخل يف حالة احلاكم الواحد، وإن كانوا متعددين فيدخل يف حالة تعدد 

 فدل هذا على أن كل ذلك هو من ابب مصلحة الناس يف منع إهدار دمائهم، وليس من ابب الطاعة املطلقة. 

 املبحث السادس: النصوص الِت تنهى عن طاعتهم يف معصية: 

معصية يتأكد ما سبق ذكره من الطاعة املصلحية يف درء ضررهم ومنع الفوضى، وفيما يلي النصوص إذا أضفنا إىل ما سبق النصوص اليت تنهى عن طاعتهم يف  
 الدالة على ذلك: 

َنا أَُمرَاُء ال َيْستَ نُّوَن بُِّسنَّتَِّك،  اَي َرُسوَل هللاِّ،  قَاَل:  رضي هللا عنه أَنَّه   ُمَعاذ  ما روي عن  -1 َْمرِّكَ َوال أَيُْخُذوَن    أَرَأَْيَت إِّْن َكاَن َعَلي ْ فَ َقاَل َرُسوُل    َفَما أَتُْمُر يفِّ أَْمرِّهِّْم؟،  أبِّ
 . (42)  “عز وجل ال طَاَعَة ِلَمْن ََلْ يُِطْع هللَا ”صلى هللا عليه وسلم:  هللاِّ 

النهي عن أن احلديث يذكر أمراء يرتكون طاعة هللا والرسول صلى هللا عليه وسلم، فنفى النيب صلى هللا عليه وسلم طاعتهم، وهذا داللته ظنية على    الداللةووجه  
 طاعتهم؛ ألنه استخدم النفي دون النهي.

ُّ    :قَالَ رضي هللا عنه  َعْن ُعْقَبَة ْبنِّ َمالٍِّك    -2 ُهْم َسْيفاً   َسرِّيًَّة َفَسَلْحُت َرُجالً   صلى هللا عليه وسلم بَ َعَث النَّيبِّ ن ْ صلى  َلْو رَأَْيَت َما الَمَنا َرُسوُل هللاِّ    :فَ َلمَّا َرَجَع قَالَ   ،مِّ
 . (43) ؟!“ ا َمَكانَُه َمْن ََيِْضي أَلْمِريِمْنُكْم فَ َلْم ََيِْض أَلْمِري َأْن ََتَْعُلو  َأَعَجْزُُتْ ِإْذ بَ َعْثُت رَُجالً ” قَاَل:  هللا عليه وسلم

إابحة  هو القياس، فإذا كان عدم إمضاء أمري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف سرية يبيح اخلروج عن طاعته، ف  الداللةووجه  
النيب صلى هللا عليه وسلم اخلروج على خليفة النيب صلى هللا عليه وسلم إن مل ميضِّ شرع هللا عز وجل وشرع رسوله صلى هللا عليه وسلم يقاس عليه، فاألول َخَلَف  

وهو قياس وجيه يف اخلروج عن   يف السرية، والثاين َخَلَفه يف شؤون األمة، واألول مل ميضِّ أمر النيب صلى هللا عليه وسلم، والثاين مل ميض شرع هللا مجلة وتفصيالً.
 

( سبق َترجيه. 39)  
(. 7056)( يف كتاب الفَت: ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ”سرتون بعدي أثرة...“ برقم 16/294( فتح الباري )40)  

يةِّ هللاِّ‘: إَِّشارَة إِّىَل َقولِّهِّ تَ َعاىَل: 231/ 7(. قال علي القاري يف مرقاة املفاتيح )1855( صحيح مسلم يف كتاب اإلمارة: ابب خيار األئمة وشرارهم برقم )41) َّا تَ ْعَمُلونَ  } (: ”’َفلَيكرَه َما أَييتِّ مِّن َمعصِّ {   َفإِّْن َعَصْوَك فَ ُقْل إِّين ِّ بَرِّيٌء ممِّ
خلَلعِّ َواخلُ [ 216]الشعراء:  ُروجِّ َعَليهِّ“. ، َواملعىَن: فَليُنكِّرُه بَِّقلبِّهِّ إِّن مَل َيسَتطِّع بِّلَِّسانِّهِّ. ’ َوال يَنزَِّعنَّ يََداً مِّن طَاَعة ‘، َأي: ابِّ  

(، وقال عنه: ”إسناده حمتمل للتحسني، عمرو بن زُنَ ْيب   وقيل: زُبَ ْيب   روى عنه اثنان، 13225( برقم )20/442)(، وبتحقيق األرانؤوط 12813من ابقي مسند املكثرين برقم ) رضي هللا عنه( مسند أمحد يف مسند أنس بن مالك 42)
 وذكره ابن حبان يف الثقات“. 

(، وقال عنه:  2539( برقم )2/125(، واملستدرك على الصحيحني للحاكم ) 16559قم )من مسند الشاميني بر   رضي هللا عنه(، ومسند أمحد يف حديث عقبة بن مالك 2627( سنن أِب داود يف كتاب اجلهاد: ابب يف الطاعة برقم )43)
الَحًا“، انظر: عون املعب و رَأَيَت َما الَمَنا َرُسوُل هللاِّ % َعَلى َعجزِّاَن  (. ”َوَجزَاء ’َلو‘ حَمُذوف، َأي لَ 209/ 7ود شرح سنن أي داود )”هذا حديث صحيح، على شرط مسلم ومل خيرجاه“. ومعىن: سلحت ”أَعطَيُت، يُ َقال َسَلحُتُه إَِّذا أَعطَيُتٌه سِّ

ريِّاَن يفِّ َترك التَأمِّري، َلرَأَيَت أَمرَاً َعَجَبًا“، انظر: بذل اجملهود يف حل أِب داود ) مر. فوجه االستدالل يف هذا النص (. ومل أعثر على تفاصيل أخرى عن احلادثة؛ ال جهة السرية، وال قائدها، وال وجه امتناعه عن تنفيذ األ137-12/136َوَتقصِّ
 بعموم اللفظ جمرداً عن السبب، وهللا أعلم. 
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 . (44) الطاعة، لكنه قياس مع الفارق يف اخلروج عليه بعزله

ْعُتُه يَ ُقولُ   صلى هللا عليه وسلمَحَجْجُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ  ْت:  قَالَ رضي هللا عنها    َعْن أُم ِّ احلَُْصنْيِّ   -3 ِإْن أُمِ َر َعَلْيُكْم َعْبٌد ُُمَدٌَّع َأْسَوُد يَ ُقودُُكْم ِبِكَتاِب هللِا  ”:  َفَسمِّ
 . (45)“ تَ َعاََل فَاْْسَُعوا َلُه َوَأِطيُعوا

حمتمل، ألن احلكم جاء يف معرض وصفه أنه يقودهم بكتاب هللا، ومل يعلق وجوب الطاعة بشرط احلكم ابلكتاب أو ابالستثناء ووجه الداللة يف رواايت مسلم  
 . املفرغ، فدل على وجوب الطاعة له إن قادهم بكتاب هللا، ودل مبفهوم املخالفة على ترك السمع والطاعة كاملة إن ترك قيادهتم بكتاب هللا

، ويف اب ن ماج ه (46)  اَب هللِا“  اَم َلُكْم ِكتَ  ا أَقَ  وا مَ  ُه َوَأِطيعُ  فَاْْسَُعوا لَ ”وابن ماج ه وأمحد قطعت االحتمال، ففي الرتمذي ج اء احلديث بلفظ:  لكن رواايت الرتمذي
 .(48) “ عز وجل هللاِ اَب  اَم ِفيُكْم ِكتَ  ا أَقَ  مَ ”ويف أمحد بلفظ:  ،(47)“ اِب هللاِ  ادَُكْم ِبِكتَ  ا قَ  مَ ”بلفظ: 

عليكم مسع   يف هذه الرواايت أن احلكم جاء بصيغة الشرط، أي: إن أقاموا فيكم كتاب هللا فامسعوا وأطيعوا، فإن مل يقيموا فيكم كتاب هللا فليس هلم   الداللةفوجه  
 وال طاعة.

عوا يد الطاعة الواجبة عليهم، ولكن دون رفع السالح. وهو ما يسمى يف فحاصل هذه األحاديث: أهنم إن مل يقيموا شرع هللا وجب على املسلمني مجيعاً أن ينز 
 ية. عصران العصيان املدين، وهذا ال يعد عزاًل، ولكنه من أساليب الضغط السياسي الذي يُْظهُِّر الناس من خالله قوهتم يف طلب احلقوق الشرع

 . (49)كانوا عاصني مجيعاً    -جهاًل، أو طمعاً يف أصناف املصاحل والشهوات  -فإن استمرأ الناس املعاصي، ورضوا بغري شرع هللا 

 . (50)  ”اَْسع َوَأِطع يف ُعسِرَك َوُيسِرَك... ِإالَّ َأن َتُكون َمعِصيًة هلِل بَ َواَحاً“إحدى رواايت حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه:  -4

 فمنطوق احلديث امسع وأطع، ومفهوم احلديث: إن كان أمرهم معصية هلل بواحاً فال جتب الطاعة يف األمر وال تفعل املعصية.

 . (51) “َْسَْع َوال طَاَعةَ  فَِإَذا أُِمَر ِبَْعِصَيٍة َفال السَّْمُع َوالطَّاَعُة َحقٌّ َما ََلْ يُ ْؤَمْر ِِبْلَمْعِصَيِة،” قَاَل:  صلى هللا عليه وسلمَعْن النَّيبِّ ِّ  رضي هللا عنهما َعْن اْبنِّ ُعَمرَ  -5

للمعصية، ”  الدالل ةووج ه   املتضمن  احل ديث للسمع والط اع ة ع ن األم ر  اْلُوُجودِّيَّة  :َواْلُمرَادنفي  الشَّْرعِّيَّة ال  احْلَقِّيَقة  النهي،  (52) “نَ ْفي  ، فالنفي هنا أيخذ حكم 
 . (53) “َعَلى االْمتَِّناع َبْل حَيُْرم َعَلى َمْن َكاَن قَادِّراً  ،َأْي ال جيِّب َذلِّكَ ”

يٍ     -6
ْم َرُجالً   بَ َعَث َجْيشاً   صلى هللا عليه وسلم َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  بن أِب طالب رضي هللا عنه  َعْن َعلِّ  ،فََأرَاَد اَنٌس َأْن َيْدُخُلوَها  .اْدُخُلوَها  :َوقَالَ   فََأْوَقَد اَنراً   ،َوأَمََّر َعَلْيهِّ

َها  َوقَاَل اآلَخُروَن: ن ْ تَ َزاُلوا ِفيَها ِإََل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة“”:  فَ َقاَل لِّلَّذِّيَن أَرَاُدوا َأْن َيْدُخُلوَها  صلى هللا عليه وسلم َفذُكَِّر َذلَِّك لَِّرُسولِّ هللاِّ    ،إِّانَّ َقْد فَ َرْراَن مِّ  ،َلْو َدَخْلُتُموَها ََلْ 

 
، وهي خارج موضوع البحث. 318-317ص  قتال الفتنة بني املسلمني؛ حبث مقارن ( انظر مسألة اخلروج عليه ابلتفصيل يف: 44)  

(. 1838(، ويف كتاب اإلمارة: ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية برقم )1289قم )( صحيح مسلم يف كتاب احلج: ابب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً بر 45)  
يٌح. 1706( سنن الرتمذي يف كتاب اجلهاد: ابب ما جاء يف طاعة اإلمام برقم )46) ْن َغرْيِّ َوْجٍه َعْن أُم ِّ ُحَصنْيٍ“. (، وقال عنه: ”َويفِّ اْلَباب َعْن َأِبِّ ُهرَيْ رََة، َوعِّْراَبضِّ ْبنِّ َسارِّيََة. َوَهَذا َحدِّيٌث َحَسٌن َصحِّ َوَقْد ُروَِّي مِّ  

(. 26726من مسند القبائل برقم ) رضي هللا عنها(، ومسند أمحد يف حديث أم احلصني األمحسية 2861( سنن ابن ماجه يف كتاب اجلهاد: ابب طاعة اإلمام برقم ) 47)  
من مسند القبائل   رضي هللا عنها(، ويف حديث أم احلصني األمحسية 22723(، ومن ابقي مسند األنصار برقم )16213برقم ) رضي هللا عنهممن أول مسند املدنيني  رضي هللا عنها( مسند أمحد يف حديث حيىي بن حصني عن أمه 48)

(. 26724، 26718، 26716برقم )  
فإن كانت مكانتهم حمفوظة بني الناس وجب عليهم دعوة الناس لرتك الطاعة، ألن ذلك من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. وإن مل تكن ،  مكانة العلماء وأهل احلل والعقدالدعوة للعصيان فهذا حيدده    ( وهذا يف أمر ترك الطاعة، أما49)

صاحلهم    حينئذ الدعوة للعصيان العام، ألهنم ال يقدرون عليه، فطغام الناس وعوامهم وجهاهلم سيقفون حينئذ مع اإلمام   بسبب جهلهم أو إرضاًء مل  -حوهلممن أهل احلل والعقد ومن التف  -مكانتهم حمفوظة بني الناس، مل يتوجب على القلة  
العام مفسدة عظمى   وهي الفتنة   مل جيب. والسعي يف اإلصالح وترك الدعوة للعصيان يف ذلك الزمان أوىل من  وتشتعل نريان الفتنة. فوجوب الدعوة للعصيان هي لتحقيق املصلحة، فإن انتفت املصلحة يقيناً، بل ترتب على الدعوة للعصيان  

 الفتنة اليت تُ َباُد فيها القلة الصاحلة. 
. لتعلق الناس ابلدنيا، فتنتفي املصلحة يف هذه الصورة أيضاً  ولو فرضنا جداًل أهنم َتكنوا من عزله   بوجه من الوجوه على قول من يرى عزله   فلن يعينهم الناس على أمر اإلمامة بعد ذلك،  

( انظر هذه الرواية يف: 50)  
السند على التوايل  (“. رجاله ثقات. انظر رجال4543(، علق عليه بعبارة: ”صحيح، وهو مكرر )4547( برقم )17-7/16(، ويف التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان لأللباين )4566( برقم )428/ 10  صحيح ابن حبان )1

(. 135-133/ 5(، هتذيب الكمال )376-15/373(، َتريخ مدينة دمشق )27/350(، ) 377-374/ 30(، هتذيب الكمال )153-151/ 1(، لسان امليزان )3/920يف: تذكرة احلفاظ )  
(. 1221( برقم ) 148-3/147  مسند الشاشي )2  

يت وردت يف  ، فدل على أن املنازعة يف املعصية )بعدم الطاعة( قاصرة على املعصية دون غريها من أوامر اإلمام. وعلى ذلك تؤول الرواية املوقوفة ال”اَْسع َوَأِطع“، وإمنا ع اأَلمَر َأهَله“”نُ َناِز ويالحظ هنا بوضوح كيف أن احلديث مل يرد بلفظ: 
. ”َما ََل ََيُمُروَك ِبِِْثٍِ بَ َواَحًا“، وكذا رواية أمحد السابقة: ن تُؤَمَر ِبَعِصيِة هللِا بَ َراَحًا“”َوَأالَّ تُ َنازِع اأَلمر َأهَله ِإالَّ أَ (، بلفظ: 331/ 11اجلامع ملعمر بن راشد )   

مسلم يف اإلمارة: ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية برقم  (، وصحيح 7144(، ويف األحكام: ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية برقم )2955( صحيح البخاري يف اجلهاد والسري: ابب السمع والطاعة لإلمام برقم ) 51)
(1839 .)  

( يف اجلهاد والسري. 7/527( فتح الباري شرح صحيح البخاري )52)  
َيٍة ‘: َهَذا يُ َقي ِّد َما أُْطلَِّق يفِّ ا16/474( فتح الباري شرح صحيح البخاري )53) َْعصِّ ْن الصَّرْب َعَلى َما يَ َقع مِّْن األَ (، وقال قبل ذلك: ”قَ ْوله: ’ َما مَلْ يُ ْؤَمر مبِّ ، َومِّ يٍ  ََبشِّ لسَّْمعِّ َوالطَّاَعة َوَلْو حلِّ َينْيِّ مِّْن اأَلْمر ابِّ َّا يُْكرَه، َواْلَوعِّيد  حْلَدِّيَثنْيِّ اْلَماضِّ مِّري ممِّ

 َعَلى ُمَفاَرَقة اجْلََماَعة“. 
تقسيم الذي ذهبت إليه يف أحكام املسألة. وتقييد اإلطالق أبنواع التقييدات يؤيد تنوع احلكم، وابلتايل يؤيد ال  
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َا الطَّاَعُة يف اْلَمْعُروفِ  هللِا، ال طَاَعَة يف َمْعِصَيةِ ” َوقَاَل: َحَسناً  َوقَاَل لِّآلَخرِّيَن قَ ْوالً   .(54) “ِإَّنَّ

 أن احلديث نفى الطاعة يف املعصية، واملراد: األمر ابملعصية، كما بينت ذلك قصة احلديث.  الداللةووجه 

 النتائج: 

 خنرج من خالل الدراسة السابقة أبن الطاعة للحكام على ثالث مراتب: 

 املرتبة األوَل: طاعة نصية واجبة للحاكم الواحد الذي حيكم العاَل اإلسالمي: 
بشكل   العامل  أكان حيكم  الدول سواء  تلك  طاعته على حكام  وعند ذلك جتب  اإلسالمية،  الدول  من  املباشر على جمموعة  نفوذه غري  يبسط  أنه  أو  مباشر، 

 اإلسالمية وعلى حمكوميها. 

 ويدخل حتت هذه املرتبة: 

 وجوب الوالء له. -1

 عقد البيعة له.  -2

 البواح. الطاعة املطلقة يف غري معصية، وإن رأى منه املعصية أو الكفر غري  -3

 املرتبة الثانية: طاعة تنظيمية ال تستقيم حياة الناس دوهنا:
 وهي واجبة يف غري معصية لكل مدير أو حاكم؛ سواء كانوا واحداً أم تعددوا، وألجلها حرم نزع يد الطاعة إىل فراغ تكون فيه الفوضى. 

 املرتبة الثالثة: طاعة مصلحية للحكام إذا تعددوا: 
ن غريه من احلكام املتعددين، بل فهؤالء جتب هلم الطاعة التنظيمية الواردة يف املرتبة السابقة، كما ال خيتص أحدهم حبق الوالء وال عقد البيعة وال الطاعة املطلقة دو 

َقاقِّ َوُحُدوثِّ اْلفََِّتِّ َوَزَوالِّ الن َِّعمِّ الن َِّفاقِّ َواْلُمَخالََفةِّ »ال جتوز البيعة والوالء ألحدهم دون غريه، وإال حيصل   كما سبق.  «َوالش ِّ

(، وإال فاعتزاهلم فمن استطاع أن يوازن بينهم مبا خيدم املصلحة العامة للمسلمني فليفعل )إن كان من أهل االختصاص الدقيق يف ذلك أو من أهل احلل والعقد
عنه وملصلحته ضد اآلخر إال إن توفرت مصلحة عامة للمسلمني يف ذلك؛ ألن التقاتل فيما بينهم دون   مجيعاً هو الواجب يف حقه، فال يقاتل مع أحدهم للدفاع

امل فالواجب على  املسلمني،  لتوحيد  القتال  فيها شرعاً. ويستثىن من ذلك حالة كون  املشاركة  اليت حترم  الفتنة  من  احلاكمني هو  الطرفني  حاكم فوق  سلمني يف 
 تغلب وحتقيق هذه املصلحة. الوقوف مع األقدر على ال

 وعليه فالرتجيح مبين على أساس املصلحة العامة اليت يْصُلح هبا أمر املسلمني، وليس مبنياً على ركائز دينية منصوص عليها.

 املرتبة الرابعة: درجات ترك الطاعة: 
درجات »وابن حجر يف تفسري حديث الكفر البواح ورواايته، وهي    له مراتب أيضاً، وتقسيمه إىل مراتب يزيل ما يظهر من التفاوت بني قول اإلمامني النووي

 . املنازعة الواردة يف األحاديث

 على مخس مراتب:  فهي

 إذا عمقنا النظر يف قول ابن حجر السابق رأينا قوله فيما إذا كانت معصية السلطان يف حق نفسه، فيكتفي الناس حينئذ ابإلنكار.  -1

 ية وجب على املأمورِّ ترُك طاعتِّهِّ فيما أمره. إِّْن كان أيمر غريه ابملعص -2

 إِّْن أََمَر املسلمني مجيعاً بتلك املعصية انزعوه يف الطاعة يف تلك املعصية مجيعاً. -3

يف ذلك شيء من    إِّْن أََمَرهم بغري اإلسالم يف جوانب احلياة والتشريع عصوه يف سائر أمورهم، ولكن دون اخلروج عليه، ويتناصفون فيما بينهم. وقد يدخل  -4
 الكفر غري البواح، حبسب نيته، وحبسب فقه الناس أببواب الكفر. 

 واح. إن ارتد السلطان كان الكفر قمة الرجوع عن شرع هللا، وحينئذ وجب عليهم أن ينازعوه ابلسيف، وهو أشد املنازعة وأعظمها، وهو الكفر الب -5

أو التساهل يف حدودها على حد سواء، إذ لكل مرتبة نصوصها اليت تدل عليها كما مر يف تفصيل املسائل وهذه املراتب مبا تضمنته من أحكام ال جيوز التجاوز  

 
(. 1840( صحيح مسلم يف كتاب اإلمارة: ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية برقم )54)  
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 السابقة. ولِّعِّلَّةِّ ذلك إمجال وتفصيل:

 أما اإلمجال: فإننا قد هنِّيَنا عن اإلفراط والتفريط يف سائر أموران الدينية والدنيوية. 

ر الفتنة والصراع الداخلي يف اجملتمع اإلسالمي، كما أن يف التساهل حبدودها تركاً إلنكار املنكر وفتحاً لباب التجرؤ على  أما التفصيل: فألن يف التجاوز إشعاالً لنا 
 . (55)«دين هللا وشرعه

 َثرة املسألة: 
واملوازنة يف ترجيح طاعة أحدهم على اآلخر، وإعانة  مثرة املسألة تظهر بشكل جلي يف حتديد املصلحة اإلسالمية يف الطاعة والعصيان للحاكم مع تعدد احلكام،  

 أحدهم على االستحواذ على اآلخر أو إزالته أو تغيريه. 

يف زماننا أصبحوا أقرب لقادة الفصائل وامليليشيات منهم إىل مسمى احلكام، وبتعصبهم ألنفسهم أصبحوا أقرب للتحزابت والفرق   -املبالغ فيه-فهم مع تعددهم  
 اء. منهم إىل األمر 

 فهذا حيتاج لنظر دقيق يف علوم السياسة والنظر يف املآالت؛ ألن حكمه يتغري تبعاً لضوابط كثرية، منها: 

 قوة احلاكم هذا على اآلخر لرتجيح طاعته على طاعة غريه؛ ألن القوة تضمن قدرته على إدارة الرقعة اجلديدة األوسع.  .1

 لسياسي واالقتصادي واإلعالمي لتوحيد املسلمني قبل اجملازفة بدماء املسلمني يف احلروب. التأكد من حكمته واستخدامه لكل أساليب االستحواذ ا .2

 امة. التأكد من عدم هتوره يف دخول معارك حتصد املسلمني ملصلحة نفسه ومصلحة توسيع دولته، وأن يكون دخوله يف املعارك إمنا هو للمصلحة الع .3

الدينية وعدم عمالته للشرق أو الغرب أو خيانته، أو أن يكون النظر يف املآالت يقتضي الوقوف معه ولو كان التأكد من تقواه وصالحه من الناحية   .4
 غري صاحل للحكم، مع العلم أبن احلكم سيؤول بعده ملن يصلح للحكم شرعاً. 

وعدم التسرع يف إعالن احلروب ملصلحة هذا أو ذاك من   وعليه فيجب ترك تلك الضوابط الدقيقة ألهل العلم واالختصاص وعدم التسرع يف التقلب بني احلكام،
 احلكام، وابألخص مع فشو اجلهل والسفاهة بينهم. 
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