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 إهداء

 
 

لكن عمن َكن جًد داعم َدافع َمعاَى عمْ إمتام العمن 

املطمُب يف صُرٔ مزضّٕ، َقد َجدت عهد إعداد يذا البخث الداعم 

  .ملعاَى عمْ إمتامٌَالدافع َا

 

مو دعمتين يف مسريتْ َكانت لْ السهد َالعُى بتشجّعًا  فإىل

َتًّئٕ اجلُ اهلادٓ َاملالئم الخزاج يذا العمن عمْ يذٍ الصُرٔ. فمًا 

 مين كن املُدٔ َالتقدِز َاالحرتام َالتبجّن. 

أى ِبارك لْ فًّا َأى ِدم بّهها احلّأ  تبارك َتعاىل سائال املُىل

 دٔ َاملشاعز الزقّقٕ َالتعاَى الدائم يف مسرئ العمم َاملعزفٕ. السعّ

 أيدٓ يذا العمن. لخمصٕسَجيت امل فإىل

 
 المؤلف 
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 مقدمة
 

تساؤالت كثيرة  –أثارت أفعاؿ بعض الحركات كالجماعات اإلرىابية _ في السنكات األخيرة 
 عدمو. حكؿ مدل كجكب طاعة الحكاـ المسمميف كعدـ جكاز الخركج عمييـ مف

) الربيع العربي (  –فيما أطمؽ عميو  –كما أثار قياـ الثكرات في بعض البمداف العربية 
ىذه الثكرات كتممؾ االحتجاجات ، كالمظاىرات ضد  تسأكالت كثيرة حكؿ مدل مشركعية

 الرؤساء كالحككمات، سكاء مف الناحية الشرعية أكالدستكرية .
الحكػػػـ اإلسػػػسمس كأساسػػػان مػػػف أسسػػػو تعػػػد طاعػػػة الحػػػاكـ مػػػف أىػػػـ مبػػػادئ كحيػػػث  

كدعائمو، قاؿ تعالس: )يا أييا الذيف آمنػكا أطيعػكا او كأطيعػكا الرسػكؿ، كأكلػس األمػر مػنكـ، 
فإف تنازعتـ فس شئ فػردكه إلػس او كالرسػكؿ، إف كنػتـ تؤمنػكف بػاو كاليػـك ا خػر ذلػؾ خيػر 

 .2س أرجح األقكاؿكأكلكا األمر ىنا ىـ الكالة كاألمراء عم 1كأحسف تأكيسن(
كحيث اف مف المتفؽ عميو شرعان كقانكنان أف كؿ سمطة تقابميا مسئكلية ، فإننا سكؼ نتنػاكؿ 
بالبحػث كالدراسػػة بيػاف مسػػئكليات الحػػاكـ فػي الفقػػو اإلسػػسمي ، كالقػانكف ، سػػكاء الجنػػائي ، 

ـك الطاعػة بعكف او تعالس ػ مفيػ البحثكسكؼ نبيف فس ىذا                أك الدستكرم .
، ثػػـ فػػي الفقػػو اإلسػػسمي ، كالقػػانكف الدسػػتكرم لمحػػاكـ، كمػػدل كجكبيػػا، كحػػدكد تمػػؾ الطاعػػة

  اإلسسمي ، كالقانكف الدستكرم .الحاكـ فس الفقو ات نبيف أخيران مسئكلي
 

 ، أسبقتيـ بمقدمة ، كأردفتيـ بخاتمة ، متتاليني مبحثنيلس إكلقد قمت بتقسيـ بحثي ىذا 
 -التالي : كذلؾ عمس النحك

 
 .طاعة الحاكـ في الفقو اإلسسمي ، كالقانكف الدستكرم  : األول املبحث

 
 : مسؤليات الحاكـ في الفقو اإلسسمي ، كالقانكف الدستكرم. املبحث الثاىي

                                                           
 (.59سكرة النساء ا ية رقـ ) 1
ل القرآف ػ لمطبرل ػ الناشر ػ دار المعارؼ ػ بتحقيؽ محمكد محمد شاكر، أحمد انظر جامع البياف مف تأكيؿ آ 2

 .492ػ ص  8محمد شاكر ػ ج
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  املبحث األول

 يف الفقى اإلسالمي ، والقاىون الدستوريطاعة احلاكه 
 

سمس كأساسػػان مػف أسسػػو كدعائمػػو، قػاؿ تعػػالس: )يػػا تعػد طاعػػة الحػػاكـ مػف أىػػـ مبػػادئ الحكػـ اإلسػػ
أييا الذيف آمنػكا أطيعػكا او كأطيعػكا الرسػكؿ، كأكلػس األمػر مػنكـ، فػإف تنػازعتـ فػس شػئ فػردكه إلػس 

كأكلكا األمػر ىنػا ىػـ  . 1او كالرسكؿ، إف كنتـ تؤمنكف باو كاليكـ ا خر ذلؾ خير كأحسف تأكيسن(
 .2ألقكاؿالكالة كاألمراء عمس أرجح ا

المػػػادة ـ فػػػي 2114كفػػػي القػػػانكف الدسػػػتكرم ، فقػػػد نػػػص الدسػػػتكر المفػػػرم الحػػػالي الفػػػادر فػػػي 
رئػػػيس الجميكريػػػة ىػػػك رئػػػيس الدكلػػػة ، كرئػػػيس السػػػمطة التنفيذيػػػة، يرعػػػس ) :  عمػػػس أف  منػػػو139

مفػػػػالح الشػػػػعب ، كيحػػػػافظ عمػػػػس اسػػػػتقسؿ الػػػػكطف ككحػػػػدة أراضػػػػيو كسػػػػسمتيا ، كيمتػػػػـز بأحكػػػػاـ 
 اشر اختفافاتو عمس النحك المبيف بو ( .الدستكر، كيب

، ‘كميامػو الدسػتكرية فػي رعايػة مفػالح الشػعب  كحتس يستطيع رئيس الجميكرية القياـ بمسػؤلياتو
كتنفيػػػذ اختفافػػػتو ، فسبػػػد مػػػف طاعتػػػو ، كتنفيػػػذ قراراتػػػو، كأكامػػػره ، كتعميماتػػػو ، سػػػكاء مػػػف قبػػػؿ 

ريػة مسػئكال عػف افعالػو كتفػرفاتو المخالفػة ،  كمف ثـ يككف رئػيس الجميك الحككمة ، أك المكاطنيف
لمدستكر كالقانكف مسػئكلية سياسػية كجنائيػة حسػب نػكع ىػذه المخالفػات كجسػامتيا كمػا أقػرت بػذلؾ 

 (3)ـ 2114الدساتير المفرية كآخرىا دستكر
ذا كاف او تعالس قد أكجب عمس الرعية طاعة حكاميـ، فػإف ىػذه الطاعػة ليسػت مطمقػة ك   ا 

ػ كسػكؼ نبػيف فػس  أال تككف فس معفية الخالؽ جؿ كعس، أك معفية الرسػكؿ ػ كلكنيا مقيدة ب
 ىذا المبحث النقاط التالية فس مطالب متتالية:ػ

 : مفيـك الطاعة.المطمب األول
 : مف لو حؽ الطاعة.المطمب الثانى
 ، فقيان، كقانكنان .: كجكب طاعة الحاكـالمطمب الثالث

 ، كقانكنان . فقيان  المطمب الرابع: حدكد الطاعة

                                                           
 (.59سكرة النساء ا ية رقـ ) 1
 .492ػ ص  8ػ ج مرجع سابؽانظر جامع البياف مف تأكيؿ آل القرآف ػ لمطبرل ػ  2
الطبعة األكلس  –فيفؿ عبد الكريـ دندؿ  –أنظر: مسئكلية رئيس الدكلة عف انتياؾ أحكاـ الدستكر  -3

كما بعدىا  ،  القانكف الدستكرم  133ص  –شبرا  –ـ المركز العربي لمنشر كالتكزيع القاىرة  2119 -ىػ 1441
 ، كمابعدىا .241ـ . 2114. أ.د / أنس جعفر . دار النيضة العربية . ط. 
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 ملطلب األولا

 مفووو الطاعة

 
إف العسقة بيف الحػاكـ كالمحكػكـ، أك بػيف السػمطة ا مػرة الناىيػة، كبػيف األفػراد تسػتمـز أف  

، ألف األفػػػؿ فػػػس ىػػػذه األكامػػػر 1يتقبػػػؿ األفػػػراد طاعػػػة ىػػػذه السػػػمطة فيمػػػا أمػػػرت بػػػو أك نيػػػت عنػػػو
مػػس سػػير دكالب الحيػػاة بانتظػػاـ، كلكػػف الفػػرد كالنػػكاىس أنيػػا بقفػػد تحقيػػؽ الفػػالح العػػاـ، كالعمػػؿ ع

بطبيعػػػة يػػػأنؼ مػػػف الخضػػػكع لنيػػػره كأننػػػا مػػػف كػػػاف، كيسػػػعس لمتمػػػرد عمػػػس أكامػػػر السػػػمطة الحاكمػػػة 
إرضػػاءن لنزكاتػػو، كال يػػذعف ألكامػػر السػػمطة كنكاىييػػا إال إذا ارتبطػػت ىػػذه األكامػػر كالنػػكاىس، بجػػزاء 

ادل ركنان ىامػان مػف أركػاف القاعػدة القانكنيػة لكػس مادل يكقع عمس المخالؼ ليا، لذا كاف الجزاء الم
ػ فػس كثيػر مػف  تنػاؿ احتػراـ األفػراد، كلتمييزىػا عػف القكاعػد األخسقيػة، كحتػس ىػذا الجػزاء ال يكفػس

 االحتراـ كالتقديس لمقكاعد القانكنية. األحياف ػ لتحقيؽ
فػػإف ىػػذه المشػػكمة أمػػا فػػس النظػػاـ اإلسػػسمس حيػػث يػػرتبط األمػػر زالنيػػس بالعبػػادة و كحػػده  

ػ  تككف غير ذات باؿ، فالمسمـ الذل رضس باو تعالس ربان كباإلسسـ دينان كمنيا جػا، كبمحمػد ػ 
نبيان كرسكالن، كنكاىيو، كذلؾ لتماـ عممو بأف او تعالس رقيب عميو فس كػؿ حػيف، كاجتنػاب نكاىيػو، 

 .كحتس لك غمبتو شيكتو كخالؼ أكامر او مف عذايو يـك القيامة
كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ اإليمػػانس الػػذل يسػػكد المجتمػػع المسػػمـ نجػػد أف الجػػانس ارتكػػب جريمتػػو  

فس الخفاء. كتحت جنح الظسـ، يتقدـ إلس السػمطة الحاكمػة معترفػان بجرمػو مػف غيػر إكػراه، يطمػب 
 .2تكقيع العقكبة عمس نفسو حتس يطيرىا مف الذنب الذل أفابيا فدنسيا

التكػاليؼ كاألكامػر الشػرعية كبػيف بشػرية المكمػؼ، يرجػع إلػس  كلعؿ السػبب فػس التػكائـ بػيف 
أف جميع األكامر كالنكاىس ليس فييا ما يتفادـ مع طبيعة اإلنساف، بؿ أف كػؿ مػا يتفػادـ معيػا 

 .3ليس لو مكاف بيف أحكاميا
فالطاعػػة المقفػػكدة فػػس ىػػذا المجػػاؿ: ىػػس االنقيػػاد ألكامػػر الحػػاكـ كنكاىيػػو مػػا دامػػت غيػػر  

. فػس ينبنػس ألحػد مػف الرعيػة التمػرد أك الخػركج عػف  امر او تعالس كأكامػر رسػكلو ػ مخالفة ألك 

                                                           
ػ ف/ دار  1984سة مقارنة ػ د/ محمد عبد الحميد أبك زيد ػ سمطة الحاكـ فس تنيير التشريع ػ شرعان كقانكنان ػ درا 1

د.  –، الحاكـ كمدل سمطتو في تنيير التشريع في الفقو اإلسسمي كما بعدىا. 51النيضة العربية ػ القاىرة ػ ص 
 كما بعدىا . 271ص  -ىػ 2115 –القاىرة –دار النيضة العربية  –الناشر  –ثركت عبداليادم خالد الجكىرم 

 .6825اجع قفتس ماعز كالنامدية ػ فس كتب السنة ككتب الفقو ػ كمنيا فحيح البخارل ػ كتاب الحدكد ػ ح ر  2
ػ الناشر ػ دار الفكر العربس ػ ط ػ  1985الحاكـ كأفكؿ الحكـ فس النظاـ اإلسسمس ػ د/ فبحس عبده سعيد ػ  3

 .191مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعس ػ ص 
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الطاعػػػة، مػػػا دامػػػت مكافقػػػة لمشػػػرع، ففػػػس التمػػػرد كالخػػػركج عػػػف الطاعػػػة الػػػبسء كالشػػػقاء فػػػس الػػػدنيا، 
 كالعقاب فس ا خرة، حيث أف الطاعة كالعبادة ليستا منففمتيف.

ػ يقكؿ:ػ "مف خمع يدان مػف طاعػة لقػس او  و ػ ػ قاؿ سمعت رسكؿ ا فعف ابف عمر ػ  
فيمػا  كقػاؿ أيضػان  1يكـ القيامة كال حجة لو، كمف مات كليس فس عنقو بيعة مػات ميتػو جاىميػة"

ف استعمؿ عميكـ عبد حبشس كأف رأسو زبيبة"  .1ركاه أنس بف مالؾ: "اسمعكا كأطيعكا كا 
كعمػؿ يتقػرب بػو إلػس او تعػالس، ينػاؿ تمؾ ىس الطاعة فس النظاـ اإلسسمس، ديػف متبػع،  

الفػػرد بػػو الثػػكاب الجزيػػؿ فػػس الػػدنيا كا خػػرة. قػػاؿ تعػػالس: )يػػا أييػػا الػػذيف آمنػػكا أطيعػػكا او كأطيعػػكا 
الرسكؿ كأكلس األمر منكـ فإف تنازعتـ فس شئ فردكه إلس او كالرسكؿ إف كنتـ تؤمنكف باو كاليـك 

 .2ا خر ذلؾ خير لكـ كأحسف تأكيسن(
فػػػانظر كيػػػؼ ربػػػط او تعػػػالس الطاعػػػة باإليمػػػاف، فمػػػـ يطمبيػػػا إال مػػػف مػػػؤمف، ألف المػػػؤمف  

يسػعس إلييػػا ال لشػػئ إال ابتنػػاء مرضػاة او عػػز كجػػؿ، راغبػػان فيمػػا عنػد او مػػف المثكبػػة، راىبػػان ممػػا 
 تكعده او مف العقكبة.

 
ذا كانت الدساتير العربية  عمس النظػاـ ء كالحكػاـ حفاظػان المفػرية قػد أكجبػت طاعػة الرؤسػاكمنيػا كا 

الحاضػػر يتضػػمف نفػػا ن يجيػػز حػػؽ  العػػاـ ، لػػذلؾ ال نجػػد دسػػتكران مػػف الدسػػاتير العربيػػة فػػي الكقػػت
مقاكمػػة السػػمطات العامػػة فػػي الدكلػػة ، حيػػث ينظػػر إلػػي المقاكمػػة نظػػرة الريبػػة كالشػػؾ لمػػؿ تنطػػكم 

 دكلة ككيانيا كاستقرارىا .عمية مقاكمة السمطات كالخركج عمس الحاكـ مف تيديد دائـ لكجكد ال
كيرجع السبب األقكم في تقرير مبػدأ طاعػة الحػاكـ فػي الػدكؿ العربيػة ، كاإلسػسمية ، كعػدـ جػكاز 
الخػػػركج عميػػػو ، كمنػػػع حػػػؽ المقاكمػػػة لمسػػػمطة العامػػػة فػػػي تمػػػؾ الػػػدكؿ ، إلػػػس تبنػػػي مبػػػدأ الشػػػريعة 

لمدماء ، كتسكينان لمدىماء ،  اإلسسمية في كجكب طاعة الحاكـ ، كعدـ جكاز الخركج عميو ، حقنان 
كالنكغاء ، كالبمطجية ، كالخارجيف عمس القانكف ، ككذلؾ حفظػان لكيػاف الػدكؿ كاسػتقرارىا ، خافػة 
فػػػي ظػػػؿ تمػػػؾ المػػػؤامرات كالفػػػتف التػػػي تمػػػر بيػػػا األمػػػة العربيػػػة ، كالمػػػؤامرات الخارجيػػػة مػػػف القػػػكل 

كحسػنت فعمػت الدسػاتير العربيػة  -لػذلؾ ، اإلستعمارية النربية منيا ، كاألمريكية ، كالفػييكنية ، 
قد خمت مف أم نفكص تجيز الخركج عمس الحاكـ ، أك مقاكمة السمطات العامػة فييػا ، عمػس  –

                                                           
 .58ػ ص  9ػ جفحيح البخارل  1
 (.59ا ية )  –سكرة النساء  2
 –د. السيد العزاكم إبراىيـ أحمد  –حؽ المقاكمة كجزاء لمخركج عمس القاعدة الدستكرية بيف الشريعة كالقانكف  3

فيفؿ  –كما بعدىا ، مسئكلية رئيس الدكلو  188ص  –بدكف تاريخ نشر  –جامعة عيف شمس  –رسالة دكتكراه 
 ، كما بعدىا . 274ص  مرجع سابؽ –دندت 
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عكس بعض الدساتير النربية التي نفت عمس حؽ المقاكمة ، كمنيػا عمػس سػبيؿ المثػاؿ الدسػتكر 
 ( .3( .)21)المادة  – 1793الفرنسي الفادر في 

 
 ىىاملطلب الثا

 من لى حق الطاعة

إذا كػػػاف قػػػكؿ او تعػػػالس "يػػػا أييػػػا الػػػذيف آمنػػػكا أطيعػػػكا او كأطيعػػػكا الرسػػػكؿ كأكلػػػس األمػػػر  
. ىك األفؿ فس كجػكب طاعػة اإلمػاـ، فػإف ىػذه ا يػات قػد أرشػدت أكالن إلػس كجػكب طاعػة 1منكـ"

كضػػح كأمػػر فػػس فيمػػا بػػيف ك  او فيمػػا أمػػر بػػو كنيػػس عنػػو فػػس القػػرآف الكػػريـ كطاعػػة رسػػكؿ او 
 سنة.

فيذه ا ية نص فس كجكب االلتزاـ بشرع او مف كتاب كسنة، فطاعة او كطاعة الرسػكؿ  
اتبػػاع الكتػػاب كالسػػنة، ثػػـ أرشػػدت ا يػػة إلػػس كجػػكب طاعػػة أكلػػس األمػػر بالتبعيػػة لطاعػػة او تعػػالس 

أطيعػػكا( فػػس كلػػيس اسػػتقسالن عػػف طاعتيمػػا، كيبػػدكا أف الحكمػػة فػػس إعاعػػدة العامػػؿ ) كلرسػػكلو 
الرسػػكؿ دكف أكلػػس األمػػر، تتمثػػؿ فػػس أف المطػػاع فػػس الحقيقػػة ىػػك او تعػػالس، فالػػذل يعػػرؼ بػػو مػػا 
يقع مف التكميؼ ىما القرآف كالسنة، فكأف التقدير، أطيعكا او فيما نص عميكـ مف القرآف، كأطيعكا 

مػػكر مػا دامػػكا قػػائميف . ثػػـ أطيعػكا كالة األ2فيمػػا أمػركـ بػػو مػػف الػكحس الػػذل لػيس بقػػرآف الرسػكؿ 
 عمس شرع او تعالس منفذيف لو.

فإذا حدث خسؼ بينكـ عمس أمر مف األمكر فاحتكمكا إلس او تبارؾ كتعالس كرسكلو، أل  
لػس حكػـ او تعػالس إف كنػتـ عمػس إيمػانكـ بػاو  إلس الكتػاب كالسػنة حتػس تفػمكا إلػس كجػو الحػؽ، كا 

 .تعالس فتفيبكا الخير فس الدنيا كا خرة
كعمس ذلؾ فإذا بايع أكثرية المسمميف إمامػان، ككػاف متػكافران فيػو جميػع شػركط اإلمامػة، فقػد  

 -  -كجبت طاعتو مف الكؿ كاالنقياد ألكامره كنكاىيو مف جميع أفراد المسمميف، لقكؿ الرسػكؿ 
سسـ مف "يد او عمس الجماعة" "كمف شذ شذ فس النار" "مف فارؽ الجماعة شبران، فقد خمع ربقة اإل

 .3عنقو"

                                                           
 (.59سكرة النساء ا ية رقـ ) 1
 .92ػ ص  13فتح البارل بشرح فحيح البخارل ػ البف حجر العسقسنس ػ ج  2
حديث "يد او مع الجماعة" أخرجو الترمذل عف ابف عمر، كركاه النسائس كالطبرانس عف عرفجة، كحديث "مف  3

 عمس الجماعة، كمف شذ شذ فس النار"، كحديث "مف فارؽ" ركاه شذ" ركاه الترمذل عف ابف عمر بمفظ "يد او
 أحمد، كرجالو ثقات بمفظ: "مف خرج مف الجماعة قيد شبر، فقد خمع ربقة اإلسسـ مف رأسو"
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فبػػػذؿ الطاعػػػة لمحكػػػاـ مشػػػركط بػػػأف يكػػػكف ىػػػذا الحػػػاكـ قػػػائـ بكاجباتػػػو فػػػس حراسػػػة الػػػديف  
 كسياسة الدنيا كالعمؿ عمس ما فيو مفمحة أمتو كدينو، بمعنس أف يككف ممتزمان بأكامر الشريعة.

بالتجنيػد  كحينئذ تفبح القكانيف كالتكاليؼ التس تفدر عف الحاكـ كاجبة التنفيذ، كػاإللتزاـ 
اإلجبػػارل، كفػػرض الضػػرائب عمػػس األغنيػػاء، باإلضػػافة إلػػس الزكػػاة كممػػا دعػػت حاجػػة الػػبسد إلػػس 
ذلػػؾ، كغيػػر ذلػػؾ مػػف األمػػكر التػػس تكػػكف كاجبػػة لحراسػػة الػػديف كفػػيانتو، كسياسػػة الػػدنيا كتػػدبير 

 شئكف الحياة.
س حفػظ الػػديف كمػف ثػػـ فطاعػة اإلمػػاـ عمػس الرعيػػة كاجبػة عنػػدما يفػبكا بػػأكامره كنكاىيػو إلػػ 

 كتدبير شئكف الحياة، دكف مخالفة فس ذلؾ لمحؽ.
قاؿ بعض أمراء بنس أمية لبعض التابعيف: أليس او أمركـ أف تطيعكنػا فػس قكلػو: "كأكلػس  

إذا خػالفتيـ الحػؽ بقكلػو "فػإف  –يعنػس الطاعػة  –األمر منكـ..."؟ فقاؿ لو: أليست قد نزعػت عػنكـ 
 1 تنازعتـ فس شئ..."

 
 ثالثاملطلب ال

 وجوب طاعة احلاكه 

إذا تػػػكافرت شػػػركط اإلمامػػػة فػػػس اإلمػػػاـ أك الحػػػاكـ، فقػػػد أكجػػػب اإلسػػػسـ عمػػػس أىػػػؿ الحػػػؿ  
ف خػػػالؼ رأييػػػـ أك عػػػارض مشػػػكرتيـ،  كالعقػػػد خافػػػة، كاألمػػػة عامػػػة، الخضػػػكع ألمػػػر الحػػػاكـ، كا 

يتفػؽ مػع كالمسارعة إلػس طاعتػو طالمػا أنيػا ال تتعػارض مػع الكتػاب كالسػنة، فػإذا أمػر الحػاكـ بمػا 
قكاعػػد الػػديف، كال يخػػالؼ فػػريح القػػرآف كال السػػنة الظػػاىرة، فػػأمره مطػػاع كاجػػب التنفيػػذ، كأيضػػان إذا 

 .2كاف باجتياد استند فيو لمكتاب أك السنة، أما إذا أمر بما يخالؼ القرآف كالسنة فس طاعة لو
كبكر كلقػػػد كانػػػت ىػػػذه المعػػػانس كاضػػػحة لػػػدل رجػػػاؿ الفػػػدر األكؿ مػػػف اإلسػػػسـ، فيػػػذا أبػػػ 

الفػػديؽ يػػأمر المسػػمميف بػػالخركج لقتػػاؿ المرتػػديف فاسػػتمعكا لػػو كأطػػاعكه، كأمػػرىـ بمحاربػػة مػػا تعػػس 
الزكاة فإستجابكا لو، كأمرىـ بالقتاؿ تحت قيادة أسامة فأطاعكه، رغـ أنيـ كانكا مخالفيف ألبس بكػر 

 .3فس بعض ىذه األمكر
بالعػدؿ كيػؤدل األمانػة، فػإذا  يقكؿ "حؽ عمػس اإلمػاـ أف يحكػـ –كىذا عمس بف أبس طالب  

 .4فعؿ ذلؾ كجب عمس المسمميف أف يطيعكه، ألف او تعالس أمر بأداء األمانة، ثـ أمر بطاعتو
                                                           

 .92ص – 13ج –البف حجر العسقسنس  –فتح البارل بشرح فحيح البخارل  1
 .26ص  -لمشيخ/ محمد رشيد رضا  -الخسفة  2
 كما بعدىا. 249 –ط دائرة المعارؼ  – 3)تاريخ الرسؿ كالممكؾ( ج –ريخ الطبرل راجع: تا 3
 .259ص – 5ج –لمقرطبس  –الجامع ألحكاـ القرآف  4
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لػػذلؾ فقػػد عنػػس اإلسػػسـ بتأكيػػد حػػؽ الحػػاكـ فػػس الطاعػػة، كالتحػػذير مػػف مخالفتػػو، ألنػػو قػػد  
ثػػارة الفػػتف كاألحقػػاد، ك  تمكػػف أعػػداء اإلسػػسـ مػػف يترتػػب عمػػس تمػػؾ المخالفػػة تفػػدع كحػػدة األمػػة كا 

 .1النيؿ منو
 -كقد تعددت األدلة عمس كجكب طاعة الحاكـ كمنيا: 

أكالن : مف القرآف الكريـ: قكلو تعالس: "يا أييا الذيف آمنكا أطيعػكا او كأطيعػكا الرسػكؿ كأكلػس األمػر 
 2 منكـ..."
يف المفسػركف فيذه ا ية نص عمس كجكب طاعة أكلس األمر: كىـ الحكػاـ كالعممػاء كمػا بػ 
 .3كالفحابة

 -ثانيان: مف السنة النبكية:
تػػكاترت األخبػػار فػػس السػػنة النبكيػػة المطيػػرة فػػس الحػػث عمػػس طاعػػة الحػػاكـ كالػػكالة، فمػػف  

 -ذلؾ:
"مف أطاعنس فقػد أطػاع او، كمػف أطػاع  - -قاؿ: قاؿ رسكؿ او -  -عف أبس ىريرة  -1

، كفػػس 4ف عفػػا اإلمػػاـ فقػػد عفػػانس"اإلمػػاـ فقػػد أطػػاعنس، كمػػف عفػػانس فقػػد عفػػس او، كمػػ
 ركاية "كمف أطاع األمير" كفس ركاية أخرل "كمف أطاع أميرل".

قاؿ الشافعس: كانت قريش كمف يمييا مف العرب ال يعرفكف اإلمػارة، فكػانكا يمتنعػكف عمػس 
ىػػذا القػػكؿ لحػػثيـ عمػػس طاعػػة مػػف يػػؤمرىـ عمػػييـ كاإلنقيػػاد ليػػـ إذا  -  -األمػػراء، فقػػاؿ النبػػس 

ذا كالىـ البسد فس يخرجكا عمييـ لئس تفترؽ الكممةبعثي  .5ـ فس السرايا كا 
كفػػػس ىػػػذا دليػػػؿ عمػػػس أف الطاعػػػة فػػػس اإلسػػػسـ ألكلػػػس األمػػػر ليسػػػت مػػػف قبيػػػؿ المفػػػمحة  

 فحسب، بؿ ىس ديف كقربة يتقرب بيا العبد إلس ربو كمكاله.
مػػف أفػػحابو  فػػس نفػػر -  -قػػاؿ: "كػػاف رسػػكؿ او  –رضػػس او عنيمػػا  –عػػف ابػػف عمػػر  -2

فقاؿ: "ألسػتـ تعممػكف أف مػف أطػاعنس فقػد أطػاع او، كأف مػف طاعػة او طػاعتس؟ قػالكا: بمػس 
 .1نشيد، قاؿ: فإف طاعتس أف تطيعكا أمراءكـ"كفس لفظ: "أئمتكـ"

                                                           
 .155ص – 3ط –لمشيخ/ محمد الخضرل  –منياج الدعكة  1
 59سكرة النساء ا ية رقـ  2
 .492ص – 8ج –المرجع السابؽ  –لمطبرل  –راجع جامع البياف  3
 .219ص  –المرجع السابؽ  –د/ كىبة الزحيمس  –ظاـ اإلسسـ كن
 –ؾ األحكاـ، كالحديث فس شػرح السػنة  –متفؽ عميو، ككرد بمفظ "األمير" عف مسمـ، كبمفظ أميرل عند البخارل  4

 .41ص – 11ج –ؾ اإلمارة كالقضاء  –بإسناده عف أبس ىريرة  –المرجع السابؽ  –لمبنكل 
ص  – 13ج –ىػػ 1417سػنة  3ط –فػس السػمفية  –البػف حجػر العسػقسنس  –ح البخارل فتح البارل بشرح فحي 5

 فس شرحو أللفاظ ىذا الحديث. 121
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نمػػا أمػػر رسػػكؿ او  بطاعػػة الحكػػاـ كالػػكالة عمػػس ىػػذا النحػػك لمػػا فػػس ذلػػؾ مػػف  -  -كا 
 لما فس االفتراؽ مف الفساد، كتمكيف أعداء اإلسسـ منيـ.المحافظة عمس اتفاؽ الكممة، ك 

ف  -قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػكؿ او  -  -مػػػػا ركل عػػػػف أنػػػػس بػػػػف مالػػػػؾ  -3 : "اسػػػػمعكا كأطيعػػػػكا كا 
 .2استعمؿ عميكـ عبد حبشس، كأف رأسو زبيبة"

ف كاف الحاكـ  ف كانت شاقة عمس النفس، كا  فيذا الحديث يكجب طاعة الحكاـ كاألمراء، كا 
عبدان تأنؼ النفكس بطبعيا مف الخضكع لو، ألف طاعة اإلماـ ليست لشخفو، بؿ ىػس أك األمير 

 –كمػػا قررنػػا مػػف قبػػؿ فػػس الحػػديث عػػف آيػػة الطاعػػة  –لمنزلتػػو فػػس القيػػادة، كىػػذه الطاعػػة مرتبطػػة 
دكف غيرىا، كليذا قيػد النبػس  -  -بطاعة او كرسكلو ، كالعمؿ بما فس كتاب او كسنة رسكلو 

كما جاء فػس ركايػة أـ  -  -د بقيد ىاـ أف يقكد المسمميف بكتاب ربيـ كسنة نبييـ طاعة العب –
يخطب فس حجة الكداع كىك يقكؿ "كلػك اسػتعمؿ عمػيكـ عبػد  -  -الحفيف أنيا سمعت النبس 

 .3يقكدكـ بكتاب او اسمعكا لو كأطيعكا"
اؿ: "مػف رأل مػف قػ -  -عف النبػس  –رضس او عنيما  –ما ركل عف عبد او بف عباس  -4

أميػػػػره شػػػػيئان يكرىػػػػو فميفػػػػبر، فإنػػػػو لػػػػيس أحػػػػد بفػػػػارؽ الجماعػػػػة شػػػػبران فيمػػػػكت إال مػػػػات ميتػػػػة 
 .4جاىمية"

كيتضح مف ىذا الحديث أف اإلسسـ أكجب الطاعة لمف ذكره مف اإلئمة مثمما ىػس كاجبػة 
منػو كال  لمف تحب، فإذا رأيت شيئان تكرىو فس يؤدل بػؾ إلػس خمػع طاعتػو بػؿ أفػبر عمػس مػا تكػره

 تنزعف يدان مف طاعة، ما داـ لـ يأمر بمعفية.
كنحف نرل ىنا أف اإلسسـ ذىب مذىبان بعيدا فس الطاعة لكالة األمػر مػف األئمػة لػيس ليػا 
، حيػػػث أف الطاعػػػة فػػػس كاقػػػع المجتمعػػػات المعافػػػرة  مثيػػػؿ فػػػس كاقػػػع المجتمعػػػات التػػػس نراىػػػا اليػػػـك

د كالخكؼ منو، كالرغبػة فيمػا عنػده مػف الفػمة كالمنزلػة، مرتبطة بالرىبة أك الرغبة، الرىبة مف القائ
التس أمرت بطاعػة األئمػة  -  -أما الطاعة فس اإلسسـ فمبناىا عمس طاعة او كطاعة رسكلو 

 كاإلمراء.

                                                                                                                                                                      
 –أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد كأبػػك يعمػػس كالطبرانػػس، كأكرده ابػػف حجػػر العسػػقسنس فػػس شػػرحو الحػػديث فػػس فػػتح البػػارل  1
 .121ص  – 13ج
، كىػػك فػػس شػػرح السػػنة 1837ح  –، كمسػػمـ ؾ اإلمػػارة 7142ح  –البخػػارل ؾ األحكػػاـ  -حػػديث متفػػؽ عميػػو  2

 .42ص  - 11لمبنكل بإسناده ج
، كذكػػػره البنػػػكل فػػػس تعميقػػػو عمػػػس 69ص  – 4، كأحمػػػد ج1838ح  –حػػػديث فػػػحيح أخرجػػػو مسػػػمـ ؾ اإلمػػػارة  3

 .42ص  – 11ج –الحديث السابؽ 
، 7154ح  –رل ؾ الفػػتف ، البخػػا47ص  – 11ج –حػػديث متفػػؽ عميػػو، كىػػك فػػس شػػرح السػػنة لمبنػػكل بإسػػناده  4

 .1849، كمسمـ ؾ اإلمارة ح 7143
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بػػؿ إف الطاعػػة تكػػكف كاجبػػة عمػػس المسػػمـ حتػػس عنػػد الكسػػؿ أك كراىيػػة الفعػػؿ، كمػػا تكػػكف 
 سرة كالشدة، كما تككف فس الرخاء كاليسر.عند النشاط كالتحمس لو، كتككف فس الع

عمػػػس السػػػمع كالطاعػػػة فػػػس  قػػػاؿ مػػػا يعنيػػػو رسػػػكؿ او   فعػػػف عبػػػادة بػػػف الفػػػامت 
 1 منشطنا كمكرىنا كيسرنا كعسرنا كأثره عمينا ..."

ف جػػػػنح الحػػػػاكـ إلػػػػس  بػػػػؿ أف الطاعػػػػة تظػػػػؿ ىػػػػس الرابطػػػػة بػػػػيف الحػػػػاكـ كالمحكػػػػكـ حتػػػػس كا 
الخسفة الرشيدة. كال يعنس ىذا السككت عف الظمـ أك إقراره، بؿ  االستئثار بالماؿ كعدؿ عف منيج

يجب عمس كؿ مسمـ قادر أف يسعس إلس المعالجة بكسائمو المشركعة، فالنفػح لػكالة األمػر كاجػب 
 .2كاألمر بالمعركؼ كالنيس عف المنكر كاجب عمس كؿ قادر

يػػس مػػا داـ أمػػره أك كممػػا تقػػدـ مػػف األدلػػة يتضػػح لنػػا كجػػكب طاعػػة الحػػاكـ فيمػػا يػػأمر كين
نييو ليس فيو معفية و تعالس. كمف أمثاؿ الكاجبات التس تمـز الرعيػة دفػع الزكػكات التػس أكجبيػا 
الشػػاراع فػػس األنعػػاـ كالػػزركع كعػػركض التجػػارة، ككػػذا دفػػع الضػػرائب التػػس فرضػػتيا الدكلػػة لمفػػرؼ 

مفػالح، كالجيػاد الػذل منيا عمس المفالح العامة ما دامت الزككات لـ تفس بالفرؼ عمػس ىػذه ال
يجب عمس مجمكع األمة كجكبان كفائيان، أك عمس كؿ فرد قػادر عمػس القتػاؿ كجكبػان عينيػان، كمػا بينتػو 
كتب الفقو، ككذا يجب عمس كؿ األمة االنقياد لمف نفبيـ اإلماـ عمس األقػاليـ مػف الػكالة كالقضػاة 

اد لإلمػاـ فػس كػؿ مػا قػرره مػف قػكانيف كقادة الجيكش كعمس ىؤالء الذيف نفػبيـ اإلمػاـ أيضػان لسنقيػ
ذا عزليـ عف منافبيـ لـ يجز ليػـ أف يػأبكا لسمتثػاؿ ليػذا العػزؿ، كالشػرط العػاـ  تنظـ سمطتيـ، كا 

 ( .3)فس كؿ حاؿ أف تككف ىذه األكامر فس غير معفية او تعالس

يقان كفي مجاؿ القانكف الكضعي ، فقد اكجبت القكانيف عمس المرؤسيف طاعة رؤسائيـ تحق
 لممفمحة العامة لمبسد ، كالمكاطنيف ، حتس يستطيع اإلضطسع بميامو الرئاسية ، كالكظيفية .

 
إف طاعػػػػة الرؤسػػػػاء تتضػػػػمف العسقػػػػة الرئاسػػػػية القائمػػػػة بػػػػيف الػػػػرئيس المخػػػػتص بإفػػػػدار األكامػػػػر 
كالتعميمػػات الػػذم خكلػػو القػػانكف حػػؽ إفػػدار األمػػر إلػػس المػػرؤكس المخػػتص بتمقػػي ىػػذه األكامػػػر 

 نفيذىا. فطاعة الرؤساء ُيعتبر إحدل الركائز النابعة مف الكظيفة العامة إف لـ تكف أىميا عمس كت

                                                           
، البخػػػارل ؾ 46ص  – 11ج –حػػػديث متفػػػؽ عميػػػو ، كالػػػنص لمبخػػػارل كىػػػك فػػػس شػػػرح السػػػنة لمبنػػػكل بإسػػػناده  1

 .1719، كمسمـ ؾ اإلمارة ح 7156األحكاـ ، ؾ الفتف ح
بالمعركؼ كالنيس عف المنكر فس لتففيؿ كيفية األمر  251-238ص –لمماكردل  –انظر: األحكاـ السمطانية  2

 حقكؽ او )المجتمع( كحقكؽ األشخاص.
كمػػػا بعػػدىا، المبػػادئ الدسػػػتكرية العامػػة كالنظػػػاـ  246ص  –المرجػػع السػػابة  –لممػػػاكدم  –األحكػػاـ السػػمطانية  3

 كما بعدىا . 23ـ ص  2112 – 2111طبعة  –دكتكر / محمد عبدالحميد أبكزيد  –الدستكرم المفرم 
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اإلطسؽ باعتباره العمكد الفقرم في أم منظمة إدارية سكاء كانت مدنية أك عسكرية كىي مف أىـ 
ميـ الكاجبػػات الكظيفيػػة التػػي تفػػرض عمػػس المػػكظفيف الطاعػػة كالخضػػكع ألحكػػاـ التشػػريعات كاحتػػرا

ألكامػػػر رؤسػػػائيـ الػػػذم يجػػػد أساسػػػو متجسػػػدان فػػػي عسقػػػة التػػػدرج اليرمػػػي الػػػذم ينشػػػأ بػػػيف الػػػرئيس 
كالمػرؤكس داخػػؿ كػؿ كحػػده إداريػة فػػي شػكؿ ىرمػػي أك تػدرجي فػػي نطػاؽ السػػمـ اإلدارم باإلضػػافة 
إلػػػس التػػػػدرج الرئاسػػػػي الػػػػذم أكجػػػػد رابطػػػػة تبعيػػػػة لمػػػػرئيس بػػػػااللتزاـ بإطاعػػػػة األكامػػػػر الفػػػػادرة منػػػػو 

يذىا. لقد احتمت طاعة الرؤساء مكاف الفدارة بيف بقية الكاجبات الكظيفيػة، كىػي مػف األمػكر كتنف
اليامة الستمرار سير كانتظاـ المرافؽ العامة،فطاعة الرؤساء لمػا ليػا مػف أىميػة عظيمػة أفػبحت 
منفػكص عمييػا فػي أغمػب قػكانيف كتشػريعات الػدكؿ باعتبارىػا مػف الكاجبػات المسػتقمة عػف طاعػة 

التشريعات كالقكانيف كالمكائح كاألنظمة، ألف المكظػؼ العػاـ ال يػؤدم كاجباتػو كاختفافػاتو  أحكاـ
نمػػا اسػػتنادان إلػػس أىميػػة كاجػػب الطاعػػة نحػػك رؤسػػائو ،  كفقػػان لطاعتػػو كخضػػكعو لمقػػكانيف فحسػػب، كا 
 ألف األعماؿ اإلداريػة أكثػر مركنػة كتطػكران مػع متنيػرات المجتمػع المسػتحدثة كالمسػتجدات الجديػدة
التػػػي تظيػػػر كػػػؿ يػػػـك ألف القػػػكانيف تكػػػكف قافػػػرة كعػػػاجزة لتزكيػػػد اإلدارة بكػػػؿ التففػػػيست لتمبيػػػة 
متطمبات الحياة المتنيرة مف كقت  خر، فػالرئيس يسػتطيع القيػاـ بسػد الػنقص التشػريعي أك الفػراغ 

. القانكني عف طريؽ إفدار األكامر كالتعميمات المكجية إلس مرؤكسيو
(1) 

ير المفرية المتعاقبػة لمسػمطة التنفيذيػة فػي الظػركؼ االسػتثنائية إفػدار قػرارات كقد أجازت الدسات
 ـ إلػػػس جانػػػب فػػػكرة1971ليػػػا قػػػكة القػػػانكف لمكاجيػػػة تمػػػؾ الظػػػركؼ كقػػػد اسػػػتحدث دسػػػتكر سػػػنة 

الضركرة التي تعطس لرئيس الجميكرية الحؽ في إفدار لكائح الضركرة في غيبة البرلماف، فكرة 
 منو. 74أخرل ىي المادة 

عمػػػس أف ) لػػػرئيس الجميكريػػػة حػػػؽ  2114( مػػػف الدسػػػتكر الحػػػالي 123كقػػػد نفػػػت المػػػادة رقػػػـ )
 إفدار القكانيف...(

 (2)كبالتالي كجكب طاعتو فيما يفدره مف ىذه القكانيف كاجبة اإلتباع . 

كاف رئيس الجميكرية يعتبر مكظفان عامان في الدكلػة ، فػإف كاجػب طاعتػو ، كاإلمتثػاؿ لقراراتػو  كلما
 كأكامره ، كتعميماتو تعد مف أىـ الكاجبات القانكنية التي أكجبيا الدستكر ، كالقانكف .، 
 
 

أ .  –كما بعدىا، القػانكف الدسػتكرم  38ص  –ـ  2111سنة  –فبراير  7 –مجمة الحقكؽ كالدراسات اإلنسانية  1
مرجػع  –الحميػد أبكزيػد  د / محمػد عبػد –، المبادئ الدستكرية العامػة 255ص  –مرجع سابؽ  –د/ أنس جعفر 

 كما بعدىا . 363ص  –سابؽ 
كمػا  236المرجػع السػابؽ ص  –، د/ أبػك زيػد  255ص –مرجػع سػابؽ  –د/ أنػس جعفػر  –القانكف الدسػتكرم  2

 بعدىا .
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ىميػػة كبيػػرة ، كيعتبركنػػو العمػػكد الفقػػرم فػػي كػػؿ نظػػاـ أمػػنح الفقيػػاء القػػانكنيكف كاجػػب الطاعػػة كي
ذا المبدأ ، فإنو لف يجدم في إفسح اإلدارة ، كمف ثـ إفسح الػبسد إدارم ، بحيث إذا تفدع ى

 (1)أم عسج . –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـ 2118 -ػ ىػػػػػ1441 –دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة  –ط  –أ. د / حمػػػػػدم عمػػػػػي عمػػػػػر  –مػػػػػة أحكػػػػاـ الكظيفػػػػػة العا 1

 –ـ 1998الكظيفػة العامػة ط  – 2ج  -أ د / أنػكر رسػسف  –ككذلؾ كسيط القػانكف اإلدارم  كما بعدىا 146ص
ـ ص  21187 –دار الفكر الجامعي  –د/ أحمد عبدالحسيب السنتريسي  –كمابعدىا ، الكظيفة العامة  146ص

 –الطبعة الثانية  –مطبعة العشرم  –د محمد عبدالحميد أبك زيد  –كما بعدىا ، المرجع في القانكف اإلدارم 199
 كما بعدىا . 211ـ ص 2117
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 المطمب الرابع
 حدود طاعة الحاكم

 
نمػا جػاءت تبعػان لطاعػة او تعػالس   بينا مف قبؿ أف طاعة أكلس األمر لػـ تػأتس اسػتقسالن، كا 

ذا كػػاف الرسػػكؿ  كطاعػػة الرسػػكؿ  ال يػػأمر بنيػػر طاعػػة او، بػػؿ ال يتفػػكر أف يػػأمر بنيػػر  كا 
طاعة او تعالس، فإف مف أكلس األمر مف يأمر بنير طاعة او؛ لػذا فيػـ ال يطػاعكف فػس معفػية 
او تعػػالس، ألنػػو إذا كػػاف او تعػػالس قػػد أمرنػػا أف نطيػػع حكامنػػا، إال أنػػو تعػػالس أكجػػب عمػػس الحكػػاـ 

الرجػػػكع إلػػػس حكمػػػو إذا نشػػب النػػػزاع فيمػػػا بيػػػنيـ، كرد المنػػازع فيػػػو إلػػػس مػػػا أنػػػزؿ او، كالمحكػػكميف 
 .1كيتطمب أف يككف الحكاـ قائميف عمس أمر او كرسكلو

ف منعػػكا الحقػػكؽ   ذا كانػػت أغمػػب األحاديػػث السػػابقة قػػد حثػػت عمػػس طاعػػة أكلػػس األمػػر كا  كا 
دت أحاديػػث أخػػرل كانػػت تقيػػد عمػػـك كظممػػكا الرعيػػة، فمػػيس معنػػس ىػػذا أف طػػاعتيـ مطمقػػة فقػػد كر 

 .2أحاديث الطاعة
قػاؿ: "السػمع كالطاعػة  كمف ىذه األحاديث: عف ابف عمر رضػس او عنيمػا أف النبػس  

عمػػػس المػػػرء المسػػػمـ فيمػػػا أحػػػب أك كػػػره، مػػػا لػػػـ يػػػؤمر بمعفػػػية، فػػػإف أمػػػر بمعفػػػية فػػػس سػػػمع كال 
 .3طاعة"

اعػػة لمخمػػكؽ فػػس معفػػية الخػػالؽ"، "ال ط 4أيضػػان إنمػػا الطاعػػة فػػس المعػػركؼ". كقكلػػو  
 .5قكلو أيضان: "أطعف فس طاعة او كأعفيف فس معفية او"

كأىؿ السػنة كالجماعػة عمػس ىػذا الػذل قررنػاه مػف السػمع كالطاعػة لػكالة األمػكر مػا يؤمػؤكا  
بمعفػية او تعػالس. ركل أف عمػر بػػف ىبيػرة كػاف كاليػػان عمػس العػراؽ، فقػاؿ لعػػدة مػف الفقيػاء مػػنيـ 

سػػػف البفػػػرل كالشػػػعبس: إف أميػػػر المػػػؤمنيف يكتػػػب إلػػػسا فػػػس أمػػػكر أعمػػػؿ بيػػػا فمػػػا تريػػػاف؟ قػػػاؿ الح
الشعبس: أنت مأمكر كالتبعة عمس مف أمرؾ، فقاؿ لمحسػف مػا تقػكؿ؟ قػاؿ: اتػؽ او يػا عمػر فكػأنس 

                                                           
 .26ص  –المرجع السابؽ  –لمشيخ/ محمد رشيد رضا  –الخسفة  انظر: 1
 يحمؿ المطمؽ عمس المقيد إذا اتحد النفاف فس الحكـ كالسبب بنير خسؼ. 2

 .189ص  – 1979سنة  –دار النيضة العربية  –الناشر  –د./ زكريا البرل  –انظر: أفكؿ الفقو اإلسسمس 
 .1839رقـ  –، مسمـ ؾ اإلمارة 7144ح  –ؾ األحكاـ  –البخارل  –متفؽ عميو  3
 .1839رقـ  –، مسمـ كتاب اإلمارة 7145ح  –ؾ األحكاـ  –البخارل  –حديث متفؽ عميو  4
، قاؿ ابػف القػيـ: فيػذه فتػكل عامػة لكػؿ مػف أمػره أميػره بمعفػية او كائنػان مػف كػاف كال 1844مسمـ ؾ اإل/ارة ح  5

 تخفيص فييا البتة،
 .411ص  – 4ج –ف مكتبة الكميات األزىرية  –البف قيـ الجكزية  –رب العالميف  أنظر: أعسـ المكقعيف عف
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بممؾ قد أتاؾ فأنزلؾ عف سريرؾ ىذا كأجرجؾ مف سعة قفرؾ إلس ضيؽ قبرؾ فإياؾ أف تعػرض 
 .1فإنو ال طاعة لمخمكؽ فس معفية الخالؽو بالمعاص، 

أنو إذا كػاف ىنػاؾ إمػاـ اسػتكفس شػركط الكاليػة كالتػس حكلػو النػاس كبػايعكه مبايعػة حػرة  والخالصة:
 فإف الطاعة لو كاجبة بس ريب ما لـ يأمر بمعفية كما قررنا.

 أمػػػا إذا خػػػرج اإلمػػػاـ عمػػػس فػػػس حػػػدكد طاعػػػة او تعػػػالس كمػػػف ثػػػـ ال يجػػػكز الخػػػركج عمػػػس 
 . 2الحاكـ

 كلقد قاؿ الحسف البفرل فس كجكب طاعة ممكؾ بنس أميف،
"ىػػـ يمػػكف مػػف أمكرنػػا خمسػػة، الجمعػػػة، كالجماعػػة، كالفػػئ، كالثنػػكر، كالحػػدكد، ال يسػػػتقيـ 

ف جاركا أك ظممكا، كاو لما يفمح او بيـ أكثر مما يفسدكف"  3الديف إال بيـ كا 
يقكؿ: "ككذلؾ كجب طاعتػو أل اإلمػاـ فػس كيقرر ابف تيمية مذىب أىؿ السنة كالجماعة ف

ف كػػاف معفػػية و، لػػيس ىػػك اعتقػػاد أحػػد المسػػمميف كلكػػف مػػذىب أىػػؿ السػػنة  كػػؿ مػػا يػػأمر بػػو كا 
كالجماعة، إف ىؤالء األئمة غير الراشديف يشارككف فيما يحتاجكف إليو فيو مف طاعة او، فنفمس 

يا ىػـ ألنيػـ لػك لػـ تفػمس خمفيػـ أفضػس خمفيـ الجمعة كالعيديف كغيرىـ مف الفمكات التس يقيمكن
، كنحج معيـ البيت العتيؽ كيستعاف بيػـ فػس األمػر بػالمعركؼ 4إلس تعطيميا كنجاىد معيـ الكفار

                                                           
 .45ص  –المرجع السابؽ  –شرح السنة لمبنكل  1
 راجع فس آراء الفقياء فس مبدأ الخركج عمس الحاكـ: 2

 .213ص  –المرجع السابؽ  –د/ كىبة الزحيمس  –نظاـ اإلسسـ 
 كما بعدىا، 158ص  –كسؼ مكسس د/ محمد ي –كنظاـ الحكـ فس اإلسسـ 

 كما بعدىا، 445ص  – 2ج –لألشعرل  –كمقاالت إسسمية كاختسؼ المفميف 
 .193ص  –المرجع السابؽ  –د/ فبحس عبده سعيد  –كالحاكـ كأفكؿ الحكـ فس النظاـ اإلسسمس 

ان كلكنو كجده فس جامع ، كلـ يذكر لو الشيخ مخرج94ص  –لمشيخ محمد أبك زىرة  –تاريخ المذاىب اإلسسمية  3
العمـك كالحكـ البف رجب الحنبمس فس شرح الحػديث الثػامف كالعشػريف، كفيػو زيػادة قكلػو "مػع إف كاو طػاعتيـ لنػيظ 

ف فرقتيـ لكفر .."، كذكره دكف أف يسنده أك ينسبو.  كا 
ؿ بػر كفػاجر"، ط مكتبة الكميات األزىرية: كينزل مػع كػ – 351-351ص  – 8ج –قاؿ ابف قدامة فس المننس  4

يعنس كؿ إماـ، قاؿ أبك عبد او أحمد بف حنبؿ، كقد سئؿ عف الرجؿ يقػكؿ أنػا ال أغػزك كيأخػذه كلػد العبػاس، إنمػا 
يػػكفر الفػػئ عمػػييـ، فقػػاؿ: سػػبحاف او، ىػػؤالء قػػـك سػػكء. ىػػؤالء القعػػدة مسػػبكطكف جيػػاؿ، فيقػػاؿ أرأيػػتـ لػػك أف النػػاس 

؟ ألػيس كػاف قػد ذىػب اإلسػسـ؟ كرسػكؿ او كميـ قعدكا كما قعػدتـ مػف كػاف ينػزكا؟ مػا  يقػكؿ  كانػت تفػنع الػرـك
"الجيػػاد كاجػػب عمػػيكـ مػػع كػػؿ أميػػر بػػر كػػاف أك فػػاجران"، كيقػػكؿ: "الجيػػاد مػػاض منػػذ بعثنػػس او إلػػس أف يقاتػػؿ آخػػر 

 أمتس الدجاؿ".
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قامػػة الحػدكد، فػػإف اإلنسػاف لػػك قػػدر أف يحػج فػػس رفقػة ليػػـ ذنػكب كقػػد جػػاءكا  كالنيػس عػػف المنكػر كا 
مػاؿ الفػالحة إذا فعميػا البػار كشػاركيـ يحجكف لـ يضركه ىذا شيئان، ككذلؾ النػزك كغيػره مػف األع

 فس ذلؾ الفاجر، فكيؼ إذا لـ يكف يفعميا إال عمس ىذا الكجو.
كيستعاف بيـ أيضان فػس العػدؿ كالقسػـ، كالعػدؿ فػس الحكػـ كالقسػـ بأنػو ال يمكػف لعاقػؿ بػأف 

كنكف ينػػازع فػػس أنيػػـ كثيػػران مػػا يعػػدلكف فػػس حكميػػـ كقسػػميـ، كيعػػاكنكف عمػػس البػػر كالتقػػكل، كال يعػػا
 عمس االثـ كالعدكاف.

مػػػػػع مسحظػػػػػة أف الطاعػػػػػة الكاجبػػػػػة عمػػػػػس المحكػػػػػكميف تجػػػػػاه حكػػػػػاميـ إنمػػػػػا تكػػػػػكف بقػػػػػدر 
ال يكمػػػؼ او نفسػػػان إلػػػس كسػػػعيا االسػػػتطاعة كمػػػا قػػػاؿ او تعػػػالس: 

أف  ، كيػػػركل عػػػف عمػػػس 1
بعػػث سػػرية كأمػػر عمػػييـ رجػػسن مػػف األنفػػار كأمػػرىـ أف يطيعػػكه، فنضػػب عمػػييـ كقػػاؿ  النبػػس 

أف تطيعكنس، قالكا بس، قاؿ عزمت عميكـ لما جمعتـ حطبان كأكقدتـ ناران ثـ  ليس قد أمر النبس أ
دخمتـ فييا، فجمعكا حطبان فأكقدكا فمما ىمكا بالدخكؿ فقاـ ينظػر بعضػيـ إال بعػض، فقػاؿ بعضػيـ 

غضبو، فػذكر فراران مف النار أفندخميا، فبينما ىـ كذلؾ إذ خمدت النار كسكف  إنما تبعنا النبس 
 .2فقاؿ: لك دخمكىا لما خرجكا منيا أبدان، إنما الطاعة فس المعركؼ لمنبس 

عمػس السػمع  قػاؿ: كنػا إذا بايعنػا رسػكؿ او  –رضس او عنيما  –كركل عف ابف عمر 
 .3كالطاعة يقكؿ لنا: فيما استطعتـ"

لكفػػر البػػكاح إلػػس حػػد ا عمػس أنػػو إذا كفػػؿ خػػركج الحػػاكـ عػػف طاعػة او تعػػالس رسػػكلو 
الػػذل ال يحتمػػؿ التأكيػػؿ، ىنػػا فقػػط يجػػكز لألمػػة الخػػركج عمػػس ىػػذا الحػػاكـ الػػذل فػػدر منػػو الكفػػر 
البػػكاح، عمػػسن بالحػػديث الػػذل ركاه البخػػارل كغيرىػػا كالػػذل كرد فػػس بعػػض ركاياتػػو عػػف عبػػادة بػػف 

نا فبايعنػػػاه عمػػػس السػػػمع كالطاعػػػة فػػػس منشػػػطنا كمكرىنػػػا، كعسػػػر  الفػػػامت قػػػاؿ: "دعانػػػا النبػػػس 
 عندكـ مف او فيو برىاف". 4كيسرنا كأثرة عمينا، كأال ننازع األمر أىمو، إال أف تركا كفران بكاحان 

                                                                                                                                                                      

الفػاجر يػؤدل إلػس قطػع أخرجيما أبك داكد فس سنتو ػ ؾ الجياد ػ باب النزك مع أئمة الجكر، كألف ترؾ الجياد مع 
كلػكال دفػع الجياد كظيكر الكفار عمس المسمميف كاستنفاليـ كظيكر كممػة الكفػر، كفيػو فسػاد عظػيـ، قػاؿ تعػالس: 

 .251ا ية رقـ  –سكرة البقرة  او الناس بعضيـ ببعض لفسدت األرض
 – 1346المتػػكفس سػػنة  –قس لعبػػد القػػادر بػػف بػػدراف الدمشػػ –كراجػػع: المػػدخؿ إلػػس مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ

 .89-87ص  – 1985سنة  – 3ط –مؤسسة الرسالة  –الناشر 
 .286 سكرة البقرة ا ية رقـ 1
 .1286ط دار الطباعة سنة  – 191ص  – 4ج –فحيح البخارل  2
 (168ص  – 1ج –ركاه البخارل كمسمـ كأبك داكد كالترمذل كالنسائس عف ابف عمر )جامع األفكؿ  3
كالمراد بو كما استظير ابف حجر فس شرح البخارل ىك الكفر الظاىر عمس حقيقتو الػذل ال يحتمػؿ  – أل ظاىران  4

ف  التأكيؿ، فإف رأل المسممكف منكران محققان أنكركه عمييـ كقالكا الحػؽ، كلكػف الخػركج عمػييـ كقتػاليـ حينئػذ حػراـ، كا 
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 -كترتيبان عمس ذلؾ فس يجكز الخركج عمس الحاكـ إال إذا تكافرت الشركط ا تية:
كمقتضػاه أف يمتنػع الحػاكـ جيػران كممارسػة عػف إقامػة شػرع أن يصدر من الحاكم كفر بووا::  -1

تعالس، كيعدؿ عنو كيقيـ شرعان آخر يتنافس أك يتناقض مع مشرع او تعالس، أك أف يمنػع  او
 عمدان إقامة شرع او تعالس مف فسة أك حج أك زكاة.

كفػػػر  كالحػػػاكـ الػػػذل يفعػػػؿ ذلػػػؾ يكػػػكف قػػػد كفػػػر بػػػالنكر الػػػذل أنػػػزؿ عمػػػس سػػػيدنا محمػػػد 
خمفػو، فمثػؿ ىػذا الحػاكـ ال يجػكز بالكتاب العزيز الذل يأتيو الباطؿ مف بيف يديػو كال مػف 

وال تركنووا الركػكف إليػو كال يجػكز طاعتػو، ألنػو يكػكف مػف الظػالميف الػذيف قػاؿ او فػييـ: 
فإف أطاعكىـ فس ظمميـ ككافقكىـ عمس غػييـ اسػتحقكا   1إلى الذين ظمموا فتمسكم النار
 عذاب ربيـ فس الدنيا كا خرة.

م الحوواكم وعودتووى إلووى ووورع ا  موون اسووتنفاذ الوسووالل التووى موون ووو ن ا ت وووي  -2
بقػػكؿ لػػػيف أكالن، ثػػـ بػػالتعنيؼ فػػس حػػدكد آداب اإلسػػػسـ، كذلػػؾ كمػػو مػػع إنكػػػار  ،النصوول لووى

المسػػػمميف بقمػػػكبيـ العكجػػػاج الحػػػاكـ كبعػػػده عػػػف الفػػػكاب كالجػػػادة، فسبػػػد قبػػػؿ الخػػػركج عمػػػس 
مػح إحػداىا فػس الحاكـ مف استئناؼ كؿ الكسػائؿ المتقدمػة كتكرارىػا مػرات عديػدة، عسػس أف تف

تجنػػػػب إراقػػػػة الػػػػدماء كتعػػػػريض الدكلػػػػة ككيانيػػػػا كأنفػػػػس المسػػػػمميف لممخػػػػاطر التػػػػس ال يعػػػػرؼ 
 عكاقبيا، فإف فشمت جميعيا كجب الخركج.

إذا كجػػب الخػػركج عمػػس الحػػاكـ فػػذلؾ مشػػركط بالقػػدرة كاإلمكانػػات السزمػػة اإلمكووان وال وودرة:  -3
رط أساسػس كجػكىرل، إذ البػد مػف أف لتحقيؽ النجاح عنػد الخػركج إلحػداث التبػديؿ، كىػذا الشػ

 يتكافر لدل القائميف بو القدرة عمس الظفر بو دكف أف يرقس ذلؾ لمرتبة اليقيف.
فالخػػارجكف محتسػػبيف كجػػو او تعػػالس كال يبنػػكف إال رضػػاه، فيػػـ جنػػد فػػس األرض يعممػػكف 

ح فػإف ذلػػؾ مػا يفعمػكف فػس سػػبيؿ إعػسء كممػة الحػؽ كالػػديف، كمػف ثػـ فػإف تػػكافرت احتمػاالت النجػا
يعد ضركرة حفاظان عمس الديف كالشرعية؛ أما رجحاف عػدـ النجػاح فإنػو يػؤخر ىػذه الضػركرة كيقػدـ 
عمييػػا ضػػركرة أخػػرل ىػػس الحفػػاظ عمػػس كحػػدة األمػػة مػػف احتمػػاالت النػػدر بيػػا مػػف أعػػداء الػػديف، 

ف اختمفكا فس تقديرىا بفكر م  .2ختمفةكيكاد يتفؽ الفقياء جميعان عمس شرط اإلمكاف كالقدرة، كا 

                                                                                                                                                                      

راقػة الػدماء. )الحػديث رك  متفػؽ  –اه البخػارل كمسػمـ عػف عبػادة بػف الفػامت( كانكا فسقة ظالميف منعان مف الفتف كا 
 عميو.

عندما سجنو  –المعتفـ  –كيسحظ أف اإلماـ أحمد بف حنبؿ منع الناس مف الثكرة كالخركج عمس الخميفة العباسس 
 كضربو مف أجؿ مسألة خمؽ القرآف.

 .113 سكرة ىكد ا ية رقـ  1
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الرئاسػػية ال تعنػػي التػػزاـ المركسػػيف بػػأكامر رئيسػػيـ  ف السػػمطةإفػػ كفػػي مجػػاؿ القػػانكف الكضػػعي

خالفة لمقكانيف يمكف أف تككف سببان لإلعفاء مف مالمخالفة لمقكانيف كالمكائح ، أك أف أكامر الرئيس ال
 المسئكلية .

سػببان مػف أسػباب اإلباحػة ، كبالتػالي فالقاعدة العامة في ىذا الشأف ىي أف أكامر الرئيس ال تعتبر 
 (2)أك مخالفة قانكنية.، فإف المرؤكس ال يمتـز بطاعة رئيسة إذا كاف تنفيذىا يمثؿ جريمة جنائية 

 
مخالفػة قانكنيػة ، كلػيس ك أف يكمؼ أحد مرؤسيو بإرتكاب جريمة أ كفي جميع األحكاؿ ليس لمرئيس

ـ أنو ينطكم عمس ارتكاب جريمة ، كليس لػو أف لممرؤكس أف يطيع األمر المكجو إليو إذا كاف يعم
يػػدفع بجيمػػػو لمقػػانكف بيػػػذا الشػػأف ، فمػػػف حػػؽ المػػػرؤكس اإلمتنػػاع عػػػف تنفيػػذ األكامػػػر التػػي تشػػػكؿ 

ال تعػػرض لممسػػئكلية الجنائيػػ حيػػث أف طاعػػة الػػرئيس ليسػػت ، ة جريمػػة يعاقػػب عمييػػا القػػانكف ، كا 
نما يحكميا الدستكر كالقانكف .)  (3مطمقة ، كا 

نػػػو فػػػي جميػػػع ىػػػذه الحػػػاالت ال تجيػػػز الدسػػػاتير لممػػػكاطنيف الخػػػركج المسػػػمح عمػػػس رؤسػػػائيـ عمػػػس أ
كحكاميـ ، الف ذلؾ سيؤدم إلس الفكضس العارمة ، كالخراب كالػدمار، كلػيس أدؿ عمػس ذلػؾ أكثػر 
ممػػػػا شػػػػيدتو أغمػػػػب الػػػػدكؿ العربيػػػػة فػػػػي السػػػػنكات الماضػػػػية مػػػػف تفكػػػػؾ كتشػػػػرذـ ، كاقتتػػػػاؿ داخمػػػػي 

تيجػة الخػركج المسػمح عمػس رؤسػائيـ كحكػاميـ فيمػا يسػمس إعسميػان ) بػالربيع كاضطرابات عارمػة ن
 العربي (.

كغػػػذا كانػػػت الدسػػػاتير منعػػػت الخػػػركج المسػػػمح عمػػػس الحكػػػاـ ، فأنيػػػا جعمػػػت لمشػػػعكب حػػػؽ تنييػػػر 
الرؤساء كالحككمات عبر فناديؽ اإلقتػراع ، بمكجػب االنتخابػات ف كاإلسػتفتاءات . حرفػان عمػس 

 ستقراران لألمف كاألماف . كدفعان لمفتنة كاالقتتاؿ بيف طكائؼ الشعب الكاحد .كحدة البسد ، كا
 

 
________________________________________________ 

 كما بعدىا، 158ص  –د/ محمد يكسؼ مكسس  –راجع: نظاـ الحكـ فس اإلسسـ  -1
 .199 – 198ص  –لمرجع السابؽ ا –د/ فبحس عبده سعيد  –كالحاكـ كأفكؿ الحكـ فس النظاـ اإلسسمس

 –كمػػا بعػػدىا ، كسػػيط القػػانكف اإلدارم  154ص –مرجػػع سػػابؽ  –د/ حمػػدم عمػػر  –أحكػػاـ الكظيفػػة العامػػة  -2
 كمابعدىا . 318ص  –مرجع سابؽ  –أنكر رسسف 

د د/ أحمػ –كما بعدىا ، الكظيفػة العامػة  319ص  –مرجع سابؽ  –د/ أنكر رسسف  –كسيط القانكف اإلدارم -3
 كما بعدىا . 211ص  –مرجع سابؽ  –السنتريسي 
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 المبحث الثانى

 -مسلولية الحاكم  -
 

ال يتكلس ىذا المنفب إال لمقياـ  –أك الخميفة  –مف المقرر فس الفقو اإلسسمس أف الحاكـ  
بأعبائػػو كميامػػو عمػػس أكمػػؿ كجػػو، كلػػذلؾ فػػإف يعػػد مسػػئكالن عػػف أعمالػػو مسػػئكلية كاممػػة، فالقاعػػدة 

يية ىس أنو حيث تككف السمطة تككف المسئكلية، فميس مف العدالة فس شئ أف تتجمػع فػس يػد البدي
 الخميفة سمطات كاسعة كال يكجد مف يسألو عف أخطائو، أك أف يسأؿ عنيا أحد سكاه.

فالحاكـ فس اإلسسـ ليس إال فردان مف أفراد المسػمميف، ال يمتػاز عمػس كاحػد مػنيـ إال بثقػؿ  
تبعتو كككيؿ عنيـ، كبالتػالس فيػك يؤخػذ بالقفػاص إال قتػؿ عمػدان، كيمػـز بػرد مػا المسئكلية كعظيـ 

ينتفبو مف األفػراد، كيجمػد كيػرجـ إذا زنػا، كتقطػع يػده إذا سػرؽ، كاألمػة فػاحبة الكاليػة عميػو فػس 
كػػؿ ىػػذه األمػػكر، تقػػيـ عميػػو الحػػدكد كتنفػػذ عميػػو األحكػػاـ فيػػك مسػػئكؿ عػػف أعمالػػو سياسػػيان كجنائيػػان 

 .1كدينيان 
 

ذا كػػػاف ىػػػذا ىػػػك مػػػذىب أىػػػؿ السػػػنة، إال أف الشػػػيعة يػػػركف عػػػدـ مسػػػئكلية الخميفػػػة عػػػف   كا 
أعمالو كتفرفاتو، ألنو عندىـ معفكـ مف الخطأ، كمف ثـ فسكؼ نبيف فيما يمس رأل الشيعة فػس 
مسئكلية الخميفة، ثـ نبيف بعد ذلػؾ مسػئكلية الخميفػة عنػد أىػؿ السػنة كالجماعػة كأنكاعيػا، كأساسػيا 

 -عس كذلؾ عمس النحك التالس:الشر 
 -موقف الويعة من مسلولية الخميفة:

مػػف أىػػـ مبػػادئ الشػػيعة كمعتقػػداتيا عفػػمة اإلمػػاـ كعػػدـ مسػػئكليتو عمػػا يفػػدر منػػو مػػف  
أخطاء، فيـ يركف أف اإلمػاـ معفػكـ كبالتػالس غيػر مسػئكؿ عػف أعمالػو كأفعالػو، كيعتمػد فػس ىػذا 

أف العفػػمة "مسػػتمدة مػػف أف  2و عػػالـ مػػف عممػػائيـاالتجػػاه عمػػس أسػػاس عقمػػس، يػػتمخص فيمػػا يقكلػػ
قامػػػة الحػػػدكد كحفػػػظ الشػػػرائع كتأديػػػب األنػػػاـ،  األئمػػػة قػػػائمكف مقػػػاـ األنبيػػػاء فػػػس تنفيػػػذ األحكػػػاـ، كا 

                                                           
 .171ص  – 5ج –لإلماـ الشافعس  –كتاب األـ  1
 .157ص  – 1ج –األشباه كالنظائر البف نجيـ ك 

دار – 273ص  – 1982سػػػنة  – 1ط –د/ القطػػػب طبميػػػة  –كالكسػػػيط فػػػس الػػػنظـ اإلسػػػسمية ك اإلسػػػسـ كالدكلػػػة 
 االتحاد العربس.

 
 .35ص  –لمشيخ المفيد بف النعماف  –أكائؿ المقاالت فس المذاىب كالمختارات  2
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فعفمتيـ كعفمة األنبياء، فس يجكز ليـ ليك فس شئ مف الديف، أما فس شػئكف الػدنيا فػس يجػكز 
 عمس ىؤالء إال ما يجكز عمس ىؤالء".

اؿ أحد عمماء الشيعة فس تببرير عفمة اإلماـ أف "اإلنساف مدنس بالطبع، ال يمكػف كما ق 
أف يعيش بنفسو بؿ يفتقر إلس مساعدة غيره، بحيث يفرغ كؿ منيـ لمػا يحتػاج إليػو فػاحبو، حتػس 
يتـ نظاـ النكع، كلما كاف اإلجتماع فيو مظنة التنالػب كالتنػاكش فػإف كػؿ كاحػد مػف األشػخاص قػد 

ا بيػد غيػره، فتػدعك قكتػو الشػيكية إلػس أخػذه كقيػره عميػو كظممػو فيػو، فيػؤدل ىػذا إلػس يحتاج إلس م
ثػػػارة الفػػػتف، فسبػػػد مػػػف نفػػػب إمػػػاـ معفػػػكـ لفػػػدىـ عػػػف الظمػػػـ كالتعػػػدل،  كقػػػكع اليػػػرج كالمػػػرج كا 
كيمنعيـ عف النمبة كالقير، كينتفؼ لممظمػكـ مػف الظػالـ، كيكفػؿ الحػؽ إلػس مسػتحقيو ال يجػكز 

ال افتقػػر إلػػس إمػػاـ آخػػر، فػػإف كػػاف معفػػكمان كػػاف ىػػك اإلمػػاـ عميػػو الخطػػأ كال ال يػػك كال المعفػػية كا 
ال لـز التسمسؿ"  .1كا 

 رد أهل السنة عمى قول الويعة بعصمة اإلمام:
 بما يأتس: 2تكلس أىؿ السنة الرد عمس إدعاء الشيعة بعفمة اإلماـ

فػس عفػمة اإلمػاـ استدؿ بعض العممػاء بالنفػكص القرآنيػة كالسػنة عمػس إبطػاؿ قػكؿ الشػيعة  -1
يووا أي ووا الووذين أمنوووا أطيعوووا ا  وأطيعوووا الرسووول وأولووى  عمػػس، فمػػف ا يػػات قكلػػو تعػػالس: 

فقػد اسػتنبط العممػاء مػف ىػذه  3 األمر منكم فإن تنوازعتم فوى وور فوردوى إلوى ا   والرسوول
 ا يػػػة، أنػػػو لػػػك كػػػاف ىنػػػاؾ إمػػػاـ مفػػػركض الطاعػػػة، معفػػػـك ال يجػػػكز عميػػػو النمػػػط، كالتبػػػديؿ

 .4كالتنيير لكاف الرد إليو كاجبان ليبيف كجو الحكـ فس المسائؿ المتنازع فييا
، كذلؾ 5كما ذىب بعض العمماء أف "أكلس األمر" ىنا يراد بيا أىؿ الحؿ كالعقد مف األمة

كردت أحاديث تنص عمس عػدـ كجػكب طاعػة الخميفػة فػس المعفػية، ممػا يػدؿ عمػس عػدـ عفػمة 
يقػكؿ:  مػا ركل عػف عػكؼ بػف مالػؾ األشػجعس قػاؿ سػمعت النبػس األمة، كمف ىذه األحاديػث، 

"خيػػار أئمػػتكـ الػػذيف تحبػػكنيـ كيحبػػكنكـ، كتفػػمكف عمػػييـ كيفػػمكف عمػػيكـ، كشػػرار أئمػػتكـ الػػذيف 
تبنضكنيـ كيبنضكنكـ كتمعنكىـ كيمعنككـ. قاؿ: قمنا يا رسكؿ او أفس ننابذىـ عند ذلؾ، قاؿ: ال، 

عميو كاؿ فرآه يأتس شيئان مف معفية او فميكره ما يأتس مف معفية ما أقامكا الفسة إال مف كلس 
                                                           

منشػكر  –لجماؿ الديف أبػك منفػك الحسػف بػف يكسػؼ بػف عمػس بػف المطيػر  –منياج الكرامة فس معرفة اإلمامة  1
 .146، 145ص  – 1962 –القاىرة  –بتحقيؽ محمد رشاد سالـ  –مع منياج السنة النبكية 

 1221 – 1171ص  –ففػػؿ ا مػػدل أدلػػة الشػػيعة عمػػس عفػػمة اإلمػػاـ كناقشػػيا بالتففػػيؿ فػػس أبكػػار األفكػػار  2
 مف المخطكط.

 . 59 ا ية رقـ سكرة النساء  3
 .257ص  – 2ج –ىػ 1347القاىرة  –ألبس بكر أحمد بف عمس الرازل الجفاص  –أحكاـ القرآف  4
 كما بعدىا. 43ص  – 3ج –لفخر الديف الرازل  –المسمس مفاتيح النيب  –انظر التفسير الكبير  5
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او تعالس، كال ينزعف يدا عف طاعة"، ككذلؾ ما ركل فس فحيح مسػمـ عػف أمػر سػممة أف رسػكؿ 
قاؿ: "ستككف أمراء فتعرفكف كتنكركف، فمػف عػرؼ بػرئ كمػف أنكػر سػمـ، كلكػف مػف رضػس  او 

، فيذه النفكص تدؿ عمس عػدـ ثبػكت 1 نقاتميـ قاؿ: ال، ما فمكا"كتابع، قالكا: يا رسكؿ او، أفس
 العفمة لألئمة.

إف قكليـ بأف البد مف أف يككف إماـ معفـك عنده جميع عمـ الشريعة، يجاب عميو أف ذلؾ   -2
قائـ بعد مكتو  نفسو فس حياتو كبعد مماتو إلس يـك القيامة، فبسغ رسكؿ او  ىك النبس 

 .2إلس يـك القيامة
إف القكؿ بعفػمة اإلمػاـ يقكدنػا إلػس القػكؿ بعفػمة أمرائػو كقضػاتو كغيػرىـ مػف الػكالة ألنػو ال  -3

ال  –أل الشػػيعة  –يمػػس بنفسػػو مػػف األمػػر شػػيئان أكثػػر ممػػا يميػػو خمفائػػو مػػف ىػػذه األمػػكر، كىػػـ 
نما يقكلكف بعفمة اإلماـ فقط.  يقكلكف ىذا القكؿ كا 

"أطيعػكنس مػا  ف مف الخطأ، فيقكؿ أبك بكػر اعتراؼ الخمفاء الراشديف بأنيـ غير معفكمي -4
أطعػػت او فػػيكـ فػػإذا عفػػيت فػػس طاعػػة لػػس عمػػيـ" كيقػػكؿ عمػػر "لػػكال عمػػس ليمػػؾ عمػػر" كىػػذا 
"عمس" يرل الرأل ثـ يرجع عنو كالذل قيؿ لو فس بيع أميات األكالد "أجمػع رأيػس كرأل عمػر، 

 ال يبعف، كقد رأيف بيعيف".
و عػػػنيـ إمػػػاميـ األكر، كقػػػد حكػػػس عنػػػو أشػػػياء ممػػػا تقػػػر أف الشػػػيعة يعتبػػػركف عميػػػان رضػػػس ا -5

 .3الشيعة، بأنو ليس بفكاب فس الديف، كفعؿ التحكيـ، كقد ادعس الشيعة أنو فعؿ ذلؾ تقية
النفػػكص الػػكاردة فػػس العفػػمة إنمػػا تثبػػت العفػػمة لألمػػة جميعػػان فػػس عػػدـ اجتماعيػػا عمػػس   -6

الخطػػػأ أك الضػػػسلة، كال تثبػػػت العفػػػمة مػػػف الخطػػػأ ألحػػػد أفػػػراد ىػػػذه األمػػػة، فالعفػػػمة كاردة 
لألمػػػة، كلػػػيس لألفػػػراد، فكػػػؿ فػػػرد مػػػف أفػػػراد األمػػػة يجػػػكز عميػػػو الكقػػػكع فػػػس الخطػػػأ كالمعفػػػية 

تمعػػػػة فيػػػػس معفػػػػكمة مػػػػف الكقػػػػكع فػػػػس الخطػػػػأ أك الضػػػػسلة لتػػػػكاتر كالنسػػػػياف، أمػػػػا األمػػػػة مج

                                                           
 76ص  –قيػؽ د/ محمػد رشػاد سػالـ بتح 1962ط القػاىرة  –البػف تيميػة  –راجع فس ذلؾ: منياج السنة النبكيػة  1

بطاعػة األئمػة مطمقػان، بػؿ أمػر بطػاعتيـ فػس طاعػة او دكف معفػية،  كما بعدىا؛ حيث يقكؿ: "كلـ يأمر النبػس 
 كىذا يبيف أف األئمة الذيف أمر بطاعتيـ فس طاعة او ليسكا معفكميف.

 .95ص  – 4ج –البف حـز  –الففؿ فس الممؿ كاألىكاء كالنحؿ  2
 –القػػاىرة  –بتحقيػػؽ أبػػس ريػػة كالخضػػيرل  –ألبػػس بكػػر البػػاقسنس  –التمييػػد  5-3ر فػػس ىػػذه الحجػػج: مػػف انظػػ 3

 .185ص  –ـ 1974
البػف تيميػة: ىػس إظيػار الشػيعس،  –مقدمتو لمنياج السنة النبكية  –د/ محمد رشاد سالـ  –كانظر فس معنس التقية 

ف تظاىر بمكاف  قتيـ حتس يتمكف مف كتماف أمره عنيـ كاتقاء شرىـ.إذا اجتمع بنير الشيعس غير ما يبطف كا 
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ككػػذلؾ جعمنػػاكـ أمػػة كسػػطان  ، كقكلػػو تعػػالس: 1النفػػكص كاألحاديػػث عمػػس عػػدـ جػػكاز ذلػػؾ
لتككنػػػػكا شػػػػيداء عمػػػػس النػػػػاس 

كنػػػػتـ خيػػػػر أمػػػػة أخرجػػػػت لمنػػػػاس، تػػػػأمركف  كقكلػػػػو أيضػػػػان:  2
بالمعركؼ كتنيػكف عػف المنكػر 

تػس لػف تجتمػع عمػس ضػسلة، : "إف أمككمػؾ قػكؿ النبػس  3
 .4فإف رأيتـ اختسفان فعميكـ بالسكاد األعظـ"

فالعفمة مف الخطأ ىس لألمة، كليس لإلماـ فيك كأحد أفراد األمة قد يخطئ كقد ينسػس، 
 كمف ثـ يككف مسئكالن عف أفعالو كتفرفاتو أماـ األمة كأماـ او تعالس.

 مسلولية الخميفة عند أهل السنة:
لمقػػررة فػػس الفقػػو السػػنس، أف الحػػاكـ لػػيس إال فػػردان مػػف األفػػراد المسػػمميف، ال مػػف األمػػكر ا 

كذلػػؾ  5يمتػػاز عمػػس كاحػػد مػػنيـ، كأنػػو مسػػئكؿ مسػػئكلية كاممػػة عػػف أعمالػػو دينيػػان، كجنائيػػان كسياسػػيان 
 عمس التففيؿ ا تس:
 أكالن المسئكلية الدينية:

يفػػدرىا مكافقػػة لكتػػاب او  يجػػب أف تكػػكف جميػػع أكامػػر الحػػاكـ كتشػػريعاتو كأحكامػػو التػػس 
جمػػاع الفػػحابة رضػػكاف او عمػػييـ، فػػس يجػػكز لػػو أف يفػػدر أل منيػػا  تعػػالس كسػػنة رسػػكلو  كا 

مخالفان لمكتاب كالسنة أك اإلجماع، سكاء كاف ذلؾ فس مجاؿ العبادات أك المعامست، كأف يخضػع 
 فيك مسئكؿ عنيا أماـ او تعالس. 6ىك نفسو لمقرارات التس يفدرىا

"فيك اإلمػاـ الكاجػب الطاعػة، مػا قادنػا بكتػاب او تعػالس كسػنة رسػكؿ او ي ول ابن حزم:  
  ،فإف زاغ عف شئ منيما، منع مف ذلؾ، كأقيـ عميو الحد كالحؽ، فػإف لػـ يػؤمف أذاه إال بخمعػو

 .7خمع ككلس غيره"
                                                           

ص  –المرجػػع السػػابؽ  –اإلسػػسـ كالدكلػة  –الحمقػة الثالثػػة  –أ.د/ القطػػب طبميػػة  –الكسػيط فػػس الػػنظـ اإلسػسمية  1
 ـ.1982سنة  –ط دار الفكر العربس  –كىامشيا  61

 142سكرة البقرة ا ية رقـ  2
 111سكرة آؿ عمراف ا ية رقـ  3
 ىػ.1373 –مطبعة عيسس البابس الحمبس بمفر  –سنف ابف ماجو  –ركاه ابف ماجة عف أنس بف مالؾ  4
 ػ 112ص  – 4ج –الففؿ فس الممؿ كالنحؿ  5

 ، كما بعدىا، 171ص  – 5ج –لمشافعس  –كاألـ 
 ، 157ص  – 1ج –البف نجيـ  –كاألشباه كالنظائر 

 .273ص  –لة اإلسسـ كالدك  –كالكسيط فس النظـ اإلسسمية 
 ،511ص  –ـ 1969 –القاىرة  –دار المعارؼ  –لفضيمة األستاذ/ بدراف أبك العينيف بدراف  –أفكؿ الفقو  6

 ،31 – 31ص  –دار الفكر العربس  –لألستاذ أبس األعمس المكدكدل  –تدكيف الدستكر اإلسسمس 
 .256ص  – 2ج  – 1967ط دار الكتب  –كتفسير القرطبس 

 ،112ص  – 4ج –مؿ كالنحؿ الففؿ فس الم 7
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س أمػاـ او كقد كردت آيات قرآنية كأحاديث نبكية تشػعر الخميفػة بخطػكرة المسػئكلية العظمػ 
 تعالس فس الدار ا خرة.

يػا أييػا الػذيف آمنػكا ال تخكنػكا او كالرسػكؿ كتخكنػكا أمانػاتكـ، كأنػتـ تعممػكف  قاؿ تعالس:  


كمف لـ يحكـ بما أنزؿ او فأكلئؾ ىـ الظػالمكف  كقاؿ أيضان:  1
كمػف  كقػاؿ تعػالس أيضػان:  2

غير سبيؿ المؤمنيف نكلو ما تكلس... يشاقؽ الرسكؿ مف بعد ما تبيف لو اليدل، كيتبع 
3 

كػػذلؾ كردت أحاديػػث كثيػػرة تنػػذر بسػػكء عاقبػػة الحػػاكـ الػػذل يسػػكء فػػس حكمػػو فػػيحكـ بنيػػر  
 شرع او كيظمـ فػس حكمػو كيسػتبد، أنػو مسػئكؿ عػف كػؿ أفعالػو كتفػرفاتو أمػاـ او تعػاؿ، قػاؿ 

أيضان: "مػا مػف  كقاؿ  4 ...""كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو، اإلماـ راع كمسئكؿ عف رعيتو
 .5راع يسترعيو او رعية يمكت يـك يمكت كىك غاش لرعيتو إال حـر او عميو الجنة"

نيػا يػكـ القيامػة خػزل كندامػة، إال مػف أخػذىا بحقيػا كأدل كقكلو   : أيضان: إنيا أمانػة، كا 
 .6الذل عميو منيا"

األمػة اإلسػسمية بػؿ كتركػت أثػران مممكسػان كلقد لعبت المسػئكلية الدينيػة دكران ىامػان فػس حيػاة  
فس تاريخ الدكلة اإلسسمية تستشعره فس مدل تحمؿ الخمفاء لممسئكلية، كتقديرىـ لإلمارة، فمقد قػاؿ 

"طكقػت عظيمػان مػف األمػر ال قكلػة لػس  أبكبكر الفديؽ ألبيو لما تػكلس الخسفػة بعػد رسػكؿ او 
 7بو كال يداف إال باو"

                                                                                                                                                                      

 .299 -292ص  –د/ الريس  –كالنظريات السياسية اإلسسمية 
 27سكرة األنفاؿ ا ية رقـ  1
 45سكرة المائدة ا ية رقـ  2
 115سكرة النساء ا ية رقـ  3
 ركاه أحمد كالشيخاف كأبك داكد كالترمذل عف ابف عمر، 4

ص  –قطػػػر  –الدكحػػػة  –ف دار الثقافػػػة  –لمنػػػككل  –سػػػيد المرسػػػميف ككرد أيضػػػان فػػػس ريػػػاض الفػػػالحيف مػػػف كػػػسـ 
144 ،283. 

 باب فضيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة الجائر. –مكرر  142، 21ح  –ؾ اإلمارة  –أخرجو مسمـ  5
 .7151ح  –كالبخارل ؾ األحكاـ 

 ،1825ح  –باب كراىية اإلمارة بنير ضركرة  –مسمـ ؾ اإلمارة  6
 ايا، كالنسائس ؾ الكفايا.ؾ الكف –كأبك داكد 

 –ط دار التحريػػر  –ىػػػ 231أبػػس عبػػد او محمػػد بػػف سػػعد المعػػركؼ )بػػابف سػػعد( المتػػكفس  –الطبقػػات الكبػػرل  7
 .133ص  –القسـ األكؿ  – 3ج –القاىرة 
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يقػػكؿ: "لػػك ماتػػت شػػاة عمػػس شػػط الفػػرات، ضػػائعة لظننػػت أف  خطػػاب كىػػذا عمػػر بػػف ال 
 1يسألنس او عنيا يكـ القيامة"، "كلك أف عناقان ذىبت بشاطئ الفرات ألخذ بيا عمر يكـ القيامة"

قكلو: "إف كجدتـ فس كتاب او أف تضعكا رجمػس فػس  كمما يؤثر عف عثماف بف عفاف  
 2قيكد فضعكىا"

كالنس فمسػػفة اإلسػػسـ فػػس اإلمػػرة كالكاليػػة حػػيف يػػدخؿ عمػػس معاكيػػة كيكضػػح أبػػك مسػػمـ الخػػ 
فيقػػكؿ: "السػػسـ عميػػؾ أييػػا األجيػػر، فيقػػكؿ الجالسػػكف قػػؿ السػػسـ عميػػؾ أييػػا األميػػر، فيقػػكؿ أييػػا 
األجير، فينكركف عميػو، فيقػكؿ ليػـ معاكيػة، دعػكا أبػا مسػمـ فإنػو أعمػـ بمػا يقػكؿ فيقػكؿ أبػك مسػمـ: 

ؾ رب ىػػػذه النػػػنـ لرعايتيػػػا، فػػػإف أنػػػت ىنػػػأت جرباىػػػا كداكيػػػت مرضػػػاىا إنمػػػا أنػػػت أجيػػػر، اسػػػتأجر 
ف أنػت لػـ تينػأ جرباىػا كلػـ تػداك مرضػاىا، كلػـ  كحبست أكالىا عمس أخراىا، كفاؾ سيدؾ أجرؾ، كا 

 .3تحبس أكالىا عمس أخراىا عاقبؾ سيدىا
  كدخػؿ األكزاعػس عمػػس المنفػكر فكػاف ممػػا قالػو لػػو: يػا أميػر المػػؤمنيف قػاؿ رسػػكؿ او 

أيما كاٍؿ مات غاشان لرعيتو إال حـر او عميو الجنة"، يا أمير المػؤمنيف كنػت فػس شػنؿ شػاغؿ مػف 
خافة نفسؾ عف عامة النػاس الػذيف أفػبحت تممكيػـ أحمػرىـ كأسػكدىـ كمسػمميـ ككػافرىـ، ككػؿا 
لػػو عميػػؾ نفػػيب مػػف العػػدؿ، فكيػػؼ بػػؾ إذا انبعثػػت مػػنيـ فئػػاـ كراء فئػػاـ لػػيس مػػنيـ أحػػد إال كىػػك 

دعػػػا إلػػػس  شػػػكك بميػػػة أدخمتيػػػا عميػػػو أك ظسمػػػة سػػػقتيا إليػػػو، يػػػا أميػػػر المػػػؤمنيف إف رسػػػكؿ او ي
القفاص مف نفسو فس خدش خدشو أعرابيان لـ يتعمده، فأتاه جبريؿ فقاؿ: "يا محمد إف او تعػالس 

ممتػػؾ األعرابػس فقػاؿ اقػػتص منػس فقػاؿ األعرابػػس: قػد أح لػـ يبعثػؾ جبػػاران كال متكبػران، فػدعا النبػػس 
 .4 بأبس أنت كأمس..."

ككاضػػػح أف ىػػػذه المسػػػئكلية محػػػددة المعػػػالـ كيعمميػػػا أىػػػؿ العمػػػـ كأىػػػؿ التقػػػكل كالػػػكرع مػػػف  
الحكػػاـ كيقػػـك العممػػاء بػػدكر التنبيػػو كالتػػذكير بيػػا لمػػف غفػػؿ عنيػػا مػػف الحكػػاـ، ككممػػا قػػكل الػػكازع 

ىػػذا الػػكازع ضػػعؼ الػػدينس بػػيف المسػػمميف قػػكل اإلحسػػاس بيػػذه المسػػئكلية عنػػدىـ، ككممػػا ضػػعؼ 
 اإلحساس بيا، كيجب عمس العمماء تذكير الحكاـ بيذه المسئكلية.

                                                           
، 146ص  – 1985سػػنة  – 2ط –ف دار الرائػػد العربػػس ببيػػركت  –البػػف الجػػكزل  –تػػاريخ عمػػر بػػف الخطػػاب  1

147. 
 .48ص  –القسـ األكؿ  –المجمد الثالث  –البف سعد  –بقات الكبرل الط 2
 –ـ 1971 –ف دار الشػعب  –تحقيػؽ محمػد البنػا  –البف تيميػة  –السياسة الشرعية فس إفسح الراعس كالرعية  3

 .24ص 
ىػػ 689المتػكفس  –لنجـ الديف أحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أحمػد بػف قدامػة  –مختفر منياج القافديف  4
، كمػػا بعػػدىا كالمكعظػػة طكيمػػة اختفػػرناىا، كفػػس الكتػػاب 115ص  –ـ 1982 – 1ط  –ف دار التػػراث العربػػس  –

 أمثمة كثيرة فس أمر األمراء كالسسطيف بالمعركؼ كنيييـ عف المنكر.
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 ثانيًا: المسلولية الجنالية لمحاكم:

اتفػؽ عممػاء أىػؿ السػنة عمػس خضػكع الخميفػة كنيػره مػف أفػراد المسػمميف لألحكػاـ الشػرعية  
األحكػاـ، عقكبػة قفػاص أك الجنائية، كسرياف األحكاـ عميو أيان كاف نكع العقكبة التس تقررىا ىذه 

 ، فالخمفية مسئكؿ مسئكلية جنائية كاممة.1عقكبة حد
فالخميفػػة ال يتحمػػؿ ىػػذه المسػػئكلية عػػف أفعالػػو الخافػػة كحػػدىا، بػػؿ تمتػػد ىػػذه المسػػئكلية  

لتشػػمؿ أفعالػػو المتعمقػػة بميػػاـ الخسفػػة، بػػؿ كلتشػػمؿ أيضػػان النتػػائج المحتممػػة ليػػذه األفعػػاؿ كالػػدليؿ 
 عمس ذلؾ:

 حينمػا كػاف "يقسػـ شػيئان إذ أكػب عميػو رجػؿ، فطعنػو النبػػس  ه النسػائس عػف عممػو مػا ركا -1
بعرجكف كاف فس يده، ففاح الرجؿ، فقاؿ رسكؿ او: "تعالس فاستقد منس. فقاؿ بؿ عفػكت يػا 

 فس ىذا دليؿ عمس تحمؿ الخميفة مسئكلية أفعالو التس تتعمؽ بمياـ الخسفة. 2رسكؿ او
فديؽ، فس أكؿ لقاء لو بجميكر المسمميف بعد أف كلس الخسفة حيث ما ركل عف أبس بكر ال -2

ف أسأت فقكمكنس...".  قاؿ: "إنس كليت عميكـ كلست بخيركـ، فإف أحسنت فأعينكنس كا 
، مبينان دكر أمػراءه كعمالػو عمػس األمفػار "... إنػس لػـ ككذلؾ قكؿ عمر بف الخطاب 

راضػػػـ كيأخػػػذكا أمػػػكالكـ، كلكنػػػس اسػػػتعممتيـ أسػػػتعمؿ عمػػػيكـ عمػػػالس ليضػػػربكا أبشػػػاركـ كيشػػػتمكا أع
ليعممككـ كتاب ربكـ كسنة نبيكـ، فمف ظممو عاممو بمظممة فميرفعيا إلػسا حتػس أقفػو منػو، فيقػكؿ 

يػا أميػر المػؤمنيف أرأيػت إف أدب أميػر رجػسن مػف رعيتػو  -ككػاف حػاكـ مفػر –عمرك بػف العػاص 
 3يقص مف نفسو" سكؿ او أتقفو منو؟ فيقكؿ عمر: كمالس ال أقفو منو كقد رأيت ر 

أف اإلسسـ لـ يضع الحاكـ فس منزلة أعمس مف منزلػة غيػره مػف  –لنا  –كمما تقدـ يتضح 
المسػػػمميف، كلػػػيس لػػػو مركػػػز خػػػاص يجعميػػػا فػػػكؽ رقػػػاب النػػػاس، أك ليفعيػػػو مػػػف المسػػػئكليات التػػػس 

                                                           
 ،256ص  – 2ج –تفسير القرطبس  1

كمػا بعػدىا  399ص  –بعدىا كالثانس  ، كما347األكؿ ص  –لفضيمة الشيخ/ محمد أبك زىرة  –الجريمة كالعقكبة 
 نشر دار الفكر العربس. –
 كما بعدىا،  347ص  –لمشيخ/ محمد أبك زىرة  –انظر: الجريمة  2

 كما بعدىا، 399ص  –ككذلؾ العقكبة 
فػػس مرضػػو األخيػػر، كىػػك يخطػػب فػػس النػػاس  كتبػػدك مسػػئكلية الحػػاكـ جنائيػػان عػػف أفعالػػو كاضػػحة فػػس قػػكؿ النبػػس 

مف كنت جمدت لو ظيران فيذا ظيرل فميستقد منس، كمف كنت شتمت لو عرضان فيذا عرضػس فميسػتقد "أييا الناس، 
كمػػػا  319ص  – 1972ط –د/ يكسػػػؼ عبػػػد اليػػادل الشػػػاؿ  –منػػس..." راجػػػع: اإلسػػسـ كبنػػػاء المجتمػػػع الفاضػػؿ 

 بعدىا.
 .281ص  – 3ج –طبقات ابف سعد  –انظر  3
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ا يرتكبػو مػف يتحمميا أفراد الناس، كىك ليس معفكمان، فس عفمة لو كال قداسػة، كىػك مسػئكؿ عمػ
 1 جنايات عمس النفس كالعرض، كيجب القفاص.

كقػػػد اختمػػػؼ الفقػػػو اإلسػػػسمس فػػػيمف يتحمػػػؿ العبػػػئ المػػػالس لمسػػػئكلية الخميفػػػة عػػػف أفعالػػػو 
المتعمقػػػة بميػػػاـ كظيفتػػػو، فػػػذىب جماعػػػة مػػػف الفقيػػػاء إلػػػس أف الخميفػػػة كمعػػػو عاقمتػػػو أل )عفػػػبتو 

 الذككر(.
كقػػد بػػػرر أفػػػحاب ىػػذا الػػػرأل رأييػػػـ: بػػػأف  كذىػػب آخػػػركف إلػػػس أنػػو يتحمميػػػا بيػػػت المػػػاؿ،

يجػاب الديػة عمػس عاقمتػو يجحػؼ بيػـ، كيػرىقيـ، ألنػو نائػب  الخطأ يكثػر فػس أحكامػو كاجتياداتػو كا 
 2عف او تعالس فس أحكامو، فكانت دية جنائية فس ماؿ او"

 
 ثالثا: المسلولية السياسية لمحاكم:

يػػػة أك الشػػػرعية، بػػػؿ يكػػػكف مسػػػئكالن عػػػف ال تقتفػػػر مسػػػئكلية الحػػػاكـ عمػػػس المسػػػئكلية الدين 
أعمالو كتفرفاتو أماـ األمة أيضان، فمألمة الحؽ فس رقابة جميع أعمالو كتفرفاتو، فذات الخميفػة 

نما ينبنس عمس األمة  بؿ إف ذلؾ يعتبر فس نظر بعض الفقياء، حقػان  –ليست "مفكنة ال تمس" كا 
ره كتنبيػػو، فالخميفػػة لػػيس بالمعفػػـك مػػف أف تنفػػحو كتسػػدده كتقكمػػو كتػػذك 3لمخميفػػة عمػػس األمػػة.

الخطػػأ حتػػس تعمػػك تفػػرفاتو كأعمالػػو عمػػس النقػػد، كبيػػذا المعنػػس تػػكارت النفػػكص كعمػػؿ الفػػحابة 
 كالخمفاء الراشديف.

                                                           
أسػتاذنا الػدكتكر/ السػيد خميػؿ  –الفقػو اإلسػسمس مػف بنػاء كتنظػيـ الدكلػة الدسػتكرل التقميػدل ك  وانظر: مكقؼ الفق 1

 ، 252ص  –ف دار النيضة العربية  –ىيكؿ 
 كما بعدىا. 82ص  –المرجع السابؽ  –سمطة الحاكـ فس تنيير التشريع  –كأيضان د/ محمد عدب الحميد أبكزيد 

، 213ص  – 2ج –ـ 1961 –القػػاىرة  –لحمبػػس ط عيسػػس البػػابس ا –ألبػػس اسػػحاؽ الشػػيرازل  –انظػػر الميػػذب  2
 ،511ص  – 9ج –ىػ 1348 –ط المنار  –البف قدامة  –كالمننس 

 ،599ص  –ىػ 1328ط تركيا  –البف داماذ أفندل  –كمجمع األ،ىر شرح ممتقس األبحر 
 –لميػذب بػذيؿ ا –لمحمػد بػف أحمػد بطػاؿ الركبػس  –كفس معنس العاقمة: النظـ المستعذب فس شرح غريب الميذب 

 ،212ص  – 2ج – 1961ط 
لمشيخ العسمة أحمػد الػدردير عمػس مختفػره المسػمس "أقػرب المسػالؾ إلػس مػذىب اإلمػاـ  –كأيضان: الشرح الفنير 

 .97ت ص  4ج –ـ 1997 – 1418 –طبع قطاع المعاىد األزىرية  –مالؾ" 
 23مخطػكط فػس دار الكتػب بػرقـ  – ىػػ(733لبدر الديف بف جماعػة )ـ –تحرير األحكاـ فس تدبير أىؿ اإلسسـ  3

إيقاظػػػو مػػػف غفمتػػػو  –الحػػػؽ الخػػػامس  –حقػػػكؽ الخميفػػػة أك السػػػمطاف عمػػػس األمػػػة  –البػػػاب الثػػػانس  –أفػػػكؿ الػػػديف 
رشاده عند ىفكتو   .17-15ص  –كا 

 ،278ص  –ـ 1982ق( ط استنبكؿ 429لعبد القاىر بف طاىر )ـ –كأفكؿ الديف 
 .291ص  –مكتبة الفسح  –ـ مدككر د/ محمد سس –كمعالـ الدكلة اإلسسمية 
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"أييػػا النػػاس قػػد كليػػت عمػػيكـ  1يقػػكؿ فػػس أكؿ عيػػده بالخسفػػة: فيػػذا أبػػك بكػػر الفػػديؽ  
ف زغت فقكم أيضػان فػس بػدء خسفتػو:  كنس، كقػاؿ عمػر كلست بخيركـ فإف أحسنت فأعينكنس كا 

حساسػػيـ الكاضػػح  "إف رأيػػتـ فػػس إعكجاجػػان فقكمػػكنس..." ألػػيس ىػػذا منيمػػا تقريػػران لمبػػدأ المسػػئكلية كا 
 بأنيـ تحت رقابة الجماعة التس يستمدكف منيا كالية التفرؼ.

متمثمة فس كلـ تقؼ المسئكلية السياسية لمحاكـ تجاه األمة عند ىذا الحد، بؿ يجكز لألمة  
أىمس الحؿ كالعقد عزؿ الخميفة إذا ظير فسقو كعدـ إلتزامو بشرع او تعالس، أك كثر فساده، كعدـ 
التزامو بقكاعد العدالة بيف الرعية، أك عرض مفالح األمة لمفساد كالخطر. كذلؾ حسب الضػكابط 

 2كالشركط المقررة شرعان كالتس سبؽ لنا بيانيا
نمػا يكػكف كىكذا يتبيف لنا أف الحاك  ـ فس الفقو اإلسسمس ال يكػكف بمنػأل عػف المسػئكلية كا 

مسػػئكالن مسػػئكلية كاممػػة عػػف جميػػع أفعالػػو كتفػػرفاتو سػػكاء مػػا يتعمػػؽ منيػػا بحياتػػو الشخفػػية كفػػرد 
عػػادل، أك مػػا يتعمػػؽ بأفعالػػو كتفػػرفاتو خافػػة أمػػكر الخسفػػة كالحكػػـ، كأف مسػػئكليتو عامػػة دينيػػان، 

 حك السابؽ بيانو.كجنائيان، كسياسيان عمس الن
فاإلسػػػسـ أقػػػاـ نظػػػاـ السياسػػػس عمػػػس أسػػػاس خضػػػكع الحػػػاكـ لمقػػػانكف )بمفيكمػػػو الشػػػرعس(  

ذا كػاف ىنػاؾ مػف المستشػرقيف مػف نظػر إلػس كاقػع المسػمميف فيمػا  ككذلؾ خضكعو لرقابة األمػة، كا 
، بعػػد عفػػر الخمفػػاء الراشػػديف، كقػػرر أف الحكػػـ فػػس اإلسػػسـ اسػػتبدادل، كأف الحػػاكـ غيػػر مسػػئكؿ

، فإنيـ انحرفػكا بيػذا عػف الجػادة، 3كأف الشعب ليس لو حقكؽ ضد الرئيس كما يقكؿ "أرنكلد" كغيره
إذ كاف الكاجب أف يأخذكا حكميـ مف كاقع نفكص اإلسسـ إذ ىػك النظػاـ األفػيؿ الػذل ارتضػاه 

يػع أعمالػو اإلسسـ كأقرتو مدرسة النبكة األكلس، فالخميفة أك اإلماـ فس اإلسسـ يعد مسػئكالن عػف جم
 .4دينيان كسياسيان كجنائيان 

كقػػد تفػػدل بعػػض األسػػاتذة لمػػرد عمػػس أرنكلػػد كغيػػره فقػػاؿ: ىػػذا الػػرأل كأمثالػػو مػػف ا راء  
السطحية التس تخمط بيف النظاـ كما يقرره الفقيػاء، كبػيف بعػض اإلسػاءات التػس كقعػت فػس العمػؿ 

س أك فػػس الحاضػػر يطبػػؽ كمػػا أك التطبيػػؽ، كمػػف المسػػمـ بػػو أف مػػا مػػف نظػػاـ دسػػتكرل فػػس الماضػػ

                                                           
 .16ص  –ىػ( ط مفطفس البابس الحمبس 276البف قتيبو )ـ –اإلمامة كالسياسة  1
 سبؽ لنا بياف ذلؾ تففيسن عند بياننا لفقد الخميفة لمنفبو فس ىذا البحث. 2
 .468 – 466ص  –د/ حاـز الفعيدل  –نظرية الدكلة اإلسسمية  3
كقػد نقػؿ عنػو ذلػؾ كأيػده كاسػتدؿ لػو د/ عبػد الحميػد  28ص   –شػيخ/ عبػد الكىػاب خػسؼلم –السياسػة الشػرعية  4

 ،467ص  – 3ط –متكلس فس كتابو مبادئ نظـ الحكـ اإلسسمس 
 –شػػػػيخ األزىػػػػر سػػػػابقان  –لفضػػػػيمة اإلمػػػػاـ األكبػػػػر المرحػػػـك الشػػػػيخ/ محمػػػػكد شػػػػمتكت  –ك اإلسػػػسـ عقيػػػػدة كشػػػػريعة 

 .476ص  –ـ 1959ط
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أراده كاضػػػعكه، إف العبػػػرة فػػػس الدراسػػػات النظريػػػة إنمػػػا تكػػػكف باألسػػػس التػػػس يقػػػكـ عمييػػػا النظػػػاـ ال 
 .1باالنحرافات التس يتعرض ليا النظاـ فس بعض العفكر عند التطبيؽ

 
 جم ورية في ال انون الدستوريمسلولية رليس ال

 -ـ : 2114يس الدكلة في مفر دستكر لرئ كالجنائية المسؤكلية السياسية-      
لية الجنائيػػػػػػػػػة ئك لػػػس حػػػػػػػػػػػػػػػػاالت المسػػػإ 2114( مػػػف دسػػػتكر مفػػػر لسػػػنة 159ضػػػافت ) المػػػادة أ  

( حيػث 73كالخيانػػػػػػػػػػػػػػػة العظمس لرئيس الجميكريػة حالػة جديػدة ىػي حالػة انتيػاؾ احكػاـ الدسػتكر،)
ميكريػة بانتيػاؾ احكػاـ الدسػتكر،اك بالخيانػة العظمػس اك نفت عمػس انػو )) يكػكف اتيػاـ رئػيس الج

ايػػػػػة جنايػػػػػػػػػػػػػػػة اخػػػػػرل، بنػػػػػاء عمػػػػػػػػػػس طمػػػػػب مكقػػػػػع مػػػػػف اغمبيػػػػػة اعضػػػػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػس النػػػػػكاب عمػػػػػس 
 1((111االقػػػػػؿ

كلكػػف االىػػـ مػػف ذلػػؾ ىػػك" المسػػؤكلية السياسػػية لػػرئيس الجميكريػػة التػػي تقػػررت فػػي مػػادة          
(" حيػػػث نفػػػت عمػػػس انػػػو )) يجػػػكز 161، كىػػػي ) المػػػادة  2114فػػػي دسػػػتكر  جديػػػدة مػػػف نكعيػػػا

لمجمس النكاب اقتراح سحب الثقػػػػػػة مػف رئػيس الجميكريػة ، كاجػراء انتخابػات رئاسػية مبكػرة ، بنػاء 
عمػػػس طمػػػب مسػػػبب كمكقػػػع مػػػف اغمبيػػػة اعضػػػػػػػػػػػػػػػػاء  مجمػػػس النػػػكاب عمػػػس االقػػػؿ ، كمكافقػػػة ثمثػػػي 

مكافقػػػػػػػػػػػػة عمػػػس سػػػحب الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، يطػػػرح امػػػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػحب الثقػػػػػػػػػػة مػػػف رئػػػيس اعضػػػائو ، كبمجػػػرد ال
الجميكريػػػة كاجػػػراء انتخابػػػات رئاسػػػية مبكػػػرة فػػػي اسػػػتفتاء عػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ، بدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة مػػػف رئػػػيس مجمػػػس 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، يعفػػس رئػػيس الجميكريػػػػػػػػػػػػة مػػف منفػػػبو ، الػػكزراء، فػػاذا كافقػػت االغمبيػػة عمػػس سػػػحب الثقػػػػػػػ
كتجػػرم انتخابػػات رئاسػػية مبكػػرة مػػف تػػاريخ اعػػسف نتيجػػة االسػػتفتاء ، كاذا كانػػت نتيجػػة االسػػتفتار 
بػػػػػالرفض ، عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مجمػػػػػس النػػػػػكاب مػػػػػنحس، كيػػػػػدعك رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة النتخػػػػػاب مجمػػػػػس جديػػػػػد 

 1(74لمنكاب(()
، لـ ينفػا عمػس امكانيػة سػحب   2112، 1971مكف مسحظة اف" دستكرم مفر لسنة ي        

كىػػػذا مػػػا يعكػػػس  2114الثقػػػة مػػػف رئػػػيس الجميكريػػػة مػػػف جانػػػب البرلمػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، كمػػػػػػا فػػػي دسػػػتكر 
 1اعطػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بعض الفسحيػػػػات لمبرلمػػػػػػاف مقابؿ تقميص فسحيات الرئيس"

ئيس مسؤكؿ اماـ البرلمػػػػػػػػػػػػػػاف ، كالبرلمػػػاف قادرا عمس سػحب الثقػة مػف الػرئيس ، لكنػو كرغـ اف الر  
  1(75يبقس ميدد بالحؿ اذا اساء استخداـ السمطة )

                                                           
 .291ص  –المرجع السابؽ  –د/ محمد سسـ مدككر  –سسمية معالـ الدكلة اإل 1
 
 
 



 

 

 

29 

 
 اجراءات االت ام والمحاكمة

 حيث يتـ مساءلة رئيس الجميكرية جزائيا في مرحمتيف ككما يمي :
المػػادة 1971،) كمػػا فػػي دسػػتكر  2114دسػػتكر مفػػر لسػػنة اكال : سػػمطة تكجيػػو االتيػػاـ : اسػػند 

( منػو سػمطة تكجيػو االتيػاـ الػس مجمػس النػكاب  فػي )المػادة 152المػادة  2112منو، كدسػتكر 85
( منػػػػو ، حيث نفت عمس انو )) يككف اتياـ رئيس الجميكرية ، بانتياؾ احكػاـ الدسػتكر اك 159

بنػاء عمػس طمػب مكقػع مػف اغمبيػة اعضػاء مجمػس النػكاب  الخيانة العظمس اك اية جنايػػػػػػػة اخػرل ،
 1عمس االقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ، كال يفػػػدر قػػػػػػػػػػػػػػرار االتياـ االباغمبية ثمثي اعضاء المجمس 

مػػػػف دسػػػػتكر  152، كالمػػػػػػػػػػػادة 1971مػػػػف دسػػػػتكر  85" كينحفػػػػر الخػػػػسؼ  فػػػػي المػػػػادة        
نفػت عمػس اتيػاـ رئػيس الجميكريػة بنػاء عمػس طمػب  2114مف دسػتكر  159، اف المادة 2112

مكقػػع مػػف اغمبيػػة اعضػػاء مجمػػس النػػكاب كلػػيس ثمػػث االعضػػاء  ، كمػػا نفػػت فػػراحة عمػػس قػػرار 
  1(76االتياـ ال يفدر اال بعد تحقيؽ يجريو معو النائب العاـ " )

مؤقتػا يحػكؿ كبمجرد فدكر القرار يكقؼ رئيس الجميكرية عػف عممػو ، كيعتبػر ذلػؾ مانعػا        
 1دكف مباشرتو الختفافاتو حتس فدكر حكـ في الدعكل

كيػػنظـ القػػانكف اجػػراءات التحقيػػؽ كالمحاكمػػة ، كاذا حكػػـ بادانػػة رئػػيس الجميكريػػة اعفػػس مػػف       
 1(77منفبو مع عدـ االخسؿ بالعقكبات االخرل )

النص عميو في دساتير كلككف القانكف الجديد لـ يفدر لحد االف ،" عمس الرغـ مف تناسخ        
، عميو تسرم عمس اتيػاـ رئػيس الجميكريػة االجػراءات المنفػكص  1956مفر السابقة منذ عاـ 
بخفكص محاكمة رئيس الجميكريػة كالػذم مػا زاؿ  *(1956لسنة  247عمييا في القانكف ) رقـ 

 1(78ساريػػػػػػػػػػا حتس االف" )
 (: ثانيا: الج ة المختصة بمساءلة الرليس )المحكمة

يحػػػاكـ رئػػػيس الجميكريػػػػة امػػػاـ محكمػػػػة خافػػػة يراسػػػػيا رئػػػيس مجمػػػػس القضػػػاء االعمػػػػس ،        
كعضػػكية اقػػدـ نائػػب لػػرئيس المحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا، كاقػػدـ نائػػب لػػرئيس مجمػػس الدكلػػة ، كاقػػدـ 
رئيسػيف بمحػػاكـ االسػػتئناؼ ، كيتػكلس االدعػػاء اماميػػا النائػب العػػاـ ، كاذا قػػاـ باحػدىـ مػػانع ، حػػؿ 

 1(79محمو مف يميو في االقدمية ، كاحكاـ المحكمة نيائية غير قابمة لمطعف )
مػػف قػػانكف رقػػـ  6ككػػذلؾ نػػص المػػادة 1 2114مػػف دسػػتكر   159كقػػد حػػددت نػػص المػػادة        
 العقكبات الكاجبة التطبيؽ عمس رئيس الجميكرية 1956لسنة  247

                                                           
 ـ .2114راجع الدستكر المفرم الفادر  - 1
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نػػػة رئػػػيس الجميكريػػػة ، اعفػػػي مػػػف اذا حكػػػـ بادا 111))  2114مػػػف دسػػػتكر  159فكفقػػػا لممػػػادة 
  1منفبو ، مع عدـ االخسؿ بالعقكبات االخرل((

)) يعاقػػػب رئػػػيس الجميكريػػػة باالعػػػداـ اك   1956لسػػػنة  247مػػػف قػػػانكف رقػػػـ  6كطبقػػػا لممػػػادة  
االشعاؿ الشاقػػػػػػػػػػة المؤبدة اك المؤقتة ، اذا ارتكب عمس مف اعماؿ الخيانة العظمس اك عػدـ الػكالء 

 1(81ـ الجميكرم (( )لمنظا
كخافػػػة فػػػي مػػػػػػػػػػػػكاد   2114يمكػػػف القػػػكؿ" انػػػو رغػػػـ االيجابيػػػات النيػػػر مسػػػبكقة لدسػػػتكر         

الحقكؽ كالحريات كالفحػػػػة كالتعمػيـ ، كػذلؾ بعػض مػكاد الحكػـ التػي تحقػؽ التػكازف بػيف السػمطات 
ككػػذلؾ سػػحب الثقػػة مػػف  بػػدأ بفػػسحيات البرلمػػاف كامكانيػػة سػػحب الثقػػة مػػف رئػػيس الجميكريػػة ،

  1(81رئيس الكزراء اك الكزراء كامكانية محاكمتيـ ")
لكػػػف ىػػػذا ال يمنػػػع مػػػف اف الدسػػػتكر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بالعديػػػد مػػػف السمبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات منيػػػا عمػػػس سػػػبيؿ        

يعنػي اف % مف اعضاء مجمس النكاب ، بما 5المثاؿ ، "اعطاء رئيس الجميكرية الحؽ في تعيف 
نائػب( مػف مجمػكع عػػػػػػػػػػػػػػػػػدد اعضػاء البرلمػاف كالبػال   22رئيس الجميكرية سيعيف ما ال يقؿ عف )

( مػػف الدسػػتكر ، كىػػك عػػدد كبيػػر كمػػرجح 112عضػػكا حسػػب مػػا جػػػػػػػاء )بالمػػادة  451عػػػػػػػػػػػػػددىـ 
 1(82ػػػػػػػػػة اف اراد ىػػػػػػػػػك ذلؾ ")سياسي بؿ يعادؿ كتمة برلمانيػػػػػػػػػة لفالح رئيس الجميكريػػػػػػػ

( بخفػػكص" سػػمطة رئػػيس الجميكريػػػػػػػػػػػػػػة فػػي حػػؿ مجمػػس 137كػػذلؾ فيمػػا يتعمػػؽ) بالمػػادة        
النػػكاب بعػػػػػػػػػػػػػد اسػػتفتاء الشػػعب ، ففػػي حالػػة رفػػض الشػػعب حػػؿ البرلمػػاف فانػػو ال يترتػػب عمػػس ذلػػؾ 

اعتبػػرت مجمػس النػػكاب مػػنحس اذا اقتػرح المجمػػس سػػحب  (161اسػتقالة الػػرئيس ، رغػـ اف) المػػادة 
الثقة مف رئيس الجميكرية كلـ يكافؽ الشعب عمس ذلؾ في االستفتاء، فالرئيس يقترح حػؿ البرلمػاف 
دكف خطر عمس منفػبو ، امػا مجمػس النػكاب فػاف اقتراحػو سػحب الثقػة مػف الػرئيس يعرضػة لمحػؿ 

كازف المطمػػػكب بػػػيف سػػػمطة الػػػرئيس كسػػػمطة فػػػي حالػػػة رفػػػض الشػػػعب" ، االمػػػر الػػػذم اليحقػػػؽ التػػػ
 (83البرلماف )
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 خاتمة البحث

 
اتضح انا بعد اسػتعراض مكقػؼ الفقػو اإلسػسمي ، كالقػانكف الدسػتكرم ،كاألنظمػة القانكنيػة العربيػة 
التػػػػي بينػػػػت فػػػػي أنظمتيػػػػا األساسػػػػية أنيػػػػا تسػػػػتمد أحكاميػػػػا مػػػػف الشػػػػريعة اإلسػػػػسمية ،أف الشػػػػريعة 

ظمػػػة الدسػػػتكرية العربيػػػة حرفػػػت عمػػػس اسػػػتقرار الدكلػػػة كاسػػػتتباب أمنيػػػا اإلسػػػسمية ، ككػػػذلؾ األن
ككجػػػػكب طاعػػػػة الحػػػػاكـ فيمػػػػا أمػػػػر ، مػػػػا لػػػػـ يػػػػأمر بمعفػػػػية، كعػػػػدـ جػػػػكاز الخػػػػركج عمػػػػس الحػػػػاكـ 
حفظانلسمة ، كحقنان لمدماء ، كتسكينان لمدىماء، كعدـ فتح المجاؿ لمنكغاء كالمخربيف كأعػداء األمػة 

 ، كتخريب البسد. في العمؿ عمس تركيع العباد
كلػػـ تجػػز الشػػريعة اإلسػػسمية لمنػػاس بػػالخركج عمػػس الحػػاكـ المنفػػب اإل بشػػركط كقيػػكد فػػارمة ، 
تتمثؿ في أف يفدر مف الحاكـ كفران بكاحان) فريحان ال خفاء فيػو كال غمػكض( ، كأف يػتـ مراجعتػو 

ممػاء كأىػؿ الحكمػة في الرجكع عف ىذا األمر بالنفػح كاإلرشػاد مػف قبػؿ أىػؿ الحػؿ كالعقػد مػف الع
كالرأم ، فإف لـ يرجع لمجػادة كالفػكاب ، جػاز لمنػاس الػدعكة الػي تنحيتػو كتنييػره بشػرط اف تتػكفر 

إلػي الػبسد   ليـ القػكة كالقػدرة كالنمبػة المتيقنػة التػي تمنكػنيـ مػف تحقيػؽ ذلػؾ الػػأمر بيقػيف دكف جػر
 اء.الخراب كالدمار، كتعريض حياة المكاطنيف األبرياء لمقتؿ كالفن

فإف تحققت ىذه الشركط بكماليػا كتماميػا .. ىنػا اجػازت الشػريعة اإلسػسمية الخػركج عمػي الحػاكـ 
 الذم فدر منو كفران بكاحان عندنا مف او فيو بياف. 

كاتضح لنا أيضا مف اسػتعراض مكقػؼ الدسػاتير كاألنظمػة العربيػة أنيػا لػـ تخػرج عػف ىػذا االطػار 
 في إجمالو. 

الفػدد الػس أف الػػدعكات التكفيريػة كاالرىابيػة أمثػػاؿ القاعػدة كالػدكاعش كمػػف  كنػكد أف ننػكه فػي ىػػذا
 عمي شاكمتيـ ال تستند إلي فحيح الديف كما بينو الفقو اإلسسمي في ىذا المجاؿ.

ننػػي أكد أف يكػػكف ىػػذا البحػػث رسػػالة بينػػةن كػػؿ ذم عقػػؿ سػػديد أف يحػػتكـ فػػي أمػػر الخػػركج عمػػي  كا 
سػػسمية إلػػي مػػا جػػاء فػػي أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػسمية السػػمحة النػػراء، الحكػػاـ فػػي الػػبسد العربيػػة كاإل

 التي جاءت براية السسـ كاألمف كاألماف. 
 سائميف او تبارؾ كتعالي أف يشمؿ بسدنا العربية كاإلسسمية 

 كاف يظميا بمظمة األمف كاألماف، كالسسـ كالكئاـ، كالخير كالنماء.
 

 كباالجابة نفير كأنو نعـ المكلي كنعـ الككيؿ...انو سبحانو كتعالي عمي ذلؾ قدير 
 المؤلف         

 د / ثركت الجكىرم                                                                         
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