بيعةٌ ِ
خاطئةٌ باطمةٌ
َ َ
بسم هللا الرحمن الرحيم

سؤال :توجد من الجماعات المعاصرة من تأخذ البيعة لنفسيا وألميرىا من األفراد عمى النحو التالي :أبايع عمى السمع والطاعة في المنشط والمكره،

والعسر واليسر ،ما لم أر كف اًر بواحاً  ...فما مدى صحة وشرعية ىذه الصيغة من بيعة األفراد ألمراء مجموعاتيم ،وجزاكم هللا خي اًر؟
الجواب  :الحمد هلل رب العالمين .ىذه الصيغة من بيعة األفراد ألمراء مجموعاتيم باطمة ال تجوز؛ وذلك من أوجو:

منيا :أن ىذا القيد " ما لم َأر كف اًر بواحاً "؛ مفاده أنو ميما رأى منيم فجو اًر بواحاً ،وظمماً وفسقاً ،واجراماً بواحاً ـ لكن ال يرقى إلى درجة الكفر البواح ـ
ال يجوز لو أن يفارقيم ،بل يجب عميو أن يبقى معيم ،يناصرىم ،ويعطييم السمع والطاعة في المنشط والمكره ،وفي العسر واليسر  ..وىذا باطل بالنقل
ِ
َّ ِ ِ
والعقل  ..قال تعالى [:وا َّ ِ
ك َّ
ين ]األنعام.86:
ان فَالَ تَ ْق ُع ْد َب ْع َد ال ّذ ْك َرى َم َع اْلقَ ْوِم الظالم َ
الش ْيطَ ُ
ِما ُينس َيَّن َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
وضوْا في َحديث َغ ْيره إن ُك ْم إذاً ّمثْمُيُ ْم
وقال تعالىَ [:وقَ ْد َنَّز َل َعمَ ْي ُك ْم في اْلكتَاب أ ْ
اّلل ُي َكفَ ُر ب َيا َوُي ْستَ ْي َأُز ب َيا فَالَ تَ ْق ُع ُدوْا َم َعيُ ْم َحتى َي ُخ ُ
َن إ َذا َسم ْعتُ ْم َآيات ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين ِفي َجيََّن َم َج ِميعاً ]النساء .ٔٗٓ:ىذه اآلية وان نزلت في النيي عن القعود والجموس مع الكافرين المستيزئين  ..إال أنو
ين َواْل َكاف ِر َ
اّلل َجامعُ اْل ُم َنافق َ
إ َّن َّ
يجوز االستدالل بيا عمى النيي عن الجموس والقعود مع الفاسقين والظالمين ،كما استدل بيا عمر بن عبد العزيز عمى الصائم الذي جالس شاربي
الخمر وىم يشربون الخمر  ..فجمده كما جمدىم سواء.

ال تَ َعاوُنوْا َعَمى ِ
َّ
اإلثِْم َواْل ُع ْد َو ِ
ان ]المائدة . ٕ:وفي بقاء المرء المسمم مع الفاسقين الظالمين ،عمى ما
وكذلك قولو تعالىَ [:وتَ َع َاوُنوْا َعَمى اْل ِّبر َوالت ْق َوى َو َ َ
يمارسونو من ظمم وعدوان وبغي  ..ينصرىم ويكثر سوادىم  ..فيو من التعاون عمى اإلثم والعدوان ما فيو ،وفي الحديث":من كثر سواد ٍ
قوم فيو منيم ".

ومنيا :قد ظيرت جماعات وفرق عدة في التاريخ اإلسالمي كان ليا أفرادىا وأمراؤىا  ..وكان منيا من يقاتل  ..كالمرجئة ،والمعتزلة ،والخوارج ..

ال عن أن يقول أحد من السمف
وغيرىم  ..ومع ذلك كان السمف ينكرون عمييم ،ويرون وجوب اعتزاليم ،وعدم تكثير سوادىم ال بقول وال فعل  ..فض ً

بوجوب طاعتيم وطاعة أمرائيم ما لم ُير منيم كف ًار بواح ًا  ..وكممات السمف في وجوب اعتزال مجالس أىل البدع واألىواء أكثر من أن تُحصر في ىذا
الموضع.
ومنيا :أن المبايعة عمى السمع والطاعة في المنشط والمكره ،والعسر واليسر ىكذا عمى االطالق وفي جميع مناحي ومرافق الحياة  ..ال تُعطى إال
لمخميفة أو الحاكم العام الذي ترتضيو األمة حاكم ًا عمييا  ..أما أمراء الجماعات أو المجموعات كالتي تتشكل في زماننا فيذه إمارة استثنائية خاصة ..
طاعتيا خاصة ومقيدة فيما تم التعاقد عميو تنتيي بانتياء ما تم التعاقد عميو  ..كالسفر  ..أو الجياد  ..أو طمب العمم في مدارس ومعاىد يكون عمى

ىذه المعاىد قيم أو أمير مطاع ،ونحو ذلك  ..فإذا انتيى السفر انتيت اإلمارة  ..واذا انتيى الجياد في مرحمة من المراحل انتيت اإلمارة  ..واذا انتيى

طمب العمم انتيت اإلمارة  ..أما اإلمارة العامة التي تعطى السمع والطاعة في المعروف ،وفيم ليس فيو معصية  ..في جميع مناحي ومرافق الحياة ..
ىي لمخميفة أو الحاكم العام لممسممين ،وليس ٍ
ألحد غيره!
ال عمن سواه  ..ولم
ومنيا :أن الخميفة العام ال يحق لو أن ُيطالب أمتو والناس
ابتداء أن ُيبايعوه عمى السمع والطاعة ما لم يروا منو كف ًار بواح ًا ،فض ً
ً
الصديق رضي هللا عنو تراه يخاطب
يحصل شيء من ذلك مع الخمفاء الراشدين األربعة ،ومن جاء بعدىم من الخمفاء  ..بل في اليوم األول من خالفة ّ
األمة بقولو العظيم ":أطيعوني ما أطعت هللا فيكم ،فإن عصيت هللا فال طاعة لي عميكم "!

فإن قيل :كيف نفيم ونفسر قولو ملسو هيلع هللا ىلص ":أن ال ننازع األمر أىمو إال أن تروا كف اًر بواحاً عندكم من هللا فيو برىان "؟

أقول :أن ال ننازع األمر أىمو بعد التمكين ،وبعد أن يستتب ليم الحكم ،وتتم ليم البيعة شيء  ..وأن يبايع أولو األمر ابتداء ـ وقبل التمكين ـ عمى

السمع والطاعة ما لم ُير منيم كفر بواح شيء آخر  ..ال يجوز الخمط بينيما.
ويقال كذلك :عدم منازعة الوالة إال في مورد الكفر البواح  ..ليس محل اتفاق عن د السمف  ..بل ىناك كثير من السمف وأولي العمم يرون الخروج
ُ
عمى حكام الفجور والظمم  ..في حال كان الخروج عمييم أقل فتنة وضر اًر من إقرارىم وبقائيم عمى سدة الحكم  ..كما بينا ذلك في مقالتنا المنشورة في

موقعنا " فصل الكالم في مسألة الخروج عمى الحكام " ،فميراجعيا من شاء .وبالتالي عبارة " ما لم ترو كف اًر بواحاً " ،ال يجوز أن تكون في مورد

المبايعة ،أو شرطاً لممبايعة!

بايع عمى الحكم والوالية  ..ومن ثم يُعطى السمع والطاعة  ..فضالً عن أن يبتدئ
ويقال أيضاً :أن المسمم المجروح العدالة ..
ابتداء ال يجوز أن ُي َ
ُ
ً
حكمو بشرطو عمى المبايِع بأن يسمع ويطيع لو ما لم ير منو كف اًر بواحاً !..
ِ
ِ
ِ
ات فَأَتَ َّمي َّن قَ ِ
اىيم ربُّو بِ َكمِم ٍ
ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ك لِ َّمن ِ ِ
ين ]البقرة .ٕٔٗ:أي ال
ال َع ْيدي الظالم َ
ال إِّني َجاعمُ َ
ال الَ َي َن ُ
ال َومن ُذِّريَّتي قَ َ
اس إ َماماً قَ َ
َ
ُ
قال تعالىَ [:واِذ ْابتَمَى إ ْب َر َ َ ُ َ
ينال عيدي باإلمامة الظالمين.
1

قال القرطبي في التفسير :استدل جماعة من العمماء بيذه اآلية عمى أن اإلمام يكون من أىل العدل واإلحسان والفضل مع القوة عمى القيام بذلك،

ال
وىو الذي أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أال ينازعوا األمر أىمو ،عمى ما تقدم من القول فيو .فأما أىل الفسوق والجور والظمم فميسوا لو بأىل ،لقولو تعالى [:الَ َي َن ُ
ِ
َّ ِ ِ
ين ].
َع ْيدي الظالم َ
قال ابن خويز منداد :وكل من كان ظالم ًا لم يكن نبي ًا وال خميفة وال حاكم ًا وال مفتي ًا ،وال إمام صالة ،وال يقبل عنو ما يرويو عن صاحب الشريعة ،وال

تقبل شيادتو في األحكام ،غير أنو ال يعزل بفسقو حتى يعزلو أىل الحل والعقد ا -ىـ.

ومنيا :أن مثل ىذه الصيغة في بيعة األفراد ألمرائيم  ..تحمل األمراء عمى الطغيان ،واالستبداد ،والظمم واالستعالء بغير حق  ..وىذه نتيجة تتنافى

مع مقاصد الشريعة من اإلمارة والتأمير ،فاإلمارة في اإلسالم تكميف ،وخدمة ورعاية ،ومسؤولية ،وليس تشريف ًا  ..وىي مغرم وليس مغنم ًا ،إال من أخذىا
بحقيا  ..قال ملسو هيلع هللا ىلص ":ما ِمن ٍ
طيا بِ ُن ِ
يجد رائح َة َّ
الجن ِة "متفق عميو.
عبد َيسترعيوُ هللاُ ر َّ
عي ًة ،فَمم ُي ِح ْ
صحو لم ْ

يدخل معيم َّ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":ما من ٍ
الجنة " مسمم.
وينصح ،إال لم
أمر المسممين ،ثم ال
ُ
ْ
يجيد ليم َ
أمير يمي َ
َّ
ليتمنين أقو ٌام ولُّوا ىذا األمر ،أنيم َخُّروا من الثريَّا ،و َّأنيم لم َيمُوا شيئ ًا "[ٔ].
وقال ملسو هيلع هللا ىلص":
نين أقوام َّأنيم كانوا م َّ
عمقين بذوائبِيم بالثريَّا ،وأنيم لم يكونوا َولُوا شيئ ًا قط "[ٕ].
وقال ملسو هيلع هللا ىلصٌ ":
ويل لألمراء! ليتم َّ ٌ
ُ
ويل لألُمناء؛ َّ
يوم القيامة َّ
ال
ائبيم معمقةٌ بالثُّريَّا ُي َدْل َدلُون بين السماء واألرض ،وأنيم لم َيموا عم ً
ويل ُ
لمع َرفاءٌ ،
ويل لألمراءٌ ،
وقال ملسو هيلع هللا ىلصٌ ":
أن ذو َ
ليتمن َي َّن أقو ٌام َ
"[ٖ].
ِ
الجور "[ٗ].
ال ،حتَّى َيفُ َّكو
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":ما ِمن أميِر عش ٍرة ،إال وىو ُيؤتَى بو يوم
القيامة َمغمو ً
العدل ،أو َ
يوبقوُ
ُ
ُ
خالصة القول :ىذه الصيغة في بيعة األفراد ألمراء مجموعاتيم ،والواردة أعاله في السؤال  ..باطمة ،باطمة  ..ال يجوز العمل بيا  ..وصاحبيا في
ِح ٍّل منيا ،لقولو ملسو هيلع هللا ىلص  ":أيما شرط ليس في كتاب هللا تعالى فيو باطل " .بيذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله  ..والحمد هلل رب العالمين.
فإن ِقيل :ما ىي صيغة البيعة األسمم واألصح التي تُعطَى لإلمارة االستثنائية الخاصة ..؟

أقول :ال توجد صيغة معينة ُيمتزم بيا  ..كما لم يعرف عن السمف عندما كانوا يخرجون في سفر  ..أو غزو  ..أنيم كانوا يعطون بيعة خاصة
ٍ
جياد ،ونحو ذلك من األعمال  ..يجب أن ُيطاع في
ؤمر عمى سفر أو حج أو
ألمراء السفر أو الجند  ..ولكن كانوا يعممون ضمناً  ..أن من ُي ّ
ُمر عميو  ..فيطيعونو بالمعروف ،وفيم ليس فيو معصية  ..من دون أن يخصوه ببيعة خاصة بو ،غير بيعتيم لإلمام العام  ..وىذا
المعروف فيم قد أ ّ
يكفي.

فإن قيل :كيف نفيم ونفسر حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص ":من مات وليس في عنقو بيعة ،مات ميتة جاىمية "؟

أقول :المراد ىنا بيعة اإلمام العام  ..وليس البيعات االستثنائية الخاصة  ..فيذه ال تغني وال تجزئ عن البيعة العامة لإلمام العام لممسممين ،يوضح

إمام مات ميتةً جاىمية " .فالمراد باإلمام ىو الخميفة أو اإلمام أو الحاكم العام لممسممين ..
ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص  ،في حديث آخر ":من مات وليس عميو ٌ
وقولو ":مات ميتةً جاىمية "؛ ال يفيد أنو مات كاف اًر ،وانما يفيد أنو مات ميتة شابيت ميتة الجاىمي في جاىميتو  ..حيث كانوا في الجاىمية متفرقين في
قبائل شتى  ،تتنازعيم الوالءات والزعامات القبمية  ..من غير إمام عام يجمعيم!

عبد المنعم مصطفى حميمة
" أبو بصير الطرطوسي "
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