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 مقدمة
مطروق  م  اإلسالم والفقه اإلسالمي. وأصلهموضوع قدمي ِقد   ا البحثتناوله هذياملوضوع الذي  

 الفقه والسياسة الشرعية وغريها. كتب و  ،احلديثشروح يف عامة كتب التفسري و 
قاعدة خمتصرة يف وجوب طاعة هللا )ولإلمام ابن تيمية رسالة خاصة يف املوضوع، منشورة بعنوان:

 .1(األمور ورسوله ووالة
دة لوجوب طاعة أويل األمر يف نة واملؤك ِ فتاوى واملقاالت املبي ِ صدر الكثري من ال ويف هذا العصر

وجند  .ودعاهتا لدى علماء السعودية - بشكل الفت -أو الكثافة هذه الكثرة . وتظهرمجيع األحوال
خاص، كما هو صنيع الدكتور عبد هللا الطريفي صاحب   مبؤلف هذه طاعةالقد أفرد مسألة  منهمبعض ال

 .2(طاعة أويل األمركتاب )
مع ، وهتويله و تعظيم أمر الطاعةه -ا قدميا وحديث - ضوعو يف تناول امل ارزبويبقى التوجه ال

 ومبطالهتا... وجتاوزاهتا وموانعها دهاشروطها وحدو  يف بيان عن - مقصود أو إعراض -اقتضاب عابر 
يعترب نفسه سلفيا، ينادي  رن العشرين امليالدي املنصرم تنظيميف التسعينيات من الق وقد ظهر

 ا أي نقد هلم أو اعرتاض عليهماتموحيرم حترميا  ويغايل فيها، املطلقة لوالة األمور االستسالمية ابلطاعة
 -امتد مث  ،السعودية ونشأ يف اململكة العربية ولد . هذا التياروإجرامهم مهما بلغوا يف احنرافهم وظلمهم

دأو  ابسم "اجلاميني" أو  أتباعه يف الساحة اإلسالمية ويعرف ...العربية لبلدانا إىل عدد من - ُمدِ 
 .ربيع املدخلي وخليفته وتلميذه ،حممد أمان اجلامي األول "املداخلة"، نسبة إىل شيخهم

ه اة الشرع، كلور وجمافومعلوم أن ما عاىن ويعاين منه املسلمون من صور االستبداد والعسف واجل
، مر ِهم وفاجرهألمر ب   األويل  ، وبسيف الطاعةإمنا دخل عليهم واستقر فيهم ابسم وجوب الطاعة ،أو جله

تضمنة نصوص امللا تغاضي عنال السكوت عن مفاسد املبالغة يف الطاعة والتطويع، بل أيضا مع مع
 ...الظلمة واملفسدين، وإماطة  أذاهم عن الطريق الوالة مناهضة  

تضمنته تلك  ابياٌن ملو  ،يف املوضوع ة لنصوص القرآن والسنةمباشر راسة هذه الورقة عبارة عن دو 
 ما شاب ىمع التنبيه عل ،، ال ينفك بعضها عن بعضوحدود قيودو  مقاصدو  مبادئ النصوص من
إىل طاعة  ة الشرعية، حولت الطاعوأتويالت ثغرات ومبالغاتمن  واستغالهلا وتطبيقها مسألة الطاعة

 . خله، وكيف جرى ذلك، وما هي مداحولت املقاصد إىل مفاسدو  كسروية قيصرية،  بدعية،

                                                           
 . ه 1417 /الطبعة الثانية -جهاز اإلرشاد والتوجيه ابحلرس الوطين، اململكة العربية السعودية  :نشر - 1

 .ت .دار املسلم للنشر والتوزيع ابلرايض، د :نشر - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A
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قوال علماء من خمتلف أب االستشهاد من وعند بيان معاين النصوص ودالالهتا تعمدُت اإلكثار  
 خاص يب، أو هو قول شاذ هو رأي إليه العصور وخمتلف املذاهب، حىت ال يظن ظان أن ما ذهبتُ 

 له. مهجور ال يؤبه

 أربعة مباحث وخامتة. يف ضوعو امل لتو اتنقد و 

 املبحث األول، يتناول: الطاعة يف القرآن الكرمي.
 املبحث الثاين، يتناول: الطاعة يف األحاديث النبوية.
 املبحث الثالث، يتناول: الطاعة الشرعية ومقاصدها.

املبحث الرابع، يتناول: أسباب املبالغات واالحنرافات اليت وقعت يف موضوع الطاعة، واملفاسد 
 النامجة عنها، ممارسة وتنظريا. 

 ، ورؤيًة استشرافية للموضوع. واخلامتة، تتضمن خالصات  
 وابهلل تعاىل التوفيق
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 املبحث األول

 الطاعة يف القرآن 

من سورة النساء:  التاسعة واخلمسنيعمدة هذا املوضوع وأساسه قولُه تعاىل يف اآلية   
ِر ِمنأُكمأ ) َمأ َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأويل األأ ، وهي اآلية اليت مساها ابن تيمية (اي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللَّ

 .3"آية األمراء"

وقد جاء  ، األمر"مبدءًا دستوراي عاما جممال؛ وهو وجوب طاعة "أويل هذه اآليةُ  لقد قررت  
ها تِ ف  مر وصِ ويل األاألمر بطاعة هللا وطاعة رسوله. ومل تُفص ل اآليُة يف هذه الطاعة أل ذلك عقب

 األمر الواجب طاعُتهم...  وأول من هم وشروطها، ومل حتدد ابلضبط
 لنبويةا ألحاديثفاصيل، معتمدين يف ذلك على اوقد توىل الفقهاء واملفسرون بيان تلك الت

 ها.وقواعد الشريعة، ومعتمدين قبل ذلك على تدبر هذه اآلية نفسها، مع اآلية قبل
 بقىلطاعة، ناوقبل أن ننتقل إىل نصوص أخرى، ملزيد من التفصيالت والتوضيحات ملوضوع 

 مها.من سياقها ونظ :هذه مع املعاين اليت  استنبطها العلماء من آية النساء أوال
 ق يدت أويل األمر الواجب طاعُتهم بقيد }ِمن ُكم {: }وأويل األمر ِمن ُكم {،  اآلية املعىن األول: أن

من املمكن أو املتبادر أن يقال: )وأويل األمر فيكم(، أو: )وأويل األمر عليكم(، أو:  كان  مع أنه
أويل األمر الذين أمران بطاعتهم بكوهنم  -أو قيد  - )وأويل أمركم(. ولكن التعبري القرآين وصف  

}ِمن ُكم {. قال الشيخ حممد علي الصابوين: "ويف قوله }ِمن ُكم { دليل على أن احلكام الذين 
جتب طاعتهم جيب أن يكونوا مسلمني حس ًا ومعىن، حلمًا ودماً، ال أن يكونوا مسلمني صورة 

 .4وشكالً"
 :َي  ُمرُُكم  أ ن  ها }ِإنَّ اّللَّ  آلية قبلابقوله تعاىل يف  ا هلاءت ممهَّدأن آية الطاعة هذه، جا املعىن الثاين 

ُتم  ب ني    ا و ِإذ ا ح ك م  ِله  ِت ِإىل  أ ه  ِل{. ولذلك اعتربن  حت  ُكمُ أ  لنَّاِس اتُ ؤ دُّوا األ  م اان   عدد من وا اِبل ع د 
، ق  إىل أهلهاقو ت واحلاملفسرين أن أويل األمر الذين جتب هلم الطاعة هم الذين يؤدون األماان

 وحيكمون بني الناس ابلعدل. 

                                                           
 .12السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ص3
 .261 /1 ، حملمد علي الصابوينصفوة التفاسري -4
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فعن مكحول يف قول هللا: "وأويل األمر منكم"، قال: هم أهُل اآلية اليت قبلها: "إن هللا َيمرُكم 
 . 5أن تؤد وا األماانت إىل أهلها"، إىل آخر اآلية"

ة أن حيكموا ابلعدل، "ومناسبتها ملا قبلها: أنه ملا أمر الوالوقال أبو حيان يف )البحر احمليط(: 
 .6أمر الرعية بطاعتهم"

 : ثالثة شروط هيعة أويل األمر مقيدة أو مشروطة بوعليه، فقد صارت طا
 ن يكونوا منا، أ -
 ، وحتت مسؤوليتهم همأبيدي اليت أن يكونوا مؤدين لألماانتو  -
 يف حكمهم ووالايهتم. ،ابلعدل وأن يكونوا قائمني -

 ُتم  يف ن  ت  ن از ع  نه: }ف إِ األمر جاءت متبوعة مباشرة بقوله سبحاثالث: هو أن طاعة أويل املعىن ال
ِمنُ  ُتم  تُ ؤ  ء  ف  ُردُّوُه ِإىل  اّللَِّ و الرَُّسوِل ِإن  ُكن   ِخِر ذ ِلك  خ ري ٌ ّللَِّ و ال  ون  ابِ ش ي  س ُن أت  ِويالي  و ِم اآل   {. و أ ح 

 وارد واجتهاداهتم وتدابريهم، أمر  أفعاهلميف -و التنازع معهم أ -وهذا يعين أن منازعتهم 
املسلمني  يما بنيفمعهم، أو  ومشروع، وال ينايف الطاعة. وأن أي شيء وقع فيه التنازع واالختالف

ء ابلكتاب والعلما ، جيب الرجوع فيه والتماس احلكم له من الكتاب والسنة، ومن خالل العلمعموما
 والسنة.

كون ائز، بل قد يج أمر هو، و والتدبري واملعارضة يف الرأي هذه اآلية معناه املخالفة يف التنازعو 
 الوأن )  احلديثي عنها يفألويل األمر. وهذا ليس من املنازعة املنه وتبصرة مناصحة من ها فيواجبا، مل

أو ،ن الوالةوالية منزع ال إىل ي  فيه، والسع ( ، اليت تعين املنافسة على املنصب والواليةِ ننازع األمر أهَله
 .جبزء من داير اإلسالم ماالنفصال عنه

وقد خلص ابن تيمية هذه املعاين املتعلقة بطاعة أويل األمر بقوله: "قال العلماء: نزلت اآلية 
األوىل يف والة األمور؛ عليهم أن يؤدوا األماانت إىل أهلها وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا ابلعدل. 

ريهم، عليهم أن يطيعوا أويل األمر الفاعلني لذلك )أي لألمانة ونزلت الثانية يف الرعية من اجليوش وغ
والعدل( يف قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغري ذلك، إال أن َيمروا مبعصية هللا، فإن أمروا مبعصية هللا فال 
طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. فإن تنازعوا يف شيء ردوه إىل كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه 

 .7وسلم"
 وقال يف موضع آخر:

                                                           
 .(491 /8) للطربي جامع البيان -5
  .(686 /3البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان األندلسي ) - 6

 (. 12)ص:  يف إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعية -7
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 إىل األماانت يؤدوا أن أمرهم كما  منهم، األمر وأويل رسوله وطاعة بطاعته املؤمنني هللا فأمر" 
 .والرسول هللا إىل يردوه أن شيء يف تنازعوا إذا وأمرهم ابلعدل، حيكموا أن الناس بني حكموا وإذا أهلها،

 .8"سنته إىل الرد هو موته بعد الرسول إىل والرد كتابه،  إىل الرد هو هللا إىل الرد: العلماء قال
، ففيه ومن ليس كذلك وأما حتديد "أويل األمر" هؤالء، ومن يدخل فيهم وَيخذ حكمهم 

 أقوال، أشهرها وأقواها قوالن مها:
ن مؤسساهتم، مبراتبهم و القول األول: أهنم اخللفاء واألمراء وسائر احلكام مبختلف ختصصاهتم وم

 يف أحكامهم، وقادة اجلند يف جندهم...فيهم القضاة 
 القول الثاين: أهنم أهل العلم والفقه.

  واجلمهور على القول األول، وهو موضوعنا.
لوالة، او هم األمراء  "وأ و ىل األقوال يف ذلك ابلصواب، قول م ن قال:قال ابن جرير الطربي: 

، ان هلل طاعةً ة فيما كة األئمة والواللصحة األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابألمر بطاع
 .  "وللمسلمني مصلحة

، وكان هللا إمام عادلمث قال: "فإذ كان معلوًما أنه ال طاعة واجبٌة ألحد غري هللا أو رسوله أو 
قد أمر بقوله: }أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم{ بطاعة ذ ِوي أمران، كان معلوًما أن الذين 

عتهم تعاىل ذكره من ذوي أمران، هم األئمة ومن ولَّو ه املسلمني، دون غريهم من الناس، وإن كان أمر  بطا
فرًضا القبول من كل من أ مر برتك معصية هللا ودعا إىل طاعة هللا، وأنه ال طاعة جتب ألحد فيما أمر 

أمروا به رعيتهم مما هو  فيما إال لألئمة الذين ألزم هللا عباده طاعتهموهنى فيما مل تقم حجة وجوبه، 
 .9على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك يف كل ما مل يكن هلل معصية" ، فإن  مصلحٌة لعامة الرعّية

  ح فيقول:ويؤكد العالمة اهلندي حممد صديق خان الِقنَّوجي هذه املعاين بشكل أصر 
أداء األماانت والعدل بة على ما كلفوا به من ت  ر  ويرى الزخمشري أن طاعة أويل األمر جاءت مُ "

"ملا أُمر الوالة أبداء األماانت إىل أهلها وأن حيكموا ابلعدل،  قال:مث . "يف احلكم، فلذلك لزمت طاعتهم
. أي أهنم يطاعون متكينا هلم من القيام مبا أمروا به من 10أمر الناس أبن يطيعوهم وينزلوا على قضاايهم"

 أماانت وعدل.
. ودلت اآلية على أن طاعة األمراء واجبة إذا وافقوا احلق":لاقفوعلى هذا مضى النسفي  

فإذا خالفوه فال طاعة هلم، لقوله عليه السالم: ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. وُحكي أن م سل مة بن  

                                                           
 . (26: ص) األمور ووالة ورسوله هللا طاعة وجوب يف خمتصرة قاعدة -8

 .( 503 /8جامع البيان ) -9
 ه .1407الطبعة الثالثة/  -دار الكتاب العريب ببريوت نشر  – 524 /1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - 10
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عبد امللك بن مروان قال أليب حازم: ألستم أُمرمت بطاعتنا بقوله }وأويل األمر منكم{ فقال أبو حازم: 
نُزعت الطاعة عنكم إذا خالفتم احلق بقوله }فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا أليس قد 

 .11والرسول{..."

اشرتط احلافظ العراقي لطاعة الوالة أن تكون أوامرهم ونواهيهم وقراراهتم مبنية على العلم، ونص و 
ن َيمروا مبا يقتضيه طاعة األمراء: أ على حترمي طاعتهم إذا أمروا مبا ال يقتضيه العلم، فقال: "شرطُ 

 .12مت طاعتهم"رُ العلم... فلو أمروا مبا ال يقتضيه العلم ح  
 

 أمراء الغصب واجلور ال مدخل هلم يف الطاعة الشرعية

ه  ورسولُ اّللَُّ  ور:جلألن أمراء ا : أمراُء احلق،"أوىل األمر منكم  "قال جار هللا الزخمشري: "واملراد ب
 واألمراءِ  ّللَّ ورسولهامع بني اّللَّ ورسوله يف وجوب الطاعة هلم، وإمنا جيُ فون على بريئان منهم، فال يُعط  

ن ومن لفاء الراشديا؛ كاخلاملوافقني هلما يف إيثار العدل واختيار احلق واألمر هبما والنهى عن أضدادمه
وعن  ليكم.اعة يل عطتبعهم إبحسان. وكان اخللفاء يقولون: أطيعوىن ما عدلت فيكم، فإن خالفت فال 

ِر ِمن  اأُويل أىب حازم أن مسلمة بن عبد امللك قال له: ألستم أُمرمت بطاعتنا يف قوله: )و   ُكم (؟ قال: أل  م 
 ّللَِّ و الرَُّسوِل(؟... اوُه ِإىل  ء  ف  ُردُّ أليس قد نُزعت عنكم إذا خالفتم احلق بقوله: )ف ِإن  ت ناز ع ُتم  يف ش ي  

أمراء اجلور وقد مجع اّللَّ األمر بطاعة أويل األمر مبا ال يبقى معه شك، وهو  لزم طاعةُ وكيف ت  
رهم أوال أبداء األماانت وابلعدل يف احلكم، وأمرهم آخراً ابلرجوع إىل الكتاب والسنة فيما أشكل، أن  أم  

إمنا يتبعون  وأمراء اجلور ال يؤد ون أمانة وال حيكمون بعدل، وال يردون شيئا إىل كتاب وال إىل سنة،
وأحق شهواهتم حيث ذهبت هبم، فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو األمر عند اّللَّ ورسوله، 

 .13"غلبة أمسائهم: اللصوص املت

عند تفسري اآلية الكرمية}و ِإِذ اب  ت  ل ى ِإب  ر اِهيم  ر بُُّه ِبك ِلم ات  ف أ مت َُّهنَّ  وقال نظام الدين النيسابوري
ِدي الظَّاِلِمني { ]البقرة:  [، قال:  124ق ال  ِإين ِ ج اِعُلك  لِلنَّاِس ِإم اًما ق ال  و ِمن  ُذر ِيَّيِت ق ال  ال  ي  ن اُل ع ه 

                                                           
 .  368 /1مدارك التنزيل وحقائق التأويل أليب الربكات النسفي  -11

 .28 /8 لزين الدين العراقي، طرح التثريب يف شرح التقريب )تقريب األسانيد وترتيب املسانيد( -12

 (.524 /1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) -13
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ربه إذا نفذ أحكامه إذا ويل  احلكم، وال تقبل شهادته، وال خ  "فالفاسق ال ينبغي أن يكون حاكما، وال ت
دي به مل أخرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وال فُتياه إذا أفىت، وال يقدم للصالة، وإن كان حبيث لو اقتُ 

 .14"تفسد صالته

وإىل هذا ذهب حممد صديق القنَّوجي فقال: "وأولو األمر: هم األئمة والسالطني والقضاة  
هبم من املهتدين، وكل من كانت له والية  يعدل؛ كاخللفاء الراشدين ومن يقتدوأمراء احلق والة ال

 .15شرعية، ال والية طاغوتية"
فقد أطاع من أطاعين »وقد أشار احلافظ العراقي إىل هذا املعىن يف شرحه حلديث الصحيحني  

ويف رواية . «ومن يعص األمري فقد عصاينهللا، ومن يطع األمري فقد أطاعين  ىهللا، ومن يعصين فقد عص
الرواية  قوله يف"قال العراقي: . «فقد عصاين أمرييفقد أطاعين ومن عصى  أمرييومن أطاع » أخرى:

حيتمل أن يراد به من ابشر رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم واليته، مع أن احلكم ال « أمريي»األخرى 
، وهو داخل يف عموم قوله يف الرواية األخرى فحكمه كذلك فكل أمري للمسلمني عدل  خيتص به، 

وختصيص أمريه عليه الصالة والسالم ابلذكر، ألنه املراد وقت اخلطاب، وألنه سبب ورود «. األمري»
عدل  بل كل أمريِ احلديث. وحيتمل أن ال يراد بذلك ختصيص من ابشره عليه الصالة والسالم ابلتولية، 

 .16"ه؛ ألنه أبمره توىل وبشريعته قامَي حبق، فهو أمريُ  ولِ 
ما أمراء سوله. وأفهؤالء هم املستحقون للطاعة الشرعية، املعطوفة على طاعة هللا وطاعة ر 

 . "ح احملظوراتات تبيالضرور الغصب واجلور والفساد، فال طاعة هلم إال على وجه الضرورة. ومعلوم أن "
 ".البدعية ومفاسدهاالطاعة وسأعود إىل هذا اجلانب يف مبحث: "

 
 الطاعة املنهيُّ عنها يف القرآن 

رتبها على تدادا هلا، و بارها امالقرآن الكرمي أمر بطاعة والة األمور، وقرهنا بطاعة هللا ورسوله ابعت
الف، وهي:   تنازع واالختة عند الأداء الوالة ألماانهتم وقيامهم ابلعدل بني الناس. مث حدد املرجعية املعتمد

  وسنة رسوله عليه الصالة والسالم.كتاب هللا

                                                           
 ( .389 /1غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) -14

 .3/155حملمد صديق خان الِقنَّوجي  ،فتُح البيان يف مقاصد القرآن  -15

 .(83 /8طرح التثريب يف شرح التقريب ) -16
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باعهم، إذا هم شاقُّوا هللا هنى وحذر من طاعة الرؤساء والسادة والكرباء وات ِ  ،ذلك ومقابل
 ورسوله، وسلكوا غري سبيل املؤمنني.

ُم  ك انُوا ق  و ًما  ت خ فَّ ق  و م ُه ف أ ط اُعوُه ِإهنَّ ف اِسِقني { فمن ذلك قوله عز وجل عن فرعون وقومه: }ف اس 
 [. واآلية صرحية يف تفسيق املنساقني إىل طاعة الطغاة املستبدين املفسدين.54]الزخرف: 

 وعلى منواهلا جاءت آايت أخرى، مثل:

{ ]األحزاب:  -  [.67}و ق اُلوا ر ب َّن ا ِإانَّ أ ط ع ن ا س اد ت  ن ا و ُكرب  اء ان  ف أ ض لُّوان  السَِّبيال 
ِلُحون { ]الشعراء:  }و ال  ُتِطيُعوا أ م ر   - ِسُدون  يف األ  ر ِض و ال  ُيص  رِِفني  الَِّذين  يُ ف   - 150ال ُمس 

152.] 
رُُه فُ ُرطًا{ ]الكهف:  - ران  و ات َّب ع  ه و اُه و ك ان  أ م   [28}و ال  ُتِطع  م ن  أ غ ف ل ن ا ق  ل ب ُه ع ن  ذِك 
ف  م ِهني  مه َّاز  م شَّ  - اء  بِن ِميم  م نَّاع  لِل خ ري ِ ُمع ت د  أ ثِيم  ُعُتل   ب  ع د  ذ ِلك  ز نِيم  أ ن  ك ان  }و ال  ُتِطع  ُكلَّ ح الَّ

تُ ن ا ق ال  أ س اِطرُي األ  وَِّلني { ]القلم:   [.15 - 10ذ ا م ال  و ب ِنني  ِإذ ا تُ ت  ل ى ع ل ي ِه آاي 
ا أُِمر ت  و م ن  ات ب  م ع ك  و ال  ت ط غ و  } - ت ِقم  ك م  ُنوا ِإىل  الَِّذين  ظ ل ُموا ف اس  ُلون  ب ِصرٌي و ال  ت  ر ك  ا ِإنَُّه مب ا ت  ع م 

لِي اء  مُثَّ ال  تُ ن ص ُرون    [.113، 112]هود:  {ف  ت م سَُّكُم النَّاُر و م ا ل ُكم  ِمن  ُدوِن اّللَِّ ِمن  أ و 

 ...: إن هذه اآلايت ختص طاعة الكفار واملنافقنيهنا سيقول قائلونو 

طاعتهم ابمسهم وصفتهم، يف مثل  خصوص أن الكفار واملنافقني قد هنى هللاُ تعاىل عن :واجلواب 
 قوله:

اِفرِين  و ال ُمن اِفِقني  ِإنَّ اّللَّ  ك ان  ع ِليًما ح ِكيًما{ ] - ا النَّيبُّ اتَِّق اّللَّ  و ال  ُتِطِع ال ك  سورة }اي  أ ي ُّه 
 [،1األحزاب: 

سورة ال ك اِفرِين  و ال ُمن اِفِقني  و د ع  أ ذ اُهم  و ت  و كَّل  ع ل ى اّللَِّ و ك ف ى اِبّللَِّ و ِكياًل{ ]وقوله: }و ال  ُتِطِع  -
 [.48األحزاب: 
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، واملسرفني، ملتجربينانهى أيضا عن طاعة: ي جند هللا تعاىل وابإلضافة إىل الكافرين واملنافقني،
ن  فة الكفر، وإصرى غرُي الكرباء املضلني. فهذه صفات أخواملفسدين، والظاملني، واملعتدين اآلمثني، و 

 كانت تتداخل معها ويستمد بعضها من بعض.

 . والصفاتلهلة أهنا ع أصول الفقه أن تعليق احلكم ابلصفة وترتيب ه عليها، يفيد علم يف قد تقررو 
ني صفات، الراسخه الهبذ املذكورة كلها أعم من الكفر؛ قد يتصف هبا الكافر وغريه. مبعىن أن املتصفني

 أو نفاقهم. إسالمهم فيها، ال يُطاعون وال يُ تَّبعون وال يُ ركن إليهم، بغض النظر عن كفرهم أو

، بعد أن سأله عن الكتاب ي رد عليه 17"موعظة احلسن البِن ُهب ري  ة :ومما نقله ابن األزرق يف بدائعه
الطَّاع ة له؟ فقال: هللا أ ح ق أ ن ُتِطيعُه، و ال  ط اع ة ل ُه يف من سلطانه مب ا فيه خمالفة، هل له س ع ة يف ت قدمي 

 م ع ِصي  
ُ
ؤمِنني  على كتاب هللا، ف ِإن وجدته ُمو افقا ل ُه ف خذ ِبِه، و ِإن وجدته ة هللا. ف اع رض كتاب أ ِمري امل

تِيك ر ُسول من رب ال ع املني يزيلك ع ن سريرك، خُم الفا ف أ ب  ع ده. اي  اب ن ُهب ري  ة: اتَِّق هللا، ف ِإنَُّه يُوشك أ ن َي   
ُدم على ربك، وتنزل  وخيرجك من س ع ة قصرك ِإىل  ضيق قربك، فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك، و ت  ق 

، و ِإن يزِيدا ال  مينعك من هللا. و ِإين ِ ألحذرك أب  س 18على عملك. اي ابن ُهب ري  ة: و ِإن هللا ليمنعك من يزِيد
رمني. ان يُ ر دُّ ِذي ال  هللا الَّ   .19تهى ال م ق ُصود ِمن ُه"عن ال ق و م ال ُمج 

فكون احلاكم مسلما، مل مينع احلسن البصري رضي هللا عنه من حتذير األمري ابن هبرية من  
ذير ن تذكريه بتحم مينعه ه واتبعه فيما خيالف احلق والعدل، كما ملرئيس خطورة ما ينتظره، إذا هو أطاع

رِِمني   و مِ ال ق   ع نِ  ن اأب  سُ  دُّ يُ ر   و ال  }، يشري بذلك إىل اآلية الكرمية القوم اجملرمنيمن عواقب  القرآن {  ال ُمج 
 .[110: يوسف]

ه تفسري ،روى اإلمام الطربي يف (م ع ُروف   يف  ي  ع ِصين ك   و ال) 20ويف قوله تعاىل عن بيعة النساء 
 مرأن َيمر أب له يستحل   مل مث،خلقه من خريته هو نيب و س لَّم ع ل ي هِ  هللا ص لَّى هللا رسول إن: زيد ابن قال"

                                                           
احلسن: هو التابعي املعروف احلسن البصري، وابن هبرية )عمر بن هبرية الفزاري(: هو أحد أشهر األمراء يف  - 17

 الدولة األموية.
 امللك. عبدِ  بن   يزيد  يقصد اخلليفة األموي  - 18
  .حتقيق الدكتور علي سامي النشار - 2/96بدائع السلك يف طبائع امللك، البن األزرق  -19

 وقد ابيع هبا الرجال أيضا، كما يف الصحيح. لكنها يف القرآن وردت يف شأن النساء فقط. - 20
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 غري يف يُطاع أن ألحد ينبغي فكيف  :(معروف يف):قال حىت ،ويرتك (يعصينك وال): يقل مل .بشرط إال
 .21؟"نبيه على هذا هللا اشرتط وقد ،معروف

أبن تكون يف  لرسول هللا الطاعة(تساءل الزخمشري عن السر يف تقييد عدم املعصية )أي وقد  
: لو اقتصر على قوله و ال فإن قلت  معروف، مع أن النيب املعصوم ال َيمر إال مبعروف، فقال: "

، فقد ُعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال َيمر إال مبعروف؟ قلت: نبه بذلك على أن  (ي  ع ِصين ك  )
 .22التوقي واالجتناب" طاعة املخلوق يف معصية اخلالق جديرة بغاية

وتتميما ملا قاله الزخمشري أضيف: إن البيعة لرسول هللا كانت بصفة النبوة أوال، وبصفة اإلمامة  
ن ما الطاعة ابملعروف، فما ابلك مبن دونه قد قيدت فيه - نبيا وقائدا -كانت بيعة الرسول   ااثنيا. فإذ

 بفسادهم وظلمهم وطغياهنم؟ منهم وكيف مبن عرفوا األئمة واألمراء؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  . (345 /23) البيان جامع21

 .520 /4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  -22
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 املبحث الثاين

 الطاعة يف األحديث النبوية 
 

أمر بطاعة أويل األمر يف آية واحدة، أما يف السنة فقد وردت  -كما تقدم   -القرآن الكرمي  
 أحاديث كثرية ومفصلة يف هذا املوضوع.

، مع استخالص ألهم 23واملوطأوفيما يلي مجلة من أحاديث الباب، كلها من الصحيحني  
معانيها وأحكامها املتعلقة مبوضوعنا. وأما مقاصدها ومراميها، وما يقع يف فهمها أو تطبيقها من 

 إن شاء هللا تعاىل.  والرابع، الثالث نييف املبحث -مع غريها  -إشكاالت، فسأعود لبياهنا 
  
  :احلديث األول 

بايعه على نعن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نسوة 
، وال وال نزين ،وال نسرق ،هلم نبايعك على أن ال نشرك ابهلل شيئا :اي رسول هللا نافقل ،اإلسالم

فقال رسول هللا  ،وال نعصيك يف معروف،بهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنابوال أنيت  نقتل أوالدان،
 ،منا أبنفسنا أرحم بناهللا ورسوله  :فقلنا . قالت:ن قت فيما استطعنت وأط:صلى هللا عليه وسلم

إمنا قويل  ،إين ال أصافح النساء :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،هلم نبايعك اي رسول هللا
 .24أو مثل قويل المرأة واحدة ،ملائة امرأة كقويل المرأة واحدة

يه، وليس ارفا علمتع سائغا يف هذا احلديث: أن الطاعة إمنا تكون ابملعروف، أي ما يكون -
 مبستنكر وال مستقبح، ال يف شرع األنبياء، وال يف عرف الفضالء.. 

 تكون فيما ُيستطاع ويدخل يف الوسع.  إمنا وفيه: أن الطاعة -
 

 :احلديث الثاين 
 السمع على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ابيعنا إذا كنا  :قال أنه عمر، بن هللا عبد عن

 .25استطعتم فيما: لنا يقول والطاعة،
                                                           

حبث وجدل يف شأن  طول ، فال حنتاج معها إىلسنة النبويةلكون هذه الكتب الثالثة هي أصح كتب ال أوال: وذلك  23
ما عا جيعلها تغين ضوع، ممو لكثرة ما فيها من أحاديث امل :، واثنيا، وال يف إطالة التخريج احلديثي لهصحة احلديث

 .سواها
 برواية حيي الليثي، ابب ما جاء يف البيعة. ،املوطأ -24
 ابب البيعة على اجلهاد.املوطأ،  -25
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أن الطاعة تكون  كيدُ أت -ما يف سابقه، وكما يف أحاديث ورواايت أخرى ك  -يف هذا احلديث 
 يف حدود الوسع والطاقة. 

 
 :احلديث الثالث 
 ا فيم: فلقنين ،والطاعة السمع على وسلم عليه هللا صلى النيب ابيعت قال هللا عبد بن جرير عن

 .26مسلم لكل والنصحِ  ،استطعت
 .مرألويل األ النصح لكل مسلم، مبن يف ذلك النصحيف هذا احلديث زايدُة البيعة على  -

 
 :احلديث الرابع 

 ابيعنا:قال عبادةبنالصامت عن
 أو - نقوم وأن،وأنالننازعاألمرأهله،رسوالللهصلىاللهعليهوسلمعلىالسمعوالطاعةفياملنشطواملكره

 .27الئم لومة هللا يف خناف ال ،كنا  حيثما ابحلق -نقول
 تضمن هذا احلديث: 

 رهته نفوسنا.قلناه وكونشطنا ألدائه، أو استث ذلك ناسواء أعجب   ،أن الطاعة ابملعروف تلزم -
 ال ختضع للمزاج والرغبة. الواجبة فالطاعة

لك ابلسعي (؛ وذهلهأ)وأال ننازع األمر  وأصحابه والنهي  عن منازعة احلكام فيما هم أهله -
 إىل انتزاع واليتهم وأخذها منهم، أو اقتطاع جزء منها. 

، سواء ألحوالا مجيع يف وفيه: أن البيعة على السمع والطاعة ال متنع من القيام ابحلق وقوله -
ل إن مسلم. ب لوالة األمور، أو لغريهم. وهو ما عرب عنه احلديث السابق ابلنصح لكل

ال ينبغي لبيعة، و اتمسك ابحلق قوال وعمال، وإسداء النصح لوالة األمر، جزء من عناصر ال
 ذلك. نع منه لوم الئم أو ختويفه، سواء كان خليفة أو أمريا، أو دونأن مي  

 
 :احلديث اخلامس 

                                                           
 ،هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ،الدين النصيحة :صحيح البخاري، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم - 26

ين  النَّ   ِصيح ُة.وقوله تعاىل }إذا نصحوا هلل ورسوله{. وصحيح مسلم، ابب ب  ي اِن أ نَّ الدِ 
 صحيح البخاري، ابب كيف يبايع اإلمام الناس. -27
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 فيما فكان .فبايعناه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعاان :قال ...الصامت بن عبادةعن  
 ،علينا  وأثرة   ،ويسران وعسران ،ومكرهنا منشطنا يف والطاعة السمع على ابيعنا أن علينا أخذ
 «.28برهان فيه هللا من عندكم بواحا كفرا  تروا أن إال» قال .أهله األمر ننازع ال وأن
 

 اجلديد يف هذا احلديث هو:
 ستطاع.املأن الطاعة تكون يف حال اليسر وحال العسر، ما دامت ابملعروف، ويف  -
 صبنبعطاء أو مب علينا، ابإليثار والتفضيل انغريُ  حظي وأن الطاعة تكون وتستمر حىت لو -

، ومل "صلحةالتصرف على الرعية منوط ابمل، ما دام ذلك داخال ضمن قاعدة "أو مزية
 ات.املنكر البني، الذي جيب إنكاره كسائر املنكر و  الظلم يدخل ضمن دائرة

م عليه واضحا قا اإلمام ال جيوز إال إذا صدر منه ما يعترب كفراوفيه: أن اخلروج على  -
ليت ال شك ا لظاهرةامراد به املعصية  :والكفر هنا قيل: هو الكفر العقدي، وقيل الربهان.

 .فيها
 

 :احلديث السادس 
 مل ما ،حق والطاعة السمع :قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن ،عنهما هللا رضي عمر ابن عن

 .29طاعة وال مسع فال مبعصية أمر فإذا ،ابملعصية يؤمر
؛ وهي أن احملكومنيبني احلاكم و  من قواعد الطاعة والعالقةِ  أخرى هذا احلديث قرر قاعدة -

 تقرير هذه يفقد وردت و الطاعة تقف وحترم إذا كان فيها معصيٌة هلل تعاىل، وخمالفٌة لشرعه. 
 القاعدة وتوكيدها أحاديث أخرى.

 
  :احلديث السابع 

 ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون ،عن أم سلمة
فقيل اي رسول هللا أفال  .ولكن من رضي واتبع ،ومن كره فقد سلم ،فمن أنكر فقد برئ

 .30او  ال ما صلَّ  :قال ؟نقاتلهم
 هي: تضمن هذا احلديث مجلة أحكام تتعلق ابلتعامل مع الوالة

                                                           
ابب وجوب طاعة األمراء  :البخاري:ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم )سرتون بعدي أمورا تنكروهنا(، ومسلم -28

 يف غري معصية.
 .ابب السمع والطاعة لإلمامصحيح البخاري،   - 29
 .او  قتاهلم ما صلَّ  وتركُ  ،ابب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع صحيح مسلم، - 30
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 تربأ إال الذمة ال أن ما يصدر منهم من املنكر، جيب إنكاره عليهم، كسائر املنكرات. وأن -
 ابإلنكار عليهم ملن قدر عليه.

 .بقلبه ل ي كره  ول ُينكر  من عجز عن اإلنكار عليهم بلسانه وبيانه، فو  -
 من رضي مبنكرهم، فلم ينكره ال بقلبه وال بلسانه، فهو آمث معهم.وأن  -
ون دما داموا يؤ  الوالة لبعض املناكر، ال جييز قتاهلم واخلروج عليهم ابلسيف،ارتكاب  -

 .ويقيموهنا يف الناس الصالة
 

 :احلديث الثامن 
 وإن ،وأطيعوا امسعوا :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ،قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن
 .31زبيبة رأسه كأن  حبشي عبد عليكم عملاستُ 
 نه ووضعهأن األمري الشرعي جتب طاعته مهما يكن أصله ونسبه ولو  يف هذا احلديث -

 االجتماعي.
 

 :احلديث التاسع 
 ما يتُ ر  د   ما أمر عن فسألين ،رجل اليوم أاتين لقد قال: عنه هللا رضي بن مسعود هللا عبد عن
 ال أشياء يف علينا فيعزم ،املغازي يف أمرائنا مع خيرج نشيطا مؤداي رجال ت  أرأي :فقال ،عليه أرد

 فعسى وسلم عليه هللا صلى النيب مع كنا  أان إال ،لك أقول ما أدري ما وهللا :له فقلت ؟حنصيها
 يف شك وإذا ،هللا اتقى ما خبري يزال لن أحدكم وإن .نفعله حىت مرة إال فيأمر علينا يعزم ال أن

 غرب ما أذكر ما هو إال إله ال والذي .جتدوه ال أن وأوشك   ،منه فشفاه رجال سأل شيء نفسه
 .32كدره  وبقي صفوهرب شُ  كالثغب  إال الدنيا من

 يفيد هذا احلديث:
فيما  تثبتو  متييز أن طاعة األمراء، وإن كانت واجبة، فليست مطلقة ومرسلة، بل حتتاج إىل -

مراء أم طاعة األ هل تلزم فيها :. ولذلك جاء هذا السائل يسأل عن حاالت ذكرهاؤمر بهنُ 
 ال.

                                                           
 صحيح البخاري، ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية. -31
 .يطيقون فيما الناس على اإلمام عزم ابب، البخاري صحيح -32
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 أردُّ  ام يتُ در   ما" مشروعية  هذا الرتدد والسؤال قوُل الصحايب اجلليل ابن مسعود:ويؤكد  -
 لن مأحدك وإن  ك: "". مث قوله بعد ذللك أقول ما أدري ما وهللا". وقولُه للسائل: "عليه
هو ينصح م ن ف". منه فشفاه رجال سأل شيء نفسه يف شك وإذا ،هللا اتقى ما خبري يزال

خشية  دم عليه،يف مشروعيته ولزومه،  أن يتقي هللا أوال فيما سيُ ق  أُمر بشيء مشكوك 
  يطيع.الفيه أو  الوقوع يف معصية، واثنيا أن يسأل من له علم ابألمر، ليتبني هل يطيع

 فأجابه ،األمري طاعة حكم عن مسعود ابن   سأل لرجلا أن واحلاصلوقال احلافظ ابن حجر: "
 ."33تعاىل هللا لتقوى موافقا به املأمور يكون أن بشرط ،ابلوجوب مسعود ابن
 

 احلديث العاشر:
 من ليهم رجالعبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية واستعمل  :قال ي رضي هللا عنهعن عل
 :لعوا له مث قابا. فجمحط امجعوا يل :فقال ،ءيش فأغضبوه يف ،وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ،األنصار

الوا بلى. ق ؟وتطيعوا يل ن تسمعواأمل َيمركم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ :مث قال .فأوقدوا ،أوقدوا انرا
ن م عليه وسلم صلى هللا إمنا فرران إىل رسول هللا :فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا :فادخلوها. قال :قال

 .وسكن غضبه وطفئت النار ،النار. فكانوا كذلك
 إمنا الطاعة يف ،لو دخلوها ما خرجوا منها»:عليه وسلم فقاللى هللا ص فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب 

 .34«املعروف
 يف هذا احلديث:

ه أمَّر و من وسلم، ه أن الصحابة رفضوا فعال طاعة أمريهم، مع أن رسول هللا صلى هللا عليه -
 يء غري معقولألمري بش، وذلك ل  مَّا أمرهم هذا ابعينه رهم ابلسمع والطاعة لهعليهم، وأم  

 مورلأل اهريَّ ظاهرة منصوصا عليها، بل إن الفهم الظ مقبول، مع أنه ليس معصيةً وال 
 يشهد له.

وأكد  األمري، وفيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم أكد صوابية االمتناع عن طاعة هذا -
 ".إمنا الطاعة يف املعروفقاعدة: "

ه  مُّوا بطاعة األمري فيما ذيرا شديدا ملن حت -ليه السالم ع -وفوق هذا كله: فقد وجه  -
 ."لألمراء ير موجه لكل ذوي "الطاعة العمياءأمرهم به من دخول النار... وهو حتذ

                                                           
 .119 /6الباري فتح -33
 

صحيح مسلم، ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية. وصحيح البخاري، ابب سرية عبد هللا بن حذافة  -34
 .السهمي وعلقمة بن جمزز املدجلي
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 املبحث الثالث

 الطاعة الشرعية ومقاصدها

هو على غرار  -أو:  طاعة ُسن ية وطاعة بدعية  -تقسيم الطاعة إىل طاعة شرعية وطاعة بدعية 
وهذا التقسيم يسري على كل التصرفات؛ فما  إىل طالق سين وطالق بدعي. الطالق   تقسيم الفقهاءِ 

على وفق ما و ض ع له الشرُع من القيود واحلدود فهو سين  -املشروعة أبصلها  - من التصرفات وقع
 .غري شرعي شرعي، وما كان على خالفها فهو بدعي

 دها ومصاحلها...يف هذا املبحث أتناول الطاعة السُّ نية الشرعية، مبينا مقاصو 

ويف املبحث الذي يليه أتناول الطاعة البدعية الفرعونية، ومفاسدها وحماذيرها، وبراءة الشرع 
 منها.

 طاعة أويل األمر.. ملاذا؟

حتصيل   -أو بعض جوابه  -هذا السؤال قد يُ ع دُّ اليوم سؤاال متجاوزا، وقد يكون جوابه 
م وبدأ ينتشر ويستقر يف قبائل العرب. لقد كان معظم حاصل. ولكنه مل يكن كذلك يوم أن جاء اإلسال

فة، بال قيد وال منع، وال آمر وال أمري. عرب اجلزيرة يعيشون ويتحركون ويتصرفون يف حرية وطالقة وأن  
 و ك ذ ِلك  }وكان هذا حال عرب احلجاز بصفة خاصة، وهم الذين بُعث فيهم رسول هللا أول  ما بُعث: 

ن ا ي   ل ك ان    م ا}، [7: الشورى{ ]...ح و هل  ا و م ن   ال ُقر ى أُمَّ  لِتُ ن ِذر   ع ر بِيًّا قُ ر آانً  ِإل ي ك   أ و ح  ِدين ةِ  أِل ه   و م ن   ال م 
ُم    .[120: التوبة{ ]...اّللَِّ  ر ُسول ع ن   ي  ت خ لَُّفوا أ ن   األ  ع ر ابِ  ِمن   ح و هل 

وكانت  ،العرب، مل يكن يعرف إمارةمن كان حول مكة من "قال اإلمام الشافعي رمحه هللا: 
. فلما دانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلطاعة، مل أتنف أن تعطي بعَضها بعضا طاعة اإلمارة
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مروا أن يطيعوا أويل األمر، الذين أمَّرهم تكن ترى ذلك يصلح لغري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأُ 
 ".35مطلقة، بل طاعة يستثىن فيها هلم وعليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ال طاعة

 ومن أطاعين فقد األمري يطع ومن» حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: وقال احلافظ العراقي يف شرح
 اخلالف فإن ؛املسلمني كلمة  اجتماعُ  بطاعتهم األمر يف والسببقال: "... ،«عصاين فقد األمري يعص
ستنتج من ذلك أن من أطاع األمري فقد أطاع هللا؛ ألنه أطاع ويُ  .ودنياهم دينهم يف أحواهلم لفساد سبب

وقد قال هللا تعاىل }اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا  .ومن أطاع الرسول فقد أطاع هللا .الرسول
 عبد يف نزلت اآلية هذه أن :عباس ابن عن الصحيح ويف .[59الرسول وأويل األمر منكم{ ]النساء: 

 حذافة بن هللا عبد أن :ومعناه ... سرية يف وسلم عليه هللا صلى لنيبا بعثه ،السهمي حذافة بن هللا
 اآلية فنزلت .الطاعة من أينفون كانوا  فإهنم العرب، عادة على ،وأنف بعضهم فخالفه أبمر أمرهم

 .36«ذلك بسبب

ا. وال يرضون هب ضهم بعضاومعىن هذا أن الدين اجلديد كان يقوم بعملية ترويض لقوم مل يعتادوا طاعة بع
تنفيذ  يقوم علىو فكان ال بد من تدريبهم وتعويدهم األوضاع  اجلديدة، وهي أوضاع حيكمها شرع، 

 وأمراء.  والةٌ  - كثري من جوانبه يف -الشرع 

، يعوا رسول  هللاجة اثنية أن يطأن يطيعوا هللا رهبم، مث سلَّموا بدر  - بقدر من السالسة -وقد سلَّموا 
 ما دام جمرد   لنيب املرسل،لياد حىت بلغا عن هللا، مع أن كثريا من العرب كانوا َيبون الطاعة واالنقابعتباره مُ 

 القدامى(، ينين احلجاز مبش ر مثل هم. وهذا ما حكاه القرآن الكرمي عن عرب مثود مع نبيهم صاحل )وهم 
بُ  ك ف ُروا  الَِّذين   ق  و ِمهِ  ِمن   ال م أل ُ  و ق ال  }فقال تعاىل:  ِخر ةِ ا بِِلق اءِ  واو ك ذَّ ن  ي ا احل  ي اةِ  يف  ت  ر ف  ن اُهم  و أ   آل  ا م ا الدُّ  ِإالَّ  ه ذ 

ر بُ  ِمن هُ  أت  ُكُلون   ممَّا َي  ُكلُ  ِمث  ُلُكم   ب ش رٌ  ر بُون  ت   ممَّا و ي ش  { خل  اِسُرون   ِإًذا م  ِإنَّكُ  ِمث  ل ُكم   ب ش رًا أ ط ع ُتم   ِئن  و ل   ش 
 [34 ،33: املؤمنون]

                                                           
 .، مجع احلافظ أيب بكر البيهقي29 /1أحكام القرآن للشافعي -35

 . 82 /8للحافظ زين الدين العراقي:  (،املسانيدتقريب األسانيد وترتيب )=  التقريب شرح يف التثريب طرح -36
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رسول  منها من طاعةضا ما يف املهم أن عرب البعثة احملمدية الذين أسلموا قبلوا طاعة هللا أوال، مث قبلو 
م اهتال قب ل حلي جديدة،ات تحملوا ما يف ذلك من تكاليف جديدة وتقييديتقبلوا و مث كان ال بد أن يهللا. 

يه من ، وما فم، يصف الوضع اجلديد بعد اإلسالأبو خراش اهلذيل هبا، كما قال شاعرهم املخضرم
 :تكاليف وضوابط

 السالسلُ  ابلرقاب أحاطت ولكنأ ...  مالك   أمَّ  اي الدار كعهد  فليس

 37العواذلُ  واسرتاح شيئا احلقِّ  سوى...  بقائل   ليس كالكهل  الفىت وعاد

ها أة امسها رميم، حني الحت له بسحر عن امر  - النمريي حية أبو هو -آخر  شاعر كما قالو 
 :، فقال، ولكن حدود اإلسالم منعته من التصدي هلا والتحرش هباومجاهلا

 رميمُ  احلجاز أبكناف حن ون...  وبينها بيين هللا وسرت رمتين

 ديُ  عهدي ابلنضال ق ولكنَّ  ...هامتين رميتُ لو رَ  يوم   بَّ أال رُ 

 وحنن بسهم، رمتين فكأهنا رميم، إىل نظرت: فيقول. اإلسالم هللا بسرت وأرادقال يف الشرح: "
 .38"...ومراودهتا مغازلتها من مينع وبينها، بيين حاجز واإلسالم احلجاز، أبكناف مقيمون

ات اجلديدة والتشريعع القيم اجلديدة م -عرب احلجاز ويف مقدمتهم -لقد أتقلم العرب تدرجييا 
االمتثال اء الطاعة و إعط وعادهتم: على نفوسهمالتكليفات  أثقل منن اكلقد  و  اليت جاء هبا اإلسالم.

 لغري هللا ولغري رسول هللا.

أن و  ودولة قوية. ومعلوم أن اإلسالم جاء يؤسس لنقلة حضارية،وشريعة انفذة، وجمتمع منظم،
 وازمه: وجودُ ت هذا ول، وليس دين أفراد وانفراد. ومن بد هيااإلسالم دين أمة ومجاعة وجمتمع ودولة

 مؤسسات وقيادات ُيسمع قوهلا ويطاع أمرها. 

                                                           
 . 920، صصفهايناملرزوقي اإل يعل يبأل، احلماسة ديوان شرح -37

 .،920919 ص احلماسة ديوان شرح38
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ها ابحلرية وحد لكن  ليسو حقا، فإن احلرية فطرة متأصلة ونعمة غالية، جديرة ابلرعاية والصيانة، 
كل   ل التزام ومنقة من كلطليحيىي اإلنسان، وليس ابحلرية وحدها يتقدم ويتحضر ويرتقى. بل إن احلرية ا

ة ىل نقض احلريد تؤدي إق نظام ومن كل تقييد، هتدم أو تقلص فرص التعاون والتكامل بني الناس.بل إهنا
 نفسها.  فلذلك كان ال بد مما ليس منه بد.

الشرع  يقيم  كل مايفمعهم  ومن مجلة "ما ليس منه بد": طاعة أويل األمر الشرعيني، والتعاونُ 
عية منوط لى الر عالتصرف صاحل الدينية والدنيوية، والتقيُد بقيودهم، يف نطاق قاعدة "امل وحيقق

. رعايتهم هلاو  ىل دعمهمكل املشاريع واألعمال الكربى، حتتاج إىل وجود أويل األمر، وإف". ابملصلحة
 ومعهم. واخلارجية، لن يكون إال هبم وكذلك درء املفاسد واملخاطر الكربى، الداخليةِ 

ا هلم وتعاوهن عة الرعيةوالة األمر لن تقوم هلم قائمة ولن يكون هلم أثر يذكر، إال بطاكما أن 
 معهم.

فلذلك انتقل اإلسالم أبتباعه من طاعة هللا ورسوله، إىل طاعة أويل األمر، وجعل طاعة الرسول 
فعن   األمري من طاعة الرسول..وطاعة   ،[80: النساء{ ]اّللَّ   أ ط اع   ف  ق د   الرَُّسول   يُِطعِ  م ن  }من طاعة هللا 

 عصاين ومن ،هللا أطاع فقد أطاعين من) :وسلم قال عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب
 .39(عصاين فقد أمريي عصى ومن ،أطاعين فقد أمريي أطاع ومن ،هللا عصى فقد

 ، نقلة ثقافية سياسيةومسؤوليهابكل مؤسساهتا  أي الدولة ،لقد أحدثت فكرة طاعة أويل األمر
 شيئا أمريه من كره  منمغايرة ملا كان عليه الناس يف اجلاهلية. ومن ذلك قوله عليه الصالة والسالم: )

 هيئة على ي:أ" قال القاضي عياض: .40(جاهلية ميتة مات شربا السلطان من خرج من فإنه ،فليصرب
 .41"إلمام يدينون ال فوضى كوهنم  من اجلاهلية، هلأ عليه مات ما

                                                           
}أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم{. وصحيح مسلم، ابب : ابب قول هللا تعاىل صحيح البخاري،  -39

 غري معصية.وجوب طاعة األمراء يف 
سرتون بعدي أمورا تنكروهنا. وصحيح مسلم، ابب األمر  :صحيح البخاري، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم -40

 .بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر
 . 345 /1إكماالملعلمشرحصحيحمسلم -41
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. ال رئيس دولةو بدولة  أبمري وال الزم فأهل اجلاهلية كانوا يعيشون وميوتون، وليس هلم ارتباط 
 من مات على هذا النحو، فقد مات على منط أهل اجلاهلية.نبه احلديث على أن ف

ويراعي ة، لحمنوطا ابملص -أو القضائي  أو األمريي، أو الرائسي، -وما دام التصرف السلطاين 
كون يفإنه حتما س  هوادة،وينفذ ذلك بال األ وىل فاأل وىل، ويقدم األعم واألهم على ما دونه، :املصاحل

مُر د يستدعي األاهلم. وقو مأمن  ينال من حريتهم، أو لبعض األفراد، فيضيق  وال موافقأحياان غري ُمرض  
ا حوال وأمثاهلهذه األ ن غريهم... ففيمعاقبة بعضهم، أو منعهم من شيء ما، أو تكليفهم بكلفة ما، دو 
(؛ فكل فليصرب يئاش أمريه من كره  منجتب الطاعة أيضا، وهي املقصودة بقوله صلى هللا عليه وسلم )

لناس ام، وكل الناس يكرهون تقييد مصاحلهم وتصرفاهتم، وكل الناس يكرهون أخذ شيء من أمواهل
ل: ديد يقو جاء الشرع اجل. فببعضهم دون بعضا نزل ذلك ذ، وخاصة إيكرهون فرض تكاليف عليهم

هذه ميتثل. فو من  أصابه شيء من ذلك، ومن كره شيئا من ذلك، فما له وما عليه إال أن يصرب 
لقانون اا دولة العيش يف ظل شريعة ويف ظل دولة، إهن املشرتك، وهذه مقتضيات يشاعتمقتضيات ال

 .والتحمل التضامين والنظام

حلجاز، اهم عرب صة مناس عامة، وكان أشدَّ استثقاال عند العرب، وخاوكل هذا يستثقله الن
 دوه. ولكن ال بد مما ليس منه بد...تاعلكوهنم مل ي

زيدت هلم جرعة أخرى يف طاعة  ،وآاثرها العملية األنفة اجلاهليةالناس من  حرصا على ختليصو 
. فلم 42"حبشي كأن رأسه زبيبة عليكم عبد عملوإن استُ  ،امسعوا وأطيعوا"قال عليه السالم:أويل األمر،ف

طاعة  زعيم حسيب نسيب، ذي مال وبنني، وسطوة ومهابة،  -كما هو السائد   -تعد طاعُة األمري تعين 
بل تعين طاعة  األمري أي  أمري، من غين أو فقري، أو أبيض  أو أسود. فاألمري بصفاته وقدراته الذاتية، ال 

 مباله ولونه وجاهه. 
ض بين كاه عن بعالقرآن الكرمي معيار اجلاه واملال يف الوالة واحلكام، فيما حوقد نقض 

إسرائيل:  
ط اُلومت  ِلًكاق ا} ب  ع ث  ل ُكم  للَّه ق د  ِإانَّ ن ِبي ُُّهم  ن او حن  نُ ىي ُكونُ ل هُ ُلواأ نَّ و ق ال ل ُهم  اال ُمل ُكع ل ي   يُ ؤ ت س ع ًةِمن ال م  ُهو ل م  للِق  أ ح قُِّبال ُمل ِكِمن   انَّ اإل ِ

ِمو اللَّ  س  ط ًةِفيال ِعل ِمو اجلِ  و ز اد ُهب س  تِ هلَّ اص ط ف اُهع ل ي ُكم  ي ش اُءو اللَُّهو اِسٌعع  يُمل ك ُهم  ُهيُ ؤ   [247: البقرة{ ] ِليمٌ ن  

                                                           
 .صحيح البخاري،ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية -42
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 اجبات، وتوزعقوق والو الطبقية، اليت تُ ع طي احل التمييزية لقد جاء اإلسالم إببطال الثقافة 
، والنسب  والفقراحلدود والعقوابت، بناء على معايري الغىن أو تعطل وتقيم املناصب واملقامات،

 ..واحلسب، وعلى أساس: شريف أو وضيع، قوي أو ضعيف، من  العل ية أو من السوقة.
ضا ور املطيع أيأن املأمو فجاء اإلسالم يقرر: أن األمري املطاع ميكن أن يكون من هؤالء مجيعا،  

هؤالء  هم
ِمن ذ ك ر و أُن  ث ىو ج ع ل  }مجيعا. ن اُكم  ل ق  االنَّاُسِإانَّخ  أ ي ُّه  للَّه ع ِليمٌ ب ائِل ِلت  ع ار ُفواِإأنَّ  ُشُعواًبو ق   ن اُكم  اي  ِإان  اللَِّهأ ت  ق اُكم  ِعن د  ر م ُكم  بِ ك  خ 

 . [13: احلجرات{ ]يرٌ 
 أابكم وإن واحد، ربكم إن أال الناس، أيها اي»وقال عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع: 

 على أسود وال أسود، على أمحر وال عريب، على لعجمي وال عجمي، على لعريب فضل ال أال واحد،
 .43«؟غتأبلَّ  .ابلتقوى إال أمحر،

وبعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء النموذج األول واألرفع ألويل األمر، وملفهوم الطاعة 
الشرعية، وهو الذي جسده اخلليفة األول أبو بكر الصديق. وذلك ما أعلنه فور مبايعته إماما 

 عليكم، يل طاعة فال ورسوله، هللا عصيتُ  فإذا ورسوله، هللا أطعت ما أطيعوينللمسلمني، بقوله:"... 
 .44"هللا يرمحكم صالتكم إىل قوموا

 .45"صحيح إسناد وهذاقال ابن كثري: "

بسنده فقال:  هذه اخلطبة التارخيية اجلليلة - وغريه -وقد روى اخلطيب البغدادي 
اندي،حدثنيعمينيوسفالك"حدثنيمحمدبنعليالصوري،أخربانعبدالرمحنبنعمرالتجيبيبمصر،أخربانأبوعمرحممدب

عنأبيه،عنهشامبنعروةلكبنأنس،حلسينبنيعقوب،حدثنيأمحدبنأبييحيىبنالوزير،قاحلدثنيفتيانبنأبيالسمح،حدثنيما
إنيُوليتقال:أمابعد،فعليه،مثهوأثنى،أأناببكرالصديقرضياللهعنهخطببعدوفاةرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،فحمدالل

 أمركم،ولستبخريكم،أالوإأنقواكمعندايلضعيفحتىآخذكذا.

ع،ولستبمبتدع،فإأنانأحسنتفأعينوين،وإنزغتفقوموين،أقولقوليهذا،وأستغفراللهليولكبِ أيهاالناسإمناأانمتَّ 
 .م

                                                           
جابر بن  . واحلديث يف شعب البيهقي، عنحديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم،أمحداإلمام  مسند -43

 .ما جيب حفظ اللسان منهفيفصل : عبد هللا
 .إحياء الرتاث .ط –269 /5البداية والنهاية البن كثري -44
 املرجع نفسه. - 45
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 .46قاملالك:اليكوأنحدإماماًأبداًإالعلىهذاالشرط"

ويرى الشيخ ابن عاشور أن طاعة أويل األمر إمنا هي لتمكينهم من حتقيق العدل الذي أُمروا أن 
حيكموا به، 

ألانلطاعةهلمهيمظهرنفوذالعد؛بذلكبخطاهبمباألمربطاعةاحلكاموالةأمورهمملاأمراللهاألمةابحلكمبالعدلعقَّ قال"
اللذييحكمبهحكامهم،فطاعةالرسولتشتملعلىاحرتامالعدالملشرعلهموعلىتنفيذه،وطاعةوالةاألمورتنفيذللعدل،

: وأشارهبذاالتعقيبإلىأانلطاعةاملأمورهباهيالطاعةفياملعروف،وهلذاقالعلي  
 .47"واويطيعواعلىالرعيةأنيسمعدايألمانة،فإذافعلذلكفحق  ؤ حقعلىاإلمامأنيحكمبالعدلوي

 توحد اعةطفهذه هي الطاعة اليت جاء هبا الشرع وحث عليها؛ طاعة هلا شروط وحدود، 
 عدل.حتقيق الاجملتمع وجتمع كلمته، طاعة يتعاون فيها احلاكم واحملكوم على إقامة الشرع و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . أحلقهابختصار رشيد الدين أيب احلسني حيىي بن عبد اّللَّ القرشي ،(الرواة عن مالك)كتاب اخلطيب البغداديمن   -46
 .161 /1ملوطأ اإلمام مالك،  مبقدمة حتقيقه الشيخ حممد مصطفى األعظمي

 

 .(96 /5) التحريروالتنوير -47
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 املبحث الرابع

 الطاعة البدعية ومفاسدها 

 قإىل دمش حلجازاب نورةالعهد األموي انتقلت عاصمة الدولة اإلسالمية من املدينة امل منذ بداية
 سست ابحلجازأتمية اليت : إن الدولة اإلسالالعباسيني. ولنقل   حكم ، معابلعراق إىل بغدادمث . ابلشام

 ينمكا انتقال رد تكن جمكان هلا ما بعدها، ومل  وعميقة قد نُقلت إىل الشام والعراق. وهذه نقلة كبرية
 إداري.

، اوالعرب عموم احلجاز، أما النقلة الثانية للدولة اإلسالمية وللجماعة اإلسالمية، فهي أن عرب
 سرعان ما أصبحوا جمرد أقلية، يف حبر الدولة اإلسالمية وشعوهبا املختلفة. 

عين عرب  ، ألقد كانت األمة اإلسالمية يف بدايتها عربية حجازية، مث دخل فيها العرب اآلخرون
 ذوي كانت هلم عالقات وخمالطات مع جرياهنم  العرب هؤالءو الشمال واجلنوب واخلليج.

للعرب  صار،هبؤالء وأتثراً  .، أعين الروم واألحباش والفرسوالطقوس امللوكية املعروفة اإلمرباطورايتوالتقاليدِ 
 .48ملوكية تتشبه ابجلريان الكبار وألقاب املتامخني هلم ممالكوتقاليد

ت أقدامه أوال يف احلجاز غرب اجلزيرة العربية، مث امتد إىل بقية أحناء اجلزيرة ثب   ،جاء اإلسالمملا 
أصبحت جزءا ال يتجزأ من فاملنطقة وممالكها، كل شعوب  مشاال وجنواب وشرقا. مث ما لبث أن اكتسح

ن عددا من حياكون ويتبن َّو   -األمويون وم ن بعد هم  -املسلمون  . وطفق امللوك واألمراءالكيان اإلسالمي
نهم من القوة واملنعة والتنعم وتوطيد ك ِ م  ما كانيُ  امنه وخاصة لدى الفرس والروم، ،والسياسة أمناط احلكم

 ال ُملك وأتمينه.
                                                           

 .لدكتور جواد علي، لاتريخ العرب قبل اإلسالم املفصل يف: اجع اجمللد األول من كتابر 48
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اليت ية الالت السياست واالختفبسبب هاتني النقلتني الكبريتني السريعتني، أت تَّى "جناح" االحنرافا
ت الطاعة لطاعة الشرعية، والدخول يف مسارااجتاوز حدود  -تدرجييا  -بدأ فاستهوت حكام املسلمني، 

 الفرعونية، مع ما واكب ذلك من آراء وتنظريات متأثرة هبا، طوعا أو كرها.  

هم ر يف وجه األمويني، وحذ عبدالرَّمح  ِنبنأبيبكرالصديق،ويف وقت مبكر وقف الصحايب اجلليل 
البيعة ليزيد بن معاوية،  وحذر املسلمني من هذا التوجه، وذلك ملا بدأ أمري املدينة مروان بن احلكم َيخذ

 ...49"إمنايريدوأننيجعلوهاكسرويةأوهرقلية:"فقال له

 هالة التعظيم والرتهيب 

 ،مظاهر قوهتمو هالتهم  أعين تعظيم  امللوك واألمراء وتعاظمهم، واملبالغة  يف متجيدهم وتضخيم
م،  معظم حكامهسلمون يف. ولعل هذه هي أمُّ اآلفات اليت ابُتلي هبا املعلى غرار القياصرة واألكاسرة

أن   مع والطغيان... الستبدادامنهم، وهي اليت دفعتهم إىل  ستلزمت املبالغة يف طاعتهم والرهبةِ فهي اليت ا
صمة هللا ملعصوم بعا، وهو وأعظمهم حبق وحقيقة هو سيد اخللقالذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

برهتم. لوكهم وجبا ماألعاجمُ  له، قد هنى أصحابه أن يقوموا له أو يقوموا من خلفه، أو يعاملوه كما يعاِمل
 ه الراشدون من بعده.وكذلك كان خلفاؤ 

هم... أخذ هبتتهم ور الهلكن بعد النقلتني املذكورتني، أخذ تعظيُم اخللفاء واألمراء، وتضخيُم 
 ...هللافرعونية، إال من رحم  ، وأخذ مفهوم الطاعة يكتسي ُحلال ملوكيةينتفخ ويتعزز

روى ابن   قدفالشام.  واحلقيقة أن اإلرهاصات األوىل هلذا التوجه ظهرت منذ إمارة معاوية على
: باملوكب؟قالأنتصاح: فيموكبعظيم،فلمادانمنعمرقاهللتلقامهعاويةُ ،ملاقدمعمربناخلطاابلشام  كثري: "

 .نعمياأمرياملؤمنني

 .هومابلغكمنذلك: معمابلغنيمنطولوقوفذوايحلاجاتببابك؟قال،هذاحالك: قال

 .احلجازأآنمركباملشيحافياإلىبالدتفعلهذا؟لقدمهمتُ م   ول: قال
                                                           

 .5/299 :بن اجلوزيال،املنتظمفيتارخيامللوكواألمم49
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سالموأهلهيكونفيهعزلإللسلطامناالعدوفيهاكثرية،فيجبأننظهرمنعزاجواسيسُ أبرض  إانَّ :ايأمرياملؤمنني:قال
 .ويرهبهمبه،فإأنمرتنيفعلت،وإننهيتنيانتهيت

: فقاللهعمر
ريت،ولئنكانباطالإهنلخديعةأديحقاإهنلرأَيُ ،لئنكامناقلت  50إالتركتنيفيمثلرواجبالضرسيءماسألتكعنش،ايمعاوية

 .ت

 .51"الأهناكالآمركو : فمرنيياأمرياملؤمنينبماشئت،قال: قال

لنزعات امر، فإن عوكيفما كان األمر فيما كان ذكره األمري معاوية، وما أجاب به اخلليفة 
ستمرت يف ل، بل احيتمل وحيتم :"رواجبالضرسالقيصرية الكسروية مل تقف عند هذا احلد الذي هوك "

 كان عليه  حدا ال يكاد خيتلف يف شيء عما عند بعض احلكام حىت بلغتالتضخم واالستفحال، 
والضوابط  الشرعي املفهوم بذلك تالشى أو اضمحل. و ، بل رمبا جند ما هو أسوأالقياصرة واألكاسرة

 الشرعية لطاعة أويل األمر.

ملقرونة الشرعية، ا ةُ ها الطاعومن املعلوم أن إقامة  اهلالة القيصرية الكسروية وإدامت ها، ال تناسب
رية الرأي واالعرتاض، وإمنا يناسبها الشعار حبو  ،ابلضوابط والقيود

س ِبياللرَّش ادِ }الفرعوين ِديُكمِإالَّ م اأ ر ىو م اأ ه  ِإالَّ دأ اخللفاء واألمراء ي ضيقون ب. وهكذا [29: غافر{ ]م اأُرِيُكم 
 .دون سواه "هلم عليه، وميضون فيما "يصلحابلرأي املخالف وُيضي قون 

:  عنأبيسعيداخلدريقالمن األمثلة املبكرة لذلك، ما أخرجه اإلمام البخاري، 
مثينصرففيقوممقاباللنا،يبدأهبالصالةءشيفأولُ ،كانرسوالللهصلىاللهعليهوسلميخرجيومالفطرواألضحىإلىاملصلى

                                                           

الدالئل يف غريب "، سوى ما ذكره قاسم العويف السرقسطي يف كتابه )رواجب الضرسمل أجد شرحا هلذا التعبري " -50
 إال تركتين يف ك يف شيءما أعاتب ،وحيك»ويف حديث عمر رضي هللا عنه، أنه قال ملعاوية: (، حيث جاء فيه:"احلديث

اجب اس، وإمنا الرو ني األضر الذي ب رُ م  الع   :وذكر بعضهم أن الراجبة. «أم أهناك ،آمرك :مثل رواجب الضرس، ال أدري
ريب غالدالئل يف   -". اسيف األصابع، الراجبة ما بني الربمجتني من كل إصبع، وهي السالمي، فاستعارها يف األضر 

 رية،احملة املتشاهبة امللتبس عبارة: األمورقصد ابل - رضي هللا عنه -ومن الواضح أن عمر . (436 /2احلديث )
 يصعب اجلزم فيها. اليت

 . علي شرييحتقيق -133 /8البداية والنهاية  -51
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مثينصر ،أوَيمربشيءأمربه،فإنكانرييدأنيقطعبعثاقطعه،فيعظهمويوصيهموَيمرهم،جلوسعلىصفوفهموالناسُ ،سِ 
 .ف

فلماأتينااملصلىإذا.فيأضحىأوالفطر،معمروانوهوأمرياملدينةحتىخرجتُ ،فلميزاللناسعلىذلك:قاألبوسعيد
غري :فقلتله.فارتفعفخطبقباللصالة،فجبذتبثوهبفجبذين،بألنيصليقفإذامروانرييدأنريقيه،ربنالصلت  ِ ي ث   بناهكُ منربٌ 

إانلناسلميكونواجيلسونلنابعدالص:فقال.ماأعلمواللهخريمماالأعلم:فقلت.قدذهبماتعلم،أابسعيد:فقال.متوهللا
 .52"فجعلتهاقباللصالة،الة

 عبيداللهبنزايداألمري األموي املعروف دخلعلى53عمروبن  عائذ  الصحايب  أنويف صحيح مسلم، 
 سمعرتسوالللهصلىاللهعليهوسلميقوليإن،بين ي  أنصحه، ففال له:"حدثه ويلي
. خالةأصحامبحمدصلىاللهعليهوسلم فإمناأنتمننُ ،اجلس:فقاهلل«. فإايكأنتكومننهم،54احلطمةُ عاءِ إنشرالر ِ »

 .55"غريهميإمناكانتالنخالةبعدمهوف؟وهلكانلهمنخالة:فقال

 

  ؟ضرب ظهرك وأخذ مالك وإنأ 

: قلت: رضي هللا عنه قال حذيفةبناليمانعن 
: ،قلت«نعم»: ،فجاءاللهبخريفنحنفيه،فهلمنوراءهذااخلريشر؟قالشر   ايرسوالهلل،إانكنابِ 

: كيف؟قال:  ،قلت«نعم»: فهلوراءذلكاخلريشر؟قال: ،قلت«نعم»: هلوراءذلكالشرخري؟قال
: ،قال«يكونبعدَيئمةاليهتدونبهداي،واليستنونبسنيت،وسيقومفيهمرجالقلوهبمقلوابلشياطينفيجثماإننس»

                                                           
 . ابابخلروجإلىاملصلىبغريمنرب، صحيحالبخاري -52

 سكن البصرة، الشجرة، وكان من صاحلي الصحابة،كان ممن ابيع بيعة الرضوان حتت بن عمرو:" الصحايب عائذ - -53
بُو برزة األسلمي، لئال أ  ي  ع ل ي ِه ل ِ صى أن يصمعاوية، وأو  نِ يد اّللَّ ب ن زايد، أايم يزيد بوابتىن هبا دارًا، وتويف يف إمارة عب

 .43 /3(، البن األثري أسد الغابة)انظر: - يصلي عليه ابن زايد"

 من أمساء جهنم. اسم طمةاحلُ معلوم أن الشديد، و  العنيفُ  والوالة األمراء أسوأأي:  ،احلطمةُ عاءِ شرالر ِ - 54
 .عنإدخاالملشقةعليهمي والنه، واحلثعلىالرفقبالرعية، وعقوبةاجلائر، اببفضيلةاإلمامالعادل،صحيحمسلم -55
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 مالك، وأخذ ظهرك، ضرب وإن لألمري، وتطيع تسمع»: كيفأصنعيارسوالللهإأندركتذلك؟قال:  قلت
 .56«وأطع فامسع

 فامسع الك،م وأخذ ظهرك، ضرب وإن لألمري، وتطيع تسمع»: الشطر األخري من هذا احلديث
 .اثنيا ، ومن حيث فهمهأوال حوله جدل كثري، من حيث  تصحيحه رو ثي «وأطع

 .ألنصار الطاعة البدعية الظاملةوقد صار هذا الشطر من احلديث عمدة وشعارا 

ليه السواد عمبا  ناآل ، فال أخوض فيه وال أنقل فيه شيئا. وأكتفي احلديث من عدمهأما تصحيحُ ف
 ثني، الذين يصححونه، ويف مقدمتهم اإلمام مسلم رمحه هللا.األعظم من احملد ِ 

 س فيه فريقان:وأما من حيث املعىن، فالنا

ما، ويضرب ماله ظل الفريق األول: يفهم من احلديث أن من ابُتلي أبمري أو إمام ظامل، َيخذ -
 ألمري.ذلك اه لهو أن يستسلم لذلك ويصرب عليه، وأن يبقى على طاعت ظهره ظلما، فالواجب

أو أخذ ، مستحقةة عادلالفريق الثاين: يفهم من احلديث أن األمري إذا أوقع على أحد عقوبة  -
ذلك ويصرب لن يذعن ، فعليه أأو احملتملة يف الشرع شيئا من ماله، بوجه من الوجوه املشروعة

ب عة، بل الواجح فال طاوأما يف حال الظلم الصري عليه، وأال يتمرد أو يقطع طاعته لويل األمر.
 إنكار املنكر وتغيريه بقدر االستطاعة.

 الثاين...وأان ال يسعين إال أن أكون مع هذا القول 

 وفيما يلي بيان ذلك وأدلته. 

القول الثاين هو املوافق لعدد ال حيصى من قطعيات الشرع: من اآلايت واألحاديث والقواعد  .1
.بينما القول األول يُلجئ أصحابه إىل إهدار كل تلك النصوص واملقاصد والقواعد ..واملقاصد

ابألمر ابملعروف والنهي عن  والرمحة، اآلمرةُ  والرب واحلق الشرعية. فالنصوص اآلمرة ابلعدل واإلحسان
مة للظلم عامة، واحملرمة لدمائنا وأموالنا على يد الظامل، وكذلك النصوص احملر ِ  املنكر، واألخذِ 

وأعراضنا، وكذلك النصوص القاضية ابلقصاص يف األبدان وابلضمان يف األموال... كل هذه 
                                                           

 .ابابألمربلزوماجلماعةعندظهورالفتنوحتذيرالدعاةإلىالكفر،صحيحمسلم -56
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بناء  عند أصحاب الرأي األول،  سلة املهمالتأو يف القطعيات وغريها، توضع يف مهب الريح،
ببادئ الرأي اثنيا. بينما القول الثاين يوافقها  هلم يلوح على خرب آحاد أوال، وبنا على جمرد فهم  

بل يفسره يف ضوئها ويف وائم معها. وهذا هو منهج  ،وحيفظها، وال يهدر هذا احلديث
بني األدلة الشرعية ما ُوجد له سبيل، بدل  اجلمع   ، ومسلك الراسخني يف العلم، أعينوالسدادداالرش

 ضرب بعضها ببعض، وبدل نقض مجوعها أبحدها.
ن إليهما. وحن ءة ابلغةيف القول الثاين سوء ظن ابلشرع وبرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإسا .2

  رسوله؟ابهلل و  مأمورون حبسن الظن واجتناب سوء الظن ببعضنا وبعامة الناس، فكيف ابلظن
وأبداننا  كرامتنا  كيف استساغ أصحابناواستسهلوا الظن أبن الشرع الذي نعرفه، َييت إبهدار

 ني؟وأموالنا، وَيمران أن نقبل ذلك ونساعد عليه، وأن منكِ ن للظلم والظامل

 امسعوا ما يقوله العارفون ابهلل وشريعته: 
 ،كلها  عدل وهي.واملعاد عاشامل يف ،العباد ومصاحل كماحلِ  على اوأساسها الشريعةمبناه فإن"

 إىل الرمحة وعن ،اجلور إىل العدل عن خرجت مسألة فكل .كلها  وحكمة ،كلها  ومصاحل ،ورمحةكلها
 فيها دخلتأُ  وإن ،الشريعة من فليست ،العبث احلكمةإىل وعن ،املفسدة إىل املصلحة وعن ،ضدها

 عليه الدالة وحكمته ،أرضه يف وظله ،خلقه بني ورمحته ،عباده بني هللا عدل فالشريعة .ابلتأويل
 .57"وأصدقها داللة أمت َّ  رسوله صدق وعلى

 وجوب يف ظاهر" :(والطاعة السمع املسلم املرء على)قال أبو العباس القرطيب يف شرحه حلديث: .3
 فال مبعصية أمر فإن. مبعصية َيمر مل إذا فيه خالف وال. والقضاة واألمراء لألئمة والطاعة السمع

  املسلمني على خلعه وجب: كفرا  املعصية تلك كانت  إن مث واحدا، قوال املعصية تلك يف طاعته جتوز
 وإقامةاحلدود، رمضان، وصوم الصالة، كإقام  الدين؛ قواعد من قاعدة إقامة ترك لو: وكذلك. كلهم
 فأما. خلعه وجوب يف تلفالخيُ  منهما، مينع ومل والزىن، اخلمر شرب أابح لو وكذلك. ذلك من ومنع  

 متسكا خيلع، ال أنه إىل البصريون وذهب .خيلع أنه على فاجلمهور إليها؛ الناس ودعا بدعة، ابتدع لو
 على يدل وهذا ،(برهان فيه هللا من عندكم بواحا كفرا  تروا أن إال: )وسلم عليه هللا صلى قوله بظاهر

 أو حق بغري مال أخذ مثل مبعصية أمر لو فأما. مبتدعا كان  وإن املتأول والية استدامة
 املأمور ظهر ضرب إىل ذلك أفضى ولو ،أمره ذفين وال ذلك، يف يطاع فال ،حق بغري أوضرب   قتل

 مها إذ شرعا؛ حيرم وكالمها. همالِ  وال اآلخر، دم من أبوىل والماله، أحدمها، دم ليس إذ ماله؛ وأخذ
 يف ملخلوق طاعة ال: )لقوله للمأمور؛ وال لآلمر، ال منهما، واحد على اإلقدام جيوز وال مسلمان،

                                                           
 .3 /3عن رب العاملني عالماملوقعنيأ -57
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 يف فأماقوله(. طاعة وال مسع فال مبعصية أمر فإن: ) هنا ولقوله ذكرهالطربي، ؛كما(اخلالق معصية
 ذلك به للمفعول أمر فهذا ؛(مالك وأخذ ظهرك، ضرب وإن وأطع، امسع: )حذيفة حديث

 .ذلك من أعظم هو ما إىل األمر يتفاقم أن خمافة عليه اخلروج وترك،واالنقياد لالستسالم
 ذلك واليظهر له، يظهر بوجه لألمري يسوغ ليبتأو  ذلك به فعليُ  ملن خطااب ذلك يكون أن وحيتمل

 .59"أعلم وهللا اجلمع، ويصح األحاديث، بني التعارض يرتفع هذا وعلى. 58به للمفعول
لظاهرية ل إمام ايزعم أصحاب القول السيء أهنم َيخذون بظاهر احلديث. ولذلك أسوق هلم قو  .4

 والناطِق ابمسهم. 

ال و ضعلى أ   "... أما أمره صلى هللا ع ل ي ِه و سلم اِبلصربِ  قال ابن حزم رمحه هللا:
 
رخذ امل  ،رب الظ ه 

ا م  ف ِإمنَّ ا ذ ِلك ِبال  شك  ِإذا توىل اإِلم اُم ذ ِلك حِب   ِإن و   .فرض علينا الصَّرب  ل هُ  ك  ِفيِه أ نهشا ال  ق. و ه ذ 
تنع من ذ ِلك، بل من ضرب رقبته ِإن و جب ع ل ي ِه، ف  ُهو  ف اسق ع اص .هلل ت    ام   ع اىل 

ذ ِلك.  و ِأمَّا ِإن ك ان  ذ ِلك بباطل، فم عاذ  هللا أ ن َي  مر ر ُسول هللا صلى هللا ع ل ي ِه و سلم اِبلصرِب على 
مث  والعدوان{ ا ق ول هللا عز و جل }وتعاونوا على ال رب و التَّقوى و ال  تعاونوا على اإل ِ و قد علمن ا أ ن  .بره ان ه ذ 

وى  ؛ ق ال  هللا عز و جل }و م ا ين طق ع ن اهل  م ربه ت  ع اىل  م ر ُسول هللا صلى هللا ع ل ي ِه و سلم ال  خُي الف ك ال  ك ال 
فا كثريا{، فصح أ ن  أ ن ُهو  ِإالَّ  ِتال   و حي يُوحى{ و ق ال  ت  ع اىل  }و ل و ك ان  من ِعن د غري هللا لوجدوا ِفيِه اخ 

ف ِفيِه و ال   ،كل م ا ق ال ه ر ُسول هللا صلى هللا ع ل ي ِه و سلم ف  ُهو  و حي من ِعن د هللا عز و جل ِتال  و ال  اخ 
ا   رِي كل ُمسلم أ ن أ خذ م ال ُمسلم أ و تع ارض و ال  تن اقض. ف ِإذا ك ان  ه ذ  ك ذ ِلك، فيقنٌي ال  شك  ِفيِه يد 

ذمِ ي ِبغ ري  حق، و ضر ب  ظ هره ِبغ ري  حق، ِإمث  وعدوان و حر ام. ق ال  ر ُسول هللا صلى هللا ع ل ي ِه و سلم )ِإن 
ف من أحد من ال ُمسلمني، دماءكم و أ م و الُكم  و أ ع ر اضُكم  حر ام ع ل ي ُكم(. ف إذ  ال  شك  يف  ِتال  ا و ال  اخ  ه ذ 

ِتن اع من ذ ِلك أبِ ي  و جه  ر ه للضرب ظلما، و ُهو  يقدر على ااِلم  فاملسلم إذا ترك ماله لألخذ ظلما، وظ ه 
ا حر ام بِن ص  ال ُقر آن" مث  والعدوان، و ه ذ   .60أمكنه، ُمعاون لظامله على اإل ِ

                                                           
للمصلحة العامة، أو فرض اكتتاب تضامين يف نكبة أو حنوها من  اخلاصة تصور هذا يف مثل: نزع امللكيةقد يُ  - 58

ع يف مثل على أن التناز .با حالالالضرورات، أو منع التهريب واملعاقبة عليه، مع أن القائمني به يرونه جتارة وكدحا وكس
أبطلوه وجب  لناس، وماااألمور جيب أن يصار فيه إىل العلماء والقضاة، فما أمضوه مضى، ولو لو يعجب بعض  هذه 

 رفضه ومناهضته، وال طاعة فيه شرعا.
  .(89 /12) ملاأشكلمنتلخيصكتامبسلم املفهم -59

 .133 /4الفصل يف امللل واألهواء والنحل  -60
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 :قاألبوحممدو"

وكذلكاآلمرفينفسهبمامليب.وليسلهبذلكعذر،للهتعاىلمرمبعصيةأنيأمترهلا،فإنفعلفهوفاسقعاص  فحرامعلىكلمنأُ 
 .61"بالآلمروالذييؤمرسواءفيذلكوالعذرللمأمورفيطاعته،،فهوعاصللهتعالىفاسق،حاللهتعالىله

من وجوه  وجه آخر وإذا أردان أن نكون ظاهريني، دون أن نظن ابهلل ظن السوء، فاحلديث فيه .5
"، وهي كمالُ خذأُ ،و كربظهرُ ضُ سمعوتطيعلألمري،وإنت  ":أي، هو قراءته ابلبناء للمجهولالظاهر، و 
يضرب  فسه الذيدة للحديث. فعلى هذه القراءة: ال يكون األمري املطاع هو نقراءة معتم  

احملسوبني  بعض و منأ، وإمنا غريه من رعيته أو يوافق عليه الظهر وَيخذ املال أو َيمر بذلك
. فراد رعيتهن بعض أع عليه. وكل ما هنالك أنه مل يتمكن من القيام بواجبه يف منع هذا الظلم

على طاعة  اإلبقاء وهذا معناه: أنه حىت يف مثل هذه الظروف وما فيها من فنت وتعدايت، جيب
 .األمري، ففيها بقيٌة من خري ومصلحة

ا منه "حاميه لُ جيعو  يا،أو يزيده فسادا وغ ،األمري ارع إىل قول يفسدوهذا أيضا أوىل من أن ُنس
سنة هللا  شرعي على أسلموه ظهوركم وأموالكم، فهو "جمرمأطيعوه و حراميها"، مث نقول للناس: 

 ورسوله".
إذا كان احلديث موضوُع الكالم قد ورد يف صحيح مسلم، ففي صحيح مسلم أيضا حديٌث  .6

عن عبد هللا بن مسعود، أن رسول هللا ف الظهر وأخذ املال.ضرب يُبطل قول القائلني بقبول  آخرُ 
أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون  ما من نيب بعثه هللا يف»صلى هللا عليه وسلم قال: 

وأصحاب؛ َيخذون بسنته ويقتدون أبمره. مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال 
يده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون. فمن جاهدهم ب

 .62«مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل
أن  يُزيل  بيده ما فعلوه ِمن  املنكرات، مثل أن   :"فجهاُد األمراِء ابليدقال ابن رجب احلنبلي: 

أو يُبطل بيده ما أمروا به ِمن   أو يكِسر  آالت املالهي اليت هلم، وحنو ذلك، ،يُريق مخور هم
وكلُّ هذا جائٌز، وليس هو من ابب قتاهلم، وال ِمن  اخلروج  .إن كان له ُقدرٌة على ذلك ،الظُّلم
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صحيح مسلم، ابب بيان كون النهى عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن األمر ابملعروف والنهى  62
 عن املنكر واجبان.
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عليهم الذي ورد النَّهُي عنه، فإنَّ هذا أكثُر ما خيشى منه أن يقتل اآلمر وحده. وأما اخلروج 
 .63ي إىل سفك دماِء املسلمني"عليهم ابلسَّيف ، فيخشى منه الفنُت اليت تؤد ِ 

ظهوران  إذا وقعت يف ،هلا مُ الستسااللزمنا لزمنا جماهدُة منكراهتم الواقعِة على غريان، مث ي  فكيف ي  
 ؟ما لكم كيف حتكمونوأموالنا؟ 

 
 مفاسد أخرى للطاعة البدعية 

طاعة  جيعلوها ال يرضون حىت -الة أو من مواليهم سواء من الو  -أصحاب الطاعة البدعية 
ه معظم تحت ذي يعيش". وهذا هو الواقع الالطاعة املطلقة مفسدة مطلقةمطلقة. ومعلوم أن "

 املسلمني. 
ألمر. امة أويل لقد بولغ يف أمر الطاعة البدعية نفسها، حىت أصبحت قوال ضمنيا بعص

، وأي اراهتمطئة لقر ختوذلك أن عددا من والة أموران مينعون منعا ابات أي اعرتاض عليهم، وأي 
جِ دوا كل أخطائهم، وكل ليمتدحوا ومي - أو م واليهم -نقد لسياساهتم. وَييت أولياؤهم 
، لكفرايتواوبقاتهم بكل ب واح من الضالالت واملفاسد واملخطاايهم، وكل كوارثهم.ولو جئت  

من  -حد أ.  ولو جترأ اترخييا ، وجلعلوا منه عمال بطوليا وإجنازامش ر ِفا ألوجدوا له أتويال وخمرجا
م االحرتام االعرتاض ألمطروه بتهم اخلروج عن واجب الطاعة، وبعدعلى النقد و  -غري املوايل

وأفكار  ه سياساتألويل األمر، وابلتسبب يف الفتنة، وهتديد األمن واالستقرار... وكل هذ
ني ة الصاحلىت الوالبدعية ما أنزل هللا هبا من سلطان. وحسبها من الشر والضرر أهنا تفسد ح

 اعالنفاق واخلدو التملق وحتاصرمهب املصلحني، وحترمهم فوائد النقد واملعارضة والرتشيد، وتغرقهم
 . والتلبيس

أما شرعنا فليس فيه عصمة ألحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكل واحد 
حلق دونه يؤخذ منه ويرد عليه. واملصلحة احلقيقية للحاكم واحملكوم معا، تكمن يف الصدع اب

ويف حرية الرأي وحرية النقد وحرية االعرتاض على الوالة  وكشف األخطاء والعيوب، واحلقيقة،

                                                           
 .2/248،جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم -63
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واخللفاء. والنصوص يف ذلك ابلغة مبلغ املعلوم من الدين ابلضرورة. وحسبنا قوله 
ِخرِ }تعاىل: ِمُنون ِباللَِّهو ال ي  و ِماآل  تُ ؤ  ُتم  ء ف  ُردُّوُهِإل ىاللَّهو الرَُّسوإِلن ُكن   ِفيش ي   .[59: النساء{ ]ف ِإن  ت  ن از ع ُتم 

فليس من الطاعة الشرعية أُلويل األمر تقدمي اإلطراء والنفاق واخلداع هلم. كما أن 
م وأفعاهلم ليس فيه أي انتقاص نقدهم ومصارحتهم ومعارضة ما يستوجب املعارضة يف أقواهل

 .، بل هو الواجب نصا واستصالحاللطاعة الشرعية وال أي تناف  معها
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 اخلامتة 
 عليها ص  يف خمتلف مباحث هذه الورقة أن طاعة أويل األمر املنصو  لقد أوضحتُ 

 لعربية، اليتلقبائل ال ة حضاريةطفر شكلت  النبوية، قد ن الكرمي والسنةآهبا يف القر  واملأمور  
 نظمةوالدولة امل الشريعةو  القبيلة العرفية، إىل عصر األمةالشتات والتغالبو  انتقلت بذلك من عصر

 .املوحدة
 ...قاصدوامل جبملة من القيود واحلدود وموجهة ولقد جاءت تلك الطاعة حمفوفة

ىل الشام ملنورة إثقلها من املدينة ا انتقال عاصمة الدولة اإلسالمية ومركزِ  لكنَّ و 
ن املرجعية مومستوحى  ، أكثرها مستمدالسلبية سياسيةالات غري باب جلملة من الت، فتحالوالعراق

 احلكم.و ت املرجعية اإلسالمية يف جمال السياسة زامحاليت  ،القيصرية والكسروية
تصبح طاعة ع هبا لالدفيف طاعة أويل األمر، و  واإلفراط ويف هذا السياق بدأت املبالغة

 مطلقة ليس هلا قيود وال حدود، وتصبح عنواان لالستبداد والفساد.
 العودة ، ألجلوليس لنا اليوم من خمرج سوى اجلهاد العلمي والفكري والسياسي

 إىل مقاصدها وضوابطها.و ابلطاعة الشرعية إىل طبيعتها 
اهتا ذل يف حد ، اليت تشكحرية الفكر والتعبري والنقد إطالقُ ذلك  َييت يف مقدمةو 

 .كموالشطط يف استعمال السلطة والتح ضمانة للتوازن والرتشيد ومنع اإلفراط
قانونية واثئق الاعتماد اليف عصر و  ،الدستورية واملؤسسات ومبا أننا يف عصر التقنني

 به، أصبحت مجيع الدول اإلسالمية أتخذ ما وهو املفصلة واملدققة،
ثوا حتدث للناس أقضية بقدر ما أحد" :64ريةم  العُ  وعمال ابلقاعدة الفقهية الذهبية

 "،من فجور
، يرفع مفصال تقنني مسألة الطاعة تقنينا اتما فقد أصبح من الضرورات الشرعية 

مبا يف ذلك ما يتعلق برئيس الدولة وصالحياته وحدوده  ،ومينع االستبداد ابمسها ،التنازع فيها
 أو إبطال طاعته يف أي شطط يقع فيه. ،عزله ، ومىت وكيف ميكنوحماسبته

                                                           
إىل  نسبةً  ،عمرية أيضا عليها. وهي االعتماد   ا وأكثر  هبإىل عمر بن اخلطاب، الذي عمل  هي قاعدة عمرية، نسبةً  -64

تطبق  ثوه، ولكنها ملوما أحد والقاعدة طبقت كثريا على احملكومني عمر بن عبد العزيز، صاحب هذه العبارة التقعيدية.
 قط على احلكام، رغم كل ما أحدثوه وأفسدوه من الدين والدنيا.
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