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 .الملخص باللغة العربية
وإمارتهمُمنُإعطاءُالناسُحقوقهمُكاملةُغيرُمنقوصة،ُولماُكانُُوحكمهمُلبدُفيُوليةُالناس

الستبدادُالسياسيُيعدُجريمةُكبيرةُوعظيمةُينتجُعنهُجرائمُعدةُكلهاُتؤذيُالناسُفيُحياتهمُ
ُجاءتُهذهُ ُوتهضمها، ُبل ُحقوقهم، ُمن ُوتنتقصُكثيرًا ُوأعراضهم، ُوأموالهم ُوآرائهم ومعاشهم

ُالتيُهيُبعنوانُالستبد ُجاءتُلبيانُالرسالة ُالرسالة ُوهذه ُفقهيةُمعاصرة، ُالسياسيُدراسة اد
ُلتوضيحُ ُينتجُعنُالستبدادُمنُجرائم،ُوجاءتُأخيرًا ُوبيانُما ُالجريمةُوفظاعتها، حجمُهذه

ُوبيانُالضماناتُالتيُجاءتُبهاُالشريعةُالسالميةُالتيُتمنعُمنُالستبداد.
ُلكُعلىُالنحوُالتالي:ُوقدُتناولتُجزئياتُهذاُالموضوعُفيُثالثةُفصول،ُوذ

ُ: ثالثة مباحثمن خالل  حقيقةُالستبداد،ُووسائله،ُوحكمه،تناولتُفيهُُاألول:الفصل 
،ُتناولتُفيهُوالثالثتناولتُفيهُوسائلُالستبداد،ُُوالثاني,،ُتناولتُفيهُحقيقةُالستبدادُاألول,

ُحكمُالستبداد.
ُُ:أربعة مباحثمن خالل تبداد،ُفيهُالجرائمُالناتجةُعنُالسُتناولتالثاني: الفصل 
ُالدولةُاألول, ُسلطات ُعلى ُالتغول ُجريمة ُتناولتُفيه ُمصادرةُُوالثاني,، ُجريمة تناولتُفيه

ُ ُوالثالثالحرياتُالعامة، ُالحكم، ُتعطيلُنظام ُجريمة ُتناولتُفيه ُجريمةُوالرابع، ُتناولتُفيه ،
ُ.ُالستيالءُعلىُالمالُالعام

ُُالثالث:الفصل  ُفيه ُالستبدادُضماناتتناولت ُلمنع ُالسالمية أربعة من خالل ُ،الشريعة
ُُ:مباحث
،ُتناولتُفيهُالثالثتناولتُفيهُضمانُإقامةُالعدل،ُُوالثاني,ُضمانُالشورى،ُتناولتُفيهُاألول,

ُ ُوالستجواب، ُوالمحاسبة ُالمساءلة ُمبدأ ُاختيارُوالرابعضمان ُأسس ُضمان ُفيه ُتناولت ،
ُالمسؤولين.
ُالفهارس.ُُوالنتائج،ُوالتوصيات،ُلتتضمنُُالخاتمةثمُجاءتُ
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Abstract 
It is imperative when ruling a group of people to give them their rights in full 

undiminished. Since political tyranny is a great crime resulting in several great 

crimes that hurt people in their lives, opinions, properties, money and honor, and 

greatly diminish their rights, this study which is entitled  ‘Political Tyranny; a 

Juristic Contemporary Study’ was conducted to show the size and severity of this 

crime. This study is meant to explain the extent and magnitude of this crime, to show 

the resulting crimes of tyranny, and finally to the guarantees provided by Islamic 

Sharia law that prevents tyranny. 

The details of this subject are addressed in three chapters, as follows: 

Chapter One: explains the reality of tyranny, its means, and its rules, through three 

sections: 

The first section explains the reality of tyranny; the second illustrates the means of 

tyranny; and the third deals with the rules of tyranny. 

Chapter Two: shows the crimes resulting from tyranny, through four sections: The 

first deals with the offense of transgression against state authorities. The second 

deals with the crime of confiscating public freedoms; the third explains the crime of 

disrupting the regime; and the fourth illustrates the crime of appropriating public 

money. 

Chapter Three: explains the guarantees of Islamic Sharia law in preventing tyranny, 

through four sections: The first section explains the guarantee of consultation 

(Shura). 

The second illustrates the grantee of administration of justice; the third deals with 

grantee of ensuring the principle of accountability; and the fourth deals with the 

grantee of establishing the basis for the selection of officials. 

The conclusion of the study includes the findings, recommendations, and indexes. 
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 االقتباس
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ٹٱٹٱُّٱ
 مئ هي مي  خي حي جي ٰهمه جه هن من خن حن جن
 [92ص:ُ] َّ هث مث هت مت هب مب هئ
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 اء  دَ ه  الِ 
ب ْتُُىل ُإُ  ت ع  ر ْتُو  ه  س  ع ْتُو  ض  و  م ل ْتُو  ،ُإ ل ىُم ْنُح  ن ان  ُو اْلح  ُاْلح ب   ْنب ع  ب يب ة،ُإ ل ىُم  أ م  يُاْلح 

اُ ْيه  م  ُق د  اح ي،ُإ ل ىُم ْنُت ْحت  ن ج  ُت وف يق يُو  رُّ ع اؤ ه اُس  ُد  ان  ْت،ُإ ل ىُم ْنُك  ع ْتُو أ ْثم ر  بَّْتُف أ ْبد  ر  و 
نَّة . ُاْلج  ُت ْكم ن 

ُ
ب ير ًا،ُإ ل ىُم ْنُ ر ع ان يُك  ير ًاُو  غ  بَّان يُص  ،ُإ ل ىُم ْنُر  ُاْلك ب ير  ْلب  ُاْلق  اح ب  يُاْلك ر يم،ُص  إ ل ىُو ال د 
ُهللا ،ُ ُإ ل ىُب ي وت  ذ ُب ي د يَّ اي ة ،ُو أ خ  د  ُاْله  ُل يُط ر يق  د  ى،ُإ ل ىُم ْنُم هَّ حَّىُف أ ْعط ىُو أ ْرض  ض  ُو  ب ذ ل 

ُهللا ُع م ر ه .إ ل ىُأ ب يُا ُأ ط ال  ُْلع ز يز 
ُ

ُهللاُم ُ أ ُُاةُ يُ حُ الُُْةُ يكُ رُ شُ وُ ُ،بُ رُْالدَُُّةُ يقُ فُ ىُرُ ل ُإُ  ب ة ُ،ُاُهللاُ هُ ظُ فُ ةُحُ يبُ بُ حُ يُالُْتُ جُ ْوُزُ ُع ْبد  اح  إ ل ىُص 
،ُإ ل ى ق  ُو اأْل ْخال  ْلم ُُةُ لُ اص ُوُ ىُمُ لُ يُعُ يعُ جُ شُْيُتُ ف ُُرُ وُْاُدُ هُ ل ُُانُ كُ م ْنُُاأْل د ب  ُفُ دُ هُ الُُْوغُ ل ُب ُوُ اْلع 

ُ.ودُ شُ ْنُمُ الُْ
ُ

ت ي،ُإ ل ىُ ق وَّ ز  يُو  ْمُع  ْنه  ُم  ي ات ي،ُإ ل ىُم ْنُأ ْست م دُّ ُهللا ُف يُح  ن د يُب ْعد  س  و ات يُو  ت يُو أ خ  إ ل ىُإ ْخو 
ب ن ات يُا ُ.اءُ زَّعُ أْلُ أ ْبن ائ يُو 
ُ

ًا، يع  م  ئ يُج  ز م ال  ق ائ يُو  واُت ْحلُّوُنُْمُ ُإ ل ىُإ ل ىُأ ْصد  ت م يَّز  ،ُو  اء  خ  ف ـاءُ ُب اْل  ،ُب اْلو  ُإ ل ىُو اْلع ط اء 
ُي ن اب يعُ 

ْدقُ  اف ي،ُالص   ،ُم نُُْإ ل ىُالصَّ ْدت  ع  ْمُس  مُُْم ع ه  ب ر ْفق ت ه  وبُ ُف يُو  ُم اُُد ر  ْير  ،ُه ْمُخ  ْرت  ي اة ُس  اْلح 
ْدٍق. ْني اُب ص  أ ْعط ْتن يُالدُّ

ُ ،ُإ ل ىُإ ْخو ان ي  اب ين  ىُو اْلم ص  ْرح  ُهللا ،ُإ ل ىُاْلج  ب يل  ًةُف يُس  يص  ْمُر خ  ه  ُب ذ ل واُأ ْرو اح  ين  ،ُالَّذ  اء  د  ه  الشُّ
. ين  اه د  إ ل ىُاأْل ْسر ىُو اْلم ج 

ن يُنُْمُ ُيعُ مُ ىُجُ ل ُإُ  اع د  ُ.ْمرُ اُاأْلُ ذُ هُ ُامُ مُ ْتُإ ُُلُ جُْأ ُُنُْمُ ُثُ حُْبُ الُُْيقُ رُ يُطُ ل ُُرُ سَُّي ُوُ ُس 
ُ

ُيُدُ هُْأُ  ال ىُهللاُ ُنُْمُ ًُاُيُ اجُ ر ُُعُ واض ُت ُمُ الُُْلُ مُ عُ اُالُْذُ هُ ث و اب  ُ.ولُ ب ُقُ الُُْت ع 
ُ



 خ
 

 التقدير ر  ك  الش  
ُ
ُل ُإ ُُانُ ف ُرُْعُ الُْوُ ُرُ كُْالشُُُّيلُ زُ جُ ب ُُهُ جَُّوُ ت ُأُ  ة عبد هللا سالم :ورت  ك  الد   ةِ يلَ ِض فَ ى ُهُ ولُ ب ُق ُل ُُ،أبو مخدَّ
ال ةُ ُهُ ذُ ىُهُ ل ُعُ ُافُ رُ شُْاْلُ  ُإ ْتم امُ يُف ُُحُ اض ُوُ الُُْرُ ثُ اُاأْلُ هُ ل ُُانُ يُكُ تُ الَُُّهُ اتُ ادُ شُ رُْإ ُوُ ُهُ ودُ هُ ىُجُ ل ُعُ ،ُوُ الر  س 
ُةُ نُ جُْل ُُي ُ وُ ْضُعُ ُُنُ يُْيمُ رُ كُ الُُْنُ يُْاذُ تُ سُْىُاأْلُ ل ُإ ُُيرُ دُ قُْالتَُّصُ الُ خُ وُ ُرُ كُْالشُُُّيلُ زُ جُ ب ُُمُ دَُّق ُتُ اُأُ مُ ،ُكُ لُ مُ عُ اُالُْذُ هُ 
ُ.ةُ شُ اقُ ن ُمُ الُْ
 : ورت  ك  الد   ةِ يلَ ِض فَ 
 : ورت  ك  الد   ةِ يلَ ِض فَ 
ُوُ ةُ الُ سُ الر ُ ُهُ ذُ هُ ُةُ شُ اقُ ن ُمُ ُولُ ب ُق ُب ُُامُْهُ لُ ضُُّف ُت ُل ُُ ُمُ ل ُعُ ُامُْه ُر ُكُ شُْأُ ، ُى اهُ ا م  ُم ْعل وم اتٍُُنُْمُ ُةُ الُ سُ لر ُ ل ُُق دَّ

اه م تُُْةٍُيدُ دُ سُ ُاتٍُيهُ جُ وُْت ُوُ  ُ.ةُ اسُ رُ الد ُ ُهُ ذُ هُ ُاءُ ر ُثُْيُإُ ف ُُس 
ُجُ ل ُإ ُُاًُض ُْيُأ ُُولُ ص ُوُْمُ ُرُ كُْوالشُُُّ ُو اْلق ان ونُ ُةُ يَُّيسُ رُ دُْالتَُّةُ ئ ُْيُهُ الُُْاءُ ض ُعُْأ ُُيعُ مُ ى ر يع ة  ُالشَّ ل  يَّة  ُك  ُف ي
ُي.ُمُ ْلُعُ اُالُْنُ يلُ ص ُحُْيُتُ ف ُُغُ الُ بُ الُُْرُ ثُ اأْلُ ُمُ هُ ل ُُانُ كُ ُينُ ذُ الَُّ
اُه ُر ُوُْدُ ل ُُةُ يَُّمُ ال ُسُْاْلُ ُةُ عُ امُ جُ الُُْاءُ مُ ل ُعُ الُُْةُ يُ اعُ ر ُوُ ُمُ ْلُعُ الُُْةُ احُ ىُوُ ل ُإ ُُرُ كُْشُُّالب ُُهُ جَُّوُ ت ُأ ُُنُْيُأُ نُ وتُ فُ ُيُ اُلُ مُ كُ 
يُف ُُهُ ت ُعُ فُْرُ يُوُ ينُ طُ سُْل ُفُ الُُْعُ مُ تُ جُْمُ الُْب ُُوضُ هُ ىُالنُُّل ُعُ ُلُ مُ عُ الُْوُ ُ،يمُ ْلُعُ الُُْثُ حُْبُ الُُْالُ جُ يُمُ ف ُُزُ يَُّمُ مُ الُْ
ن يُف يُينُ ادُ ي ُمُ الُُْةُ افَُّكُ  اع د  ُس  ُم ْن ُك لَّ ُو أ ْشك ر  م ا ُك  ال ىُأ ْنُ، ُت ع  ُهللا  ُو أ ْسأ ل  ، ُاْلب ْحث  ُه ذ ا إ ْتم ام 

ن ات ن اُي ْوم ُاْلق ي ام ة . س  ُح  ُف يُم و از ين  ُي ك ون 

ُوُ  ان هُ ل ُأ ُسُْأُ ك م ا ْبح  ُس  ُجُ ن ُق ُف  ُوُ ي ُُنُْأ ُُه  ُأُ انُ وُ عُْدُ ُرُ آخُ وُ ُ،اهُ ض ُر ُوُ ُهُ تُ اعُ طُ ل ُُاًُيعُ مُ ا ُالُْا ُب ُ رُ ُللُ ُدُ مُْحُ ن
ُ.ُينُ مُ الُ عُ الُْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 المقدمة

ونســــــــــــتغفرهُونســــــــــــتهديه،ُونعــــــــــــوذُبــــــــــــاللُمــــــــــــنُشــــــــــــرورُُإنُالحمــــــــــــدُلل،ُنحمــــــــــــدهُونســــــــــــتعينه
ــــــــنُتجــــــــدُ أنفســــــــناُومــــــــنُســــــــيئاتُأعمالنــــــــا،ُمــــــــنُيهــــــــدهُهللاُفهــــــــوُالمهتــــــــدي،ُومــــــــنُيضــــــــللُفل

ُ.ورشداًُُلهُولياًُ

 أما بعد:ُ
ــــــــ ن ــــــــومُأحكــــــــامُالشــــــــريعةُالســــــــالميةُف ــــــــردُوالجماعــــــــة،ُوذلــــــــكُُتق ــــــــةُمصــــــــالحُالف ــــــــىُرعاي عل

ــــــــهُ بتشــــــــريعُكــــــــلُمــــــــاُفيــــــــهُمنفعــــــــةُوخيــــــــرُلهــــــــمُفــــــــيُالعاجــــــــلُواآلجــــــــل،ُومنــــــــعُكــــــــلُمــــــــاُفي
ُُ.حققُلهمُبذلكُالسعادةُفيُالدارينترُوشرُعنهمُفيُالدنياُواآلخرة،ُلضُر

ــــــــــــومُعلــــــــــــىُالعــــــــــــدلُ ــــــــــــدُكــــــــــــانُمــــــــــــنُركــــــــــــائزُالشــــــــــــريعةُالســــــــــــالميةُأنهــــــــــــاُقامــــــــــــتُوتق وق
نــــــــــــزلُهللاُكتابــــــــــــهُليقــــــــــــومُالنــــــــــــاسُأوالطغيــــــــــــان،ُوقــــــــــــدُُوالحســــــــــــان،ُوتنهــــــــــــىُعــــــــــــنُالجــــــــــــور

بالقســــــــ ،ُويســــــــودُالعــــــــدلُبــــــــينُالنــــــــاس،ُوقــــــــدُأرســــــــلُســــــــبحانهُوتعــــــــالىُرســــــــلهُليرســــــــمُلهــــــــمُ
ٱٱٱقـــــــــال هللا،ُيجـــــــــورُالنـــــــــاسُعلـــــــــىُبعضـــــــــهمُولُيطغـــــــــواُمنهـــــــــاجُالعـــــــــدلُوميزانـــــــــه،ُحتـــــــــىُل

 مم   خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال : 
ُ(1)َُّ حنجن يم ىم

ــــــــمُوالعــــــــدوانُوكــــــــلُمظــــــــاهرُالجــــــــورُ وقــــــــدُحرمــــــــتُالشــــــــريعةُالســــــــالميةُكــــــــلُمظــــــــاهرُالظل
والحرمـــــــــــان،ُومـــــــــــنُمظـــــــــــاهرُالظلـــــــــــمُالتـــــــــــيُحرمتهـــــــــــاُشـــــــــــريعةُالســـــــــــالمُالســـــــــــتبدادُفـــــــــــيُ
ــــــــــــــقُبنظــــــــــــــامُالحكــــــــــــــم،ُأوُ ــــــــــــــذيُيتعل األرضُبكــــــــــــــلُأنواعــــــــــــــه،ُســــــــــــــواءُمنــــــــــــــهُالسياســــــــــــــيُال

ـــــــــــــــذيُ ـــــــــــــــدولُوالشـــــــــــــــعوب،ُيالســـــــــــــــتبدادُالقتصـــــــــــــــاديُال ـــــــــــــــدراتُال ـــــــــــــــقُبالمـــــــــــــــالُومق وُأتعل
ُ.الستبدادُالعسكريُالذيُيتعلقُبرقابُالناسُودمائهمُوأعراضهم

ُ

ُ

ُ

ُ
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 أهمية البحث:

تبـــــــــــــرزُأهميـــــــــــــةُالبحـــــــــــــثُفـــــــــــــيُكــــــــــــــونُالســـــــــــــتبدادُالسياســـــــــــــيُمـــــــــــــنُالمشــــــــــــــكالتُ .0
والـــــــــويالتُالتـــــــــيُتعـــــــــانيُمنهـــــــــاُالشـــــــــعوبُالســـــــــالميةُفـــــــــيُوقتنـــــــــاُالمعاصـــــــــر،ُفـــــــــالُ

مـــــــــــــنُالشـــــــــــــعوبُالمســـــــــــــلمةُإلُويعـــــــــــــانيُالظلـــــــــــــمُُاًُوُتســـــــــــــمعُشـــــــــــــعبأتكـــــــــــــادُتـــــــــــــرىُ
عـــــــــــانيُالجـــــــــــورُويعـــــــــــانيُمـــــــــــرارةُاســـــــــــتبدادُالـــــــــــولةُوالحكـــــــــــامُالـــــــــــذينُطغـــــــــــواُفـــــــــــيُوي

 فيهاُالفساد.ُوأكثرواالبالدُفاجرمواُفيهاُ
مـــــــــــــنُاألحكـــــــــــــامُالســـــــــــــلطانيةُوأحكـــــــــــــامُالـــــــــــــولةُُاًُهـــــــــــــذاُالموضـــــــــــــوعُيوضـــــــــــــحُجـــــــــــــزء .9

والحكــــــــــامُالتــــــــــيُجــــــــــاءتُبهــــــــــاُالشــــــــــريعةُالســــــــــالميةُوالتــــــــــيُتتعلــــــــــقُبوقــــــــــ ُظلــــــــــمُ
ئُوقــــــــــوانينُوشــــــــــرائعُلتحــــــــــدُمــــــــــنُالحكــــــــــامُوالمســــــــــتبدينُووضــــــــــعُضــــــــــماناتُومبــــــــــاد
 هذاُالستبدادُورفعُالظلمُعنُكاهلُالناسُوالشعوب.

الســـــــــتبدادُخطـــــــــرهُعظـــــــــيمُوجســـــــــيمُســـــــــواءُعلـــــــــىُالـــــــــدولُأوُالشـــــــــعوبُفـــــــــيُنفســـــــــهاُ .1
عراضــــــــــهاُأوُفــــــــــيُأموالهــــــــــاُأوُفــــــــــيُحرياتهــــــــــا،ُاوُحتــــــــــىُعلــــــــــىُالشــــــــــريعةُُأأوُفــــــــــيُ

 قصائها،ُفالبدُمنُمواجهته.إالسالميةُالمتمثلُفيُنفيهاُُو
ُ
 اختيار البحث: أسباب

موضــــــــــوعُالســــــــــتبدادُمــــــــــنُالمواضــــــــــيعُالمعاصــــــــــرةُالمهمــــــــــةُالتــــــــــيُلبــــــــــدُأنُتكــــــــــونُ .0
 ،ُوعموُالناس.ومةُومعروفةُلدىُالعلماءُوالطالبمعل

ألنــــــــهُغابــــــــتُمظــــــــاهرُالعــــــــدلُبــــــــينُالنـــــــــاس،ُوأصــــــــبحُالجــــــــورُيســــــــودُفــــــــيُأغلـــــــــبُ .9
منـــــــــــاطقُحكـــــــــــمُالمســـــــــــلمين،ُحتـــــــــــىُكـــــــــــدناُلُنســـــــــــمعُبالحـــــــــــاكمُالعـــــــــــادل،ُوالنـــــــــــاسُ

ولُُولُظلــــــــــمُلُجــــــــــورُفيـــــــــهُعـــــــــادلًُُتلمسُفــــــــــيُواقعهـــــــــاُحكمــــــــــاًُجميعهـــــــــاُتتــــــــــوقُلـــــــــ
طغيــــــــــان،ُفلعــــــــــلُهــــــــــذاُالبحــــــــــثُيكــــــــــونُســــــــــبباُفــــــــــيُتوضــــــــــيحُمظــــــــــاهرُالســــــــــتبدادُ

 والحدُمنها.
ــــــــــهُ .1 ــــــــــ ُخــــــــــاصُبهــــــــــذاُالموضــــــــــوعُيتناول حاجــــــــــةُالمكتبــــــــــةُالســــــــــالميةُالماســــــــــةُلمؤل

 .بكلُأبعاده
ُ

 مشكلة البحث:
تكمـــــــــــنُمشـــــــــــكلةُالبحـــــــــــثُفـــــــــــيُعـــــــــــدمُاســـــــــــتجابةُالحكـــــــــــامُوالـــــــــــولةُالمســـــــــــتبدينُوالظـــــــــــالمينُ
ــــــــبُأوُعنــــــــدُالعلمــــــــاء،ُفــــــــ ذاُمــــــــاُ ألحكــــــــامُالشــــــــريعةُالســــــــالميةُوالمفصــــــــلةُســــــــواءُفــــــــيُالكت
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ـــــــــمُ ـــــــــهُصـــــــــدواُعنهـــــــــاُول ـــــــــادهُومـــــــــاُنهـــــــــىُعن ـــــــــهُعب ـــــــــتُلهـــــــــمُاألحكـــــــــامُومـــــــــاُأمـــــــــرُهللاُب تبين
لعلمــــــــاءُمــــــــنُيبــــــــررُيســــــــتجيبواُلهــــــــا،ُبــــــــلُواألدهــــــــىُمــــــــنُذلــــــــكُوجــــــــدناُفــــــــيُعصــــــــرناُمــــــــنُا

للظلمــــــــــــةُمــــــــــــنُالحكــــــــــــامُوالــــــــــــولةُظلمهــــــــــــمُواســــــــــــتبدادهمُبلــــــــــــيُأعنــــــــــــاقُالنصــــــــــــوصُحتــــــــــــىُ
ُتتوافقُمعُأهوائهمُوظلمهم.

ُ
 أسئلة البحث:

ُ.ماهيةُالستبدادُوصورهُوأشكالهُوماُهيُوسائلهُ.0
ُُ؟منُقضيةُالستبدادماُموق ُالشريعةُالسالميةُ.9ُ
ُ؟ماُالجرائمُالناتجةُعنُحكمُالمستبدين.1ُ
ُ؟ماُالضماناتُالتيُكفلتهاُالشريعةُالسالميةُللحدُمنُالستبداد.4ُ
ُ

 منهج البحث:
ُالمطروحةُفيُالبحث .0 ُالباحثُعلىُالمنهجُالستقرائيُالتحليليُللقضايا حيثُُسيعتمد

ُفيهاُ ُالسالمية ُويبحثُعنُرأيُالشريعة ُالمطروحة ُالباحثُبالتعرضُللمسألة سيقوم
ُفيها ُلعلماء ُوكذلكُأقوال ُالتيُتستلزمُ، ُفيُبعضُالمسائل ُالمقارنة وسنتعرضُلمنهج

 ذلك.
 ترجمةُلبعضُاألعالمُغيرُالمشهورين،ُوالشهرةُمسألةُنسبية. .9
 كتابةُاآلياتُبالرسمُالعثمانيُمعُبيانُرقمُاآليةُواسمُالسورةُفيُالمتن. .1
ُتوضيحُالمصطلحاتُالمغمورةُفيُهذاُالبحثُعندُأولُذكرها. .4
ُالحديث .5 ُوكان ُحديث ُورد ُغيرُُإذا ُمن ُكان ُإذا ُأما ُبهما، ُاكتفيت ُالصحيحين في

 الصحيحينُف نيُأتطرقُفيُتخريجهُإلىُحكمُأهلُالعلم.
ُ

 الدراسات السابقة:
ُ.لشيخُمحمدُالغزالي،ُلسالمُوالستبدادُالسياسيال.ُكتاب0ُ
ُنُالشورىُوالستبدادُوكذلكُالحرياتُواألديان.طلقُوكذلكُبيَّمحيثُتكلمُفيهُعنُالحكمُالُ
ُطبائعُالستبدادُلألستاذُعبدُالرحمنُالكواكبي،.9ُ
1ُ ُفقهيةُ. ُدراسة ُالسالمي: ُالجنائي ُالتشريع ُفي ُالسياسية ُالجرائم "ُ ُبعنوان ُماجستير رسالة

ُ.نة"ُللباحثُأسامةُأحمدُمحمدُسمورمقاُر
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ُ.ُكتابُالستبدادُمظاهرهُومواجهته،ُللشيخُأحمدُبنُحمدُالخليلي.4
ُالستبدادُفيُالسابقين،ُووضعُالحلولُلمواجهةُالستبداد.حيثُتكلمُفيهُعنُمظاهرُ

ُتنتجُعنُالحكامُالسياسية.ُوهذهُالرسالةُتفصلُالجرائمُالسياسيةُالتي
 : البحث هيكلية
ُالتالي:نظمتُالبحثُفيُمقدمةُوثالثةُفصولُوخاتمة،ُعلىُالنحوُوقدُ
ُ

 .وحكمه الفصل األول: حقيقة االستبداد ووسائله
ُ:ُحقيقةُالستبدادُوأشكاله.األولالمبحث ُُُ
ُُوسائلُالستبداد.:ُالمبحث الثاني   
ُحكمُالستبدادُفيُالفقهُالسالمي.:ُالمبحث الثالث   

ُ
 الفصل الثاني: الجرائم الناتجة عن االستبداد.

ُ:ُالتغولُعلىُسلطاتُالدولة.المبحث األول   
ُمصادرةُالحرياتُالعامة.ُُ:المبحث الثاني ُُ
ُتعطيلُالعملُبنظامُالحكم.:ُالمبحث الثالث  ُ

ُ:ُالستيالءُعلىُالمالُالعامُومقدراتُالدولة.المبحث الرابع   

ُ
 االستبداد. منعالفصل الثالث: ضمانات الشريعة االسالمية ل

ُأسسُاختيارُالمسؤولين.:ُالمبحث األول   
ُالشورى.ُ:المبحث الثاني ُُ
ُ.الناسإقامةُالعدلُبينُ:ُالمبحث الثالث ُُ
ُ:ُمبدأُالمساءلةُوالمحاسبةُوالستجواب.المبحث الرابع ُُ



 
 

ُ

 
ُ
 

 

 

 

 الفصل األول

حقيقة االستبداد ووسائله وحكمه
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 .حقيقة االستبداد: المبحث األول
عنُحقيقةُالستبداد،ُوهذاُيشملُتعريفُالستبدادُفيُتعالىُتكلمُفيُهذاُالفصلُإنُشاءُهللاُأس

فيُُ،ُوذلكالتيُترادفُالستبدادُذاتُالصلةُوكذلكُسنذكرُالمصطلحاتُ،والصطالحُ،اللغة
ُ.تعالىُمطلبينُإنُشاءُهللا

ُ

 .تعريف االستبداد في اللغة: المطلب األول
وتأتيُفيُاللغةُعلىُعدةُبه،ُُد،ُوالمفعولُبهُمستب دُ فهوُمستبُ ُاًُتبداداسُالستبدادُمصدرُاستبدُ 

ُمعانيُمنها:
بهُمنُغيرُمشاركُلهُُردُ فُ  ،ُوانُْالشخصُباألمرُأيُتعسَُُّدَُّب ُتُ اسُْ"،ُيقال:ُف واالنفرادس  عَ التَّ . 1
يءُتأثراسُْ"ويقال:ُُ،(1)ُ"فيه ُ:ُبالشَّ ويقال،ُاستبدُفالنُبكذاُُ،(2)ُ"بهُوانفردُاستبدَُُّنفسه،ُبهُخصَّ

وقدُوردُتعريفاُلغويًاُلالستبدادُذكرهُصاحبُطبائعُالستبدادُ،ُ(3)أيُانفردُبهُلوحدهُدونُغيرهُ
أوُالستقاللُفيُالرأيُوفيُالحقوقُُالنصيحةُقبولُعنُواألنفةُبرأيهُالمرءُغرورُهوُبقوله:ُ"

وقدُيكونُمعنىُالنفرادُهناُغيرُمذموم،ُويأتيُهذاُالمعنىُعندُوصفناُللُعزُُ.(4)المشتركة"ُ
وجلُبالنفرادُباألمرُوحده،ُوانفرادهُبالسلطةُواأللوهيةُوالربوبيةُوانفرادهُبالغيبيات،ُفالُيجوزُهناُ
جعُأنُيكونُمعنىُالنفرادُمذموما،ُألنُهللاُعزُوجلُلهُالحكمُالمطلقُوبيدهُاألمرُكله،ُوإليهُيُر

استبدُُالذيُالغيبُكنوزُمنُالساعةُوقتُعلمُأنُشكُ"ُولُيقول المام الطوفي:األمرُكله،ُ
 جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱتعالى:ُُبعلمهُلقولُهللاُتباركُهللا

 جه هن من خنحن جن مم خم حم جم  هلمل خل حل جل مك لك خكحك

 .(6)ُفهوُمتفردُبهذاُلوحده"(5)ُ َّ   مه

دُشمل"،ُيقال:ُعادق واالبتِ ر  فَ التَّ . 2 دُ ُمفرَّق،ُأيُمبدَّ دُ ُفت ف رَّق،ُفرَّق هُأيُالشيءُوبدَّ ُإذاُالقومُوتبدَّ
ادُالخيلُوجاءتُتفرقوا، دةُمتفرقةُأيُبد  ،ُويقالُللمصليُأبدُضبعيك،ُبمعنيُفرقهماُ(7)ُ"مت ب د  

                                                           

 .1/21جُمنظور،ُابن،العربُلسانُ(1)
 .0/20ج،عمر،المعاصرةالعربيةاللغةمعجم(2)
 .1/21ج،منظورُابن،العربُلسانُ(3)
 .23صالكواكبي،ائعاالستبداد،طب(4)

 .14سورةُلقمان:ُُ(5)

 .9/591جتحقيق:ُسالمُالقرني،ُُالطوفي،،ُالنصرانيةُالسالميةُفيُكش ُشبهالنتصاراتُُ(6)

 .1/21ج،منظورُابن،العربُلسانُ(7)
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،ُويقالُجاءُالقومُب دادًاُوب دادًا،ُأيُجاؤواُهماُتفريجهماُفيُالسجودوباعدهماُعنُبعض،ُوإبدادُ 
ُ هما ُبدَّ ُفقد ُبينُرجليه ُبينُرجليهُأيُفرَّقهما،ُوكلُمنُباعد ُوبدَّ ُواحدًا، ُ"والبددُهوُ(1)واحدًا ،

 .(2)تباعدُالفخذينُمنُكثرةُلحمهما"ُ

ُأقوامالتماث ل والِقران. 3 ُلقوا ُيقال" ُأْبدادهم،ُأيُأعدادهمُلكلُرجلٍُ، ُالقومُإذاُرجلًُا ُتبادَّ ،ُوقد
 .(3)أخذواُأقرانهم"ُ

،ُأيُماُلكُبهُطاقةُمن المعاني اللغوية أيضا, الطاقة. 4 د  ،ُيقالُمالكُبهُب دة ،ُومالكُلكُبهُبد 
(4). 

ُفالنُتبددًا،ُأيُنعسُوهوُقاعدُالَبد  من التعب. 5 د  ُإذاُتعب،ُويقال:ُبدَّ د  ُ.(5)،ُيقال:ُبدَّ

،ُحيثُأنُالتعسف واالنفرادوأقربُهذهُالمعانيُإلىُالمرادُمنُالبحثُهوُالمعنىُاألول،ُوهوُ
ُالستبدادُهوُتعس ُفيُاستعمالُالحكمُأوُالسلطةُوكذلكُالنفرادُبهُوالستئثارُبهُدونُالغير.

ُ
 .تعريف االستبداد في االصطالح: المطلب الثاني

الستبدادُالسياسيُالصطالحيةُعندُأهلُالعلمُبها،ُفقدُتعرضُإلىُحقيقةُأفيُهذاُالمطلبُس
خذُمنهاُماُآمنُهذهُالتعريفات،ُُوُاًُوردُبعضأكثيرُلالستبدادُعندُالعلماء،ُسُوردتُتعاريفُ 
 ذكرُبعضُالتعليقاتُعليها.أفيُهذاُالبحث،ُُوُسأوردهلماُُيكونُصالحاًُ

ستبدادُهوُأنُيعتبرُالمستبدُنفسهُفقدُع رَّفُصاحبُالمعجمُالشاملُالستبدادُبقوله:ُ"ُمطلقُال
خليفةُهللاُفيُأرضه،ُأوُخليفةُالرسولُصلىُهللاُعليهُوسلم،ُفلوُأنهُقدُيحكمُبالشريعةُإلُأنهُ

ُ.(6)يستخدمهاُبرؤياهُالخاصة،ُوينتقيُمنُالنصوصُماُيوائمُمصلحتهُويدعمُنظامه"

                                                           

ُ/ص؛ُمعجمُديوانُاألدب،9؛ُالصحاحُفيُاللغة،ُالجوهري،ُج412_2/414تاجُالعروس،ُالزبيدي،ُجُ(1)
 .1/014الفارابي،ُتحقيق:ُأحمدُعمر،ُج

 .9/222جمهرةُاللغة،ُأبوُبكرُاألزدي،ُتحقيق:ُرمزيُبعلبكي،ُجُ(2)

 .04/55تهذيبُاللغة،ُأبوُمنصورُالهروي،ُتحقيق:ُمحمدُمرعب،ُجُ(3)

؛ُمعجمُمقاييسُاللغة،ُابنُفارس،0/000ُمجملُاللغةُلبنُفارس،ُابنُفارس،ُتحقيق:ُزهيرُسلطانُجُ(4)
 .0/922ُ ،ُالفيروزُبادي،ُج؛ُالقاموسُالمحي0/022تحقيق:ُعبدُالسالمُهارون،ُج

 .0/922القاموسُالمحي ،ُالفيروزُبادي،ُجُ(5)
 .59ُالمعجمُالشامل،ُعبدُالمنعمُحنفي،ُصُ(6)
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ُفيُ ُاللهية ُالخالفة ُهوُنسبُوحصر ُالتعريفُجعلُالستبداد ُفهوُُفيُهذا شخصُالحاكم،
الموقعُالوحيدُعنُهللاُعزُوجلُوعنُرسولهُصلىُهللاُعليهُوسلم،ُحيثُأنُملوكُوأمراءُأوروباُ

،ُولُأحدُرقيبُعليهمُسوىُهللا،ُولُرقابةُأوُأيةُهيئةُقدُزعمواُأنُسلطةُحكمهمُمستمدةُمنُهللا
ُقادرةُعلىُمساءلتهمُأوُمحاسبتهم.

الستبدادُصفةُللحكومةُالمطلقةُالعنانُفعالُأوُحكما،ُ:ُ"بقولهالستبدادُُ(1)ُوقدُعرفُالكواكبي
ُ.(2)التيُتتصرفُفيُشؤونُالرعيةُكماُتشاءُبالُخشيةُحسابُولُعقابُمحققين"ُ

منُتعريفُالكواكبيُيظهرُأنهُحصرُمفهومُالستبدادُفيُظلمُالحكوماتُعلىُحدُتعريفه،ُوقدُ
أنهُيرادُبالستبدادُعندُاطالقه:ُاستبدادُُذكرُذلكُفيُمواضعُأخرىُفيُنفسُالكتاب،ُحيثُذكر

ُالحيُ ُجعلتُالنسان ُالتي ُأضراره ُعنها ُتنتج ُالتي ُالمظاهر ُأعظم ُألنها الحكوماتُخاصة،
ُوكذلكُ ُوالزوج ُواألستاذ ُاألب ُواستبداد ُالعقل، ُعلى ُالنفس ُاستبداد ُوأما ُالحياة، ُذوي أشقى

ُفيوص ُب ُوبعضُالشركاتُوبعضُالطبقات، ُبعضُاألديان ُمجازاًُورؤساء ُمعُُالستبداد أو
ُ.(3)الضافةُ

الستبدادُعلىُأنه"ُمنُيفعلُماُيشاءُغيرُمسؤول،ُويحكمُبماُيقتضيُُ(4)وقدُعرَّفُمحمدُعبدهُ
ُ.(5)بهُهواهُوافقُالشرعُأوُخالفه،ُناسبُالسنةُأوُنابذه"ُ

بقاعدةُأوُقانونُأوُُبهمنُخاللُالتعريفُيتضحُأنهُتكلمُعنُالستبدادُعلىُانهُالفعلُغيرُاآل
هي،ُفهوُيحكمُبماُتمليهُعليهُنفسهُوهواه،ُومنُأجلُهذاُنرىُالناسُكلماُسمعواُلفظُتشريعُإل

ُالمعنىُلكثرةُماُجلبُعلىُالمسلمينُمنُ الستبدادُوماُيضارعهُمنُمشتقاتهُصرفوهُإلىُهذا
ُالويالتُوالحسراتُوالظلمات.

                                                           

وهوُعبدُالرحمنُالكواكبي،ُأشهرُمنُأل ُفيُالستبدادُالسياسي،ُلهُكتابُطبائعُالستبدادُومصارعُُ(1)
 (م.0219_.0154ُ)(ُه،0191ُ_0921الستعباد،ُ)

 .94_91طبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُصُ(2)
 .94_91طبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُصُ(3)
ُالنهضةُدعاةُومنُالسالميُالفقهُفيُالتجديدُرموزُأحدُيعدُمصري،ُإسالميُومجددُوفقيهُدينُعالمُ(4)

 .(م0215ُ–ُم0142/ُُهـ0191ُ–ُهـ0922)ُوالسالميُالعربيُالعالمُفيُوالصالح
 .0/022،ُجالييالكُالوهابُعبد،ُالسياسيةُالموسوعةُ(5)
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ُ ُالستبداد  ُالسياسية  ُعرَّفتُالموسوعة  ُأوُوقد ُفيه ُالفرد ُعلىُأن ُيقوم ُحكم  ُأو ُنظام  علىُأنه"
مجموعةُمنُاألفرادُيست ق  لونُبالسلطةُفيه،ُدونُالخضوعُلقاعدةُمعينةُأوُلقانونُمعين،ُودونُ

ُ(1)النظرُإلىُرأيُالمحكومين"ُ

ُالدكتاتوريةُ ُمع ُومفهومه ُيتوافق ُالمطلقة ُالستبدادية ُمعنى ُأن ُفيه ُيظهر ُالتعريف وهذا
ُواألوتوقراطيةُوإنُاختلفتُبعضُالمبرراتُلوجودهاُوقيامها.

الستيالءُُلالستبدادُعلىُأنه"ُودورهُفيُانحطاطُالمسلمينُتعريفوقدُوردُفيُكتابُالستبدادُ
أوُُأوُأخٍُُعلىُالسلطةُوالستئثارُبهاُومنعُتداولهاُسلميًا،ُوإساءةُاستغاللهاُوالتوصيةُبهاُلبنٍُ

هاُها،ُوحرمانُ مُ بنفسهاُمنُيحكُ ُفسه،ُوهوُمصادرةُحقُاألمةُفيُأنُتختارُ بنُمنُيختارهُالمستبدُُّ
ُ(2)"ُهاُممنُتجمعُعليهُإرادتهاأبنائُ ُحُ منُأنُيتولىُقيادتهاُأصلُ 

ففيُهذاُالتعريفُيتبينُأنهُاختارُجانبُالستئثارُبالسلطةُومنعُأيُآخرُمنُأنُيحوزها،ُبلُ
ُوتوريثهاُإلىُالمقربين.

عمارةُبقوله"ُالستبدادُهوُالنفرادُبالسلطةُوالسلطان،ُفيُأيُميدانُمنُميادينُفهُمحمدُقدُعرَُُّو
السلطةُوالسلطان،ُفيُاألسرةُأوُالديوان،ُأوُالدولةُوالحكومة،ُأوُفيُالمالُوالثروة،ُأوُفيُاتخاذُ

ُ.(3)"ُالقرار،ُأوُفيُتنفيذُهذاُالقرار

ُالتعريفُيتبينُأنهُعرفُالستبدادُبالميادينُالت ُالستبداد،ُوكذلكُذكرُفيُهذا يُيحصلُفيها
ُأنواعُالستبداد،ُفمنهاُماُيكونُفيُاألسرة،ُومنهاُماُيكونُفيُالمال،ُومنهاُماُيكونُفيُالحكم.

ُوقدُذكرُالكواكبيُبعضُالتعريفاتُواألوصافُللمستبدُبقوله:

ويسوسهمُيتحكمُفيُأمورُوشؤونُالرعيةُبهواهُوإرادتهُلُب رادتهم،ُويحكمهمُ"ُالمستبدُهوُمنُ
ُبهواهُلُبشريعتهم.

ُالمستبدُعدوُالحقُوأهله،ُوعدوُالحريةُوقاتلها.

ُرعيت هُكالغنمُدرًاُوطاعًة،ُوكالكالبُتذلاًلُوتملقًا"ُ ُأنُتكون  ُ.(4)المستبدُيودُّ

                                                           

 .0/022،ُجالييالكُالوهابُعبد،ُالسياسيةُالموسوعةُ(1)
 .94صُ،هاللُنبيل،ُالمسلمينُانحطاطُفيُودورهُالستبدادُ(2)
 .2طبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُصُ(3)
 .92_92(ُطبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُص4)
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ُهذهُ ُمن ُالستبداد، ُماهية ُالتيُتحد ُبعضُالمعالم ُيتضح ُالذكر ُالتعاريفُسالفة منُمجموع
بالسطلةُوالستئثارُبهاُدونُالغيرُودونُمشاركةُومشاورةُالغيرُمنُآحادُالمعالمُمعلمُالنفرادُ

ُمنُالمعانيُالسيئةُالتيُيكتسبهاُوص ُالستبدادُكونهُانفرادُفيُأمرُ األمةُالسالمية،ُوهذا
مشتركُلألمة،ُف دارةُاألمةُووليتهاُتعودُلألمةُبرضاها،ُف ذاُقامُأحدُوغلبُاألمةُوقهرهاُفيُ

ُ،ُوانفردُب دارتهاُدونُرضاهاُفقدُوقعُفيُالستبداد.أمرُيهمهاُجميعا
بالسلطة،ُبلُُاًُواستئثاُرُاًُوكذلكُلُيكتسبُالستبدادُالسياسيُمعناهُالسيءُفق ُمنُكونهُانفراد

ُاغتصاب ُأيضا ُإلىُأهلها،ُُاًُمنُكونه ُكلُمنُيحاولُالرجوعُبها ُوإبادة ُواحتكارها ُالسلطة لهذه
ُيُواستعبادهمُوالتسل ُعليهم.وكذلكُعدمُمشاركةُالغيرُولوُبالرأ

أنُهذاُ"الستبدادُقدُيقومُعلىُصعيدينُفرديُوجماعي،ُلكنُاألمرُالذيُُيتبينُمنُالتعاريف
يجمعُبينهماُهوُعمليةُالستحواذُبحيثُيكونُالنفرادُبالشيءُوامتالكهُبغيرُحق،ُوالفكرُيتمثلُ

ف ذاُانفردُشخصُأوُمجموعةُُفيُالنفرادُبالرأيُفيُحينُيجبُأنُتكونُالمشورةُمطلوبةُفيه،
ُ.ُفيُرأيُدونُالكتراثُلرأيُأصحابُالشأنُاآلخرينُدخلناُفيُبابُالستبدادُالجماعي

ُالمتفردُ ُالفرد ُمنظور ُضمن ُيأتي ُالستبداد، ُمع ُجمال ُول ُلالستبداد، ُالقبيح ُالوجه ُهذا وإن
ُ.(1)"ُفق ُُبالحكمُالمطلق،ُالذيُيعملُعلىُتقديمُالرعيةُكالحيواناتُالتيُوجدتُلتخدم

ُفعلُ ُمن ُيصدر ُأيضا ُفهو ُوالحكام، ُاألفراد ُعن ُفردية ُبصفة ُيصدر ُالستبداد ُأن وكما
الحكوماتُالتيُتطلقُعنان هاُبأفعالهاُوأحكامها،ُولُتراعيُفيُذلكُحرمات،ُولُتعملُأليُجهةُ

ُ.(2)حسابات،ُفهيُتتصرفُفيُشؤونُالرعيةُكماُتريدُبالُخشيةُحسابُولُعقابُ

 الصلة:األلفاظ ذات 
 الطغيان. .1

هُمتجاوزُوكلُط ْغيانًا،ُيطغ ىُط غ ى:ُهوُالمجاوزةُفيُالحد،ُيقال: في اللغة ُط غ ى،ُط غ ىُفقدُحدَّ
، اءُ ُإ ذاُالسيل  زُكثيرُب م اءُج  او  ل ْيهُ ُيْجر ُيُك انُ ُم اُحدُ ُيت ج  ُ.(3)ُع 

                                                           

 .4_1أصولُالستبدادُالعربي،ُزهيرُمبارك،ُصُ(1)
 .91طبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُصُ(2)
الفارابي،ُتحقيق:ُُ؛ُمعجمُديوانُاألدب،9/202جمهرةُاللغة،ُأبوُبكرُاألزدي،ُتحقيق:ُرمزيُبعلبكي،ُجُ(3)

الرازي،ُ؛ُمختارُالصحاح،1،051ُ؛ُتهذبُاللغة،ُمحمدُالهروي،ُتحقيق:ُمحمدُمرعب،ُج4/20أحمدُعمر،ُج
 .0/091؛ُالزبيدي،ُتاجُالعروسُج0/020تحقيق:ُيوس ُمحمد،ُج
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هوُمجاوزةُالحدُفيُالعصيانُوالظلم،ُفمنُجاوزُالحدُفيُالظلمُفقدُدخلُفيُُ:في االصطالح
وهذاُيشملُ،ُ(2)ُالوزُنُفيُوتبخسواُتظلمواُألأيُ،ُ(1) َّ مك لك اك يق ُّٱمفهومُالطغيان،ُ

ُكلُأشكالُالظلم،ُسواءُكانُفيُالكيلُأوُفيُموازينُالعدلُبينُالناس.

قالبُهذهُالعملةُينبنيُعلىُالتفردُبالسلطةُوعدمُوالستبدادُوالطغيانُهماُوجهانُلعملةُواحدة،ُ
ُبالحالُالتيُهمُ ُلغيره،ُوهماُحصيلةُلعقليةُتقومُعلىُتكميمُاألفواهُوجبرهمُعلىُالرضا تركها
عليها،ُوإنُكانُالطغيانُلهُزيادةُفيُبعضُالمعانيُالسيئةُالتيُمنُبعضهاُإجبارُالناسُعلىُ

ُاليمانُبماُلُيحبونهُولُيؤمنونُبه.

 الظلم.. 2
عس ُوأذىُتهوُوضعُالشيءُفيُغيرُموضعه،ُثمُكثرُبعدُذلكُحتىُأصبحُكلُفي اللغة: 

قاءُ ُوظلمتُ ظلمًا،ُ ُ.(3)ُيروبُأ نُقبلُف يهُ ُم اُشربتُإ ذا،ُالس  
ُفيُاآلخرينُعلىُوالتعديُالحقُومجاوزةُمحله،ُغيرُفيُالشيءُوضعُهو في االصطالح:

،ُوقيلُهوُالتعديُعنُغيرهُوظلمُنفسهُظلمُفقدُذلكُمنُشيئاًُُفعلُومنُأعراضهم،ُأوُأموالهم
ُ.(4)الحقُإلىُالباطل،ُوالتصرفُفيُملكُالغيرُبغيرُحقُ

ُفالظلمُلُينفكُعنُ ُعلىُشعوبهم، ُالطغاة ُالذيُيمارسه لُشكُأنُالظلمُمنُنواتجُالستبداد
ُالستبدادُمطلقاُوهماُقرينان،ُفأينماُوجدُالمستبدونُترىُالظلمُقرينًاُلهم.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

 .1سورةُالرحمن:ُُ(1)
 .92/149؛ُالتفسيرُالكبير،ُالرازي،ُج99/04جامعُالبيان،ُالطبري،ُتحقيق:ُأحمدُشاكر،ُجُ(2)
ُتحقيق:ُرمزيُبعلبكي،ُجُ(3) ُأبوُبكرُاألزدي، ُاللغة، ُتح9/214جمهرة ُالرازي، ُمقاييسُاللغة، ُمعجم قيق:ُ؛

 .1/421عبدُالسالمُهارون،ُج
 .090التعريفات،ُالجرجاني،ُصُ(4)
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 .أنواع االستبداد
 .االستبداد الديني .1

وهوُالستبدادُالذيُيتمُممارستهُباسمُالدينُالحني ،ُوتكونُالممارسةُالستبداديةُفيهُمستندةُ
ُيلوونُ ُالذين ُالحكام ُإلى ُيشير ُالستبداد ُوهذا ُبنصوصُالوحي، ُمرتبطة ُوقواعد إلىُأصول
أعناقُالنصوصُحتىُتتفقُمعُهواهم،ُفيحكمونُبماُيريدونُولُرقابةُعليهم،ُبلُإنهمُيتخذونُ

   ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱمنُالعلماءُمنُيبررُلهمُأفعالهمُوأقوالهمُوهللاُعزُوجلُيقول:ُحولهمُ

،ُوالستبدادُالدينيُمنُأخطرُأنواعُالستبداد؛ُلماُيجرهُعلىُ(1)ُ َّ  ىئنئ مئ   زئ   رئ
ُلألخالقُوالمعامالت،ُوأصلُهذاُ ُينتجُمنُإفساٍد ُولما ُالسالميُمنُويالتُوحسرات، ديننا

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ:لعنةُهللاُعندماُقالُهللاُعنهالستبدادُمنُفرعونُعليهُ
،ُففرعونُالذيُسامهمُ(2) َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم

سوءُالعذابُخافُعليهمُمنُموسىُأنُيبدلُدينهم،ُوقدُذكرُالكواكبيُكثيرُمنُالويالتُالتيُ
 .(3)جرهاُالستبدادُالدينيُفليرجعُاليهاُهناكُ

ُ
االستبداد المالي. 2  .    

تباركُعظمىُداخلُالنظامُالسالمي،ُيقولُهللاُُوأهميةُ ُأنُيكونُللثروةُوالمالُمكانةُ ُعجبلُ
ُ ُفيُ(4)ُ َّ  حمجم يل ىل مل خل ٱُّٱتعالى: ُللمال ُوالمكانة ُاألهمية ُلهذه ُونظرًا ،

ُثرواتُاألرضُهيُملكيةُ ُملكية ُمنها: ُالتيُتتعلقُبه ُكانتُهناكُالكثيرُمنُالقواعد السالم
حقُعامةُلكلُالناس،ُومنها:ُأنُالمالُمالُهللاُوالبشرُمستخلفونُفيه،ُومنها:ُنصيبُالفقراءُ

ُ.(5)ُعدوليسُمنحةُمنُصاحبُالثروة،ُوغيرهاُالكثيرُمنُالقوُا
ُفيحوزُ ُأنفه، ُرغم ُالضعي  ُوممتلكات ُلثروات ُالقوي   ُاغتصاب ُعلى ُيقوم ُالمالي والستبداد
ويستوليُالمستبدُعلىُجميعُماُيملكهُالناسُقهرًاُوظلمًاُوعدوانًاُلهم،ُ"فالستبدادُالماليُيجعلُ

                                                           

 .009:ُاألنعامُسورةُ(1)
 .92سورةُغافر:ُُ(2)
 .92انظر:ُطبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُصُ(3)
 .42سورةُالكه :ُُ(4)
 .000انظر:ُالقرآنُوثالوثُالستبداد،ُنشأتُجعفر،ُُصُ(5)
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ُبا ُبحجة ُأو ُغصبًا ُأيضًا ُوعماله ُوأعوانه ُالمستبد ُلسلب ُالناسُعرضًة ُأيدي ُفي طلة،ُالمال
ُ.(1)وعرضًةُلسلبُالمعتدينُمنُاللصوصُوالمحتالينُفيُظلُامانُالدارةُالستبدادية"ُ

ُمنُاألموالُوالثرواتُماُتعجزُالرجالُعنُحملُ ويمثلُهذاُالستبدادُالماليُقارونُالذيُمل ك 
ه،ُفيُقولهُتعالى:ُ  مت خت حت جت هب مبخب   حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱمفات ح 

،ُفكانُ(2) َّ  حض جض مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج   حج مث هت
ُ ُتعالى: ُفيُقوله ُفقالُمتبجحًا ُللفخرُوالخيالءُوالستبداد ُهذا  جم يل ىل مل خل ٱُّٱماله

 ،ُفكانُقارونُنموذجاُلالستبدادُالمالي.(3)ُٱٱَّ خمحم

ُ
 .االستبداد السياسي. 3 

ًة،ُوهيُمنُإمارةُالرعيةُوالقيامُعلىُشؤونهاُ السياسة في اللغة: ياس  ُس  وس  ُي س  اس  منُالفعلُس 
ْستُ بماُيصلحها،ُيقال:ُ يَّةُ ُس  ةًُُالرَّع  ياس  ْيت هاُأمْرت ها:ُس  ُ.(4)ُون ه 

ةُ " في االصطالح: ي اس  يُ ُالس  
ْيءٍُُف ْعلُ ُه  اك مُ ُم نُُْش  ةٍُُاْلح  ل يلُ ُاْلف ْعلُ ُب ذ ل كُ ُي ر دُُْل مُُْو إ نُُْي ر اه ا،ُل م ْصل ح  ُد 

ْزئ يُ  ُ.(5)"ُج 
ُوتعُر ُالسابقة ُالستبداد ُتعريفات ُهويمن ُالسياسي ُالستبداد ُأن ُيتضح ُالسياسة ُف ُالنفراد"

ُاألمةُبشئوُن ُوكذلكالمواطنينُبقيةُدوُنُفرادأُمجموعةُوأُفردُقبلُمنُةالسياسيُوقضايا ،ُ
ُلُالكلمةُأصلُأنُذلكُوحدهاُالنفرادُصفةُمنُليسُالنفسُفيُالسيئُمعناهُالستبدادُيكتسب
ُمعُمشتركُلحقُواحتكارُاغتصابُكونهُمنُيكتسبهُبلُسلبي،ُغيرُأوُسلبيُمعنىُأيُيفيد

ُآحادُوأفرادُاألمة.
ُعلىُاألمةُمنُوالستبدادُالسياسيُهوُالذيُ ُالبحث؛ُوذلكُلماُجرَّ سأتناولُتفاصيلهُفيُهذا

ُعلىُ ُاألمةُمنُالستعبادُوانحطاطهاُإلىُذلُاألمم.الويالتُوالظلمُوالقهر،ُولماُجرَّ
 
 
ُ 

                                                           

 .24انظر:ُطبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُصُ(1)
 .22:ُالقصصُسورةُُ(2)
 .21:ُالقصصُسورةُُ(3)
 .2/011؛ُلسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُج0/550القاموسُالمحي ،ُالفيروزُبادي،ُجُ(4)
 .5/22البحرُالرائق،ُابنُنجيم،ُجُ(5)
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 .)تجريمه وتحريمه( وسائل االستبداد: المبحث الثاني
ُاستبدادهمُ ُأنواع ُكل ُبها ُيمارسون ُووسائل ُطرق ُإلى ُيلجؤون ُوالطغاة ُالمستبدين ُأن ُشك ل

ُيُ  ُأنواعوطغيانهم، ُنرىُفيُعصرنا ُوأصبحنا ُالعذابات، ُأنواع ُشتى ُشعوبهم ُبها ُاًُوطرقُاًُذيقون
ُولُأجدادنا،ُتقشعرُُّهلالستبدادُلمُيعهد ُآباؤنا ُفتارةًُُا ُاألبدانُوالجلود، ُيلجؤونُإلىُوسائلُمنها

ُيضللونُبهاُالناسُوالشعوب،ُوتارةًُيستخدمونُأساليبُإعالميةُُقهريةُيقهرونُبهاُشعوبهم،ُوتارةًُ
ُ:وتفصيلُهذهُالوسائلُفيُالمطالبُالتاليةيلجؤونُإلىُوسائلُاغرائية،ُ

ُ
 .األول: الوسائل القهرية المطلب

ُظلمهمُ ُفي ُوالطغاة ُالمستبدون ُعليها ُيعتمد ُالتي ُالطرق ُأكثر ُمن ُالقهرية ُواألساليب الطرق
ُفأحياناًُ ُوأحياناًُُواستبدادهم، ُاستبدادهم، ُالتعذيبُالجسديُوالمعنويُفي يستخدمونُُيستخدمون

كثيرةُيستخدمونُُوالظلم،ُوأحياناًُلةُللقهرُوالعدوانُيستخدمونُالسجنُوسيُأسلوبُالنفي،ُوأحياناًُ
ُالقتلُوالتصفيةُالجسديةُللشعوبُوالمعارضين،ُوتفصيلهاُكاآلتي:

ُ
 .: وسيلة القتلأوالا 

ُ ُواستبدادًا،ُكماُوردُفيُالحديثُأنهاُمنُالسبعُالموبقات،ُلذُإجراماوهيُأشدها لكُحذرُوفتكًا
دمُأخيهُالمسلمُُسلمُأنُيستحلَُّزهاقُأرواحهمُبغيرُحق،ُفالُيحقُلمالشارعُمنُقتلُاألبرياءُوإ

دُمنُفعلهاُبوعيدُعلةُوجريمةُمنُالجرائمُالتيُحرمهاُهللاُعزُوجل،ُوتوعَُّدونُوجهُحق،ُفهيُفُ 
   زن رن مم ام يل   ىل   مل يك ىك ٱُّٱ قال تعال :ُشديد،

ُُ،(1) َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من
ُعامدًاُ ُلمنُيقتلُمؤمنًا ُشديدًا ُوعيدًا ُأنُهللاُتباركُوتعالىُتوعَّد ُالكريمة ُفيُاآلية ُالدللة وجه

 .(2)قتله،ُمريدًاُلتالفُنفسهُأنُيكونُجزاؤهُجهنمُخالدًاُفيهاُوباقيًاُفيهاُ
   ىه مه جه ين ىن من خن حن جن   يم ىم مم ُّٱوهللاُتعالىُيقولُفيُكتابه:ُ

ُ.(3)َّ ٰرٰذ   يي ىي مي خي حي جي يه

                                                           

 .21النساء:ُسورةُُ(1)
 .2/52تفسيرُجامعُالبيان،ُالطبري،ُتحقيق:ُأحمدُشاكر،ُجُ(2)
 .19المائدة:ُسورةُُ(3)
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أنُمنُقامُبقتلُنفسُواحدةُمنُاألنفسُالمحرمةُوانتهكُحرمتهاُبقتلهاُفيُغيرُُ:الداللةوجه ُ
ُالفسادُفيُاألرض،ُمثلهُكمثلُمنُقتلُالناسُجميعا،ُألنُحقُ قصاصُالقتل،ُوفيُغيرُدفع 

 .(1)الحياةُثابتُلكلُنفسُ
ُ ُالسابقين ُوجدتُفي ُقد ُالقتل ُأي ُالستبداد ُوسائل ُمن ُالوسيلة ُاألسلوبُأو ُاألممُوهذا وفي

علىُذلكُمنُأفعالُواستبدادُرأسُالمستبدينُفيُاألممُالسالفةُالذيُكانُيقولُُالسابقة،ُولُأدلَُّ
ماُعلمتُلكمُمنُإلهُغيري،ُفقدُقصُهللاُعليناُفيُالقرآنُتهديدهُووعيدهُلموسىُعليهُالسالمُ

ُتعالى ُهللا ُقال ُبالقتل،  حن جن   يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:
ُعزمُمنُفرعونُعلىُقتلُموسىُعليهُُ،(2)ُ َّ ىه مه جه ين ىن من خن وهذا

فهذهُسنةُُ،(3)ُأيُلُأباليُمنه"ُ،الصالةُوالسالم،ُأيُأنهُيقولُدعونيُأقتلُلكمُهذا،ُوليدعُربه
يهمُخوفًاُ ُمعار ض  ُدماء  ُوسفك  منُزوالُملكهمُعلىُأنفسهمُُالمستبدينُوالطغاةُالظالمينُفيُقتل 

ةُوكانُقتاًلُسفاكًاُللدماءُفيُأهونُشيء،ُفكي ُلُوعروشهم،ُ"ُإنُفرعونُكانُفيهُخبُوجريُر
هُهدمُملكهُوتغييرُماُهوُعليه" ُمنُأحسُأنُفيُوجود   .(4)يقصدُقتل 

 مف خف حف جف   مغ جغ مع جع ُّٱٱٱٱ:ويقولُهللاُتعاليُأيضاُفيُاستبدادُفرعوُن

 (5)ُ َّٱ   هل مل خل حل جل مك لكخك   حك جك مق حق

"إنهُمنطقُالطغيانُالغليظُالستبدادي،ُكلماُأعوزتهُالحجةُوخذلهُُيقول سيد قطب رحمه هللا:
فهذهُلغةُالمستبدين،ُلُ،(6)نُيستعليُالحقُبماُفيهُمنُقوةُوفصاحةُووضوح"ُأالبرهان،ُوخافُ

ُفيقتلونُالدعاةُوأبناءهمُوناصريهم.يتكلمونُإلُبلغةُالقتلُوالظلمُوالقهرُوالتهديدُوالوعيد،ُ
يستخدمهاُويستعينُبهاُالمستبدينُفيُقتلهمُلمعارضيهمُالقتلُبالمحددُوهوُكلُومنُالطرقُالتيُ

آلةُمحددةُجارحةُأوُطاعنةُتفرقُأجزاءُالجسدُويدخلُضمنهاُالسالحُالمشهورُاليومُوالسكينُ
ُليسُلهُحدُكالعصاُوالحجرُوالتعذيبُُوالرمحُوغيرها،ُومنُالطرقُأيضاًُ القتلُبمثقلُوهوُما

منُالطرقُاللقاءُفيُالمهلكةُكأنُيجمعُبينُانسانُوبينُأسدُفيُمكانُبالضربُبشيءُمثقل،ُُو

                                                           

 .121_122ينظر:ُفيُظاللُالقرآن،ُسيدُقطب،ُص(1)
 .92غافر:ُسورةُُ(2)
 .9/940مختصرُتفسيرُابنُكثير،ُالصابوني،ُجُ(3)
 .2/11غرائبُالقرآن،ُالنيسابوري،ُتحقيق:ُزكرياُعميرات،ُجُ(4)
 .95غافر:ُسورةُُ(5)
 .5/1122فيُظاللُالقرآن،ُسيدُقطب،ُجُ(6)



15 
 

التغريقُوالتحريقُُ،ُومنُالطرقُأيضاًُ(1)واحدُينهشه،ُأوُيلقيهُفيُمكانُلُطعامُفيهُولُشراب
ُوالظلمُ ُويالتُالستبداد ُتعاني ُالتي ُوالعربية ُالسالمية ُبلداننا ُمن ُكثير ُفي ُموجود ُهو كما

حالي،ُومنُالطرقُالخنقُوهوُعبارةُعنُمنعُخروجُالنفسُبأيُوسيلةُسواءُوالقهرُفيُوقتناُال
الحبسُومنعُالطعامُوالشرابُُأيضاًُبالشنقُأوُبالخنقُبحبلُأوُبوسادةُأوُغيرها،ُومنُالطرقُ

ُ.(2)والدواءُحتىُيموتُالمجنيُعليهُ

 .السجنوسيلة ثانيا: 
ُتغيمنُأشهرُالوسائلُالتيُيستخدمهاُالمستبدونُفيُاستبدادهمُ بُالمعارضينُيوظلمهمُوسيلة 

ُيلو  حُالطغاةُبهذهُ ُما وغيرهمُفيُغياهبُالسجون،ُوقطعُوجودهمُعنُالحياةُالخارجية،ُفكثيرًا
مستبدًاُإلُولديهُمنُظلماتُالسجونُوعتماتهُُالوسيلةُفيُوجوهُمعارضيهم،ُفالُتكادُتجدُحاكماًُ

ُوالمالحظُا ُالسجون، ُالكثيرينُفيُهذه ُي غي  ب  ُيجعله ُالعربيُوالسالميُنجدُما ُفيُواقعنا ليوم
ترىُالظالمينُوالمستبدينُمنُالكثيرينُالذينُغيبتهمُسجونُالظلمُوالستبداد،ُففيُبعضُالبلدانُ

الحكامُقدُجعلواُالسجونُمأوىُلمنُيعارضهمُأوُينتقدهمُأوُينصحهم،ُوفيُبلداٍنُأخرىُتراهمُ
كُبينُرجلُوامرأة،ُولُيفرقونُبينُشابُلُيفرقونُفيُذلقدُجعلواُالسجونُمأوىُلجميعُالناسُ
 .وفتاة،ُفالكلُتطالهُظلماتُالسجوُن

ُوحديثاًُ ،ُفهيُوسيلةُقديمةُحديثة،ُوالسجنُمنُالوسائلُالمستخدمةُفيُقهرُالمعارضينُقديمًا
 زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ:ُفقدُأخبرناُهللاُعنُاستبدادُفرعونُفقالُعلىُلسانه

وجهُالدللةُفيُاآلية:ُأنهُواضحُأنُفرعونُقدُجعلُالسجنُوسيلًةُمنُ ،(3) َّ ني مي
"ُلماُقامتُالحجةُ: رحمه هللاُقال ابن كثيروسائلُالقهرُللمعارضينُعندُقيامُالحجةُعليهم،ُ

ُ ُوسلطانه" ُبيده ُموسى ُيقهر ُأن ُإلى ُعدل ُوالعقل، ُبالبيان ُفرعون ُأولُ، (4)على ُمن فالسجن
ُالستبدا ُالوسائل ُأنُالعقوباتُأو ُمنُشأنه ُما ُلسترُوحجبُكل ُالمستبدون ُالتيُيمارسها دية

يعكرُعلىُصورتهمُالتيُترسمهاُوسائلُإعالمهمُلدىُالشعوبُوالتيُتعدُمنُوسائلُالستبدادُ
 العالميةُالتيُسنتحدثُعنهاُفيماُبعد.

                                                           

 .9/22التشريعُالجنائي،ُعبدُالقادرُعودة،ُجُ(1)
 .02القتلُفيُضوءُالقرآن،ُسلوىُأبوُجحجوح،ُُصُ(2)
 .92الشعراء:ُسورةُُ(3)
 .01/149تفسيرُالقرآن،ُابنُكثير،ُتحقيق:ُساميُسالمة،ُجُ(4)
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ُيقول سيد قطب رحمه هللا "ُ ُكخوفهمُ: ُشيٍء ُمن ُيخافون ُل ُوالطاغون ُوالمستبدون فالطغاة
ُكماُيكرهونُمنُيدعوُالناسُُووخشيتهمُمنُاستيقاظُشعوبهمُ صحوةُقلوبهم،ُولُيكرهونُأحدًا

ولذلكُترىُُ،تكونُشديدًةُعلىُمنُيهزونُضمائرُالناسُويوقظونهمُمإلىُالوعيُواليقظة،ُونقمته
سىُعليهُالسالمُيدعوُالناسُويدعوهُإلىُهللاُتباركُفرعونُيغضبُغضبًاُشديدًاُعندماُيرىُمُو

وتعالى،ُفترىُجوابهُبالتهديدُوالوعيدُوالبطشُالشديد،ُوهذاُماُيعتمدُعليهُالمستبدونُعندماُتقامُ
ُقالُهللاُعلىُلسانه: ُوالبراهين، ُالحجة  مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱٱعليهم

ُالدليلُهوُوهذاُالحجةُهيُهذهُ،(1) َّ ني ،ُالمسجونينُعدادُفيُيسلكهُبأنُالتهديد:
ُالجديدُبالجراءُهوُوماُ،ببعيدُعليهُالسجنُفليس ُوعالمةُ،والضع ُالعجزُدليلُهوُوهذا!

ُ.(2)ُ"والجديدُالقديمُفيُوطريقهمُالطغاةُسمةُوتلكُ،الدافعُالحقُأمامُالباطلُبضع ُالشعور

الطغاةُوالمستبدين،ُالذينُُوماُجعلُيوس ُعليهُالسالمُيلبثُفيُالسجنُبضعُسنينُإلُظلمُ 
ُ ُهللاُتعالى: ُقال ُونزواتهم، ُألهوائهم ُالحكم  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱيولون

عُفيُودُ ،ُفأُ (4) َّخص حص مس خس حس ٱُّٱ،ُوقالُتعالي:ُ(3)ُ َّ حت جت هب
ُألنهُلمُيستجبُلنزواتُامرأةُالحاكم.ُنًاُواستبداداًُظلمًاُوعدُوُيدةسجونُالطغاةُسنينُعد

 ثالثاا: وسيلة التعذيب.
ُالوسيلةُ ُهذه ُولعلَّ ُفيُظلم هم، ُوالمستبدون ُالطغاة  ُاستخدمها ُالتي ُالوسائل ُمن ُالوسيلة وهذه
ُالسجنُماُيرمونُإليهُلجأواُإلىُالتعذيبُوسوم ُ ُالسجن،ُف نُلمُتحققُظلمات  مترتبة ُعلىُوسيلة 

ُالعالمُوغيرهاُمنُالوسائلُماُت ُالعذاب،ُوقدُرأيناُفيُعصرناُالحاليُعبرُوسائل  ُمنُسوء  شيب 
ُوتتصدعُمن ُالولدان، ُولعلَُُّهرؤيتهُرؤوس  ُالرواسي، ُفيُُالجبال  ُالظلم م  ُق د  ُقديمة  ُالوسيلة هذه

ُبنيُ ُقالُهللاُتعالىُمخاطبًا ُوالقهر، ُمنُنماذجُالتعذيبُوالظلم ُذكرُالقرآنُالعديد ُوقد الكون،
ُفرعوُن ُمنُظلم اهم ُنجَّ ُإسرائيلُعندما  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:

،ُ(5)ُ َّ ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن يم ىم  مم
                                                           

 .92الشعراء:سورة(1)
 .5/9521فيُظاللُالقرآن،ُسيدُقطب،ُجُ(2)
 .15يوس :ُسورةُُ(3)
 .49يوس :ُسورةُُ(4)
 .42البقرة:ُسورةُُ(5)
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فكماُهوُمعروفُأنُفرعونُهوُرأسُالستبدادُاألولُيتضحُمدىُالعذاباتُالتيُكانُيمارسهاُ
فرعونُعلىُقومه،ُفبالنظرُوالتأملُفيُهذهُاآليةُيتبينُأنُلمفرداتُهذهُاآليةُايحاءاتُمليئةُ

نكمُ"ُمأخوذةُمنُسامُالماشية،ُأيُجعلهاُسائمة،ُأيُُوبشتىُأنواعُالعذابُالشديد،ُفكلمةُ"ُيسوم
،ُوكأنُالعذابُأصبحُكالطعامُالذيُلُغناءُعنه،ُفقدُجعلُفرعونُالعذابُ(1)منُإدامتهاُالرعيُ

حونُ"،ُوكمُ،ُثمُذكرُبعدهاُكلمةُ"ُيذب ُ (2)ذوقوهُويأكلوهُعلىُالناسُكأنهُطعامهمُالذيُلبدُأنُيُ 
تدلُعلىُكثرةُالذبحُفيُحينهاُُبُالذيُلُيطاق،ُفهيُأولًُتحملُهذهُالكلمةُمنُمعانيُالعذا

الطفلُمنُيديُأمهُُمةُمنُمعانيُالقسوة،ُوذلكُعندُأخذ،ُوكذلكُلكُأنُتتخيلُماُتحملهُالكل(3)
ُالقهرُوالعذابُعندُصراخُ ُهو ُفكم ُوالديه، ُأمام ُذبحه ُثم ُالسكينُعلىُعنقه، ُووضع غصبًا،

مُعلىُولدها،ُفكلهاُألوانُوعذاباتُبعضهاُفوقُبعضُالطفلُمستنجدًاُبوالديهُوكذلكُصراخُاأل
ُقدُمارسهاُفرعونُعلىُبنيُإسرائيل.

ُقولهُ ُالمستبدين، ُالتعذيبُمن ُالتيُتبينُوسيلة ُاألخرىُالتيُذكرتُفيُالقرآن ُالمواضع ومن
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱ:تعالى
  حي جييه ىه مه جه ين ىن من خن

 ىت نت مت  زت رت ٱُّٱقوله تعال : ،ُوكذلكُ(4)ُ َّ ٰذ يي ىي مي خي

 يق ىق يف ىفيث ىث  نث مث زث رث يت
ُ.(5) َّ مك  لك اك

ومنُنماذجُالتعذيبُمنُقبلُالمستبدينُحرقُالناسُوهمُأحياءُخوفًاُعلىُسلطانهم،ُوخوفًاُمنُ
ُخلَُّ ُالتي أصحابُاألخدود، ُقصةًُ ُذلكُمن ُعلى ُأدل ُول ُملكهم، ُالقرآنُزوال ُفي ُهللاُذكرها د

 مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱعالمةُعلىُظلمهمُواستبدادهم،ُقالُهللاُتعالى:ُ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه

                                                           

ُجُ(1) ُسالمة، ُسامي ُتحقيق: ُكثير، ُابن ُالقرآن، ُتحقيق:0/021ُتفسير ُالقرطبي، ُالقرآن، ُألحكام ُالجامع ؛
 .0/114البردونيُوأطفيش،ُج

 .0/21فيُظاللُالقرآن،ُسيدُقطب،ُجُ(2)
 .0/112الجامعُألحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُتحقيق:ُالبردونيُوأطفيش،ُجُ(3)
ُ.2:ُابراهيمسورةُُ(4)
ُ.040:ُاألعرافسورةُُ(5)
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ُ(1) َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُاألخاديد دَّت ُخ  ُفقد ،(2) 

ُخيَُّ ُفقد ُاستبدادهم، ُوظهر ُالظالمين، ُوعالُظلم ُللموحدين، ُبين ُالمؤمنين ُدينُروا ُفي الدخول
الطغاة،ُأوُإلقائهمُفيُالنيران،ُوتحريقهمُوهمُأحياء،ُفمنُدخلُفيُدينُالطاغيةُنجا،ُومنُأبىُ

وحر  قُفيُالنار،ُلُفرقُبينُشيخُوطفل،ُولُبينُصغيرُوكبير،ُولُبينُذكرُوأنثى،ُفهذاُُيُ لقُ أُ 
ُفالوحوشُتفترس ُالوحوشُإلىُمستوياتهم، لتقتات،ُلُلتلتذَُُّفعلُالمستبدينُالذيُلمُتصلُفيه

ُ.(3)بآلمُالفريسةُفيُلؤٍمُوخسةٍُ
وهناكُالعديدُمنُالوسائلُمثلُقطعُاأليديُواألرجلُمنُخالف،ُوقدُذكرتُبعضهاُلألمثلةُلُ

ُللحصرُللدللةُعلىُوسائلُالقهرُالتيُكانُيمارسهاُالمستبدونُفيُظلمهمُوطغيانهم.
ُ

 .المطلب الثاني: الوسائل العالمية
ُ ُتؤديهُمنُدورُخطيرُفيُلُيخفىُما للوسائلُالعالميةُسواءُفيُالقديمُأوُفيُالحديث،ُما

حياةُالناس،ُفيُكافةُالمجالت،ُوذللكُبسببُتنوعُهذهُالوسائل،ُفمنهاُالمرئيةُومنهاُالمسموعةُ
ُقبولُ ُولها ُانتشارها، ُوكذلكُبسببُسرعة ُللتواصلُالجتماعي، ُوجد ُما ُومنها ُالمقروءة ومنها

ُيتمُتوجيهُالجماهير،ُوعنُطريقهاُتقلبُالحقائق،ُفيصبحُالظالمُُكبيرُعندُالناس العوام،ُفبها
ُالمستبدونُوالطغاةُ لُالرأيُالعام،ُألجلُهذاُيحرص  مظلومًا،ُوالمظلومُجانيًا،ُوعنُطريقهاُيشكَّ
علىُاستثمارُهذهُالوسائلُوتفعيلهاُفيُالمجتمعات،ُويعملونُبكلُوسٍعُعلىُتطويرُوتحديثُ

ُهذهُالوسائلُُو ُشعوبهم،ُولتكون  ُقادرينُعلىُتضليل  ُاألموالُالطائلةُحتىُيكونوا ينفقونُعليها
فونُبالشعوب،ُوكذلكُمنُخ ُ ستُ عونُالجماهير،ُوبهاُيُ و ُ طُ هذهُالوسائلُالمنابرُالتيُمنُخاللهاُيُ 

خاللُهذهُالوسائلُيقتلونُكلُرأيُمعارضُلهم،ُوواقعناُالحاليُخيرُشاهدُعلىُذلك،ُوهناكُ
ُ ُمن ُالتفصلُالعديد ُمن ُبشيء ُبعضها ُسأذكر ُحديثة، ُأو ُقديمة ُكانت ُسواء ُالوسائل هذه
ُوالستدلل.

 والا: التقليل والتهوين من شأن المعارضين.أ
منُُيحرصُالطغاةُوالمستبدونُحرصًاُشديدًاُعلىُحصولهمُعلىُالشرعيةُالمزيفةُالتيُيبغونها

أجلُتبريرُماُيفعلون،ُفيقدمواُأنفسهمُللناسُعلىُأنهمُأصحابُالشرعيةُوأصحابُالحق،ُوأنهمُ
_ُكماُيزعمون_ُمنتخبونُمنُقبلُشعوبهمُوبرضاُجميعُالناس،ُلذلكُلُيردُفيُمخيلتهمُولُ

                                                           

ُ.1-0:ُالبروجسورةُُ(1)
ُ.9/042جمعجمُمقاييسُاللغة،ُالرازي،ُالخد:ُالشق،ُواألخاديد:ُالشقوقُفيُاألرض،ُُ(2)
ُ.024معالمُفيُالطريق،ُسيدُقطب،ُصُ(3)
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موجةُظلمهمُواستبدادهم،ُف ذاُخرجتُطائفةُلُمواجهاًُعونُأنُيخرجُأحدُعنُطاعتهمُويق ُتوقَُّي
الناسُتطالبُبحقوقها،ُوتطالبُبرفعُالظلمُعنُالناس،ُوتطالبُبتنحيةُالمستبدين،ُف نُهذهُُمن

الطائفةُوغالبًاُماُتكونُأعدادُكبيرةُمنُالناس،ُف نهاُ_فيُنظرُالمستبدين_ُشرذمةُقليلة،ُوفئةُ
ةُخرجتُعنُاجماعُالناس،ُفهمُعددُمنُالمشاغبينُالذينُلُتأثيرُلهمُعلىُاجماعُقليلةُضالَُّ

الناسُالذيُهوُمعهمُ_كماُيظنون_ُ،ُوهذاُالفعلُتضليلُعلىُجماهيرُالناسُوجملةُالشعوب،ُ
ُالناسُ ُعلمت ُما ُف ذا ُبحقها، ُتطالب ُالتي ُالفئة ُهذه ُألعداد ُالحقيقي ُالحجم ُتعرف ُل حتى
ُأمامُ ُجميعًا ُببعضُوالوقوف ُبعضهم ُتعاضد ُإلى ُالناس ُيقود ُذلك ُف ن ُوأعدادهم، بحجمهم

ُ،ُوقولُقولةُالحقُفيُوجوههم.الطغيانُوالستبداد
لهذاُيعملُالطغاةُفيُكلُزمانُومكان،ُعلىُتصويرُالمعارضينُبأنهمُفئةُقليلة،ُخرجتُلنيلُ
مصالحُشخصيةُومكاسبُفئوية،ُف نُلمُينالواُمصالحهم،ُف نهمُسيجلبونُالكوارثُوالمصائبُ

لناسُبأنُعددُهؤلءُوالفتنُعلىُالبالد،ُوأنهمُسيقتلونُوسيدمرونُ_علىُحدُزعمهم_،ُفيوحونُل
ٱقليل،ُولُتأثيرُلهمُعلىُالمجتمع،ُوقدُسبقُفرعونُالمستبدُاألولُبهذهُالوسيلة،ُفقالُهللاُتعالى:

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك   مق حق مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ
،ُأرادُفرعونُمنُذلكُأنُيقللُمنُشأنُبنيُإسرائيلُويحقرهم،ُوذلكُلصرفُ(1) َّ جم  هل

ُوتميلُللوقوفُبجانبالناسُعنُالحقيقة،ُوذلكُأنُ ُالنفسُالبشريةُتنفرُمنُالضع ، ُطبيعة
نُغيرهمُمنُالمعارضينُهمُشراذمُالقوي،ُفيلجأُالطغاةُإلىُتصويرُأنفسهمُأنهمُهمُاألقوياء،ُوأ

،ُوالمتأملُفيُاآلياتُالسابقةُيرىُكذبُوافتراءُفرعون،ُوأنهاُ(3)وقليلون،ُلُقوةُلهمُولُحيلةُ(2)
ُل ُفاشلة ُحيلة ُهيُإل ُاستنفرُوحشرُما ُلما ُصحيحًا ُكانُكالمه ُفلو ُالحق، ُالناسُعن بعاد

ُولكنجنودهُمنُكلُمكان،ُولماُوصلتُبهُاألمورُإلىُدرجةُالحذرُالشديد،ُيقولُسيدُقطب:"ُ
ُالملكُليحتاجُحتىُخطرهم،ُوعظمُمعهُومنُموسىُوبقوةُفرعون،ُبانزعاجُيشيُقدُالجمعُهذا
ُبزعمهُ-الله ُالعامةُالتعبئةُإلىُ-! ُهؤ لءُ ُإ نَُّ)ُالمؤمنينُشأنُمنُالتهوينُمنُإذنُبدُول.

م ةُ  ْرذ  ل يل ونُ ُل ش  ُ.(4)ُ"!قليلوُنُشرذمةُوهمُلهم،ُوالحتشادُبأمرهم،ُالهتمامُذلكُإذنُففيم!ُ(ق 
ُ

                                                           

ُ.52-51:ُالشعراءسورةُُ(1)
الشراذمُجمعُشرذمة،ُوهيُالفئةُالقليلةُمنُالناس،ُالجامعُألحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُتحقيق:ُالبردونيُُ(2)

ُ.02/011؛ُالتحريرُوالتنوير،ُابنُعاشور،ُج02/151وأطفيش،ُج
ُ.01/5152زهرةُالتفاسير،ُأبوُزهرة،ُجُ(3)
ُ.9521_5/9522فيُظاللُالقرآن،ُسيدُقطب،ُج(4)
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 ثانياا: اتهام المعارضين والمصلحين بالتآمر والفساد.
ُالمستبدونُ ُالوسيلةُمنُالوسائلُالتيُيستخدمها ُمنُمعارضيهم،ُوهذه والطغاة،ُحتىُيتخلصوا

ُمحاولًةُمنهُبالصالحُأوُالعتراضُأوُالمطالبةُبحقُمنُالحقوق،ُإلُووق ُ ف ذاُماُقامُأحد 
المستبدُمتهمًاُإياهُبأنهُمفسدُومخرب،ُوأنهُماُيريدُإلُخرابُوفسادُالبالدُواألوطان،ُوأنهُيريدُ

ُقلبُنظامُالحكمُحتىُلُتستقرُالبالدُعلىُأمر.
  هن من خن حن ُّٱ:ُوقدُاستخدمُفرعونُالمستبدُاألولُهذهُالوسيلة،ُفالُهللاُتعالى

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

وجه ،ُ(1)َُّ  ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مهجه
روهُبليٍل،ُوكذلكُلخراجُمانهمُماُجاءُإلُلمكٍرُدبَُّيإاتهمُالسحرةُبأنُُفرعوُنُفيُاآليةُأنُالداللة

وحيلةُعليهُوعلىُملكهُوعلىُشعبه،ُفقال:ُ)لت خرجواُمنهاُُمنهمُنهاُمؤامرةوأُأهلُالمدينةُمنها،
ُفيذهبُاستقاللها،ُوتضيعُأرضها ُغيرُسلطانهم، ُسلطانًا ُعلىُأهلها ُأيُلتجعلوا وهذاُُأهلها(،

ُالسحرة ُفيُُالكالمُُمنُفرعونُماُخرجُإلُتمويهًاُواتهامًاُبموسىُومنُمعه،ُوذلك لئالُيتَّبعُالناس 
ُ.(2)هم،ُويتركواُدينُفرعوُنيمانإ

ُالسحرة ُإيمان ُمن ُبالحراج ُفرعون ُشعر ُفعندما ُالمستبدين، ُحال ُفيُُباللُفهذا ُوقع ُقد وأنه
ةُحتىُيخرجُنفسهُمنُالحرج،ُفالُيناسبُأنُيقول:ُإنُموسىُعليهُالسالمُلَُّورطة،ُفكرُفيُعُ 

مؤامرةُمنُموسىُومنُُعلىُباطل،ُوإلُكي ُآمنُمعهُالسحرةُفلجأُإلىُحيلةُالتهام،ُوأنُذلك
ماُُمعهُعلىُالحكم،ُوماُهوُإلُتواطؤُلخراجهمُمنُسلطةُالبالد،ُوتنحيةُرئيسها،ُوذلكُأيضاًُ

ُاتهموهُبسبُاآللهةُوتسف هُاألحالم،ُوأنهُمجنونُيحدثُمعُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُعندما
ُوساحر.

ُالمستبد ُالوسيلةُمنُالوسائلُالناجحةُالتيُيختارها ُتأثيرُعلىُقناعاتُويبدوُأنُهذه ُفلها ون،
اليوم،ُفالُتكادُترىُداعيةُيخرجُليقولُُحتىالناسُوالجماهير،ُولُزالُالمستبدونُيستخدمونهاُ

الحق،ُإلُوي رمىُبشتىُالتهاماتُبأنهُتابعُإلىُجهةُمعينة،ُأوُأنهُضمنُمخط ُخارجيُعنُ
ُ.(3)اُالظلمةُالمتأخرونُالبالد،ُفهذهُالوسيلةُدرجُعليهاُالمستبدونُالقدامىُوتابعهمُعليه

ُ
                                                           

ُ.52-51:ُالشعراءسورةُُ(1)
ُجُ(2) ُزهرة، ُأبو ُالتفاسير، ُج2/9292زهرة ُالجزائري، ُبكر ُأبو ُالتفاسير، ُأيسر ُالمنير،9/990ُ؛ ُالتفسير ؛

ُ.2/42الزحيلي،ُج
ُ.914عاط ُاللحام،ُصُطغيانُالحكام،ُ(3)
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ُ
 ثالثاا: االستخفاف بالمعارضين واتهامهم بالحرص عل  الحكم والسلطة.

ُيمارسُالمستبدونُ ُالتيُمنُخاللها ُالعالمية، ُالطغاة ُاستبداد ُأخرىُمنُوسائل ُوسيلة وهذه
كلُاستبدادهم،ُفتجدُالمستبدينُيستخدمونُهذهُالوسيلةُحتىُيبثواُفيُالناسُوينفخونُفيهمُبأنُ

منُخرجُليعارضهم،ُفهوُمنُالذينُخرجواُحتىُيحوزواُويستولواُعلىُالحكمُوالسلطة،ُفيتهموهمُ
ُيقولون،ُودونُاعتبارُأدلتهمُومطالبهم،ُفكلماُخرجُمنُيعارضهم،ُويطلبُ دونُالنظرُإلىُما
ُحتىُينالواُ ُوعارضوا ُخرجوا ُفيُالناسُبأنهم ُبأنُي شيعوا ُالعالمية ُإلىُأذرعتهم ُأوزعوا حقه،

صلىُهللاُعليهُُمحمدُتعالىُحاكيًاُعنُقريشُفيُاتهامهمُللنبيتباركُُوُلسلطانُوالجاه،ُقالُهللاا
ٱ:ٱوسلم ٱ ُفيُوجه الداللة،ُ(1)ُ َّ يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱٱ
ُالقولُالذيُقالُبهُمحمدُاآليةُعلىُقولهمُأنُهذه وهوُالدعوةُإلىُُصلىُهللاُعليهُوسلمُهذا

التوحيدُوقول"ُلُإلهُإلُهللا"،ُماُأرادُبهُإلُالجاهُوالسلطةُوالحكمُوالمنصب،ُوالستعالءُعلىُ
ُفيهُ قومه،ُويكونُقوم هُلهُتبع 
 مق حقمف خف حف جف مغ جغ ُّٱوقال هللا تعال : ،ُ(2)

 خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك

هذاُاستفهامُتقريٍرُمنُفرعونُلماُجاءُوجهُالدللةُفيُاآليةُأنُ،ُ(3)ُ َّ  ٰه مه جه هن من
بهُموسىُعليهُالسالم،ُأيُأتعترفُوتقرُبأنكُماُجئتناُإلُلتصرفناُعنُآلهتناُوماُوجدناُعليهُ

لكُوألخيك،ُيعنيُبذلكُأنهُلُغرضُوتكونُالكبرياءُوالرياسةُوالحكمُآباءناُوأجدادناُلنتبعُدينكُ
نُلمُتعترفُبهُاعترافًاُواضحًا،ُفجعلواُأردتهُمنُالكبرياءُوالرياسةُحتىُوإُالكُولُهمُلكُإلُم

ألقوامهمُبذلكُُوأذاعواالخطابُالذيُجاءُبهُموسىُللدعوةُمصلحًةُخاصةُلموسىُعليهُالسالمُ
ُ.(4)ُالذينُيستعبدونهم

ُا ُإل ُيريد ُما ُبأنه ُشتى، ُبتهٍم ُوالمستبدون ُالطغاة ُرماه ُالحق، ُلقول ُخرج ُداعية لرئاسةُفأيما
ُهذاُ ُمنُذلكُتشويهُصورة ُهدفهم ُيطلب، ُوما ُوأدلته ُإلىُكالمه ُانُينظروا ُمنُغير والجاه،
الداعيةُأمامُالناس،ُحتىُلُيتأثرواُبكالمه،ُفالُيتبعوه،ُوذلكُكلهُألنُالمستبدينُيريدونُاألمةُ

                                                           

ُ.2:صسورةُُ(1)
ُ.90/059الجامعُألحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُتحقيق:ُالبردونيُوأطفيش،جُ(2)
ُ.21-22:يونسسورةُُ(3)
ُ.00/110تفسيرُالمنار،ُمحمدُرضا،ُجُ(4)
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ُمنُ ُفالُيخافوا ُآمنين، ُيبيتونُعلىُعروشهم ُوجهلُتام،ُومنُثم أنُتظلُفيُصمتُعميق،
ُمةُتخرجُمنُأحد،ُولُيخافواُمنُخروجُأحدُعليهم.كل

،ُأوُيدفعونُعليهاُالمستبدونُواغتصبوهاُاغتصاباًُُاستولىوالناظرُاليومُإلىُوسائلُالعالمُالتيُ
ُتكونُمنُأموالُالناس ُما ُاألموالُالطائلةُوالتيُغالبًا ،ُنرىُأنهمُيرمونُالخارجينُعلىُعليها

لقائلُالحق،ُيرمونهمُبتهمُكثيرة،ُمنهاُبأنهمُارهابيونُماُجاءواُظلمهم،ُويرمونُالناسُالتابعينُ
إلُلخرابُالبالد،ُوكذلكُبأنهمُماُجاءواُإلُليكونواُملوكًاُعلىُالناس،ُفينفخونُفيُهذهُالوسائلُ

ُرواُعليكم.لتصلُإلىُآذانُالناسُأنُاحذرواُهؤلءُالذينُجاءواُيملكونكمُويتأمَُّ
ُ

 عل  مصالح البالد والعباد. رابعاا: الظهور بصورة الحريص
ُيستخ ُُّ ُوسيلة  ُالظالمين، ُاستبداد ُوسائل ُمن ُأخرى ُوسيلة ُالمستبدونُُويستحقرُوهذه بها

قونُوي رو  جونُعبرُوسائلهمُالعالميةُالمختلفةُبأنَُّ ُفي سو   ا_ُيقصدونُشعوبهم،ُويكذبونُعليهم،

ُوُ  ُوأننا ُمصالحهم، ُوعلى ُالبالد ُعلى ُالوحيدون ُالحريصون ُوأنناُأنفسهم_ ُلنحميكم، جدنا
المختارونُمنُهللاُعزُوجلُللحفاظُعلىُالبالدُكماُيقولُبعضهم،ُوماُسواناُمفسدونُونحنُلهمُ
ُوهمُ ُالبالد، ُعلى ُمفسدة ُكل ُللشعوبُمن ُالمخلصون ُهم ُبأنهم ُألنفسهم قون ُفي سو   بالمرصاد،

ُوالظالمُالمفسدُعوُنفُرُتعالىُعلىُلسانتباركُُيعلمونُفيُأنفسهمُأنهمُهمُالمفسدون،ُقالُهللاُ
 ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوالمستبدُاألول:ُ

،ُفقدُاستخ ُفرعونُقومهُبهذهُالكلمات،ُفأظهرُنفسهُبأنهُيريدُ(1)ُ َّ ىه مه جه ين
ُالفسادُفيُاألرضُ ُبأنهُلُيريد المحافظةُعلىُدينُالناسُوهوُالذيُاستعبدهم،ُوأظهرُنفسه

ُالضالُفرعوُنُيقولُأنُمنُأطرفُهناكُفهلواستحياُنساءهم،ُ"وهوُالذيُأهلكهمُوقتلُأطفالهمُ
لُ ُأ نُُْأ خافُ ُإ ن  ي»ُ-السالمُعليهُ-هللاُرسولُموسىُعنُالوثني، ين ك مُُْي ب د   رُ ُأ نُُْأ وُُْد  ُف يُي ْظه 
ُهيُأليستُمصلح؟ُداعيةُكلُعنُمفسدُطاغيةُكلُكلمةُبعينهاُهيُأليست!ُ«اْلف سادُ ُاأْل ْرضُ 
ُلثارةُالخبيثُالخداعُكلمةُبعينهاُهيُأليستُالجميل؟ُالحقُوجهُفيُالكالحُالباطلُكلمةُبعينها

ُواليمانُوالباطل،ُالحقُالتقىُكلماُيتكررُواحد،ُمنطقُإنهُالهادئ؟ُاليمانُوجهُفيُالخواطر
ُالمكانُواختالفُالزمانُتواليُعلىُوالطغيانُوالصالح.ُوالكفر ُتعرضُمكررةُقديمةُوالقصة.
ُفرعونُهذاُليهامُالناسُبأنهُلُينتقمُمنُموسىُومنُمعهُإلُحبًاُ(2)ُ"والحينُالحينُبين ،ُففْعل 

                                                           

ُ.92:غافرسورةُُ(1)
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فيهمُودفاعًاُعنهم،ُومحافظًةُعلىُدينهم،ُوهكذاُيفعلُكلُمل ٍكُأوُرئيسُمستبد،ُفيبطشُبالدعاةُ
ُوالمصلحينُبحجةُالمحافظةُعلىُاألمنُوالمصالحُالعامة.

ُ ُالحريصُعلى ُمظهر ُالمستبد ُيظهر ُعجزهُوكذلك ُعند ُوذلك ُرأيهم ُويأخذ ُقومه، ُيشاور أن
 مع جع مظ حط   مض خض حض جض مص خص ُّٱوخوفهُوضعفه،ُقالُهللاُتعالىُعنُفرعون:ُ

ُتأمروُنُشيءُفأي،ُأيُماذاُتريدونُوتقترحون،ُ(1)ُ َّ مف   خف حف جف مغ جغ
ُ.(2)ُفيهُالرأيُمنُتشيروُنُبهُوماُومنُمعهُموسىُأمرُفي

ُ ُالحريصُعلىُالبالد ُواألرض،ُوكذلكُيظهرونُمظهر ُحبُالوطنُوالبالد ُعاطفة باستجاشة
ففيُعدةُآياتُيذكرُكلمةُاألرضُوذلكُحتىُيظهرُأنهُمحبُلهذهُاألرض،ُقالُهللاُتعالىُعنُ

ُ،(3)َُّ    ىقيف ىف يث ىث نث ُّٱفرعون:ُ
،ُفالمالحظُهناُأنُفرعونُ(4)ُ َّ يك ىك مك لك  اك يق ىق ٱُّٱوقالُأيضًا:ُُ

ُيحاولُأنُيستجيشُويحركُعاطفةُحبُالوطنُ منُأجلُالوقوفُضدُدعوةُموسىُعليهُهنا
السالم،ُوهكذاُالطغاةُوالمستبدونُيصدحونُكلُيومُعبرُوسائلهمُالعالميةُبأنُالوطنُأغلىُماُ
يملكون،ُوأنهمُيحافظونُعليهُمنُالضياعُوأنُحبُالوطنُمنُعقيدتهمُ،ُومنُخرجُعليهمُفقدُ

 عليهم.خرجُعنُالوطن،ُهدفهمُالمكوثُعلىُالعرشُوظلمُالناسُوالطغيانُ
اكتفيتُبتفصيلُالوسائلُالسابقة،ُوذلكُحتىُلُيطولُالبحثُوهناُاذكرُبعضًاُمنُالوسائلُمنُ
ُالوقائع،ُ ُالحقائقُوي زي  فون ُفي قلبون ُإلباسُالحقُثوبُالباطل، ُالوسائل ُفمنُهذه ُتفصيل، غير
ُأيضًاُ ُومنها ُوأصحابه، ُالحق ُمواجهة ُمن ُللهروب ُوالتمويه ُالمغالطة ُالوسائل ُمن وكذلك

ُعلىُالناسُوالظهورُبمظهرُالقوُي وكذلكُمنُالوسائلُالتحريضُوالستهزاءُُ،استعراضُالقوة
ُستفزازُوالغمزُواللمزُبالحقُوأهله.الوالسخريةُمنُأهلُالحق،ُومنُالوسائلُ

ُ
ُ
ُ
ُ
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 المطلب الثالث: الوسائل الغرائية.
ُالتيُيستخدمه ُالوسائل ُالمطلبُعن ُفيُهذا ُسأتكلم ُوالمستبدون، ُالطغاة غراءُوذلكُبهدفُُإا

ُلهم،ُفالُيسمعونُألحدُغيرهم،ُولُ ُفيُصفوفهمُويكونواُجنودًا الناسُواستمالتهم،ُحتىُيكونوا
نهُقدُاستخدمهُالطغاةُفيُاألممُالسابقة،ُاهم،ُوهذاُأسلوبُقديمُحديث،ُحيثُإيأتمرونُبأمرُسُو

ُالعصر،ُفتارةُيغرونهمُبالمالُوالمناصب،ُوتاُر ةُيلهونهمُبأشياءُودرجُعلىُطريقتهمُطغاةُهذا
ُتافهة،ُوتفصيلُبعضهاُكماُلي:

 : الغراء بالمال والمنصب.أوالا 
وهذهُالوسيلةُمنُأكثرُالوسائلُالتيُيستخدمهاُالمستبدون،ُلبقاءُالناسُوالجماهيرُمنُحولهم،ُ
وخاصةُضعافُالنفوس،ُفقدُجبلتُكثيرُمنُاألنفسُعلىُحبُالدنياُوحبُالمالُوحبُالجاه،ُ

نُيبيعُالرجلُه،ُتصلُلدرجةُأكلُشيءُمنُأجلُالحصولُعلىُالمالُأوُالجافتراهمُيبيعونُ
نفسهُمقابلُأشياءُدنيويةُرخيصة،ُهدفُالمستبدينُمنُوراءُهذهُالوسيلةُهوُاستبقاءُالجماهيرُ

ُويُ  ُبالمال ُيغرونهم ُحولهم، ُيملكونُونُ دُ عُ من ُالمستبدون ُالحكام ُأن ُوذلك ُبالمنصبُوالجاه، هم
ُفيُ يالُولدمقدراتُالدولةُمنُأمُو ُالمناصب، ُويُ ُونُ دُ عُ هم ُالناسُحتىُيناصروهم ُمنُفُُّطُ ْصُبها وا

واُلهم،ُ"فمنُخصائصُحكمُالطغاةُالسرفُالشديدُعلىُالفردُالحاكم،ُوعلىُكلُق ُف ُ ص ُحولهمُويُ 
ُالغي ُ  ُشهوات ُفترى ُبنصر، ُيواليه ُأو ُبنسب ُإليه ُيمت ُمشبعة،ُُمن ُوالفروج_ ُالبطون _في

ُعلىُ ُالنزواتُيقعُعلىُعاتقُالخزانةُومضالتُالهوىُمسيطرة ُوعبءُهذه المشاعرُوالنهى،
ُ.(1)العامةُوحدها،ُف نُالستبدادُالساسيُلُيباليُمنُأينُيأخذُالمالُولُأينُيضعه"ُ

ُغيرهاُبهذاُعندماُحاولواُُإُوقدُسبقت غراءُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُبالمالُوالملكُوالجاهُقريش 
ُأكثرناُتكوُنُحتىُأموالناُمنُلكُجمعناُمالًُُاألمرُهذاُمنُبهُجئتُبماُتريدُكنتُإنفقالواُله:ُ"

دناكُشرفاًُُتريدُكنتُوإنُ،مالًُ ُمل كناكُملكاًُُتريدُكنتُوإنُدونك،ُأمراًُُنقطعُلُحتىُعليناُسو 
ُفقدُحاولتُقريشُُإ(2)"علينا غراءُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم،ُوذلكُبهدفُتركهُلألمرُالذيُ،

جاءُبه،ُوهكذاُالمستبدونُيرونُأنُالمالُوالجاهُيمكنُأنُيجعلُالمؤمنينُيحيدونُعنُطريقهمُ
ُجالسينُعلىُعروشهمُ ودعوتهم،ُفهمُيستخدمونُالمالُوالجاهُفيُأغراضُخاصة،ُحتىُيبقوا

ُ ُرقابُالناس،  حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱقال هللا تعال : ويتملكوا
،ُفقدُأغراهمُفرعونُبالمالُوالمنصبُبحيثُ(3)َُّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ
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ُفهؤلءُ،ُ"(1)بهمُإليه،ُأيُفيُالمنزلةُالرفيعةُمعُاألجر،ُيعنيُأولُمنُيدخلُوآخرُمنُيخرجُيقر ُ 
!ُوذاكُهذاُفيُالحترافُهدفُهوُواألجرُ،الكهانةُيحترفوُنُكماُالسحرُيحترفوُنُ،محترفوُن
ُانحرفتُوكلما!ُالدينُرجالُمنُالمحترفينُوظيفةُهيُالغالبُوالطاغوتُالباطلُالسلطانُوخدمة

ُمقامُالطاغوتُسلطانُوقامُبالحاكمية-سبحانه-ُوإفرادهُلل،ُالعبوديةُإخالصُعنُاألوضاع
ُوإياهمُوتبادلُالحتراف،ُعلىُوكافأهمُالمحترفين،ُهؤلءُإلىُالطاغوتُاحتاجُهللا،ُشريعة
ُلهمُأكدُولقد!ُالمقربينُمنُويجعلهمُالمالُيعطيهمُوهو!ُالدينُباسمُسلطانهُوُنيقرُُُّهمُ،الصفقة
ُوتشجيعاًُُالغراء،ُفيُزيادةُمنه،ُالقربىُاألجرُمعُووعدهمُحرفتهم،ُعلىُمأجوروُنُأنهمُفرعوُن
ُالجهدُغايةُبذلُعلى ُخيراتُُافهكذ، (2)" ُمن ُنهبوها ُالتي ُاألموال ُيسخرون ُالمستبدون، فعل

ُالزمان،ُ ُفيُهذا ُهؤلء ُأكثر ُوما ُحولهم، ُالناسُوالجهلة ُواستهواء ُباطلهم، ُدعم الشعوبُفي
فتراهمُيضعونُالحذاءُفوقُرؤوسهمُإرضاءُللسلطانُوالحاكمُعلَّهُيرميُلهمُبفتاٍتُمنُاألموالُ

ُيسكتهمُبه.
 

 ثانياا: التنفيس.
فيُمعامالتهمُأوراقُالقوةُوالضغ ُوالعن ،ُحتىُيؤثرواُعلىُُالطغاةُوالمستبدونُدائماًُيستخدمُ

ُالعن ُ ُممارسة ُأن ُيدركون ُولكنهم ُالناسُوالجماهير، ُالنفجار،ُوالضغ  ُالشعوبُيولد على
ُفيؤديُإلىُانقالبُالناسُعليهمُ ُوملكهم، ُعلىُحكمهم ُالنفجارُسيئة ُهذا ُتكونُعاقبة وربما

إلىُوسيلةُالتنفس،ُفينف  سونُعلىُالناسُفيُجوانبُُبهم،ُفسرعانُماُيلجؤوُنُنُثمُالطاحةوم
ُفيُ ُيجتهدون ُالمستبدين ُفترى ُالمكظوم، ُويتسربُغضبهم ُيذهبُغيظهم، ُحتى ُأخرى، دون

ُالت ُالوسائل ُكل ُوتفرغُُياستخدام ُالناس، ُعلى ُالنازل ُالضغ  ُحدة ُتخف ُمن ُأن ُشأنها من
يرُنتيجةُالطغيان،ُفتارةُينف  سونُعنهمُبفتاتُمنُالطعامُالنفعالتُالمكبوتةُفيُصدورُالجماه

ُالمعسول،ُ ُبالكالم ُعنهم ُينفسون ُوتارات ُولعب، ُبلهٍو ُعنهم ُينف  سون ُوتارة ُراتب، ُبزيادة ُأو ،
ُيستهزئونُبشعوبهمُكأنهمُحمقىُأوُأطفالُصغار،ُفيتحكمونُفيهمُكماُيريدون.

ُله ُالمستبدين ُاستخدام ُإلى ُالكريم ُالقرآن ُأشار ُالطاغيةُوقد ُعن ُتعالى ُهللا ُفقال ُالوسيلة، ذه

ُاآليةُأنُُوجهُالدللة،ُ(3)َُّ   جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱفرعون:ُ فيُهذه
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فرعونُُصاحبُالستبدادُاألولُوأصلُالظلمُومركزُالطغيان،ُالذيُقتلُوسفكُواستحياُالنساء،ُ
ترىُهذاُالطاغيةُقدُجعلُللناسُيومُزينةُويومُعيدُيفرحُالناسُفيه،ُويومُالزينةُهوُيومُعيد،ُ

،ُجعلُهذاُاليومُللتنفيسُعنُالناس،ُينسواُماُهمُ(1)ويومُيجتمعُالناسُفيهُويحشرُالناسُلهُ
فيهُمنُالظلمُوالقهر،ُوفيُزمانناُهذاُقدُابتكرُالمستبدونُوسائلُكثيرةُينفسونُفيهاُعنُالناسُ
قهرهم،ُفتراهمُينشئونُالقنواتُالفاضحةُالتيُتشتملُعلىُاللهوُوالغناءُوالرقصُت نسيُالناسُماُ

لكُالرياضة،ُالطغاةُكلُوسيلةُوكلُطريقةُممكنةُابتداًءُبالفنُوكذُرُ خ ُ سُ همُفيهُغمُوهم،ُوهكذاُيُ 
ُيتخلصُ ُوسائلُللتنفيس، ُيجعلونها ُالوطنيةُوغيرها، ُبالحتفالتُوالمهرجاناتُواألعياد وانتهاًء

"ُ ُالمرغوبُفيها، ُالمشاعرُغير ُمنُكل ُمنُخاللها ُهذهُلمثلُتتجمعُدائماًُُوالجماهيرالحاكم
ُالمبارياتُبهذهُويشغلونهاُويعبثون،ُبهاُيلهوُنُالطغاةُحكامهاُأنُإلىُتفطنُأنُدوُنُاألمور،

 (2)"ُوبؤسُوكبتُظلمُمنُتعانيُعماُليلهوهاُوالتجمعات،ُوالحتفالت
ُُو

ُبأحداثُ ُوشغلهم ُشعوبهم ُإلهاء دون ُفترىُالمستبدينُيتقصَّ ُاللهاء، ُوسيلة ُأيضًا ُالوسائل ومن
ُجانبيةُلُدخلُلهمُبها،ُفيتركونُقضاياهمُومطالبهمُاألساسية.

 


ُ 
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 االستبداد السياسي.المبحث الثالث: حكم 

ُانفرادُ ُبأنه ُالسياسيُوتعريفه، ُفيُالمبحثينُالسابقينُمنُتوصي ُالستبداد ُتقدم ُعلىُما بناًء
شخصُمعينُأوُحكومةُمعينةُبالتصرفُبشؤونُوقضاياُاألمةُالسياسيةُدونُالرجوعُلألمةُفيُ

نُوالوسائلُ،ُوكذلكُلماُظهرُوتبينُمنُاألشكالُواأللوا،ُوبالُخشيةُمنُحسابُأوُعقابذلك
ُالستبدادُعلىُ ُهذا ُالمستبدونُفيُاستبدادهمُوظلمهمُوقهرهمُللناس،ُولماُجرَّ التيُيستخدمها
األمةُالسالميةُالكثيرُمنُالويالتُوالمصائبُوالظلم،ُوكذلكُلماُسأذكرهُفيُالفصلُالقادمُمنُ

ُوتُو ُتبين ُمن ُلبد ُكان ُكله ُذلك ُألجل ُالستبداد، ُعن ُالناتجة ُوالجرائم ُحكمُالمخاطر ضيح
ُ.الشريعةُالسالميةُفيُالستبدادُوالمستبدين

حكمُالستبدادُظاهرُوواضح،ُوحكمُالسالمُعلىُهذاُاألمرُلُيحتاجُإلىُفقٍهُعميقُأوُفلسفةُ
نُالستبدادُكلهُظلم،ُإمعقدة،ُإلُإذاُاحتاجُضوءُالنهارُإلىُدليل،ُفحكمهُواضحُوجلي،ُحيثُ

ُق ُوهللا ُللناس، ُقهر ُوكله ُطغيان، ُحرَُّوكله ُعلىُد ُالثم ُيجر ُفالستبداد ُوالطغيان، ُالظلم م
ُالمبحثُأنُ ُلكنُأردتُفيُهذا ُأنهُيجرُالمصائبُعلىُمجتمعهُووطنهُوأمَّته، ُكما صاحبه،
ُالشريعةُ ُمقاصد ُومن ُالمطهرة، ُالنبوية ُالسنة ُومن ُالكريم ُالقرآن ُمن ُبشواهد ُالحكم ُهذا أعزز

ُمطالبُعلىُالنحوُالتالي:ُةعالسالميةُومنُالقواعدُالفقهيةُالكلية،ُفيُأرب
ُ

 المطلب األول: القرآن الكريم.
ُتحر ُ  ُالكريم ُالقرآن ُفي ُفيُاآلياتُوردتُآياتُكثيرة ُوالبحثُوالتأمل ُبالنظر ُلكن ُالستبداد، م

القرآنيةُيتبينُأنهُلمُتردُآياتُتتكلمُعنُمصطلحُالستبدادُنصًا،ُوإنماُوردتُآياتُكثرُتتحدثُ
ُعنُمضمونُالستبدادُمثلُا لطغيانُوالظلمُوالستكبار،ُوألنُالقرآنُالكريمُقدُشرعُللناسُوسنَّ

لهمُسننًاُوقوانينُلُيجريُعليهاُالتبديلُولُالتحويل،ُسننًاُحاكمةُللعدلُوالجور،ُوكذلكُحاكمةُ
للنهوضُوالنحطاط،ُفلقدُجاءُفيُكثيرُمنُاآلياتُالقرآنيةُأنُالتفردُوالتحكمُبالسلطةُوالعدولُ

ُ ُاألمة ُرأي ُهللاُتعالى:عن ُقال ُالطغيان ُإلى ُالمفضي ُالسبيل ُهو ُفيها   مب خب ُّٱٱومشاركتها
ُ،ُوهذهُبعضُاآليات:(2)فهوُيستغنيُعمنُحولهُليطغىُ(1) َّ مث هت مت خت حت جت هب
.(3) َّ مت خت حت جت هب ُّٱتعال :  هللا قال  _1  

                                                           

 .2_2سورةُالعلق:ُ(1)
 .2صُطبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُتحقيق:ُمحمدُعمارة،(2)
 .94سورةُطه:ُ(3)



28 
 

 .ٱ(1)َّ ىك مك لك اك يق ىق   يف ىف يث ىث ٱُّٱتعال :  هللا قال_ 2
،ُ(2)والطغيانُهناُهوُمجاوزةُالحد،ُفمنُجاوزُالحدُفيُأيُشيٍءُفقدُدخلُفيُمفهومُالطغيانُ

،ُوقالُآخرونُأنهُتجاوزُالحدُفيُالفسادُ(3)قالُبعضُالمفسرينُأنهُتجاوزُقدرهُوتمردُعلىُربهُ
ُ.(4)والطغيانُعلىُبنيُإسرائيلُوقومهُ

ُاألقوال ُبين ُالجمع ُعُ؛واألولى ُتكبر ُفيه ُالطغيان ُربكمُألن ُأنا ُفرعون_ ُقال ُكما ُالخالق لى
ُوإفسادُعلىُالقومُوعلىُالناس. ُاألعلى_،ُوكذلكُهوُتكبر 

ُآنفاًُ: في اآليات وجه الداللة ُذكرنا ُفيُُكما ُهذا ُورد ُوقد ُمعانيُالستبداد، ُالطغيانُمن أن
تُالظالمُالمفسدُوادعهُإلىُآياُةُ معرضُالذمُفيُهذهُاآلية،ُأيُاذهبُياُموسىُإلىُهذاُالطاغي

ألنهُمنبعُكلُشر،ُُ؛ربه،ُفاللُقدُذمُالطغيانُوجعلُعاقبتهُوخيمةُسواءُفيُالدنياُأوُفيُاآلخرة
ُأيضًاُحرمةُالطغيانُسواءُفيُذلكُالميزانُوالحكم.(5)ومنهُتصدرُكلُفتنةُوضاللُ ُ،ُوواضح 

ُافساد ُفهو ُحيثُيستوجبُغضبُهللاُوالعباد، ُواآلخرة، ُالدنيا ُفي ُألهله ُشؤٍم ُنذير ُفالطغيان
ُلألمم.ُ ُللمجتمعاتُواهالك 

.(6)ٱَّ يك ىك مك لك اك   يق ىق يف ُّٱٱتعال :  هللا _ قال3  

ُفيها،ُوأنهُقدُأكثرُمنُالفسادُوالظلمُوالعتوُفيُادعاءُالربوبيةُ  .(7)أيُإنُفرعونُلغالبُوقاهر 
أنُالعلوُوالستكبارُوالكبرُالواردُفيُاآليةُكلهاُمنُمظاهرُالستبداد،ُُ:في اآلية وجه الداللة

ُالستبداد ألنهُتجبرُواستكبرُعلىُهللاُفيُاألرضُُ؛فقدُذمُهللاُفرعوُنُ؛إنُلمُتكنُهيُبعينها
ُسبب ُبغير ُللدماء ُوسفكه ُلنفسه ُاأللوهية ُأنُ, (8) بادعائه ُغيره ُأو ُحاكم ُكان ُألحد فالُيحل

ُأو ُأحد، ُعلى ُ"متىُُيستكبر ُمشهورة ُهذا ُفي ُرضىُهللاُعنه ُعمر ُومقولة ُأحدًا، ُيستعبد أن
"ُ ُأحرارًا ُامهاتهم ُولدتهم ُالناسُوقد ُفيُالحكمُ(9)استعبدتم ُف نُالستكبارُوالستبداد ُفمنُهنا ،

                                                           

 .1_2سورةُالرحمن:ُ(1)
 (ُمنُالبحث.2ُراجعُصفحةُ)ُُ(2)
 .01/922جامعُالبيان،ُالطبري،ُتحقيق:ُأحمدُشاكر،ُجُ(3)
 .4/49المحررُالوجيزُفُالتفسير،ُابنُعطية،ُتحقيق:ُعبدُالسالمُمحمد،ُجُ(4)
 .4/451أيسرُالتفاسير،ُأبوُبكرُالجزائري،ُجُ(5)
 .11سورةُيونس:ُُ(6)
 .9/12مداركُالتنزيل،ُالنسفي،ُتحقيق:ُيوس ُبديوي،ُجُ(7)
 .05/022جامعُالبيان،ُالطبري،ُتحقيق:ُأحمدُشاكر،ُجُ(8)
 .10الولءُوالبراءُوالعداءُفيُالسالم،ُأبوُفصلُالبدراني،ُصُ(9)
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السياسيُمنُناحية،ُوالسالمُمنُناحيةُأخرىُنقيضانُلُيمكنُأنُيلتقيا،ُفتعاليمُالسالمُهدفهاُ
ُ.(1)وأماُتعاليمُالستبدادُالسياسيُمصيرهاُإلىُوثنيةُعمياءُعبادةُهللاُوحده،

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك  ُّٱٱ:تعال  تبارك هللا _قال4

 .(2) َّ ىن
ُ.(3)أيُطغواُوتجبرواُوفسدواُوأكثرواُالفسادُفيُاألرضُ

ْمٍق،ُأيُأنُفرعونُوجه الداللة:  قدُأنُالستكبارُهوُالتطاولُوالتعاليُعلىُالناسُبجهٍلُوح 
ُتعالىُهوُوجنودهُفيُاألرضُدونُأيُوجهُحقُفيُهذاُالتعاليُوالتطاولُوالستكبارُوالعلو.

ُ
 المطلب الثاني: السنة النبوية المطهرة.

كماُوردتُآياتُقرآنيةُتتحدثُعنُالستبدادُوالظلمُوتحرمهُوت أث  مُأفعالُالمستبدين،ُأيضًاُوردتُ
ُ ُالنبي ُواسُملسو هيلع هللا ىلصأحاديثُعن ُالحكام ُظلم ُأفعالهمُتتحدثُعن ُالمستبدين ُعلى ُوت شن  ع تبدادهم،

ُوظلمهمُلألمةُوللناس،ُوهذهُبعضُاألحاديث:
َرةَ عن  .1 ِقَياَمِة ) َقاَل:قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  َأِبي ه َري  َم ال  َت  ِبِه َيو  َما ِمن  َأِميِر َعَشَرٍة ِإالَّ ي ؤ 

ه   ل , َأو  ي وِبق  , اَل َيف ك ه  ِإالَّ ال َعد  ل والا ر َمغ   .(4) (ال َجو 
ول  َّللاَِّ  . عن  2 ه  َقاَل: َقاَل َرس  َرَة, َرِضَي َّللاَّ  َعن  َما ِمن  َأَحٍد ي َؤمَّر  َعَل  َعَشَرٍة ): ملسو هيلع هللا ىلص َأِبي ه َري 

اَللِ  َغ  َفاِد َواأل  َص  ِقَياَمِة ِفي األ  َم ال  ِسط  ِفيِهم  ِإالَّ َجاَء َيو  ا اَل ي ق   .(5) (َفَصاِعدا
ُالنبيُوجه الداللة:  ُالظالمينُوأهلُالجورُوالقهرُمنُأشدُُملسو هيلع هللا ىلصوهوُواضحُمنُكالم أنُإمارة

ُيقي ُ  ُفالظلم ُفيُالنار،ُالمهلكاتُوالموبقات، ُويدخله ُالقيامةُحتىُيهلكه دُصاحبهُباألغاللُيوم
والستبدادُكلهُظلمُوجورُولُمراءُفيُذلك،ُفالستبدادُفيُالحكمُمهلكُلصاحبهُوموبقهُومدخلهُ

ُ ُيعيشُالناسُأفرادًاُُوهوفيُنارُجهنم، ُأيُالستبدادُسببُلمآسيُالنسانيةُوسببُلما أيضًا
                                                           

 .02الستبدادُالسياسي،ُمحمدُالغزالي،ُتحقيق:ُمحمدُالقعيد،ُصُ(1)
 .12سورةُالقصص:ُُ(2)
 .2/911تفسيرُالقرآنُالعظيم،ُابنُكثير،ُتحقيق:ُساميُسالمة،ُجُ(3)
ُتحقيق:ُ(4) ُبنُحنبل، ُأحمد ُأحمد، ُالمام ُأبيُُمسند ُمسند ُالمكثرينُمنُالصحابة، ُمسند شعيبُاألرنؤوط،

ُج ُعنه، ُهللا ُرضي 05/159ُهريرة ُالحديث ُرقم ،2521ُ ُانظر: ُقوي، ُإسناده ُاألرنؤوط: ُشعيب ُقال نفسُ،
 المرجع.

ُاألحكام،ُجُ(5) ُكتاب: ُالحاكم، ُالحديث4/011ُالمستدركُعلىُالصحيحين، ُرقم ُهذا2112ُ، ُقالُالحاكم: ،
 .2/455حديثُالسناد،ُانظر:ُنفسُالمرجع،ُقالُاأللباني:ُضعي ،ُسلسلةُاألحاديثُالضعيفة،ُج
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ُبالعدلُوالمساواةُتزدهرُاألممُوتزهوُاألحوالُويعيشُ ُبينما ُالكئيبةُالبئيسة، ُللحياة ومجتمعات،
ُالناسُفيُأمنُواستقرارُوفيُعيشُكريم.

من عبد يسترعيه هللا ما  ): ملسو هيلع هللا ىلصُعن معقل بن يسار رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا. 3
 .(1)(رعية, يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته, إال حرم هللا عليه الجنة

اللهم, من ولي من أمر أمتي شيئا  ): ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال النبي . 4
 .(2)ُ(فشق عليهم, فاشقق عليه, ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم, فارفق به

أنُمنُتأمرُعلىُمجموعةُمنُالناسُفشقُعليهم،ُأيُُملسو هيلع هللا ىلصواضحُفيُكالمُالنبيُوجه الداللة: 

بأنُحياتهُكلهاُُملسو هيلع هللا ىلصيقسوُعليهم،ُويصبُعليهمُألوانُالعذابُوالظلم،ُبأنهُستصيبهُدعوةُالنبيُ

ُأوُاآلخرة ُمنُالنبيُُ؛مشقةُسواءُفيُالدنيا ُدعاء  ُفهذا منُُملسو هيلع هللا ىلصألنُالجزاءُمنُجنسُالعمل،
ُعلىُالناسُبأنُيعيشُحياةُالشقاءُبأيُتولىُأمرًاُمنُأمورُالمسلم ينُالخاصةُأوُالعامةُفشقَّ

،ُوالستبدادُالسياسيُكلهُمشقَّةُوشقاءُوظلمُعلىُالناس،ُولُرحمةُفيه،ُفألوانُ(3)شيٍءُيكونُ
ُالمشقةُمنُالقتلُوالتعذيبُوالحرقُوالحبسُوالتغريقُكلهاُمنُالستبدادُالمنهيُعنه.

ِذب ونَ  )قال: ُملسو هيلع هللا ىلصلنبي عن حذيفة رضي هللا عنه عن ا. 5 َوَيظ ِلم وَن, َفَمن  ُِإنََّها َسَتك ون  أ َمَراء  َيك 
َض, وَ  ه , َواَل َيِرد  َعَليَّ ال َحو  ت  ِمن  َس ِمنَّي, َوَلس  , َفَلي  ِمِهم  م  َعَل  ظ ل  , َوَأَعاَنه  م  ِبَكِذِبِهم  َقه  َمن  َلم  َصدَّ

, َوَلم   م  ِبَكِذِبِهم  ق ه  َض ي َصدِ  ه , َوَسَيِرد  َعَليَّ ال َحو  َو ِمنِ ي, َوَأَنا ِمن  ِمِهم  َفه  م  َعَل  ظ ل  ه   .(4)ُ(ي ِعن 
ِه َوَسلََّم َقاَل:  يَأبَ عن . 6 وَل هللِا َصلَّ  هللا  َعَلي  َيك ون  ِفي َهِذِه األ  مَِّة ِفي  )أ َماَمَة َذَكَر, َأنَّ َرس 

َياٌط َكَأنَّ  م  َأس  ر ج  ِرَجاٌل ِمن  َهِذِه األ  مَِّة, ِفي آِخِر الزََّماِن َمَعه  َها آِخِر الزََّماِن ِرَجاٌل, َأو  َقاَل: َيخ 
وَن ِفي َغَضِبهِ  وح  وَن ِفي َسَخِط هللِا َوَير  َبَقِر َيغ د  َناب  ال   .(5)ُ(َأذ 

                                                           

:ُاستحقاقُالواليُالغاشُلرعيتهُصحيحُمسلم،ُالمامُمسلم،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُكتابُاليمان،ُبابُ(1)
 .992،ُرقمُالحديث0/095ُالنار،ُج

ُالعادل،ُُ(2) ُالمام ُفضيلة ُباب: ُالمارة، ُكتاب: ُالباقي، ُعبد ُمحمد ُتحقيق: ُمسلم، ُالمام ُمسلم، صحيح
 .02،ُرقمُالحديث1/0451ُج
ضُالصالحين،ُ؛ُشرحُريا01/011فتحُالباريُشرحُالبخاري،ُابنُحجر،ُتحقيق:ُمحبُالدينُالخطيب،ُجُ(3)

 .9/494محمدُبنُالعثيمين،ُج
ُمسند:ُحذيفةُبنُاليمان،ُجُ(4) ُبنُحنبل، ُأحمد ُأحمد، ُالمام ُرقمُالحديث:11/922ُمسند ُقال91921ُ، ،

 .إسنادهُصحيحُعلىُشرطُالشيخينشعيبُاألرنؤوط:ُ
،ُقال99051ُ،ُرقمُالحديث:12/422ُمسندُالمامُأحمد،ُأحمدُبنُحنبل،ُمسند:ُأبيُأمامةُالباهلي،ُجُ(5)

 .4/502،ُوذكرهُاأللبانيُفيُالسلسلةُالصحيحة،ُجصحيحُلغيره،ُوهذاُإسنادُحسنشعيبُاألرنؤوط:ُ
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الستبدادُكلهُظلم،ُوالظلمُالسياسيُمنشؤهُمنُالستبدادُالسياسي،ُوواضحُوجليُوجه الداللة: 
ُ ُالنبي ُأن ُاألحاديث ُهذه ُأنُملسو هيلع هللا ىلصفي ُأخبر ُيقتلونُُهقد ُوظلمة، ُمستبدون ُوحكام ُأمراء سيكون

ُمنهُولُيردونُعلىُُملسو هيلع هللا ىلصويجلدونُويعذبون،ُوقدُحذرُالنبيُ منُاتباعهمُوتصديقهم،ُفهمُليسوا
ُ.ملسو هيلع هللا ىلصفُمنُلمُيتابعهمُولمُيصدقهمُفهوُمنُالذينُيردونُعلىُحوضُالنبيُحوضه،ُبخال

ُ
 .المطلب الثالث: مقاصد الشريعة السالمية

ُالتيُهيُ ُالسالمية ُالشريعة ُمقاصد ُونتائجه ُوأفعاله ُالستبداد ُالتيُتجر  م ُماُجملةمنُاألدلة
،ُومقاصدُالشريعةُالسالميةُ(1)ُالشرعيةُاألحكامُعلىُتترتبُمصالحُمنُالحكيمُالشارعُأراده

ُ.(2)والمالُُوالنسلُوالعقلُتدورُحولُخمسُضرورياتُوهيُالدينُوالنفس
والستبدادُالسياسيُيعطلُمقاصدُالشريعةُالسالميةُالتيُهيُصلبُرسالةُالسالم،ُويعتديُ

ُعليها،ُبلُوينتهكهاُويقضيُعليها.
السالميةُإنُلمُتوافقُهواه،ُفهوُفمنُجهةُمقصدُحفظُالدين،ُفالمستبدُيعطلُنصوصُالشريعةُ
ُتأمرُب عطاءُكلُذيُحٍقُُييعطلُالنصوصُالتيُتأمرُبالعدلُوالمساواةُوالشورى،ُوالت أيضًا

ُعندُالنصوصُالتيُتنهىُعنُالقتلُوالتعذيبُوالظلم،ُفالمستبدُلُيحقه،ُوكذلكُلُ كونُوقَّافًا
ُُو ُهللاُعز ُبتطبيقُحدود ُينادي ُيعاديُمن ُبل ُهللا، ُحدود ُوتطبيقُنصوصُالشريعةُيقيم جل

عُنصوصُالشريعةُحتىُتخدمُاستبدادهُوظلمه،ُفهذاُيالسالمية،ُوهوُأيضًاُيستخدمُالدينُبتمي
ُ.(3)منُأشدُالخطرُعلىُاألمةُالسالميةُ

ُالناسُ ُيعتديُعلىُحياة ُفيُغالبُاألحيان ُفالمستبد ُالنفسُالبشرية، ُحفظ ُمقصد ومنُجهة
ُالحقُيوحُر ُعدو ُأيضًا ُوهو ُالحرية ُعدو ُفالمستبد ُوالجسدية، ُالمعنوية ُالنفسُ(4)اتهم ُفطالما ،

زالتهاُوقتلهاُوإبادتهاُمنُأبجدياتُعنُتحققُأهدافهُفهوُعدوُلها،ُوإُالبشريةُتشكلُأمامهُعائقاًُ
ُمعتقداته.

ومنُجهةُمقصدُحفظُالعقل،ُفالمستبدُعدوُالعلمُوالعلماء،ُوالستبدادُوالجهلُسيَّانُومقترنان،ُ
ُخطرُ ُأنُالعلم ُيعلم ُألنه ُوقتلهم؛ ُوتعذيبهم ُبلُوحبسهم ُالعلماء، ُعلىُإلجام فيحرصُالمستبد

مُفيهُوإقناعه،ُبخالفُأهلُالعلمُف نهمُيعترضونُُو هُوالتحكُّ يثورونُعليه،ُوألنُالجاهلُيسهلُق ْود 
                                                           

 .02علمُمقاصدُالشريعة،ُنورُالدينُالخادمي،ُصُ(1)
؛ُمقاصدُالشريعةُالسالمية،ُمحمدُالطاهرُبن0/10ُالموافقات،ُالشاطبي،ُتحقيق:ُمشهورُآلُسلمان،ُجُ(2)

 .0/09عاشور،ُتحقيق:ُمحمدُبنُالخوخة،ُج
 .2السالمُوالستبدادُالسياسي،ُمحمدُالغزالي،ُصُ(3)
 .92طبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُتحقيق:ُمحمدُعمارة،ُصُ(4)
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ُانُيسيطرُعلىُعقولُ ُالمستبد ُفيحاول ُيدورُحولهم، ُيفهمونُما ُألنهم وينتقدونُوينصحون؛
،ُفالمستبدُيخافُمنُأصحابُالعلومُالمندفعينُ(1)الناسُوأذهانهم،ُفيشو  شُالحقائقُوالبديهياتُ

ُ.(2)لتثقي ُالناسُوإرشادهمُ
قُأهدافه،ُحتىُأيُخطرُيعو ُ ومنُجهةُمقصدُحفظُالنسل،ُفالمستبدُشغلهُالشاغلُالتخلصُمنُ

ُاألنسال،ُولُأدلُعلىُذلكُمنُاستبدادُفرعونُ يبقىُمتفردًا،ُولوُكانُذلكُعلىُحسابُإبادة
الذيُأبادُنسلُالذكورةُحتىُلُيأتيُمنُي قصيهُمنُمكانه،ُفهكذاُهمُالمستبدون،ُيقتلونُالنسلُ

 ىت   نت مت زت ُّٱُ:لويفسدونُفيُاألرضُويهلكونُالحرثُوالزرعُمتمثلينُاآليةُالتيُتقُو
ُفالعُ (3) َّ يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت رضُوالنسلُعندهُ،

ُولُذمة.ُيمستباح،ُلُيراعيُف ُالشعوبُإلَّ
ُلمالُالعامةُوحقوقهم،ُفهوُلُيرعىُلحقُأحٍدُمنُ ومنُجهةُمقصدُحفظُالمال،ُفالمستبدُآكل 
ُيأكلُأموالُالناسُوحقوقهمُحتىُيصبحُقارونُزمانه،ُ ُفالُيزالُالمستبد ُإياه، الناسُأنُيؤتيه

،ُوأكلُحقوقُالناسُمنُالجرائمُالتيُتحرمهاُجميعُالديان،ُفالُيحلُ(4)فيطغىُفالُي طال هُأحدُ
م  َهَذا : )ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي ألحدُأنُيأكلُحقُغيره،ُ ِمك  َمِة َيو  ر  , َكح  ك م  َواَلك م  َحَراٌم َعَلي  ِإنَّ ِدَماَءك م  َوَأم 

م  َهَذا م  َهَذا, ِفي َبَلِدك  ِرك  ُ.(5)( ِفي َشه 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

 .21كواكبي،ُتحقيق:ُمحمدُعمارة،ُصطبائعُالستبداد،ُالُ(1)
 .42_45طبائعُالستبداد،ُالكواكبي،ُتحقيق:ُمحمدُعمارة،ُصُ(2)
 .095سورةُالبقرة:ُُ(3)
 .005القرآنُوثالوثُالستبداد،ُنشأتُجعفر،ُصُ(4)
،ُرقم9/112ُ،ُجملسو هيلع هللا ىلصصحيحُمسلم،ُالمامُمسلم،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُكتابُالحج،ُباب:ُحجةُالنبيُُ(5)

 .042/0901الحديث:ُ
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 .المطلب الرابع: القواعد الكلية
فاعلهُالقواعدُالكليةُالتيُذكرهاُالعلماءُولمُمنُاألدلةُالتيُتبينُجرمُالستبدادُوتحرمه،ُوتؤث  مُ
ُوهما:ُالطالةيختلفواُعليها،ُوسأكتفيُهناُبذكرُقاعدتينُفق ُلعدمُ

ُ
 .(1) القاعدة األول : تصرف المام عل  الرعية منوط بالمصلحة

الناسُومعُالشعوب،ُُفةُأوُالرئيسُمعُرعيتهُومعينُتعاملُالمامُأوُالخلهذهُالقاعدةُتعنيُأ
ُ ُلبد ُيكون ُالشرعيةُأن ُالمعاملة ُعن ُخرج ُالمصلحة ُاختلت ُف ن ُلهم، ُبالمصلحة مضبوطًا

نُالعدل،ُفقدُجاءُفيُاألشباهُوالنظائرُيالصحيحة،ُودخلُفيُالستبدادُوالظلمُوالبعدُعنُمواُز
ُإلُإذاُوافقُالشرع،ُف نُخالفهُ أنُفعلُالخليفةُالذيُيتعلقُباألمورُالعامةُللناسُلُيعدُنافذًا

ُفيُحكمهمُوظلمهم،ُكانُفعلهُهذاُمخالفًاُللشرعُُوزاغُعن ،ُفهذهُ(2)اتباعُمصلحةُالناسُواستبدَّ
ُمنُأمورُالعامة،ُوتفيدُأنُ ُكلُمنُوليُأمرًا ُالتيُيتصرفُفيُنطاقها القاعدةُتضب ُالحدود

يقيمُالعدلُُأنعمالُالواليُوتصرفاتهُوأفعالهُلبدُأنُتكونُمبنيةُعلىُمصلحةُالجماعة،ُفعليهُُأ
ُويزيلُالظلم،ُوأنُيحرصُعلىُأموالُالعامةُورعايتها.

ُ
 .(3) القاعدة الثانية: ال ضرر وال ضرار

نُيضرُبغيرهُولُيلحقُبهُضررًاُولُضرارًا،ُوهذهُالقاعدةُهيُلفظُلحديثُأيُلُيجوزُألحدُأ
ُ.(4)ُ(ال ضرر وال ضرار)فيُقوله:ُُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُ

ة،ُوكلهُمشقةُعلىُالناس،ُوهذاُالضررُلبدُأنُيزالُعنُاألموالستبدادُكلهُضررُوكلهُضرارُ
ُيذائهمُوظلمهم.فالشرعُقدُنهىُعنُالضررُبهمُوإ

                                                           

؛ُاألشباهُوالنظائر،090ُ؛ُاألشباهُوالنظائر،ُالسيوطي،ُص0/112المنثورُفيُالقواعدُالفقهية،ُالزركشي،ُجُ(1)
 .014ابنُنجيم،ُتحقيق:ُزكرياُعميرات،ُص

 .012األشباهُوالنظائر،ُابنُنجيم،ُتحقيق:ُزكرياُعميرات،ُصُ(2)
ُجُ(3) ُالسبكي، ُوالنظائر، ُص0/40األشباه ُالسيوطي، ُوالنظائر، ُاألشباه 2ُ؛ ُنجيم،ُ؛ ُابن ُوالنظائر، األشباه

 .29تحقيق:ُزكرياُعميرات،ُص
ُالقضاءُفيُالمرفق،ُجموطأالُ(4) ،4/0121ُ،ُالمامُمالك،ُتحقيق:ُمحمدُاألعظمي،ُكتابُاألقضية،ُباب:

ُ ُالحيث: ُابنُماج9251/211رقم ُباب:ُمنُبنىُفيُحقُماُ؛ُسننُابنُماجة، ُالباقي، ُعبد ُتحقيقُمحمد ة،
 ،ُقالُالمحقق:ُاسنادُرجالهُثقاتُإلُأنهُمنقطع..9141،ُرقمُالحديث:9/214ُيضرُبجاره،ُج
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 الفصل الثاني

الجرائم الناتجة عن االستبداد 

السياسي
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ل عل  سلطات الدولةالمبحث األول  .: التغو 
وهذهُالجريمةُاألولىُالمترتبةُعلىُالظلمُوالستبدادُالسياسيُكأثرُمنُآثارهُالناتجةُعنه،ُولكيُ

ُالتغوُُّ ُمفهوم ُتوضيح ُمن ُلبد ُالجريمة ُتوصي ُهذه ُج رمُيتم ُوبيان ُالدولة، ُسلطات ُعلى ل
ُيةُفيُمطلبين:هذهُالجريمةُفيُالشريعةُالسالموعقوبةُ

ُ
 .ول عل  سلطات الدولة: مفهوم التغ  المطلب األول

لفيُهذاُالمطلبُلبدُمنُ وتوضيحُمفهومُسلطاتُالدولةُلُثمُنتعرض،ُالتطرقُإلىُمفهومُالتغوُّ
ُ:كالتاليُفيُفرعينُذلك
 ل في اللغة واالصطالح.الفرع األول: حقيقة التغو  ُ

ذُمنُحيثُلُُل في اللغة:التغو   ُلكلُماُأ خ  "،ُالعينُوالواوُوالالمُأصل  ل  لُاسم ،ُوفعلهاُ"غ و  التغوُّ
ُ ال ه ُغ وًلُواغتال هُأيُأهلكه(1)ي درى،ُي قال:ُي غ ول ه ُأيُيأخذهُمنُحيثُلمُيدر  وقتلهُُ،،ُوي قال:ُغ 

رَّةُ ُ.(2)علىُغ 
ل في االصطالح:  ُمعالتغو  ُعلى ُالعثور ُأستطع ُلم ُالبحث ُخالل ُلمعنىُمن ُاصطالحي نى

ُالمعنىُ ُاستنتاج ُمن ُلبد ُلذلك ُالمعاصرين، ُكتب ُوفي ُالقدامى ُالفقهاء ُكتب ُفي التغول
ُسابقًا،ُف منُخاللُالمعانيُاللغويةُيتبينُأنُالتغولُالصطالحيُمنُالمعنىُاللغويُالذيُمرَّ

مُمنُقبلُالحاكمُبالسلطاتُدونُغيره،ُحيثُ سلطاتُملكًاُنهُيعتبرُهذهُالإهوُالستحواذُوالتحكُّ
ُ ُمنُأينُجاءته ُسواءُعلم ُلشخصه ُفيأخذها ُله، ُوفأشخصيًا ُيعلم، ُلم سبيلُذلكُيتسببُُيو

ُبالهالكُوالقتلُلمنُيق ُضده.
وهذاُالتغولُواضحُفيُشخصيةُفرعونُالستبدادية،ُفهوُلُيريدُألحدُأنُيتصرفُبشخصيتهُ

وقُكلُقانونُفيُالبالد،ُ،ُفهوُفوقُكلُشيءُوف(3)المستقلة،ُبلُيريدُالعتبارُلشخصهُفق ُ
ُعلىُكلُشيءُف ل  ُ.(4)البالدُُيوهذاُمعنىُقولهُ"أناُربكمُاألعلى"ُفهوُمتغو  

ُ
 

                                                           

ُجُ(1) ُهارون، ُالسالم ُعبد ُتحقيق: ُالرازي، ُمقاييسُاللغة، ُتحقيق:4/412ُمعجم ُالرازي، ُمختارُالصحاح، ؛
 .11/092س،ُالزبيدي،ُمجموعةُمنُالمحققين،ُج؛ُتاجُالعرُو0/910يوس ُالشيخُمحمد،ُج

 .11/092؛ُتاجُالعروس،ُالزبيدي،ُمجموعةُمنُالمحققين،ُج9/452المصباحُالمنير،ُالفيومي،ُجُ(2)
 .11السالمُوالستبدادُالسياسي،ُمحمدُالغزالي،ُتحقيق:ُمحمدُالقعيد،ُصُ(3)
 .92شخصيةُفرعونُفيُالقرآن،ُقاسمُخضر،ُصُ(4)
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 الفرع الثاني: مفهوم سلطات الدولة.
ُفيُشتىُ ُواتساعُنطاقها ُوتعددُوظائ ُالدولةُومهامها ُإلىُأنهُمعُكثرة ُمنُالشارة ُهنا لبد

ُأنُتبقىُ ُوالفساد ُأصبحُمنُالخطأ ُمنُالمجالت، ُبلُلبد ُواحد، ُوإمام ُحاكم ُفيُيد السلطة
ُالحديثُالسلطاتُفيُالدولة ،ُوالسلطاتُفيُ(1)ُتوزيعُالمهامُعلىُعدةُجهاتُأصبحُمسمَّاها

ُالتشريعيةُ ُوالسلطة ُالتنفيذية ُالسلطة ُوهي: ُسلطات ُخمس ُعن ُتخرج ُل ُالسالمية شرعتنا
ُوالتقوي ُالمراقبة ُوسلطة ُالمالية ُوالسلطة ُالقضائية ُوالسلطة ُباخت(2)م ُوسأقوم ُهذهُ، ُذكر صار

ُمفهومهاُومهامها.السلطاتُللتعرفُعلىُ

 السلطة التنفيذية.أوالا: 
ُبماُ ُالمرافقُالعامةُوتنظيمها ُوتعملُعلىُإقامة ُالشريعة، ُأحكام ُبتنفيذ ُالمختصة وهيُالسلطة

ُ.(3)يكفلُإشباعُحاجاتُالناسُفيُالدولةُ
الحاكمُأوُالمام،ُفمنُمهامهُالقيامُبجميعُاألعمالُوهذهُالسلطةُيكونُعليهاُرئيسُالدولةُوهوُ

ُالسالمية ُشؤونُمرافقُالدولة ُوإدارة ُلحفظُشعائرُالسالم ُمهامُوشؤونُالناسُالتنفيذية ُوله ،
ُ.(4)ووظائ ُأخرىُ

لذلكُيقومُُميعُمهامُالسلطةُالتنفيذيةُلوحده؛ونظرًاُألنُالرئيسُأوُالحاكمُلُيستطيعُأنُيقومُبج
ءُفيُالقيامُعلىُأمورُوشؤونُالدولة،ُفهمُمسؤولونُأمامهُعنُأعمالهم،ُوهوُفيُبتعيينُالوزرا

ُعنه ُعنهمُوعنُأعمالهم؛ُألنهمُنواب  ُفيُأماكنهم.ُالنهايةُمسؤول 

وُالرئيسُسلطتهُهذهُمماُع هدُإليهُمنُالناسُفيُبيعتهمُلهُمنُإدارةُويستمدُالواليُأوُالخليفةُأ
ُ.(5)الدنياُبهُشؤونُالبالد،ُوحراسةُالدينُوسياسةُ

 السلطة التشريعية.ثانياا: 
لَّمُبهُعندُجميعُالمسلمينُبالُخالفُأنُهللاُجلُُهأنُإلىُفيُالبدايةُلبدُمنُالتنبيه منُالم س 

جاللهُهوُمصدرُجميعُاألحكامُالتشريعية،ُفالُينبغيُألحٍدُأنُيشاركهُفيُهذاُاألمرُسواءُكانُ
                                                           

 .019الوسي ُفيُالنظمُالسياسةُوالقانونُالدستوري،ُنعمانُالخطيب،ُصُ(1)
 .021السالمُوأوضاعناُالسياسية،ُعبدُالقادرُعودة،ُصُ(2)
 .01السلطاتُالعامةُفيُالسالم:ُالمفهومُوالعالقة،ُعثمانُضميرية،ُصُ(3)
 .021السالمُوأوضاعناُالسياسية،ُعبدُالقادرُعودة،ُصُ(4)
 .91_0،0طانية،ُالماوردي،ُجاألحكامُالسلُ(5)
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ُمنُالدينُبالضرورةُفالُيصحُألحٍدُمنُالمسلمينُ منُاألنبياءُأوُمنُغيرهم،ُوهذاُاألمرُمعلوم 
ُ.ُ(1)أنُينكرهُأوُأنُيشككُفيهُ

ُعامة،ُ ُكليةُومبادئ  ُهيُأحكام ُالشريعةُالسالميةُفيُأغلبها لكنُالنصوصُالتيُجاءتُبها
واُمُ رُوأهلُالرأيُباألمةُأنُيتم ُ وهيُتمثلُالقواعدُالعامةُللشريعةُالسالمية،ُوتركتُلوليُاألم

،ُومنُهناُجاءتُالسلطةُ(2)بناءُهذهُالقواعدُباجتهاداتهمُفيُإطارُضواب ُالشريعةُالسالميةُ
التشريعيةُالتيُهيُسلطةُإصدارُالقوانينُوسنُالتشريعاتُالالزمةُوتنظيمُعالقةُاألفرادُبعضهمُ

ولة،ُوتنظيمُعالقةُالدولةُبغيرهاُمنُببعض،ُوصيانةُحياتهم،ُوكذلكُتنظيمُعالقةُكلُفردُبالد
ُ.(3)الدولُاألخرىُ

ُ.السلطة القضائيةثالثاا: 
ُالعامةُ" ُالحقوق ُوحماية ُالمنازعاتُوالخصومات، ُوقطع ُالمتخاصمين ُبين ُالفصل ُسلطة هي

ُ.(4)ُ"باألحكامُالشرعية
ُينتجُعنُالجتماعُالبشريُمنُعالقاتُمتشعبةُفيُجميعُمجالتُالحياة،ُف نهُيتولدُُلُُّكف ما

ُيقضيُ ُحتى ُقانون ُإلى ُتحتاج ُالخصومات ُوهذه ُوخصومات، ُمنازعات ُالعالقات ُهذه عن
،ُالسلطةُالقضائيةُهيُالمخولةُبأنُتحكمُفيُهذهُالخصوماتُوالمنازعات،ُوكذلكُبالفصلُفيها

ُُ.(5)لشرعُالتيُمنُخاللهاُيتمُالفصلُفيُالخصوماتُإصدارُالقوانينُوأحكامُا

 السلطة المالية.رابعاا: 
ُلت ُنظامًا ُالسالمية ُالشريعة ُاتخذته ُقد ُالمالي ُالنظام ُأو ُالمالية ُالدولةُيوالسلطة ُأمور سير

ُعلىُبعضُاألمصارُ ُعينُقضاة ُقد ُوسلم ُالنبيُصلىُهللاُعليه ُأن ُفكما ُالمالية، السالمية
وكذلكُالخلفاءُمنُبعده،ُفقدُجعلواُعماًلُيقومونُبأمرُالصدقةُوالجزيةُوالخراجُوكذلكُالفيءُ

                                                           

 .252_2/250راجعُفيُذلكُالفقهُالسالميُوأدلته،ُالزحيلي،ُجُ(1)
 .021السالمُوأوضاعناُالسياسية،ُعبدُالقادرُعودة،ُصُ(2)
 .2مبدأُاستقاللُالقضاءُفيُالدولةُالسالمية،ُأحمدُأبوُحمد،ُصُ(3)
رُالمختار،ُابنُعابدين،ُجُ(4) ؛ُسبلُالسالم،2/9ُبدائعُالصنائع،ُالكاساني،ُجُ؛5/159ردُالمحتارُعلىُالد 

 .9/525الصنعاني،ُج
 .024السالمُوأوضاعناُالسياسية،ُعبدُالقادرُعودة،ُصُ(5)
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يتمُتوزيعهاُعلىُُوُتكونُفيُحاجةُالدولةُالسالميةجمعُحتىُغنيمة،ُفكانتُهذهُاألموالُتُ وال
ُإلىُبتُمالُالمسلمينُالفقراءُ ُ.(1)،ُوماُزادُعنُحاجةُالفقراءُر دَّ

ُأوُالصدقاتُأوُ ُالتيُتتولىُجمعُاألموالُسواءُكانتُمنُالزكاة ُالماليةُهيُالسلطة فالسلطة
ُلىُحاجاتُالفقراءُوحاجاتُالدولة.الخراج،ُحتىُيتمُتوزيعهاُع

ُ
 سلطة المراقبة والتقويم.خامساا: 

وهذهُالسلطةُتوضحُأنُلألمةُالحقُفيُمراقبةُأعمالُالمسؤولينُفيُالدولةُالسالمية،ُوينوبُ
عنُاألمةُفيُذلكُأهلُالشورىُوأهلُالحلُوالعقد،ُوهذهُالسلطةُتعطيُلألمةُالحقُفيُمراقبةُ

لُجدالُفيهُولُخالف،ُوقدُورددتُنصوصُكثيرةُتبينُوتوضحُأنُالرئيسُوغيره،ُوهذاُأمرُ
الصحابةُرضوانُهللاُعليهمُكانواُيقفونُلألمراءُويصححونُأخطاءهم،ُفعلىُسبيلُالمثالُقولُ

ُف نُ،بخيركمُولستُعليكمُوليتُقدُف نيُالناسُأيهاُبعدُأما"ُ:قُرضىُهللاُعنهيأبيُبكرُالصد
،ُفماُقالُأبوُبكرُالصديقُهذهُالمقولةُإلُلعلمهُبأنُ(2)"ُيفقومونُأساتُنإُوُ،فأعينونيُأحسنت

ُ.(3)األمةُلهاُالحقُفيُمراقبةُأعمالُحكامهاُوعمالهاُ
ُ

ُإنمنُخاللُتعريفُالتغولُسابقًا،ُوكذلكُتوضيحُمفهومُالسلطاتُفيُالدولةُالسالمية،ُنقولُ
ُالسلطاتُالخمسُمنُقبلُحاكمُواحدُأوُ التغولُعلىُسلطاتُالدولةُهوُالستحواذُعلىُهذه
ُله،ُفيتصرفُفيُهذهُالسلطاتُبهواهُ حكومةُواحدة،ُبحيثُيعتبرُهذهُالسلطاتُملكًاُشخصيًا
دونُمراقبةُأوُتقييدُمنُأحد،ُفالمامُأوُالخليفةُأوُالرئيسُلهُسلطةُمعينةُوهيُغالبًاُتتمثلُفيُ

ُالذيُُيتسلَّ طةُالتنفيذية،ُوليسُلهُالحقُبأنُالسل علىُسلطاٍتُأخرىُوخاصةُفيُزمانناُهذا
ساءتُفيهُالذمم،ُف نُاعتدىُعلىُالسلطةُالقضائيةُأوُالتشريعيةُأوُالماليةُأوُسلطةُالمراقبة،ُ
ُمتغوًلُومستبدًاُفيُحكمه،ُوكذلكُيجريُاألمرُعلىُالحكوماتُفالُيحقُلهاُأنُتعتديُعلىُ ع دَّ

ُيُسلطةُأخرى،ُفكلُسلطةُلهاُمجالتهاُولهاُوظائفهاُولهاُمهامها.أ
ُ
ُ

                                                           

 .022السالمُوأوضاعناُالسياسية،ُعبدُالقادرُعودة،ُصُ(1)
؛ُجامعُاألحاديث،ُالسيوطي،ُمسند:ُأبيُبكر2/19ُالسيرةُالنبوية،ُابنُهشام،ُتحقيق:ُطهُسعد،ُجُ(2)

 .5/922؛ُالبدايةُوالنهاية،ُابنُكثير؛ُتحقيق:ُعليُشيري،ُج95/900،ُج92121الصديق،ُرقمُالحديث:ُ
 .019_022السالمُوأوضاعناُالسياسة،ُعبدُالقادرُعودة،ُصُ(3)
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 . المطلب الثاني: تجريم التغول عل  السلطات في السالم وعقوبته
التغولُعلىُالسلطاتُفيُالسالمُيعدُجريمةُكبرى،ُولبدُلكلُجريمٍةُمنُعقوبٍة،ُوتوضيحُذلكُ

ُفيُفرعين:
 في السالم. الفرع األول: تجريم التغول عل  السلطات

يرىُالباحثُأنُالتغولُأوُالستحواذُعلىُجميعُأوُبعضُالسلطاتُفيُالدولة،ُمنُشأنهُأنُ
ُعلىُُي رتبُ  ُأو ُبأجمعها، ُالسالمية ُعلىُاألمة ُأو ُالدولة ُعلى ُسواء ُكثيرة، علىُذلكُمفاسد

ُفيُالحكم ُلشريعةُالسالم ُفالتغولُعلىُالسلطاتُمنُاألمورُالمنافية ُويعدُجريمةُ،شخصه،
ُكبرىُوذلكُلماُيلي:

ُالتغولُعلىُسلطاتُالدولةُالسالميةُيعدُمنُالستبدادُوالظلم،ُُوُ.0 الستبدادُمحرمُوكلهُشرُّ
ُعنه،ُواآلياتُوظلمُوإ ُسابقًاُفيُمبحثُالحكمُعلىُالستبداد،ُفهوُأيُالتغولُمنهى  جرامُكماُمرَّ

 .(1)ُالتيُتحرمُالطغيانُوالظلمُواضحةُوكثيرةُوقدُذكرتهاُآنفا
9ُ ُالشريعةُ. ُلمقاصد ُتمامًا ُمخال  ُالدولة ُفي ُالسلطات ُعلى ُالتغول ُخالل ُمن الستبداد

السالميةُالتيُتنهىُعنُكلُمظاهرُالستغاللُوالتحكمُوالسيطرةُوالظلم،ُوكذلكُتأمرُبالشورىُ
 والعدلُوالحسان.

علونُلألمصارُأمراءُلوُرجعناُإلىُتاريخُالدولةُالسالميةُلرأيناُأنُالخلفاءُالراشدينُكانواُيج.1ُ
ُيقومونُبالحكمُبينُالناسُفيُمنازعاتهمُ ُوكذلكُيجعلونُقضاة ُإليهم، ُالموكلة يقومونُبالمهام
ُواجهتمُخصومة،ُفالجرامُكلهُ وخصوماتهم،ُوكانُهؤلءُاألمراءُيخضعونُلسلطةُالقضاءُإذا

ُلهُبما ُليحكموا ُبالتحكمُوالسيطرةُعلىُالقضاة يشاء،ُوكذلكُُأنُيقومُصاحبُالسلطةُوالمارة
كانُلألمراءُأهلُالفقهُوالحلُوالعقدُالذينُكانواُيشرعونُللناسُقوانينُفيُإطارُضواب ُالشريعةُ

 السالمية.
قومُبجميعُيإنُوظائ ُالدولةُالسالميةُومؤسساتهاُكثيرةُجدًا،ُفالُيمكنُلشخصُواحدُأنُ.4ُ

متعددةُحتىُتنتظمُشؤونُُمهامُهذهُالمؤسساتُفيُآنُواحد،ُفالبدُمنُتوزعُالمهامُعلىُجهات
 .(2)الحياةُفيُالدولةُالسالميةُ

5ُ ُأمامهُ. ُيجد ُولُيتوق ُإلُعندما ُاستعمالها، ُيميلُإلىُإساءة إنُكلُإنسانُيملكُالسلطة
حدودًا،ُفالنفسُالبشريةُتميلُإلىُالستبدادُإذاُاستأثرتُبالسلطة،ُلذلكُلبدُمنُتوزيعُالسلطاتُ

 والمهامُعلىُعدةُجهات.

                                                           

 البحث.ُ(ُمن92ُانظرُصفحةُ)ُُ(1)
 .019الوسي ُفيُالنظمُالسياسةُوالقانونُالدستوري،ُد.ُنعمانُالخطب،ُصُ(2)
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 الثاني: عقوبة جريمة التغول عل  السلطات.الفرع 
ُعقوبةُالجريمةُإماُأنُتكونُعقوبةُفيُاآلخرة،ُأوُعقوبةُفيُالدنيا.

ُوالقهرُ ُالظلم ُعقوبة ُتحت ُتندرج ُفهذه ُاآلخرة ُفي ُالدولة ُسلطات ُعلى ُالتغول ُعقوبة أما
 ام يل ىل مل ُّٱوالطغيان،ُواآلياتُواألحاديثُفيُهذاُواضحةُوكثيرة،ُقالُهللاُتعالى:ُ

 ىل مل يك ُّٱٱ:ٱٱ, وقال تعال (2) َّ من زن رن مم ُّٱ, وقال تعال : (1) َّ مم

َيا ِعَباِدي ِإنِ ي ): ملسو هيلع هللا ىلصويقول النبي ،ُفهذهُاآلياتُكلهاُتدلُعلىُعقوبةُالظالمين،ُ(3) َّ   يل
ماا, َفاَل َتَظاَلم وا َنك م  م َحرَّ ِسي, َوَجَعل ت ه  َبي  م ت  الظ ل َم َعَل  َنف  وا ): ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي ،ُ(4)ُ(َحرَّ  الظ لمَ  اَتق 

ُ.(5)ُ(الِقياَمةِ  َيوم ظ لماتٌ  الظ لمَ  َفإنَّ 
وأماُعقوبةُالتغولُعلىُسلطاتُالدولةُفيُالدنيا،ُفهيُتندرجُتحتُبابُعقوباتُالتعزير،ُحيثُ
ُإلىُجرائمُحدودُ ُعقوبة ُأنُيترتبُعليها ُالتيُلبد ُالجرائم أنُفقهاءُالشريعةُالسالميةُقسموا

،ُوعليهاُف نُالعقوباتُكذلكُتنقسمُإلىُعقوباتُمقدرةُفيُالشريعةُلبدُمنُالتعزيرُفيهاوجرائمُ
،ُوإلىُ،ُوهذهُالتيُوردُفيهاُنصوصُصريحةُوواضحةويندرجُتحتهاُالحدودُوالقصاصُوالديات

ُمقدرةُعقوبات ُالعقوبة،ُغير ُبتحديد ُنصوصُصريحة ُفيها ُوارد ُُوغير ُت ترك للقاضيُوإنما
ُالتشريعي ُالحالةُةوللسلطة ُحسب ُلتقديرها ُجريمةُ.(6)ُوالقضائية ُأن ُالبحث ُخالل ُمن ويظهر

التغولُعلىُالسلطاتُلُتندرجُتحتُالقسمُاألولُوإنماُهيُعقوبةُي تركُتقديرهاُللقاضيُليحكمُ
،ُإلُإذاُترتبُعلىُهذهُالجريمةُجرائمُأخرىُتندرجُفيهاُبناًءُعلىُماُنتجُعنهاُمنُفساٍدُوإفساد

كالحاكمُالذيُيقتل،ُأوُي ق طعُأيديُوأرجل،ُأوُيسرق،ُف نهُلبدُمنُترتيبُُتحتُالقسمُاألول،
ُُ.عقوبةُمقدرةُعليها

ُاألمةُبأكملها،ُفهيُجريمةُعامةُ ويجدرُالشارةُهناُأنُجريمةُالتغولُعلىُالسلطاتُإنماُتمسُّ
رادعةُفهيُتستحقُعقوبةُُوفسادهاُعظيم،ُونتاجهاُعلىُاألمةُوالناسُفظيع،ُتعمُالناسُجميعًا،

                                                           

ُ.951سورةُالبقرة:ُُ(1)
 .52سورةُآلُعمران:ُُ(2)
 .015سورةُاألنعام:ُُ(3)
ُالظلم،ُُ(4) ُبابُتحريم ُواآلداب، ُكتابُالبرُوالصلة ُالباقي، ُعبد ُمحمد ُتحقيق: ُمسلم، ُالمام صحيحُمسلم،
 .9522،ُرقمُالحديث:4/0224ج
ُجُ(5) ُظلمات، ُبابُالظلم ُالباقي، ُعبد ُمحمد ُتحقيق: ُالبخاري، ُالمام ُالحديث:0/021األدبُالمفرد، ُرقم ،

 .151الحدث:ُ،ُرقم9/501؛ُالسلسلةُالصحيحة،ُاأللباني،ُج411
 .2/5520الفقهُالسالميُوأدلته،ُوهبةُالزحيلي،ُجُ(6)
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وزاجرةُتردعُمنُيقومُبهاُوتردعُمنُيفكرُالقيامُبها،ُوأرىُوهللاُأعلمُأنهاُجريمةُتستحقُعقوبتهاُ
ُنصوصُواضحةُومعلومةأنُي فرُ  ُلها ُأوُالحكومةُُد فيُالقوانين؛ُوذلكُحتىُلُتسمحُللحاكم

ُبالتغولُعلىُسلطاتُالدولة.
 
ُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 ات العامةي: مصادرة الحر المبحث الثاني
ُ

 .المطلب األول: حقيقة مصادرة الحريات العامة
فيُهذاُالمطلبُلبدُمنُتبيينُحقيقةُالمصادرةُوكذلكُحقيقةُالحرياتُالعامة،ُوذلكُفيُفرعين:ُ

 الفرع األول: حقيقة المصادرة في اللغة واالصطالح.
 أوالا: المصادرة في اللغة: 

ُ، ل  ُعلىُوزنُف ع  ر  د  ر،ُوالمفعولُالمصادرةُمشتقةُمنُالفعلُص  اد  رةُفهوُم ص  رُم صاد  ي قال:ُي صاد 
ر. اد  ُبهُم ص 

ي قال:ُصادرتُالدولةُأموالُالخائنين،ُأيُاستولتُعلىُهذهُاألموالُعقوبةُلهم،ُوكذلكُصادرتُ
بةُ الحكومةُالبضائعُالم هر 
ُ.(2)قيودُعليهُُ،ُومصادرةُالرأيُأيُفرض(1)

ُُ.(3)وتأتيُالمصادرةُبمعنىُالستعداء،ُيقال:ُفالنُاستعدىُمالُفالن،ُأيُصادرهُوأخذهُمنهُ
ُ

 ثانياا: المصادرة في االصطالح:
منُخاللُالبحثُفيُتعريفاتُالمصادرةُفيُكتبُالفقهاءُالقدامى،ُوجدتُأنهمُقدُعرفوهاُبعدةُ

ُومنُعباراتهمُالتيُذكروها:تعريفات،ُلكنهمُلمُيضعواُلهاُتعريفًاُواضحًاُومحددًا،ُ
ر ًةُُفيُردُالمحتارُماُنصه:ُ"ُعنُالحنفيةُورد _ اد  ُم ص  ذ  م اُأ خ  ر ة ُأ ْنُي ْأم ر ه ُب أ ْنُُوق ْول ه ُو  اد  اْلم ص 

ُب اْلم الُ  ْلط انُ ق وُْ،ُوجاءُفيهُأيضًا:ُ"ُ(4)"ُي ْأت ي  ر ه ُالسُّ اد  ال هُ ُل ه ُ:ُص  ُم  ُ.(5)"ُأ ْيُط ال ب ه ُب أ ْخذ 
_ُُ ُإذ اُوردُعندُالمالكيةُماُنصه:ُ" ة  يع  د  ُاْلو  ُر بَّ ُأ نَّ ْعن اه  م  ُو  ُالظَّال م  ال  ُالدَّ ْسر  ٍرُب ك  اد  ُل م ص  ف ق ْول ه 

ذ ه اُال ُف أ خ  ال ًماُب ذ ل ك  ْضر ة ُالظَّال م ُع  اُب ح  ف ع ه  د  ع ُو  ُاْلم ود  ر ة ُذ ه ب  اد  ُاْلم ص  ين  ر ه ُظ ال م ُف ح  اد  ف   نَّه ُُظَّال مُ ص 
عُ  اُاْلم ود  ن ه  ُ.(6)"ُي ْضم 

                                                           

ُجُ(1) ُبالقاهرة، ُاللغة ُمجمع ُالوسي ، ُعمر،0/512ُالمعجم ُمختار ُأحمد ُالمعاصرة، ُالعربية ُاللغة ُمعجم ؛
 .9/0922ج
 .9/0922معجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرة،ُأحمدُمختارُعمر،ُج(2)
 .0/01اهرة،ُجالمعجمُالوسي ،ُمجمعُاللغةُبالقُ(3)
 .2/422ردُالمحتار،ُابنُعابدين،ُجُ(4)
 .95/094ردُالمحتار،ُابنُعابدين،ُجُ(5)
 .2/004شرحُمختصرُخليل،ُالخرشي،ُجُ(6)
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منُشخصُمال،ُويصحُبيعُالمصادرة،ُوهيُأنُيطلبُظالمُوردُعندُالشافعيةُماُنصه:ُ"ُُ_
إذُقصدُالظالمُُه،ُلئالُينالهُأذىُمنُذلكُالظالمجلُأنُيدفعُماُطلبُمنفيبيعُالشخصُدارهُأل

ُ.(1)ُ"تحصيلُالمالُمنهُبأيُوجهُكان
ُ.(2)وجاءُعنُعندُالحنابلةُماُنصه:ُ"ُوإنُصادرهُسلطانُلمُيضمن"ُ _

ُأماُعندُالفقهاءُالمعاصرينُفقدُعرفوهاُبعدةُتعريفاتُمنها:
ُأ ْخًذاُالمصادرةُهيُُماُجاءُفيُالموسوعةُالفقهيةُبقولهم:ُ"ُ_ ل ْيه  ل ىُم الُاْلم ْحك وم ُع  ْست يال ء ُع  ال 

ُع ق وب ةًُ،ُأ ْوُإ ْتال ًفاُ،ُأ ْوُ ْلك ه ُب اْلب ْيع  ُ.(3)"ُإ ْخر اًجاُع ْنُم 
ُ.(4)وردُفيُمعجمُلغةُالفقهاءُقولهمُهيُ"ُأخذُالسلطانُمالُالغير"ُُ_
،ُأوُهيُحكمُولىُاألمرُبانتقالُملكيةُأشياءُمعينةُمنُالشخصُإلىُبيتُالمالوقيلُهي"ُُ_

ُ.(5)ُأخذُالسلطانُأوُغيرهُالمالُظلماًُ
يمكنُالقولُبأنُحقيقةُالمصادرةُهيُحرمانُالمرءُمنُحقوقهُسواءُمنُخاللُالتعريفاتُالسابقةُ

ُيتمثلُسواءُفيُحرمانهُ ُوالحرمانُهذا كانُذلكُالحرمانُمنُمرءُآخرُأوُمنُق ب لُالحكومة،
ُلحقوقهُجميعهاُأوُإيذائهُفيُبعضها.

يُالمنعُمنُممارسةُجميعُالحقوقُوالمصادرةُهناُقدُتكونُمعنويةُأوُحسية،ُوالمعنويةُتتمثلُف
ُُك بداءُالرأيُوغيرها،ُوالحسيةُتكونُبمصادرةُشيءُحسيُكالستيالءُعلىُاألموالُومصادرتها.

 الفرع الثاني: حقيقة الحريات العامة.
 أوالا: الحريات في اللغة: 

ُوالر  ق،ُ ُالعبودية ُوهيُبمعنىُعدم ر"، ُوهيُفيُاألصلُمنُالفعلُ"حرَّ ُالحرية، الحرياتُجمع

  (6)َُّ جب هئ مئ خئ   حئ جئ ُّٱٱٹٱٹٱي قال:ُفالنُحرُأيُخالفُالعبد،ُوفيُالتنزيلُ

ُ.(7)أيُأنهاُأرادتُبذلكُأنهُخادمُللُعزُوجلُوليسُألحدُفهوُحرُ
                                                           

 .1/00حاشيةُإعانةُالطالبين،ُالبكري،ُجُ(1)
ُجُ(2) ُعبدُهللاُالتركي، ُتحقيق: ُابنُمفلح، ُاللح2/991الفروع، ُسعيد ُتحقيق: ُالبهوتي، ُالروضُالمربع، ام،ُ؛

 .4/025؛ُمطالبُأولىُالنهىُفيُشرحُغايةُالمنتهى،ُمصطفىُالسيوطي،ُج914ص
 .12/151الموسوعةُالفقهيةُالكويتية،ُجُ(3)
 .0/419معجمُلغةُالفقهاء،ُقلعجيُوقنيبي،ُجُ(4)
 .1،925معجمُالمصطلحاتُالفقهية،ُمحمودُعبدُالمنعم،ُجُ(5)
 .15سورةُآلُعمران:ُُ(6)
ُاألزدي،(7) ُاللغة، ُجُجمهرة ُبعلبكي، ُرمزي 0ُتحقيق: ُج22/ ُالفيومي، ُالمنير، ُالمصباح ُتاج0/091ُ؛ ؛

 .01/521العروس،ُالزبيدي،ُتحقيقُمجموعةُمنُالمحققين،ُج
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ُالعام في اللغة ُنقيضُالخصوصُوهو ُوهو ُيعمُ: ُالكساء ُي قال: الشمولُالذيُيشملُالجميع،
ُ.(1)ُجميعُمنُتحتهُأيُيشملهم

 ثانياا: الحريات في االصطالح:
هيُقدرةُالفردُعلىُأنُيعملُماُيريدُولقدُجاءُفيُتعريفُالحرياتُفيُالصطالحُعلىُأنها:ُ

ُ.(2)دونُالضرارُبالغيرُ
ُالحرياتُ ُسبقُيمكنُالقولُبأنُمصادرة ُعنُحرمانُالمرءُأوُُالعامةمنُخاللُما هيُعبارة

الفردُمنُحقهُفيُممارسةُحقوقهُالحسيةُوالمعنويةُبحريةُتامةُدونُأنُيؤذيهُأحدُبمنعهُمنهاُأوُ
 منعهُمنُبعضها.

ُأنواع ُتتلخصُفيُثالثة ُجميعها وهيُالحرياتُالشخصية،ُُ،ويرىُالباحثُأنُالحرياتُالعامة
ُ.(3)والقتصاديةُوالحرياتُالسياسية،ُوالحرياتُالجتماعيةُ

ُهللاُعليها،ُفأما الحريات الشخصية  ُفطره ُوقد ُمنُمطالبُالنسان، ُفطريًا ُمطلبًا فهيُتعتبر
فحاجةُالنسانُلهذهُالحرياتُتفوقُحاجتهُفيُطعامهُوشرابهُخاصةُعندماُيفتقدها،ُفكلُإنسانُ

تكريمُهللاُعزُ،ُفهيُمنُ(4)ُلهُالحقُفيُهذهُالحريات،ُوقدُأقرُالسالمُالحني ُهذهُالحريات
ُآدم ُلبني ُُوجل ُتعالى:  يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق  ٱُّٱقال
،ُوهذهُالحرياتُالشخصيةُتشملُعدةُ(5) َّ ىن نن من زن  رن مم ام

ُحرياتُمنها:ُ
وهيُتعنيُأنُالنسانُلهُالحقُفيُالتنقلُواللجوءُمنُوإلىُأيُمكان،ُفالسالمُلُ: حرية التنقل

ُذلكُمثلُ ُمن ُتمنع ُكانتُهناكُضرورة ُإذا ُإل ُمكانُآلخر، ُمن ُالتنقل ُفي ُالفرد ُحرية يقيد
انتشارُاألوبئةُواألمراض،ُوقدُحر مُعلىُأيُأحدُأنُيسلبُأيُفردُحريتهُفيُالتنقلُمنُأيُ

ُمكانُيشاؤهُويريده.
وهذهُالحريةُأيضًاُمكفولةُلإلنسانُفيُظلُوكن ُالسالمُالعظيمُتصديقًاُحرية األمن واألمان: 

ًناُأ ْصب حُ ُم نُْ)لحديثُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُ ْرب ه ،ُف يُآم  اًفىُس  ه ،ُف يُم ع  د  س  هُ ُج  ْند  امُ ُع  ُط ع 

                                                           

 .1/0211شمسُالعلوم،ُنشوانُالحميري،ُتحقيقُحسينُالعمري،ُج(1)
 .2كتابُالحرية،ُعليُالصالبي،ُصُ(2)
 .1صُمحاضراتُفيُالحرياتُالعامة،ُمجيدُالحدرادي،ُ(3)
 .0/59،ُمحمدُأبوُزهرة،ُجإعجازهُدلئلُمنُالقرآنُشريعةُ(4)
 .21سورةُالسراء:ُُ(5)



44 
 

اُي ْوم ه ، يز تُُْف ك أ نَّم  ْني اُل هُ ُح  لُالحديثُيدللُعلىُأنُحريةُاألمنُواألمانُقدُتكفَُّ،ُفيُهذاُ(1)ُ(الدُّ
بهاُنظامُالشريعةُالسالمية،ُفالُيحقُلنسانُأنُيسلبُحياةُإنسانُآخر،ُولُأنُيضرُبحياته،ُ

لُبهاُالشرعُالحني ،ُفاألمنُواألمانُفيُنظرُالسالمُولُأنُيؤذيهُبحقُمنُحقوقهُالتيُتكفَُّ
ةُوأساسيةُلإلنسانُلُبقاءُلهُوالطعامُيعدُحاجةُماسَُُّيعادلهُنعمةُالطعام،ُفكالهماُأيُاألمن

 ين  ىن من ُّٱٱ:ُقريشفيُسورةُُهما،ُوهذاُالذيُأشارُإليهُقولُهللاُتباركُوتعالىبدون
ُ.(2)َُّ  يه ىه مه جه

وهذهُالحريةُمنُالحرياتُالتيُكفلهاُالسالمُالحني ُللناسُفيُظله،ُفقدُنصُ: حرية المسكن
 حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱٱفقالُهللاُتعالى:القرآنُصراحًةُعلىُهذهُالحريةُ

ُلإلنسانُأنُيعيشُ(3) َّ  خم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك خك ،ُفحق 
ُظلمُ ُفقد ُفمنُاعتدىُعلىُحقُإنسانُفيُمسكينه ُأحد، ُفيه ُولُيؤذيه فيُمسكنُيستقرُفيه،

ُوطغىُواستبدُوأث م.
فهيُعبارةُعنُحقُالنسانُالذيُيعيشُفيُظلُوكن ُالسالمُالعظيمُوأما الحريات السياسية 

أنُيمارسُشؤونُالدولةُالسياسيةُمنُخاللُبعضُالحقوقُوالحرياتُمثلُحريةُالمعتقد،ُوحريةُ
ُالحريةُ ُالعظيم ُكفلُالسالم ُقد ُكلها ُوهذه ُالصحافة، ُوحرية ُالترشحُوالنتخاب، ُوحرية الرأي،

ُائق،ُوسآتيُعلىُبعضهاُبالتفصيل.ُالتامةُللناسُوممارستهاُدونُعُو
وهذهُالحريةُتعنيُأنُلكلُفردُالحقُفيُاختيارُمعتقدهُبعيدًاُعنُكلُإكراه،ُ فأما حرية المعتقد

قال هللا وهذهُالحريةُشعارهاُفيُالسالمُنصُفيُالقرآنُالكريمُواضح،ُلُإجمالُفيهُولُتعقيد،ُ
كثيرُمنُالمفسرينُإلىُاعتبارُُ،ُفقدُذهب(4)ُٱَّ مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ٱُّٱُتعال :

،ُُفالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُلمُيردُعنهُ(5)هذهُاآليةُقاعدةُكبرىُمنُقواعدُالشريعةُالسالمية
 ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱوقال هللا تعال  أيضاا: أنهُأمرُأحدًاُباعتناقُالسالمُقسرًاُأوُقهرًا،ُ

                                                           

ُفيُسربه،ُرقمُالحديث:ُُ(1) ُالباقي،ُبابُمنُأصبحُآمنًا ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُعبد ،111ُاألدبُالمفرد،
،ُقالُاأللباني:ُحديثُحسن؛ُسننُابنُماجة،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُبابُالقناعة،ُرقمُالحديث:0/009ُج

 .5ُ/411،ُج9101؛ُسلسلةُالحديثُالصحيحة،ُاأللباني،ُرقمُالحديث:9/0112ُ،ُج4040
 .4سورةُقريش:ُُ(2)
 .92سورةُالنور:ُُ(3)
 .952سورةُالبقرة:ُُ(4)
 .1/95التحريرُوالتنوير،ُابنُعاشور،ُجُ(5)
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،ُمنُهذهُاآلياتُيتضحُأنُمنهجُالسالمُي قرُحريةُوحقُالعتقادُ(1) َّمب زب  رب يئ
،ُوعلىُهذاُينشأُماُيسمىُ(2)لمنُشاءُبماُشاء،ُويرفضُإكراهُأحدُعلىُالدخولُفيُالسالمُ

مُإلىُالمدينةُوأقامُدُ بالتعدديةُالدينيةُفيُالسالمُالتيُأقرهاُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُعندماُقُ 
ُلليهودُدينهمُولمُيقهرهمُأوُيجبرهمُعلىُالدخولُفيُالسالمُوإنماُفيهاُدولةُالسالم،ُ فقدُأقر 

ُ ُوشأنهم ُفتركهم ُمكة ُفتح ُعندما ُنهجه ُكان ُوكذلك ُدينهم، ُعلى اذهبوا فأنتم  )وقال: تركهم
،ُوعلىُهذاُدرجُعمرُبنُالخطابُرضيُهللاُعنهُفيُمنهجهُمعُالنصارىُالذينُ(3)ُ(الطلقاء

النسانُفيُظلُالسالمُالحني ُلهُالحريةُالكاملةُُ،ُوعلىُهذاُف نَُّ(4)سكنواُفيُمدينةُالقدسُ
باعتناقُالدينُالذيُيرغبهُولُيكرههُأحدُللدخولُفيُدينُالسالم،ُإلُبالدعوةُالحسنةُواألسلوبُ

ُ  هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱلقوله تعال : اللين
ُ.(5) َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت

يتمتعُالفردُفيُظلُالسالمُبالحريةُالكاملةُفيُقولُالحقُوالنصحُفهيُأنُ وأما حرية الرأي
للمسلمينُفيُكلُأمورهمُالدينيةُوالدنيوية،ُوأنُيتكلمُماُيشاءُبضواب ُالشريعةُالسالميةُبحيثُ
لُيضرُبمصالحُالمسلمينُأوُأنُيؤذيُأحدًاُمنُالناس،ُوهذهُالحريةُقدُحفظهاُوكفلهاُالسالمُ

كلُفردُحظهُالوافرُمنُهذهُالحرية،ُولُأدلُعلىُذلكُمنُاآلراءُالتيُُالحني ،ُوحرصُأنُينال
ُالحبابُبنُالمنذرُعندماُ ُقدمه ُما ُومنها ُله، ُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم ُصحابة كانُيقدمها

ولُ ُي اُ":ُقال ،ُه ذ اُأ ر أ ْيتُ َُّللاَّ ،ُر س  ْنز ل  ْنز لًُُاْلم  ل ك هُ ُأ م  م ه ،ُأ نُُْل ن اُل ْيس َُُّللاَُّ ُأ ْنز  رُ ُو لُ ُن ت ق دَّ ْنه ،ُن ت أ خَّ ُأ مُُْع 

ْربُ ُالرَّْأيُ ُه وُ  ة ؟ُو اْلح  ،ُوكذلكُأخذُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُبرأيُسلمانُالفارسيُ(6)"ُو اْلم ك يد 
،ُفهذهُاألحداثُأنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُكانُيأخذُبرأيُأصحابهُولُ(7)فيُغزوةُالخندقُ

                                                           

 .92سورةُالكه :ُُ(1)
 .0/54،ُمحمدُأبوُزهرة،ُجإعجازهُدلئلُمنُالقرآنُشريعة؛90/452ُالتفسيرُالكبير،ُالرازي،ُجُ(2)
ُجُ(3) ُالسقا، ُمصطفى ُتحقيق: ُهشام، ُابن ُهشام، ُلبن ُالنبوية ُكثير،9/409ُالسيرة ُابن ُوالنهاية، ُالبداية ؛

 .4/144تحقيق:ُعليُشيري،ُج
 .1/212تاريخُالرسلُوالملوك،ُالطبري،ُجُ(4)
 .095سورةُالنحل:ُُ(5)
ُجُ(6) ُالسقا، ُمصطفى ُتحقيق: ُهشام، ُابن ُهشام، ُابن ُالم0/291سيرة ُالمختوم، ُالرحيق ُكفوري،ُ؛ بار
 .0/020ج
 .9/445،ُججونسُمارسدنمغازيُالواقدي،ُالواقدي،ُتحقيق:ُُ(7)
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ُأحد ُالدلُاًُيمنع ُذمن ُفي ُالكاملة ُالحرية ُيعطيهم ُبل ُبرأيه، ُالسالمُء ُمنهج ُهو ُوهذا لك،
ُالعظيم.

ُمرُبالمعروفُوكذلكُالنهيُعنُالمنكر.األومنُصورُحريةُالرأيُالمشهورةُفيُالسالمُحريةُ
منُالحرياتُالتيُكفلهاُالسالمُلألفرادُالذينُيعيشونُُفهذهُالحريةُأيضاًُوأما حرية االنتخاب 

فيُكنفه،ُوهذهُالحريةُتعنيُأنُللمواطنُكاملُالحريةُفيُأنُيختارُمنُيحكمهُأوُيمثلهُفيُ
مجالسُالدولة،ُولُيحقُألحدُأنُيفرضُعليهُأوُيكرههُأوُيلزمهُبانتخابُشخصُمعين،ُوهناكُ

السالمية،ُمنُذلكُمبايعةُاألنصارُللنبيُصلىُكثيرُأدلةُتدلُعلىُهذاُالمعنىُفيُالشريعةُ
فقال لهم رسول هللا صل  هللا عليه هللاُعليهُوسلمُفيُالعقبة،ُوسميتُعلىُإثرهاُببيعةُالنقباء،ُ

وا : )وسلم ِرج  ك م   ِإَليَّ  َأخ  ِمِهم   َعَل  َيك ون ونَ  َنِقيباا َعَشرَ  اث َني   ِمن  ،ُومنُذلكُأيضاُالبيعةُ(1)ُ(َقو 
ُللمسلمينُ ُانتخابُلكلُخليفة ُبمثابة ُالتيُتعد ُحدثُفيُبيعةُ(2)العامة ُما ُومنُذلكُأيضا ،

نُعبدُالرحمنُبنُعوفُذهبُإلىُاألمةُحتىُيعرفُثمانُبنُعفانُرضيُهللاُعنه،ُحيثُإع
ُ.(3)ثمان"ُمنُيختارونُواليًاُعليهم،ُوقال:"ُإنيُقدُنظرتُفيُأمرُالناس،ُفلمُأرهمُيعدلونُبع

ف نهُيندرجُتحتُمسمىُهذهُالحرياتُعدةُحرياتُأخرىُ, وأما الحريات االجتماعية واالقتصادية
ُالحرياتُ ُمنها،ُومنُهذه ُوحرمانُأيُفرد ُالعتداءُعليها ُوحرم ُالسالمية، ُالشريعة ُأقرتها قد

 ُوحمايةُحريةُالتعليمُوكذلكُحريةُالرعايةُالصحيةُوالجتماعية،ُوكذلكُحريةُالعملُوالتوظي
ُحقُالعمال،ُوكذلكُحريةُالتمتعُبصحةُجسميةُونفسيةُوعقلية.

 ام يل ىل مل ُّٱفهذهُبابهاُفيُالشريعةُالسالميةُقولهُتعالى:ُُفأما حرية التربية والتعليم
ُمصونُلكافةُالبشر؛ُوذلكُأل،ُفه(4)َُّ مم واُعليهاُكثيرًا،ُنُهللاُورسولهُقدُحثَّذهُالحريةُحقُّ

،ُ(5)َُّ مث هت مت هب مبهئ مئ هي مي خي   حي جي ٰه مه ُّٱقالُهللاُتعالى:ُ

                                                           

ُشعيبُاألرنؤوطُ(1) ُتحقيق: ُبنُحنبل، ُأحمد ُأحمد، ُمسند ُالحديث: ُرقم ُكعبُبنُمالك، ُمسند: ،05221ُ،
؛ُالجامعُالصحيح02/12ُ،ُج024؛ُالمعجمُالكبير،ُالطبراني،ُتحقيق:ُحمديُالسلفي،ُرقمُالحديث:95/21ُج

 ،ُقالُشعيبُاألرنؤوط:ُاسنادهُحسن.04/121للسنن،ُصهيبُعبدُالجبار،ُباب:ُبيعةُالعقبةُالثانية،ُج
 .4/949،ُج1/911انظر:ُتاريخُالطبري،ُالطبري،ُجُ(2)
ُرقمُُ(3) ُالناس، ُالمام ُكي ُيبايع ُباب: ُكتابُاألحكام، ُناصر، ُمحمد ُتحقيق: ُالبخاري، ُالبخاري، صحيح

 .2/21،ُج2912الحديث:ُ
 .0سورةُالعلق:ُُ(4)
 .00سورةُالمجادلة:ُُ(5)
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،ُ(1)َُّ هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱوقالُهللاُتعالىُا:ُ
هذهُنصوصُفيُالقرآن،ُوهناكُنصوصُوأحاديثُكثيرةُتدللُعلىُهذاُالمعنىُمنُحفظُحريةُ
ُوالرتقاءُ ُللتعلم ُالكاملة ُوتعطيُالحرية ُوالعلماء، التربيةُوالتعليمُوتحضُوترفعُمنُشأنُالعلم

ُبالجانبُالعلميُوالتربوي.ُ
فهذهُمنُالحرياتُالتيُحفظهاُالسالمُالحني ،ُبلُوقدُحثُعليهاُ وأما حرية العمل والتوظيف

حتىُتستقيمُالحياةُبالشكلُالذيُلُيكونُفيهُحرجُعلىُأيُفردُمنُاألفراد،ُوقدُأمرُبتوقيرُ
ل رسول هللا فقاواحترامُالعاملُوكذلكُاألجير،ُواعطائهُأجرهُقبلُأنُيذهبُويتولىُإلىُبيته،ُ

ط   صل  هللا عليه وسلم:) َِجيرَ  واَأع  َره , األ  لَ  َأج  ُالحديثُأصلُفيُ(2)ُه (َعَرق   َيِجفَّ  َأن   َقب  ،ُفهذا
هذاُالباب،ُوهوُحفظُحقُالعاملُوكذلكُحفظُحقُالموظ ،ُفهوُأيُالعاملُليسُعبدًاُعندُأيُ

ُ ُحقه ُيأخذ ُأن ُله ُالحني ُيحفظ ُوالسالم ُعمله، ُيعمل ُوإنما ُودونُُوأحد، ُتعسٍ  ُدون أجرته
ُتضيق.

ُسبقُمنُ ُيتبينُأنُحمايةُمما ُفيُالسالم، ُومكانتها ذكرُالحرياتُوالستدللُعلىُشرعيتها
السالمُللنفسُالبشريةُهيُحمايةُعامةُوشاملة،ُتشملُكلُماُيتعلقُبهاُمنُحقوقُوحريات،ُ
ُفلمُيتركُحقًاُلهذهُالنفسُإلُوحماهُوحفظه،ُوحرمُالعتداءُعليهاُأوُعلىُأيُحقُمنُحقوقها.

ُ

 تجريم مصادرة الحريات العامة في الشريعة السالمية. المطلب الثاني: 
مصادرةُالحرياتُالعامةُوانتهاكُحقوقُالناسُيعدُجريمةُكبرىُقدُنهىُالسالمُعنها،ُوسأدللُ

ُعلىُذلكُفيُهذاُالمطلب،ُومنُثمُأذكرُعقوبةُهذهُالجريمةُفيُالدنياُواآلخرةُفيُفرعين.ُ
 ة. الفرع األول: تجريم مصادرة الحريات العام

أنُالتعديُعلىُحرياتُاألمةُوالناسُعامةُومصادرتهاُمنُشأنهُأنُيوقعُالمعتد يُفيُُلُشك
أنُلذلكُلُيجوزُألحدُُأحدُالمستبدينُعلىُوجهُهذهُاألرض؛الظلمُوارتكابُالمفسداتُويجعلهُ

                                                           

 .2سورةُالزمر:ُُ(1)
ُالباقي،ُكتابُالرهون،ُباب:ُأجرُاألجراء،ُرقمُالحديث:ُُ(2) ُابنُماجة،ُتحقيق:ُمحمدُعبد سننُابنُماجة،

ُأمرير،9/102ُ،ُج9441 ُتحقيق:ُمحمد ُالطبراني، ُالصغير، ُالمعجم ُاأللباني:ُصحيح؛ ُقالُالمحقق:ُوحكم ،
حمدُعطا،ُكتابُالجارة،ُ؛ُالسننُالكبرى،ُالبيهقي،ُتحقيق:ُم0/41،ُج14مسندُمنُاسمهُاحمد،ُرقمُالحديث:ُ

ُ ُالحديث: ُرقم ُمعلومة، ُتكون ُحتى ُالجارة ُتجوز ُل ُج00254باب: ُابن2/022ُ، ُصحيحُوضعي ُسنن ،
 5/441ماجة،ُاأللباني،ُج
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سواءُكانُفردًاُأوُحكومةُ،ُواألدلةُعلىُذلكُيصادرُحرياتُالناسُوحقوقهمُمهماُكانُمركزه،ُُو
ء.ُك ُثيرةُفيُالقرآنُالكريمُوالسنةُالنبوية،ُوكذلكُفيُأقوالُالصحابةُوالعلماءُاألجال 

 أوالا: القرآن الكريم. 
هناكُآياتُكثيرةُفيُالقرآنُالكريمُتدللُعلىُتجريمُالعتداءُعلىُحرياتُوحقوقُاألفراد،ُسأذكرُ

ُبعضُهذهُاآلياتُوأذكرُوجهُالدللةُفيُكلُآيةُأوردها:ُ
 .(1)َُّجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ٱُّٱقال تعال : ُ.1

دوهم،ُفعندماُجاءُ روهمُأوُهوَّ قيلُأنُهذهُاآليةُنزلتُفيُقومُمنُاألنصارُكانُلهمُأبناءُقدُنصَّ
السالمُوأسلمواُأرادواُأنُي كر هواُأبناءهمُللدخولُفيُدينُالسالم،ُفنزلتُهذهُاآليةُلتنهاهمُعنُ

ُ.(2)ذلك،ُوتركهمُعلىُشأنهمُحتىُيختارواُالسالمُفيسلمواُ
اهُأيُفردُللدخولُآليةُجاءتُبمعنىُالخبر،ُلكنُالمرادُفيهاُالنهيُعنُإكُرهذهُا: وجه الداللة

ألنُهذاُالدينُواضحُوجليُولُغموضُفيه،ُفمنُأرادُأنُي سلمُفلهُذلك،ُومنُُفيُدينُالسالم؛
ُفيُ ُاألخطاءُكما ُأنُي ماث لُالدياناتُالتيُحدثتُفيها ُالدينُمنزه ُفهذا ُذلكُأيضًا، ُفله ُي رد لم

ُ ُالتيُكانتُتقمعُوتقهرُالناسُللدخولُفيُدينها ُالرومانية ُفالُ(3)المسيحيةُوفيُدينُالدولة ،
ُكلهُيدللُعلىُالحريةُالكاملةُيجوزُألحدُأ نُيقهرُأوُي كرهُأيُفردُلعتناقُدينُمعين،ُوهذا

ُالمكفولةُللفردُفيُظلُالسالمُالحني ُوكذلكُيدللُعلىُمدىُتكريمُهذاُالمنهجُلإلنسان.
 من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱقالُتعالى:ُُ.2

 .(4)َُّ زي ري ٰى ين ىن نن

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقالُتعالى:ُُ.3

 .(5)َُّ جي يه  ىه مه جه

                                                           

 .952سورةُالبقرة:ُُ(1)
ُشاكر،جُ(2) ُأحمد ُتحقيق: ُالطبري، ُالبيان، ُأبوُحيانُاألندلسي،5/412ُجامع ُالبحرُالمحي ُفيُالتفسير، ؛

 .0/102؛ُفتحُالقدير،ُالشوكاني،ُج9/205يُجميل،ُجتحقيق:ُصدق
 .0/29،ُمحمدُأبوُزهرة،ُجإعجازهُدلئلُمنُالقرآنُشريعة؛0/921ُفيُظاللُالقرآن،ُسيدُقطب،ُجُ(3)
 .21سورةُالنساء:ُُ(4)
 .19سورةُالمائدة:ُُ(5)
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 .(1)َُّحل جل مك  لك خك حك جك مق ُّٱقالُتعالى:ُُ.4
هوُالحكمُالواضحُالبي  نُمنُحرمانيةُالعتداءُعلىُالنفسُالبشريةُ: وجه الداللة في هذه اآليات

ُال ُبعضُأعضائب زهاق ُفي ُإيذائها ُأو ُفيها ُهللاُروح ُحرم ُالتي ُالفواحش ُجملة ُمن ُوهذه ها،
ُ.(2)ارتكابها،ُفالُيحلُلفردُأوُحكومةُأنُتعتديُعلىُأيُنفسُبقتلهاُإلُبالحقُ

 .(3)َُّ مئ خئ حئ جئ ُّٱقالُتعالى:ُُ.5

 .(4)َُّ جم   هل مل ُّٱقالُتعالى:ُُ.6

 .(5)َُّمخجخ مح جح مج ُّٱقالُتعالى:ُُ.7
لستُبمصيطرُولُبجبارُحتىُتجبرهمُُصلىُهللاُعليهُوسلمُوتفسيرُهذهُاآلياتُأنكُياُمحمد

ُ.(6)علىُاليمانُوكذلكُلستُبمسل ُعليهمُفتقتلهمُ
ُنهيُلخيرُاألنبُوجه الداللة: ُكانُهذا  ُعلىُيتسلَُّياءُمحمدُصلىُهللاُعليهُوسلمُبأنُلُإذا

فيقتلهم،ُفهوُكذلكُالناسُأوُيكونُجبارًاُعليهمُحتىُيجبرهمُللدخولُفيُالدينُأوُيتسل ُعليهمُ
طواُعلىُرقابُالناسُسواءُفيُمعتقداتهمُأوُيتسلَُُّنُبعدهُمنُاألفرادُوالحكوماتُبأنُلنهيُلم

 .(7)شؤونهمُالحياتيةُوالمعيشيةُ
ُ

 خلحل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱقالُتعالى:ُُ.8

 .(8)َُّٱخم حم جم هل مل

 .(1) َّ من خن ُّٱقالُتعالى:ُُ.9

                                                           

 .050سورةُاألنعام:ُُ(1)
 .01/022التفسيرُالكبير،ُالرازي،ُجُ(2)
 .012سورةُاألنعام:ُُ(3)
 .99سورةُالغاشية:ُُ(4)
 .45سورةُق:ُُ(5)
؛ُالهدايةُإلىُبلوغُالنهاية،ُمكيُالقيسي،91/12ُتفسيرُالقرطبي،ُالقرطبي،ُتحقيق:ُالبردونيُوأطفيش،ُجُ(6)

 09ُ/1991تحقيق:ُالشاهدُالبوشيخي،ُج
 .2ُ/1121فيُظاللُالقرآن،ُسيدُقطب،ُجُ(7)
 .92سورةُالنور:ُُ(8)
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ُأهلهاُ ُوإيناس ُبالستئذان ُإل ُالغير ُمساكن ُملكية ُإلى ُالدخول ُعدم ُإلى ُترشد ُاآليات وهذه
ُ.(2)بالتنحنحُوماُأشبههُ

ُوحرمةوجوبُالوجه الداللة:  ُفيُمسكنهُستئذانُمنُصاحبُالمسكن، ُعليه ألنهُُ؛الدخول
ُإلُبرضائهُ ُعلىُمسكنه ُإنسانُألُيدخلُأحد ُومنُحقُكل ُوأسراره، ُعائلته ُاستقرار موضع
وإذنه،ُومنُحقهُكذلكُألُيتجسسُعليهُأحدُفيُدارهُولُأنُينظرُإليهُخلسة،ُوقدُحرمُالسالمُ

ُفيهُ؛التجسسُعلىُالبيوت ُمنُانتهاكُلما عوراتُالناسُوكش ُسوءاتهم،ُوبلغُمنُُوحرياتُا
سالمُعلىُحرمةُالمساكنُأنهُأعطىُلصاحبُالبيتُالحقُفيُالدفاعُعنُحرماته،ُحرصُال

ُحتىُلوُأدىُذلكُإلىُفقأُعينُمنُيتلصصُعليه،ُفعنُأبيُهريرةُرضيُهللاُعنهُقال:ُقال
َته  ِبَعَصاٍة فَ )رسولُهللاُصلىُهللاُعليهُوسلم:ُ ٍن َفَخَذف  ِر ِإذ  َك ِبَغي  َرأا اطََّلَع َعَلي  َنه , َلو  َأنَّ ام  َفَقأ َت َعي 

َناحٌ  َك ج  ُ.(3)ُ(َلم  َيك ن  َعَلي 

ُ

 ثانياا: السنة النبوية.
رٌ )قال النبي صل  هللا عليه وسلم:  .1 ف  وٌق, َوِقَتال ه  ك  ِلِم ف س   .(4) (ِسَباب  الم س 

ُوال ُالشتم ُوهو ُالحديثُأنُسبابُالمسلم، عراضُوالطعنُوالخوضُفيُُأُعنلوالمعنىُفيُهذا
يعيبهم،ُكلُهذاُيؤديُبالمرءُإلىُالفسق،ُوهوُالخروجُمنُطاعةُهللاُعزُوجلُإلىُالناسُبماُ

ُ.(5)ُكفرُالذيُهوُدونُالخروجُمنُالملةمعصيته،ُوكذلكُيؤديُبهُإلىُال
واضحُمنُالحديثُالنهيُعنُأذيةُالمسلمينُبالتعرضُعلىُحرياتهمُالشخصيةُ وجه الداللة:
المسلمينُحرامُبالجماعُبينُُأعراضهمُوأشخاصهمُوالتيُتمسُأمنهمُوأمانهم،ُفسبُُُّالتيُتمسُُّ

                                                                                                                                                                     

 .09سورةُالحجرات:ُُ(1)
 .02/949جامعُالبيان،ُالطبري،ُتحقيق:ُعبدُهللاُالتركي،ُجُ(2)
 .2/00،ُج2219صحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُالديات،ُرقمُالحديث:ُُ(3)
صحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُاليمان،ُباب:ُخوفُالمؤمنُأنُيحب ُعملهُرقمُُ(4)

 .0/02،ُج41الحديث:ُ
؛ُسبل0/922ُ؛ُعمدةُالقاري،ُمحمودُالغيتابي،ُج0/011فتحُالباري،ُابنُرجب،ُمجموعةُمنُالمحققين،ُجُ(5)

 .9/221السالم،ُالصنعاني،ُج
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،ُويجريُماُفيُالحديثُمنُالنهيُعنُ(1)ضُلهُحرمةُكحرمةُدمهُومالهُرُْألنهُعُ ُعلماءُاألمة؛
ُنهىُ ُفقد ُالحني ، ُالسالم ُظالل ُتحت ُيعيشون ُالذين ُالمسلمين ُغير ُعلى ُالمسلمين سب

بيُصلىُهللاُعليهُوسلمُأنهُأليُفردُمنُاألفراد،ُففيُالحديثُعنُالنُالسالمُالتعرضُباألذى
ا َقَتلَ  َمن  )قال:ُ َبِعينَ  َمِسيَرةِ  ِمن   َلي وَجد   ِريَحَها َوِإنَّ  ال َجنَِّة, َراِئَحةَ  َيَرح   َلم   م َعاَهدا ُ.(2)ُ(َعاماا َأر 

رٍ . 2 ح  ٌل ِمن  ج  ِن َسع ٍد, َقاَل: اطََّلَع َرج  ِل ب  ِه َوَسلََّم, َوَمَع  َعن  َسه  َجِر النَِّبيِ  َصلَّ  هللا  َعَلي  ِفي ح 
ك  ِبِه َرأ   راى َيح  ِه َوَسلََّم ِمد  , َلَطَعن ت  ِبِه ِفي )َسه , َفَقاَل: النَِّبيِ  َصلَّ  هللا  َعَلي  َلم  َأنََّك َتن ظ ر  َلو  َأع 

ِعَل ااِلس   ِنَك, ِإنََّما ج  ِل َعي  َذان  ِمن  َأج   .(3) (الَبَصرِ ِتئ 

ِن َماِلكٍ . 3 ِه رضي هللا عنه َعن  َأَنِس ب  َجِر النَِّبيِ  َصلَّ  هللا  َعَلي  الا اطََّلَع ِمن  َبع ِض ح  : َأنَّ َرج 
: ِبَمَشاِقَص  َقٍص, َأو  ِه َوَسلََّم ِبِمش  ِه النَِّبي  َصلَّ  هللا  َعَلي  ِتل  َوَسلََّم, " َفَقاَم ِإَلي  ِه َيخ  , َفَكَأنِ ي َأن ظ ر  ِإَلي 

َل ِلَيط ع َنه  " ج   .(4) الرَّ
النبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُيحرمُالنظرُإلىُعوراتُالناسُبالنظرُُفيُالحديث:ُأنوجه الداللة 

فيُبيوتهمُومساكنهم،ُوذلكُألنُللبيتُحرمة،ُوحرمتهُكحرمةُاألموالُوغيرها،ُفالُيجوزُألحدُ
ُألصحابها،ُولهمُالحريةُوالحقُفيُالدخولُوالخروجُمنهاُكيفماُومتىُالطالعُعليها،ُفه يُم لك 

ُشاءوا،ُفالُيمنعهمُأحدُولُيتجسسُعليهمُأحدُولُيؤذيهمُأحد.
ِه َوَسلََّم, َقاَل: . 4 ه , َعِن النَِّبيِ  َصلَّ  هللا  َعَلي  َرَة َرِضَي َّللاَّ  َعن  َقاَل َّللاَّ : َثاَلَثٌة َأَنا  )َعن  َأِبي ه َري 

َتأ َجرَ  ٌل اس  رًّا َفَأَكَل َثَمَنه , َوَرج  ٌل َباَع ح  َط  ِبي ث مَّ َغَدَر, َوَرج  ٌل َأع  َم الِقَياَمِة: َرج  م  َيو  م ه  َأِجيراا  َخص 
َره   ه  َوَلم  ي ع ِط َأج  َف  ِمن  َتو   .(5) (َفاس 

                                                           

؛ُشرحُصحيحُالبخاري،ُابنُبطال،ُتحقيق:ُأبوُتميمُبن9/51ُالمنهاجُشرحُصحيحُمسلم،ُالنووي،ُجُ(1)
 .2/940إبراهيم،ُج

صحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُالجزية،ُباب:ُإثمُمنُقتلُمعاهدًا،ُرقمُالحديث:ُُ(2)
 .4/22،ُج1022

صحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُالستئذان،ُباب:ُالستئذانُمنُأجلُالبصر،ُرقمُُ(3)
 .1/54،ُج2940الحديث:ُ

كتابُالستئذان،ُباب:ُالستئذانُمنُأجلُالبصر،ُرقمُُ:ُمحمدُالناصر،صحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيقُ(4)
 .1/54،ُج2949الحديث:ُ

صحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُالبيوع،ُباب:ُإثمُمنُباعُحرًا،ُرقمُالحديث:ُُ(5)
 .1/19،ُج9992
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صلىُهللاُعليهُوسلمُإثمُمنُاستعملُعاماًلُأوُأجيرًاُفيُهذاُالحديثُيبينُالنبيُ وجه الداللة:
ُالع ُانتهى؛علىُعمل،ُثمُاستوفىُمنهُهذا وذلكُألنُفيهُمعنىُُمل،ُولمُيعطهُأجرتهُبعدُما

ُ.(1)الستعبادُوالظلمُوالقهرُ

ُ

 ثالثا: من القواعد الفقهية.
 .(2) . " األصل في الناس الحرية وفي األشياء الباحة"1
ل . " 2  .(3) " الذم ة َبَراَءة اأَلص 

قاعدةُاألصلُفيُالناسُالحريةُقدُتواترتُفيُكالمُالفقهاء،ُوتعليلهمُفيُذلكُأنُالحريةُهيُ
ُالظاهرُوالرقُوالعبوديةُطارئة.
جميعُالناسُعلىُوجهُاألرضُأحرار،ُوهذاُلُيحتاجُإلىُبيانُأوُوجه الداللة من القواعد: 

ُ.(4)دليلُأوُبرهان،ُوتبعاُلذلكُفلهمُحرياتهمُالشخصيةُوالسياسيةُوالجتماعيةُوالقتصاديةُ
 الفرع الثاني: عقوبة مصادرة الحريات العامة.
ُتمنعهمُمنُممارسةُحياتهمُاألسريةُُوفرضالتعديُعلىُحرياتُاآلخرينُدونُوجهُحقُ قيوًدا

ُوالسياسية ُوالقتصادية ُإلخوالجتماعية ُصارخُُ.. ُانتهاك ُالحقيقة ُفي ُهو ُشرعي ُمبرر دون
هذاُفيُحدُذاتهُيعتبرُ،ُُوألبس ُحقوقُاألنسان،ُكحقُالقامةُوالتنقلُوالعملُوالتعليمُوماُشابه

ُواأل ُالدنيوية ُالعقوبة ُيستوجب ُالذي ُاليذاء  لك اك ٱُّٱُ:تعال  قال هللاُ،ةخرويمن
 .(5) َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك

ُوجه،ُفالُيحلُإيصالُاألذىُإليهُبوجهُدلَُُّوجه الداللة: تُاآليةُعلىُتحريمُإيذاءُالمسلمُبأي 
مصادرةُالحرياتُنوعُمنُأنواعُالتضييقُعلىُالناسُُو،ُ(6)ُمنُالوجوهُمنُقولُأوُفعلُبغيرُحق

                                                           

 .4/401فتحُالباري،ُابنُحجر،ُجُ(1)
؛ُتيسيرُالوصول،ُعبدُالمؤمنُالبغدادي،0/011ُتحقيق:ُزكرياُعميرات،ُجاألشباهُوالنظائر،ُابنُنجيم،ُ(2)
؛ُغمزُعيونُالبصائر،ُالحموي،ُتحقيق:ُأحمد1/010ُ؛ُموسوعةُالقواعدُالفقهية،ُمحمدُصدقي،ُج0/411ج

 .9/140الحموي،ُج
؛ُاألشباهُوالنظائر،ُالسبكي،0/02ُ؛ُالقواعدُلبنُرجب،ُابنُرجب،ُج0/041الفروق،ُالقرافي،ُجُ(3)
 0/015،ُشرحُالقواعدُالفقهية،ُأحمدُالزرقا،ُتحقيق:ُمصطفىُالزرقا،ُج0/452ج
 .90الحرية،ُعليُالصالبي،ُصُ(4)

ُ.51األحزاب:ُسورةُُ(5)
ُُ.0/500جُالصنعاني،،ُالمسبلُالسُ؛9/919،ُابنُرجب،ُججامعُالعلومُوالحكمُ(6)
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اليذاءُسواءُأكانُبالقولُوالفعل،ُفمنُضيقُعلىُالناسُماُوهوُفيُحقيقتهُشكلُمنُأشكالُ
،ُالساعيُفيه،ُوالداعيُإليه،ُاًُمبينُاًُوإثمُاًُعُهللاُعليهمُمنُالحرياتُبغيرُحقُفقدُاحتملُبهتانوسَُّ

"وليسُألحٍدُأنُيعاقبُأحًداُعلىُغيرُظلٍمُولُتعديُُقال ابن تيمية:ُوالمبررُلهُفيُالثمُسواء.
ُُ.(1)ُحٍدُولُتضييعُحٍق؛ُبلُألجلُهواه؛ُف نُهذاُمنُالظلمُالذيُحرمُهللاُورسوله"

ُ.ُ(2) َّ   خن حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل ٱُّٱُقال تعال :
مصادرةُالحرياتُوماُيترتبُعليهُمنُفسادُيلحقُالشخصُعلىُالمستوىُالنفسيُُوجه الداللة:

ُوالصحيُوالقتصاديُوالتعليميُوالجتماعي،ُفهذاُمنُالفسادُالذيُذمُهللاُتعالىُالساعينُفيه.
ُ

 والعقوبة الدنيوية تكون عل  شقين: 
ُالتيُصان ُاألخرين ُحقوق ُمن ُانتهاكُحق ُعلى ُتعزيرية ُعقوبة ُهي ُوهذهُهتاألول: ُالشريعة ا

ُالعقوبةُيقدرهاُالقاضيُوفقُمعطياتُالواقعةُودرجةُالتضييقُالحاصلةُوالضررُالذيُنتجُعنها.ُ
الثاني:ُمنُالمعروفُأنُالعقوبةُلُتقتصرُعلىُالعقوبةُالبدنيةُمنُحبسُأوُجلد،ُبلُأيضاُقدُ

مال،ُأوُاعتداٍءُُتمتدُإلىُالعقوبةُالماليةُخاصةُإذاُصاحبُأوُأدىُمصادرةُالحرياتُإلىُإتالفٍُ
علىُعضٍوُمنُأعضاءُالجسد،ُأوُخسارةُكسب،ُأوُتركُوظيفة،ُوغيرُذلكُمنُأنواعُالضررُُ

ُالتيُتستوجبُالتعويض.
فهوُفيُهذهُالحالةُملزمُبالتعويضُعنُالضررُالناتجُعنُهذهُالمصادرةُللحرياتُأوُبمعنىُ
أدقُالحقوق،ُوالذيُيقدرُمدىُالتعويضُعنُالضررُوماُلحقُالمضرورُمنُخسارةُوماُفاتهُ

األضرارُوالتعويضُعنهاُبماُيتناسبُوحجمُُهذهُُتقديرُوذلكُمنُخاللُكسبُهوُالقاضي،ُُمنُُ
ُُالظروفُالتيُوجدُبهاُالمتضرر.ُبمعيارُالرجلُالمعتادُبمثلُُالضررُالحاصل،ُ

 
 العقوبة األخروية:

فالُتسق ُالعقوبةُاألخرويةُإلُبتحللُمنهاُفيُالدنياُتحلالُكامالُوخاصةُحقوقُالعباد،ُوذلكُ
ف نُكانُالذنبُمنُمظالمُالعبادُفالُتصحُالتوبةُمنهُإلُُ"ُقال القرطبي: إماُباألداءُأوُالبراء،

هُإلىُصاحبهُوالخروجُعنه إنُكانُقادًراُعليه،ُف نُلمُيكنُقادًراُفالعزمُُ-عيًناُكانُأوُغيرهُ-برد  
ُقدرُفيُأعجلُوقتُوأسرعه" ُإذا ُ(3)ُأنُيؤديه ُفالُيكفرهاُُوقال النفراوي:، ُتبعاتُالعباد "وأما

                                                           

 (91/04ابنُتيمية،ُمجموعُالفتاوىُ)(1) 
 .22القصص:ُُسورةُ(2)
 ُ.01/911جُتحقيق:ُالبردونيُوأطفيش،ُالقرطبي،،ُالجامعُألحكامُالقرآنُ(3)
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ُوقال ابن تيمية:ُ(.1)ُالتوبةُبلُلُبدُمنُاستحاللُأربابهاُألنُحقوقُالعبادُلُيقالُلهاُذنوب"
،ُأي:ُلبدُ(2)ُ"ولُخالفُعلمناهُأنُالذينُيؤذونُالمؤمنينُوالمؤمناتُلُتسق ُعقوبتهمُبالتوبة"

ُ.المسامحةُمنهمُحتيُيغفرُهللاُلهممنُاسترضاءُالناسُوطلبُالعفوُُو
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

 ُ.9/292جُتحقيق:ُرضاُفرحات،ُالنفراوي،،ُالفواكهُالدوانيُ(1) 
ُ.411صُ،ابنُتيمية،ُالصارمُالمسلولُ(2)
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 المبحث الثالث: تعطيل العمل بنظام الحكم.
تعززُمبدأُالستبدادُوتقويه،ُُوهيوهذهُجريمةُأخرىُمنُالجرائمُالمترتبةُعلىُالظلمُوالستبداد،ُ

أوضحُوأدللُبأنُهذاُالعملُيعدُجريمةُوستعطيلُنظامُالحكم،ُُمفهوموفيُهذاُالمبحثُسأبينُ
ُ ُالسالمية ُالشريعة ُإظهارفي ُفيُُمع ُوذلك ُالحكم، ُبنظام ُالعمل ُبتعطيل ُيقوم ُمن عقوبة

ُمطلبين.
ُ

 تعطيل نظام الحكم. مفهومالمطلب األول: 
ُتب ُمن ُلبد ُالمطلب ُهذا ُأوُيفي ُاللغة ُفي ُسواء ُالحكم ُنظام ُوحقيقة ُالتعطيل ُحقيقة ين

ُالصطالح،ُوذلكُفيُفرعين،ُجعلتُاألولُللمعانيُاللغوية،ُوالثانيُللمعنىُالصطالحي.
 .تعطيل نظام الحكم لغةع األول: الفر 

 أوال: التعطيل في اللغة.
،ُوهوُالتفريغُوالخالء،ُوتركُالشيءُضياعًاُ ،ُيقال:ُقوسُمعطَّلُأيُ(1)التعطيلُمصدرُعطَّل 

:ُأيُلُحليُعليها،ُويقال:ُهذاُالثغرُمعطَّلُأيُإذاُت ركُبالُ لُوترُفيها،ُويقال:ُامرأةُع طل 
إذاُلمُيكنُلهاُواٍلُيحميهاُفهيُمعطلة،ُوكذلكُتعطيلُالحدودُبمعنىُحاٍمُيحميه،ُوكذلكُالرعيةُ

ُولُأرسانُلها،ُُمنُألُت قامُعلى ُيسوسها وجبتُعليه،ُواألعطالُمنُالخيلُالتيُلُقائدُلها
ُلم ُإذا ُفقدُُيكنُوتقولُالعرب:ُفالنُذوُعطلة ُخالُمنُحافٍظ لهُصنعةُيمارسها،ُوكلُشيٍء

لُ ُ.(2)ع ط  
 ي اللغة.ثانياا: النظام ف

ُيدلُعلىُترتيبُالشيءُوتأليفه،ُوالنظامُهوُكلُ النظامُمصدرُن ظ م ،ُالنونُوالظاءُوالميمُأصل 
،ُيقالُنظمتُاألمرُفانتظمُأيُأقمتهُفاستقامُعلىُنهٍجُواحدُغيرُ(3)خي ُيجمعُالخرزُواللؤلؤُ

ُ.(4)مختل ُ
                                                           

(1)ُ ُجالفيروزآباديالقاموسُالمحي ، ُالرسالة، ُتحقيق:ُمؤسسة ُتحقيق:0/0111ُ، ُابنُفارس، ؛ُمجملُاللغة،
 .0/224زهيرُسلطان،ُج

ُج(2) ُالمحققين، ُمن ُمجموعة ُتحقيق: ُالزبيدي، ُتحقيق:11/2ُتاجُالعروس، ُالهروي، ُمحمد ُتهذيبُاللغة، ؛
 .4/159يق،ُعبدُالسالمُهارون،ُج،ُمعجمُمقاييسُاللغة،ُابنُفارس،ُتحق9/21محمدُعوضُمرعب،ُج

؛ُمختارُالصحاح،ُالرازي،ُتحقيق:5/441ُمعجمُمقاييسُاللغة،ُابنُفارس،ُتحقيق:ُعبدُالسالمُهارون،ُج(3)
 .0/101يوس ُالشيخُمحمد،ُج

ُج(4) ُالعباس، ُأبو ُالمنير، 9/209ُالمصباح ُالمحي ، ُالقاموس ُالرسالة،ُالفيروزآبادي؛ ُمؤسسة ُتحقيق: ،
 .0/0029ج
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ك م في اللغة.  ثالثاا: الح 
ُ ُالشيء ُفي ُوالحكم ك م ، ُح  ُمصدر كم ُالح  ُفيه ُالقضاء ُيقال:ُ(1)أي ُالحكم، ُمنفذ ُهو ُوالحاكم ،

ْستهُ حكمتُالشيءُأيُقضيتهُوس 
(2).ُ

 .اصطالحاا نظام الحكم تعطيل الفرع الثاني: 
ُالشريعةُ ُأحكام ُتطبيق ُليسُهو ُالحكم ُبنظام ُهنا ُقصدته ُما ُأن ُالتنبيه ُمن ُلبد ُالبداية في
السالمية،ُفالُخالفُبينُأفرادُاألمةُبوجوبُتطبيقهاُوإقامةُالحدودُفيُظاللها،ُولُخالفُفيُ

 جئ  يي ىي ني ٱُّٱكفرُوفسقُوظلمُمنُجحدُوعطَّلُحدودُالشريعةُالسالميةُلقولهُتعالى:ُ
،ُفموضوعُبحثيُليسُهنا،ُوإنماُعنيتُبنظامُالحكمُهوُ(3) َّ جب هئ مئ خئ حئ

ُولُ ُالشريعة ُأحكام ُمع ُتتوافق ُوالتي ُالبالد ُفي ُالتشريعية ُالسلطة ُأقرتها ُالتشريعاتُالتي تلك
ُاألنظمةُ ُهوُمجموعة ُالحكم ُفنظام ُصدرُعنها، ُالتشريعاتُوالعملُبما ُوالعملُبهذه تخالفها،

اعدُالتيُتحددُشكلُالدولةُإنُكانتُملكيةُأوُجمهورية،ُالمتعارفُعليها،ُوهيُعبارةُعنُالقُو
ونوعُالحكومة،ُوكيفيةُتنظيمُالسلطاتُالعامةُفيُالدولةُمنُحيثُتكوينهاُواختصاصهاُوتنظيمُ
ُبالدولةُ ُعالقتهم ُوتنظم ُلألفراد ُاألساسية ُالحقوق ُوتقرر ُببعض، ُبعضها ُالسلطات عالقة

اءُفيُذلكُحكامهاُأوُمحكوميهاُالخضوعُ،ُويجبُعلىُجميعُسلطاتُالدولةُسُو(4)وسلطانهاُ
ُأوُحكومةُمخالفةُماُيقتضيهُ ُالدستورُوأحكامهُولُيجوزُأليُأحدُكانُفردًا ُالنظامُوهذا لهذا

(5)ُُ.ُ
 ضرورة امتثال الناس لنظام يحكمهم.

لُيخفىُأنُإمامةُالناسُوتنصيبُواٍلُعليهمُوأنُيكونُلهمُنظامُيحكمهمُذلكُأمانةُعظمىُ
ُ ُيحكمهم،ُومسؤولية ُمطاع ُسلطان ُفيُظل ُبها ُالناسُإل ُلمصالح ُتنظيم ُول ُقيام ُل كبرى،

ُالشريعةُ ُفي ُورد ُفقد ُوواقعًا، ُوعرفًا ُشرعًا ُمطلوب ُأمر ُورعايتهم ُوقيادتهم ُالناس وسياسة
ُمصالحهم ُيحفظُبه ُفيُنظام ُبهم ُللناسُليحكم ُيدلُعلىُوجوبُتنصيبُإمام ُما ُالسالمية

ِه ِإَمام  َجَماَعٍة )لنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم:ُ،ُفقدُقالُاوي ديرُبهُشؤونهم َس َعَلي  َوَمن  َماَت َوَلي 

                                                           

 .10/501تاجُالعروس،ُالزبيدي،ُتحقيق:ُمجموعةُمنُالمحققين،ُج(1)
 .0/0125،ُتحقيق:ُمؤسسةُالرسالة،ُجالفيروزآباديالقاموسُالمحي ،ُُ(2)
 .44سورةُالمائدة:ُآيةُ(3)
 .090نظراتُفيُالشريعةُالسالميةُوالقوانينُالوضعية،ُعبدُالكريمُزيدان،ُص(4)
 .19-10السالم،ُإبراهيمُالنعمة،ُصأصولُالتشريعُالدستوريُفيُ(5)
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َتٌة َجاِهِليَّةٌ  َتَته  َمو  ُ(1)ُ(َفِإنَّ َمو  ُأيضًا: ُوسلم ُالنبيُصلىُهللاُعليه ُوقال ا ِمن  ُ)، َمن  َخَلَع َيدا
َة َله , َوَمن  َماتَ  جَّ ِقَياَمِة اَل ح  َم ال  َعٌة, َماَت ِميَتةا  َطاَعٍة, َلِقَي هللَا َيو  َس ِفي ع ن ِقِه َبي  َوَلي 

ُكلمتهمُ(2)(َجاِهِليَّةا  ُاجتماع ُالناس ُيحكم ُنظام ُووجود ُالمام ُوجود ُمن ُالمقصود ُألن ُفذلك ،
وانتظامُأمورهمُومصالحهم،ُورفعُالظلمُوالقهرُعنهم،ُونشرُالعدلُبينُالناس،ُوحفظُاألعراضُ

اسُفيُالجاهليةُلمُيكنُلديهمُإمامُيتألفهمُعلىُرأيُواألموالُوحفظُبيضةُالدولةُالقائمة،ُفالن
ُعلىُ ُالقوي ُفيه ُيعتدي ُالغاب ُقانون ُيسودهم ُكثيرة ُوفرقًا ُشتى ُطوائ  ُكانوا ُلذلك واحد،

ُ ُيقول المام الجوينيالضعي ، ُالحوزة،ُعنُالذبُأنُعقلُمنُمسكةُمعهُمنُيرتابُول":
ُجامع،ُالحقُعلىُيجمعهمُلُفوضىُالناسُتركُولوُ،شرعاًُُمحتومُالبيضةُحفظُدوُنُوالنضال

ُاألهواءُوتفرُقاآلراء،ُُتفننُمعُرادع،ُالشيطانُخطواتُاتباعُعنُهمعُ ردُ ي ُُولُوازع،ُهمعُ ز ُي ُُول
ُوتفرقتُالمتناقضة،ُاآلراءُوتحزبتُوالعوام،ُالطغامُوتوثبتُالعظام،ُوهلكُالنظام،ُلنتثر

ُالراقع،ُعلىُالخرُقُواتسعُالمجامع،ُوفضتُالناس،ُسراُةُاألرذلوُنُوملكُالمتعارضة،ُالرادات
ُإلىُحاجةُولُالجماعات،ُوتبددتُالعرامات،ُذووُالدينُأهلُعلىُواستحوذُالخصومات،ُوفشت

ُبالقرآنُيزعُمماُأكثرُبالسلطانُهللاُيزعُوماُالبيان،ُحصولُبعدُالطناب ،ُفخضوعُالناسُ(3)"
ُللجماعة،ُ ُمنها ُمفر ُل ُضرورة ُالمفاسد ُعنهم ُويدرأ  ُيجلبُمصالحهم ُولنظام ُيحكمهم لقانون

ُالنظامُولُغنًىُعنهُفيُالدنياُ ُُيقول المام الماوردي:ُ،(4)والبشرُفيُحاجةُماسةُلهذا "و ع ْقد 
اُي ق ومُ ُل م نُُْالمامة بُ ُاأْل مَّةُ ُف يُب ه  ْجم اعُ ُو اج  ُيعرفُأنُيجب:ُ"قال ابن تيمية رحمه هللا،ُ(5)"ُب اْل 

ب اتُ ُأ ْعظ مُ ُم نُُْالنَّاسُ ُأمرُوليةُأن ينُ ُو اج  اُإلَُُّللدنياُولُللدينُقيامُلُ ُب لُُْالد   مُ ُب ن يُف   نَُّ.ُب ه  ُلُ ُآد 
مُُْت ت مُُّ ت ه  ْجت م اعُ ُإلَُُّم ْصل ح  ةُ ُب ال  اج  مُُْل ح  ه  مُُْب دَُُّو لُ ُب ْعٍض،ُإل ىُب ْعض  ْندُ ُل ه  ْجت م اعُ ُع  تَّىُر ْأسٍُُم نُُْال  ُح 
هِ  َّللاَّ   َصلَّ  النَِّبي   َقالَ  وا َسَفرٍ  ِفي َثاَلَثةٌ  َخَرجَ  إَذا): َوَسلَّمَ  َعَلي  و ُى،ُ(6)(َأَحَده م   َفل ي َؤمِ ر  ر  م امُ ُو  ُاْل 
ْبدُ ُع نُُْاْلم ْسن دُ ُف يُأ ْحم دُ  ُ ُع   ِلَثاَلَثةِ  َيِحل   َواَل  ): َقالَ  وسلم عليه هللا صل  النَِّبيَّ  َأنَّ ُع ْمٍرو،ُْبنُ َُّللاَّ

                                                           

ُرقمُ(1) ُجابر، ُبن ُأشعث ُحديث ُباب: ُاليمان، ُكتاب ُعطا، ُمصطفى ُتحقيق، ُالحاكم، ُالحاكم، مستدرك
يثُ ،ُقالُالمحقق:0/051ُ،ُج952الحديث:ُ د  يحُ ُح  ح  ل ىُص  ْرطُ ُع  ْينُ ُش  ْيخ   .الشَّ

بابُاألمرُبلزومُالجماعةُعندُظهورُالفتن،ُصحيحُمسلم،ُمسلم،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُكتابُالمارة،ُ(2)
 .1/0421،ُج0150رقمُالحديث:ُ

 .94_91غياثُاألمم،ُالجويني،ُتحقيق:ُعبدُالعظيمُالديب،ُص(3)
 .91السالمُوأوضاعناُالقانونية،ُعبدُالقادرُعودة،ُص(4)
 .05األحكامُالسلطانية،ُالماوردي،ُص(5)
ُمح(6) ُتحقيق: ُداوود، ُأبو ُيؤمرونُسننُأبيُداوود، ُيسافروا ُفيُالقوم ُباب: ُكتابُالجهاد، ُالحميد، ُعبد مد

 ،ُقالُالمحقق:ُوحكمُاأللبانيُصحيح.1/12،ُج9211أحدهم،ُرقمُالحديث:ُ
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ضِ  َيك ون ونَ  َنَفرٍ  وا ِإالَّ  َفاَلةٍ  ِبَأر  ِهم   َأمَّر  ( َعَلي  لَّىُف أ ْوج بُ .ُ(1)َُأَحَده م  ل ْيهُ َُّللاَُّ ُص  لَّمُ ُع  س  يرُ ُو  دُ ُت ْأم  ُاْلو اح 
ْجت م اعُ ُف ي ل ىُبذلكُتنبيهاُالسفر،ُفيُالعارضُالقليلُال  ائ رُ ُع  ْجت م اعُ ُأ ْنو اعُ ُس  ال ىَُّللاَُّ ُو أل  نَُّ.ُال  ُت ع 

بُ  وفُ ُاأْل ْمرُ ُأ ْوج  ،ُع نُُْو النَّْهيُ ُب اْلم ْعر  ذ ل كُ .ُو إ م ار ةٍُُب ق وَّةٍُُإلَُُّذ ل كُ ُي ت مُُُّو لُ ُاْلم ْنك ر  ك  ائ رُ ُو  ب هُ ُم اُس  ُأ ْوج 
ادُ ُم نُْ ه  ْدلُ ُاْلج  ج ُ ُإ ق ام ةُ وُ ُو اْلع  م عُ ُاْلح  ن ْصرُ ُو اأْل ْعي ادُ ُو اْلج  ودُ ُو إ ق ام ةُ .ُاْلم ْظل ومُ ُو  د  ُب اْلق وَّةُ ُإلَُُّت ت مُُُّلُ ُاْلح 

م ار ة ؛ ذ اُو اْل  ل ه  و يُ ُو  ْلط انُ ُنَُّأُ :ُر  لُُُّالسُّ ُ ُظ  ي ق الُ ُ،اأْل ْرضُ ُف يَُّللاَّ تُّونُ "ُُو  ن ةًُُس  امٍُُم نُُْس  ائ رٍُُإم  ُأ ْصل حُ ُج 
ْلط انٍُُب ال ُُواحدةُل ْيل ةٍُُم نُْ ُ.(2)"ُذ ل كُ ُت ب ي  نُ ُو التَّْجر ب ةُ ،ُس 
ُ

 .تعطيل نظام الحكم
ُأنُ ُيتضح ُالحكم، ُولنظام ُللتعطيل ُوالصطالحية ُمنها ُاللغوية ُالسابقة ُالتعريفات ُخالل من

والسلطةُمنُحاكمُأوُتعطيلُنظامُالحكمُيكونُبأمرين،ُاألمرُاألول:ُإماُانُيكونُبتفريغُالحكمُ
ُأوُحكومةُ ُكانُفردًا ُسواء ُمنُفيُالحكم ُبأنُيقوم ُوهو ُالثاني: ُواألمر ُالناس، سلطانُيحكم
بتفريغُوتضييعُوتمييعُاألحكامُوالقوانينُوالسلطات،ُوالمعنىُالثانيُهوُماُأعنيهُفيُبحثيُهذا،ُ

ُتعط ُجريمة ُعنه ُينتج ُوالذي ُالكبرى ُالستبداد ُجريمة ُمع ُيتوافق ُالذي ُالحكم،ُوهو ُنظام يل
وتعطيلُنظامُالحكمُبهذاُالمعنىُيعملُعلىُتعزيزُفكرةُالستبدادُوالمستبدين،ُونشرُفسادهمُفيُ
الدولُبأنُيتسلطواُعلىُرقابُالناسُفيحكمواُبماُشاءواُويعطلواُماُشاءواُمنُاألحكامُوالقوانين،ُ

والقهر،ُفمنُأعطىُالحقُُفيحكمواُبأهوائهمُوشهواتهمُونزواتهم،ُوهذاُهوُعينُالستبدادُوالظلم
ألنُهذاُُا،ُويعطلواُماُيريدونُمنُاألحكام؛لهؤلءُالمستبدينُبأنُيحكمواُبماُشاءواُومتىُشاءُو

ُالسالم:ُ ُعليه ُلداوود ُيقول ُتعالى ُوهللا ُبهواه، ُيحكم ُأن ُألحٍد ُيحق ُفال ُجميعها، ُلألمة حق 
 جي ٰهمه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل  مكُّٱ
،ُأيُلبدُأنُتحكمُبالعدلُ(3) َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي

،ُفكماُأنهُمأمورُأنُيحكمُبالعدلُبينُالخصومُوعدمُاتباعُالهوى،ُفكذلكُلبدُ(4)بينُالخصومُ
ُألُيتبعُهواهُفيُإقامةُنظامُالحكمُوالسلطاتُوالتشريعات.

ُ

                                                           

،ُمسندُالمكثرينُمنُالصحابة،ُمسند:ُعبدُهللاُبنُعمروُبنُاألرنؤوطُشعيبمسندُأحمد،ُأحمد،ُتحقيق:ُ(1)
 .صحيحُلغيرهُإلُحديثُالمارةُفحسن،ُقالُالمحقق:00/992ُ،ُج2242العاص،ُرقمُالحديث:ُ

 .092السياسةُالشرعيةُفيُاصالحُالراعيُوالرعية،ُابنُتيمية،ُص(2)
 .92سورةُص:ُآيةُ(3)
 .05/012:ُالبردونيُوأطفيش،ُجالجامعُألحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُتحقيق(4)
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 .المطلب الثاني: تجريم تعطيل نظام الحكم في الشريعة السالمية
ُيُ  ُالحكم ُظلمُواستبدادُتعطيلُنظام ُويترتبُعليها ُكثيرة، ُمفاسد ُيترتبُعليها ُكبرى، ُجريمًة عد

ُ،ُوتوضيحُذلكُفيُفرعين.تردعُمرتكبهاكبيرين،ُولبدُلهذاُالفعلُمنُعقوبةُ
ُ

 الفرع األول: تجريم تعطيل العمل بنظام الحكم.
وىُاألفرادُيرىُالباحثُأنُمنُجرائمُالستبدادُفيُالحكمُالتيُيمارسهاُالحكام،ُسواءُعلىُمست

ُوشنيعة،ُ ُكبيرة ُجريمة ُوهذه ُالحكم، ُتعطيلُالعملُبنظام ُتسمىُبجريمة ُجريمة ُالحكومات، أو
،ُوهيُفيُنظريُمنُأشدُالجرائمُخطرًاُعلىُالمجتمعاتُلماُفيُومهلكةتؤديُإلىُمفاسدُكثيرةُ

اُسيأتيُذلكُمنُتكريسُلمبدأُالستبدادُوالستعالءُوالستفرادُبالحكمُوالظلمُفيه،ُوذلكُكلهُلم
ُمنُأدلةُوبراهين:

ُبالهوىُوالشهوات،ُوهللاُتباركُُ:أوالا  ُالعملُوالحكم ُلمبدأ ُالحكمُمعززًا ُتعطيلُالعملُبنظام يعد
 هي مي  خي حي جي ٰهمه  جه هن من خن حن جنٱُّوتعالىُيقولُفيُكتابةُالعزيز:ُ

هُعليكُنفسكُمنُاألهواءُيل ُمُْ،ُأيُلُتحكمُبماُتُ (1) َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئ
ل،ُوعاقبةُذلكُالخسرانُفيُالدنياُواآلخرةُ لُوت ض  ُ.(2)فت ض 

ُ
ئاا :ُ)حديثُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُالذيُيقولُفيهثانياا:  ِر أ مَِّتي َشي  مَّ, َمن  َوِلَي ِمن  َأم  الله 

ق ق   , َفاش  ِهم  ف ق  ِبهِ  َفَشقَّ َعَلي  , َفار  ئاا َفَرَفَق ِبِهم  ِر أ مَِّتي َشي  ِه, َوَمن  َوِلَي ِمن  َأم  ُ.(3)ُ(َعَلي 
ووجهُالدللةُمنُهذاُالحديثُأنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُدعا،ُودعاؤهُمحققُالوقوع،ُبأنُمنُ

شقاء،ُوأيُتولىُأمرُالناسُواألمةُوشقُعليهمُفيُحياتهمُونكدها،ُبأنُيجعلُهللاُحياتهُفيُ
شقاءُلألمةُأعظمُمنُتركهاُدونُنظامُيحكمها،ُأوُواٍلُيقودهاُلصالحها،ُوأيُشقاءُأكبرُمنُ

ُتعطيلُكلُالقوانينُوالشرائعُالتيُتصدرُعنُسلطتهاُالتشريعية.
ُ
ُ

                                                           

 .92سورةُص:ُآيةُ(1)
ُالسيوطي،ُج(2) ُالشوكاني،ُج0/210تفسرُالجاللين، ُفتحُالقدير، ُفيُظاللُالقرآن،ُسيدُقطب،4/421ُ؛ ؛
 .5/1101ج
صحيحُمسلم،ُمسلم،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُكتابُالمارة،ُباب:ُفضيلةُالمامُالعادل،ُرقمُالحديث:ُ(3)

 .1/0451،ُج0191
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ُمنُالقوُا: ثالثاا  ُفيُهذا ُالواردة ُالفقهية ُ.(1)ُ" تصرف المام عل  الرعية منوٌط بالمصلحة"عد
هذهُالقاعدةُأنُتصرفاتُالمامُفيُالرعيةُلبدُوأنُتراعيُمصالحهم،ُفماُفيهُُووجهُالدللةُفي

مصلحةُلألمةُأقدمُعليه،ُوماُفيهُمفسدةُوضررُعلىُاألمةُجانبهُوأبعدُأمتهُعنه،ُوالضررُكلُ
ُا ُيوجه ُالذي ُالحكم ُنظام ُتعطيل ُفي ُالمفسدات ُأمهات ُوجلب ُالمصالح ُوانعدام ألمةُالضرر

ُوينظمُشؤونها.
ُ

نظامُالحكمُوالقوانينُوالتشريعاتُالتيُأقرتهاُالسلطاتُالتشريعيةُيعززُمبدأُبتعطيلُالعملُ رابعاا:
فيُيدُحاكمُواحدُيفعلُماُيشاءُُويعملُعلىُتجميعُوتكريسُالسلطاتالستبدادُوالظلمُوالقهر،ُ

ُكلهُظلمُ  ُيمليهُعليهُهواه،ُوهذا ُيشاءُبما ُيشاءُويعطلُما ومنافيُألحكامُُفيقضيُويحكمُبما
ُشريعةُالتيُتقضيُبتوزيعُاألعباءُوالسلطاتُوعدمُتفردُشخصُواحدُبها.ال
ُ

ُعنها،ُفهوُقطعةُمنُماضيهاُوحاضرهاُ خامساا: النظامُوالقانونُيعدُقطعةُمنُاألمةُومشتق 
،ُلذلكُ(2)ويمثلُنشأتهاُوتطورها،ُوكذلكُيمثلُأخالقهاُوعاداتهاُوتقاليدهاُويمثلُدينهاُومعتقداتهاُ

ُعلىُقطعةُمنهاُيعدُمنُاستفردُبا لعملُبنظامُالحكمُفيُاألمة،ُأوُعطلُنظامُحكمهاُمعتديًا
ُتمثلُمعتقداتهاُوعاداتهاُونشأتها.

ُ
ُلحمايةُسادساا:  ُموضوع ُفهو ُوالمحكومين، ُالحاكم ُلحماية ُوضع ُوالقانون ُالنظام ُأن األصل

فوقُالنظامُالناسُمنُالستغاللُوالستبداد،ُولُيصحُألحدُمنُاألفرادُأوُالحكوماتُأنُيكونُ
ُوالقانونُليفعلُماُيشاءُدونُمحاكمةُأوُمراقبة،ُوهذاُغيرُواردُفيُالشريعةُالسالمية.

 
ُالفرع الثاني: عقوبة جريمة تعطيل العمل بنظام الحكم.

والعقوبةُعلىُجريمةُتعطيلُالعملُبنظامُالحكمُوالحكمُبالهوىُتكونُفيُالدنياُواآلخرة،ُفأماُفيُ
ُتندرجُتحتُبا ُفهي ُاقترفها،ُاآلخرة ُمن ُيعاقبُهللاُعليها ُالسيئاتُالتي ُمن ُوالظلم بُالظلم،

ُ.(3)واألدلةُعلىُذلكُكثيرةُفليرجعُإليهاُفيُالمبحثُاألولُمنُهذاُالفصلُ

                                                           

ُج(1) ُالسيوطي، ُوالنظائر، ُج0/090األشباه ُالزركشي، ُالفقهية، ُالقواعد ُفي ُالمنثور ُاألشباه0/112ُ؛ ؛
 .0/014والنظائر،ُابنُنجيم،ُتحقيق:ُزكرياُعميرات،ُج

 .94السالمُوأوضاعناُالقانونية،ُعبدُالقادرُعودة،ُص(2)
 منُالبحث.12ُراجعُصُُ(3)
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ُمعينُوأ ماُالعقوبةُالتيُلبدُوأنُت طبقُعلىُمنُاقترفُهذاُالجرم،ُفهذهُالجريمةُلمُيردُفيهاُحد 
ُفهيُ ُالسالميةُولُقصاص، ُالقاضيُفيُالشريعة تندرجُتحتُبابُالتعزيرُالذيُيقضيُفيه

ُ ُالجرم، ُلهذا ُالمناسبة ُجريمةُالعقوبة ُالشريعة ُفي ُيعتبر ُالحكم ُنظام ُتعطيل ُبأن ُالشارة مع
عظيمةُوكبيرةُوفظيعة،ُيصلُتأثيرهاُإلىُانتهاكُكثيرُمنُالحقوقُوضياعها،ُويصلُإلىُانفراطُ

منُالفتنُوالهرجُوالفوضى،ُوتحكمُاألهواء،ُُُعقدُالناسُوالنظامُالذيُيحميهم،ُويؤديُإلىُكثير
والشريعةُالسالميةُمنُتركتُشيءُإلُوقدُنظمته؛ُلذلكُلبدُوأنُتكونُالعقوبةُالتعزيريةُالتيُ
ُنفسهُ ُله ل ُوذلكُحتىُتردعُوتزجرُمنُتسو   ُفظاعتها؛ ُوبحجم ُالجريمة ُالقاضيُبحجم يقدرها

ُ.فيُتعطيلُأحكامُالنظامُبارتكابها،ُأوُالتعديُوالتماديُفيُاستغاللُنفوذه
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 المبحث الرابع: االستيالء عل  المال العام ومقدرات الدولة.
وهذهُجريمةُأخرىُمنُالجرائمُالناتجةُعنُالستبدادُوالظلمُوالقهر،ُوفيُهذاُالمبحثُلبدُمنُ

بيانُجريمةُهذاُالفعلُُمعُ؟،ُ،ُوماُهيُمقدراتُالدولةتبيينُالمرادُبالمالُالعامُوالستيالءُعليه
ُ،ُوذلكُفيُمطلبين:وعقوبتهُفيُالشريعةُالسالمية

 .المطلب األول: حقيقة االستيالء عل  المال العام ومقدرات الدولة
حقيقةُالستيالء،ُوكذلكُحقيقةُالمالُالعامُومقدراتُالدولةُاللغويةُُيجبُبيانوفيُهذاُالمطلبُ

ُوالصطالحية،ُوذلكُفيُفرعين:
 األول: المعاني اللغوية.الفرع 

 . في اللغة أوالا: االستيالء
ُتأتيُبمعنىُوضعُاليدُ ُوالواوُوالالمُوالياءُفيُاللغة ، ل ي  ُو  الستيالءُمصدرُاستولى،ُوأصلها

ُُ.(1)ُعلىُالشيء
وتأتيُبمعنىُالغلبةُوالقهر،ُيقال:ُاستولىُفالنُعلىُماليُإذاُغلبُعليه،ُواستولىُعلىُاألمرُ

ُ.(2)إذاُغلبُعليهُ
ُ.(3)ويقال:ُاستولىُعليه،ُأيُظهرُعليهُوتمكنُمنهُوصارُفيُيدهُ

ُأيُ ُالحكم ُعلى ُواستولى ُمنه، ُوتمكن ُوتحكم ُعليه ُسيطر ُأي ُاليأس، ُعليه ُاستولى ويقال:
ُوقهرًا،ُ ُعنوًة ُعليها ُيده ُأيُوضع ُواستولىُعلىُأمالكُغيره، ُوالسالح، ُبالقوة ُوأخذه اغتصبه

ُ.(4)سلطتهُوحكمهُواستولىُعلىُالبالدُأيُصيرهاُتحتُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

 .0/22؛ُمعجمُلغةُالفقهاء،ُمحمدُقلعجيُوحامدُقنبي،ُج05/415جلسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُ(1)
؛41/952ُجُ؛ُتاجُالعروس،ُالزبيدي،ُتحقيقُمجموعةُمنُالمحققين،0/919لسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُج(2)

 .05/192،ُالهروي،ُتحقيق:ُمحمدُمرعب،ُجتهذيبُاللغة
 .9/0152المعجمُالوسي ،ُمجمعُاللغة،ُج(3)
 .1/9422يةُالمعاصرة،ُأحمدُمختار،ُجمعجمُاللغةُالعرب(4)
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 ثانياا: المال في اللغة.
،ُوجمع ل  ُيملكهُالأصلُالكلمةُم و  ُأموال،ُوهيُبمعنىُما نسانُمنُجميعُاألشياء،ُوهوُماُها

،ُوفيُمعجمُاللغةُالمعاصرةُهوُكلُماُيملكهُالفرد،ُأوُتملكهُالجماعةُ(1)ملكتهُمنُكلُشيءُ
 مف خف حف ٱُّٱتعالى: أوُكثر،ُومنهُقولهُُمنُمتاعُوعروضُتجارةُأوُعقارُأوُنفوذُقلَُّ

ُ(3)،ُويقال:ُبيتُالمالُأيُخزينةُالدولةُ(2)َّحق
 المقدرات في اللغة: ثالثاا: 

،ُوهيُعبارةُعنُنفقاتُمقدرةُفيُالميزانية،ُيقال:ُأعدتُاللجنةُمقدراتُ ر  وهيُاسمُمفعولُمنُق د 
ُ.(4)الميزانيةُأيُأعدتُالنفقاتُالمطلوبةُلذلكُ

ُ.(5)لفظُالعامُفليرجعُإليهُوقدُسبقُتعريف
ُ

 الفرع الثاني: المعاني االصطالحية. 
 المال في االصطالح. 

ُفيُذلك،ُ ُاثنينُولُأتطرقُللخالفُالوارد ُالفقهاءُسأذكرُمنها ُتعاريفُللمالُعند وردتُعدة
ُضرورةُلذكرُخالفُالعلماءُهنا.ُُوذلكُلكونُالمبحثُيتكلمُعنُمفهومُالمالُول

فيُقوله:ُ"ُهوُماُيميلُإليهُالطبعُويمكنُادخارهُإلىُُتعريفُابنُعابدينهذهُالتعاريف:ُُفمن
ُ.(6)وقتُالحاجةُمنقوًلُكانُأوُغيرُمنقول"ُ
هوُكلُماُلهُقيمةُماديةُبينُالناسُفجازُالنتفاعُبهُ"ووردُتعريفُعندُبعضُالعلماءُبقولهم:ُ

ُ.(7)ُ"ويملكهُصاحبهُمنُوجهه

                                                           

ُج(1) ُمنظور، ُابن ُالعرب، ُالرسالة،00/215ُلسان ُمؤسسة ُتحقيق، ُآبادي، ُالفيروز ُالمحي ، ُالقاموس ؛
 .0/0152ج
 .91ُسورةُالفجر:ُ(2)
 .1/9012معجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرة،ُأحمدُعمر،ُج(3)
 .1/0219معجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرة،ُأحمدُعمر،ُجُ(4)
 (ُمنُالبحث.41ُراجعُصُ)ُُُ(5)
 .2/01ردُالمحتارُعلىُالدرُالمختار،ُابنُعابدين،ُج(6)
 .9/149؛ُانظر:ُمغنيُالمحتاج،ُالشربيني،ُج9/19الموافقات،ُالشاطبي،ُتحقيق:ُمشهورُآلُسلمان،ُج(7)
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القولُبأنُالمالُهوُكلُماُلهُقيمةُماديةُبينُالناسُفجازُمنُخاللُالتعريفينُالسابقينُيمكنُ
ُالنتفاعُبهُوأصبحُملكًاُلصاحبهُمنُوجهُمشروع.

 مفهوم المال العام.
ُوكذلكُفيُاألوقافُ ُيتمثلُفيُبيتُمالُالمسلمين، ُقدامىُالفقهاء ُعند ُالعام ُالمال إنُمفهوم

نُمفهومُالمالُالعامُأوسعُمنُذلكُأا،ُلكنُالفقهاءُالمعاصرينُعندهمُواألموالُالتيُلُمالكُله
ُبكثير،ُوذلكُبسببُكثرةُالمرافقُالعامةُفيُوقتناُالمعاصر،ُوتوسعُالمعيشةُوالوسائلُالحياتية.

ُأوُالجماعية،ُ ُالعامة ُالملكية ُفكذلكُأقر  ُالفرديةُفيُالمجتمعات، ُالملكية ُأقر  ُأنُالسالم فكما
بحاجةُإليهاُفجعلُملكيةُبعضُالحاجاتُفأعطىُلألمةُالحقُفيُاألشياءُالمشتركةُالتيُهيُ

،ُفالمالُالعامُيقصدُبهُ(1)ألنُاألمةُفيُحاجةُلها،ُكالتيُتتعلقُبمصالحُالناسُالمعتبرةُُ؛عامة
أنُتكونُملكيتهُللناسُجميعًا،ُأوُلمجموعةُمنهم،ُويكونُحقُالنتفاعُمنهُله،ُدونُأنُيستغلهُ

لجميعُأفرادُاألمةُأوُلجميعُأفرادُجماعةُُأحدُلنفسه،ُبمعنىُأنُيكونُالنتفاعُلموضوعُالمال
ُ.(2)ُمعينةُمنهم

والمالُالعامُيشملُكلُماُيدخلُفيُملكُالناسُعامة،ُوكذلكُيشملُماُدخلُفيُملكُالدولةُ
ُالمرافقُ ُويشمل ُالدولة ُميزانية ُفي ُيدخل ُما ُكل ُويشمل ُالناس، ُمصالح ُتراعي ُالتي بصفتها
ُالدولةُلجميعُالناسُوكذلكُالمساجدُوالحدائقُالعامةُوالمشافيُواألبنيةُ العامةُالتيُخصصتها

ُيقعُضمنُحدودُالدولةُالسالمية،ُ"ُفالمالُالعامُوالمكتباتُ العامةُوالكهرباءُوالمياه،ُوكلُما
ُُ.(3)هوُكلُمالمُيتعينُمالكهُوأباحُالمشرعُانتفاعُاألمةُبهُجميعًاُأوُلمجموعةُمنهم"ُ

ُالناسُ ُلمصلحةُعموم ُكانُمخصصًا ُسبقُيمكنُالقولُبأنُالمالُالعامُهوُما وبناًءُعلىُما
ُ.(4)لحةُعامةُومنافعهمُأوُلمص

وعلىُهذاُلُيشكُعاقلُفيُأنُجميعُالمسلمينُلهمُالحقُفيُالمالُالعام،ُوأنهمُيعتبرونهُملكًاُ
ُالمالُفأخذُمنهُشيئًا،ُفالُشكُأنهُمعرضُللعقوبةُفيُالدنياُ لهم،ُوأنُمنُأمنهُهللاُعلىُهذا

ُولعقابُهللاُوسخطهُفيُاآلخرة.
                                                           

 .12الخصخصةُتحويلُالملكيةُالعامةُإلىُالقطاعُالخاص،ُصبريُأوانج،ُصُُ(1)
 .91_02لُالعام،ُحسينُشحاتة،ُصحرمةُالماُ(2)
 .51ُاستغاللُالوظيفةُفيُالعتداءُعلىُالمالُالعامُفيُالفقهُالسالمي،ُأيمنُزعرب،ُصُ(3)
ُجُ(4) ُالكويتية، ُالفقهية ُص02/2الموسوعة ُأوهاب، ُنزير ُالسالمي، ُالفقه ُفي ُالعام ُالمال ُحماية ؛91ُ؛

 .25ُملكيةُفيُالشريعةُالسالمية،ُعلىُالخفي ،ُصُ؛ُال2المعامالتُالشرعيةُالمالية،ُأحمدُإبراهيمُبيك،ُص
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 .االستيالء عل  المال العام
ىُالمالُالعامُهوُالسيطرةُوالتمكنُوالغتصابُلكلُماُهوُمخصصُوموضوعُوالستيالءُعل

ُلمصلحةُالناسُعامةُومنافعهم،ُوجعلهُفيُمصلحةُخاصة،ُوحرمانُاألمةُمنُالنتفاعُبه.
ُوالستيالءُوالعتداءُعلىُالمالُالعامُلهُصورُعدةُمنها:

 أوال: السرقة.
أوُجماعٍة،ُأوُمالُاألمةُعلىُوجهُالخفيةُُوهيُعبارةُعنُأخدُمالُالغير،ُسواءُكانُمالُفردٍُ

ُ.(1)منُحرزهُبدونُوجهُحقُ
 ثانيا: االختالس.

ُصفاتُ ُمن ُصفة ُوهي ُحق، ُوجٍه ُودون ُبالباطل ُالناس ُمال ُأكل ُصور ُمن ُصورة وهذه
ُمحرم ُومجرَّم ُفيُالشريعةُالسالميةُكماُسيأتيُ الستيالءُوالعتداءُعلىُالمالُالعام،ُوهيُفعل 

،ُأخذُالمالُعلىُغيرُوجهُحقُفيُخفاءُمعُالهربُبهفيُالمطلبُالقادم،ُوتعريفهُيدورُحولُ
بُخفيهُأماُالمختلسُفيأتيُخفيةُيذهنُالسرقةُبأنُالسارقُيأتيُخفيةُُوبيهُُووفرقُبعضهمُبين

ُ.(2)ُيذهبُجهرةُو
 ال العام.ثالثاا: اتالف الم

التعمدُفيُاستخدامهاُبشكٍلُمفسدُيؤديُذلكُإلىُُوُ،ويقصدُبذلكُالستخدامُالسيءُألموالُاألمة
مماُينتجُعنهُاتالفُلألموالُُاتالفه،ُكمثلُاتالفُالسياراتُالعامةُوآلتُالمؤسساتُالحكومية

 َوالَ  َضَررَ  الَ  )العامةُوحدوثُالضرر،ُوالضررُمحرمُكماُفيُحديثُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم
ُ.(3)ُ(ِضَرارَ 

 زبية.الل المال العام ألغراٍض فئوية وحرابعاا: استغ
ُمنُأموالُ ُاألولُواألخيرُواألوحد ُالمستفيد ُهو ُأنُيجعلُالحزبُالحاكم ُمنُشأنه األمةُوهذا

ُالناسُوالعوام ُبقية ُدون ُومنافعُُ؛ومقدراتها ُفيُمنافعه ُفيجعلها ُاألموال ُيتسل ُعلىُهذه ألنه

                                                           

 .2/011؛ُالمغني،ُابنُقدامة،ُج5/425؛ُمغنيُالمحتاج،ُالشربيني،ُج4/11ردُالمختار،ُابنُعابدين،ُجُ(1)
 .4/422حاشيةُالصاويُعلىُالشرحُالصغير،ُالصاوي،ُجُ(2)
(3)ُُ ُتحقيق: ُمالك، ُالمام ُالمرفق،ُاألعظميُمصطفىُمحمدالموطأ، ُفي ُالقضاء ُباب: ُاألقضية، ُكتاب ،
؛5/55ُ،ُمسندُعبدُهللاُابنُعباس،ُجاألرنؤوطُشعيب؛ُمسندُالمامُأحمد،ُالمامُاحمد،ُتحقيق:4/0121ُج

ُ ُتحقيق: ُابنُماجة، ُجالباقيُعبدُفؤادُمحمدسننُابنُماجة، ُمنُبنيُفيُحقه، ُباب: ُقالُالمام9/214ُ، ،
 .0/421،ُوكذلكُفيُالسلسةُالصحيحة،ُج1/411جاللباني:ُصحيحُفيُإرواءُالغليل،ُ
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أفرادهُدونُأنُيكونُألفرادُاألمةُنصيبُفيها،ُأوُيكونُنصيبهمُدونُماُيستحقونه،ُوكثيرُمنُ
لهاُإلُُاألنظمةُواألحزابُفيُوقتناُالحاليُقدُولجتُفيُهذاُالبابُوجعلتُمنُأموالُاألمةُملكاًُ

ُمنُرحمُهللاُعزُوجل.
ُ

 المطلب الثاني: تجريم االستيالء عل  المال العام في الشريعة السالمية وعقوبته. 
ُشنيعاًُ ُوفعاًل ُكبيرًا ُيعتبرُفيُالشريعةُالسالميةُجرمًا ،ُلُشكُأنُالستيالءُعلىُالمالُالعام

ُذلكُفيُفرعين:ولبدُلهذاُالفعلُوالجرمُمنُعقوبةُتردعهُللحدُمنه،ُوتفصيلُ
 الفرع األول: تجريم االستيالء عل  المال العام في الشريعة السالمية.

ُعلىُالمةُ ُومضارُجسيمة ُكثيرة ُمفاسد ُويترتبُعليها ُوالتيُتنتجُعنه، ُالستبداد منُجرائم
ُالجريم ُوهذه ُالعام، ُالمال ُعلى ُالستيالء ُتحذيرًاُُةوالمجتمعاتُجريمة ُالسالم ُمنها ُحذر قد

ُم ماُيدلُعلىُشناعةُهذهُالجريمةُفيُالفقهُوالتشريعُالسالمي،ُواألدلةُعلىُذلكُكثيرةُشديدًا
ُسواءُمنُالمنقولُأوُالمعقول.

 فمن األدلة المنقولة:
ُقول هللا تبارك وتعال (0ُ ُوقولُهللاُتباركُ(1) َّ ين   ىن نن من زن ٱُّٱ: ،

ُ.(2) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ   يي ىي ٱُّٱتعالى:ُ
اآلياتُأنُهللاُتباركُوتعالىُحرمُأكلُأموالُالناسُبالباطل،ُففيُواضحُفيُهذهُ وجه الداللة:

ُواضحُعنُذلك،ُومنُصورُأكلُالمالُبالباطلُالستيالءُعلىُالمالُالعام ألنهُأخذ ُُ؛اآليةُنهي 
للمالُمنُغيرُحله،ُفهوُسرقةُواغتصابُونهبُلماُجعلُلحاجاتُالناسُالعامة،ُفالُيحلُألحدُ

ُالمال.ُأنُيعتديُأوُيستوليُعلىُهذا
 ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك لك ٱُّٱُقول هللا تبارك وتعال :(9ُ
ُ.(3) َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري

ُمنُمالُالناسُبالبا ُطل،ُوأخذ ُمنُالمالُبماُلُيستحق.والغلُهوُأكل 

                                                           

 .011سورةُالبقرة:ُُ(1)
 .92سورةُالنساء:ُُ(2)
 .020سورةُآلُعمران:ُُ(3)
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ُبالعقابُالشديدُلمنُيفعلُذلك،ُحرَُُّوجه الداللة: ُشديدًا،ُووعد لولُوحذرُمنهُتحذيرًا مُهللاُالغ 
ُعلىُالمالُالعامُوعلىُأموالُالمسلمين،ُوقدُوردُحديثُعنُعمرُبنُ وذلكُألنُالغلولُاعتداء 

:ُفقالواُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُالنبيُصحابةُمنُنفرُأقبلُخيبر،ُيومُكانُلما)ُالخطابُقال:ُ
 هللا صل  هللا رسول فقالُشهيد،ُفالن:ُفقالواُرجل،ُعلىُمرواُحتىُشهيد،ُنفالُشهيد،ُفالن
عبدُُوفيُروايةُأخرىُعن،ُ(1)ُ(عباءة أو غلها, بردة في النار في رأيته إني كال,: وسلم عليه

ُفقالُفماتُكركرة،ُلهُيقالُرجلُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُالنبيُثقلُعلىُكانُ)هللاُبنُعمرُقال:ُ
،ُ(2)ُ(غلهاُقدُعباءةُفوجدواُإليه،ُينظروُنُُفذهبواُالنار،ُفيُهو:ُوسلمُعليهُهللاُصلىُهللاُرسول

علُفيُ ُونهبُمنُالمالُالعامُالذيُج  فهذهُاألحاديثُواضحةُفيُتحريمُالغلولُالذيُهوُاعتداء 
ُ.حاجةُالناسُواألمةُجميعاًُ

 حي جي يه ىه مه   جه ين ىن ُّٱقال هللا تبارك وتعال : (1ُ

ُ.(3) َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي
ُشديدًا،ُوعاقبُمنُارتكبهاُبعقوبةُمحددةُفيُ وجه الداللة: حرمُهللاُالسرقةُوحذرُمنهاُتحذيرًا

ُأنُمنُصورُالستيالءُعلىُالمالُ ُسابقًا ُوقدُمرَّ ُعنُالقطع، الشريعةُالسالميةُوهيُعبارة
ُوينتفعُبه،ُلذلكُيعتبرُالستيالء علىُُالعامُالسرقةُمنُهذاُالمالُوأخذهُمنُحرزهُليتملكهُفرد 

 المالُالعامُبالسرقةُمنهُجرمُكبيرُوعظيمُيعاقبُالشرعُالحني ُعليه.

َم ) :قال النبي صل  هللا عليه وسلم( 4 ِسَف ِبِه َيو  ِه خ  ِر َحقِ  ئاا ِبَغي  ِض َشي  َر  َمن  َأَخَذ ِمَن األ 
ِع َأَرِضينَ  ُ.(4)ُ(الِقَياَمِة ِإَل  َسب 

،ُأوُقدُتملكهاُاألرضُالواردةُفيُالحديثُ وجه الداللة: المقصودُبهاُاألرضُالتيُقدُتملكهاُفرد 
ُأنُ ُفالُيجوزُأليُبشر ُالعامة، ُاألموال ُضمن ُالدولة ُتملكها ُاألرضُالتي ُوكذلك مجموعة،

ُيقتطعُمنُاألرضُالتيُهيُضمنُاألموالُالعامة،ُألنهاُحقُثابتُلجميعُالمسلمين.

                                                           

ُرقمُُ(1) ُالغلول، ُتحريم ُغلظ ُباب: ُاليمان، ُكتاب ُالباقي، ُعبد ُمحمد ُتحقيق: ُمسلم، ُالمام ُمسلم، صحيح
 .0/012،ُج004الحديث:ُ

تحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُالجهادُوالسير،ُباب:ُالقليلُمنُالغلول،ُصحيحُالبخاري،ُالمامُالبخاري،ُُ(2)
 .4/24،ُج1124رقمُالحديث:ُ

 .11سورةُالمائدة:ُُ(3)
صحيحُالبخاري،ُالمامُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُالمظالمُوالغصب،ُباب:ُإثمُمنُظلمُشيئًاُُ(4)

 .1/011،ُج9454منُاألرض،ُرقمُالحديث:ُ
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َتع َمَل رَ ورد عن النبي صل  هللا عليه وسلم أنه (5ُ ِبيَِّة َعَل  اس  ِد, ي َقال  َله  اب ن  األ ت  الا ِمَن اأَلز  ج 
َدَقِة, َفَلمَّا َقِدَم َقاَل: َهَذا َلك م  َوَهَذا أ ه ِدَي ِلي, َقاَل:  ِه, )الصَّ ِت أ مِ  ِت َأِبيِه َأو  َبي  َفَهالَّ َجَلَس ِفي َبي 

ِسي ِبَيِدهِ  َدى َله  َأم  اَل؟ َوالَِّذي َنف  ِمل ه   َفَين ظ َر ي ه  َم الِقَياَمِة َيح  ئاا ِإالَّ َجاَء ِبِه َيو  ه  َشي  ذ  َأَحٌد ِمن  اَل َيأ خ 
َعر   َواٌر, َأو  َشاةا َتي  َنا  ,َعَل  َرَقَبِتِه, ِإن  َكاَن َبِعيراا َله  ر َغاٌء, َأو  َبَقَرةا َلَها خ  ث مَّ َرَفَع ِبَيِدِه َحتَّ  َرَأي 

مَّ  ِه: اللَّه  َطي  َرَة ِإب  مَّ َهل  َبلَّغ ت   ع ف  , اللَّه  ُ.(1)ُ(َهل  َبلَّغ ت 
واضحُفيُالحديثُأنهُيحرمُعلىُمنُاستعملُعلىُاألموالُأوُعلىُبيتُالمالُأنُوجه الداللة: 

ُيأخذُمنهُشيئاُوذلكُألنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُتوعدُلهُوعيدًاُشديدًاُيومُالقيامة.
َيَض قول النبي صل  هللا عليه وسلم فيما روي (2ُ  َصلَّ  النَِّبي ِ  ِإَل  َوَفدَ  َأنَّه   َحمَّاٍل, ب نِ  عن َأب 
هِ  هللا   ِطع ه   َوَسلَّمَ  َعَلي  َتق  ِمل َح, َيس  لٌ  َله   َفَقالَ  ِإيَّاه , َفَأق َطَعه   ال  ولَ  َيا: َرج  ِري  هللِا, َرس   َأق َطع َته   َما َتد 

َماءَ  َجَعه   ال ِعدَّ  ال  ه , وفي رواية قا َفَأر  ُ.(2)ُ(ل رسول هللا صل  هللا عليه وسلم: فال إذنِمن 
هوُرجوعُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُفيُتصرفهُذلكُوإبطالُماُأقطعهُللرجلُلماُوجه الداللة: 

:ُإنُأرضُالملحُقال المام الكاساني رحمه هللاعرفُوعلمُأنُالملحُموضوعُللمنفعةُالعامة،ُ
المسلمون،ُلُتكونُأرضُمواتُفالُيجوزُلإلمامُانُوالغازُوالنف ُونحوهاُمماُلُيستغنىُعنهُ

ُلحقهم،ُ يقطعهاُألحدُدونُإذنُاألمةُجميعها،ُألنهاُحقُلعامةُالمسلمين،ُففيُالقطاعُإبطال 
ُوهذاُلُيجوزُولُيصحُفيُالشريعةُالسالمية.

قُبهُعلىُحرمةُالعتداءُوالستيالءُعلىُالمالُالعام،ُوذلكُأنُالمالُالعامُتتعل ومن المعقول
وأخذُواستولىُعلىُشيءُمنُهذاُالمالُبسرقةُأوُُه،ذممُأفرادُاألمةُجميعها،ُفمنُاعتدىُعلى

ُاختالسُأوُنهب،ُفكأنماُفعلُذلكُبأفرادُاألمةُجميعهاُبالعتداءُعليهم.
علُفيُحمايةُاألمةُ وكذلكُألنُالذيُيسرقُمنُالمالُالعامُف نهُيسرقُوينهبُمنُالمالُالذيُج 
ُالمالُ ُهذا ُفالذيُيسرقُمن ُوالكرباتُوالحروبُوالمجاعاتُوغيرها، ُالشدائد والمجتمعاتُمن
 فكأنماُيعرضُاألمةُلألزماتُويضعهاُفيُحرجُشديدُويعرضهاُللفتن،ُويؤديُبهاُإلىُالمهالك.ُ

ُ
                                                           

ُوالتحريضُعليها،ُباب:ُُ(1) ُالناصر،ُكتابُالهديةُوفضلها ُمحمد ُالبخاري،ُتحقيق: صحيحُالبخاري،ُالمام
 .1/052،ُج9522منُلمُيقبلُالهديةُلعلة،ُرقمُالحديث:ُ

،1124ُسننُابيُداوود،ُابيُداوود،ُتحقيق:ُشعيبُاألرنؤوط،ُباب:ُفيُإقطاعُاألرضين،ُرقمُالحديث:ُُ(2)
1/024ُج ُالمحقق: ُقال ُأبيضُبنُ، ُباب: ُالسلفي، ُحمدي ُتحقيق: ُالطبراني، ُالكبير، ُالمعجم حديثُحسن؛

؛ُسننُالترمذي،ُتحقيق:ُمحمدُشاكر،ُمحمدُعبدُالباقي،ُأبوابُاألحكام،0/922ُ،ُج100حمال،ُرقمُالحديث:ُ
 ،ُقالُالمحقق:ُحكمُاأللبانيُأنهُحسن.1/252باب:ُماُجاءُفيُالقطاع،ُج

. 
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 الثاني: عقوبة االستيالء عل  المال العام. الفرع
ُأنُالستيالءُعلىُالمالُالعامُيعتبرُفيُالشريعةُالسالميةُجريمةُكبرى،ُفالبدُ كماُمرُسالفًا

ُمنُعقوبة ُالجريمة ُهذاالجرم؛ُلهذه ُمعُحجم ُالفعلُُتوازيُوتنسجم ُبهذا حتىُينزجرُمنُيقوم
ُبهذاُالعمل.ُموكذلكُحتىُتردعُمنُيفكرُأنُيقُو

ُالعوق ُالمال ُعلى ُالستيالء ُأن ُسابقا ُمرَّ ُوالختالسُوالتالفُاد ُالسرقة ُمنها ُصور ُعلى م
ُواستخدامهُفيُغيرُمحله،ُفالبدُمنُتبينُعقوبةُهذاُالفعلُفيُكلُصورةُمنُالصورُالسابقة.

ُ
 أوال: عقوبة السرقة من المال العام.

ُالسرقة ُوكذلك ُالعام، ُالمال ُمن ُالسرقة ُحرمة ُعلى ُالعلماء ُفالُُاتفق ُالخاصة، ُاألموال من
اختالفُبينهماُعلىُحرمةُالسرقةُمنهما،ُبلُقدُتكونُالسرقةُمنُالمالُالعامُأشدُحرمةُمنُ
السرقةُمنُالمالُالخاص،ُوذلكُألنهاُتعتبرُتعديًاُعلىُحقُالمجتمعُوحقُاألمةُكلها،ُوالضررُ

ُالناتجُعنهاُأكبرُوأعظم.
ُهيُالعقوبةُعلىُالسرقةُمنُالمالُُولكنُهلُترتيبُالعقوبةُعلىُالسرقةُمنُالمال العامُكما

ُالخاص؟ُبمعنيُهلُيجبُحدُالسرقةُوهوُالقطعُعلىُمنُسرقُمنُالمالُالعام؟
ُقدُوردُعندُالعلماءُفيُهذهُالمسألةُقولن:

القولُاألول:ُوهوُقولُجمهورُالعلماءُمنُالحنفيةُوالشافعيةُوالحنابلة،ُفقدُذهبواُإلىُعدمُقطعُ
منُسرقُمنُالغنيمة،ُأوُمنُمالُموقوٍفُمنُاألموالُلمين،ُكيتُمالُالمساليدُلمنُسرقُمنُب

،ُوقدُفرقُالشافعيةُبينُمنُسرقُمماُأ فرزُلطائفةُمعينةُوليسُمنهمُفيقطع،ُوإنُكانُ(1)العامةُ
منُالطائفةُالم فرزُلها،ُأوُسرقُقبلُالفرزُلمُيقطعُلوجودُالشبهةُ
(2).ُ

ماجشون،ُفقدُذهبواُإلىُوجوبُقطعُيدُالالقولُالثاني:ُوهوُقولُالمالكيةُماُعداُعبدُالملكُبنُ
ُ.(3)السارقُمنُبيتُمالُالمسلمينُواألموالُالعامةُالتيُتشملُالغنيمةُأوُاألموالُالموقوفةُ

ُ
ُ

                                                           

؛ُبدائعُالصنائع،ُالكاساني،ُردُالمحتارُعلىُالدرُالمختار،ُابنُعابدين،2/011ُالمبسوط،ُالسرخسي،ُجُ(1)
؛ُالمغني؛ُابنُقدامة،9/125ُ؛ُالهدايةُفيُشرحُبدايةُالمبتدي،ُالمرغيناني،ُتحقيق:ُطاللُيوس ،ُج4/24ج
 .01/922؛ُالنصاف،ُالمرداوي،ُج2/015ج
 .5/429ُمغنيُالمحتاج،ُالشربيني،ُجُ؛01/002روضةُالطالبين،ُالنووي،ُتحقيق:ُزهيرُالشاويش،ُجُ(2)
ُجُ(3) ُالحفيد، ُرشد ُابن ُالمجتهد، ُج4/915بداية ُالدسوقي، ُالدسوقي، ُحاشية ُالجليل،4/112ُ؛ ُمواهب ؛

 .2/114الحطاب،ُج
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 أدلة الفقهاء عل  المسألة:
ُأول:ُأدلةُالجمهور.

حدُالسرقةُوهوُالقطعُعمنُسرقُمنُُُالجمهورُعلىُسقوطاستدلُأصحابُالفريقُاألولُوهمُ
لقول النبي صل  هللا المالُالعامُبأنُفيُالسرقةُمنُالمالُالعامُشبهة،ُوهذهُالشبهةُتدرأُالحدُ

وا) عليه وسلم  َرء  ودَ  اد  د  ب َهاتِ  ال ح  ،ُوهذهُالشبهةُهيُوجودُحقُونصيبُلهُفيُالمالُ(1)ُ(ِبالش 
،ُوذلكُألنُبيتُالمالُأوُالمالُالعامُملكُ(2)أُعنهُالحدُوهوُالقطعُالعام،ُففيُذلكُشبهةُتدُر

لجميعُأفرادُاألمة،ُوالذيُيسرقُمنُهذاُالمالُفكأنماُقدُسرقُمنُنصيبه،ُواستدلواُعلىُذلكُ
ُبماُيلي:

ا َأنَّ  َعبَّاٍس, اب نِ  عنِ ُ.1 دا م سِ  َرِقيقِ  ِمن   َعب  م ِس, ِمنَ  َسَرقَ  ال خ  ِفعَ  ال خ   َصلَّ  النَِّبي ِ  ِإَل  َذِلكَ  َفر 
هِ  هللا   َطع ه   َفَلم   َوَسلََّم, َعَلي  ه   َسَرقَ  َوَجلَّ, َعزَّ  َّللاَِّ  َمال   ):َوَقالَ  َيق  ا( َبع ض   (3)َُبع ضا
2.ُ, ه   هللا   َرِضيَ  عن عِليٍ  َس : " َيق ول   َكانَ  َأنَّه   َعن  َمالِ  َبي تِ  ِمن   َسَرقَ  َمن   َعَل  َلي   .(4)ُ" َقط عٌ  ال 
 

 ثانياا: أدلة أصحاب القول الثاني.
وهمُالمالكية،ُفقدُاستدلواُعلىُوجوبُإقامةُالحدُوإقامةُالقطع،ُوعدمُسقوطهُعمنُسرقُمنُ

 مه   جه ين ىن ُّٱالمالُالعامُباآليةُالتيُيقولُهللاُتباركُوتعالىُفيها:ُ

،ُفقالوا:ُأنُاآليةُلمُتفرقُبينُكونُ(5) َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه

                                                           

،ُكتابُالجراح،ُباب:ُبيانُضع ُالخبرُالذيُرويُعطاُالقادرُعبدُمحمدالسننُالكبرى،ُالبيهقي،ُتحقيق:ُُ(1)
ُجفيُقتلُالمؤمنُبالكاف 1/52ُر، ُتحقيق: ُأبوُحنيفة، ُأبيُحنيفة، ُمسند ُكتاب:ُمحمودُحسنُالرحمنُعبد؛ ،

 .0/220،ُوالسلسلةُالضعيفة،ُج2/141الحدود،ُحكمُعليهُاأللبانيُبالضع ُفيُإرواءُالغليل،ُج
 .2/21،ُبدائعُالصنائع،ُالكاساني،ُج2/011المبسوط،ُالسرخسي،ُجُ(2)
ُالحديث:ُُ(3) ُرقم ُيسرق، ُالعبد ُباب: ُكتابُالحدود، ُالباقي، ُعبد ُمحمد ُتحقيق: ُابنُماجة، سننُابنُماجة،

،ُكتابُالسرقة،ُباب:ُمنُسرقُمنُعطاُالقادرُعبدُمحمد؛ُالسننُالكبرى،ُالبيهقي،ُتحقيق:9/124ُ،ُج9521
ُالرحمنُحبيبقيق:ُ؛ُمصن ُعبدُالرزاق،ُالصنعاني،ُتح1/412،ُج02112بيتُالمالُشيئا،ُرقمُالحديث:ُ

ُاألعظمي ُالحديث: ُرقم ُنصيب، ُفيه ُله ُالرجلُيسرقُشيئا ُباب: ُكتابُاللقطة، ُج01120، ُقال01/909ُ، ،
 .0/252؛ُضعي ُالجامع،ُج1/22األلباني:ُضعي ،ُإرواءُالغليل،ُج

شيئا،ُ،ُكتابُالسرقة،ُباب:ُمنُسرقُمنُبيتُالمالُعطاُالقادرُعبدُمحمدالسننُالكبرى،ُالبيهقي،ُتحقيق:ُُ(4)
 .1/22،ُقالُاأللباني:ُضعي ،ُإرواءُالغليل،ُج1/412،ُج02115رقمُالحديث:ُ

 .11سورةُالمائدة:ُُ(5)
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منُالمالُالعامُأوُمنُالمالُالخاص،ُوالشبهةُهناُضعيفةُفالُتسق ُالحدُعمنُالمالُالمسروقُ
ُسرقُمنُالمالُالعام.

فيُهذهُالمسألةُوهللاُأعلمُهوُماُذهبُإليهُأصحابُالقولُالثانيُمنُوجوبُإقامةُالحدُُوالراجح
وجوبُعلىُمنُسرقُمنُالمالُالعام،ُوذلكُلعمومُاآليةُالواردةُفيُهذاُونصيَّةُدللتهاُعلىُ

منُسرقُمنُالمالُسواءُكانُهذاُالمالُعامُأمُخاص،ُوكذلكُلعظمُالضررُالذيُيترتبُعلىُ
السرقةُمنُالمالُالعام،ُف نُفيهُمهلكةُوضررُيعمُجميعُأفرادُاألمةُبخالفُالضررُالناشئُعنُ
سرقةُالمالُالخاصُف نُالضررُفيهُأخ ،ُوكذلكُلضع ُاألحاديثُواآلثارُالواردةُفيُعدمُ

ُحدُعلىُمنُسرقُمنُالمالُالعام،ُوالشبهةُهناُضعيفة.إقامةُال
ُ

 : عقوبة االختالس من المال العام.ثانياا 
ُ ُالعام ُعلىُالمال ُالستيالء ُهو ُهنا ُبه ُوكذلكُالموضوعُلخدماتُوالختالسُالمقصود الدولة

ُيدخلُفيهُبعضُاألفعالُكالنهبُ ُوهذا ُاألمة، ُوالذيُفيهُحقُلجميعُأفراد المؤسساتُالعامة،
ُرشوةُوغيرهاُمنُالصورُالتيُفيهاُضياعُلحقوقُاألمةُجميعها.وال

وعلىُهذاُفالُخالفُبينُالعلماءُأنُالختالسُمنُالمالُالعامُمحرمُشرعًا،ُومنُفعلُذلكُفقدُ
ُعرضُنفسهُلعقابُالدنياُواآلخرة.

ُمنُالتفريقُبينُالختالسُمنُاألموالُ وقبلُبيانُعقوبةُمنُيختلسُمنُاألموالُالعامةُلبد
ُفيُمصادره،ُا ُإليه ُفليرجع ُالفقهاء ُالذيُتناوله ُالخاصة ُعلىُاألموال ُوالختالسُالوارد لعامة

ُوبيانُالفرقُبينهاُكاآلتي:
ُبينماُُ_ ُمعين، ُفرد ُأو ُبشخص ُخاصة ُممتلكات ُعلى ُيقع ُالخاص ُالمال ُمن الختالس

جميعهم،ُلذلكُالختالسُمنُالمالُالعامُف نهُيكونُاعتداءُعلىُالمالُالموضوعُألفرادُاألمةُ
ُالخاص،ُ ُالمال ُمن ُالختالس ُجرم ُمن ُأشد ُوجرمه ُضرره ُالعام ُالمال ُمن ُالختالس كان

 والعقابُالمترتبُعليهُلبدُأنُيكونُأشدُوأنكل،ُحمايًةُألموالُاألمةُمنُالنهبُوالسرقة.
اُأنُمنُيقومُبحراسةُالمالُالعام،ُويتولىُعليه،ُثمُيقومُبالختالسُمنُهذاُالمال،ُفهوُبهذُ_

ُ ُحيث ُاألمة، ُلهذه ُعظيمة ُبخيانة ُيقُوإيقوم ُهو ُثم ُأموالها ُعلى ُاستأمنته ُاألمة بخيانتهاُُمن
 وسرقتهاُواختالسُهذهُاألموالُبخالفُمنُيختلسُمنُاألموالُالخاصة.

ُضررًاُُ_ الغالبُفيُالختالسُمنُالمالُالعام،ُأنُيكونُالشخصُقدُأخذُأمواًلُطائلةُتضرُّ
ختلسُمنُالمالُالخاصُف نُضررهُيكونُقاصرًاُعلىُمنُاختلسهُعظيمًاُباألمةُبخالفُمنُي

 ونهبُمنه.
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ُوالختالسُمنُ ُالخاص، ُالمال ُأنُنجعلُالختالسُمن ُيصعبُعلينا ُاألسبابُولغيرها لهذه
المالُالعامُفيُمرتبةُواحدةُفيُالحكمُعليهاُوترتيبُالعقوبةُعليهما،ُبلُلبدُمنُالتشديدُفيُ

بُوسرقةُأموالُاألمة،ُوأرىُوهللاُأعلمُأنُحكمُالسرقةُأنسبُماُمعاقبةُمنُيقومُباختالسُونه
لمنُيقومُباختالسُأموالُالناسُعامة،ُوذلكُحفاظًاُعلىُأموالُاألمةُمنُالضياعُُيكونُحكماًُ

ُ ُوالختالس،  يه ىه مه   جه ين ىن ُّٱلقول هللا تعال : والسرقة

ُ،(1) َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي
الشرعية،ُواعتبرناُفسادُالزمانُالذيُنحنُفيه،ُوتغيرُأحوالُولعلناُإذاُنظرناُمنُبابُالسياسةُ

الناس،ُوانتشارُهذاُالوباءُبينُمنُيقومونُعلىُأموالُالناس،ُرجحناُبابُالتشديدُفيُذلكُحتىُ
ُيتمُالحفاظُعلىُهذهُاألموال،ُويتمُردعُوزجرُكلُمنُيقومُبهذاُالفعل.

 
 ثالثاا: عقوبة اتالف المال العام. 

ُفيُ ُعلمائهاُلبد ُالسالميةُعند ُفيُالشريعة ُإلىُأنُمنُاألصولُالمقررة ُمنُالشارة البداية
لقول خاصة،ُُأمُوعوامهاُحرمةُأموالُالمسلمينُوحرمةُاتالفها،ُسواءُكانتُهذهُاألموالُعامة

 ىي ٱُّٱتبارك تعال :  هوقول،ُ(2) َّ ين   ىن نن من زن ٱُّٱُهللا تبارك وتعال :
 :النبي صل  هللا عليه وسلموقول ،ُ(3) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ   يي

ه  ) ض  ِلِم َحَراٌم, َدم ه , َوَمال ه , َوِعر  ِلِم َعَل  ال م س  ُ.(4)ُ(ك ل  ال م س 
ُ ُيتل ُمال ُأن ُألحد ُيجوز ُل ُأنه ُعلى ُأيضًا ُالشارة ُمن ُوقعُُامرُئولبد ُوإذا ُعمدًا، مسلم

التالفُعمدًاُمنُأيُامرئُفعليهُالضمان،ُوهذاُمحلُاجماٍعُبينُالفقهاء،ُوهذاُالضمانُيكونُ
ُعندُكانُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنبيُأنبالمثلُإنُكانُمثليًا،ُأوُبالقيمةُإنُتعذر،ُوهذاُلماُوردُ

ُبيدها،ُفضربتُطعام،ُفيهاُبقصعةُخادمُمعُالمؤمنينُأمهاتُإحدىُفأرسلتُنسائه،ُبعض

                                                           

 .11سورةُالمائدة:ُُ(1)
 .011سورةُالبقرة:ُُ(2)
 .92سورةُالنساء:ُُ(3)
ُالمسلمُُ(4) ُظلم ُتحريم ُباب: ُواآلداب، ُوالصلة ُكتابُالبر ُالباقي، ُعبد ُمحمد ُتحقيق: ُمسلم، صحيحُمسلم،
 .4/0212،ُج19ذله،ُرقمُالحديث:ُوخ
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ُفرغوا،ُحتىُوالقصعةُالرسولُوحبسُكلوا:ُوقالُالطعام،ُفيهاُوجعلُفضمهاُالقصعة،ُفكسرت
ُ.(1)"ُالمكسورةُوحبسُالصحيحة،ُالقصعةُفدفع

ُحقوقُ ُاألموال ُهذه ُألن ُوذلك ُالفعل، ُبهذا ُيقوم ُمن ُعلى ُالمتلفات ُضمان ُمن ُلبد لهذا
وإنُكانُفيُاألموالُالخاصةُفهوُُالضمانُوهذاألصحابها،ُفالبدُمنُأنُيستردهاُأصحابها،ُ

ُفيُاألموالُالعامةُأولىُوأحرى،ُألنهاُحقوقُلجميعُاألفراد.
بالضافةُإلىُضمانُماُُلذلكُلبدُمنُترتيبُعقوبةُعلىُمنُيقومُب تالفُأموالُالناسُالعامة

ُألنهُلمُيردأتلفه ُالفعلُعلىُاألمةُوأفرادها،ُونظرًا نصُواضحُُ،ُوذلكُلعظمُجرمُوخطرُهذا
وصريحُفيُالشريعةُالسالميةُفيُهذهُالعقوبة،ُأرىُوهللاُأعلمُأنهاُعقوبةُتعزيريةُترجعُإلىُفقهُ

أوُغيره،ُحتىُيردعُويزجرُبهاُالفاعلُوكذلكُُمالقاضيُيقدرهاُكي ُيشاءُإماُبالحبسُأوُالتغري
ُيزجرُغيرهُعنُهذاُالفعل.

                                                           

صحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُالمظالمُوالغصب،ُباب:ُإذاُكسرُقصعةُأوُشيئًاُُ(1)
 .1/012،ُج9140لغيره،ُرقمُالحديث:ُ
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 الفصل الثالث
 منعضمانات الشريعة االسالمية ل

االستبداد
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 المبحث األول: الشورى.
الناتجانُعنهُهوُمبدأُالضامنُاألولُمنُضماناتُمنعُوقطعُالستبدادُالسياسيُوالظلمُوالقهرُ

ُالشورىُفيُالسالم،ُوتوضيحُهذاُفيُعدةُمطالبُعلىُاآلتي:
 المطلب األول: مفهوم الشورى.

ُلبدُفيُهذاُالمطلبُمنُتوضيحُالمرادُبمفهومُالشورىُفيُاللغةُوالصطالح،ُفيُفرعين:
 الفرع األول: الشورى في اللغة.

"،ُولهذاكلمةُالشوُر ر  و  عدةُمعانيُمنها:ُاستخراجُالشيء،ُيقال:ُُلشتقاقاُىُمشتقةُمنُالفعلُ"ش 
ُشارُالعسلُيشور هُشورًاُوشيارًاُوشيارًة،ُأيُاستخرجهُمنُالوقبةُواجتناه،

ُأيُراضهاُوركبهاُعندُالعرضُ ُيقال:ُشارُالدابةُيشورهاُشورًا ُما ُفيُهذا ومنُالمعانيُأيضًا
ُ.(1)علىُمشتريهاُ

وكذلكُمنُالمعاني:ُاستخراجُالرأيُوتقليبهُومراجعةُبعضهُإلىُبعض،ُوكذلكُمنُهذهُالمعانيُ
ُ.(2)يقال:ُأشارُالرجلُيشيرُإشارة،ُأيُإذاُأومأُبيدهُ

ُ
 الثاني: الشورى في االصطالح. الفرع

ع ر  فتُالشورىُعندُالعلماءُوالباحثينُعلىُعدةُتعاريف،ُسأوردُبعضُهذهُالتعاريف،ُومنُثمُ
ُرُتعريفًاُجامعًاُمانعًا.نذك
 .(3)"الشورىُهيُاستخراجُالرأيُبمراجعةُالبعضُإلىُالبعض"ُ_ 

ُاآلراءُ ُفهوُيشملُجميع ُالتعريفُيشملُجميعُاألنواعُالتيُتندرجُتحتُمسمىُالشورى، وهذا
ُالسياسيةُوالقتصاديةُوالجتماعيةُواآلراءُالتيُتتعلقُباألسرةُواألفراد.

ُالجماعةُ_  ُأو ُالمؤمن ُالفرد ُمن ُأمر ُفي ُومداولته ُالرأي ُتبادل ُفي ُالتعاون ُهي ُالشورى "
ُوغاياتُتجتمعُكلهاُ ُتحققُأهدافًا المؤمنة،ُأوُاألمةُالمؤمنةُعلىُنهجُوأسلوبُوأسسُوقواعدـ

ُ.(4)تبحثُعنُالحقُأوُماُهوُأقربُطاعةُللُوعبادةُله"ُ
                                                           

؛0/505ُ؛ُمجملُاللغة،ُابنُفارس،ُتحقيق:ُزهيرُسلطان،ُج412_4/414لسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُج(1)
 .9/214؛ُالصحاحُتاجُاللغة،ُالفارابي،ُتحقيق:ُأحمدُعطا،ُج09/959،ُالزبيدي،ُجتاجُالعروس

ُجُ(2) ُالداوودي، ُصفوان ُتحقيق: ُاألصفهاني، ُالزبيدي،0/421ُالمفرداتُفيُغريبُالقرآن، ُتاجُالعروس، ؛
 .4/415؛ُلسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُج09/959ج
(3)ُ ُعلي ُتحقيق: ُاأللوسي، ُالتفسير، ُفي ُالمعاني ُجروح ُالقرآن،01/42ُعطية، ُغريب ُفي ُالمفردات ؛

 .0/421األصفهاني،ُتحقيق:ُصفوانُالداوودي،ُج
 .012فقهُالدارةُاليمانيةُفيُالدعوةُالسالمية،ُد.ُعدنانُالنحوي،ُص(4)
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ُاستخراجُالرأيُواستن ُالتعريفُيدورُحول ُوهيُوهذا ُوحيدة ُإلىُغاية ُالوصول ُمنُأجل باطه
ُصالحُحالُاألمةُواستقامةُنظامُالفردُوالمجتمعُوالدولة.

ُصاحبه_  ُمنهم ُواحد ُكل ُليستشير ُالجماعة ُأفراد ُمن ُاألمر ُعلى ُالجتماع ُهي ُالشورى "ُ
ُ(1)ويستخرجُماُعنده"ُ

يُمجلسُواحدُوهذاُالتعريفُعامُوغيرُواضحُوغيرُمبين،ُوفيهُإشارةُمنُوجوبُالجتماعُف
ُحتىُتتمُالشورى.

 .(2)"ُالشورىُهيُاستطالعُالرأيُمنُذويُالخبرةُفيهُللتوصلُإلىُأقربُاألمورُللحق"ُ_ 
ُالحلُ ُأهل ُوالختصاصُالذينُهم ُالخبرة ُفيُأهل ُالمشورة ُجعل ُالتعريفُأنه يتضحُمنُهذا

ُوالعقد،ُالذينُهمُمنُينوبونُعنُالناسُواألمةُفيُذلك.
إن الشورى هي بذل الوسع في استطالع اآلراء من أهل منُالتعاريفُالسابقةُيمكنُأنُنقولُ

ُقليب آرائهم بهدف الوصول للرأي األصوب لمنفعة األمة وصالحها.تالخبرة والحل والعقد, و 
ُعالجهُ ُوضمانات ُالستبداد ُعن ُفيه ُنتكلم ُالذي ُالبحث ُموضوع ُمع ُيتناسب ُالتعريف وهذا

ضافةُإلىُأنهُيتكلمُعنُمشاورةُاألمةُإماُبطريقُمباشرُإلىُأفرادها،ُأوُبطريقُوالمنعُمنه،ُبال
ُاألمةُ ُبمصالح ُالمتعلقة ُاألمور ُالتعريفُكل ُويشمل ُفيها، ُوالعقد ُالحل ُإلىُأهل ُمباشر غير

ُالسياسيةُوالجتماعيةُوالقتصاديةُوالدينيةُوغيرها.
ُ

 المطلب الثاني: مشروعية الشورى.
ُعلىُشرعُهللاُتباركُوتعا ُفشرعها ُيطبقونهُفيُحياتهم، ُنظامًا لىُالشورىُعلىُعباده،ُوجعلها

وعلىُالمؤمنين،ُوقدُعملُبهاُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم،ُوعملُُصلىُهللاُعليهُوسلمُرسوله
كانتُهذهُالشورىُبهاُالخلفاءُالراشدونُمنُبعده،ُوهذهُالشورىُشاملةُلجميعُجوانبُالحياة،ُف

يُقدُيستشيرُأهلُالعلمُفيُقضيةُمنُالقضاياُقبلُأنُيصدرُفيهاُنُالقاضفيُالقضاء،ُحيثُإ
نُالمفتيُقدُيستشيرُأهلُالعلمُقبلُأنُيفتيُفيُإالحكم،ُوكانتُالشورىُفيُجانبُالفتاءُحيثُ

ُيستشيرُ ُفقد ُالبحث، ُفيُهذا ُهيُالتيُنقصدها ُوهذه ُوكانتُالشورىُفيُجانبُالحكم فتواه،
حلُوالعقدُفيُأمرُماُيخصُاألمةُكلهاُقبلُأنُيصدرُفيهاُالحاكمُأوُالواليُبعضُأهلُالعلمُوال
ُ ُالعلماء ُاختل  ُالشورى ُوهذه ُرأيه، ُأمُفي ُالحكام ُعلى ُواجبة ُهي ُهل ُومشروعيتها، حكمها

ُمندوبة،ُعلىُقولين:

                                                           

 .0/112أحكامُالقرآن،ُابنُالعربي،ُتحقيق:ُمحمدُعطا،ُج(1)
 .04بدُالخالق،ُصالشورىُفيُظلُنظامُالحكمُالسالمي،ُعبدُالرحمنُع(2)
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القولُاألول:ُذهبُكثيرُمنُالفقهاءُأنُالشورىُواجبةُعلىُالحاكم،ُولُيجوزُلهُأنُيستبدُأوُ
ُ،ُوهذهُبعضُأقوالهم:وهذاُماُرجحهُالشافعيةُاألمةُوأهلُالعلمُفيهاُينفردُبرأيهُبعيدًاُعن
اب ن اُو اْخت ل  ُ قالُالنوويُالشافعيُ" ر ةُ ُك ان تُ ُه لُُْأ ْصح  او  ب ةًُُاْلم ش  ل ىُو اج  ولُ ُع  ُ ُر س  لَّىَُّللاَّ ل ْيهُ َُّللاَُّ ُص  ُع 

لَّمُ  س  نَّةًُُك ان تُُْأ مُُْو  ق  هُ ُف يُس  لَّىُح  ل ْيهُ َُّللاَُّ ُص  لَّمُ ُع  س  ق  ن اُف يُك م اُو  يحُ ُح  ح  ه مُُْو الصَّ ْند  اُع  وب ه  ُو ه وُ ُو ج 
ال ىَُّللاَُّ ُق الُ ُاْلم ْخت ارُ  ْره مُُْت ع  او  ش  ل ْيهُ ُالَّذ يُو اْلم ْخت ارُ ُالمرُفيُو  ْمه ورُ ُع  اءُ ُج  ق  ق وُاْلف ق ه  م ح  ُأ ْهلُ ُو 
ولُ  ُ.(1)"ُل ْلو ج وبُ ُاأْل ْمرُ ُأ نَُُّاأْل ص 

وهذاُماُرجحهُالرازيُفيُتفسيرهُعندماُقال:ُ"ظاهرُاألمرُللوجوبُفقولهُ"وشاورهمُفيُاألمر"ُ
ُ.(2)يقتضيُالوجوبُ

ُالشورىُمنُقواعدُالشريعةُوعزائمُاألحكام،ُ ُماُرجحهُعلماءُاألندلس،ُقالُابنُعطية:ُ" وهذا
ُ.(3)ومنُلُيستشيرُأهلُالعلمُوالينُفعزلهُواجب،ُوهذاُماُلُخالفُفيه"ُ

ل ىُو اج بُ وقالُبعضُالمالكية:ُ" ةُ ُع  ر ةُ ُاْلو ل  او  ل م اءُ ُم ش  اُاْلع  ،ُلُ ُف يم  اُي ْعل م ون  ف يم  لُ ُو  مُُْأ ْشك  ل ْيه  ُم نُُْع 
،ُأ م ورُ  ين  وهُ ُالد   و ج  ْيشُ ُو  لَّقُ ُف يم اُوالناسُوجوهُبالحرب،ُيتعلقُفيماُاْلج  ،ُي ت ع  ال ح  وهُ ُب اْلم ص  و ج  ُو 
ر اءُ ُاْلك تَّابُ  ز  لَّقُ ُف يم اُو اْلع مَّالُ ُو اْلو  ال حُ ُي ت ع  دُ ُب م ص  اُاْلب ال  ت ه  م ار  ُ.(4)"ُو ع 

ُاستشارةُ ُوجوب ُإلى ُالهادوية ُذهب ُ"وقد ُفقال: ُللهادوية ُبالوجوب ُالقول ُالشوكاني ُنسب وقد
ُ.(5)المامُألهلُالفضل"ُ

،ُوعبدُ(6)وهذاُماُذهبُإليهُكثيرُمنُالفقهاءُفيُهذاُالعصر،ُومنُأشهرهمُمحمدُرشيدُرضاُ
ُ.(10)،ُوعبدُالكريمُزيدانُ(9)،ُومحمدُشلتوتُ(8)،ُوأبوُزهرةُ(7)القادرُعودةُ

                                                           

 .4/22المنهاجُشرحُصحيحُمسلم،ُالنووي،ُج(1)
 .2/401تفسيرُالرازي،ُالرازي،ُج(2)
؛ُتفسيرُالقرطبي،ُالقرطبي،ُتحقيق:0/514ُالمحررُالوجيز،ُابنُعطية،ُتحقيق:ُعبدُالسالمُمحمد،ُج(3)

 .4/942البردونيُوأطفيش،ُج
 .4/951تفسيرُالقرطبي،ُالقرطبي،ُتحقيق:ُالبردونيُوأطفيش،ُجُ(4)
 .2/922نيلُاألوطار،ُالشوكاني،ُتحقيق:ُعصامُالصبابطي،ُجُ(5)
 .2/51تفسيرُالمنار،ُمحمدُرضا،ُجُ(6)
 .044السالمُوأوضاعناُالسياسية،ُعبدُالقادرُعودة،ُصُ(7)
 .945ابنُحزمُحياتهُعصرهُوآراؤهُالفقهية،ُأبوُزهرة،ُصُ(8)
 .911السالمُعقيدةُوشريعة،ُمحمدُشلتوت،ُصُ(9)
 .11؛ُالحريةُوالطوفان،ُد.ُحاتمُالمطيري،ُص902أصولُالدعوة،ُعبدُالكريمُزيدان،ُصُ(10)
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ُوهوُقولُ ُفيُحقُالمامُوليستُواجبة، القولُالثاني:ُوهوُقولُمنُقالُبأنُالشورىُمندوبة
قولُالمامُأحمدُحيثُقال:ُ"ُماُأحسنُهذاُ_أيُالمشاورة_ُلوُكانُالحكامُ،ُُو(1)المامُالشافعيُ

ُ ُوينتظرون" ُيشاورون ُأيُ(2)يفعلونه، ُذلك، ُاستحباب ُفي ُمخال  ُول "ُ ُقدامة: ُابن ُوقال ،
ُ.(3)المشاورة"ُ

وهذاُماُذهبُإليهُابنُحجرُوعزاُذلكُإلىُالبيهقيُفقال:ُ"واختلفواُفيُوجوبهاُفنقلُالبيهقيُفيُ
ُ.(4)الستحبابُوهوُالمرجح"ُُالمعرفة

ُذهب ُما ُلمُُإليهُوالظاهرُهذا الماورديُوأبوُيعلىُفيُأحكامُالسلطانيةُوذلكُألنهُعندُذكرها
ُ.(5)يذكروهاُمنُواجباتُاألئمةُ

ُ
 أدلة القائلين بوجوب الشورى عل  المام: 

 أوالا: من القرآن الكريم. 
 ُ.(6)َُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  مي ٱُّٱ:ُقولُهللاُتباركُوتعالى_ 1

وجهُالدللةُأنُهللاُعزُوجلُأمرُنبيهُبمشاورةُأصحابه،ُواألمرُهناُللوجوب،ُولُقرينةُتصرفهُ
عنُالوجوبُإلىُالستحباب،ُفهوُواجبُفيُحقُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُوواجبُفيُحقُ

ُ.(7)منُدونهُمنُولةُالمسلمينُ
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱٱقولُهللاُتباركُوتعالىُفيُسورةُالشورى:_ 9
ُ.(8) َّ مي زي ري

                                                           

 .2/011األم،ُالشافعي،ُجُ(1)
 .01/42المغني،ُابنُقدامة،ُجُ(2)
 .01/42المغني،ُابنُقدامة،ُجُ(3)
 .01/140فتحُالباري،ُابنُحجر،ُجُ(4)
 .45_44؛ُاألحكامُالسلطانية،ُأبوُيعلى،ُص41األحكامُالسلطانية،ُالماوردي،ُصُ(5)
 .052سورةُآلُعمران:ُُ(6)
ُجُ(7) ُسالمة، ُسامر ُتحقيق: ُكثير، ُابن ُكثير، ُابن ُتفسير ُالنووي،9/042ُانظر: ُمسلم، ُصحيح ُشرح ؛
ُج4/22ج ُالقمحاوي، ُمحمد ُتحقيق: ُالجصاص، ُالقرآن، ُأحكام ُوأوضاعن9/111؛ ُالسالم ُعبدُ؛ ُالسياسية، ا

ُص ُعودة، ُج044القادر ُعاشور، ُابن ُوالتنوير، ُالتحرير ُعبد4/042ُ؛ ُد. ُالديمقراطية، ُفي ُوأثرها ُالشورى ؛
 .52الحميدُالنصاري،ُص

 .11(ُسورةُالشورى:8ُ)
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وجهُالدللةُفيُاآليةُأنُهللاُتباركُوتعالىُبينُالصفاتُالتيُيتص ُبهاُالمؤمنونُفذكرُبعضُ
ُأنُأمرهمُشورىُبينهم،ُوذكرُصفةُالشورىُبينُإقامةُالصالةُ ُالصفاتُالتيُمنُضمنها هذه
التيُهيُفريضةُمنُالفرائضُوبينُإيتاءُالزكاةُالتيُهيُأيضًاُفريضةُمنُالفرائض،ُفدلُذلكُ

،ُف ذاُكانتُالصالةُهيُعبارةُعنُفريضةُعبادية،ُوالزكاةُ(1)الشورىُبينُالمؤمنينُعلىُوجوبُ
ُ.(2)تعتبرُفريضةُاجتماعية،ُف نُالشورىُتعتبرُفريضةُسياسيةُ

،ُفكانُاًُوقدُكانُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُمنُأكثرُالناسُمشاورةُألصحابه،ُفالُيستثنيُأحد
ُ.(3)عبدُهللاُابنُأبيُبنُسلولُفيُغزوةُأحدُيستشيرُفيُالسلمُوالحرب،ُوقدُسمعُلرأيُ

 ريٰى  ىن   نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱقول هللا تبارك وتعال : _ 1

.(4) َّ ني مي زي  
فيُهذهُاآليةُأنُهذهُاآليةُتدلُعلىُأنُالحكمُفيُالشريعةُالسالميةُمبنيُعلىُُوجه الداللة

ُهذهُاآليةُأقوىُفيُالدللةُعلىُوجوبُالشورىُمنُقولهُُبعضُالعلماءُقدالمشورة،ُبلُإنُ عدَّ
ُ.(5)تعالى:ُ"ُوأمرهمُشورىُبينهم"،ُوكذلكُمنُقولهُتعالى:ُ"وشاورهمُفيُاألمر"ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

ُجُ(1) ُوأطفيش، ُالبردوني ُتحقيق: ُالقرطبي، ُالقرآن، ُألحكام ُالسمرقندي،02/12ُالجامع ُالعلوم، ُبحر ؛
؛ُفتحُالبيانُفيُمقاصدُالقرآن،ُالقنوجي،ُتحقيق:ُعبد1/110ُبيان،ُأبوُالفداءُالستانبولي،ُج؛ُروحُال1/942ج

ُج ُاألنصاري، ُج09/100هللا ُقطب، ُسيد ُالقرآن، ُظالل ُفي ُالمطيري،5/1025ُ؛ ُحاتم ُوالطوفان، ُالحرية ؛
 .10ص
 .902المشروعيةُالسالميةُالعليا،ُعليُجريشة،ُصُ(2)
 .4/01ابنُكثير،ُجُانظر:ُالبدايةُوالنهاية،ُ(3)
 .014سورةُآلُعمران:ُُ(4)
؛ُانظر:ُنظامُالحكمُفيُالسالم،ُمحمدُموسى،ُتحقيق:ُحسين4/12ُتفسيرُالمنار،ُمحمدُرشيدُرضا،ُجُ(5)

 .041موسى،ُص
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 ثانياا: من السنة النبوية. 

ول َيا: قلت: َقالَ  َعنه   هللا َرِضي عن علي  _ 0 َمر: هللا َرس   ق ر آن ِفيهِ  ينزل لم بع دك ِبَنا ينزل األ 
ء ِفيهِ  ِمن ك يسمع َولم َمع وا: َقالَ  َشي  نك م واجعلوه أمِتي من العابد َله   اج  وَرى  َبي   تقضوه َواَل  ش 
 .(1)َواِحد"  ِبَرأ ي

أنُهذاُالحديثُدلُعلىُوجوبُمشاورةُالمسلمينُفيماُلُنصُفيهُفيُالكتابُأـوُُوجه الداللة
يجعلُألحدُأنُيستبدُبرأيهُبلُجعلُاألمرُشورىُبينُ،ُفالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُلمُفيُالسنة
ُ.المسلمين

ه   َّللاَّ   َرِضيَ  َعِلي ٍ  َعن  _ 9 ول   َقالَ : َقالَ  َعن  هِ  هللا   َصلَّ  َّللاَِّ  َرس  ِلفاا ك ن ت   "َلو  : َوَسلَّمَ  َعَلي  َتخ   م س 
ا رِ  ِمن   َأَحدا وَرةٍ  َغي  ت   َمش  َلف  َتخ  ِهم   اَلس  نَ  َعَلي  ٍد"  أ مِ  اب   .(2)َعب 

الهامةُالتيُتخصُُاألمورُأنُالحديثُدالُصراحًةُعلىُوجوبُالمشاورةُفيُجميعُوجه الداللة
ُ.،ُفهوُيأبىُعلىُنفسهُأنُيستخل ُعلىُالمسلمينُواحدًاُدونُمشاورتهمُفيُذلكاألمةُوأفرادها

مشاورة النبي صل  هللا عليه وسلم ألصحابه في غزة بدر, فقد شاور النبي صل  هللا _ 1
, ثم شاورهم عندما خرجت قريش لتدافع عن (3)عليه وسلم أصحابه في الخروج للعير ابتداءا 

 .(1)ُ, وكذلك شاورهم في أسرى بدرٍ (5), وكذلك شاورهم في مكان يوم بدٍر (4)قوافلها 

                                                           

ُالسيوطي،ُجُ(1) ،ُووردُعند01/42ُ؛ُروحُالمعاني،ُاأللوسي،ُتحقيق:ُعليُعطية،ُج2/152الدرُالمنثور،
بلفظ"ُأنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُسئلُعنُاألمرُيحدثُليسُفيُكتابُولُسنة،ُقال:ُُالدارميُعنُأبيُسلمة

ُالدارمي،ُ ُالدارمي، ُمسند ُمرسل، ُوهو ُصحيح ُاسناده ُقال: ُالمحقق ُعلق ُالمؤمنين"، ُمن ُالعابدون ُفيه ينظر
ُ ُالحديث: ُرقم ُكتاب، ُليسُفيه ُالجوابُفيما ُالتورعُعن ُباب: ُالداراني، ُج002تحقيق: ُُو0/912، ُأوردهُ، قد

 .01/410األلبانيُفيُالسلسةُالضعيفة،ُج
المستدرك،ُالحاكم،ُتحقيق:ُمصطفىُعطا،ُكتابُمعرفةُالصحابةُرضيُهللاُعنهم،ُباب:ُمناقبُعبدُهللاُُ(2)

 ،ُقالُالمحقق:ُهذاُحديثُصحيحُالسناد.1/152،ُج5112بنُمسعود،ُرقمُالحديث:ُ
،11ُصحيحُمسلم،ُمسلم،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُكتابُالجهادُوالسير،ُباب:ُغزوةُبدر،ُرقمُالحديث:ُُ(3)
 .1/0411ج
(4)ُُ ُالحديث: ُرقم ُتستغيثونُربكم، ُاذ ُباب: ُمحبُالديبُالخطيب، ُتحقيق: ُابنُحجر، ،1259ُفتحُالباري،
 .02/11،ُج1259ث:ُ؛ُعمدةُالقاري،ُالغيتابي،ُباب:ُاذُتستغيثونُربكم،ُرقمُالحدي2/911ج
 .1/922البدايةُوالنهاية،ُابنُكثير،ُجُ(5)
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،ُوفيُ(3)،ُوفيُغزوةُالخندقُ(2)_ُمشاورةُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُألصحابهُفيُغزوةُأحد4ُ
الحديبيةُحيثُشاورُأصحابهُفيُمصالحةُاألحزابُعلىُثلثُثمارُالمدينةُفأشارُسعدُمعاذُ

 .(4)وسعدُبنُعبادةُبعدمُالمصالحةُوأخدُبرأيهماُ

شاورةُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُألصحابهُمنُاألحداثُالسابقةُالتيُذكرت،ُوتكررُفيهاُكثرةُم
يتبينُوجوبُمشاورةُالمامُللناس،ُفكثرةُالتكرارُحتىُانهُلمُتردُمسألةُمشهورةُإلُوقدُشاورُ

ُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُأصحابهُفيهاُتدلُعلىُوجوبُالشورى.

ُع ُتدل ُوعثمانُرضيُهللاُعنهم، ُوعمر ُبكر ُأبي ُالخلفاء ُمنُعهد ُكثيرة ُأدلة ُهذاُوهناك لى
ُالمعنى.

 .أدلة القائلين بأن الشورى مندوبة

استدلُالقائلونُبأنُالشورىُجاءتُبالندبُولمُتكنُواجبة،ُوهوُقولُالجمهورُمنُالفقهاءُبماُ
ُيلي:

 جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن   جن يم ىم ٱُّٱتعالى:ُُاستدلواُبقولُهللاُتباركُ_0

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ   ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي   ميخي حي

فاللُتباركُوتعالىُأمرُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُبالشورى؛ُوذلكُحتىُيتأل ُ, (5) َّ رب
ُعنُرأيهمُفهوُلُينطقُعنُالهوى،ُولهُالعصمةُ قلوبُالصحابةُرضيُهللاُعنهم،ُفهوُغني 

ُالكاملة.
لُتكلي ُإلُبنص،ُوالوجوبُلبدُلهُُأنهُاألصلُفيُاألشياءُالباحة،ُواألصلُإنقالواُ _ 9

 منُدليل،ُولُدليلُهناُعلىُوجوبُالشورى.

                                                                                                                                                                     

صحيحُمسلم،ُمسلم،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُكتابُالجهادُوالسير،ُباب:ُالمدادُبالمالئكةُيومُبدر،ُرقمُُ(1)
 .1/0111،ُج51الحديث:ُ

 .2/142فتحُالباري،ُابنُحجر،ُتحقيق:ُمحبُالديبُالخطيب،ُباب:ُغزوةُأحد،ُجُ(2)
 .2/129فتحُالباري،ُابنُحجر،ُتحقيق:ُمحبُالديبُالخطيب،ُباب:ُغزوةُالخندق،ُجُ(3)
 .4/014البدايةُوالنهاية،ُابنُكثير،ُجُ(4)
 .052سورةُآلُعمران:ُُ(5)
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،ُمنهاُصلحُاستدلواُبقولهم:ُأنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُتركُالشورىُفيُمواطنُكثيرة_  1
ُتبوك، ُوغزوة ُقريظة، ُبني ُقتال ُوكذلك ُوأنهاُُالحديبية، ُالشورى ُوجوب ُعدم ُعلى ُذلك فدل

 مندوبة.

4  _ُ ُفيُبعضُالمسائلُالراشدينبأنُالخلفاءُاستدلوا ُأبيُبكرُلمُيشاوروا ،ُمثلُعدمُمشاورة
 .الصديقُرضيُهللاُعنهُالصحابةُفيُإنفاذُجيشُأسامة،ُوفيُقتالُمانعيُالزكاة،ُ

 القول الراجح.

ُبوجوبُالشورىُعلىُالمامُأوُالخليفةُاوُأيتبينُمنُاألدلةُالسابقةُقوةُورجحانُ دلةُمنُقالوا
الرئيس،ُوذلكُبسببُقوةُهذهُاألدلةُوصراحتهاُفيُالوجوب،ُويؤيدُهذاُأنُالشورىُتخدمُاألمةُ

وُالولةُوانفرادهمُبالرأي،ُوأنُيكونُلهاُرأيُتشاركُفيه،ُوهذاُيؤيدهُماُأفيُعدمُاستبدادُالحكامُ
ُرىُضامنُمنُضماناتُمنعُالستبدادُفيُاألمةُالسالمية.نطرحهُفيُهذاُالبحثُمنُأنُالشُو

ُ

 من ناحية اللزام والعالم.المطلب الثالث: نتيجة الشورى 
ُ ُسبقُتعرضتُلحكم ُوقدُرجحتُالقولُبوجوبُالشورىُعلىُالحكامُُوفيما ُالشورى، مشروعية

ةُلإلمامُومنُتولىُأمورُاألمة،ُوفيُهذاُالمطلبُسأتعرضُلحكمُنتيجةُالشورى،ُهلُهيُملزم
ُأمُمعلمةُأمُغيرُذلك،ُعلىُرأيينُمشهورين:

الرأيُاألول:ُيرىُبأنُالشورىُمعلمةُفق ،ُوالمامُلهُالخيارُفيُقبولُرأيُأهلُالشورى،ُف نُ
ُكانُرأيهُموافقًاُلألمةُأمُمخالفًاُ شاءُأخذُبهُوإنُلمُيشأُلمُيأخذُبه،ُوالحكمُللحاكمُمطلقًاُسواء 

ُالسم ُالرأيُبالنسبةُلإلمامُماُلها،ُوعلىُاألمةُفيُهذا عُوالطاعة،ُفالشورىُعندُأصحابُهذا
،ُوهذاُرأيُجمهورُالفقهاءُوالعلماءُمنُالسل ُوبعضُعالمُلهُلُإلزامُإهيُإلُلالستنارة،ُفهيُ

ُ.المعاصرين
هلُالشورى،ُبلُالرأيُالثاني:ُيرىُبأنُالشورىُملزمةُلإلمام،ُوليسُلهُالخيارُفيُقبولُرأيُُأ

،ُوهذاُذيُتشورهُاألمةُعليهُبواسطةُمنُينوبونُعنهاُوهمُأهلُالحلُوالعقدلهوُملزمُبالرأيُا
ُ.(1)ُرأيُجمهورُالمعاصرينُمنُالفقهاء

ُ
                                                           

 .000انظر:ُالشورىُوأثرهاُفيُالديمقراطية،ُعبدُالحميدُاألنصاري،ُصُ(1)
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 أدلة القائلين بأن الشورى معلمة.
 أوالا: من الكتاب.

ُفيُكتابهُقولُهللاُتباركُتعالى_  0  يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن   جن يم ىم ٱُّٱ:

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ   ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي   ميخي حي جي

 .(1) َّ رب
،ُفقدُجعلُهللاُتباركُوتعالىُالمرُللنبيُ)ف ذاُعزمتُفتوكلُعلىُهللا(قولهُتعالىُُ:وجه الداللة

صلىُهللاُعليهُوسلمُوأسندُالعزمُإليه،ُفعليهُأنُيمضيُبماُيراهُصوابًاُصالحاُوماُيوافقُرأيهُلُ
ماُيشارُعليه،ُبمعنىُأنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُغيرُملزمُأنُيأخذُبالرأيُالذيُي شارُعليهُ

ُ.(2)منُالصحابةُرضيُهللاُعنهمُ
 حن جن مم خم حم جمهل مل   خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱقوله تعال : _  9

 .(3)ُٱَّ مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه   مه جه هن من خن
أنهُإذاُحصلُخالفُونزاعُبينُالمامُوالرعية،ُف نهُيجبُالذهابُوالحتكامُإلىُُوجه الداللة

كتابُهللاُعزُوجل،ُف نُكانُالحكمُفيُالكتابُصريحًاُفالُيجوزُألحٍدُمخالفته،ُويجبُعلىُ
ُفالردُيكونُإلىُآراءُاهلُالعلمُوالحلُوالعقد،ُفأيهمُ الجميعُاتباعه،ُوإنُلمُيكنُالحكمُصريحًا

 .(4)بهُبكتابُهللاُعزُوجلُوجبُاألخذُبهُوالعملُبهُلُبقولُاألكثريةُولُاألقليةُكانُرأيهُأش

 

 

 

 
                                                           

 .052سورةُآلُعمران:ُُ(1)
ُتحقُ(2) ُالطبري، ُالطبري، ُجتفسير ُشاكر، ُأحمد ُتحقيق:2/142ُيق: ُالقرطبي، ُالقرآن، ُألحكام ُالجامع ؛

؛ُمبدأُالشورىُفيُالسالم،ُعبدُالحميدُمتولي،0/419ُ؛ُالكشاف،ُالزمخشري،ُج4/959البردونيُوأطفيش،ُج
 .04ص
 .52سورةُالنساء:ُُ(3)
 .0/092السياسةُالشرعية،ُابنُتيمية،ُجُ(4)
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 ثانياا: من السنة.

" لو اجتمعتما في م ألبي بكر وعمر رضي هللا عنهما:قول النبي صل  هللا عليه وسل _ 1
 .(1)مشورة ما خالفتكما" 

ُبرأيُالشيخينُأبيُبكرُُيظهرُمنُالحديثُوجه الداللة ُيأخذ أنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم
ُلرأيُاألغلبيةُمنُالصحابة،ُبمعنىُأنُالنبيُصلىُهللاُعليهُ وعمرُحتىُلوُكانُذلكُمخالفًا

ُفيُذلكُموسلمُلُيلُز ،ُبلُهوُمخير  ُ.(2)هُرأي 

ماُحدثُفيُُاستدلواُبوقائعُمنُسيرةُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم،ُومنُأشهرُهذهُالحوادث،_  9
ويُ(3)برأيُاألغلبيةُُمالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُلمُيلتُزُإنُصلحُالحديبيةُحيث ،ُوكذلكُماُر 

 .(4)عنُأبيُبكرُالصديقُأنهُأنفذُجيشُأسامةُرغمُأنهُكانُمخالفًاُلرأيُأغلبيةُالصحابةُ

منُالصحابة،ُفدلُذلكُُيةبرأيُاألغلبُممنُاألحداثُأنُالمامُفيهاُخال ُولمُيلتُزُووجه الداللة
ُأنُالشورىُليستُواجبةُإنماُهيُمعلمة.

 أدلة القائلين بأن الشورى ملزمة.

 أوال: من الكتاب.
 .(5)َُّ رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ   ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىُّقوله تعال : _  0

ُووجوبُُوجه الداللة ُللوجوب، ُواألمرُهنا ُبالشورى، ُأمر ُأنُهللاُعزُوجل ُالكريمة فيُاآلية
ُفيُاألمرُبالشورى،ُألنهُمتممُللواجب،ُوماُلُيتمُالواجبُإلُ م ن  اللتزامُبرأيُأهلُالشورىُم ت ض 

                                                           

ُرقمُُ(1) ُالرحمنُبنُغنم، ُعبد ُحديث: ُالشاميين، ُمسند ُشعيبُاألرنؤوط، ُتحقيق: ُأحمد، ُالمام ُأحمد، مسند
 ،ُقالُالمحقق:ُاسنادهُضعي .92/501،ُج02224الحديث:ُ

ُصُ(2) ُالصالح، ُمحمد ُد. ُالمسلمين، ُعلماء ُوعند ُوالسنة ُهللا ُكتاب ُفي ُفي012ُالشورى ُالشورى ُمبدأ ؛
 ص.السالم،ُعبدُالحميدُمتولي،ُ

 .09/015شرحُصحيحُمسلم،ُالنووي،ُباب:ُصلحُالحديبية،ُجُ(3)
 .0/121البدايةُوالنهاية،ُابنُكثير،ُتحقيق:ُعليُشيري،ُجُ(4)
 .052سورةُآلُعمران:ُُ(5)
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،ُومنهُقولُالنبيُصلىُ(1)بهُفهوُواجب،ُوكذلكُقالواُبأنُالعزمُهناُمعناهُاألخذُبرأيُاألغلبيةُ
ئلُماُالحزم؟ُقال:ُ"نُتشاورُذاُرأيُثمُتطيعه"ُهللا ُعليهُوسلمُعندماُس 

(2).ُ

 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ُّٱقول هللا تبارك وتعال : _  9

 .(3)َُّ مي

منُاآليةُأنهاُذكرتُصفةُالشورىُللمؤمنينُعلىُجهةُالثناءُوالوجوب،ُوأنُأمورُُوجه الداللة
األمةُتتمُبالشورىُبينهم،ُمماُيتضمنهُهذاُاألمرُأنُأمورُاألمةُتسيرُوفقُماُيتقررُمنُرأيُ

ُ.(4)األغلبيةُأوُاألكثرية،ُوإلُلمُيكنُللشورىُقيمةُ

 ثانياا: من السنة.
قول النبي صل  هللا عليه وسلم ألبي بكر وعمر رضي هللا عنهما: " لو اجتمعتما في  _ 1

 .(5)مشورة ما خالفتكما" 
ُيمثلُاتفاقُأكثريةُاألمةُمنُُوجه الداللة منُالحديثُأنهُيدلُأنُاتفاقُأبيُبكرُوعمرُإنما

ُرأيُ ُعلى ُراجح ُالثنين ُرأي ُألن ُرأيهما، ُوسلم ُهللاُعليه ُصلى ُالنبي ُيخال  ُفلم الصحابة،
ُ.ُ(6)الواحد،ُومنُثمُرجحانُرأيُاألغلبيةُعلىُرأيُاألقليةُ

هُوسلمُأنهُشاورُأصحابهُولمُيأخذُبرأيهم،ُاستدلواُبأنهُلمُيثبتُعنُالنبيُصلىُهللاُعلي_  9
بلُكانُينزلُعندُرأيهم،ُفقدُشاورهمُفيُبدرُوأخذُبرأيهم،ُوشاورهمُفيُأحدُونزلُعلىُحكمُ
الغالبيةُوهوُكاره،ُوفيُالخندقُنزلُعندُحكمُالسعدين،ُفدلُذلكُعلىُوجوبُالنزولُعندُرأيُ

 .(7)ومشورةُاألغلبيةُواألكثريةُ

                                                           

 .020الشورىُوأثرهاُفيُالديمقراطية،ُد.ُعبدُالحميدُالنصاري،ُصُ(1)
ُيُ(2) ُمن ُباب: ُعطا، ُمحمد ُتحقيق: ُالبيهقي، ُالكبرى، ُالسنن ُالحديث: ُرقم ُج91191شاور، ،01/020ُ،

 .09/020،ُج00214أخرجهُأبوُداوودُفيُالمراسيل؛ُجامعُاألحاديث،ُالسيوطي،ُرقمُالحديث:ُ
 .11سورةُالشورى:ُُ(3)
 .912الشورىُوأحكامهاُفيُنظامُالحكمُالسالمي،ُخالدُجاسم،ُصُ(4)
 سبقُتخريجه.ُ(5)
 .022الشورىُوأثرهاُفيُالديمقراطية،ُد.ُعبدُالحميدُالنصاري،ُصُ(6)
 .012الشورىُفيُظلُنظامُالحكمُالسالمي،ُعبدُالرحمنُعبدُالخالق،ُصُ(7)



84 
 

 الرأي الراجح.

خاللُاألدلةُالسابقةُيتضحُرجحانُرأيُمنُقالُبأنُالشورىُملزمةُوليستُمعلمة،ُفالمامُمنُ
ُفيُقبولُأوُتركُرأيُاألغلبيةُمنُاألمة،ُبلُهوُملزمُفيُذلك،ُوذلكُلقوةُاألدلةُ ليسُمخيرًا
ُوأخالقهم،ُ ُوتغيرُأحوالهم ُالحكام ُظهرُمنُفساد ُلما ُوأيضا ُأصحابُرأيُاللزام، التيُساقها

منُأفضلُالوسائلُواألساليبُوالضماناتُالتيُتحدُمنُاستبدادُالحكامُبالرأيُوتفردهمُوالشورىُ
ُبه.

 : أهمية الشورى في منع االستبداد السياسي.الرابعالمطلب 
لمشروعيةُالشورىُووجوبهاُعلىُالمام،ُوكذلكُإلزاميةُنتائجهاُأهميةُكبرىُفيُمنعُالستبداد،ُ

ُجمةُلألمةُالسالمية،ُوهذهُاألهميةُتكمنُفيُالنقاطُالتالية:وتعودُبالنفعُالكبيرُوتجلبُمصالحُ
ُأوالا  ُالسنةُ: ُمن ُأو ُالكريم ُالقرآن ُمن ُسواء ُمنُمنهاجُهللاُتباركُوتعالى، ُمنبعه الشورىُمبدأ

منُُوالتابعينُالمطهرة،ُأوُمنُسيرةُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُوسيرةُالخلفاءُالراشدينُوالصحابة
هللاُتباركُوتعالىُكلهُرحمةُوعدلُواحسان،ُلُظلمُفيه،ُولُي سمحُفيهُألحدُ،ُومنهاجُ(1)بعدهمُ

 بأنُيتعالىُعلىُأحد،ُولُأحدُيستبدُبرأيهُعلىُأحد.

ُثانياا  ُمنافعُومصالحُعظيمةُ: ُفيه ُالواليُبه ُأو ُالحاكم ُالشورىُوإلزام ُوالسيرُعلىُمبدأ األخذ
ُالحا ُالشورىُتحولُبين ُإن ُإذ ُعلىُاألمة، ُتعود ُوتعصمُوجليلة ُالطغيانُوالستبداد، ُوبين كم

األمةُمنُاآلراءُالفرديةُالتيُتؤولُباألمةُقطعًاُإلىُالدمارُوالهالك،ُإذُإنُرأيُالجماعةُراجح ُ
علىُرأيُالفرد،ُ"وغالبيةُالحكامُفيُكلُالعصورُوفيُكلُالمجتمعاتُع رضةُلرتكابُأفظعُ

م،ُولهذاُف نهُليسُمنُالحكمةُمطلقًاُأنُركواُوشأنهمُيديرونُاألمورُعلىُهواهاألخطاءُإذاُماُتُ 
 .(2)يتركواُوشأنهم،ُبلُيجبُأنُيحكمواُبالشتراكُمعُالممثلينُالشرعيينُعنُاألمة"ُ

ُثالثاا  ُالحقوقُ: ُتهدر ُوبدونها ُالنسانية، ُت سلبُالحرية ُفبدونها ُلُغنىُعنها، الشورىُضرورة
ُأ ُفي ُعنها ُيستغنى ُل ُحياتية ُضرورة ُفهي ُالكرامات، ُوفيُوت صادر ُالجوانب، ُجانبُمن ي

ُإذُإنهُمنُفضلُ ُسارتُفيُالمجتمعاتُتجعلُاألفرادُيشعرونُب نسانيتهم، المقابلُالشورىُإذا

                                                           

 .002فقهُالدارةُاليمانيةُفيُالدعوة،ُد.ُعدنانُالنحوي،ُصُ(1)
؛ُمنهاجُالسالمُفيُالحكم،ُمحمدُأسد،0/111ُانظر:ُبدائعُالسلك،ُابنُاألزرق،ُتحقيق:ُعليُالنشار،ُجُ(2)

 .001ص
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مةُمنُطاقاتهمُ،ُالشورىُانهاُتكش ُطبائعُالرجالُوتكش ُعنُمهاراتهم،ُوبالتاليُتستفيدُاأل
ُتتقارب ُالنفوس ُف ن ُالشورى ُتسود ُحين ُبينُُ،وكذلك ُواأللفة ُالمودة ُوتنتشر ُتتآل  والقلوب

 وتراحمهم, توادهم, في المؤمنين مثل )قول النبي صل  هللا عليه وسلم: المسلمين،ُفيصدقُ
،ُ(1)ُ(والحم  بالسهر الجسد سائر له تداع  عضو منه اشتك  إذا الجسد مثل وتعاطفهم

 .(2)ويقولُالقرطبيُعنُالشورىُ"إنهاُألفةُللجماعة،ُومسبارُللعقول،ُوسببُإلىُالصواب"ُ

الشورىُكماُجاءتُفيُمنهاجُهللاُتباركُوتعالىُتولدُالثقةُبينُالواليُورعيته،ُفكلماُكانُ:ُرابعاا 
ُعلىُمشاورتهُلرعيتهُأوُ ُكانُرضىُاألالحاكمُحريصًا مةُعنُأعمالهُمنُينوبونُعنهم،ُكلما

 كثر،ُوكلماُتولدتُالثقةُأكثرُبينهم،ُفحينهاُلُفتنةُولُتباغضُولُحسدُولُقتالُولُخروج.أ

ُخامساا  ُالمؤمنينُ: ُعلى ُوتعالى ُتبارك ُهللا ُأوجب ُبما ُعمل ُهو ُوتطبيقها ُبالشورى العمل
وحكامهم،ُكماُرجحناُسالفًا،ُفالعملُبهاُيعتبرُقربةُوطاعةُوزلفىُللُعزُوجل،ُإذُإنهُلُعملُ

ُالعامة،ُومنُلمُيهتمُبالمسلمينُفيُا لسالمُأفضلُمنُالهتمامُبشؤونُالمسلمينُومصالحهم
ِلِميَن َفَلي َس )لقولُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم:ُوشؤونهمُفهوُليسُمنهمُ ِر ال م س  َتمَّ ِبَأم  َمن  َلم  َيه 

م   ه   .(3) (ِمن 

ُمنُأبوابُاستجالبُواستمطارُرحمةُهللاُتباركُوتعالىُوبركته،ُحيثُقالُسادساا  :ُالشورىُباب 
ُي ضلُ ُل ُبركة، ُمفتاح ُبابُرحمة، ُوالمناظرة ُ"المشورة ُرضيُهللاُعنه: ُالعزيز ُعبد ُبن عمر

معهماُرأيُولُي فقدُمعهماُحزم"ُ
ُ،ُفالعملُبهماُيؤديُإلىُالسدادُوالصوابُوالهداية.(4)



ُ
ُ

                                                           

صحيحُمسلم،ُالمامُمسلم،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُكتابُالبرُوالصلةُواآلداب،ُباب:ُتراحمُالمؤمنين،ُُ(1)
 .4/0222،ُج9512رقمُالحديث:ُ

 .02/12بي،ُتحقيق:ُالبردونيُوأطفيش،ُجالجامعُألحكامُالقرآن،ُالقرطُ(2)
(3)ُُ ُالحديث: ُرقم ُمحمد، ُاسمه ُمن ُباب: ُالحسيني، ُطارق ُتحقيق: ُالطبراني، ُاألوس ، ،2421ُالمعجم
 .2/921ج
 .0/115بدائعُالسلك،ُابنُاألزرق،ُتحقيق:ُعليُالنشار،ُجُ(4)
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 .إقامة العدل بين الناس: الثانيالمبحث 
ُعليهاُالسالم،ُوجعلهاُمنُأساسياتُالحياةُالفردية،ُ يعتبرُالعدلُمنُالقيمُالنسانيةُالتيُحث 

ُالعد ُإقامة ُالسالم ُجعل ُوقد ُوالسياسية، ُواألسرية، ُالرسالتُوالجتماعية، ُلجميع ُهدفًا ل
ٱٱ, قال هللاالسماوية  مم   خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعال : ٱ
ُالحلُألنهُ؛نظامُأيُمحاورُأهمُمنُمحوراًُيعتبرُُالعدلُ،ُذلكُألن(1)َُّ حنجن يم ىم
ُواألسلماأل ُواألكمل ُالخيرُبينُالصراعُوهيُاألزليةُالبشرُلمشكلةُُالنظامُيقترحهُالذيُمثل

ُقيمةلُُتناولهُخاللُمنُتقييمُأيُنظامُوالحكمُ؛ُكماُأنُالعدلُيعدُمعيارًاُيمكنُمنُخاللهوالشر
ُُ.ُاجزئياتهُبكلُالعدل
ُ

 .المطلب األول: حقيقة العدل
 أوال: العدل لغة:
لهُُ"ُوماُي شتقُمنهاُفيُمعاجمُاللغةُعلىُمعاٍنُكثيرٍة،ُنقتصرُعلىُذكرُماُلُوردتُمادةُ"عُدُ

ُعالقة ُبموضوعُالبحثُمنُخاللُجمعُكالمُأئمةُاللغةُبعضهُإلىُبعض:
ُ ُصحيح ُمصدر ُعدلًُالعدل: ُيعدل ُُوُ،عادلُفهوُعدل ُعلى ُُواليدل ُوالعتدال كذلكُستواء

،ُوالعدل:ُالمرضيُمنُالناسُقولهُوحكمه،ُتقول:ُهوُ(3)ُبالحق،ُفالعدل:ُالحكمُ(2)ُالستقامة
ْدلُ(4)ُللظلمُوالجورُ،ُمتجنباًُيعدل،ُأي:ُيحكمُبالحق،ُويقالُعدلُالقاضي:ُإذاُكانُمنصفاًُ ،ُوع 

ُفيُكلُأحواله،،ُتقول:ُيومُمعتدل،ُإذاُتساوىُ(5)ُالشيءالشيء:ُنظيره،ُأي:ُأنُالشيءُيساويُ
ُ.(7)ُاألمور،ُوالعدل:ُالقصدُفيُ(6)ُوبردهحرهُ

                                                           

.95سورةُالحديد،ُ(1)
ُ.4/942جُتحقيق:ُعبدُالسالمُهارون،ُابنُفارس،ُ،مقاييسُاللغةمعجمُُ(2)
تحقيق:ُعبدُُابنُفارس،ُ،مقاييسُاللغةمعجمُُ؛1/401جُتحقيق:ُخليلُجفال،ابنُسيده،ُ،ُالمخصصُ(3)

ُ.4/942ُجُالسالمُهارون،
ُ.9/0422جُ،ُأحمدُمختار،؛ُمعجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرة0/1921ُجُ،الجوهرُيالمنتخبُمنُالصحاح،ُُ(4)

تحقيق:ُعبدُُابنُفارس،ُ،مقاييسُاللغةمعجمُُ؛9/11جُتحقيق:ُالمخزوميُوالسامرائي،ُالفراهيدي،ُ،العينُ(5) 
ُ.4/942ُجُالسالمُهارون،

ُ.4/942ُجُتحقيق:ُعبدُالسالمُهارون،ُابنُفارس،ُ،مقاييسُاللغةمعجمُُ(6)
ُ.9/122لفيومي،ُجا،ُالمنيرُالمصباحُ(7) 
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ُ،ُ(1)ُمستقيموالعدل:ُضدُالجورُوماُقامُفيُالنفوسُأنهُ
ُفياللغةُالستقامة،ُوالعدلُهوُالمتوس ُُفيفمنُهذهُالتعاريفُاللغويةُيتبينُأنُمعنىُالعدالةُُ

 ٰذ يي ُّٱقوله تعال :  ومنهُالزيادةُوالنقصانُطرفيُفياألمورُمنُغيرُإفراطُ

.(3)ُواحدعدًلُفالوس ُوالعدلُبمعنىُُأيُ،(2) َّ ٰى ٰر  
 

ا:ثانيا:  ُالعدل اصطالحا
للعدلُفاختلفتُالعباراتُواتحدُالمدلول،ُإذُأنهاُكلهاُتدلُعلىُُوالفقهاءُتعددتُتعريفاتُالعلماء

استعمالُاألمورُفيُمواضعها،ُوالتسويةُالصحيحةُبالُزيادةُولُنقصان،ُولُتقصير،ُولُتقديم،ُ
ُُ،ُوهذهُبعضُتعريفاتُالعلماء:(4)ُتأخيرولُ

ُ.(5)ُ"وتأخذههوُأنُتعطيُمنُنفسكُالواجبُ"ُالعدل:
ُ.(6)ُ"والتفري هوُاألمرُالمتوس ُبينُطرفيُالفراطُ"ُالعدل:
ُ.(7)ُ"الحقالثباتُعلىُ"ُالعدل:
ُ.(8)ُ"حقوقهمبذلُالحقوقُالواجبةُوتسويةُالمستحق ينُفيُ"ُالعدل:
ُنقصانهُوعدمُكثير،ُأوُقليلُفيُمنقوصُغيرُوافًياُألهلهُالحقُإعطاءُهيُالسالمُفيُوالعدالة

ُ.أكثرُأوُطرفينُبينُالتوازُنُتحقيقُأيًضاُوهي.ُالغيرُحسابُعلىُزيادتهُُأو
ُُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُاألعظمُ(1) ُوالمحي  ُسيده،ُ،المحكم ُالحميدُابن ُعبد ُُ؛9/00جُ،هنداوُيُتحقيق: ُالمحي  ،ُالقاموس
ُ.0111صُ،الفيروزآبادى

ُ.041سورةُالبقرة:ُُ(2)
(3)ُُ ُعفيفي،ُاآلمدى،الحكام، ُالرزاق ُعبد ُمقاصد9/22جُتحقيق: ُُ؛ ُوالحديثُفيالحديث ُالقديم ،ُالتازُي،
ُ.9/24ج

ُ.041مسكويه،ُص،ُاألخالقُوتطهيرُاألعراقُ؛ُتهذيب91،ُصالجاحظُ،تهذيبُاألخالقُ(4)
ُ.11ابنُحزم،ُص،ُوالسيرُفيُمداواةُالنفوسُاألخالقُ(5)
ُ.042صُالجرجاني،،ُ؛ُالتعريفات912صالمناوي،ُ،ُالتوقي ُعلىُمهماتُالتعاريفُ(6)
ُ.21صُتحقيق:ُمازنُالمبارك،ُزكرياُاألنصاري،،ُالحدودُاألنيقةُوالتعريفاتُالدقيقةُ(7)
ُُ.951،ُصالسعدي،ُالزاهرةالرياضُالناضرةُوالحدائقُالنيرةُُ(8)
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 :والمساواة الفرق بين العدل والقسط والنصافثالثا: 
 . الفرق بين العدل والقسط: 1

ُقسًطا،ُ ُسميُالمكيال ُومنه ُالظاهر، ُالبي  ن ُفالقس ُ:يطلقُعلىُالعدل ُالقس ، ُمن ُأعم العدل
ُألنهُيصورُلكُالعدلُفيُالوزنُحتىُ ُالنصيبُالذيُوالميزانُقسًطا؛ ُفالقس ُهو تراهُظاهًرا،

ُ.(1)بينتُوجوهه،ُوتقس ُالقومُالشيءُتقاسمواُبالقس ،ُوالعدلُيطلقُعلىُماُظهرُوخفى
ُ
 . الفرق بين العدل والنصاف.2

العدلُأعمُمنُالنصاف،ُفالنصاف:ُإعطاءُالنص ،ُوالعدلُيكونُفيُذلكُوفيُغيره،ُألُترىُ
ُوأصلُالنصافُأنُتعطيهُ ُأنص ، ُإنه ُولُيقال: ُإنهُعدلُعليه. ُق طعُقيل: ُالسارقُإذا أنَّ
نص ُالشيء،ُوتأخذُنصفهُمنُغيرُزيادةُولُنقصان،ُويقال:ُأنص ُالشيء.ُإذاُبلغُنص ُ

ُ.(2)ُنصفهإذاُبلغُُنفسه،ُونص ُغيره
ُ
ُ.لمساواةالفرق بين العدل وا. 3

ُغير ُالعدل ُولكن ُبالمساواة، ُيفسره ُفبعضهم ُالعدل، ُتعريف ُفي ُالرؤى ُتعددت المساواة،ُُقد
ُيتأبى ُأمر ُوالكسالى ُالمجتهدين ُبين ُالناسُُفالمساواة ُبين ُوالمساواة ُالسليم، ُالفهم ُأرباب على

ُ ُمع ُفالتعامل ُوإل ُإحسانهم، ُفي ُبتساويهم ُمشروطة ُذويُُُيذُوجميعا ُعن ُيختل  الجرائم
ُالصالح.ُوالعدلُفيُالشريعةُالسالميةُقيمةُمطلقةُولكيُيتضحُالمعنىُخذُهذاُالمثال

لكذبُكالصالحُبينُالناسُلكذبُ)مذمومُفيُشريعةُالسالم(ُولكنُهناكُحالتُيباحُفيهاُا
ُإلىُذلكُوفيُالحربُوالحربُخدعة.ُلكنكُلنُتجدُنصًاُ ومدحُالزوجةُبالحسنُوالجمالُوما
يبيحُلكُالتخليُعنُالعدلُوإباحةُالظلمُفيُسلمكُأوُفيُحربكُفيُقريبُأوُبعيدُفيُغنيُأوُ

ُأماُالمساواةُفليستُبالقيمةُالمطلقة.ُ،(3)ُمطلقةفالعدلُقيمةُ،ُفقيرُفيُعدوُأوُصديق
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.491صتحقيق:ُمحمدُسليم،ُالعسكري،ُ،ُاللغويةُالفروُقُ(1) 
ُ.11صتحقيق:ُمحمدُسليم،ُالعسكري،ُ،ُاللغويةُالفروُقُ(2)
ُمنُهذاُالبحثُللوقوفُعلىُمعنىُالعدلُقيمةُمطلقة.ُ(21)ُانظرُصُ(3)



89 
 

 .تهأهميالمطلب الثاني: أنواع العدل و 
 .أنواع العدلأوال: 
،ُولُيوص ُبالعتداءُ.ُمطلقُيقتضيُالعقلُحسنه،ُولُيكونُفيُشيءُمنُاألزمنةُمنسوخا0ًُ

ُأذاهُعنك.،ُوذلك:ُبوجه ُاألذىُعم نُكف  ُكالحسانُإلىُمنُأحسنُإليك،ُوكف 
ُعدل9ُ ُويمكنُأنُيكونُمنسوخاًُُيعرفُكونهُعدلًُ. رع، ُكالقصاصُُبالش  فيُبعضُاألزمنة،

،ُولذلكُ  يك ىك مك   لك اك يق ىق ُّٱقال تعال : وأرشُالجنايات،ُوأخذُمالُالمرتد 

ذلكُسي ئةُواعتداء،ُوهذاُُفسم ىُ،(2) َّمب خب حب جب ُّٱ،ُوقال:ُ(1) َّىل مل
ُبقولهُتعالى:ُ  .(3)َُّ يب   ىب نب مب زب ُّٱالن حوُهوُالمعني 

ُإنُخيراًُ ُالمساواةُفيُالمكافأة ُالعدلُهو ُوالحسانُأنُيقابلُالخيرُُفخيرُوإنُشر اًُُف ن  ، فشر 
ُ ُبأقل  ر  ُ.(4)ُمنهبأكثرُمنهُوالش 

ُ
 : أهمية العدل.ثانياا 

ُعلىُالحفاظُوسيلةُهيُفالقوانينُ،تحكمهُوقوانينُأنظمةُبالُعيشيُلُيمكنُأليُمجتمعُأن
ابن قال ُوالواجبات،ُُالمسؤولياتُبهاُوتحددُالفردُكرامةُهابُتصانُالتيُوهيُ،والملكياتُالحقوُقُ

ُفالنسانإُ:خلدون  ُوعلىُالتعاونُوالعدوان. ُالنسانُكائنُمجبولُعلىُالخيرُوالشرُمعًا، ُن
نُفيهُمنُجهةُأخرىُأالعيشُمعُغيرهُمنُبنيُجنسه،ُغيرُلُبإمدنيُبالطبعُولُتستقيمُأحوالهُ

ُوجودُلُلذلك،ُ(5)القوىُالحيوانيةُفيه،ُيجعلهُيعتديُويظلمُأخاهُالنسانطبعًاُعدوانيًاُهوُآثارُ
ُقانوُنُوجودُولُديرهاويُنظمهايُقانوُنُبالُللدولة ُُبالُألي ُألن ُتطبيقُُضمنيُالعدلعدل؛

نياُ"ُقال الماوردي:،ُتمييزُأوُاستثناءُبالُالناسُجميعُعلىُقانوُنال ُمم اُتصلحُبهُحالُالد  إن 
امل،ُال ذيُيدعوُإلىُاأللفة،ُويبعثُعلىُالط اعة،ُوتعمرُبهُالبالد،ُوتنموُبهُ قاعدةُالعدلُالش 
لطان،ُوليسُشيءُأسرعُفيُخرابُاألرض،ُولُأفسدُ األموال،ُويكبرُمعهُالن سل،ُويأمنُبهُالس 

،ُولُينته ُجزءُمنهُقس ُلضمائرُالخلقُمنُالجور؛ُألن هُليسُيق ُعلىُحد  يُإلىُغاية،ُولكل 
                                                           

024ُُ:البقرةسورةُُُ(1)
41ُُ:الشورُىسورةُُُ(2)
21ُُُُ:النحلسورةُُُ(3)
الزبيدي،ُ،ُالقاموسُجواهرُمنُالعروسُتاجُ؛911صُالمناوي،،ُالتعاريفُمهماتُعلىُالتوقي ُ(4)
ُ.951صُتحقيق:ُأبوُيزيدُالعجميُاألصفهاني،،ُالشريعةُمكارمُإلىُالذريعةُ؛92/441ج

ُ.021تاريخُابنُخلدون،ُابنُخلدون،ُتحقيق:ُخليلُشحادة،ُصُ(5)



91 
 

ُفالُتخالفهُفيُ ُفالعدلُميزانُهللاُال ذيُوضعهُللخلق،ُونصبهُللحق  منُالفسادُحت ىُيستكمل،
ُ.(1)"ُميزانه،ُولُتعارضهُفيُسلطانه،ُواستعنُعلىُالعدلُبخل تين:ُقل ةُالط مع،ُوكثرةُالورع

"العدلُحصنُيلجأُإليهُكلُخائ ،ُوذلكُأنكُترىُالظالمُوغيرُالظالمُإذاُرأىُُقال ابن حزم: 
ُفمنُكانُ ُالعدل، ُيذم ُإلىُالعدلُوأنكرُالظلمُحينئذُوذمه،ُولُترىُأحدًا ُدعا منُيريدُظلمه،

ُالحصين ُالحصن ُذلك ُفي ُساكن ُفهو ُطبعه ُفي ُالعدل "(2)ُ ُجماعُُقال ابن تيمية:، "إن
ُالسيئ ُوجماع ُالعدل، ُالظلم"الحسنات: ُ(3)ُات: ُتواطأتُعلىُُقال ابن عاشور:، ُمما "والعدل

ُاألمم،ُوسجلواُتمدُّحهمُ حسنهُالشرائعُاللهية،ُوالعقولُالحكيمة،ُوتمدَّحُبادعاءُالقيامُبهُعظماء 
علىُنقوشُالهياكلُمنُكلدانية،ُومصرية،ُوهنديةُوحسنُالعدلُبمعزلُعنُهوىُيغلبُعليهاُ

تنتفعُفيهُبماُيخال ُالعدلُبدافعُإحدىُالقوتين:ُالشاهيةُفيُقضيةُخاصة،ُأوُفيُمبدأُخاصُ
ُ.ُ(4)ُوالغاضبة"

ُ
 .ه ووسائل تنفيذهتحقيق وآلةالمطلب الثالث: قيمة العدل  

 أوال: العدل قيمة مطلقة.
تحتُأيُُإنُالذيُينقصُأيُأمةُهوُالعدلُبمفهومهُالسالميُالمطلقُالذيُلُيعرفُظلماًُ

ُأحدُلكلُواجبُالعدل،ُ"ألممُأوُحالةُعداوةُيعيشهاُالقلبسواءُكانُحالةُحربُتعيشهاُاُ،مبرر
ُأوجبُقدُتعالىُهللاُإنُحتىُ،بحالُمنهُشيءُيباحُلُوالظلمُ،األحوالُجميعُفيُأحدُكلُعلى
ُ.(5)ُ"الكفارُعلىفيُأحكامهمُُيعدلواُأنُالمؤمنينُعلى

 جت هبمب خب   حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱتعال :  تبارك قال هللا

 جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت

 .(6) َّ حض
ُ

                                                           

ُ.012صالماوردي،ُ،ُأدبُالدنياُوالدينُ(1)
ُُ.11،ُصابنُحزم،ُوالسيرُفيُمداواةُالنفوسُاألخالقُ(2) 
ُ.0/12جُتحقيق:ُعبدُالرحمنُقاسم،ُ،ابنُتيمية،ُمجموعُالفتاوُىُ(3)
ُ.012ابنُعاشور،ُص،ُالسالمُفيُالجتماعيُالنظامُأصولُ(4)
ُ.11/112مجموعُالفتاوى،ُابنُتيمية،ُتحقيق:ُعبدُالرحمنُقاسم،ُجُ(5)
1ُسورةُالمائدة:ُُ(6)
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ولُيحملنكمُعداوة ُُف نهُيقول:(ُمنكمُشنآنُقومُعلىُأنُلُتعدلواولُيجُر)ماُقولهوأُقال الطبري:
قومُعلىُألُتعدلواُفيُحكمكمُفيهمُوسيرتكمُبينهم،ُفتجورواُعليهمُمنُأجلُماُبينكمُوبينهمُمنُ

ُ.(1)ُالعداوة
يقولُلُتحابُفيُشهادتكُأهلُودكُوقرابتك،ُولُتمنعُشهادتكُأعداءكُُ:رحمه هللا قال عطاء
ُ(2)ُوأضدادك ُفيُُ:فخر الدين الرازي وقال ، ُمحصورة ُأنها ُكثرتُإل ُالتكالي ُوإن ُأن واعلم

ُ ُفقوله: ُوالشفقةُعلىُخلقُهللا، ُالتعظيمُألمرُهللاُتعالى، ُإلىُُلل(قوامينُُ)كونوانوعين: إشارة
ُيلزمهُ النوعُاألولُوهوُالتعظيمُألمرُهللا،ُومعنىُالقيامُللُهوُأنُيقومُللُبالحقُفيُكلُما

إشارةُإلىُالشفقةُعلىُُبالقس (ُ)شهداءالقيامُبهُمنُإظهارُالعبوديةُوتعظيمُالربوبية،ُوقوله:ُ
ُ.(3)ُخلقُهللا
 خن حن جن يم   ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّتعال :  تبارك يقول هللا
 ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ينىن من
ُ.(4)ٱٱَّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

ُعلىُُل القرطبي:اق ُالولد ُشهادة ُوأن ُاآلية، ُهذه ُأحكام ُصحة ُفي ُالعلم ُأهل ُخالفُبين ل
الوالدينُاألبُواألمُماضية،ُولُيمنعُذلكُمنُبرهما،ُبلُمنُبرهماُأنُيشهدُعليهماُويخلصهماُ

ُ.(5)ُناراًُمنُالباطل،ُوهوُمعنىُقولهُتعالى:ُقواُأنفسكمُوأهليكمُ
فيُالكالمُإضمارُوهوُ،ُفاللُأولىُبهماُأوُفقيراًُُغنياًُقولهُتعالى:ُإنُيكنُبُالمرادُويقول أيضاا:

اسمُكان؛ُأيُإنُيكنُالطالبُأوُالمشهودُعليهُغنياُفالُيراعىُلغناهُولُيخافُمنه،ُوإنُيكنُ
ُ.(6)فاللُأولىُبهماُأيُفيماُاختارُلهماُمنُفقرُوغنىُ،اعىُإشفاقاُعليهفقيراُفالُيُر

تحتُأيُُالسالميُالمطلقُالذيُلُيعرفُظلماًُإنُالذيُينقصُأيُأمةُهوُالعدلُبمفهومهُ
ُأو ُاألمم ُحربُتعيشها ُحالة ُكان ُسواء ُحالُمبرر ُالقلبُأو ُيعيشها ُعداوة ُتسولُُةحالة من

ُمنُانحرافُكفةُ ُتأتيُاآلياتُمحذرة ُقاضيُيبحثُعنُسحتُليغيرُحكمهُوفيُهذا يعيشها
ُالعدالة.

                                                           

ُ.01/25جامعُالبيان،ُالطبري،ُتحقيق:ُأحمدُشاكر،ُجُ(1)
ُ.9/521؛ُغرائبُالقرآن،ُالنيسابوري،ُتحقيق:ُزكرياُعميرات،ُج00/191التفسيرُالكبير،ُالرازي،ُجُ(2)

ُ.00/191التفسيرُالكبير،ُالرازي،ُجُ(3) 
ُ.015سورةُالنساء:ُُ(4) 
ُ.5/401ش،ُجالجامعُألحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُتحقيق:ُالبردونيُوأطفي(5)

.5/401الجامعُألحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُتحقيق:ُالبردونيُوأطفيش،ُجُ(6) 



92 
 

 تحقيق العدل: آلية: ثانياا 
ُمعه،ُوجبُف ذاُكانُالعدلُمنُإحدىُقُو ُبه،ُولُصالحُفيهاُإل  نياُال تيُلُانتظامُلهاُإل  اعدُالد 

 .أنُيبدأُبعدلُالنسانُفيُنفسه،ُثم ُبعدلهُفيُغيره
ُبالوقوفُفيُُ. أم ا عدله في نفسه:1 ُثم  ُالقبائح، ُعن ُوكف ها ُالمصالح ُعلى ُبحملها فيكون

ُالت جاوزُفيهاُجور،ُوالت قصيرُفيهاُظلم،ُُأحوالهاُعلىُ أعدلُاألمرين:ُمنُتجاوزُأوُتقصير،ُف ن 
ُُفهوُلغيرهُأظلم،ُومنُجارُعليهاُفهوُعلىُغيرهُأجور.ُومنُظلمُنفسهُ

ُعُغيرهُإلىُثالثةُأقسام:فينقسمُحالُالنسانُم. أم ا عدله مع غيره: 2
ل: لطانُفيُرعي ته،ُوالر ئيسُمعُصحابته،ُفعدلهُفيهمُُعدل النسان فيمن دونه:ُالقسم األو  كالس 

ُأشياء: ُبأربعة ُُيكون ُالميسور ُات باع ُف ن  ُالميسور، ُأدومبات باع ُوحذفُ، ُالمعسور، وحذف
يرة،ُ،ُمحب ةوتركُالت سل  ُبالقو ة،ُوتركُالت سل  ُأعط ُعلىُال،ُأسلمالمعسورُ ُفيُالس  وابتغاءُالحق 

ُأبعثُعلىُالن صرة. ُوابتغاءُالحق 
ُأظهر، ُوالختالفُبتدبيره ُأكثر، ُبنظره ُالمدبرُكانُالفساد ُللزعيم ُتسلم ُأمورُإنُلم  ذاُفُوهذه

ُ.(1)ُطاعتهرغبُالملكُعنُالعدلُرغبتُالرعيةُعنُ
 القسم الث اني: عدل النسان مع من فوقه.

حابةُمعُرئيسها،ُويكونُذلكُبثالثةُأشياء:ةُمعُسلطانها،ُكالرعي ُوالص 
ُمل.إخالصُالطاعةُأجمعُللشُألنُ؛ب خالصُالطاعة.0ُ
ُصرةُأدفعُللوهن.بذلُالنألنُُ؛بذلُالنصرة.9ُ
.ُ؛ُألنالولءصدقُ.1ُ ُصدقُالولءُأنفىُلسوءُالظ ن 
كانُقاءُمنُهُأمورُإنُلمُتجتمعُفيُالمرءُتسل ُعليهُمنُكانُيدفعُعنهُواضطرُإلىُاتفهذ
ُ.(2)ُشاملنظامُشامل،ُوفسادُصالحُُوفيُاستمرارُهذاُحل،ُقيهتي

 القسم الث الث: عدل النسان مع أكفائه, ويكون بثالثة أشياء:
ُتركُالستطالةُآل .ُ؛بتركُالستطالة.0ُ ُألن 
ُمجانبةُالدللُأعط .؛ُألنُمجانبةُالدلل.9ُ
ُاألذىُأنص .ُكفألنُُ؛األذىُك .1ُ

ُإنُلمُتخلصُفيُاألكفاءُأسرعُفيهمُتقاطعُاألعداء،ُففسدواُوأفسدوا.وهذهُأمورُ

                                                           

ُ.041الماوردي،ُص،ُأدبُالدنياُوالدينُ(1)
ُ.المرجعُنفسهُ(2) 
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ُوسببُنتيجتهُالخروجُفيهُعنُحالُالعدل،ُإلىُماُليسُبعدلُمنُحالتيُُولستُتجدُفساداًُ إل 
يادةُوالن قصان،ُوإذاًُ ُمم اُليسُُالز  ُ.(1)ُبعدللُشيءُأنفعُمنُالعدلُكماُأن هُلُشيءُأضر 

ُ
 العدل.: وسائل تحقيق ثالثاا 

إنُهللاُسبحانهُأرسلُرسلهُوأنزلُكتبه؛ُليقومُالناسُبالقس ،ُوهوُالعدلُالذيُقامتُبهُاألرضُ
شرعُهللاُودينه،ُوهللاُُوالسموات،ُف ذاُظهرتُأماراتُالعدل،ُوأسفرُوجههُبأيُطريقُكان؛ُفثمَُّ

ُطرقُالعدلُوأماراتهُوأعالمهُبشيء،ُثمُينفيُما هوُأظهرُُسبحانهُأعلمُوأحكمُوأعدلُأنُيخصَّ
منهاُوأقوىُدللةُوأبينُأمارةُفالُيجعلهُمنها،ُولُيحكمُعندُوجودهاُوقيامهاُبموجبها،ُبلُقدُبيَّنُ
ُفأيُ ُالناسُبالقس ، ُوقيام ُالعدلُبينُعباده، ُإقامة سبحانهُبماُشرعهُمنُالطرقُأنُمقصوده

ُ.(2)ُلهطريقُاستخرجُبهاُالعدلُوالقس ُفهيُمنُالدينُوليستُمخالفةُ
ُ

 الرابع: صور العدل وفوائده.المطلب 
 .صور العدلأوال: 

ُالعدلُلهُصورُكثيرة،ُتدخلُفيُجميعُمناحيُالحياة،ُنقتصرُعلىُذكرُأهمها،ُفمنها:
 لحاكم.عدل ا. 1

نُالرعية.ُوأنُيستعينُوالواليُسواءُكانتُوليتهُوليةُخاصةُأوُعامةُيجبُعليهُأنُيعدلُبي
جميعُهذهُالولياتُهيُفيُاألصلُوليةُشرعيةُومناصبُدينية،ُُ:قال ابن تيمية،ُبأهلُالعدل

ُم نُعدلُفيُوليةُمنُهذهُالولياتُفساسهاُبعلمُوعدل،ُوأطاعُهللاُورسولهُبحسبُالمكان ُفأيُّ
ُم نُظلمُوعملُفيهاُبجهل،ُفهوُمنُالفجارُ وقال ،ُ(3)ُالظالمينفهوُمنُاألبرارُالصالحين،ُوأيُّ

ا: ُوليُأمرُأنُيستعينُبأهلُالصدقُوالعدل،ُوإذاُتعذَّرُذلكُاستعانُباألمثلُُأيضا يجبُعلىُكل  
ُ.(4)ُفاألمثل

ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.041الماوردي،ُص،ُالدنياُوالدينُأدبُ(1)
ُ.02صُ،ابنُالقيم،ُالطرقُالحكميةُ(2)
ُ.91/21جُتحقيق:ُعبدُالرحمنُقاسم،ُ،تيميةابنُ،ُمجموعُالفتاوُىُ(3)
ُ.نفسهالمرجعُُ(4)
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 .العدل في الحكم بين الناس. 2
ُ ُذيُحقٍ  سواءُكانُقاضًيا،ُأوُصاحبُمنصب،ُأوُكانُمصلًحاُبينُالناس،ُوذلكُب عطاءُكل  

.(1)  َّخض حض جض مص   خص حص مس ٱُّٱ, قال تعال : حقَّه  

ُ.العدل مع الزوجة أو بين الزوجات. 3
ُوإنُكنُأكثرُمنُواحدة،ُ ُوالسكنىُوالمبيت، ُفيُالنفقة ُبالعدلُسواء بأنُيعاملُالزوجُزوجته

ُبالسوية. ُمنهنَّ ُفيعطيُكالا
 مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث   ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱقال تعال : 

  .(2) َّ ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام   يل ىل
ُفق ُإلىُإحداهن،ُفهذاُلُيدخلُفيُعدمُالعدل،ُ  ِّ ُّٱقال تعال : أماُإذاُكانُلهُميلُقلبي 

 مت زترت يب  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
  .(3) َّ نث مث زث  رث يت ىت نت

ُُقال ابن بطال: ُبقلوبكمُحتىُتعدلواُبينهنَّ لنُتطيقواُأيهاُالرجالُأنُتسوواُبينُنسائكمُفيُحبهنَّ
ر ْصت ْمُيعنىُولوُحرصتمُفيُتسويتكمُبينهنُفيُذلك.ُ ل ْوُح  ُذلكُمماُلُتملكونهُو  فيُذلك؛ُألنَّ
ُولوُحرصت.ُقالُابنُالمنذر:ُودلتُ قالُابنُعباس:ُلُتستطيعُأنُتعدلُبالشهوةُفيماُبينهنَّ

ُفيُالمحبةُغيرُه ُ.(4)ُواجبةذهُاآليةُأنُالتسويةُبينهنَّ
ُ
 .العدل بين األبناء. 4

وا )قال صل  هللا عليه وسلم:  ِدل وا هللاَ  اتَّق  نَ  َواع  م   َبي  " َأن   ت ِحب ونَ  َكَما َأو الِدك  م  وك  .ُويكونُ(5) (َيَبر 
ُبينهم ُوالتسوية ُوالوق ، ُوالهبة، ُالعطية، ُفي ُاألولد ُبين ُإبراهيمُُالعدل ُقال ُالق ب ل، ُفي حتى

كانواُيستحبونُأنُيعدلُالرجلُبينُولدهُحتىُفيُالق ب لُ:النخعي
(6)ُ.ُ

                                                           

.51سورةُالنساء:ُُ(1) 
ُ.1سورةُالنساء:ُُ(2) 
ُُ.092سورةُالنساء:ُُُ(3) 
ُ.2/112جُتحقيق:ُياسرُبنُإبراهيم،ابنُبطال،ُ،ُصحيحُالبخارُيُشرحُ(4)
(5)ُُ والتحريضُعليها،ُباب:ُالشهادُصحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُالهبةُوفضلها

ُ.1/051،ُج9512فيُالهبة،ُرقمُالحديث:ُ
مصن ُابنُأبيُشيبة،ُبنُأبيُشيبة،ُتحقيق:ُكمالُالحوت،ُباب:ُفيُالرجلُيفضلُبعضُولده،ُرقمُُ(6)

ُ.2/914،ُج11225الحديث:ُ
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 العدل في القول:. 5
  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱقال تعال : فالُيقولُإلُحقاا،ُولُيشهدُبالباطل،ُ

.(1) َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  

ُُ
 .العدل في الكيل والميزان. 6

 ىن من خن  حن ٱُّٱقال تعال : تعالىُب قامةُالعدلُفيُاألخذُوالعطاء،ُهللاُتباركُأمرُ

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱتوعَّد عل  تركه في قوله تعال : و  ,(2) َّ  جهين
 خم حم جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس
ُُ,(3) َّ ىم مم ُأهلكُهللاُأمة ُالسالموقد ُشعيبُعليه ُُ؛قوم ُالمكيالُألنهم ُيبخسون كانوا
 .(4)والميزان

ُ
 .العدل مع غير المسلمين. 7

 مت خت حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱقال تعال : 

.(5)ٱَّ حض جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت  

ولُيحملنكمُعداوة ُقومُعلىُألُتعدلواُفيُحكمكمُفيهمُوسيرتكمُبينهم،ُماُقوله:ُوأُقال الطبري:
ُبينكمُوبينهمُمنُالعداوة ُعليهمُمنُأجلُما ُ(6)ُفتجوروا مالحظينُفيُذلكُمصلحةُلإلسالمُ،

ُفيه،ُ ُبالدخول ُالسالم ُترغيبُأعداء ُالعدل ُثمراتُهذا ُمن ُأن ُيخفى ُول ُالمسلمين، وجماعة
،ُوكمُمنُحادثةُعدل حكمُقاضيُالمسلمينُلغيرُالمسلمُعلىُُفيهاُواليمانُبأنَّهُهوُالدينُالحقُّ

ُ.(7)ُإسالمهُالمسلمُاتباًعاُللحق،ُفكانتُالسببُفيُتحبيبهُبالسالمُثمُفي
 

                                                           

.059سورةُاألنعام:ُُُُ(1)
.059سورةُاألنعام:ُُُ(2) 
ُ.2_0سورةُالمطففيين:ُُ(3) 
ُ.1/124ُتحقيق:ُساميُسالمة،ُابنُكثير،،ُتفسيرُالقرآنُالعظيمُ(4)
ُ.1سورةُالمائدة:ُُُ(5)
ُ.01/25جامعُالبيان،ُالطبري،ُتحقيق:ُأحمدُشاكر،ُجُ(6)
.0/510حنبكة،ُج،ُاألخالقُالسالميةُ(7)
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 .(1) العدلفوائد : ثانياا 
بالعدلُيستتبُاألمنُفيُالبالد،ُوتحصلُالطمأنينةُفيُالنفوس،ُويشعرُالناسُبالستقرار،ُ.0ُ

ُوبذلكُي قضىُعلىُالمشكالتُالجتماعيةُوالضطراباتُالتيُتحدثُفيُالدول،ُبسببُالظلم.ُ
بينُالولة،ُوبينُأفرادُالمجتمع،ُيقولُالعدلُسببُفيُحصولُالخيرُوالبركةُإذاُكانُمنتشًراُ.9ُ

ُنيةُالظلمُكافيةُفيُنقصُبركاتُالعمارةُفعنُوهبُبنُمنبهُقال:ُإذاُهمُالوليُ":ُابنُاألزرُق إنَّ
بالعدلُأدخلُهللاُالبركاتُفيُأهلُمملكتهُحتىُفيُاألسواقُواألرزاقُوإذاُهمُبالجورُأدخلُهللاُ

ُ.(2)"ُالنقصُفيُمملكتهُحتىُفيُاألسواقُواألرزاق
سلطانُعادلُخيرُمنُفُ،فقيامُالعدلُفيُاألرضُكالمطرُالوابل،ُبلُهوُخيرُمنُخصبُالزمان

وفيُبعضُالحكم:ُماُأمحلتُأرضُ"مطرُوابل،ُوقالواُعدلُالسلطانُخيرُمنُخصبُالزمان،ُ
ُ.(3)ُ"سالُعدلُالسلطانُفيهاُولُمحيتُبقعةُفاءُظلهُعليها

زُفُاألدبُوالفضل،وكمالُرجحانُالعقلُُ.ُالعدلُعالمةُعلى1 منُصحبُأيامهُبالعدل،ُوتحرَّ
ُمعُلي ُيفارقُالسياسة، ُولم ُبالمسألة، ُولقيُالناسُبالمجاملة،ُوعاملهم ُمنُالجور، نُفيُجهده

ُ، ،ُدلُهذاُُلُيأمنُالجريءُبطشه،ُولُيخافُالبريءُسطوتهبحيثُالحكم،ُوصالبةُفيُالحق  
مماُيجبُعلىُالسلطانُالعدلُفيُظاهرُ"ُقال ابن عبد ربه:ُعلىُرجحانُالعقلُوكمالُالفضل،

ُذهبُ ُالسياسة ُفسدت ُف ذا ُدينه؛ ُأمر ُلقامة ُضميره ُباطن ُوفي ُسلطانه، ُأمر ُلقامة أفعاله
السلطان.ُومدارُالسياسةُكلهاُعلىُالعدلُوالنصاف،ُلُيقومُسلطانُألهلُالكفرُواليمانُإلُ

ُ.(4)ُ"منازلهالهاُبهماُولُيدورُإلُعليهما،ُمعُترتيبُاألمورُمراتبهاُوإنزا
منُجعلُالعدلُيستقرُالحاكمُفيُحكمه،ُف،ُفبهُتستقيمُالدولةُُووالملكُةالعدلُأساسُالدول.4ُ

ةُطالتُبهُ ُ.(5)ُالمدةع دَّ
ُعلى5 ُسببُللحصول ُالعدل ُإقامة .ُُ ُهللاُسبحانه،  مج حج مث هتمت ٱُّٱقال تعال : محبة

ُ.(6) َّ   جح
 
ُ 

                                                           

ُ.919-0/992جُتحقيق:ُعليُالنشار،ابنُاألزرق،ُ،ُبدائعُالسلكُ(1)
ُ.0/992جُتحقيق:ُعليُالنشار،ابنُاألزرق،ُ،ُبدائعُالسلكُ(2)

ُ.0/919جُتحقيق:ُعليُالنشار،ابنُاألزرق،ُ،ُالسلكُبدائعُ(3) 
ُ.0/91ابنُعبدُربه،ُج،ُالعقدُالفريدُ(4)

.0/010جُتحقيق:ُعليُالنشار،ابنُاألزرق،ُ،ُالسلكُبدائع(5) 
ُ.2سورةُالحجرات:ُُ(6) 
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 دور العدل في منع تولد االستبداد. 
أهمُقضاياُالفكرُالنسانيُمنُحيثُقيمتهُوالحثُعليه،ُذلكُألنُالعدلُهوُاألقوىُُالعدليعتبرُ

األنظمةُالقيمةُالمركزيةُفيُجميعُُألنهُتطورها؛الحضاراتُُوالمجتمعاتُوتشييدُُبناءتأثيًراُفيُ
ُباآلخرينُُوالتيُُالمجتمعية ُالفرد ُتنظمُعالقة ُعالقة ُفالعدلُهمعُالمجتمعُبأسره ُومنُحوله،

ُلديهُالقي ُوهي ُالشرعية، ُوأحكامه ُتعاليمه ُجميع ُتدور ُوحولها ُالسالمي، ُالدين ُفي ُالعليا مة
ُ.فريضةُواجبةُوضرورةُوليسُمجردُحقُمنُالحقوُق

عنُنظامُسياسيُموضحُومفصلُكماُتحدثتُعنُأحكامُالعباداتُُالشريعةُالسالميةلمُتتحدثُ
ب يجادهاُفيُكلُنظامُسياسي،ُُوالمعامالتُوالمواريث،ُوإنماُجاءتُبأسسُوقيمُعامةُطالبت

وعملتُعلىُحمايتهاُوالحفاظُعليها،ُثمُتركتُالتفاصيلُلجتهاداتُالبشرُلوضعُاألنظمةُالتيُ
ُتحققُهذهُالقيمُوتحميها.

وهذهُالقيمُاألساسيةُالتيُطالبتُالشريعةُبتحقيقهاُفيُكلُنظامُسياسيُهيُقيمُأساسيةُأربعةُُ
ية.ُف نُأردناُإقامةُحكمُإسالميُرشيدُبعيدُعنُالشعاراتُوهي:ُالعدلُوالشورىُوالمساواةُوالحُر

الرنانةُوالبراقةُفلننظرُإلىُالنظامُالسياسيُالقائمُبغضُالنظرُعنُاسمُهذاُالنظام،ُف نُكانتُ
ُالقيمُ ُكانتُهذه ُوإن ُراشدا، ُإسالميا ُنظامًا ُنسميه ُالنظام ُهذا ُفي ُموجودة ُاألربعة ُالقيم هذه

ُميهُنظامًاُإسالمياُراشدا.األربعةُمفقودةُفالُيمكنُأنُنس
ُوتبرزُقيمةُوأهميةُالعدلُفيُمنعُتولدُالستبدادُوالحدُمنهُفيُاآلتي:

ُ
العدلُمبدأُأساسيُمنُمبادئُالسالم،ُوعليهُيقومُبنيانُالحكمُفيُالدولةُالسالمية،ُفبهُ:ُأوالا 

ُ، تزولُُويقومُكيانُالدولةُحكامًاُومحكومين،ُوبدونهُيكونُبنيانُالحكمُفيُالدولةُالسالميةُهش 
امل،ُال ذيُيدعوُإلأنظمةُودولُوحكام،"ُف نياُقاعدةُالعدلُالش  ُمم اُتصلحُبهُحالُالد  ىُاأللفة،ُ ن 

ُبهُ ُويأمن ُالن سل، ُمعه ُويكبر ُاألموال، ُبه ُوتنمو ُالبالد، ُبه ُوتعمر ُالط اعة، ُعلى ويبعث
لطان،ُوليسُشيءُأسرعُفيُخرابُاألرض،ُولُأفسدُلضمائرُالخلقُمنُالجور  .(1)"ُالس 

يثُالعدلُسببُفيُنجاةُصاحبهُيومُالقيامة،ُوخاصًةُإذاُكانُواليًاُأوُإمامًاُأوُحاكمًا،ُح:ُثانياا 
م  َّللاَّ  ِفي حديث النبي صل  هللا عليه وسلم)يكونُتحتُظلُعرشُالرحمنُكماُفيُ َعٌة ي ِظل ه  َسب 

                                                           

ُ.012صالماوردي،ُ،ُأدبُالدنياُوالدينُ(1)
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َم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظل ه : اِلَمام  الَعاِدل   ،ُفثمرةُالعدلُغيرُمقتصرةُعلىُأحوالُالدنيا،ُبلُ(1)ُ(ِظلِ ِه, َيو 
 تتعدىُالدنياُإلىُاآلخرةُفينجوُفيُظلُعرشُالرحمن.

ُثالثاا  ُالعدلُفيُأ: ُوللمحكومينُحقوقُوواجبات،ُتظهرُأهمية ُواجبات، ُحقوقُوعليه نُللحاكم
ُماُكانُذلكُسادُالعدل،ُ فالعدلُأنُيأخذُكلُذيُحقُحقه،ُويعطيُالواجبُالذيُعليه،ُف ذا
ومنعُذلكُالحكامُأنُيستبدواُبآرائهمُوأفعالهم،ُفالعدلُكماُذكرناُآنفًاُهوُأنُت عطىُالحقوقُدونُ

ُأوُتفري ُزيا ُأوُنقصان،ُودونُإفراٍط ،ُفذلكُأدعىُأنُيق ُتصرفُالحاكمُعندُالحدودُ(2)دة
ُالمأذونُشرعًاُلهُفيها،ُفالُيعتديُعلىُأحدُولُيمنعُاحدًاُمنُحقه.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُينتظرُُ(1) ُالمسجد ُجلسُفي ُمن ُباب: ُاألذان، ُكتاب ُالناصر، ُمحمد ُتحقيق: ُالبخاري، ُالبخاري، صحيح
ُ.0/011،ُج221الصالة،ُرقمُالحديث:ُ

ُ(ُمنُهذاُالبحث.12ُانظرُصُ)ُُ(2)
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 .مبدأ المساءلة والمحاسبة واالستجوابالمبحث الثالث: 
 واالستجواب.المطلب األول: مفهوم المحاسبة والمساءلة 

 أوال: مفهوم المحاسبة.
ُمحاسبةُحاسبته:ُوعليهُللمرءُفيماُاألعدادُاستيفاءُوهوُالحساب،ُمنُمفاعلةُلغة:المحاسبة 

ُحاسبه:ُ،عليهُوأقامهُالحسابُناقشهُ:فالناُحاسب،(1)الشيءُعدك:ُوالحسابةُالحسابُوُ،وحسابا
ُحساباُفحاسبناها}:ُتعالىُومنهُقوله،ُالعملُفيُتقصيرهإحسانهُأوُُعلىُبالشرُأوُبالخيرُجازاُه
ُالتشديدُأيُالنفسُمحاسبةُومنهاُ،عندهُماُاختبرت:ُفالناُاحتسبت:ُالسكيتُابنُقالُ،{شديدا
ُ.(2)قبتهااومُرُمعاتبتهاُفي

ُُاللفظُأطلقواُوإنماُللمحاسبةُاصطالحيُاًُتعريفُالقدامىُالفقهاءُيضعُلمُالمحاسبة اصطالحا:
ُرأواُأنهمُذلكُفيُالسببُولعلُ،المتابعةُوالمراقبةُوالمراجعةُلألداءُوهوُُاللغوُيُالمعنىُبهُوأرادوا
ُ.بهُفكتفواُالمحاسبةُمعنىُلتوضيحُيكفيُومعروفُمشتهرُاللغوُيُُالمعنىُأن

ويمكنُللباحثُصياغةُتعريفُللمحاسبةُفيُضوءُماُطلعُعليهُمنُالمعنىُللغويُللكلمةُعلىُ
ُالنحوُالتالي:
 وإشعاره أعمال من بأدائه يقوم ما عل  الحل والعقد بمتابعة المامأهل  قيام هيالمحاسبة:
 .األداء  هذا بمستوى 

 
 ثانيا: مفهوم المساءلة.

لهيقالُُالسؤال،ُمن:ُساءلةالمُ ُلغة: المساءلة ُاسم:ُُم ساء لُ،(3)عنهُاستخبره:ُ،ُأيأمرُعنُساء 
قوله ،ُومنهُ(4)القوم،ُأيُتخاصموا،ُوالتساؤلُبمعنىُالتخاصم،ُيقال:ُتساءلُساءلُ ُمنُالمفعول
ُ.(5) َّ ىن من خن  حن جن ُّٱُتعال :

                                                           

ُ.4/021جُتحقيق،ُمحمدُمرعب،ُالهروي،،ُاللغةُتهذيبُ(1)
ُجاللغةُجمهرةُ(2) ُبعلبكي، ُرمزي ُتحقيق: ُاألزدي، ُالكلومُ؛0/992، ُالعربُمن ُكالم ُودواء ،ُشمسُالعلوم

ُ؛921،ُالمناوي،ُصالتعاريفُمهماتُعلىُالتوقي ؛1/0441جُتحقيق:ُالحميريُوالعمريُوعبدهللا،ُالحميري،
ُ.0/412جُعمر،،ُمعجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرةُ؛9/922جُالزبيدي،،ُتاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس

ُ.5/1101جُتحقيق:ُالحميريُوالعمريُوعبدهللا،ُالحميري،،ُالعلومُودواءُكالمُالعربُمنُالكلومُشمسُ(3) 
ُالزبيدي،،ُتاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس0/410ُجُتحقيق:ُمحمدُالسود،ُالزمخشري،،ُأساسُالبالغةُ(4)
.1/12جرضا،ُ،ُ؛ُمعجمُمتنُاللغة9/0102جُعمر،،ُ؛ُمعجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرة92/021ج

ُ.92سورةُالصافات:ُُ(5)
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 :المساءلة اصطالحاا 
ُهدفهاُ ُوالعقد ُالحل ُبأهل ُممثلة ُاألمة ُبها ُتقوم ُتقييمية ُعملية ُهي ُالمساءلة ُالباحثُأن يرى
متابعةُأعمالُالمامُأوُالواليُوسؤالهُعنهاُوذلكُللوصولُإلىُقيامُأمةُاسالميةُصحيحةُخاليةُ

ُاألخطاءُوالظلمُوالستبداد.منُ
 

 ثالثاا: مفهوم االستجواب.
،ُ:لغةا  االستجواب ب  ُاستجو  ُوالمصدر ُاستجوابات، ُعلى ُيجمع ُفهوُ،استجواباًُُب،ستجوُ ي ُُاسم

ُالقاضيُاستجوبُ،ُيقال:الجوابُمنهُطلب:ُالشخصُاستجوب،ُبستجوُ مُ ُوالمفعولُب،ستجوُ مُ 
 .(1) الردُعلىُالسؤالمعهُوطلبُمنهُُحققُ،استنطقتهُالمتهم،ُأي:
 :اصطالحاا  االستجواب

ُوالواليُ ُالمام ُمناقشة ُعن ُعبارة ُالستجوابُهو ُبأن ُالقول ُيمكن ُاللغوية ُالمعاني ُخالل من
وطلبُالجابةُعنُأعمالهُوأفعالهُمنُقبلُاألمةُعبرُممثليهاُوهمُأهلُالحلُوالعقدُأوُماُيسمىُ

ُوذلكُبهدفُالستيضاحُعنُماهيةُ ُهلبمجلسُالنواب، هيُفيُالطارُالصحيحُأمُُاعماله
ُوصوًلُإلىُأداءُخاليُمنُالعبثُوالخطأُوالظلمُوالستبداد.ُغيرُذلك؟

ُ

 :بينهما والعالقة والمحاسبة المساءلة بين الفرق 
ُنوعُبالضرورةُتعنيُلُوهي،ُبهُالقيامُتمُعماُوالسؤالُالشيءُعنُالستخبارُتعنيُالمساءلة:

ُأوُالمواق ُوتوضيحُاآلراءُتبادلُبهدفُيجرُيُلماُومناقشةُمتابعةُهيُماُبقدرُالعقابُأنواعُمن
ُوالعطاءُالجهدُتميزُعلىُأحياناًُُوالمكافأةُالشكرُأوُاألداءُسبلُإثراء ُينبغيُلُإنهُبمعنى.
ُتكوُنُأنُيمكنُوإنما،ُاألداءُفيُبالتقصيرُوالشعورُالحساسُوفقُتتمُأنهاُعلىُللمساءلةُالنظر
ُ.األداءُفيُالبداعُوتعزيزُوالفادةُالتوضيحُبهدفُالمبدعُاألداءُمواق ُأطرُضمن

ُبهاُمارسُالتيُالكيفيةُعلىُالفردُمحاسبةُتعنيُوهي،ُالمساءلةُيعقبُإجراءُفهيُالمحاسبة:
ُمتفقُهوُماُوفقُعلىُبهاُيقومُأنُالمفترضُمنُالتيُممارستهُمنُموق ُواتخاذُدورهُمتطلبات

ُ.دورهُمسؤولياتُمتطلباتُتوليهُعنُعليه

                                                           

ُ.52صُوقنيبي،ُقلعجي،ُمعجمُلغةُالفقهاء؛9/0102ُجُعمر،،ُمعجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرةُ(1)



111 
 

،ُالمحاسبةُأشكالُمنُشكلُيعقبهاُأنُبدُفالُثمارهاُولهاُفاعلةُالمساءلةُتكوُنُأنُأ ريدُماُف ذا
ُإطارُضمنُمعينُدورُمتطلباتُأداءُمنُيتمُماُإزاءُاتخاذهُيتمُفعليُإجراءُهناكُيكوُنُبحيث
ُ.(1)إنجازهُالمطلوبُالعمل

تعني في معن  من معانيها األمر والبد هنا من الداللة أن المساءلة والمحاسبة واالستجواب 
نكر, فمساءلة ومحاسبة واستجواب الحاكم هو عبارة عن أمره مبالمعروف والنهي عن ال

بالمعروف ونهيه عن المنكر ونصحه ارشاده لما فيه خير لألمة وابعادها عن األخطاء والظلم 
 واالستبداد.

 
 .مشروعية مساءلة ومحاسبة الوالي: المطلب الثاني

ومحكومين،ُومنُهذهُالمبادئُُجاءُبمبادئُكثيرةُتضب ُأفعالُالناسُحكاماًُُالحني ُقدُالسالم
ُمساءلةُومحاسبةُالحكامُوالولةُوالرؤساء،ُولُخالفُ ُالشريعةُالسالميةُمبدأ التيُجاءتُبها
ُيقومونُمنُ بينُالعلماءُفيُوجوبُمناصحةُالولةُوالحكامُوتقويمهم،ُبلُومحاسبتهمُعلىُما

ُوقد ُواآلثارُُأفعال. ُوالسنة ُالكتاب ُمن ُذلك ُعلى ُتدل ُكثيرة ُبأدلة ُالسالمية ُالشريعة جاءت
ُوالجماع:

 أوال: من القرآن الكريم:

 خي حي جي   يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱُقوله تعال :.0ُ
 .(2) َّ ىي مي

أنُالخيريةُفيُهذهُاألمةُمنوطةُبقيامُهذهُاألمةُبواجبُاألمرُبالمعروفُوالنهيُُ:وجه الداللة
ُالواجبُُ،عنُالمنكر ُالواجبُيتضمنُمساءلةُومحاسبةُالحكامُوالمسؤولين،ُوتعطيلُهذا وهذا

ُ.(3)ُيؤديُباألمةُإلىُالهالكُوالضالل

ُ

                                                           

ُ.94/00/9102،بتاريخ:https://www.facebook.com/EdaraElmWFan/postsموقعُالكتروني،ُُ)1(
ُ.001سورةُآلُعمران:ُُ(2)
ُج(3) ُشاكر، ُأحمد ُتحقيق: ُالطبري، ُالطبري، ُج2/019تفسير ُالخطيب، ُمحمد ُالتفاسير، ُأوضح ؛0/24ُ؛

 .1/0225تفسيرُالشعراوي،ُالشعراوي،ُج

https://www.facebook.com/EdaraElmWFan/posts
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 خنحن جن   يم ىم مم خم حم جم يل ىل   مل خل ُّٱُ:قال تعال . 9
 ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 .(1) َّ ٍّ ٌّ ٰى

ُهللاُتباركُوتعالىُُ:وجه الداللة ُرحمة ُمن ُالطرد ُفيُاستحقاق ُالدللة ُواضحة ُاآلية ُهذه أن
أفرادهاُُكانُهذاُالمنكرُمنُبعضُسواءُ،واستحقاقُاللعنُلمنُتركُالنهيُعنُالمنكرُمنُاألمة

ُ.(2)ُوكذلكُسببُفسادُاألممُهوُتركهاُوسكوتهاُعنُالنهيُعنُالمنكرُ،أوُحكامها

ُ

 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص  ٱُّٱ:ُقال تعال .1ُ
 خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق مف خف
 .(3) َّ  هن من خن حن جن مم

ُُ:وجه الداللة ُاآلية ُأفي ُاألمة ُالمُإذان ُمن ُوالكوارثخلت ُالمصائب ُبهم ُنزلت ُصلحين
ويصلحونُُ،لبدُمنُوجودُجماعةُمنُالمصلحينُيصلحونُلألمةُدينهاُوأفعالهاُهوالمهلكات،ُوأن

ُأ ُوالولة، ُالحكام ُخلتفعال ُإذا ُوالحرج ُالثم ُفي ُوقعت ُقد ُتكون ُالجماعةُُفاألمة ُهذه من
ُ.(4)ُالمصلحةُالتيُتنصحُالحاكمُوتأخذُعلىُيده
ُ ُوإنُصحُمنُكلُمسلم "ُ ُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكر–يقولُالماوردي: نهُأإلُ-أيُاألمر

ُعلىُالكفايةُبح ُعلىُالمحتسبُبحكمُالولية،ُوفرض  ُ.(5)قُغيرهُمتعين 
ُ
ُ
ُ

                                                           

 .22_21:ُالمائدةُسورة(1)
ُج(2) ُالزحيلي، ُوهبة ُالمنير، ُج2/922التفسير ُزهرة، ُأبو ُالتفاسير، ُزهرة ُا5/9102؛ ُالتفسير لوسي ،ُ؛

 .4/941طنطاوي،ُج
 .001_002:ُهودسورةُ(3)
ُج(4) ُطنطاوي، ُالوسي ، ُج2/921التفسير ُابنُكثير، ُابنُكثير، ُتفسير ُمختصر ُالتنزيل،9/912ُ؛ ُمعالم ؛

 .9/920البغوي،ُتحقيق:ُعبدُالرازقُالمهدي،ُج
 .00ص؛ُانظر:ُالحسبةُفيُالسالم،ُابنُتيمية،942ُاألحكامُالسلطانية،ُالماوردي،ُص(5)
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 .ثانيا: من السنة النبوية
: يقول رسول هللا صل  هللا عليه وسلم سمعت الخدري رضي هللا عنه قال: عن أبي سعيدُ.0
َتِطع  َفِبَقل   ) َتِطع  َفِبِلَساِنِه, َفِإن  َلم  َيس  ي َغيِ ر ه  ِبَيِدِه, َفِإن  َلم  َيس  َكراا َفل  ك م  م ن  َوَذِلَك ِبِه, َمن  َرَأى ِمن 

يَمانِ  َعف  الِ   .(1)ُ(َأض 
أنُالخطابُفيُهذاُالحديثُجاءُلجميعُأفرادُاألمةُباألمرُبالمعروفُوالنهيُعنُُوجه الداللة

يشملُجميعُُ،ُفاألمرُفيُالحديثُجاءُعاماًُالمنكرُواألخذُعلىُيدُالمخال ُحتىُلوُكانُحاكماًُ
ُ.(2)ُأفرادُاألمةُكلُعلىُحسبُاستطاعته

ُ
وَن, َفَمن  َعَرَف َبِرَئ, َوَمن  )قال النبي صل  هللا عليه وسلم: .9ُ ِكر  َسَتك ون  أ َمَراء  َفَتع ِرف وَن َوت ن 

َكَر َسِلَم, ؟ َقاَل:  َقال وا: ,َوَلِكن  َمن  َرِضَي َوَتاَبعَ  َأن  م  اَأَفاَل ن َقاِتل ه  ُ.(3)ُ(اَل, َما َصلَّو 
ُفيُ:وجه الداللة ُالمنكرُهذاُظاهر ُانكار ُوجوب ُوالمسؤولينُُالحديث ُالحكام ُعن الصادر

ُلأل ُبراءة ُول ُسالمة ُول ُوظلم، ُأساء ُإذا ُومساءلته ُومحاسبته ُيده ُعلى ُووجوبُاألخذ ُإلمة
ُ.(4)باألمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكرُومحاسبةُالمخطئُسواءُكانُمحكومًاُأوُحاكمًاُ

َهَداءِ  د  َسي ِ  : )صل  هللا عليه وسلم قال النبي.2 َزة   الش  دِ  ب ن   َحم  لٌ  ال م طَِّلِب, َعب   ِإَمامٍ  ِإَل  َقالَ  َوَرج 
 .(5) َفَقَتَله ( َوَنَهاه   َفَأَمَره   َجاِئرٍ 

جرُمنُقامُأجرُالشهداءُكذلكُأعلىُعظمُمنُالحديثُأنهُيدلُدللةُواضحةُُ:وجه الداللة
ووق ُفيُوجهُالحاكمُالظالمُفأمرُبالمعروفُونهاهُعنُالمنكرُوقالُبينُيديهُقولةُالحق،ُفهذاُ

                                                           

صحيحُمسلم،ُمسلم،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُباب:ُكونُالنهيُعنُالمنكرُمنُاليمان،ُرقمُالحديث،ُ(1)
 .0/22،ُج42
 .9/91المنهاجُشرحُصحيحُمسلم،ُالنووي،ُج(2)
ُرقمُ(3) ُوجوبُالنكارُعلىُالمراء، ُباب: ُكتابُاليمان، ُالباقي، ُعبد ُمحمد ُتحقيق: ُمسلم، صحيحُمسلم،

 .1/0411،ُج0154الحديث:ُ
ُالنووي،ُج(4) ُيحيىُإسماعيل،09/949ُالمنهاجُشرحُصحيحُمسلم، ُالسبتي،ُتحقيق: ؛ُشرحُصحيحُمسلم،
 .2/924ج
المستدرك،ُالحاكم،ُتحقيق:ُمصطفىُعطا،ُكتابُمعرفةُالصحابة،ُباب:ُذكرُاسالمُحمزة،ُرقمُالحديث:ُ(5)

للسننُوالمسانيد،ُصهيبُعبدُالجبار،ُباب:ُ،ُقالُالمحقق:ُصحيحُالسناد؛ُالجامعُالصحيح1/905ُ،ُج4114
ُج ُالمنكر، ُعن ُوالنهي ُبالمعروف ُحسن،2/419ُالمر ُحديث ُوقال: ُالجامع ُصحيح ُفي ُاأللباني ُذكره ؛

 .9/524،ُوذكرهُفيُصحيحُالترغيبُوقال:ُصحيحُالسناد،ُج0/215ج
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يدلُعلىُعظمُهذهُالوقفةُلمحاسبةُالحاكمُومساءلتهُعنُأفعالهُالجائرةُوإنُآلُذلكُإلىُازهاقُ
دةُفيُسبيلُالروحُفيُسبيلُرفعةُالدينُورفعُالظلمُوقولُالحق،ُفبذلكُينالُأعلىُدرجاتُالشها

ُ.هللاُتعالىُورفعةُدينهُونصرُالمظلوم
َفَهاِء, ِإَماَرةِ  ِمن   هللا   َأَعاَذكَ ). قال النبي صل  هللا عليه وسلم لكعب بن عجرة: : 1 : َقالَ  الس 
َفَهاِء؟, ِإَماَرة   َوَما ونَ  الَ  َبع ِدي, َيك ون ونَ  أ َمَراء  : َقالَ  الس  َتد  ِيي, َيق  َتن ونَ  َواَل  ِبَهد  نَِّتي, َيس   َفَمن   ِبس 

م   َقه  , َصدَّ م   ِبَكِذِبِهم  , َعَل  َوَأَعاَنه  ِمِهم  وا َفأ وَلِئكَ  ظ ل  ت   ِمنِ ي, َلي س  , َوَلس  م  ه  وا َوالَ  ِمن   َعَليَّ  َيِرد 
ِضي, م   َلم   َوَمن   َحو  ق ه  , ي َصدِ  م   َوَلم   ِبَكِذِبِهم  ه  , َعَل  ي ِعن  ِمِهم  , َوَأَنا ِمنِ ي َفأ وَلِئكَ  ظ ل  م  ه  وا ِمن   َوَسَيِرد 

ِضي َعَليَّ   .(1) (َحو 
 

يشتملُعلىُوعيدُصريحُمنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُأنهُالحديثُُواضحُفيُ:وجه الداللة
،ُف نُالفعلُولمُينهاهُعنُفعلهُفعلهُلمنُوق ُمعُظالمُوأعانهُعلىُظلمهُولمُينكرُعليهُمنكراًُ

هللاُعزُوجلُمآلهاُبراءةُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُمنهُيومُالقيامةُهذاُكبيرةُمنُالكبائرُعندُ
ُحوضه ُعن ُويطرده ُالظالمينُ؛بل ُالحكام ُعلى ُالنكار ُاألمة ُعلى ُوجب ومحاسبتهمُُ،لهذا

 .(2)ُومساءلتهمُوعدمُتركهمُيستبدونُبأفعالهم
ُ

 ثالثا: آثار الصحابة.
 َأي َها َبع د   َأمَّا "  المسلمين خطبهم فقال:حين تول  أبو بكر الصديق رض  هللا عنه خالفة .0

لِ يت   َقد   َفِإنِ ي النَّاس   ك م   و  ت   َعَلي  , َوَلس  م  ِرك  َسن ت   َفِإن   ِبَخي  م وِني, َأَسأ ت   َوِإن   َفَأِعين وِني, َأح   َفَقوِ 
ق   د  ِعيف   ِخَياَنٌة, َوال َكِذب   َأَماَنةٌ  الصِ  م   َوالضَّ ِدي َقِوي   ِفيك  هِ  أ ِريحَ  َحتَّ  ِعن  ه , َعَلي   َّللاَّ , َشاءَ  ِإن   َحقَّ
م   َوال َقِوي   ذَ  َحتَّ  َضِعيفٌ  ِفيك  ه , ال َحقَّ  آخ  ع   اَل  َّللاَّ , َشاءَ  ِإن   ِمن  مٌ  َيد   ِإالَّ  َّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي ال ِجَهادَ  َقو 

                                                           

:ُجابرُبنُعبدُهللا،ُرقمُمسندُأحمد،ُأحمد،ُتحقيق:ُشعيبُاألرنؤوط،ُمسندُالمكثرينُمنُالصحابة،ُمسند(1)
،ُقالُالمحقق:ُصحيحُعلىُشرطُمسلم،ُوقالُاأللباني:ُصحيحُلغيره،ُصحيح99/119ُ،ُج04440الحديث:ُ

 .9/541الترغيب،ُج
 .2/444؛ُتحفةُاألحوذي،ُالمباركفوري،ُج19/115شرحُسننُالنسائي،ُمحمدُبنُعلي،ُج(2)
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م   َفاِحَشة   َتِشيع   َواَل  ِبالذ لِ , َّللاَّ   َضَرَبه  مٍ  ِفي ال  م   ِإالَّ  َقط   َقو  َباَلِء, َّللاَّ   َعمَّه   َّللاََّ  َأَطع ت   َما َأِطيع وِني ِبال 
وَله , وَله   َعَصي ت   َفِإَذا َوَرس  " ِلي َطاَعةَ  َفاَل  َّللاََّ َوَرس  ك م   .(1) َعَلي 
ُتأصيالًُُالداللة:وجه  ُالصديق ُبكر ُأبو ُأصل ُقد ُاألثر ُمحاسبةُُوواضحاًُُقوياًُُفيُهذا لمبدأ

ورقابةُأعمالُالحكامُوالولةُفمنُخال ُلبدُمنُالنكارُعليهُوزجرهُوأكدُعلىُأنُاألمةُجميعهاُ
ُلهاُاألحقيةُفيُذلك.

 بن هللا عبد ابنه جاء أبي, بن هللا عبد توفي لما: قال أنه عنهما هللا رضي عمر ابن عن.9ُ
 قام ثم فيه, يكفنه أن وأمره قميصه, فأعطاه وسلم عليه هللا صل  هللا رسول إل  هللا عبد

 أن هللا نهاك وقد منافق, وهو عليه تصلي: فقال بثوبه, الخطاب بن عمر فأخذ عليه يصلي
 لهم, تستغفر ال أو لهم, "استغفر: فقال - هللا أخبرني أو - هللا خيرني إنما: قال لهم؟ تستغفر

 عليه فصل : قال  سبعين عل  سأزيده لهم", فقال هللا يغفر فلن مرة سبعين لهم تستغفر إن
 مات منهم أحد عل  تصل وال: عليه هللا أنزل ثم معه, وصلينا وسلم عليه هللا صل  هللا رسول
 .(2) فاسقون" وهم وماتوا ورسوله, باهلل كفروا إنهم قبره عل  تقم وال أبدا,

النبيُصلىُهللاُعليهُقدُأبدىُاعتراضهُعلىُاألثرُأنُعمرُرضيُهللاُعنهُُفيُ:وجه الداللة
وسلمُبحسبُماُفهمُمنُنصوصُالشريعة،ُوقدُنزلُالنصُموافقًاُلهُبعدُذلك،ُفلمُيزجرهُالنبيُ
ُمنُقبلُأفرادُ ُالعتراضُوالمساءلة ُفدلُذلكُعلىُمشروعية ُعنُفعله، صلىُهللاُعليهُوسلم

ُاألمةُلمامهاُوواليهاُأوُرئيسها.

 رابعاا: الجماع.
ُالحاكم ُعلى ُالنكار ُآراءُُقضية ُبين ُلُخالفُفيها ُومحاسبته ُالمخطئُومساءلته ُأو الظالم

العلماء،ُبلُهيُواجبةُعلىُمنُرأىُالمنكرُأوُالخطأُأوُالظلمُأوُالستبداد،ُفقدُأجمعُالعلماءُ
علىُوجوبُهذاُاألمرُعلىُاألمةُجميعها،ُفعليهاُالقيامُبهُوالنصُلإلمامُحتىُلُتقعُاألمةُفيُ

ُ.(3)الهالكُ
ُ

                                                           

 .1/12التركي،ُجالبدايةُوالنهاية،ُابنُكثير،ُتحقيق:ُعبدُهللاُ(1)
ُ"ولُتصلُعلىُأحدُ(2) ُقوله ُباب: ُكتابُتفسيرُالقرآن، ُالناصر، ُمحمد ُتحقيق: ُالبخاري، صحيحُالبخاري،

 .2/21،ُج4229منهمُماتُأبدا"،ُرقمُالحديث:ُ
 .9/112؛ُاحياءُعلومُالدين،ُالغزالي،ُج9/99المنهاجُشرحُصحيحُمسلم،ُالنووي،ُج(3)
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 .في منع االستبداد مبدأ المساءلة والمحاسبة واالستجوابالثالث: أهمية المطلب 
جعلُهللاُعزُوجلُلألمةُاألحقيةُفيُاختيارُمنُيسوسهاُويحكمها،ُفجعلُلهاُأنُتجعلُعليهاُ
واليًاُيحكمهاُويسوسُشؤونهاُحتىُتكونُأمةُمنظمةُوذاتُطابعُمنظم،ُف ذاُكانُهذاُالحاكمُأوُ

ُعليهاُبحفظُالدينُوسياسةُدنياُاألمةُبهُولمُتخال ُالواليُأوُالحكومةُقدُق امتُبماُهوُواجب 
ُمنُ ُعليها ُي نكر ُول ُوناجحة، ُراشدة ُكانتُحكومة ُتستبد ُولم ُتظلم ُاألعرافُولم ُول الشريعة
ُعلىُ ُالشرعُوالعرفُكانُلزامًا ُأساءتُوظلمتُواستبدتُوخالفتُأحكام ُإذا ُأما ُشيء ، أفعالها

ُتحاسبُُو ُوأن ُتنكر ُأن ُبالمعروف،ُاألمة ُيأتمر ُولم ُالمنكر ُويفعل ُويظلم ُيخطئ ُمن تساءل
ُالتيُ ُاألمرُبأيُطرقُمنُطرقُالنكارُالمشروعة ُالحكامُوولة ولألمةُأنُتسيرُفيُمحاسبة
جعلهاُالعلماءُفيُأربعُطرقُوهيُمجلسُالشورىُأوُمجلسُالمةُالذيُلهُاألحقيةُفيُمساءلةُ

واألحزابُالسياسيةُالتيُتقومُعلىُمنهجُالشريعةُمنُشاء،ُوالطريقُالثانيُعنُطريقُالتكتالتُ
السالمية،ُوالطريقُالثالثُهوُعبارةُعنُالمسلمينُبصفةُعامةُحيثُأنُهللاُعزُوجلُفرضُ
ُالمظالمُ ُوالطريقُالرابعُيتمثلُفيُمحكمة ُاألمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكر، علىُكلُفرد

ُ.(1)وُب دارةُالبالدُالتيُلهاُصالحيةُعزلُالحاكمُالمخلُبأحكامُالشريعةُأ
ُوتكمنُأهميةُمساءلةُومحاسبةُواستجوابُالولةُوالحكامُفيُعدةُنقاطُوهيُكماُيلي:

محاسبةُالولةُوالحكامُومساءلتهمُيأتيُمنُبابُالنصيحةُالذيُهوُبابُعظيمُمنُأبوابُُأوال:
ين   )النبي صل  هللا عليه وسلم قال: الشريعةُالسالميةُإذُأنُ ؟ َقاَل: الدِ  َنا: ِلَمن  النَِّصيَحة  ق ل 

ِتِهم   ِلِميَن َوَعامَّ وِلِه َوأِلَِئمَِّة ال م س  ،ُفقدُأظهرُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُفيُ(2) (ّلِلَِّ َوِلِكَتاِبِه َوِلَرس 
هذاُالحديثُوجوبُالنصيحةُللحكامُوالولةُحتىُتكونُآراؤهمُوأفعالهمُسديدةُوبعيدةُعنُالجهلُ

ُوالظلمُوالخطأ.ُوالستبداد

ُُثانياا: ُمن ُإإن ُالحرصُعلى ُالسالمي ُأهدافُالحكم ُقواعدأهم ُالتيُُقامة ُالسالمي النظام
منُالظلمُوالقهرُوالستبدادُمنُُقامةُالمجتمعُالسالمي،ُبحيثُيكونُمجتمعًاُسليماًُتساهمُفيُإ

ُالواليُ ُبين ُعالماتُالمساواة ُفيه ُتظهر ُومجتمع ُللرعية، ُوالحكام ُالولة ُالعوامُقبل ُمن وغيره

                                                           

 .900ي،ُصمحاسبةُالحكام،ُمحمدُالمسعد(1)
ُالناصر،ُكتابُاليمان،ُباب:ُقولُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُ(2) ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمد صحيحُالبخاري،

؛ُصحيحُمسلم،ُمسلم،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالباقي،ُكتابُاليمان،ُباب:ُبيانُانُالدين0/90ُالدينُالنصيحة،ُج
 .0/24،ُج55النصيحة،ُرقمُالحيث:ُ
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ُوالرئيسُوالحكومةُ ُخضوعُالحاكم ُقاعدة ُالقواعد ُهذه ُومنُأهم والناسُفيُالحقوقُوالواجبات،
ُلرقابةُاألمةُومساءلتهمُعماُيقومونُمنُأفعالُومحاسبتهمُعلىُالخطأُفيُأفعالهم.

ُولتهاُُثالثاا: ُظلم ُمن ُحصانة ُلها ُيشكل ُالسالمية ُاألمة ُعند ُالمبدأ ُهذا ُمفهوم ُرسوخ إن
ُللحكامُ ُتكونُقدُوعتُواجباتهاُومسؤولياتها،ُفعندُمحاسبتها واستبداهم،ُوذلكُألنُاألمةُوقتها
ُباألمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكر،ُفمثلُ واألمراءُوالرؤساءُفهيُبذلكُتقومُبتكلي ُهللاُلها
ُواستبدادهاُويصعبُيظلمها،ُبلُتكونُأمةُيخضعُ ُويصعبُظلمها أمةُكهذهُيصعبُخداعها

ُعُالولةُوالحكامُويكونونُخدمُألفرادهاُيقومونُعلىُشؤونهمُويصلحونُأحوالهم.لهاُجمي

إنُتركُالتناصحُوتركُاألمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكرُبابُمنُأبوابُنزولُالعذابُُرابعاا:
ِسي َوالَِّذي )قال النبي: علىُاألمم،ُوسببُعظيمُمنُأسبابُعقوبةُهللاُتعالىُلعباده،ُ  ِبَيِدِه, َنف 

نَّ  وِف, َلَتأ م ر  نَّ  ِبال َمع ر  َهو  َكِر, َعنِ  َوَلَتن  َعثَ  َأن   هللا   َلي وِشَكنَّ  َأو   ال م ن  ك م   َيب  ِدِه, ِمن   ِعَقاباا َعَلي   ث مَّ  ِعن 
ع نَّه   َتِجيب   َفاَل  َلَتد   يديه عل  يأخذوا فلم الظالم رأوا   إذا الناس إن)،ُويقولُأيضًا:ُ(1) (َلك م   َيس 
ُ.(2)ُ(بعقابه هللا يعم هم أن أوشك

الولةُمنُأبرُالنقاطُالمهمةُالتيُتبرزُأهميةُمبدأُمساءلةُومحاسبةُواستجوابُالحكامُُوُخامساا:
سالميةُمنُعهدةُالمساءلةُأمامُهللاُعزُوجلُعنُالتكلي ُوالفرضُعلىُأفعالهُخروجُاألمةُال

ُيتعلقُُالكفائي ُحيث ُاألمر ُوهذا ُالمنكر، ُعن ُبالمعروفُوالنهي ُاألمر ُبوجوب ُيتمثل والذي
ُ.(3)بالحاكمُفالُيكونُإلُبمحاسبتهُومساءلتهُ

                                                           

ُالترمذي،(1) ُجاءُفيُاألمرُبالمعروفُُسننُالترمذي، ُما ُباب: ُكتابُأبوابُالفتن، ُبشارُمعروف، تحقيق:
ُ ُالحديث: ُرقم ُالمنكر، ُعن ُج9022والنهي ُحديث:4/11ُ، ُشعيبُاألرنؤوط، ُتحقيق: ُأحمد، ُأحمد، ُمسند ؛
ُ ُالحديث: ُرقم ُاليمان، ُبن ُج91101حذيفة ُاأللبانيُفي11/119ُ، ُالمام ُوذكره ُلغيره، ُحسن ُقالُالمحقق: ،

 .9/012جامعُوقالُحديثُصحيح،ُجصحيحُال
(2)ُُ ُالحديث: ُرقم ُالصديق، ُبكر ُأبي ُمسند ُشعيبُاألرنؤوط، ُتحقيق: ُأحمد، ُأحمد، ُج11مسند ؛0/010ُ،

باب:ُذكرُالبيانُبأنُالمنكرُوالظلمُإذاُظهراُكانُعلىُُشعيبُاألرنؤوط،ُصحيحُابنُحبان،ُابنُحبان،ُتحقيق:ُ
ُإيا ُحذرُالعقوبة ُتغييرهما ُُرمنُعلم ُبها، ُهم ُالحديث: ُاسنادهُصحيحُعلى0/512ُ،ُج114قم ُقالُالمحقق: ،

ُعنُ ُوالنهي ُبالمعروف ُاألمر ُباب: ُاألرنؤوط، ُشعيب ُتحقيق: ُداوود، ُأبو ُداوود، ُأبي ُسنن ُالشيخين، شرط
،ُقالُالمحقق:ُاسنادهُصحيح؛ُسننُالترمذي،ُالترمذي،ُتحقيق:ُبشار2/124ُ،ُج4111المنكر،ُرقمُالحديث:ُ

 .4/12،ُج9021يُنزولُالعذابُإذاُلمُيغيرُالمنكر،ُرقمُالحديث:ُمعروف،ُباب:ُماُجاءُف
 .999دعوىُالحسبةُفيُالفقهُالسالمي،ُسعيدُشبالن،ُصُ(3)
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ُأوُُسادساا: ُحاكمًا ُكان ُسواء ُوالمحاسبة ُالمساءلة ُعن ُبعيد ُهو ُمن ُالسالم ُفي ُيوجد ل
ُعن ُكاملة ُمسؤولية ُمسؤول  ُالسالمية ُالدولة ُفي ُفرد ُفكل ُالدنياُُمحكومًا، ُفي ُوأقواله أعماله

واآلخرة،ُفالسالمُلُيعطيُالمامُأوُالرئيسُمركزًاُخاصًاُيحميهُمنُمساءلةُأوُمناصحةُالمةُ
ُلهُوارشادهاُله.

ُالمسلمينُُسابعاا: ُفرضُعلى ُوتعالى ُسبحانه ُفالل "ُ ُالمسلمين، ُعلى ُفرض  ُالحكام محاسبة
ُجازماًُ ُأمرًا ُوأمرائهم ُحكامهم ُعُمحاسبة ُإذاُبالتغيير ُوذلك ُفيُذلكُأدنىُشبهة ُيوجد ُول ليهم

هضمواُحقوقُالرعيةُأوُقصرواُبواجباتهمُنحوها،ُأوُأهملواُشأنًاُمنُشؤونها،ُأوُخالفواُأحكامُ
ُأنزلُهللاُ ُما ُبغير ُحكموا ُأو  أ َمَراء   َسَتك ون   ِإنَّه   )لقول النبي صل  هللا عليه وسلمالشريعة،

ونَ  َتع ِرف ونَ  ِكر  َكَر, َفَمن   , َوت ن   َيا: َقال وا"  َوَتاَبعَ  َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلَم, َفَقد   َكرَِه, َوَمن   َبِرَئ, َفَقد   َأن 
ولَ  ؟ َأَفاَل  هللِا, َرس  م  ا َما اَل,: " َقالَ  ن َقاِتل ه  َس  َلك م   َصلَّو  َخم  ارُعلىُ،ُفقدُأوجبُهللاُالنك.(1) (ال 

ُ.(2)ذاُفعلواُذلكُاألمراءُوالولةُوالحكامُإ

 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُرقمُُ(1) ُوجوبُالنكارُعلىُاألمراء، ُباب: ُكتابُالمارة، ُالباقي، ُعبد ُمحمد ُتحقيق: ُمسلم، صحيحُمسلم،
 .1/0141،ُج0154الحديث:

 .52ُ؛ُمحاسبةُالحكام،ُمحمدُالمسعدي،ُص95نظامُالحكمُفيُالسالم،ُتقيُالدينُالنبهاني،ُصُ(2)
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 .المبحث الرابع: أسس اختيار المسؤولين
لشكُأنهُعندُتعيينُالولةُواألمراءُوالوزراءُوالقادةُلبدُأنُتكونُهناكُأسسُومعاييرُعليهاُيتمُ

ُالولة ُهؤلء ُالظلمُُاختيار ُمن ُتمنع ُحاجزًا ُتكون ُقطعًا ُاألسس ُوهذه ُأماكنهم، ُفي وتعيينه
والستبدادُوالسوءُفيُإدارةُشؤونُاألمةُالسالمية،ُفقدُوضعُالخليفةُعمرُبنُعبدُالعزيزُأسسًاُ
ُاألسسُوالشروطُواألمانةُ ُهذه ُالناسُومنُأشهر ُاختيارُمنُيسوسُويديرُشؤون بنىُعليها

تواضع،ُفقدُصرَّحُكثيرُمنُاألئمةُبأنُكلُمنُاستعملهمُعمرُبنُعبدُوالعلمُوالتقوىُوالقوةُوال
ُ،(1)ُالعزيزُثقة

ُوهناُفيُهذاُالمبحثُسأتعرضُلهذهُاألسسُوالشروطُفيُتعيينُالمسؤولينُوالولة.ُ

 األساس األول: السالم. 
وهذاُاألساسُأوُالشرطُواجبُأنُيتوفرُفيُالواليُسواءُكانتُوليةُصغيرةُأوُكبيرة،ُواألدلةُ

،ُ(2)َُّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱعلىُذلكُكثيرةُمنهاُقولُهللاُتباركُوتعالى:ُ
أيُبأنُي سلطواُعليهمُفيُالدنياُ
 خك حك جك ٱُّٱ،ُومنُهذهُاألدلةُقولُهللاُتباركُوتعالى:ُ(3)

ُعلىُأنُالمامُأوُ(4) َّ جمهل مل  خل حل جل مك لك ،ُفقولُهللاُعزُوجل:ُ)منكم(ُدال 
ُ،ُوالكافرُمعلومُأنهُلُتجبُطاعتهُولُالدخولُفيُوليته.(5)الواليُلبدُأنُيكونُمنُالمسلمينُ

ُ ُولُيجوزُتوليةُكافرُإومنُاألدلةُأيضًا جماعُالمسلمينُعلىُأنُالواليُلبدُأنُيكونُمسلمًا
:ُ"ُأجمعُكلُمنُي حفظُقال ابن المنذرليديرُشؤونُالمسلمينُوأنهُلُوليةُلكافرُعلىُمسلم،ُ

ُ ُبحال" ُعلىُمسلم ُله ُالكافرُلُولية ُأن ُالعلم ُمنُأهل ُالمامُ(6)عنه ُالجماعُأيضًا ُونقل ،
ياضُفيُشرحهُلصحيحُمسلمُقال:ُ"ُأجمعُالعلماءُعلىُأنُالمامةُلُالنوويُعنُالقاضيُع

،ُوعلىُالمامةُالعظمىُتقاسُكلُالولياتُ(7)تنعقدُلكافر،ُوعلىُأنهُلوُطرأُعليهُالكفرُانعزل"ُ
سواءُكانتُصغيرةُأمُكبيرةُوعلىُهذاُف نُالشرطُاألولُواألساسُفيُتعيينُالواليُأوُالوزيرُأوُ

                                                           

ُ.921عمرُبنُعبدُالعزيز،ُعبدُالستارُالشيخ،ُصُ(1)
ُ.040سورةُالنساء:ُُ(2)
ُ.9/412تفسيرُابنُكثير،ُابنُكثير،ُتحقيق:ُساميُسالمة،ُجُ(3)
ُ.52سورةُالنساء:ُُ(4)
ُ.12ُعبدُالعالُعطوة،ُصُلسالم،نظامُالحكمُفيُاُ(5)
ُ.9/212ُأحكامُأهلُالذمة،ُابنُقيمُالجوزية،ُتحقيق:ُالبكريُوالعاروري،ُجُ(6)
ُ.9/404المنهاجُشرحُصحيحُمسلم،ُالنووي،ُجُ(7)
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ُوغيرُذلك،ُُألنهُلُُالرئيسُلبدُأنُيكوُن ُومنُالمسلمينُحتىُلوُكانُنزيهًاُومخلصًا مسلمًا
ُ.ُ(1)يتوقعُمنُشخصُلُيدينُبالسالمُأنُيقومُبتحقيقُأهدافُالسالمُوالمسلمينُ

ُ
 األساس الثاني: البلوغ.

ُأوُفيُالوليةُالعظمىُ منُاألساساتُوالشروطُالالزمةُوالبديهيةُسواءُكانتُفيُوليةُصغيرة
ُع رضةُُوالكبرُى ُالصبي ُألن ُوذلك ُالمسلمين ُأمور ُعلى ُصبي ُي ولى ُأن ُيصح ُفال البلوغ،

  مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱلألخطاءُوللسفهُفيُكثيرُمنُاألمور،ُقالُهللاُتعالى:ُ
ُذكرُذلكُبعضُالمفسرينُ(2)َّ جخ ُاآليةُهمُاألطفالُوالنساءُكما ،ُوالمرادُبالسفهاءُفيُهذه

وذلكُألنهمُلُيحسنونُالتصرفُبهذهُ عنُإعطائهمُاألموال،ُف ذاُكانُالنهيُفيُاآليةُهناُ(3)
األموال،ُفاألولىُأنُيكونُالنهيُأنُي قلدُتدبيرُشؤونُالمسلمين،ُوكذلكُألنُالصبيُالصغيرُ

ُع ْنُُغيرُمكل ُلماُوردُعنُعليُبنُأيُطالبُرضيُهللاُعنهُقال: ُر ف ع  ل م  ُالق  ُأ نَّ ُت ْعل ْم ُأ ل ْم "

ُالم جُْ ُث ال ث ٍة:ُع ن  تَّىُي ْست ْيق ظ  ُالنَّائ م ُح  ،ُو ع ن  تَّىُي ْدر ك  ُح  ب ي   ُالصَّ ،ُو ع ن  تَّىُي ف يق  ُح  ،ُفمنُ(4) "ن ون 
ُالمسلمينُفيُشيءُوذلكُحتىُلُيكونُ ُلُيصحُأنُيولىُإمارة ُالتكلي ُوالقلم رفعُهللاُعنه
الخطأُوالهالكُوالفسادُوالستبدادُوغيرها،ُهذاُوقدُوردُعنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُأنهُأمرُ

،ُوقدُ(5)ُبالتعوذُمنُإمارةُالسجونُفقال:ُ"ُتعوذواُباللُمنُرأسُالسبعينُومنُإمارةُالصبيانُ"
نقلُابنُحزمُالجماعُبينُعلماءُاألمةُوجميعُفرقُأهلُالقبلةُعلىُعدمُجوازُتوليُالصبيانُ

،ُوعلىُهذاُفالُتجوزُإمارةُالصبيانُحتىُلُ(6)لإلمارة،ُباستثناءُالرافضةُف نهمُيجيزونُذلكُ
ُيقعُالمسلمونُفيُحرجُومهلكةُبسببُأخطاءُالصبيان.

ُ
ُ

                                                           

ُ.914ُالمامةُالعظمىُعندُأهلُالسنةُوالجماعة،ُعبدُهللاُالدميجي،ُصُ(1)
ُ.5ُسورةُالنساء،ُُ(2)
ُ.0/405ُأحكامُالقرآن،ُابنُالعربي،ُتحقيق:ُمحمدُعطا،ُجُ(3)
صحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُالطالق،ُباب:ُالطالقُفيُالغالقُوالكرهُُ(4)

ُ.2/45ُ،ُج5922والسكرانُوالمجنونُوأمرهما،ُرقمُالحديث:ُ
،ُوقدُضع فه00/109ُ،ُج01122يث:جامعُاألحاديثُللسيوطي،ُالسيوطي،ُباب:ُحرفُالتاء،ُرقمُالحدُ(5)

ُ.129ُاأللبانيُفيُضعي ُالجامع،ُص
ُ.4/12ُالفصلُفيُالمللُوالن حل،ُابنُحزم،ُجُ(6)
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 األساس الثالث: العقل. 
األسسُوالشروطُالبديهيةُالتيُلبدُمنُتوافرهاُفيُالواليُأوُالرئيسُأوُالوزيرُالعقل،ُفالُومنُ

تنعقدُولُتصحُوليةُمنُلُعقلُلهُبجنونُأوُبغيره،ُفذلكُألنُالعقلُآلةُالتدبيرُف ذاُفاتُالعقلُ
ُفكي ُي صارُإليهُ(1)وذهبُذهبُالتدبيرُ ُيحتاجُمنُيديرُشؤونه ُوذلكُأنُمنُذهبُعقله ،

ُبيرُشؤونُالناسُواألمة.ُتد
وإذاُكانُالصبيُقدُن هيُعنُتوليهُلإلمارةُوالخالفةُوالرئاسةُوذلكُلذهابُالمقصدُمنُذلكُوهوُ

ُتدبيرُشؤونُالناسُفمنُبابُأولىُألُيصحُوليةُالمجنونُأوُمنُذهبُعقله.ُ
ُ

 األساس الرابع: الحرية.
ُالتيُل ُمنُاألسسُالبديهية ُالشرطُأوُاألساسُأيضًا ُبتدبيرُوهذا ُمنُيقوم ُأنُيتص ُبها بد

ُالتصرفُبكلُشيءُ ُوذلكُألنُالحرُيحقُله ُأمرهم، شؤونُالناسُورعايةُمصالحهمُوسياسة
بخالفُالعبدُأوُالمملوكُفالُيحقُلهُالتصرفُفيُشيءُإلُب ذنُسيده،ُف ذاُكانُالعبدُلُوليةُ

لتناُالمسلمينُفيُوقتناُلهُعلىُنفسهُفمنُبابُأولىُألُتكونُلهُالوليةُعلىُغيره،ُوكمُمنُُو
يقولُالمامُ, الحاضرُهمُمملوكينُوعبيدُعندُأسيادُلهمُولُحولُولُقوةُإلُباللُالعليُالعظيم

فالُتنعقدُالمامةُلرقيقُف نُمنصبُالمامةُيستدعيُاستغراقُاألوقاتُفيُالغزاليُرحمهُهللا:ُ"ُ
الموجودُلمالكُيتصرفُتحتُمهماتُالخلقُفكي ُينتدبُلهاُمنُهوُكالمفقودُفيُحقُنفسهُ

،ُوقدُنقلُبعضُالعلماءُالجماعُعلىُهذاُاألمرُفقالُبعضهم:ُ"ُوأجمعتُ(2)"ُتدبيرهُوتسخيره
،ُوقالُالشيخُالشنقيطيُرحمهُهللا:ُ"ُلُخالفُفيُهذاُ(3)األمةُعلىُأنهاُلُتكونُفيُالعبيد"ُ

ُ.ُ(4)بينُالعلماء"ُ
ىُهللاُعليهُوسلمُالتيُتأمرُبالسمعُوالطاعةُوهذاُالشرطُلُتعارضُفيهُمعُأحاديثُالنبيُصل

ُوإنُاست عم لُ ُوأطيعوا ُاسمعوا "ُ ُكقولهُصلىُهللاُعليهُوسلمُفيُالحديث: ُحبشيًا وإنُكانُعبدًا
ُكأنُرأسهُزبيبة"ُ ُحبشي  عليكمُعبد 
،ُوذلكُأنُماُوردُفيُالحديثُهوُضربُفيُالمثلُمماُلُ(5)

                                                           

ُ.19ُمآثرُالنافةُفيُمعالمُالخالفة،ُالفزاري،ُتحقيق:ُعبدُالستارُفر اج،ُصُ(1)
ُ.011ُفضائحُالباطنية،ُالغزالي،ُتحقيق:ُعبدُالرحمنُبدوي،ُصُ(2)
ُ.01/099ُابنُحجر،ُتحقيق:ُابنُحجر،ُجُفتحُالباري،ُ(3)
ُ.0/92ُأضواءُالبيان،ُالشنقيطي،ُجُ(4)
صحيحُالبخاري،ُالبخاري،ُتحقيق:ُمحمدُالناصر،ُكتابُاألذانُباب:ُإمامةُالعبدُوالمولى،ُرقمُالحديث:ُُ(5)
ُ.0/041ُ،ُج221



112 
 

جلُالمبالغةُوالتشديدُفيُاألمرُبالطاعةُوإنُكانُيقعُعادةُفيُالوجود،ُفكلمةُالعبدُالحبشيُأل
ُ.(1)لُيتصورُشرعًاُأنُيقعُذلك

ُ
 األساس الخامس: العلم.

منُالشروطُواألسسُالتيُلبدُأنُتتوافرُفيُالمامُأوُالواليُأوُالرئيسُأوُالوزيرُالعلم،ُبمعنىُ
أشارُالقرآنُالكريمُُأنُتكونُلهُحصيلةُعلميةُتكفيُلتدبيرُشؤونُالمسلمينُوسياسيةُأمرهم،ُوقد

 مك لك اك يق ىق يف  ىف  ٱُّٱإلىُهذاُفيُعدةُآياتُفقالُهللاُتعالىُفيُقصةُطالوت:ُ

 ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك

  حت جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي

 زئ  رئ  ُّٱ،ُوقالُعنُموسىُعليهُالسالم:ُ(2)َّ مح جح مج حجمث هت مت خت

،ُوقدُفضلُهللاُالذينُيعلمونُعلىُغيرهمُقالُهللاُتعالى:ُ(3)َّ مب زب رب يئىئ نئ مئ

فالواليُإذاُتوفرتُ, (4) َّ هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ
لديهُهذهُالحصيلةُمنُالعلمُكانُأحقُمنُغيرهُبالولية،ُوكانُإذاُحكمُأوُقضىُأوُقررُكانُ

إذاُكانُجاهاًلُولُيدريُماُقرارهُمصاحبًاُللصوابُغالبًاُألنهُيكونُعلىُعلمُومعرفةُبخالفُماُ
يفعلُوماُيقولُكبعضُالولةُوالحكامُفيُزمانناُالذينُكانُمنُنتيجةُجهلهمُوتعمقهمُفيُالجهلُ
ُالولةُ ُمصالح ُمع ُبل ُمصالحهم، ُمع ُيتوافق ُل ُالناسُبما ُشؤون ُوسياسة ُوالستبداد، الظلم

ُالظالمينُأنفسهمُومصالحُمنُحولهمُومصالحُمنُيتبعهم.
  .(5)ساسيُفيُالواليُولُأعلمُفيُهذاُخالفًاُفالعلمُشرطُأ

 
 
 
 
 

                                                           

ُ.01/099فتحُالباري،ُابنُحجر،ُتحقيق:ُابنُحجر،ُجُ(1)
ُ.942سورةُالبقرة،ُُ(2)
ُ.55سورةُيوس ،ُُ(3)
ُ.2سورةُالزمر،ُُ(4)
ُ.950المامةُالعظمى،ُعبدُهللاُالدميجي،ُصُ(5)
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 .األساس السادس: العدالة
منُالشروطُاألساسيةُوالمطلوبةُحتمًاُتوافرهاُفيُالمامُأوُالواليُأوُالوزيرُأوُغيرهمُالعدالة،ُ
والعدالةُهيُعبارةُعنُالصفاتُالراجعةُإلىُاستقامةُدينهُوسالمةُمذهبهُوسالمتهُمنُالفسقُ،ُ
ىُوالصفاتُالتيُتلزمهُباجتنابُالكبائرُوالصغائرُوالتعف ُعنُبعضُالمباحاتُالتيُتؤديُإل

نقصانُالمروءةُوخرمها،ُوهيُعبارةُعنُمجموعةُصفاتُمنُالورعُوالتقوىُواألمانةُوالصدقُ
ُ.(1)وغيرهاُ

فالعدالةُشرطُأساسيُلبدُمنُتوفرهُفيُالخليفةُوالقائدُوالرئيسُوعليهُفالُيجوزُولُيصحُأنُ
يكونُالفاسقُخليفةُولُواليًاُولُقائدًاُعلىُالمسلمين،ُوكذلكُلُيصحُمنُفيهُنقصُيقدحُفيُ
ُقالُالقاضيُعياضُفيُشرحُالنوويُعلىُ شهادتهُوعدالتهُأنُيتولىُتدبيرُشؤونُالمسلمين،

ُ.(3)،ُوذكرُمثلُهذاُالحافظُابنُحجرُفيُفتحُالباريُ(2)مسلم"ُولُتنعقدُلفاسقُابتداًء"ُصحيحُ
وقدُوردُكثيرُمنُاألدلةُعلىُاشتراطُهذاُالشرطُفيُالواليُأوُالمسؤولُوغيره،ُومنُهذهُاألدلةُ

 حج  مث هت متخت حت جت هبمب خب حب جب هئ  ُّٱقولُهللاُتباركُوتعالىُفيُقصةُإبراهيم:ُ

, (5)قالُمجاهدُرحمهُهللاُ:ُ"ُأنهُأرادُأنُالظالمُلُيكونُإمامًاُولُغيره"ُ, (4) َّ جح مج
وقالُالرازيُرحمهُهللاُتعقيبًاُعلىُهذهُاآلية:ُ"ُاحتجُالجمهورُعلىُأنُالفاسقُلُيصلحُأنُتعقدُ

،ُوقالُالمامُالشوكانيُرحمهُهللاُ:ُ"ُوقدُاستدلُبهذهُاآليةُجماعةُمنُ(6)لهُالمامةُبهذهُاآلية"ُ
أهلُالعلمُعلىُأنُالمامُلبدُأنُيكونُمنُأهلُالعدلُوالعملُبالشرعُكماُورد،ُألنهُإذاُزاغُعنُ

ُ ُظالمًا" ُكان ُومضارهاُ(7)ذلك ُوباطلة ُجائزة ُغير ُالفاسق ُوولية ُإمامة ُتكون ُهذا ُوعلى ،
ُ.ُ(8)فعهاُأكثرُمنُمنا ومساوئها

                                                           

؛ُانظرُأيضًا:ُنزهة11ُوالمدني،ُصُانظر:ُالكفايةُفيُعلمُالرواية،ُالخطيبُالبغدادي،ُتحقيق:ُالسورقيُ(1)
ُص ُعبدهللاُالرحيلي، ُتحقيق: ُحجر، ُابن ُالشحود،22ُالنظر، ُعلي ُالحديث، ُعلم ُفي ُالمفصل ُأيضا ُانظر ؛

ُ.024ج
ُ.09/992المنهاجُشرحُصحيحُمسلم،ُالنووي،ُجُ(2)
ُ.01/1فتحُالباري،ُابنُحجر،ُتحقيق:ُابنُحجر،ُجُ(3)
ُ.094سورةُالبقرة:ُُ(4)
ُ.0/15ن،ُالجصاص،ُتحقيق:ُمحمدُقمحاوي،ُجأحكامُالقرآُ(5)
ُ.4/11أحكامُالقرآن،ُفخرُالدينُالرازي،ُجُ(6)
ُ.0/021فتحُالقدير،ُالشوكاني،ُجُ(7)
ُ.0/041؛ُانظر:ُالكشاف،ُالزمخشري،ُج0/12أحكامُالقرآن،ُالجصاص،ُتحقيق:ُمحمدُقمحاوي،ُجُ(8)
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 حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱومنُهذهُاألدلةُقولُهللاُتباركُوتعالى:ُ
ُوالمفسدُ(1) َّ مت خت ُالمسرف ُطاعة ُعن ُينهانا ُاآليات ُهذه ُفي ُوتعالى ُتبارك ُفالل ،

والظالم.ُومنُهذهُاألدلةُدليلُمقاصديُوهوُأنُالمامةُوالخالفةُوالوليةُوالرئاسةُماُكانتُإلُ
ُبهُ لتدبيرُشؤونُالناسُوإصالحُأمورهمُورفعُظلمُالظالمُعنهم،ُوالظالمُوالفاسقُوالمستبدُيختلُّ

ُلدنيا،ُفلذلكُلُيصلحُللوليةُوالمسؤولية،ُقالُالمامُالجوينيُرحمهُهللا:ُ"ُشأنُالدينُوا و اأْل ب 
ُاْلُ  ُف ي ُي ْؤت م ن  ُف ك ْي   ه ، ل د  ُو  ُم ال  ُف ي ُي ْعت م د  ُل  ه  ل د  ُو  ل ى ُع  ُو إ ْشف اق ه  ب ه  د  ُح  ُف ْرط  ُم ع  ق  م ام ة ُاْلف اس 

ُي تَّق يَُّللاَّ ؟ ُل  ق  ْضُر ْأي ه ُُاْلع ْظم ىُف اس  ُي ْنت ه  ل ْم ُو  ، وء  ُب السُّ ُاأْل مَّار ة  ه  ن ْفس  ُه و اه ُو  ْقل ه  ُع  ْم ُي ق او  ُل ْم ْن م  و 
م . ْسال  ة ُخ طَّة ُاْل  ي اس  ُل س  ه ُف أ نَّىُي ْصل ح  ة ُن ْفس  ي اس  ُ.(2)"ُب س 

ُ ُللتساهل ُووسيلة ُمدعاة ُالفسق ُأو ُالعدالة ُانعدام ُأن ُأيضًا ُاألدلة ُهذه ُالشريعةُومن بأحكام
السالميةُوالتساهلُفيُإيصالُالحقوقُألصحابهاُورفعُالظلمُعنُالمظلومينُوالتساهلُفيُتركُ
الظالمينُوالمستبدينُليفعلواُماُيشاؤواُوكذلكُمدعاةُللتساهلُفيُارتكابُاألخطاءُالداريةُفيُ

ُإدارةُشؤونُالناس.
ُأنُيك ُبالعدالة ُليسُالمقصود ُأنه ُهنا ُمنُالشارة ُمنُولبد ُالواليُمعصومًا ُأو ُالمام ونُهذا

الخطأُوالزلل،ُفهذهُدرجةُلُتنبغيُألحٍدُبعدُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم،ُأماُغيرهُمنُالمسلمينُ
فقد ورد عن فهمُعرضةُللوقوعُفيُالذنوبُوالستغفارُمنها،ُفهذاُلُيقدحُفيُالعدالةُالمطلوبة،ُ

ر  الَخطَّاِئيَن التَّوَّاب ونَ ك ل  ا )النبي صل  هللا عليه وسلم أنه قال:  ِن آَدَم َخطَّاٌء َوَخي  ُ.(3)ُ(ب 
ُ

 األساس السابع: الكفاية النفسية والجسمية.
الشجاعةُوالجرأةُعلىُإقامةُُأوُاألميرُوُالواليأالمقصودُبالكفايةُالنفسيةُأنُيكونُلدىُالمامُ

يكونُقويًاُعلىُمعاناةُُالحدودُوكذلكُاذاُتطلبُاألمرُدخولُالحروبُعلىُبصيرةُودهاء،ُوأن
ُوحفظُالدينُوإقامةُاألحكامُوتدبيرُ ُالدنيا السياسة،ُوكذلكُحسنُالتدبيرُحتىُيستطيعُسياسة

ُ.(4)المصالحُ

                                                           

ُ.059_050سورةُالشعراء:ُُ(1)
ُ.11ق:ُعبدُالعظيمُالديب،ُصغياثُاألمم،ُالجويني،ُتحقيُ(2)
،ُقالُالمحقق:4/252ُ،ُج9422سننُالترمذي،ُالترمذي،ُتحقيق:ُشاكرُوعبدُالباقيُوعطوة،ُرقمُالحديث:ُُ(3)

ُالحديث:ُ ُرقم ُأنسُبنُمالك، ُمسند: ُشعيبُاألرنؤوط، ُتحقيق: ُأحمد، ُأحمد، ُمسند ُحسن؛ ُاأللبانيُأنه وحكم
ُ.1/090يُالترغيبُوالترهيب،ُج،ُوقدُحسنهُالمامُاأللبانيُف91/144،ُج01142

ُ.952المامةُالعظمى،ُعبدُهللاُالدميجي،ُصُ(4)
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ومنُاألدلةُالقويةُفيُهذاُالبابُقولُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُألبيُذرُرضيُهللاُعنهُحينماُ
:ُقالُلهُ ُق ال  ْنك ب ي،ُث مَّ ل ىُم  ُع  ه  ُب ي د  ر ب  :ُف ض  ل ن ي؟ُق ال  ُت ْست ْعم  ُهللا ،ُأ ل  ول  ُ"ُي اُر س  ،ُإ نَّك  ي اُأ ب اُذ رٍ 

ُو أ دَّىُ ا، ق  ه  ُب ح  ذ ه ا ُأ خ  ْن ُم  ُإ لَّ ام ة ، ن د  ُو  ْزي  ُخ  ُاْلق ي ام ة  ُي ْوم  ا ُو إ نَّه  ُأ م ان ة ، ا ُو إ نَّه  ، ي   ع  ل ْيه ُُالَّذ يض  ع 
ا ،ُوأبوُي علىُ(2)،ُوإلىُهذاُذهبُالمامُالجوينيُ(1)"ُف يه 

ُ.(4)،ُوالماورديُ(3)
والمقصودُبالكفاءةُالجسميةُسالمةُالحواسُواألعضاءُالتيُيؤثرُنقصهاُأوُفقدانهاُعلىُالرأيُ
وعلىُالعملُفيُمصالحُالناسُمثلُذهابُالنطقُأوُذهابُالبصرُأوُذهابُالسمعُأوُفقدانُ

والرجلينُأوُتشوهُالمنظرُالذيُي ضع ُمنُهيبتهُفيُنفوسُالرعية،ُوقدُأشارُالقرآنُُاليدين
 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي  ٱُّٱالكريمُلهذاُفيُقصةُطالوتُفيُقولهُتعالى:ُ

.(5)َُّ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جتهب مب خب  
فالمقصودُمنُالمامةُوالوليةُلُيتمُفيُظلُعدمُالكفاءةُالنفسيةُأوُالجسمية،ُوماُلُيتمُ

 الواجبُإلُبهُفهوُواجب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ُرقمُُ(1) ُبغيرُضرورة، ُالمامة ُكراهة ُباب: ُكتابُالمارة، ُالباقي، ُعبد ُمحمد ُتحقيق: ُمسلم، صحيحُمسلم،
ُ.1/0452،ُج0195الحديث:ُ

ُ.21غياثُاألمم،ُالجويني،ُصُ(2)
ُ.91األحكامُالسلطانية،ُأبوُيعلى،ُتحقيق:ُمحمدُالفقي،ُصُ(3)
ُ.91األحكامُالسلطانية،ُالماوردي،ُصُ(4)
ُ.942سورةُالبقرة:ُُ(5)



116 
 

 الخاتمة
 :أهم النتائجأوال: 
 لالستبدادُالسياسيُوسائلُعدةُتتمثلُفيُالوسائلُالقهريةُوالعالميةُوالغرائية.ُُُُ .0
ُالمجتمعاتُُُُُ .9 ُعلى ُكبيرة ُومصائبه ُللناس، ُوقهر ُوطغيان ُظلم ُكله ُالسياسي الستبداد

 واألوطانُوالناس.
 التغولُعلىُالسلطاتُيعدُجريمةُكبيرةُمنُالجرائمُالناتجةُعنُالستبدادُالسياسي.ُُُُ .1
ُإلىُالقاضيُيقضيُفيهاُألنهاُمنُالجرائمُُُُُ .4 عقوبةُجريمةُالتغولُعلىُالسلطاتُمردها

 التعزيريةُالتيُلمُيردُفيهاُنص.
 السياسي.مصادرةُالحرياتُالعامةُمنُالجرائمُالكبيرةُالناتجةُعنُالستبدادُُُُُ .5
 تعطيلُنظامُالحكمُمنُالجرائمُالكبيرةُالناتجةُعنُالستبدادُالسياسي.ُُُُ .2
 ضرورةُوجودُنظامُللناسُيحكمهم،ُوضرورةُامتثالُالناسُلهذاُالنظام.ُُُُ .2
ُوفظاعةُُُُُُُُُُُُ .1 ُلحجم ُموازية ُتكون ُأن ُلبد ُلكن ُتعزيرية، ُالحكم ُنظام ُتعطيل ُجريمة عقوبة

 الجريمة.
 المالُالعامُيعدُجريمةُكبيرةُمنُالجرائمُالناتجةُعنُالستبدادُالسياسي.الستيالءُعلىُ .2
 لبدُمنُإقامةُالحدُعلىُمنُيسرقُمنُالمالُالعام. .01
 جريمةُالختالسُمنُالمالُالعامُلُتقلُضررًاُعنُجريمةُالسرقةُمنُالمالُالعام. .00
 لبدُمنُالضمانُعلىُكلُمنُأتل ُشيئًاُمنُالمالُالعام. .09
 الستبداد.ُلمنعساسيُمنُالضماناتُالشورىُضامنُأ .01
 الشورىُواجبةُعلىُمنُيقومُبوليةُالناس. .04
 الشورىُملزمةُللحاكمُوليستُلإلعالمُأوُالستئناس. .05
 منُالستبداد.ُالمنعإقامةُالعدلُضامنُأساسيُمنُضماناتُ .02
 منُالستبداد.ُالمنعمبدأُالمساءلةُوالمحاسبةُوالستجوابُمنُضماناتُ .02
 دُمنُمراعاتهاُعندُاختيارُالمسؤولينُوالولة.هناكُأسسُوشروطُلب .01
ُ
 
ُ 

ُ
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 .التوصياتثانيا: 
ُأوصيُنفسيُوزمالئيُبتقوىُهللاُتعالىُوالعملُدومًاُعلىُالتزامُأوامرهُواجتنابُنواهيه. .0
ُأنواع .9 ُله ُأن ُخاصة ُوأعمق، ُلبحثُأكثر ُالستبداد ُموضوع ُب خضاع ُالعلم ُاًُأوصيُطلبة

 وغيرهما.أخرىُكالستبدادُالدينيُوالماليُ
ُوالحكامُ .1 ُللرؤساء ُوخاصة ُالباب، ُهذا ُفي ُوالرشاد ُالنصح ُبكثرة ُوالدعاة ُالعلماء أوصي

 والولةُوالحكومات؛ُلتجنبُالوقوعُفيُالستبدادُالسياسي.
أوصيُبأنُيكونُهناكُقانونُواضحُوصريحُيوضحُالجرائمُالناتجةُعنُالستبداد،ُويوضحُ .4

 العقوباتُلهذهُالجرائم.
ُوالحكومات؛ُُتوصيةُألهلُالحل .5 ُوالحكام ُأفعالُالولة ُلمراقبة ُلجانُمخصصة ُبعقد والعقد

 لتجنبُالستبدادُالسياسيُوماُيتبعهُمنُجرائم،ُومعاقبةُمنُيرتكبُهذهُالجرائم.
ُظلمهمُ .2 ُوالناسُوعدم ُالبالد ُشؤون ُإدارة ُفي ُهللا ُبتقوى ُواألمراء ُوالرؤساء ُالحكام أوصي

ُواستبدادهمُوالشقُعليهم


ُ




 
 

 

 

  

ُ
ُ

ُ  

  

 
ُُ
ُ

ُ

المصادر والمراجع
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 المراجع والمصادر
ُالقرآنُالكريم.

ُ،البكرُييوس ُ،ُتحقيق:ُابنُقيمُالجوزيةُأبيُبكرُبنُأيوبُبنمحمدُبنُ،ُأحكامُأهلُالذمة.0ُ
ُه.0ُ،0401ُ،ُطرمادىُللنشر،ُالدمام،ُالعارورُيُشاكرُو
الماوردي،ُالقاهرة،ُدارُالحديث،ُُلحسنُعليُبنُمحمدُبنُمحمدأبوُااألحكامُالسلطانية،ُ.9ُ

ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُ
ُُعليُبنُأبيُعليُبنُمحمدُبنُسالمُ،الحكامُفيُأصولُاألحكام.1ُ تحقيق:ُعبدُاآلمدي،

ُ(،ُ)د.ُت(.ُُ،ُ)د.ُطالمكتبُالسالميُ،بيروت،ُالرزاقُعفيفي
ُ،بيروتُ،تحقيق:ُمحمدُصادقُالقمحاوُيُالجصاص،ُ،ُأحمدُبنُعليُأبوُبكرأحكامُالقرآن.4ُ

ُه.0415ُ،ُ)د.ُط(،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي
ُ،بيروتُمحمدعطا،بنُالعربي،ُتحقيق:ُُمحمدُبنُعبدُهللاُأبوُبكرالقاضيُ،ُأحكامُالقرآن.5ُ

ُم.1ُ،9111ُ،ُطدارُالكتبُالعلمية
،ُدارُالمعرفة،ُ)د.ُبيروتُ،امدُمحمدُبنُمحمدُالغزاليُالطوسيأبوُحُ،علومُالدينُإحياء.2ُ

ُط(،ُ)د.ُت(.ُ
دارُ،ُبيروت،ُأبوُمحمدُعليُبنُأحمدُبنُسعيدُبنُحزمُ،األخالقُوالسيرُفيُمداواةُالنفوس.2ُ

ُه.9ُ،0122ُ،ُطاآلفاقُالجديدة
دارُالماوردي،ُ)د.ُم(،ُُحبيبأبوُالحسنُعليُبنُمحمدُبنُمحمدُبنُ،ُأدبُالدنياُوالدين.1ُ

ُم.0212ُ،ُ)د.ُط(،ُمكتبةُالحياة
2ُ ُبالتعليقات. ُالمفرد ُاألدب ،ُ ُإبراهيممحمد ُبن ُإسماعيل ُهللاُبن ُعبد ُأبو ُتحقيق:ُالبخاري، ،

ُه.0ُ،0402ُ،ُطمكتبةُالمعارفُللنشرُوالتوزيع،ُالرياض،ُسميرُبنُأمينُالزهيرُي
01ُ .ُ ُمنار ُأحاديث ُتخريج ُفي ُالغليل ُالسبيلإرواء ُال، ُناصر ُاأللبانيمحمد ُ،بيروتُ،دين

ُه.9ُ،0415ُ،ُطالمكتبُالسالمي
00ُ ُأساسُالبالغة. ُبنُعمروُبنُأحمدأ، ُمحمود ُالقاسم ُالزمخشرُيُبو ُتحقيق: ُباسلُ، محمد

ُه.0ُ،0402ُ،ُبيروت،ُدارُالكتبُالعلمية،ُطعيونُالسود
09ُ ُا. ُالفقه ُفي ُالعام ُالمال ُعلى ُالعتداء ُفي ُالوظيفة ُغيرُُلسالمياستغالل )ماجستير

ُُم.9112،ُغزة،ُالجامعةُالسالمية،ُأيمنُفاروقُزعربمنشورة(،ُ
ُم.17ُ،0222،ُمحمودُشلتوت،ُالقاهرة،ُدارُالشروق،ُطالسالمُعقيدةُوشريعة.01ُ



119 
 

04ُ ُالسياسي. ُوالستبداد ُالسالم نهضة، مصر، القعيد، خالد محمد تحقيق: الغزالي، محمد

ُم.2ُ،9115ُطمصرللطباعةوالنشر،
ُالسياسية.05ُ مؤسسةُالرسالةُللطباعةُوالنشرُ،ُعبدُالقادرُعودة،ُبيروت،ُالسالمُوأوضاعنا

ُه.0410،ُ)د.ُط(،ُوالتوزيع
،0ُ،ُطدارُالكتبُالعلميةُ،بيروتُالسبكي،ُعبدُالوهابُبنُتقيُالدينُ،األشباهُوالنظائر.02ُ

ُم.0220
،0ُ،ُطدارُالكتبُالعلميةُ،بيروتُالسيوطي،ُ،ُعبدُالرحمنُبنُأبيُبكراألشباهُوالنظائر.02ُ

ُم.0221ُ
01ُ ُالنعمان. ُعلىُمذهبُأبيُحنيفة ُوالنظائر ُاألشباه ُبن ُإبراهيم ُبن ُالدين ُزين ابنُُمحمد،

ُم.0ُ،0222،ُطدارُالكتبُالعلميةُ،بيروتُُنجيم،
ُالنعمة،ُبغداد،ُديوانُالوق ُالسني،ُطأصولُالتشريعُالدستوريُفيُالسالم.02ُ ُإبراهيم ،0ُ،

ُم.9112ُ
ُه.2ُ،0490ُ،ُطمؤسسةُالرسالة،ُعبدُالكريمُزيدان،ُ)د.ُم(،ُأصولُالدعوة.91ُ
رامُ،ُبيرزيت،ُجامعةُزهيرُفريدُمباركغيرُمنشورة(،ُُماجستير)ُأصولُالستبدادُالعربي.90ُ
ُُم.9112،ُهللا
99ُ ُبالقرآنأ. ُالقرآن ُإيضاح ُفي ُالبيان ُضواء ُالمختار، ُمحمد ُبن ُاألمين الشنقيطي،ُُمحمد

ُه.0405ُبيروت،ُدارُالفكر،ُ)د.ُط(،ُ
،ُ)د.ُط(،ُدارُالمعرفةُ،بيروتُالشافعي،ُأبوُعبدُهللاُمحمدُبنُإدريسُبنُالعباس،ُاألم.91ُ

ُم.0221
،ُعبدُهللاُعمرُالدميجي،ُالرياض،ُدارُطيبة،ُالمامةُالعظمىُعندُأهلُالسنةُوالجماعة.94ُ
ُه.9ُ،0411ُط
،ُدُالقويُبنُالكريمُالطوفي،ُسليمانُبنُعبفيُكش ُشبهُالنصرانيةالنتصاراتُالسالميةُ.95ُ

ُُهـ.0ُ،0402أبوُالربيع،ُتحقيق:ُسالمُبنُمحمدُالقرني،ُالرياض،ُمكتبةُالعبيكان،ُط
92ُ ُالخالف. ُمن ُالراجح ُمعرفة ُفي ُسليمانالنصاف ُبن ُعلي ُالحسن ُأبو ُالدين ُعالء ،ُ

ُ)د.ُت(.ُ،9،ُطدارُإحياءُالتراثُالعربيُ،يروتبالمرداوي،ُ
92ُ ُالتفاسير. ُالخطيبُ،أوضح ُبن ُاللطي  ُعبد ُمحمد ُمحمد ُم(، ُ)د. ُالمصريةُ، المطبعة

ُه.2ُ،0111ُ،ُطومكتبتها
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91ُ ُالعليُالكبير. ُلكالم ُالتفاسير ُأيسر ُالقادرجا، ُبنُموسىُبنُعبد ُالجزائرُيُبر ُبكر ،ُأبو
ُه.5ُ،0494ُ،ُطمكتبةُالعلومُوالحكم،ُالمدينةُالمنورةالسعودية،ُ

92ُ ُالدقائق. ُبنُالبحرُالرائقُشرحُكنز ُزينُالدينُبنُإبراهيم ، ُمحمد ُدارُابنُنجيم، )د.م(:
ُ،ُ)د.ُت(.9،ُطالكتابُالسالمي

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُ)د.ن(ُ،)د.م(ُالسمرقندي،ُ،ُنصرُبنُمحمدُبنُأحمدبحرُالعلوم.11ُ
صدقيُ،ُتحقيق:ُبنُحيانُحيانُمحمدُبنُيوس ُبنُعليأبوُُ،البحرُالمحي ُفيُالتفسير.10ُ

ُه.0491،ُبيروت،ُدارُالفكر،ُ)د.ُط(،ُمحمدُجميل
عليُساميُمحمدبناألزرق،تحقيق:محمدُبنُعليُبنُُ،دائعُالسلكُفيُطبائعُالملكب.19ُ

ُ،ُ)د.ُت(.0،ُالعراق،ُوزارةُالعالم،ُطالنشار
دارُُ،بيروتالكاساني،ُُعالءُالدينُأبوُبكرُبنُمسعود،ُبدائعُالصنائعُفيُترتيبُالشرائع.11ُ

ُم.9ُ،0212،ُطالكتبُالعلمية
محمدُبنُأحمدُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُرشدُالشهيرُبابنُُ،دبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتص.14ُ

ُه.0495ُ،ُ)د.ُط(،ُدارُالحديثُ،القاهرةُ،رشدُالحفيد
دارُ،ُ)د.ُم(،ُعليُشيرُير،ُتحقيق:ُأبوُالفداءُإسماعيلُبنُعمرُبنُكثي،ُالبدايةُوالنهاية.15ُ
ُه.0ُ،0411،ُطياءُالتراثُالعربيإح
12ُ ُالقاموس. ُجواهر ُالعروسُمن ُتحقيق:ُتاج ُالزبيدي، ُالرز اق ُعبد ُبن ُمحم د ُبن ُمحم د ،

ُُمجموعةُمنُالمحققين،ُ)د.م(،ُدارُالهداية،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.
،ُتحقيق:ُخليلُعبدُالرحمنُبنُمحمدُبنُمحمد،ُابنُخلدونُأبوُزيد،ُتاريخُابنُخلدوُن.12ُ

ُه.9ُ،0411ُشحادة،ُبيروت،ُدارُالفكر،ُط
،ُأبوُجعفرُالطبرُيُمحمدُبنُجريرُبنُيزيد،ُتاريخُالرسلُوالملوك،ُوصلةُتاريخُالطبرُي.11ُ

ُه.9ُ،0112بيروت،ُدارُالتراث،ُط
،ُمحمدُالطاهرُبنُتحريرُالمعنىُالسديدُوتنويرُالعقلُالجديدُمنُتفسيرُالكتابُالمجيد.12ُ

ُم.0214،ُ)د.ُط(،ُالدارُالتونسيةُللنشرُ،تونسُ،شورمحمدبنعا
41ُ ُالترمذي. ُجامع ُبشرح ُاألحوذي ُتحفة ُالرحيم، ُعبد ُبن ُالرحمن ُعبد ُالمباركفوري،ُمحمد

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُدارُالكتبُالعلميةُ،بيروت
40ُ ُالوضعي. ُبالقانون ُمقارنًا ُالسالمي ُالجنائي ُالتشريع ُالقادر ُعبد دارُُ،بيروتُعودة،،

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.الكاتبُالعربي
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ُ،رتحقيق:ُجماعةُمنُالعلماءُب شرافُالناشالجرجاني،ُُليُبنُمحمدُبنُعلي،ُعالتعريفات.49ُ
ُم.0ُ،0211،ُطدارُالكتبُالعلميةُ،بيروتُ،0ط
وجاللُالدينُعبدُالرحمنُبنُأبيُ،ُجاللُالدينُمحمدُبنُأحمدُالمحليُ،تفسيرُالجاللين.41ُ

ُ،ُ)د.ُت(.0ُُ،ُالقاهرة،ُدارُالحديث،ُطبكرُالسيوطي
ُأبوُالفداءُإسماعيلُبنُعمرتفسيرُالقرآنُالعظيم.44ُ ،ُُ تحقيق:ُساميُبنُمحمدُابنُكثير،

ُم.9ُ،0222ُ،ُطدارُطيبةُللنشرُوالتوزيعُ،)د.م(،ُسالمة
دارُإحياءُالتراثُ،ُبيروتُالرازي،ُأبوُعبدُهللاُمحمدُبنُعمرُبنُالحسن،ُالتفسيرُالكبير.45ُ

ُه.1ُ،0491،ُطالعربي
الهيئةُالمصريةُ،ُمصرُرضا،ُمحمدُرشيدُبنُعليُُ،تفسيرُالمنارُ-تفسيرُالقرآنُالحكيم.42ُ

ُم.0221،ُ)د.ُط(،ُالعامةُللكتاب
42ُ ُوالمنهج. ُوالشريعة ُالعقيدة ُفي ُالمنير ُبنُمصطفىالتفسير ُوهبة دارُُ،دمشقُالزحيلي،ُ،

ُه.9ُ،0401،ُطالفكرُالمعاصر
41ُ ُللقرآنُالكريمُالتفسيرُالوسي . ُطنطاوُي، ُسيد ُدمحمد ُالقاهرة، ارُنهضةُمصرُللطباعةُ،

ُم.0ُ،0222ُ،ُطوالنشرُوالتوزيع
42ُ ُالعربية. ُالمعاجم ُتكملة وز ُي، ُد  ُآن ُرينهارتُبيتر ُتحقيق: ُالعراق، ُالنع يمي، ليم ُس  ،ُمحمَّد

ُ.ُم9111ُُ-0222ُمنُ،0ُ،ُطوزارةُالثقافةُوالعالموجمالُالخياط،ُ
،ُتحقيق:ُأبوُعليُأحمدُبنُمحمدُبنُيعقوبُمسكويه،ُاألخالقُوتطهيرُاألعراقتهذيبُ.51ُ

ُ،ُ)د.ُت(.0ُ،ُطمكتبةُالثقافةُالدينية،ُ)د.ُم(،ُابنُالخطيب
50ُ ُعوضُتهذيبُاللغة. ُمحمد ُتحقيق: ُبنُاألزهريُالهروي، ُأحمد ُبن ُمحمد ُمنصور ُأبو ،

ُُم.0ُ،9110مرعب،ُبيروت،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي،ُط
59ُ ُمهماتُالتعاريفال. ُتوقي ُعلى ُالدين ُزيد ، المناوي، ُمحمد ُالكتبالقاهرة، ُطعالم ،0ُ،

ُه.0401ُ
ُ،ُعبدُالمؤمنُالبغدادي،ُ)د.ُم(،ُتيسيرُالوصولُإلىُقواعدُاألصولُومعاقدُالفصول.51ُ

ُ)د.ُن(،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.
54ُ ُاألحاديث. ُجامع ُالسيوطي، ُالدين ُجالل ُبكر، ُأبي ُبن ُالرحمن ُعبد ُتحقيق: ُمنُ، فريق

ُ،ُ)د.ُم(،ُ)د.ُن(،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.الباحثين
55ُ ُالقرآن. ُألحكام ُأبيُبكرالجامع ُبن ُأحمد ُبن ُمحمد ُالبردوني،ُالقرطبيُ، ُأحمد ُتحقيق: ،

ُم.9ُ،0224،ُطدارُالكتبُالمصريةُ،القاهرة،ُوآخروُن
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52ُ ُالقرآن. ُتأويل ُفي ُالبيان ُجريرُ،جامع ُبن ُشاكُالطبري،ُمحمد ُمحمد ُأحمد ُر،تحقيق:
ُم.0ُ،9111ُ،ُطمؤسسةُالرسالة،ُبيروت
52ُ ُاللغة. ُرمزيُمنيرُبعلبكي،ُجمهرة ُتحقيق: ُاألزدي، ُبنُالحسنُبنُدريد ُأبوُبكرُمحمد ،

ُُم.0ُ،0212بيروت،ُدارُالعلمُللماليين،ُط
محمدشطاالدمياطي،)د.م(،)د.ن(،)د.ط(،)د.،ُأبوُبكرُبنُحاشيةُإعانةُالطالبين.51ُ

ُت(.
52ُ .ُ ُالكبيرحاشية ُالشرح ُعلى ُأحمدالدسوقي ُبن ُمحمد ُالدسوقي،ُ، ُعرفة دارُُ،بيروتُبن
ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.الفكر
21ُ ُالصغير. ُالشرح ُعلى ُالصاوي ُالشهيرُحاشية ُالخلوتي، ُمحمد ُبن ُأحمد ُالعباس ُأبو ،

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُدارُالمعارفُ،م(ُ)د.ُ،بالصاوُي
السنيكي،ُُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُزكرياُاألنصارُيُزكرياُ،الحدودُاألنيقةُوالتعريفاتُالدقيقة.20ُ

ُه.0ُ،0400ُ،ُطدارُالفكرُالمعاصر،ُبيروت،ُُمازنُالمباركتحقيق:ُ
،ُحسينُحسينُشحاتة،ُمصر،ُدارُالنشرُحرمةُالمالُالعامُفيُضوءُالشريعةُالسالمية.29ُ

ُم.0ُ،0222للجامعات،ُط
ُ،ُحاكمُالمطيري،ُ)د.ُم(،ُ)د.ُم(،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُالحريةُأوُالطوفان.21ُ
محمدُأبوُزهرة،ُالقاهرة،ُدارُالفكرُالعربي،ُ)د.ُط(،ُ،ُابنُحزمُحياتهُوعصرهُأراؤهُوفقهه.24ُ

ُ)د.ُت(.
دارُبنُتيمية،ُبيروت،ُُقيُالدينُأبوُالعباسُأحمدُبنُعبدُالحليم،ُتالحسبةُفيُالسالم.25ُ

ُ،ُ)د.ُت(.0ُ،ُطالكتبُالعلمية
،0ُالطيبُأوهاب،ُالرياض،ُ)د.ُن(،ُطُمحمد،ُنذيرُحمايةُالمالُالعامُفيُالفقهُالسالمي.22ُ

ُم.9110ُ
ُ،ُبيروت،ُدارُالفكرُللنشر،ُعبدُالرحمنُبنُأبيُبكر،ُجاللُالدينُالسيوطيُ،الدرُالمنثور.22ُ

ُ)د.ُط(،)د.ُت(.
أبوُ،ُتحقيق:ُالراغبُاألصفهانىمحمدالقاسمُالحسينُبنُُأبوُ،الذريعةُإلىُمكارمُالشريعة.21ُ

ُه.0491ُُ،ُالقاهرة،ُدارُالسالم،ُ)د.ُط(،ُاليزيدُالعجمي
ُ،ُ)د.ُت(.0،ُطدارُالهاللُ،بيروتُالمباركفوري،ُ،ُصفيُالرحمنالرحيقُالمختوم.22ُ
دارُُ،بيروتعابدين،ُُ،ُمحمدُأمينُبنُعمرُبنُعبدُالعزيزردُالمحتارُعلىُالدرُالمختار.21ُ
ُم.9ُ،0229،ُطالفكر
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20ُ ُالبيان. ُروح ُالستانبولي، ُمصطفى ُبن ُحقي ُدارُُإسماعيل ُبيروت، ُالفداء، ُأبو الحنفي
ُالفكر،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.

ُ،ُشهابُالدينُمحمودُبنُعبدُهللاوالسبعُالمثانيُمروحُالمعانيُفيُتفسيرُالقرآنُالعظي.29ُ
ُه.0ُ،0405ُ،ُطدارُالكتبُالعلميةُ،بيروتُ،تحقيق:ُعلىُعبدُالباريُعطيةاأللوسي،ُ

،ُتحقيق:ُمنصورُبنُيونسُبنُصالحُالدينُالبهوتى،ُالروضُالمربعُشرحُزادُالمستقنع.21ُ
ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُدارُالمؤيد،ُ)د.ُم(،ُُعبدُالقدوسُمحمدُنذير

دارُ،ُ)د.ُم(،ُمحمدُبنُأحمدُبنُمصطفىُبنُأحمدُالمعروفُبأبيُزهرة،ُزهرةُالتفاسير.24ُ
ُد.ُت(.ُ،ُ)د.ُط(،ُ)الفكرُالعربي

ُالصنعاني،ُ،ُمحمدُبنُإسماعيلُبنُصالحسبلُالسالم.25ُ ،ُدارُالحديثُ،)د.م(ُبنُمحمد
ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.

22ُ ُفيُانحطاطُالمسلمين. ُودوره ُالكتابُالستبداد ُدار ُالقاهرة، ُم(، ُ)د. ُنبيلُهاللُهالل، ،
ُم.9114ُالعربي،ُ)د.ُط(،ُ

أبوُعبدُالرحمنُمحمدُناصرُالدينُ،ُوفوائدهاسلسلةُاألحاديثُالصحيحةُوشيءُمنُفقههاُ.22ُ
ُم.0ُ،0225ُ،ُطمكتبةُالمعارف،ُالرياض،ُاأللباني

21ُ ُالسيئُفيُاألمة. ُوأثرها ُوالموضوعة ُاألحاديثُالضعيفة ُالرحمنُمحمدُسلسلة ُعبد ُأبو ،
ُه.0ُ،0409،ُطدارُالمعارفُ،الرياضُ،األلبانيُناصرُالدين

22ُ ُالسالم. ُفي ُالعامة ُالسلطات ،ُ ُضميريةعثمان ُالشرعيةُ، ُللعلوم ُالشارقة ُجامعة مجلة
ُُ.14-0،ُص1ُ،ُع1مُ،ُوالنسانية

ْستانيُسليمانُبنُاألشعثُبنُإسحاقُ،سننُأبيُداود.11ُ ج  تحقيق:ُمحمدُمحييُالدينُُ،الس  
ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُالمكتبةُالعصريةُ،بيروت،ُعبدُالحميد

10ُ ُُ،هسننُابنُماج. ُبنُيزيد ُهللاُمحمد ُالقزوينيأبوُعبد ُالباقي، ُعبد ُفؤاد ُمحمد ،ُتحقيق:
ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُدارُإحياءُالكتبُالعربيةُُ،)د.م(
19ُ ُالترمذي. ُسنن ْورة ُس  ُبن ُعيسى ُبن ُمحمد ُعيسىُالترمذي،، ُعوادُُ،أبو ُبشار تحقيق:

ُم.0221ُ،ُ)د.ُط(،ُدارُالغربُالسالميُ،بيروتُ،معروف
11ُ ُالكبرُى. ُعليالسنن ُبن ُالحسين ُبن ُأحمد ُعطاُالبيهقي،ُ، ُالقادر ُعبد ُمحمد ُ،تحقيق:

ُم.1ُ،9111،ُطعلميةدارُالكتبُالُ،بيروت
ابنُتيمية،ُالسعودية،ُُأبوُالعباسُأحمدُبنُعبدُالحليمُبنُعبدُالسالمُ،السياسةُالشرعية.14ُ

ُه.0ُ،0401ُ،ُطوزارةُالشئونُالسالميةُواألوقافُوالدعوةُوالرشاد
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طهُتحقيق:ُأيوبُالحميريُالمعافري،ُُالملكُبنُهشامُبنُعبد،ُالسيرةُالنبويةُلبنُهشام.15ُ
ُ،ُ)د.ُط(،)د.ُت(.شركةُالطباعةُالفنيةُالمتحدة،ُ)د.ُم(،ُعبدُالرءوفُسعد

هبةُ،السيرةُالنبويةُعلىُضوءُالقرآنُوالسنة.12ُ ،ُدمشق،ُدارُمحمدُبنُمحمدُبنُسويلمُأبوُش 
ُه.1ُ،0492ُالقلم،ُط

،ُالنجاحجامعةُُقاسمُتوفيقُخضر،غيرُمنشورة(،ُُماجستير)ُشخصيةُفرعونُفيُالقرآن.12ُ
ُُم.9111،ُنابلس
،ُدارُالوطنُللنشر،ُالرياض،ُمحمدُبنُصالحُبنُمحمدُالعثيمين،ُشرحُرياضُالصالحين.11ُ

ُه.0492ُ)د.ُط(،ُ
تحقيق:ُأبوُتميمُياسرُبنُُ،عليُبنُخل ُبنُعبدُالملكُابنُبطالُ،شرحُصحيحُالبخارُي.12ُ
ُم.9ُ،9111ُ،ُطمكتبةُالرشدُ،الرياضُ،براهيمإ

ُم.9ُ،0212ُ،ُطدارُالقلمُ،دمشقالزرقا،ُُمحمد،ُأحمدُبنُشرحُالقواعدُالفقهية.21ُ
ُ،ُبيروت،ُدارُالفكر،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُمحمدُبنُعبدُهللاُالخرشي،ُشرحُمختصرُخليل.20ُ
29ُ ُالقرآنُمنُدلئلُإعجازه. ُشريعة ُالمعروفُ، ُبنُمصطفىُبنُأحمد ُبنُأحمد بأبيُمحمد
ُه.0110ُ،ُ)د.ُط(،ُدارُالعروبة،ُالقاهرة،ُزهرة
21ُ ُالكلوم. ُالعربُمن ُكالم ُودواء ُشمسُالعلوم ُالحميرىُاليمني، ُسعيد ُبن ُتحقيق:ُنشوان ،

ُه.0ُ،0491،ُطدارُالفكرُالمعاصر،ُوآخرون،ُبيروت،ُالعمرُيُحسين
دارُالقلمُللنشرُ،ُعبدُالرحمنُعبدُالخالق،ُالكويت،ُالشورىُفيُظلُنظامُالحكمُالسالمي.24ُ

ُه.0401والتوزيع،ُ)د.ُط(،ُ
ُالشورىُفيُالكتابُوالسنةُوعندُعلماءُالمسلمين.25ُ الرياض،مكتبة، الصالح، محمدأحمد

ُهـ.1،1421الملكفهدالوطنيةللنشر،ط
ُفيُالديمقراطيةُ.22ُ ،ُعبدُالحميدُإسماعيلُاألنصاري،ُبيروت،ُدراسةُمقارنة–الشورىُوأثرها

ُ،ُ)د.ُت(.1ُالمكتبةُالعصرية،ُط
22ُ ُالسالمي. ُالحكم ُفيُنظام ُالشورىُوأحكامها ُجاسم، ُخالد ُمجلة ُاألساسية، ُالتربية ،ُكلية
ُُ.111ُ-952،ُص0ُع
21ُ ُالعربية،. ُوصحاح ُاللغة ُتاج ُالفارابي،ُُالصحاح ُالجوهري ُحماد ُبن ُإسماعيل ُنصر أبو

ُُهـ.4ُ،0412دُعبدُالغفورُعطار،ُبيروت،ُدارُالعلمُللماليين،ُطتحقيق:ُأحم
تحقيق:ُمحمدُزهيرُبنُناصرُُالبخاري،ُ،ُمحمدُبنُإسماعيلُأبوُعبدهللاصحيحُالبخارُي.22ُ

ُه.0ُ،0499،ُطدارُطوقُالنجاةُ،بيروت،ُالناصر
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،ُالرياض،ُمكتبةُأبوُعبدُالرحمنُمحمدُناصرُالدينُاأللباني،ُصحيحُالترغيبُوالترهيب.011ُ
ُه.0ُ،0490ُالمعارفُللنشرُوالتوزيع،ُط

ُ،)د.م(ُاأللباني،ُأبوُعبدُالرحمنُمحمدُناصرُالدين،ُصحيحُالجامعُالصغيرُوزياداته.010ُ
ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُالمكتبُالسالمي

ُاأللباني،ُ)د.ُم(،ُأبوُعبدُالرحمنُمحمدُناصرُالدين،ُصحيحُوضعي ُسننُابنُماجه.019ُ
ُالتحقيقاتُالحديثيةُ(،طُ)د.ُ(،تُ)د. ُمنظومة ُبرنامج ُالكتاب: ُإنتاجُُ-المجاني-مصدر من

ُُمركزُنورُالسالمُألبحاثُالقرآنُوالسنةُبالسكندرية.
،ُعبدُالرحمنُبنُأحمدُبنُمسعودُالك و اك بي،ُحلب،ُالستعبادُطبائعُالستبدادُومصارع.011ُ

ُُالمطبعةُالعصرية،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.
014ُ ُا. ُلحكميةالطرق ُالجوزية، ُقيم ُأيوبُابن ُبن ُبكر ُأبي ُبن ُمحمد ُم(، ُ)د. ُدارُ، مكتبة
ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُالبيان
،ُبيروت،ُدارُالكتبُأبوُعمر،ُشهابُالدينُأحمدُبنُمحمدُبنُعبدُربه،ُالعقدُالفريد.015ُ

ُه.0ُ،0414ُالعلمية،ُط
012ُ ُالشرعية. ُالمقاصد ُالدينُبنُمختارُ،علم ُ)د.م(ُالخادمي،ُنور ُالعبيكان، ُطمكتبة ،0ُ،
ُم.9110ُ
دارُُ،بيروت،ُالغيتابىُمحمودُبنُأحمدُبنُموسى،ُعمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخارُي.012ُ

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُإحياءُالتراثُالعربي
تحقيق:ُمهديُالمخزومي،ُُالفراهيدي،ُأبوُعبدُالرحمنُالخليلُبنُأحمدُبنُعمرو،ُالعين.011ُ

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُدارُومكتبةُالهاللُُ،)د.م(ُ،وأخروُن
،ُتحقيق:ُالحسنُبنُمحمدُبنُحسينُالقميُالنيسابورُي،ُغرائبُالقرآنُورغائبُالفرقان.012ُ

ُهـ.0ُ،0402ة،ُطدارُالكتبُالعلمي،ُبيروت،ُزكرياُعميرات
،ُ)د.ُم(،ُأحمدُبنُمحمدُمكيُالحموُي،ُغمزُعيونُالبصائرُفيُشرحُاألشباهُوالنظائر.001ُ

ُه.0ُ،0415ُدارُالكتبُالعلمية،ُط
عبدُالملكُبنُعبدُهللاُبنُيوس ُبنُمحمدُالجويني،ُأبوُ،غياثُاألممُفيُالتياثُالظلم.000ُ

ُُه.9ُ،0410ُ،ُطمكتبةُإمامُالحرمين،ُ)د.ُم(،ُعبدُالعظيمُالديبتحقيق:،ُالمعالي
ُ،بيروتُبنُحجرُالعسقالني،ُمحمدأحمدُبنُعليُبنُ،ُفتحُالباريُشرحُصحيحُالبخارُي.009ُ

ُه.0122ُ،ُ)د.ُط(،ُدارُالمعرفة
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،ُتحقيق:ُمجموعةُمنُعبدُالرحمنُبنُأحمدُبنُرجب،ُفتحُالباريُشرحُصحيحُالبخارُي.001ُ
ُه.0ُ،0402،ُطكتبةُالغرباءُاألثريةالمحققين،ُالمدينة،ُم

،ُالق نَّوجيُيأبوُالطيبُمحمدُصديقُخانُبنُحسنُبنُعلُ،فتح ُالبيانُفيُمقاصدُالقرآن.004ُ
ارُيتحقيق:ُُ  ُاألنص  ُإبراهيم ُبن ُهللا ُبد ُبيروت، ُالع، ُوالن ْشرالم كتبة ُللطب اعة ُط(،ُصريَّة ُ)د. ،
ُه.0409ُ
ُه.0ُ،0404،ُطدارُابنُكثيرُ،دمشقُالشوكاني،ُمحمد،ُمحمدُبنُعليُبنُفتحُالقدير.005ُ
ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُُعالمُالكتبُ،)د.م(ُالقرافي،ُ،ُشهابُالدينُأحمدُبنُإدريسلفروُقا.002ُ
محمدُ،ُتحقيق:ُأبوُهاللُالحسنُبنُعبدُهللاُبنُسهلُبنُسعيدُالعسكرُيُ،الفروقُاللغوية.002ُ

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُدارُالعلمُوالثقافةُللنشرُوالتوزيع،ُالقاهرة،ُإبراهيمُسليم
،ُالقاهرة،ُأبوُمحمدُعليُبنُأحمدُبنُسعيدُبنُحزم،ُالفصلُفيُالمللُواألهواءُوالنحل.001ُ

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُمكتبةُالخانجي
،ُعبدُالرحمنُبدوُي،ُتحقيق:ُأبوُحامدُمحمدُبنُمحمدُالغزاليُالطوسي،ُفضائحُالباطنية.002ُ

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُؤسسةُدارُالكتبُالثقافيةالكويت،ُ
،ُعدنانُعليُالنحوي،ُالرياض،ُدارُالنحوي،ُفقهُالدارةُاليمانيةُفيُالدعوةُالسالمية.091ُ
ُه.0ُ،0402ُط

ت هُ .090ُ السالميُُّوأدلَّ ْقهُ  ْيل يُ ،ُالف  ُ،ُ)د.ُت(.4ُ،ُطدارُالفكرُ،دمشقُ،و ْهب ةُبنُمصطفىُالزُّح 
099ُ ُالقرآن. ُظالل ُفي ،ُ ُقطب ُالشاربيسيد ُحسين ُإبراهيم ُالشروُقُ،القاهرة، ُطدار ،02ُ،
ُه.0409ُ
تحقيق:ُمكتبُُالفيروزُآبادي،ُمجدُالدينُأبوُطاهرُمحمدُبنُيعقوب،ُالقاموسُالمحي .091ُ
ُم.1ُ،9115ُ،ُطمؤسسةُالرسالة،ُبيروتُ،يقُالتراثُفيُمؤسسةُالرسالةتحق
سلوىُعليُغيرُمنشورة(،ُُماجستير)ُدراسةُموضوعيةُ–القتلُفيُضوءُالقرآنُالكريمُ.094ُ

ُُم.9112،ُغزة،ُالجامعةُالسالمية،ُأبوُجحجوح
ُم.0ُ،9105ُ،ُنشأتُجعفر،ُالجيزة،ُدارُصفصافة،ُطقرآنُوثالوثُالستبدادال.095ُ
092ُ ُرجب. ُلبن ُأحمدالقواعد ُبن ُالرحمن ُعبد ُالدين ُزين ُرجب،ُ، ُالكتبُُ،بيروتُبن دار
ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.العلمية
بوُ،ُتحقيق:ُأبوُبكرُأحمدُبنُعليُبنُثابتُالخطيبُالبغدادي،ُأالكفايةُفيُعلمُالرواية.092ُ

ُ،ُالمدينةُالمنورة،ُالمكتبةُالعلمية،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُإبراهيمُالمدنيُو،ُعبدهللاُالسورقي
ُه.1ُ،0404،ُطصادررُداُ،بيروتُابنُمنظور،ُمحمدُبنُمكرمُبنُعلىُ,العرب لسان.091ُ
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092ُ ُالسالمية. ُفيُالدولة ُالقضاء ُاستقالل ُُمبدأ ُمنشورة(، ُأبوُ)ماجستيرُغير ُصيام أحمد
ُُم.9115،ُغزة،ُالجامعةُالسالمية،ُأحمد
011ُ ُسهلالمبسوط. ُأبي ُبن ُأحمد ُبن ُمحمد ،ُُ ُالمعرفةُ،بيروتالسرخسي، ُط(،ُدار ُ)د. ،
ُم.0221ُ
،ُحمدُبنُفارسُبنُزكرياءُالقزوينيُالرازي،ُأبوُالحسين،ُتحقيق:ُزهيرُعبدُمجملُاللغة.010ُ

ُُهـ.9ُ،0412المحسنُسلطان،ُبيروت،ُمؤسسةُالرسالة،ُط
019ُ ُالفتاوُى. ُمجموع ُتيمية، ُبن ُالحليم ُعبد ُبن ُالعباسُأحمد ُأبو ُالدين ُعبدُتقي ُتحقيق: ،

ُه.0402ُ،ُ)د.ُط(،ُمجمعُالملكُفهدُلطباعةُالمصح ُالشريفالرحمنُقاسم،ُالمدينةُالمنورة،ُ
ُ،تحقيق:ُيوس ُالشيخُمحمدالرازي،ُُمحمدُبنُأبيُبكرُبنُعبدُالقادرُ،مختارُالصحاح.011ُ
ُم.5ُ،0222،ُطالنموذجيةالدارُُ،بيروت
014ُ ُكثير. ُابن ُتفسير ُمختصر ُالصابوني، ُعلي ُمحمد ُبيروت، ُالكريم،، ُالقرآن ،2ُطُدار
ُهـ.0419ُ
ُبنُعليُالزيد،ُمختصرُتفسيرُالبغوُي.015ُ ُالرياض،ُعبدُهللاُبنُأحمد ُللنشرُ، دارُالسالم

ُه.0ُ،0402ُ،ُطوالتوزيع
ُ،تحقيق:ُخليلُإبراهمُجفالُ،المرسيُبنُسيدهُ،ُأبوُالحسنُعليُبنُإسماعيلالمخصص.012ُ
ُم.0ُ،0222ُ،ُطدارُإحياءُالتراثُالعربيُ،بيروت
،ُمجيدُحميدُالحدراوي،ُ)د.ُم(،ُ)د.ُن(،ُ)د.ُمحاضراتُفيُالحرياتُالعامةُالديمقراطية.012ُ
ُم.9104ط(،ُ
أبوُمحمدُعبدُالحقُبنُغالبُبنُعبدُالرحمنُ،ُالمحررُالوجيزُفيُتفسيرُالكتابُالعزيز.011ُ

،0ُ،ُطدارُالكتبُالعلميةمحمد،بيروت،عبدُالسالمُعبدُالشافيُ،ُتحقيق:ُبنُتمامُبنُعطية
ُه.0499ُ
عبدُ،ُتحقيق:ُأبوُالحسنُعليُبنُإسماعيلُبنُسيدهُالمرسي،ُالمحكمُوالمحي ُاألعظم.012ُ

ُه.0ُ،0490ُ،ُبيروت،ُدارُالكتبُالعلمية،ُطالحميدُهنداوُي
،ُتحقيق:ُالنسفيُدهللاُبنُأحمدُبنُمحمُوبوُالبركاتُعبدُ،ُالتأويلمداركُالتنزيلُوحقائقُ.041ُ

ُه.0ُ،0402ُ،ُطدارُالكلمُالطيب،ُبيروت،ُيوس ُعليُبديوُي
ُ،هللاُالحاكمُمحمدُبنُعبدُهللاُبنُمحمدُالنيسابورُيُعبدُأبوُ،المستدركُعلىُالصحيحين.040ُ

ُه.0400ُ،0،ُطدارُالكتبُالعلميةُ،بيروت،ُتحقيق:ُمصطفىُعبدُالقادرُعطا
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049ُ ُالحصكفي. ُرواية ُحنيفة ُأبي ُماهُ،مسند ُبن ُزوطي ُبن ُثابت ُبن ُالنعمان ُحنيفة ،ُأبو
ُ،ُمصر،ُاآلداب،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُعبدُالرحمنُحسنُمحمودتحقيق:ُ
بنُالحجاجُمسلمُ،ُملسو هيلع هللا ىلصُالمسندُالصحيحُالمختصرُبنقلُالعدلُعنُالعدلُإلىُرسولُهللا.041ُ

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.دارُإحياءُالتراثُالباقيُ،بيروتُ،يق:ُمحمدُعبدُالباقيتحق،ُأبوُالحسن
044ُ ُأحمد. ُالمام ُمسند ُالشيباني، ُحنبل ُبن ُمحمد ُبن ُهللاُأحمد ُعبد ُشعيبُُ،أبو تحقيق:

ُم.0ُ،9110ُ،ُطمؤسسةُالرسالةُ،بيروت،ُآخروُناألرنؤوط،ُُو
،9ُلنشر،ُط،ُعليُجريشة،ُالمنصورة،ُدارُالوفاءُللطباعةُواالمشروعيةُالسالميةُالعليا.045ُ
ُه.0491ُ
042ُ ُالمصباحُالمنيرُفيُغريبُالشرحُالكبير. ُبنُعليُالفيومي، ُبنُمحمد ُبيروت،ُأحمد ،

ُ،ُُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.المكتبةُالعلمية
042ُ ُالمصن . ُالصنعاني، ُنافع ُبن ُهمام ُبن ُالرزاق ُعبد ُبكر ُأبو ُتحقيق: حبيبُالرحمنُ،

ُه.9ُ،0411،ُطالمكتبُالسالمي،ُالهند،ُاألعظمي
،ُعبدُهللاُبنُمحمدُبنُإبراهيمُأبوُبكرُبنُأبيُشيبة،،ُالمصن ُفيُاألحاديثُواآلثار.041ُ

ُه.0ُ،0412،ُالرياض،ُمكتبةُالرشد،ُطكمالُيوس ُالحوتتحقيق:ُ
ُفىُبنُسعدُبنُعبدهُالسيوطيُشهرةمصط،ُمطالبُأوليُالنهىُفيُشرحُغايةُالمنتهى.042ُ

ُه.9ُ،0405ُ،ُ)د.ُم(،ُالمكتبُالسالمي،ُطالرحيبانى
أبوُمحمدُالحسينُبنُمسعودُبنُمحمدُ،ُمعالمُالتنزيلُفيُتفسيرُالقرآنُ=ُتفسيرُالبغوُي.051ُ

ُالبغوُي ُالفراء ُبن ُتحقيق: ُالمهدي، ُالرزاق ُعبد ُبيروت، ُالعربي، ُالتراث ُإحياء ُطدار ،0ُ،
ُه.0491
050ُ ُالمعاصرة. ُالعربية ُاللغة ُعُ,معجم ُمختار ُالحميدأحمد 0ُطُ،بد ُبيروت، ُالكتب، ،ُعالم
ُُم.0ُ،9111ط

ُم.2ُ،0222ُ،ُسيدُقطب،ُبيروت،ُدارُالشروق،ُطمعالمُفيُالطريق.059ُ
051ُ ُديوانُاألدب. ُمعجم ُبنُالحسينُالفارابي، ُإسحاقُبنُإبراهيم ُإبراهيم ُبو ُتحقيق: أحمدُ،

ُهـ.0494)د.ُط(،ُُمؤسسةُدارُالشعبُللصحافةُوالطباعةُوالنشر،،ُالقاهرة،ُمختارُعمر
،1ُ،ُعبدُالمنعمُالحنفي،ُالقاهرة،ُمطبعةُالمدبولي،ُطالمعجمُالشاملُلمصطلحاتُالفلسفة.054ُ
ُم.9111ُ
055ُ ُالفقهاء. ُلغة ُرواسُقلعجيُ،معجم ُقنيبيُوُ،محمد ُصادق ُحامد ُم(، ُ)د، ُالنفائسُ، دار

ُه.9ُ،0411ُ،ُطللطباعةُوالنشرُوالتوزيع
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ُ،بيروتُُ،تحقيق:ُعبدُالسالمُمحمدُهاروُنُ،فارسُالرازُيُأحمدُبنُ،معجمُمقاييسُاللغة.052ُ
ُم.0222،ُ)د.ُط(،ُدارُالفكر

تحقيق:ُمحمدُشكورُ،ُأبوُالقاسمُالطبراني،ُ،ُسليمانُبنُأحمدُبنُأيوبالمعجمُالصغير.052ُ
ُم.0ُ،0215،ُطبيروت:ُالمكتبُالسالميُ،ريرمحمودُالحاجُأم

محمدُ،ُطارقُ،ُأبوُالقاسمُالطبراني،ُتحقيق:ُسليمانُبنُأحمدُبنُأيوب،ُالمعجمُاألوس .051ُ
ُ،ُالقاهرة،ُدارُالحرمين،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُالحسينيُعبدُالمحسن

،ُحمديُالسلفي،ُتحقيق:ُ،ُأبوُالقاسمُالطبرانيسليمانُبنُأحمدُبنُأيوب،ُالمعجمُالكبير.052ُ
ُ،ُ)د.ُت(.9ُ،ُطمكتبةُابنُتيميةالقاهرة،ُ
021ُ ُالمغازُي. ُوا، ُبن ُعمر ُبن ُالسهميقمحمد ُد ُعبد ُأبو ُالواقديُهللا، ُتحقيق: مارسدنُ،
ُه.1ُ،0412ُ،ُطدارُاألعلمي،ُبيروت،ُجونس
020ُ ُأحمدالمغني. ُهللاُبن ُعبد ُالدين ُموفق ،ُُ ُقدامة،ُمحمدبن مكتبةُُ،القاهرةُ،المغنيُبن
ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُالقاهرة
029ُ ُالمنهاج. ُألفاظ ُمعاني ُإلىُمعرفة ُالمحتاج ُُ،مغني ُأحمد ُبن ُ،الخطيبُالشربينيمحمد
ُه.0ُ،0405ُ،ُطبُالعلميةدارُالكتُ،)د.م(
صفوانُ،ُتحقيق:ُأبوُالقاسمُالحسينُبنُمحمدُاألصفهانىُ،المفرداتُفيُغريبُالقرآن.021ُ

ُه.0ُ،0409ُ،ُطدارُالقلم،ُدمشق،ُعدنانُالداودي
تحقيق:ُمحمدُُ،محمدبنعاشورمحمدُالطاهرُبنُمحمدُبنُُ،مقاصدُالشريعةُالسالمية.024ُ

ُم.9114،ُ)د.ُط(،ُوزارةُاألوقافُوالشؤونُالسالميةُ،قطرُ،الحبيبُابنُالخوجة
025ُ ُالفقهية. ُالقواعد ُفي ُالمنثور ُالدين ُبدر ُهللا ُعبد ُأبو وزارةُُ،الكويتُالزركشي،ُمحمد،

ُم.1ُ،0215،ُطاألوقافُالكويتية
دارُ،ُ،ُبيروتشرفُالنووُيأبوُزكرياُمحييُالدينُيحيىُبنُُ،المنهاجُشرحُصحيحُمسلم.022ُ

ُه.9ُ،0129،ُطإحياءُالتراثُالعربي
ُم.5،1978محمدأسد،بيروت،دارالعلم،ط،ُمنهاجُالسالمُفيُالحكم.022ُ
تحقيق:ُأبوُعبيدةُمشهورُبنُحسنُآلُُ،محمدالشاطبيإبراهيمُبنُموسىُبنُُالموافقات،.021ُ
ُم.0ُ،0222ُ،ُطدارُابنُعفانُُ،)د.م(ُ،سلمان
،ُوزارةُاألوقافُوالشؤونُالسالميةُ،الكويتاألوقافُالكويتية،ُ،ُالموسوعةُالفقهيةُالكويتية.022ُ

ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُ



131 
 

،ُهللاُمحمدُبنُمحمدُبنُعبدُالرحمنأبوُعبدُ،ُمواهبُالجليلُفيُشرحُمختصرُخليل.021ُ
ُه.1ُ،0409ُر،ُطدارُالفكُ،)د.م(ُ،المعروفُبالحطاب

020ُ ُالسياسية. ُللدراساتُوالنشر،ُالموسوعة ُالعربية ُالمؤسسة ُبيروت، ُالوهابُالكيالي، ُعبد ،
ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُ

،ُبيروت،ُمؤسسةُمحمدُصدقيُبنُأحمدُبنُمحمدُآلُبورنو،ُموسوعةُالقواعدُالفقهية.029ُ
ُه.0ُ،0494ُالرسالة،ُط

،ُمحمدُمصطفىُاألعظمي،ُتحقيق:ُمالكُبنُأنسُبنُمالكُبنُعامرُاألصبحيُالموطأ،.021ُ
ُه.0ُ،0495،ُطمؤسسةُزايدُبنُسلطانُآلُنهيانُلألعمالُالخيريةُوالنسانيةأبوُظبي،ُ

بوُالفضلُأحمدُبنُعليُ،ُأنزهةُالنظرُفيُتوضيحُنخبةُالفكرُفيُمصطلحُأهلُاألثر.024ُ
ُ ُمحمد ُبن ُالعسقالنيبن ُحجر ُتحقيق: ُالرحيلي، ُهللا ُطعبد ُسفير، ُمطبعة ُالرياض، ،0ُ،

ُه.0499ُ
محمديوسفموسى،القاهرة،دارالفكرالعربي،)د.ط(،)د.،ُفيُالسالمنظامُالحكمُ.025ُ

ُت(.
022ُ ُالمرسلين. ُسيد ُسيرة ُفي ُاليقين ُبالشيخُُ،نور ُالمعروف ُالباجوري، ُعفيفي ُبن محمد

ُه.9ُ،0495ُ،ُطدارُالفيحاء،ُدمشق،ُالخضرُي
022ُ ُنيلُاألوطار. ُبنُعليُبن ُمحمد الشوكاني، ُالديُتحقيق:ُ،محمد ُ،الصبابطينُعصام
ُم.0ُ،0221،ُطدارُالحديثُ،مصر
021ُ ُإلىُبلوغُالنهاية. ُالهداية ُبنُمختارُأ، م وشُبنُمحمد ُمكيُبنُأبيُطالبُح  بوُمحمد
ُتحقيق:القيسي ُالبوشيخي، ُمالشاهد ُالشارقة، ،ُ ُبحوثُالكتابُوالسنة ُالشريعةُُ-جموعة كلية

ُه.0ُ،0492ُ،ُطوالدراساتُالسالمية
،ُعليُبنُأبيُبكرُبنُعبدُالجليلُالفرغانيُالمرغينانيُ،بدايةُالمبتديالهدايةُفيُشرحُ.022ُ

ُ،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُت(.ُدارُاحياءُالتراثُالعربي،ُبيروت،ُطاللُيوس تحقيق:ُ
011ُ ُالدستورُي. ُوالقانون ُالسياسية ُالنظم ُفي ُدارُالوسي  ُعمان، ُالخطيب، ُأحمد ُنعمان ،

ُم.9100الثقافة،ُ)د.ُط(،ُ
،ُ)د.ُم(،ُ)د.ُن(،ُ)د.ُط(،ُ)د.ُأبوُفيصلُالبدرانيُ،لعداءُفيُالسالمالولءُوالبراءُوا.010ُ
ُت(.
ُ

ُ
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 .فهرس اآليات وال:أ

 اآليــــــــــــــــةُم
 رقم
ُاآلية

ُالصفحة

 ســـــــــورة البقــــــــــــــــرة

42ُ02ُُ خم حم جم يل ىل مل خل .0

094ُ001ُُمتخت حت جت هبمب خب حب جب هئ ٱُ.9

095ُ19ُُزث رث يت ىت   نت مت زتُ.1

041ُ12ُُٰى ٰر ٰذ ييُ.4

011ُ22.29ُ ين   ىن نن من زنُ.5

024ُ12ُ ىل مل يك ىك مك   لك اك يق ىقُ.2

942ُ009.005ُُ ىك مك لك اك يق ىق يف  ىفُُ.2

952ُ44.41ُُجه هن  من خن حن جنمم خم حم جمُ.1

951ُ12ُُمم ام يل ىل ملُ.2

ُســـــــــورة آل عمــــــــــران

15ُ49ُُجب هئ مئ خئ   حئ جئُ.01

52ُ12ُُمن زن رن ممُ.00

014ُ22ُُُنن من زن رن مم ام يل ىلُ.09
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001ُ010ُُ   يه ىه مه جه ين ىن منُ.01

052ُ22.22.10.19ٍَُُُّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيُ.04

020ُ22ُُزن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك لك ٱٱُ.05

ُســـــــــورة الـــنســـــــــــاء

1ُ24ُ يف ىف يث   ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُ.02

5ُ001ُُجخ  مح جح مج حج مث هت مت ختُ.02

92ُ22.29ُ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ   يي ىيُ.01

51ُ24ُ خض حض جض مص   خص حص مسُ.02

52ُ10.012ُُ مل   خل حل جل مك لك خك حك جكُ.91

21ُ01.41ُُُام يل ىل  مل يك ىكُ.90

092ُ24ُُُربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُِّ.99

015ُ20ُُُُُ   ىم مم خم حم جم يل ىل ملُ.91

040ُ012ُُُمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّ.94

ُســـــــــورة المـــائــــــدة

1ُ21.25ُُ خب   حب جب هئ مئ خئ حئُ.95

19ُ01.41ُ  جه ين ىن من خن حن جن   يم ىم ممُ.92

11ُ21.29ُ  يه ىه مه   جه ين ىنُ.92
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44ُ52ُ  هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي نيُ.91

22ُ019ُ-21  خم حم جم يل ىل   مل خلُ.92

ُســـــــــورة األنعـــــــــــــــــــــام

012ُ42ُ مئ خئ حئ جئُ.11

009ُ00ُ  ىئنئ مئ   زئ   رئ   ّٰ ِّ ُُّ.10

015ُ12ُ يل ىل مل يكُ.19

050ُ42ُ حل جل مك  لك خك حك جك مقُ.11

059ُ25.25ُ  جهين ىن من خنُ.14

ُســـــــــورة األعــــــــــــــــــــــــراف

001ُ91ُ     ىقيف ىف يث ىث نثُ.15

004ُ94ُ-001 ىي ني  مي زي ري ٰى ينُ.12

040ُ02ُ  رث يت ىت نت مت  زت رتُ.12

ُســـــــــورة يـــــــونـــس

21ُ90ُ-22ُُجك مق حقمف خف حف جف مغ جغُ.11

11ُ91ُ  يك ىك مك لك اك   يق ىق يفُ.12

ُســـــــــورة هـــود

001ُ019ُ-002  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خصُ.41
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ُســـــــــورة يــوســـــــــــف

15ُ02ُ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئُ.40

49ُ02ُ خص حص مس خس حسُ.49

55ُ009ُ  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ  رئُ.41

ُســـــــــورة إبراهيم

2ُ02ُ  خم حم جم يل ىل مل خلُ.44

ُســـــــــورة النــــــحـــــل

21ُ12ُُيب   ىب نب مب زبُ.45

095ُ45ُُحبجب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُ.42

ُســـــــــورة الســــــراء

21ُ41ُُمل يك ىك  مك لك اك يق ىقُ.42

ُســـــــــورة الكــــــهـــــف

92ُ45ُُُمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ٱُ.41

42ُ00ُ    حمجم يل ىل مل خلُ.42

ُطــــــــــــــــــــــــــــــهســـــــــورة 

94ُ92ُ مت خت حت جت هبُ.51

52ُ91ُُيك ىك مك لك  اك يق ىقُ.50

52ُ95ُُ   جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُ.59
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ُســـــــــورة النـــــــــــــــــــــــــــور

92ُ44.42ُُ خك حك جك مق حق مف خف  حف جفُ.51

ُســـــــــورة الشـــــــــعـــــراء

92ُ05.02ُُ مي زي ري ٰى ين ىن ننُ.54

15ُ91ُ-14 حط   مض خض حض جض مص خصُ.55

52ُ02.91ُ-51 من خن حنُ.52

059ُ004ُ-050   جت هب مب خب _ جب هئ مئ خئُ.52

ُســـــــــورة القـــــــصـــــــــص

12ُ92ُ  مم ام يل ىل مل يك  ىكُ.51

22ُ09ُ مبخب   حب جب هئ مئ خئ حئ جئُ.52

22ُ51ُ جم هل مل خل حلُ.21

21ُ09ُ حم جم يل ىل مل خلُ.20

ُســـــــــورة لقمان

14ُ5ُ حق  مف خف حف جف مغ جغ معُ.29

ُاألحزابســـــــــورة 

51ُ59ُ  مل يك  ىك مك لك اكُ.21

ُســـــــــورة الصافات
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92ُ22ُ ىن من خن  حن جنُ.24

ُســـــــــورة ص

2ُ90ُ زثرث يت ىت نت مت زت  رت يبُ.25

92ُ51.52ُ جم هل مل خل حل جل  مكُ.22

ُســـــــــورة الزمـــــــــــــر

2ُ42.009ُ جلمك لك  خك حك جك مق حق مفُ.22

ُســـــــــورة غافــــــــــر

95ُ04ُ مف خف حف جف   مغ جغ مع جعُ.21

92ُ00.04.99ُ  ممخم حم جم يل ىل مل خلُ.22

ُســـــــــورة الشــــــــــــــــورى 

11ُ22.11ُُُٰى ين ىن نن من زن رن ممُ.21

41ُ12ُ مب خب حب جبُ.20

ُســـــــــورة الحجرات

2ُ22ُُ   جح مج حج مث هتمتُ.29

09ُ51ُ من خنُ.21

ُســـــــــورة ق

45ُ42ُ مخجخ مح جح مجُ.24

ُســـــــــورة الرحــــمـــــــن
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1ُ91ُ-2    يف ىف يث ىثُ.25

1ُ01ُ مك لك اك يقُ.22

ُســـــــــورة الحــــديـــــــد

95ُ12ُ  حم جم يل ىل مل خلُ.22

ُســـــــــورة المجــــادلـــــــة

00ُ42ُ  مبهئ مئ هي مي خي   حي جي ٰه مهُ.21

ُالــــمــطــففــينســـــــــورة 

2ُ25ُ-0  مث هتُ.22

ُســـــــــورة الــــبــروج

1ُ01ُ-0   خن حن جنُ.11

ُســـــــــورة الــــغــاشية

99ُ42ُ  جم   هل ملُ.10

ُســـــــــورة الــــفــجــــر

91ُ21ُ حق مف خف حفُ.19

ُســـــــــورة الــــعــلــــق

0ُ42ُ مم ام يل ىل ملُ.11

2ُ92ُ-2 جت هب  مب خبُ.14

ُســـــــــورة قــريــــش

4ُ44ُ يه ىه مه جه ين  ىن منُ.15
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واآلثار. فهرس األحاديثثالثا: 

 رقمُالصفحة طرفُالحديث

ُي ومُالق يام ة ُ ُالظ لم ُظ لمات   12 ُات ق واُالظ لم ُف  نَّ

مُ  ْمُك  ك  ُأ ْولد  ل واُب ْين  مُْاتَّق واُهللا ُو اْعد  وك  ُأ ْنُي ب رُّ بُّون   24ُُُاُت ح 

مُْ ل ىُق ْوم ه  ُع  ُن ق يًباُي ك ون ون  ر  ْنك ْمُاْثن ْيُع ش  ُم  واُإ ل يَّ  42 أ ْخر ج 

ُتقضوهُب ر ْأيُ ور ىُو ل  د"ُاْجم ع واُل ه ُالعابدُمنُأمت يُواجعلوهُب ْينك مُش   21ُو اح 

 45 اذهبواُفأنتمُالطلقاء

ه مُْ د  واُأ ح  ْلي ؤ م  ر  ف ٍرُف  ث ة ُف يُس  ُث ال  ر ج   52 إذ اُخ 

ُكأنُرأسهُزبيبة"ُ ُحبشي   000 اسمعواُوأطيعواُوإنُاست عم لُعليكمُعبد 

اءُ  ف ه  ْنُإ م ار ة ُالسُّ ُهللا ُم   014ُأ ع اذ ك 

ق هُ  ُع ر  ُأ ْنُي ج  َّ ُأ ْجر ه ،ُق ْبل  ير   42 أ ْعط واُاأْل ج 

 012 إنُالناسُإذاُرأوْاُالظالمُفلمُيأخذواُعلىُيديهُأوشكُأنُيعم همُهللاُبعقابه

ْمُه ذ ا ْرم ة ُي ْوم ك  ح  ل ْيك ْم،ُك  ر ام ُع  م اء ك ْمُو أ ْمو ال ك ْمُح  ُد   19 إ نَّ

لَّم ،ُأ س  ل ْيه ُو  لَّىُهللا ُع  ُص  ُالنَّب ي   ر  ج  ُح  ْنُب ْعض  اًلُاطَّل ع ُم  ُر ج   50ُنَّ

ْنُث ال ث ةٍُ ل م ُر ف ع ُع  ُالق   001ُأ ل ْمُت ْعل ْمُأ نَّ

 015 فقال:ُ"استغفرُلهم،ُأوُلُتستغفرُلهمُ-أوُأخبرنيُهللاُُ-ُخيرنيُهللاُإنماُ

ي ْظل م ونُ  ُو  ب ون  ُأ م ر اء ُي ْكذ  ت ك ون  اُس   11 إ نَّه 

 001 إمارةُالصبيانُتعوذواُباللُمنُرأسُالسبعينُومنُ

ْمُي ْوم ُالق ي ام ة :ُث ال ث ة ُأ ن اُ ْصم ه  خ   50 
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ْلن ا:ُ ة ُق  يح  ُالنَّص  ين  ينُ الد   ول ه ُو أل  ئ مَّة ُاْلم ْسل م  ل ر س  ل ك ت اب ه ُو  :ُّلِل َّ ُو   012 ل م ْن؟ُق ال 

ْفرُ  ق ت ال ه ُك  ،ُو  وق  ُالم ْسل م ُف س  ب اب   51 س 

لَُّ ل  ه ،ُي ْوم ُل ُظ  لُّه م َُّللاَّ ُف يُظ  ْبع ة ُي ظ   22 س 

،ُف م ْنُ ون  ت ْنك ر  ُو  ُأ م ر اء ُف ت ْعر ف ون  ت ك ون  ل مُ س  ُس  ْنُأ ْنك ر  م  ُب ر ئ ،ُو   011 ع ر ف 

ُاْلم طَّل بُ  ْبد  ُع  ْمز ة ُْبن  ُح  اء  د  ه  ُالشُّ ي  د   011 س 

ُ ل  يت  مُُْف   ن  يُق ْدُو  ْير ك  ُب خ  ل ْست  ل ْيك ْمُو   014 ع 

 21 فالُإذن

هُ  ُأ م   ُأ ب يه ُأ ْوُب ْيت  ُف يُب ْيت  ل س  ُج   21 ف ه الَّ

 22  ُالنارُفيُبردةُغلها،ُأوُعباءةُكال،ُإنيُرأيتهُفيُ

هُ  ْرض  ال ه ،ُو ع  م  م ه ،ُو  ر ام ،ُد  ل ىُاْلم ْسل م ُح  ُاْلم ْسل م ُع   29 ك لُّ

 21 كلواُوحبسُالرسولُوالقصعةُحتىُفرغوا

ُالتَّوَّاب ونُ  طَّائ ين  ُالخ  ْير  طَّاء ُو خ  م ُخ  ُآد  ُاْبن   004 ك لُّ

 11.25 ُلُضررُولُضرار

ُ ْمُل  ل ْيه  واُع  ُأ مَّر  ٍةُإ لَّ ُف ال  ُب أ ْرض  ث ة ُن ف ٍرُي ك ون ون  ُل ث ال  لُّ ه ْمُُي ح  د   52 ُُأ ح 

ْين كُ  ُب ه ُف يُع  ْنت  ،ُل ط ع  ُت ْنظ ر   50 ُل ْوُأ ْعل م ُأ نَّك 

ذ ْفت هُ  ُإ ْذٍنُف خ  ُب غ ْير  ل ْيك  ُاْمر ًأُاطَّل ع ُع  ْين هُ ُل ْوُأ نَّ ُع  ق ْأت  اٍةُف ف   51 ب ع ص 

 19.11 لوُاجتمعتماُفيُمشورةُماُخالفتكما

ْنُ ًداُم  ُم ْست ْخل ًفاُأ ح  ْنت  ور ةٍُُل ْوُك  ُم ش  ْير   21 غ 

 11.52ُفاشققُعليهُاللهم،ُمنُوليُمنُأمرُأمتيُشيئاُفشقُعليهم،ُ

ُق ْطعُ  ُاْلم ال  ْنُب ْيت  ُم  ر ق  ل ىُم ْنُس  ُع   21ُل ْيس 
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ه ُب ْعًضا ُب ْعض  ر ق  ،ُس  لَّ ُو ج  َُّللاَّ ُع زَّ  21ُم ال 

 15ُمثلُالمؤمنينُفيُتوادهم،ُوتراحمهم،ُ

ر ٍةُ ل ىُع ش  ُع  ٍدُي ؤ مَّر  ْنُأ ح  مُُْم اُم  ُي ْقس   ُف يه  ًداُل  اع   92ُف ص 

ْغل ولًُ ُي ْؤت ىُب ه ُي ْوم ُاْلق ي ام ة ُم  ر ٍةُإ لَّ ُع ش  ير  ْنُأ م   92ُم اُم 

ُب ه ُي ْوم ُالق ي ام ة ُ ق  ه ُخ س    ُح  ْيًئاُب غ ْير  ُش  ُاأْل ْرض  ذ ُم ن  ْنُأ خ   22ُم 

ه ، د  س  اًفىُف يُج  ْرب ه ،ُم ع  ًناُف يُس  ُآم  ْنُأ ْصب ح   41ُم 

ة ُل هُ  جَّ ُح  ُهللا ُي ْوم ُاْلق ي ام ة ُل  ٍة،ُل ق ي  ْنُط اع  ل ع ُي ًداُم   52ُم ْنُخ 

ْنك ْمُ ان هُ م ْنُر أ ىُم  ْعُف ب ل س  ه ،ُف   ْنُل ْمُي ْست ط  ْلي غ ي  ْره ُب ي د   011ُم ْنك ًراُف 

نَّةُ  ة ُاْلج  اه ًداُل ْمُي ر ْحُر ائ ح  ُم ع  ْنُق ت ل   50ُم 

مُْ ْنه  ُم  ل ْيس  ُف  ين  ُاْلم ْسل م  ْنُل ْمُي ْهت مَُّب أ ْمر   15ُم 

ُ، وف  ُب اْلم ْعر  ه ،ُل ت ْأم ر نَّ يُب ي د   012ُو الَّذ يُن ْفس 

، ْنز ل  ُه ذ اُاْلم  َُّللاَّ ،ُأ ر أ ْيت  ول   45ُي اُر س 

ي،ُُ ل ىُن ْفس  ُالظُّْلم ُع  رَّْمت  ب اد يُإ ن  يُح   12ُي اُع 

ُ ر  ه ُاأْل مَّة ُف يُآخ  ُف يُه ذ  ،ُي ك ون  ال  ُر ج   11ُالزَّم ان 
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